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Dərslikdə əsas diqqət məhsulların keyfiyyətinə təsir edən
amillərin aşkar edilməsinin, məhsulun keyfiyyətinə texniki nəzarətin tələbləri və növlərinin, məmulatların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodlarının, məhsulun keyfiyyətinə
nəzarət üsulları və mərhələlərinin, keyfiyyətin idarə edilməsi
prinsipləri və metodlarının tədqiqinə ayrılmışdır. Dərsliyin
strukturu elə tərtib edilmişdir ki, burada keyfiyyət və onun
göstəriciləri üzrə ümumi məlumatlardan keyfiyyətin iqtisadiyyatına, keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin təhlilinə, konkret
müəssisədə keyfiyyətə nəzarətin səmərəli metodlarının seçiminə imkan yaranır. Dərslik ali məktəblərin bakalavr pilləsində
keyfiyyətə nəzarət fənninin tədrisi üçün nəzərdə tutulur.
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Keyfiyyətə nəzarət. Ali məktəblər üçün dərslik.
Bakı – 2017
GİRİŞ
Azərbaycanda mövcud olan müəssisələrin beynəlxalq bazarlara çıxması və Azərbaycan bazarının xarici firmaların əmtəələri üçün açılması nəticəsində məhsulun
keyfiyyəti problemi yerli əmtəə istehsalçıları üçün prioritet problemə çevrildi. Dünyanin inkişaf etmiş ölkələrində
keyfiyyətin yüksəldilməsi problemi məhsul və xidmətlərin
rəqabət qabiliyyətliliyinin, istehsalçı və istehlakçı arasında
yeni münasibətlərin qurulmasının, cəmiyyətin maddi tələbatlarının, sosial maraqlarının və mənəvi tələbatlarının
ödənilməsinin təmin olunmasında aparıcı yer tutur. Bu
problem iqtisadi əlaqələrin dağılması, istehsalın aşağı düşməsi, daxili və xarici bazarlarda mövqelərin itirilməsi ilə
müşayət olunan iqtisadi böhran şəraitində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. ABŞ, Yaponiya, Almaniya, Cənubi Koreya
və bir sıra digər ölkələrin tarixi təcrübəsi göstərir ki, keyfiyyətin idarə edilməsinin səmərəli sistemlərinin tətbiqi
yolu ilə keyfiyyət sahəsində tərəqqinin təmin olunması
əsas təsir vasitələrindən biridir ki, bunun da vasitəsilə həmin adları çəkilən ölkələr iqtisadiyyatda böhranı aradan
qaldırmağa və dünya bazarında dayanıqlı mövqelər tutmağa nail olmuşlar. Bu zaman məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin təmin olunmasında mühüm rol oynayan bütün
kateqoriyalardan olan işçilərin fasiləsiz tədrisi, adi işçidən
tutmuş istənilən səviyyədən olan rəhbərə qədər cəmiyyətin
bütün təbəqələrinin peşəkar hazırlığı sisteminin yaradılması hesabına keyfiyyət probleminin milli ideyaya çevrildiyi, ümumi xarakter daşıdığı ölkələr ən böyük nailiyyət
qazanmışlar.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müstəqil inkişaf edən
Azərbaycan Respublikasının bütün sahələrində köklü iqtisadi islahatlar aparılır. Bu iqtisadi islahatların əsas məqsə-
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di inkişaf etmiş dövlətlərin qabaqcıl təcrübəsindən istifadə
etməklə dünya bazarının tələblərinə cavab verən yüksək
keyfiyyətli məhsullar istehsal etməkdən ibarətdir. Belə ki,
bazar münasibətləri şəraitində istənilən təşkilat və müəssisələrdə keyfiyyətə nəzarətin aktuallığı onun məhsul və
xidmətlərin keyfiyyətinin elə bir səviyyəsinin təmin olunmasına istiqamətlənməsi ilə təyin olunur ki, istehlakçıların
bütün tələbatlarını tam təmin etmiş olsun. Məhsul və xidmətlərin yüksək keyfiyyəti onların rəqabət qabiliyyətliliyini təyin edən ən əhəmiyyətli tərkib hissəsidir. İstehlakçıların tələblərinə uyğun olan stabil keyfiyyət təmin olunmadıqda milli iqtisadiyyatı dünya təsərrüfatına səmərəli inteqrasiya etmək və orada layiqli yer tutmaq mümkün deyil. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinə görə bütövlükdə istehsalın inkişaf səviyyəsi və təsərrüfatın iqtisadi səmərəliliyi haqqında mühakimə yürüdürlər. Məhsulun keyfiyyəti
– dövlət miqyasında planlaşdırma və idarəetmə obyektidir.
