
 

 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                      «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №6- 2015 

155 

 

  İMANOVA G. M. 

ADİUbaş müəllimi 

 

YENİ STANDARTLAŞMA SİSTEMİNİN ÖZӘL SEKTOR ÜZRӘ  TӘTBİQİNİN ӘSAS 

İSTİQAMӘTLӘRİ 

 

Xülasə 
Məqalə yeni standartlaşma sisteminin özəl sektor üzrə  tətbiqinin əsas istiqamətlərinə həsr olunub.   
Təhlil əsasında nöqsan və çatışmamazlıqlar müəyyənləşdirilmiş,  yaxın perspektiv dövr ərzində onların 

aradan qaldırılması istiqamətləri müəyyən edilmiş, həmçinin  mövcud problemlərin həlli yönümündə elmi 

cəhətdən əsaslandırılmış təklif və tövsiyələr verilmışdir. 

Açar sözlər:milli standartlaşdırma sistemi, özəl sektor,bazar rəqabəti, rəqabətqabiliyyətlilik, rəqabətqa-
biliyyətlilik göstəricisi, xalq təsərrüfati, iqtisadi tənzimləmə, iqtisadi resurslar. 

 

GİRİŞ     

Azərbaycan Respublikası digər postsovet mə-

kanı ölkələri kimi dövlət müstəqilliyini əldə et-

dikdən sonrakeçən dövrlər ərzində dünya təsər-

rüfat sisteminə inteqrasiya olunmaq imkanlarını 

əldə etdiyindən bu istiqamətdə davamlı olaraq 

iqtisadi tədbirlər həyata keçirməyə başlamışdır. 

Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin  şaxələndirilməsi 

prosesi milli iqtisadi sahələr çərçivəsində ilk ön-

cə standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma sahə-

sində də beynəlxalq əməkdaşlığın artırılmasını 

zəruri etmişdir. 

Qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir 

ki, fərqli iqtisadi sahələr üzrə məhsul və xid-

mətlərin keyfiyyətinin idarə edilməsi sisteminin 

zəruri elementi standartlaşdırma prosesi hesab 

olunur. Məhz yüksək səviyyəli inkişaf etmiş öl-

kələrdə standartlaşdırma prosesi keyfiyyətin və 

elmi-texniki innovasiyalarn əsasını təşkil edir. 

Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan Respubli-

kasının  "Standartlaşdırma haqqında" qanununda 

bu sahədə mühüm məsələlər öz əksini tapmışdır. 

Qeyd olunan qanunda məsələn, standartlaşdırma-

nın obyekti dedikdə məhsulların, proseslərin və 

xidmətlərin nəzərdə tutuldugu göstərilmişdir. Bu-

nlar da ilk öncə istənilən materiala, avadanlığa, 

sistemə, onların uyuşanlığına, funksiyalarına və s. 

aid olunur.Ümumiyyətlə, standartlar dedikdə 

standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin  razılığı 

əsasında hazırlanmış, eyni zamanda səlahiyyətli 

orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sə-

nədlər toplusu nəzərdə tutulur. Müvafiq sənədlər 

toplusunda standartlaşdırma obyektlərinə aid olan 

ümumi tələblər və metodlar təyin olunmuşdur ki, 

bu zaman sahə üzrə nizamlanmanın optimal sə-

viyyəsi müəyyənləşdirilir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, standartlar sistemi ilk 

öncə elm və texnikanın nəticələrinin və təcrübənin  

ümumiləşdirilməsinə əsaslanır. Bu zaman istənilən 

halda əsas məqsəd cəmiyyət üçün optimal səmə-

rənin müəyyənləşdirilməsi hesab olunur. 

Əksər  inkişaf etmiş ölkələrdə standartlaşdır-

ma üzrə dövlət sistemi mövcuddur.Müvafiq sis-

tem vasitəsilə  müxtəlif sahələrdə məhsul, qay-

da, xidmət və s. haqqında  standartlar yaradılır. 

Burada eyni zamanda standartlaşdırmanın məq-

səd və vəzifələri təyin olunur. Eyni zamanda 

standartlaşdırma sistemi istehlakçı və istehsalçı 

arasında iqtisadi səmərəlilik və təhlükəsizlik tə-

ləblərini ödəməklə standart qaydaları müəyyən-

ləşdirir və həyata keçirir. 

Nəzəri baxımdan standartlaşdırma elm, tex-

nika, qabaqcıl təcrübənin ilkin nailiyyətlərinə 

əsaslanır. Standartlaşdırma prosesinin tətbiqi  

nəticəsində iqtisadi sahələr üzrə əmək məhsul-

darlığı yüksəlir, materialların və enerji sərfiy-

yatının azalması müşahidə olunur.Standartlaş-

dırma obyekti dedikdə əsasən məmulatlar, nor-

malar, qaydalar, tələblər, metodlar, terminlər, 

işarələr, sxemlər, cihazlar və s. nəzərdə tutulur. 

Bunlar elm, texnika, sənaye, tikinti, mədəniy-

yət, tibb, xarici ticarət sahələrini də əhatə edir. 

Qeyd etmək lazmdır ki, standartlaşdırma fəaliy-

yət dairəsinə görə görə dövlət, milli və beynəl-

xalq standartlaşdırmaya bölünür [1]. Onları aşa-

gıdakı kimi təsnifatlaşdırmaq mümkündür: 

 dövlət standartlaşdırmasını dövlət planına 

uyğun dövlət orqanları həyata keçirir. 

UOT: 330.341.4;330.342;338.33 

JEL: L 15 
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 milli standartlaşdırmanı dövlət sərhədi əha-

təsində dövlət orqanları yox, digər orqanlar real-

laşdırır. 

 beynəlxalq standartlaşdırmanı inkişaf et-

miş dövlətlər və ya bir qrup dövlətlər tərəfindən 

yaradılan təşkilatlar həyata keçirilr. 