Keyfiyyət probleminin mürəkkəbliyi onunla əlaqədardır
ki, burada sosial, siyasi, iqtisadi, mühəndis, texnoloji, ekoloji, beynəlxalq və digər tərəflər mövcuddur.
Azərbaycanın inzibati-amirlik sistemindən tam fərqli
olan yeni bir quruluşa – bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə
əlaqədar iqtisadi münasibətlərin yeni formaları təzahür etmişdir ki, bu da həmin münasibətlərin elmi cəhətdən təhlil
və təsdiq edilməsini, habelə tədris prosesində öyrənilməsini tələb edir.
Azərbaycanda lazımi keyfiyyətə nail olunmasını təmin edən kadrların fasiləsiz tədrisi sisteminin təşkili məsələsinə gəldikdə isə hələlik onun ayrı-ayrı elementləri fəaliyyət göstərir. Son illərdə keyfiyyətin idarə olunması istiqamətində kadrların hazırlanmasında böyük həcmdə iş görülür. Təəssüf ki, dinləyicilərin tədrisi proqramı keyfiyyətin idarə olunması üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına və
ya heç olmasa, iş yerində keyfiyyətin təmin olunması üçün
zəruri biliklərin əldə olunmasına istiqamətlənməsi səviyyəsi çox aşağıdır.
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Dərslikdə əsas diqqət məhsulların keyfiyyətinə təsir
edən amillərin aşkar edilməsinin, məhsulun keyfiyyətinə
texniki nəzarətin tələbləri və növlərinin, məmulatların
keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodlarının,
məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üsulları və mərhələlərinin,
keyfiyyətin idarə edilməsi prinsipləri və metodlarının tədqiqinə ayrılmışdır. Dərsliyin strukturu elə qurulmuşdur ki,
burada keyfiyyət və onun göstəriciləri üzrə ümumi məlumatlardan keyfiyyətin iqtisadiyyatına, keyfiyyətin idarə
edilməsi sisteminin təhlilinə, konkret müəssisədə keyfiyyətə nəzarətin səmərəli metodlarının seçiminə keçid üçün
imkan yaranır. Dərslikdə keyfiyyətə nəzarətin müasir metodları və problemləri, müəssisələrin keyfiyyət sistemləri
və onların sertifikatlaşdırılması, istehsalın texnoloji proseslərinin və məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin tənzimlənməsində statistik metodların tətbiqi ardıcıllığı, məhsulun
keyfiyyətini qoruyub saxlayan amillər, məhsulların standartlaşdırılması metodları, dövlət standartlarının hazırlanma qaydaları, məhsulların keyfiyyət ekspertizasının metodları və ekspertizanın aparılmasının əsas mərhələləri,
əmtəə ekspertizasının növləri haqqında məlumat verilir.
Verilmiş materialın müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsi üçün menecment, müəssisənin iqtisadiyyatı, standartlaşdırma,
riyazi statistika, istehsalın təşkili, sosial psixologiya üzrə
biliklərin əsaslarının olması tələb olunur. Dərslikdən təkcə
ali təhsilin əldə edilməsi zamanı deyil, həm də ali təhsildən sonrakı tədris, müəssisələrdə məhsulun keyfiyyətinin
təmin edilməsi ilə əlaqədar olan kadrların peşəkarlığının
artırılması üçün də istifadə oluna bilər.
Dərsliyin işıq üzü görməsində böyük əməyi olan elmi redaktor ―Bakı Biznes Universitetinin‖ tədris işləri üzrə prorektoru, dosent R.F.Sadıqova kitabın daha da dəyərli və məzmunlu olmasına yardım edən qiymətli təklif və
qeydlərinə görə təşəkkür edirik. Dərsliyə rəy verənlərə:
verilmiş təklif və nöqsanlara görə ADNSU-nin ―Enerji və
neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment‖ kafedrasının professorları, i.e.d. Q.S.Süleymanova və M.M.Fər-
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zəliyevə öz minnətdarlığımızı bildi-ririk. Qeyd etmək
istəyirik ki, həmin təklif və nöqsan-lardan əlyazmanın
təkrar işlənməsi zamanı istifadə olunmuşdur.