 

Müair iqtisadi şəraitdə milli standartlaş-

dırma sisteminin beynəlxalq tələblərəuyğun-

laşdırılmalı  məsələləri 

Qabaqcıl Avropa ölkələrində istənilən növ 

məhsulların hazırlanması və istifadəsi üçün 

standartlar uzun illərdir ki, mövcuddur. Bu öl-

kələrdə istər yeyinti sənayesi məhsulları, istərsə 

də digər növ məhsullar dövlət tərəfindən tam 

nəzarətdə olur. Bu zaman bazarda keyfiyyətsiz 

məhsullara az rast gəlinir. Bu da onun nə-

ticəsidir ki, bütün yerli məhsullarla yanaşı, di-

gər dövlətlərdən də ölkəyə idxal olunan məh-

sullar belə xüsusi nəzarət altında yoxlanılır. Av-

ropa Birliyinə daxil olan ölkələrdə keyfıyyətsiz 

və saxta mallardan bazarı qorumaq üçün xüsusi 

qaydalar tətbiq edilir. Bu dövlətlərdə inkişaf et-

məkdə olan ölkələrdən (o cümlədən, postsovet 

məkanı ölkələrindən, eləcə də Azərbaycandan) 

daxil olan malların təhlükəsizliyini və keyfiyyə-

tini təmin etmək üçün xüsusi idarələr vardır. 

Qeyd olunan təşkilatlarda nəzarət və yoxlama 

işlərini həmin komitələrdə uzun müddət iş təc-

rübəsi olan ekspertlər həyata keçirirlər. Eyni za-

manda iqtisadi cəhətdən istehsalçı müəssisələrə 

təsir göstərmək üçün müxtəlif xəbərdaredici 

tədbirlər də  mövcuddur. Qeyd olunan tədbirlə-

rə məhsulların istehsalının məqsədəuyğunluğu, 

bazara qədər nəzarətin yüksəldilməsi, istehsal-

çınıın keyfiyyət haqqında deklarasiyasını və s. 

misal göstərilə bilər. Göründüyü kimi, keyfıy-

yət və təhlükəsizlik haqqında beynəlxalq direk-

tivlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi mü-

rəkkəb proses hesab olunur. 

Qabaqcıl inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi 

göstərir ki, istehlak bazarının saxta mallardan 

qorunmasının bir yolu da markalanmada və 

ştrix kodlaşdırma sistemindən istifadə edərək 

məlumatın idendifıkasiyasında, yeni texnologi-

yaların tətbiq edilməsidir. Ümumiyyətlə, bu 

ölkələrdə istehlak bazarını qorumaq üçün yük-

sək elmi-texniki potensiala və güclü təşkilat qu-

ruluşuna malik olan təşkilatlat mövcuddur. Bu 

qurumların indiki səviyyəsi bazara daxil olan 

malların təhlükəsizliyini təmin edir. Müsbət hal-

dır ki, Azərbaycanda da bu sahəyə xüsusi diqqət 

ayrılır və bazarın təhlükəsizliyini təmin edən 

mükəmməl qanunlar mövcuddur [2]. Azər-

baycan Respublikasında dünya  ölkələrinin ək-

səriyyətində olduğu kimi, istehsalın sertifikatlaş-

dırılmasının İSO-9000 standartlarına əsasən 

aparılması, qeyd edilənləri bir daha təsdiq edir. 

Qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir 

ki, müasir iqtisadi inteqrasiya prosesləri güclən-

məklə yanaşı, ayrı-ayrı region ölkələrin birləşmiş 

ittifaqları da yaranmaqdadır. Avropa İttifaqına 

daxil olan ölkələrin birliyi 1993 yanvarın birində 

formalaşmışdır. Hələ 1957-ci ildə Avropa İttifaqı 

Birliyinə daxil olan ölkələr standartları uyğunlaş-

dırılmış və 1961-ci ildə Standartlaşdırma üzrə 

Avropa Komissiyası (SEN), 1972-ci ldə Elektro-

texnikada Standartlaşdırma üzrə Avropa Ko-

mitəsi yaradılmışdır (SENELEK)SEN və 

SENELEK çərçivəsində 239 texniki komitə (TK) 

fəaliyyət göstərir). 1985 –ci ildən Vahid Avropa 

standartlarının yaradılması və reallaşdırılması 

təmin olunmuşdur. 

Avropa qitəsində Keyfiyyətə nəzarət üzrə 

Avropa təşkilatı (KNAT) 1957-ci ildə  yaradıl-

mışdır.  Onun yaradılmasında əsas məqsəd 

məhsulların və xidmətlərin keyfiyyətinin idarə 

edilməsinin əsas prinsiplərini və metodlarını 

tərtib etməkdir. KNAT-a 25 Avropa ölkəsi, o 

cümlədən ABŞ, Yaponiya, Çin, Kolumbiya, 

Yeni Zelandiya kimi ölkələr də və s. daxildir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, KNAT prezidenti 3 il 

müddətimə seçilir. KNAT-icrayə komitəsinə 6 

vitse-prezident rəhbərlik edir. 

Sertifikatlaşdırılma sözü latınca (sertifiko) təs-

diq edirəm, sübut edirəm deməkdir. İlk dəfə ser-

tifikatlaşdırılma anlayışı 1982-ci ildə Beynəlxalq 

Standartlaşdırma Təşkilatı (İSO) tərəfindən irəli 

sürülmüşdür. Ümumiyyətlə, İSO-BEK-də “Məh-

sulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və 

digər normativ–texniki sənədlərin tələblərinə 

uyğunluğunu təsdiq edən səriştəli orqan tərəfin-

dən uyğunluq sertifikatı və yaxud nişanı verilmə 

prosesinə sertifikatlaşdırılma  termini kimi  deyil-

məsi təklif kimi qəbul olunmuşdur. İSO-BEK-də 

“Sertifikatlaşdırılma –istehsal fəaliyyətinin nəti-

cəsinin, məhsulun, işin, yaxud xidmətin qəbul 

edilmiş normativ tələblərə uyğun gəlməsinin 
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üçüncü tərəf vasitəsilə rəsmi sənədləşdirmə ilə 

təsdiq edilməsi prosesi hesab edilir”. Üçüncü tə-

rəf olaraq nəzarətin və siqnalların keçilməsi üçün 

ona səlahiyyət verilmişdir. 

Bundan başqa sertifikatlaşdırılmanın təşkilat 

sistemi-uyğunluq – sertifikatlaşdırılmanın apa-

rılması üçün özünün xüsusi prosedur qaydaları 

və rəhbərliyi olan sistemdir. Sertifikatlaşdırılma 

prosesi əsasən 3 səviyyədə: milli, bölgə və bey-

nəlxalq səviyyəsində olraq həyata keçirilir:Ser-

tifikatlaşdırılmanın sxemi – “eyni standartların 

şamil edildiyi konkret məhsula, texnoloji prose-

sə, xidmətə tətbiq edilən sertifikatlaşdırılma 

sxemi” -deyilir. Uyğunluq sertifikatı isə– ser-

tifikatlaşdırılma sistemi qaydalarına uyğun ola-

raq verilən sənəddir.Uyğunluq nişanı–qanunla 

mühafizə olunan nişan olmaqla hərflərin, rə-

qəmlərin, qrafik simvolların birləşdirilməsindən 

təşkil olunmuşdur. 

Təcrübə göstərir ki, özəl sektorun fəaliy-

yətinin dəstəklənməsi məqsədilə istehlakçı ba-

zarının qorunması üçün əsas mexanizmlərdən 

biri də istehsal olunan məhsullara uyğunluq ser-

tifıkatlarının verilməsidir [3]. Avropa Birliyinə 

daxil olan ölkələrdə uyğunluq sertifıkatı haq-

qında  müxtəlif illərdə qəbul edilmiş direktivlər 

mövcuddur. Belə direktivlər 1987-ci ildən baş-

layaraq bu günə qədər 10 dəfədən çox artmış və 

həmin ölkələrdə istehsal edilən məhsulların 

25%-dən çoxunu əhatə edir. Bu ölkələrdə ba-

zara üçüncü tərəfin, yəni bu birlikdən kənar 

dövlətlərin mal daxil etməsi, xüsusilə mürəkkəb 

bir prosesdir. AİB-nin 93-333 saylı direktivinə 

əsasən üçüncü ölkədən daxil olan mallar üçün 

xüsusi gömrük rejimi müəyyən edilmişdir. Mü-

vafiq rejimə görə uyğunluq sertifikatı Avropa 

direktivlərinə tam cavab verməli, eləcə də möv-

cud tələbləri özündə əks etdirməlidir. Bu zaman 

asanlıqla keyifiyyətsiz  malların bazara çıxarıl-

masının qarşısını almaq olar. Məlumdur ki, hər 

bir məhsul bazara çıxarılarkən bu ölkənin qa-

nunvericiliyinə uyğun olaraq normativ texniki 

sənədlərin, standartların tələblərinə olduğu kimi 

cavab eyni zamanda, eyni təyinata malik olan 

məhsulların müxtəlif keyfiyyət səviyyəsində 

istehsal edilməsi əhalinin pul gəlirlərinə, tələ-

batlarına uyğun olmalıdıBaşqa sözlə desək, 

bazara çıxarılan məhsullar aşağıdakı tələbləri 

özündə əks etdirməlidir: 

  ilk öncə istehlakçı üçün məhsul haq-

qında, onun keyfiyyəti və kəmiyyəti barədə tam 

və obyektiv məlumat verilməlidir; 

 eyni zamanda məhsulun real keyfiyyəti 

normativ-texniki sənədlərdə göstərilən keyfiy-

yətə maksimum uyğun olmalıdır.   

Qeyd etmək laqzımdır ki. son illər  davamlı 

olaraq Azərbaycan Respublikasında standartlaş-

ma sahəsində qabaqıl dünya ölkələrinin təc-

rübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi yönümündə 

ciddi işlər görülməkdədir.   

Azərbaycan Respublikasında sertifikatlaşdır-

ma üzrə orqan uyğunluq sertifikatlaşdırılması 

aparan orqan olmaqla, hüquqi şəxs statusuna 

malikdir. Azərbaycan Respublikasının Stan-

dartlaşdırma, Metodologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi ərazi orqanları və elmi-təd-

qiqat institutları kimi dövlət təşkilatları, səhm-

dar cəmiyyətləri, assosiasiyaları və s. Sertifikat-

laşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirilmək 

imkanlarına sahibdir. Ümumiyyətlə, Azərbay-

canda sertifikatlaşdırma üzrə orqanın əsas fun-

ksiyalarına aşağıdakılar  daxil olunur: 

 fərqli məhsul çeşidləri üzrə uyğunluq ser-

tifikatının tərtib olunması və verilməsi,  uyğun-

luq sertifikatının AZS Milli sertifikatlaşdırma 

sisteminin dövlət reyestrində qeydiyyatdan 

keçirilməsinin təşkili; 

 müvafiq sertifikatlaşdırma sistemi üzrə təş-

kilatı-metodik sənədlərin ardıcıl olaraq  tərtibi; 

 sertifikatlaşma üzrə tələb olunan sifariş-

lərin dvamlı olaraq hazırlanması; 

 göstəricilər üzrə tələbləri təyin edən stan-

dartların və digər normativ sənədlərin seçilməsi; 

 sertifikatlaşdırılan məhsulların tam 

ardıcıllıqla  siyahısının təyin olunması; 

 məhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı 

istifadə olunan normativ sənədlər fondunun tək-

milləşdirilməsi . 

 məhsul və xidmətlər üzrə sertifikatlaşdırılmış 

tələblərin pozulması haqqında əldə olunmuş mə-

lumatlar üzrə operativ tədbirlərin reallaşdırılması; 

 verilmiş sertifikatların və uyğunluq nişanla-

rının fəaliyyətinin dayandırılması və ləğv edilməsi; 

 sertifikatlaşdırılmış məhsul və xidmətlə-

rin reyestrinin aparılması, sertifikatlaşdırılma-

nın yekunları haqqında məlumatların nəşrə 

hazırlanması; 
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 sertifikatlaşdırılmış məhsulun keyfiyyət 

göstəricilərinin düzgünlüyünə nəzarətin təşkili; 

 yerli və xarici sertifikatların, müxtəlif uy-

ğunluq şəhadətnamələrinin tanınmasının mümkün-

lüyü barədə materialların qruplaşdırılması və s.  