I FƏSİL. KEYFİYYƏT İQTİSADİ
KATEQORİYA KİMİ VƏ KEYFİYYƏTİN İDARƏ
OLUNMASININ KATEQORİYASI
1.1. Keyfiyyətə nəzarətin predmeti və vəzifələri
Bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələr
qarşısında duran əsas problemlərdən biri bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğunlaşmaqdır. Bu problemin həlli – yaşamaq və sonrakı inkişaf üçün zəruri şərtdir.
Müasir bazar iqtisadiyyatı buraxılan əmtəənin keyfiyyətinə qarşı prinsipcə başqa tələblər irəli sürür. Hazırkı
zamanda hər bir şirkətin yaşaması, onun əmtəə və xidmətlər bazarındakı sabit vəziyyəti rəqabətə davamlılıq həddi
ilə ölçülür. Öz növbəsində rəqabətə davamlılıq iki göstərici - qiymətin səviyyəsi və məhsulun keyfiyyətinin səviyyəsi ilə bağlıdır. Digər ikinci amil tədricən birinci yerə
çıxır. Əmtəə istehsalı və bütün növ ehtiyatların qənaəti öz
yerini əmtəənin keyfiyyətinə verir.
Əmtəə və xidmətlər sahəsində Azərbaycanın milli siyasət konsepsiyasında tam ədalətli olaraq qeyd edilir ki,
XXI əsrdə yerli iqtisadiyatın ən əsas vəzifəsi rəqabətə
davamlılıq keyfıyyətin artırılması hesabına olmalıdır.
Keyfiyyət – şirkətin nüfuzunun artması, gəlirinin çoxalması, çiçəklənməsinin yüksəlməsidir. Buna görə də,
keyfiyyətin idarə olunması üzrə iş rəhbərdən tutmuş konk-
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ret icraçıyadək hər bir heyət üzvü üçün mühüm fəaliyyət
növüdür.
Keyfiyyəti piramida şəklində təqdim etmək olar (şəkil 1.1.).
Məhsulun keyfiyyəti - müəssisənin fəaliyyətinin ən
mühüm göstəricisidir. Məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması əhəmiyyətli dərəcədə müəssisənin bazar şəraitində
yaşamasını, elmi-texniki tərəqqinin tempini, istehsalatın
səmərəliliyinin artmasını, müəssisədə istifadə olunan bütün növ ehtiyyatların qənaətliyini müəyyən edir.
Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi dünyanın aparıcı şirkətlərinin işinin xarakterik tendensiyasıdır.

Keyfiyyət
Şirkətin keyfiyyəti
İşin keyfiyyəti
Məhsulun keyfiyyəti

Şəkil 1.1. Keyfiyyətin piramidası
Bununla yanaşı, keyfiyyətə istehsalçının və istehlakçının mövqeyindən təcrid olunmuş halda baxmaq olmaz.
Texniki şərtlərlə (TŞ) müəyyən edilir ki, keyfiyyətin texniki-istismarı və başqa parametrləri təmin olunmadan
məhsulun sertifikatlaşdırılması, yəni onun tələb etməyə
uyğunluq qiyməti həyata keçirilə bilməz.
Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi üçün mühüm olan
müxtəlif fiziki mahiyyət istehlak dəyərində cəmləşmişdir.
Qiymətləndirmə üçün mühüm xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:
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- məhsulun elmi-texniki nailiyyətlərini maddiləşdirən
texniki səviyyə;
- estetik duyğular və baxışlarla bağlı olan xüsusiyyətlər cəmini xarakterizə edən estetik səviyyə;
- məhsul istifadəsinin texniki tərəfi ilə bağlı olan
(məmulata xidmət təmiri və s.) istismar səviyyəsi;
- texniki keyfiyyət – məmulatın istismarında ehtimal
olunan və faktiki istehlak xüsusiyyətlərinin harmonik bağlılığı (funksional dəqiqlik, etibarlılıq, xidmət müddətinin
uzunluğu).
Müasir dünya istehsalının üstünlüyü həm istehlak
dəyərini, həm də malların dəyərini özündə cəmləşdirir.
Deməli, keyfiyyət, şirkətin fəaliyyətinin bütün tərəflərinin
səmərəliliyini əks etdirən kompleks anlayışdır.