Azərbaycan Respublikasının Standartlarına, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 

təşkil olunan sınaq laboratoriyları  sertifikatlaş-

dırma məqsədilə konkret məhsulun sınağını, 

yaxud müxtəlif növ sınaqları həyata keçirir və 

sınaq protokollarını verir. Onu da nəzərə almaq 

lazımdır ki, xidmətlərin və keyfiyyət sistemləri-

nin sertifikatlaşdırılma sistemləri sertifikatlaş-

dırma prosesində sınaq laboratoriyalarının işti-

rakını nəzərdə tutmur. Sınaq laboratoriyalarına 

müxtəlif tələblər qoyulur. Onlara müstəqillik, 

qərəzsizlik, toxunulmamazlıq, texniki səriştəli-

lik aiddir. Müstəqillik üçüncü tərəf statusu ilə 

təyin olunursa, qərəzsizlik sınaqların aparılması 

zamanı, əldə olunan nəticələri əks etdirən pro-

tokolların düzgünlüyünü təmin edir.Toxunul-

mazlıq ondan ibarətdir ki, sınaq laboratoriyaları 

və orada çalışan işçilər sınağın nəticələrini qiy-

mətləndirən  zaman kənar təzyiqlərə məruz qal-

mırlar. Texniki səriştəlilik isə texniki və ida-

rəetmə strukturunun, yüksək hazırlıqlı mütəxəs-

sislərin, normativ sənədlərin olması ilə səciy-

yələnir. Sınaq laboratoriyalarının akkreditləş-

məsi zamanı tələblərə uyğunluq yoxlanılır. 

Bundan başqa standartlaşma sistemi məhsulun 

sınaqlarının ancaq akkreditləşmiş laboratoriya-

larında aparılmasını təmin edir. Sertifikatlaşdır-

ma üzrə şura sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi 

orqan tərəfindən texnologiya və texnikanın hər 

bir istiqaməti üzrə formalaşdırılır. Qeyd olunan 

şuraya könüllülük əsasında sertifikatlaşdırma 

üzrə orqanların, sınaq laboratoriyalarının, ser-

tifikatlaşdırılan məhsulun istehsalının və digər 

təsisatların nümayəndələri əlavə olunur. 

Sertifikatlaşdırma üzrə şura aşağıda qeyd 

olunan əsas vəzifələri icra edir: 

 təhlükəli istehsal sahələri, obyektlər və iş-

lər üzrə məhsulun vahid sertifikatlaşdırma siya-

sətinin formalaşdırılması  üzrə təklif və tövsiyə-

ləri tərtib edir; 

 sertifikatlaşma üzrə sistemlərin işlənməsi 

vəziyyətini araşdırır, onların təkmilləşdirilməsi 

üzrə təklif və tövsiyələr hazırlayır, onların real-

laşdırılmasına kömək edir; 

 milli standartların və müxtəlif normativ 

sənədlərin layihələrinə, sertifikatlaşdırma və 

akkreditləşmə üzrə işlərin proqramlarına baxır; 

 iqtisadi sahələr üzrə məhsulun sertifi-

katlaşdırılması sahəsində işlərin effektivliyinin 

yüksəldilməsi üzrə təkliflər  hazırlayır və s. 

 Mərkəzi standartlaşma orqanının nəzdində 

elmi-metodiki sertifikatlaşdırma mərkəzi möv-

cuddur ki, o da bir qayda olaraq sertifikatlaşdırma 

üzrə orqanlardan birinin bazasında yaradılır. 

Onların əsas funksiyalarına bunlar aiddir: 

 sistemli şəkildə sertifikatlaşdırma obyekt-

lərinin strukturu üzrə elmi cəhətdən əsaslan-

dırılmış təklif və tövsiyələri hazırlayır; 

 məhsul çeşidlərinin sertifikatlaşdırılması 

üzrə normativ-texniki təminat fondunun fəaliy-

yətini gücləndirir; 

 mərkəz və regionlar üzrə sertifikatlaşma 

sahəsində orqanların, sınaq laboratoriyalarının 

akkreditləşdirilməsi, ekspertlərin attestasiyası 

üzrə kommissiyaların işində fəal iştirak edir; 

 məhsul çeşidlərinin sertifikatlaşdırılması 

üzrə metodların, praktiki işlərin təkmilləşdirilmə-

si istiqamətində təklif və tövsiyələr hazırlayır; 

 qabaqcıl ölkələrin iş təcrübəsi nəzərə alın-

maqla sertifikatlaşma üzrə aparılan işlərin ef-

fektivliyinin qiymətləndirilməsi, texniki – iqtisadi 

təhlili üzrə metodiki yeniliklər hazırlayır; 

 qeyd olunan istiqamətlər üzrə mərkəzi or-

qan üçün təklif və tövsiyələr irəli sürür. 

Ümumiyyətlə, elmi-texniki sertifikatlaşdır-

ma mərkəzinin funksiyaları müvafiq əsasnamə-

yə əsasən müəyyənləşir. Bu əsasnamə sertifi-

katlaşdırma üzrə mərkəz orqan tərəfindən təs-

diq olunur. 

Təhlil göstərir ki, özəl sektorun inkişafında 

milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tə-

ləblərə uyğunlaşdırılması aşağıdakı istiqamətlər 

üzrə təmin olunmalıdır: 

 standartlaşma  sisteminin tələblərinin  ba-

zar iqtisadiyyatı   şərtlərinə uyğunlaşdırılması 

zəruridir.Standartlaşdırma  sisteminin  iki yerə 

bölünməsi vacib şərtdir: məhsulların təhlükə-

sizliyinə məcburi tələbləri təmin və tətbiq edən 

texniki tənzimləmə; 

 məhsulların keyfiyyətinə könüllü tələblər 

müəyyənləşdirən standartlaşdırmaprosesi; 

 standartlaşma sisteminin əsasını təşkil 

edən standartlarda məhsullara dair tələblərin 
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beynəlxalq standartların tələbləri ilə uyğun-

laşdırılması mütləqdir. Müvafiq halda standart-

ların yenidən işlənərək beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılması tələb olunur. Standartlaşdır-

ma sisteminin ən çətin uyğunlaşma elementi də 

məhz budur. Azərbaycanda ayrı-ayrı iqtisadi 

sahələr üzrə standartlar beynəlxalq tələblər əsa-

sında hazırlanmadığından demək olar ki, möv-

cud olan çoxsaylı standartlar  yenidən işlənmə-

lidir. Bütün bunlar özəl sektorun ixrac imkan-

larını və rəqabətqabilyyətini yüksəldəbilər; 

 məhsulların təhlükəsizlik tələblərinə dair 

texniki reqlamentlər, məhsul qrupu və onlara 

dair ümumi təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə iş-

lənməsi zəruridir. 

 müasir texniki reqlamentlərdə məhsullara 

dair əsas tələblərin müəyyənləşdirilməsi və 

həmin tələblərin necə yerinə yetirilməsinin li-

berallaşdırılması vacibdir. Beynəlxalq praktika-

da texniki reqlamentlərdə təhlükəsizlik tələbləri 

müəyyənləşdirilir, onların necə təmin ediləcəyi 

isə istinad edilmiş standartlarda göstərilən və ya 

istehsalçının özünün müəyyən etdiyi qaydada 

reallaşdırılır; 

 müasir standartlaşdırma sisteminin idarə-

olunmasında institusional islahatların aparıl-

ması əsas şərtdir. Mühüm şərtlərdən biri də 

milli standartlaşdırma sisteminin idarə olunma-

sına cavabdeh olan dövlət orqanlarında struktur 

və səlahiyyət dəyişikliyinin edilməsidir. 

 iqtisadi sahələr üzrə  məhsulların təhlükə-

sizlik və keyfiyyət göstəricilərinə uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləşdiril-

məsi özəl sektorun inkişafına çox təsir edir.  

Qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir 

ki, beynəlxalq tələblərə uyğunlaşma tələb edir 

ki, yalnız yüksək riskli məhsullar məcburi ser-

tifikatlaşdırılsın. Aşağı və orta riskli məhsul-

ların uyğunluq qiymətləndirilməsi istehsalçı-

ların özləri tərəfindən, uyğunluğun qiymətlən-

dirilməsi fəaliyyətləri isə dövlət tərəfindən 

deyil, beynəlxalq standartlara uyğun akkreditə 

edilmiş uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqan-

ları tərəfindən  həyata keçirilsin [4].Müasir 

standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblə-

rə uyğunlaşdırılmasında əsas şərtlərdən biri də 

Azərbaycanda özəl sektorun maraqlarının və 

potensialının nəzərə alınması hesab olunur., 

Standartlaşdırmanın obyekti istehsalçı tərəf ol-

dugundan, onlar yeni normaları tətbiq edən tə-

rəfdirlər. Ona görə də edilən dəyişikliklər ilk 

növbədə istehsalçılara təsir etdiyindən özəl sek-

torun da bu proseslərdə uyğunlaşdırılması va-

cibdir.Standartlaşma sahəsində mövcud prob-

lemlərdən biri də məhsulun keyfiyyəti və rəqa-

bətqabliyyətliliyinin idarə edilməsi hesab olunur. 

Belə bir fikir mövcuddur ki, yüksək keyfiyyətin 

əldə edilməsi təsərrüfat fəaliyyətində çox mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Keyfiyyətə istehsal 

olunan məhsul baxımından yanaşılır, bu məhsu-

lun layihələndirilməsi və idarə olunması fəaliy-

yəti isə heç də həmişə  dəyərləndirilmir [5]. 

Bütün  özəl müəssisələrdə, istehsal olunan 

məhsulun keyfiyyətinə nəzarət sistemi vardır, 

keyfiyyətsiz məhsulun uçotu və təhlili aparılır, 

lakin çox vaxt ideyadan satışa qədər bütün is-

tehsal prosesini əhatə edən keyfiyyətin idarə 

edilməsi sistemi hələ də ölkəmizdə özıl sek-

torun timsalında tam mövcud deyildir. 