Rəqabətin güclənməsi müəssisə rəhbərindən məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun layihələndirilməsi, istehsalı və həyata keçirilən proseslərin məqsədyönlü
həllini tələb edir.
Bu məqsədlərə çatmaq üçün İSO 9000 seriyalı beynəlxalq standartların ideologiya və prinsiplərindən geniş
istifadə olunur. Bu cür yanaşmanın xeyrinə olan əsas arqumentlər göstərilən standartların bazar münasibətlərinə istiqamətlənməsidir; aparıcı industrial dövlətlərin sənayesində idarənin təşkilinin (menecment) müsbət təcrübəsini
toplayırlar; sənayenin müxtəlif sahə müəssisələrinin tətbiqi və müxtəlif fəaliyyət növləri üçün universaldırlar; praktiki olaraq bütün inkişaf etmiş ölkələrin müəssisələrinin
iqtisadi əlaqələrin qarşılıqlı xeyri kimi qəbul olunmuşdur.

1.2. Malların keyfiyyətinə təsir edən amillər
və şərait
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Malların keyfiyyətinə təsir edən amillər iki qrupa bölünür: malın keyfiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillər və keyfiyyəti qoruyub saxlayan amillər. Birinci qrup
amillərə layihələşdirmə və modelləşdirmə keyfiyyəti və
hazırlanma keyfiyyəti daxildir. Hazırlanma keyfiyyətinə
normativ-texniki sənədlərin keyfiyyəti, alət və avadanlıqların keyfiyyəti, xammal və dəstləşdirici məmulatların
keyfiyyəti, texnoloji rejimə riayət edilməsi daxildir.
İkinci qrup amillərə isə keyfiyyətcə tam formalaşmamış malın istehlakçılara lazımi səviyyədə çatdırılmasını
təmin edən amillər daxildir. Bu amillərə malların markalanması, qablaşdırılması, daşınması və saxlanılması aiddir.
Keyfiyyəti formalaşdıran amillər, öz növbəsində, obyektiv və subyektiv olmaqla iki yerə bölünür: obyektiv
amillərə xammal və məmulatın konstruksiyası, istehsal bazasının texniki səviyyəsi, istehsalın mexanikləşdirilməsi
və avtomatlaşdırılması, müasir texnologiya və nəzarətin
texniki vəsaiti, istehsal bazasının texniki səviyyəsi və istismar bazası aiddir ki, bu da istifadə olunan məhsulun keyfiyyətinə müvafiq olmalıdır. Subyektiv amillər insan fəaliyyəti ilə əlaqədardır, yəni insanın istehsalat funksiyasını
yerinə yetirmə qabiliyyətindən və münasibətlərdən asılıdır. Bu amillərə ustalıq dərəcəsi, ümumi təhsil səviyyəsi,
insanın psixoloji kamilliyi və əməyin bəhrəsinə şəxsi marağı daxildir.
İqtisadiyyatın, elm və texnikanın inkişafı, əhali tələblərinin dəyişilməsi, yeni növlü xammalların meydana
çıxması nəticəsində mallara qarşı qoyulan tələblər daim
dəyişilir və bir qayda olaraq artır.
Mala olan tələblər cari və perspektiv, ümumi və spesifik tələblərə bölünür.
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Cari tələblər bilavasitə satışda olan mallar üçün
tərtib edilir. Onlar müəyyən mərhələdə ölkənin iqtisadi inkişafı, istehsalın texniki və iqtisadi imkanları nəzərə alınaraq qoyulur. Bu tələblər, bir qayda olaraq, normativ-texniki sənədlər və texniki şərtlərlə nizama salınır.Cari tələblər
dövrü olaraq nəzərdən keçirilir, dəqiqləşdirilir və dəyişdirilir.
Perspektiv tələblər malın keyfiyyətinə verilən geniş və yüksək səviyyəli kompleks göstəriciləri birləşdirir.
Malların keyfiyyətinə verilən cari tələblər perspektiv tələblərin əsasını təşkil edir.
Mala qarşı verilən perspektiv tələblər tərtib edilərkən
tələbatın nisbətən dolğun ödənilməsi, istehsal proseslərinin təkmilləşdirilməsi, yeni növ xammalların meydana
gəlməsi və digər amillər nəzərə alınır.
Malların keyfiyyətinə verilən perspektiv tələblərin
tərtib edilməsi elm, sənaye və ticarət işçilərini hazır məmulatın keyfiyyətini yüksəltməyə və daim təkmilləşdirməyə vadar edir.