 Özəl sektor üzrə məhsulun keyfiyyətini 

qiymətləndirmək üçün və geniş göstəricilər no-

menklaturasından istifadə edirlər. Müvafiq no-

menklaturada aşağıdakı göstəricilər qrupu fərq-

ləndirilir və əsas kimi qəbul olunur: 

 müasir dövrdə əsas şərt olan uzunömür-

lülük göstəriciləri – məmulata müəyyən texniki 

qulluq və təmir üçün vacib fasilələri nəzərə al-

maqla onun sərhəd həddinə qədər iş qabiliy-

yətini saxlamaq xassəsini əks etdirir. Bura bu 

məmulatın sonrakı istismarının məqsədəuyğun 

olmaması ilə çıxarılan qərar. da aid olunur; 

 erqonomik göstəricilər “insan - məmulat 

– mühit” sistemini əks etdirir; 

 müasir standartlaşdırma və unifikasiya 

göstəriciləri məmulatın standartlaşdırılmış və 

unifikasiya edilmiş hissələrlə zəngin olmasını 

təsdiq edir; 

 bazar iqtisadiyyatı şəraitində patent – hü-

quq göstəriciləri ölkə daxili və xaricdə məmu-

latın patent müdafiəsini səciyyələndirir. Bu 

həmçinin məmulatın xaricdə çox asanlıqla sa-

tıla bilinməsinin təsdiq edir; 

 özəl sektor üzrə təyinat göstəriciləri – 

bunlar təyinatına müvafiq verilən məhsulun 

texniki təkmilləşməsini göstərir; 

 özəl istehsal sahələri üzrə texnolojilik 

göstəriciləri –bunlar verilən məhsulun hazır-

lanması zamanı səmərəli konstruktor və tex-
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noloji qərarları və istehsal şəraitini əks etdirir. 

Bura aşagıdakılar aiddir: materiallardan rasi-

onal istifadə əmsalı; məhsulun hazırlanmasında 

əmək, material və enerji tutumluluq; 

 saxlanılmaq göstəriciləri – bu məhsulun 

öz istismar parametrlərini onların nəqli, anbar 

və ya digər saxlanma hallarında saxlaya bilməsi 

xassəsini göstərir; 

 istehsal sahəsi üzrə təmirəyararlılıq gös-

təriciləri – bunlar texnologiyaların işində əngəl-

liklərin üzə çıxarılması, aradan qaldırılması, 

texniki qulluq və təmirlərin yerinə yetirilmə-

sinin minimal vəsait, vaxt və əmək sərfi ilə başa 

çatdırılması ilə səciyyələnir; 

 fəaliyyətsizlik göstəriciləri – məhsulun 

müəyyən vaxt ərzində lazım olmayan fa-

silələrsiz iş qabiliyyətinin saxlanması xassəsi 

ilə səciyyələnir. Qeyd olunan qrupa aşağıdakı 

göstəricilər daxil  edilir: dayanmaların intensiv-

liyi, birinci dayanmaya qədər məmulatın işinin 

davamiyyəti; 

 estetik göstəricilər məmulatın xarici görü-

nüşünün insana təsirini səciyyələndirir; 

 özəl sektor üzrə nəql mümkünlüyü gös-

təriciləri- məmulatın ixtisaslaşmış nəqliyyat 

növləri üzrə  nəqlini  göstərir və s. 

Müasir iqtisadi şəraitdə standartlaşdırma 

sisteminin təkmilləşdirilməsi prosesində  özəl 

sektorla əlaqələrin artırılmasının əsas isti-

qamətləri  

Aparılmış təhlil göstərir ki , standartlaşdırma 

sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırıl-

ması prosesində özəl sektorla əlaqəli  xüsusiy-

yətlər bunlar hesab olunur: 

  yeni texniki reqlamentlərin və standartla-

rın hazırlanmasına özəl sektorun, xüsusən özəl  

kiçik və orta sahibkarların   cəlbedilməsi; 

  inkişaf etmiş ölkələrdə mövcud  texniki 

reqlamentlər və standartlar haqqında yerli  özəl  

sahibkarların    maarifləndirilməsi;  

 kiçik və orta sahibkarların yeni standartlar 

üzrə  tələblərə uyğunlaşması üçün  müəyyən  vax-

tın verilməsi, texniki dəstəyin artırılması, güzəştli 

kreditlərin və yardımların həyata keçirilməsi; 

 yerli və beynəlxalq standartlaşdırma siste-

minə dair fəaliyyətləri həyata  keçirən özəl  sa-

hibkarlıq subyektlərinin f'əaliyyətlərinin da-

vamlı olaraq dəstəklənməsi. 

 Özəl  sahibkarlıq subyektlərinin texniki 

reqlamentlərin və standartların işlənməsinə cəlb 

edilməsi onlara bir çox üstünlüklər verə bilər. 

Bu iştirakla onlar sonradan tətbiq edəcəkləri tə-

ləbləri tam mənimsəyə, öz maraqlarının həmin 

sənədlərdə nəzərə alınmasını təmin etmiş də  

ola bilərlər.  

Beynəlxalq təcrübədə özəl sektorun yeni 

qaydalara uyğunlaşdırılması üçün ən effektiv 

mexanizm kimi onların həmin qaydaların ha-

zırlanması prosesinə cəlb edilməsi də məq-

sədəuyğun hesab edilir.  Nəzərə almaq lazımdır 

ki, özəl sektorun bu prosesə cəlb edilməsi üçün  

iqtisadi sahələr üzrə və ya məhsullar üzrə tex-

niki komitələr yaradılması zəruridir. İlkin mər-

hələdə sonradan məcburi tətbiq ediləcək texniki 

reqlamentlərin işlənilməsi prosesində özəl sa-

hibkarlıq subyektlərinin cəlb edilməsi bu ba-

xımdan zəruridir. 

Özəl sektorun texniki reqlamentlərin işlənil-

məsində iştirakının təmin edilməsinin əsas 

məqsədi onların öz məhsullarına dair müəyyən-

ləşdiriləcək təhlükəsizlik tələblərini bilməsi, ey-

ni zamanda onların öz məhsullarının keyfiy-

yətinin və rəqabətqabiliyyətinin yüksəltmək  

yollarını  mənimsəməsi hesab olunmalıdır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, texniki reqlament-

lərdəki təhlükəsizlik tələblərinin yerinə yetiril-

məsi istehsalçıların məhsullarının təhlükəsiz və 

keyfiyyətli olmasını təmin edir. Bu da öz növ-

bəsində onların məhsullarına olan etibarın art-

masına və daha rəqabətqabiliyyətli olmasına 

gətirib çıxarır.  Bundan başqa qeyd etmək la-

zımdır ki, özəl sektorun normativ sənədlərin iş-

lənməsində iştirakını zəruri edən ən mühüm 

məsələ beynəlxalq standartların  tələblərinin 

milli iqtisadiyyatın maraqlarına uyğun gəlmə-

sini təmin etməkdir. 