Perspektiv tələblər texniki tərəqqinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq cari tələblər qrupuna keçir və milli standart
və texniki şərtlərlə nizama salınır.
Malların keyfiyyətinə verilən perspektiv tələblərin
nəzərdən keçirilməsi əmtəəşünaslığın vacib məsələlərindən biri hesab edilir.
Ümumi tələblər bərabər dərəcədə ya bir mala,
yaxud da üstünlüyü çox olan mallara verilir. Bu tələblərə
malın öz təyinatına nisbətən tam müvafiq olması və əsas
funksiyanın yerinə yetirmə dərəcəsi, istifadə rahatlığı, insan üçün zəruriliyi, təhlükəsizliyi, orqanizmin normal həyat fəaliyyətinin təmin edilməsi, təyin olunmuş müddət ərzində istismar zamanı davamlığı və etibarlılığı, təmirin
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mümkünlüyü və sadəliyi, estetik tələblər və s. daxildir.
Bəzi hallarda malların davamlılığına, bəzi hallarda
isə onun xarici tələbatına nisbətən yüksək tələblər qoyulur.
Müxtəlif mallara verilən tələblərin xarakteri də eyni deyildir. Belə ki, musiqi alətinə verilən mühüm tələb onun
səslənmə keyfiyyəti, pəncərə şüşəsi üçün isə onun işıqkeçirməsi hesab edilir və s. Bədii-dekorativ məmulatlar
üçün verilən əsas tələblərə onların mövzu məzmununun
ideya istiqaməti, rəng tərtibatı, icra dəqiqliyi aiddir; davamlılığa verilən tələb isə ikinci dərəcəlidir. Lakin bundan
fərqli olaraq xidmət prosesində müxtəlif mexaniki təsirlərə
məruz qalan mallar üçün (sıxılmaya, gərilməyə, əyilməyə,
burulmaya, zərbəyə və s.) davamlılıq üçün verilən tələblər
yüksək olur.
Bundan əlavə bütün mallar üçün verilən ən mühüm
tələb onların insan orqanizmi üçün zərərsiz olması hesab
edilir.
Spesifik tələblər bir qrup məmulatlara, yaxud
müəyyən mal üçün verilməklə müxtəlif ola bilər: məsələn,
şüşə və çini-saxsı məmulatlarının kəskin temperatur dəyişmələrində istismarının mümkünlüyü.
Mallara verilən həm cari, həm perspektiv, həm ümumi və həm də spesifik tələbləri malın istehlakının hansı
tərəfini xarakterizə etməsindən asılı olaraq sosioloji, funksional, erqonomik, gigiyenik, estetik, texnoloji, davamlılıq, etibarlılıq, iqtisadi və s. bu kimi tələblərə ayırmaq
olar.
Mala verilən sosioloji tələblər, geniş mənada bu
və ya digər malın istehsalının ictimai tələblərə müvafiq olmasıdır. Statistik göstəricilərin təhlili, istehlak modellərinin tərtib edilməsi və sosioloji tədqiqatlar bu tələbləri aşkar etməyə imkan verir. Bu cür təhlillərin əsasında malla-
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rın optimal çeşidi tərtib edilir.
Funksional tələblər - məmulatın əsas funksiyasının yerinə yetirilməsinə verilən tələblərdir. Əgər mal
funksional tələblərə müvafiq olmazsa, bu zaman o, öz təyinatına görə istifadə oluna bilməz.
Estetik tələblər - məmulatın formasına, konstruksiyasına, xarici tərtibatına və digər xüsusiyyətlərinə verilən tələblərdir. Onlar malın ictimai dəyərini, yararlığını,
səmərəliliyini, funksional məqsədə uyğunluğunu, istifadəsinin rahatlığını, həmçinin əhalinin zövqünə və modaya
müvafıqliyini aşkar edir.
Məmulatın forması təyinatı ilə, yaşayış mənzilinin
xüsusiyyətləri ilə (ölçüsü, işıqlanması) və binanın daxili
görünüşü ilə təzad yaratmalıdır.
Estetik tələblər məmulatın üsluba, modaya, zövqə
müvafıqliyini nəzərdə tutur. Moda dedikdə, adətə, müəyyən ictimai şəraitdə bu və ya digər zövqlərin məi-şətin zahiri formalarında, paltarda, ayaqqabıda nisbətən yayılmış
təzahür forması başa düşülür. Sosioloji-iqtisadi şəraitin
dəyişilməsi və müəyyən vaxtın keçməsi ilə əlaqədar olaraq moda dəyişilir.