Elə beynəlxalq standartlar var ki, onun tə-

ləblərinə uygun tətbiqi ölkəmizdə bilavasitə 

məqsədəuyğun  deyildir. Bu zaman özəl sahib-

karlıq subyektləri bu məsələdə öz mövqeyini 

əsaslandırmaqla hansı uyğunlaşdırılmaların 

edilməsini əsaslandırmalıdır. Məhz bu baxım-

dan milli standartların hazırlanması üçün yara-

dılacaq texniki komitələrin işinə özəl sektorun 

cəlb edilməsi zəruriddir.Özəl sahibkarlıq sub-

yektlərinin normativ sənədlərin işlənməsinə 

cəlb edilməsini təmin etmək üçün ilk növbədə 
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geniş maarifləndirmə işləri aparılmalı və bu cür 

iştirakın onlara verəcəyi faydalar onlara izah 

olunmalıdır. Bəzi ölkələrin təcrübəsində özəl 

sektor nümayəndələrinin iştirakını təmin etmək 

üçün ödəniş və mükafatlandırma kimi həvəslən-

dirici vasitələrdən istifadə edilir ki, bu proses-

ləri də ölkəmizdə həyata keçirmək  vacibdir [6]. 

Qeyd olunanalradan başqa  kiçik və orta sa-

hibkarlıq subyektlərinin milli texniki komitələr-

də iştirakı ilə yanaşı, onların beynəlxalq stan-

dartların və xarici dövlətlərin milli standartları-

nın hazırlanmasında  fəaliyyəti stimullaşdırıl-

malıdır. Bu  addımlarÜTT-nin əsas  tələbi  he-

sab olunur. Bu proses milli iqtisadi maraqların 

beynəlxalq standartlarda nəzərə alınması və 

sonradan həmin beynəlxalq standartların ölkə-

mizdə daha asan tətbiqi baxımından da  vacib 

sayılır.Müvafiq istiqamətdə ÜTT-nin üzv döv-

lətlərinin texniki reqlamentlərinin, uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi prosedurlarının layihələri 

əldə edilərək özəl sektora  verilməlidir [7]. Ve-

rilmiş müddət ərzində həmin sənədlərə özəl 

sektorun milli maraqlar baxımından rəy ver-

məsi də həyata keçirilməlidir.Milli standart-

laşdırma sistemi beynəlxalq tələblərə uyğunlaş-

dırıldıqda özəl sektor da yeni sistemin mahiy-

yəti haqqında əvvəlcədən xəbərdar edilməlidir. 

Buna görə də özəl sektorun maarifləndiril-

məsi və məlumatlandırılması üçün ilk öncə ge-

niş tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Bu zaman 

aşağıdakı tədbirlər vasitəsilə onlara yeni sis-

temin mahiyyəti izah olunmalıdır: 

 ictimai tədbirlər, standartlaşma üzrə bey-

nəlxalq konfrans və seminarlar təşkil etməklə; 

 standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 

üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində  müəyyən  

məsləhətverici mərkəz yaratmaq zərurudir. Bu 

mərkəz vasitəsilə özəl  sahibkarlara yeni siste-

min mahiyyəti və tələbləri haqqında pulsuz tə-

limlər keçirməklə; 

 bu mərkəz vasitəsilə istehsalçılara onların 

məhsullarına dair yeni texniki reqlamentlər və 

standartlar, eləcə də onların tətbiqinə dair ödə-

nişsiz  məsləhətlər  verilməklə; 

 yeni standartlaşdırma sisteminə dair tədris 

və çap materialları hazırlamaq və iqtisadi sahələr 

üzrə mövcud sahibkarlıq subyektlərinə pay-

lamaqla; 

 biznes assosiasiyaları və sahibkarlar kon-

federasiyaları ilə birlikdə tədbirlər və layihələr 

həyata keçirməklə. 

Davamlı olaraq özəl sektora yeni tələblərə 

uyğunlaşma üçün müəyyən müddətinin veril-

məsi, texniki dəstəyin ayrılması, güzəştli kredit-

lərin və yardımların verilməsi vacibdir.  Milli 

standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblə-

rə uyğunlaşdırılması və yeni sistemə keçidin tə-

min edilməsində ən çətin məsələlərdən biri 

məhz özəl sektorun yeni texniki reqlamentləri 

və standartları tətbiq etməsi hesab olunur. Digər 

bir mühüm məsələ yeni texniki reqlamentləri 

tətbiq edən istehsalçılara qrantların və güzəştli 

kreditlərin ayrılmasıdır. 

Özəl sektor üzrə uyğunluğun qiymətləndiril-

məsini həyata keçirən  təsisatının yaradılmasının 

dəstəklənməsi vacibdir. Azərbaycanda uzun 

müddət məcburi uyğunluğun qiymətləndirilməsi 

fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən reallaşdırılması 

bu sahədə özəl müəssisələrin yaradılmasına 

imkan verməmişdir.Ölkəmizdə bu sahənin təşviq 

edilməsi üçün ilk növbədə təbliğat tədbirləri 

həyata keçirilməlidir. Bundan başqa yaradılan 

yerli müəssisələrin zəruri tələbləri yerinə 

yetirməsinə texniki dəstək göstərilməli və onların 

akkreditasiyası təmin olunmalıdır.Özəl müəs-

sisələrin yaradılması təşviq edilməkə yanaşı, 

onların tələblərə uyğun fəaliyyət göstərməsinə, 

xüsusilə təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə məhsulları 

məcburi sertifikatlaşdırmalarına ciddi nəzarət 

həyata keçirilməlidir. İstehlak bazarının yeni 

məhsullara uyğunlaşdırılması zəruri şərtdir. 

Satış məhsulların qiymətlərinin yüksılməsi-

nin qarşısının alınması üçün qeyd edilən maliy-

yə yardımları, subsidiyalar və güzəştli kreditlər 

vasitəsilə istehsalçıların xərclərinin azaldılma-

sını təmin etmək mümkündür. Bundan başqa 

vətəndaşların sosial rifah səviyyəsinin  yüksəl-

dilməsi və onların Avropa istehlakçısının alı-

cılıq qabiliyyəti səviyyəsinə çatdırılması da 

aktual məsələdir. 

 

NӘTİCӘ 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstəriri ki, 

ÜTT-yə üzv olmaq istəyən ölkələr üçün ən va-

cib şərt şərt ticarət sahələri üzrə texniki mane-

ələrlə baglı razılaşmaların yerinə yetirilməsində 

dövlət büdcəsi ilə bərabər qeyri-büdcə mənbə-
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ləri hesabına Avropa İtiifaqı ölkələri üzrə qəbul 

olunmuş “Standartlaşmanın inkişafı” layihəsi-

nin şərtlərinin yerinə yetirilməsi hesab olunur. 

Aparılmış təhlillər əsasındda demək olar ki, 

Azərbaycan Respublikasında  yaxın dövrlər ər-

zində özəl sektorun fəaliyyətinin genişləndiril-

məsi, onların istehsal etdikləri məhsul növ-

lərinin standartlaşdırılması, metroloji təminatı 

və sertifikatlaşdırılması üzrə işlərin reallaşdır-

ma xüsusiyyətlərini təyin edən texniki qanun-

vericiliyin davamlı olaraq  təkmilləşdirilməsi 

zəruridir. Qeyd olunanlardan başqa Ümumdün-

ya Ticarət Təşkilatında texniki reqlamentlərin 

tətbiqinin əsası kimi qanunvericiliklərə birbaşa 

təsir normalarının, tələblərin daxil olunması 

məsələləri nəzərə alınmalıdır.  

Müvafiq qanunlar toplusu ümumi dövlət 

əhəmiyyətli standartların tələbləri pozulduğu 

təqdirdə formalaşdırılmalıdır. Azərbaycan Res-

publikasında ixracayönəlik iqtisadi sahələr üz-

rə, mühüm istiqamətlərdə standartlaşdırma işlə-

rinin təkmilləşdirilməsi məsələləri nəzərdən ke-

çirilməlidir. Bu zaman  əsas hədəflərə nail ol-

maq üçün ilk növbədə istehlakçıların hüquqları 

qorunmalıdır.  Bundan başqa məhsulların key-

fiyyətinin normativ təminatına, onlar üçün nə-

zərdə tutulmuş standartlara təhlükəsizlik tələb-

lərinin daxil edilməsi, zərurirdir. Digər post-

sovet məkanı ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, 

ölkəmizin ÜTT-yə üzv olması ehtimalını nəzərə 

alaraq bütün iqtisadi sahələr üzrə milli standart-

ların beynəlxalq standartlara uygunlaşdırılması 

təmin olunmalıdır. Bunun üçün ilk öncə texniki 

maneələrə səbəb olan standartların uyğunlaş-

dırılması, ÜTT-yə üzv olan ölkələrlə qarşılıqlı 

informasiya əlaqələrinin həyata keçirilməsi, 

mövcud yerli QOST-lara tamamilə yeni dəişik-

lərin edilməsi  vacib şərtdir. 

Sonda demək olar ki, Azərbaycan Respubli-

kasının Dövlət Standart fondunda əksər stan-

dartlar köhnə olduğundan onlar yenidən düzgün 

təyin olunmalı, yaxın illərda onların mərhələli 

şəkildə xarici standartlara uyğunlaşdırılması hə-

yata keçirilməlidir. Bu məqsədlə ilk öncə tövsi-

yəli tələblərə əsaslanan könüllü standartlar ya-

radılmalıdır. Bundan başqa yerli və xarici in-

vestorların yeni beynəlxalq standartların işlədil-

məsində fəaliyyəti təşviq olunmalıdır. Göstəri-

lən tədbirlərin yaxın perspektiv dövr üzrə real-

laşdırılması milli iqtisadi sahələrin qeyri-neft 

sektoru üzrə rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilmə-

sini təmin edə bilər. 

Aparılmış təhlildən də göründüyü kimi milli 

standartlaşdırma sisteminin  inkişaf etmiş ölkə-

lərin tələblərinə  uyğunlaşdırılmasında ən vacib 

faktorlardan biri məhz özəl sahibkarlıq subyekt-

lərinin yeni sistemin tələblərinə hazır edil-

məsidir. Təbii ki, yeni sistemə keçid özəl sek-

tordan  çoxhəcmli investisiya qoyuluşu tələb 

edəcəkdir ki, onlar da beynəlxalq standartlar 

əsasında yeni milli standartları tətbiq edə bil-

sinlər. Məhz bu məqsədlə dövlət səviyyəsində 

zəruri investisiya və güzəştli kredit proqram-

larının tərtibi istiqamətində təxirəsalınmaz təd-

birlər görülməlidir. Yeni sistem özəl sektordan 

daha sıx və qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulmasını 

tələb edir. Standartların məhz özəl sektorun 

ehtiyacları əsasında hazırlanmasını zəruridir. 

Bütün bunlar özəl sektorun bu proseslərdə daha 

fəal iştirakını tələb edir.  

Ona görə də dövlət səviyyəsində Azərbay-

can Respublikasının regionları üzrə kiçik və or-

ta özəl sahibkarlıq subyektlərinin bu sahədə da-

ha ətraflı məlumatlandırılması və onların bu 

proseslərdə iştirakının stimullaşdırılması üçün  

işlək iqtisadi mexanizmlərin yaradılması və tət-

biqi mütləqdir. 
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