Məişət mallarının tərtibatında və həmçinin memarlıqda, incəsənətdə nisbətən uzun müddət dəyiş-mədən qalan, tarixi olaraq yaranan ümumiləşmiş vəsaitlər sistemi və
bədii təsviri üsullar STİL (üslub) hesab edilir.
Üslubun təzahür xüsusiyyətlərini mebelin tərtibatının, xalçaların, hörmələrin və tikmə naxışlı məmu-latların,
daşdan, ağacdan, metaldan olan məmulatların, həmçinin
zərgərlik, bəzək şeylərinin, heykəllərin və s. konstruksiyasında və xarici tərtibatında müşahidə etmək olar.
Dəqiqləşdirilmiş və ümumən qəbul edilmiş, göstəri-
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lən əşyaların zahiri tərtibatında və izlərini saxlamış üslublara roman, qotik, intibah dövrü, barokko, rokoko, ampir
üslubları hesab edilir. Üslub modanın müxtəlifliyini və onun istiqamətini nəzərdə tutur.
Erqonomik tələblər – məmulatın istismar prosesində istifadə rahatlığını, onun insan orqanizminin xüsusiyyətlərinə müvafiq olmasını və onun məişətdə insan tərəfindən istismarının optimal şəraitinin təmin edilməsini nəzərdə tutur.
Erqonomik tələblər gigiyenik, antropometrik, fizioloji, psixo- fızioloji və psixoloji tələblərə bölünür.
Gigiyenik tələblər - insanın məmulatla və mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olduğu vaxtda onun həyat fəaliyyətində təhlükəsiz və zərərsiz şəraiti nəzərdə tutulur.
Bu tələblər polimer materiallarından və plastik kütlədən hazırlanan mallar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Malların tərkibində insan orqanizmi üçün zərərli olan
maddələr yol verilməyən miqdarda olarsa, o, öz təyinatı
üzrə istifadə edilə bilməz (qab-qacaq, ətriyyat, ayaqqabı,
paltar və s.). Bu tələblərin tərtib edilməsinə və onlara dəqiq riayət edilməsinə böyük diqqət yetirmək vacibdir.
İnsanla bilavasitə təmasda olan, kütləvi istehsala buraxmazdan qabaq onların insan üçün zərərsiz olması
haqqında Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və
Epidemiologiya Mərkəzinin icazəsi tələb edilir.
Sənaye ticarətə göndərilən malların tərkibi, məmulatın xassələri, onlardan istifadə qaydaları, təhlükəsizlik
tədbirləri, qorunma üsulları, ilk yardım haqqında tam məlumat verməyə borcludur. Bu məlumatlar malın üzərin-dəki etiketlərdə, yaxud da xüsusi yaddaş dəftərçəsi halında
malın yanına qoyulmalıdır.
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Antropometrik tələblər məmulatın, yaxud onun
ayrı-ayrı detallarının insan bədəninin forma və ölçülərinə
müvafiq olmasını, fizioloji tələblər - məmulatın istifadə zamanı insanın fiziki imkanlarına müvafiq olmasını;
psixofizioloji tələblər - məmulatın insanın hiss üzvlərinin xüsusiyyətlərinə müvafiq olmasını nəzərdə tutur.
Hazır məmulatların insan psixologiyasının xüsusiyyətlərinə müvafiqliyini xarakterizə edən tələblər psixoloji
tələblərə aiddir.
Texnoloji tələblər, hər şeydən əvvəl, materiallara,
misal üçün, parçalara, ipliyə, boyalara, inşaat materiallarına verilir. Belə materiallar istifadə zamanı yüngüllüyünə
və sadəliyinə görə fərqlənməli, onların emalında müasir
metodların tətbiq edilməsinə imkan yaratmalıdırlar.
Məmulatın etibarlılığına verilən tələblər, onların istismar zamanı etibarlığını təmin edir. Etibarlılıq məmulatın verilmiş funksiyalarını tələb edən vaxt ərzində yerinə yetirmə qabiliyyətini xarakterizə edir. Etibarlılığı
yüksək olan malların istehsalı əlavə maddi nemətlər sərf
edilmədən eyni cür əlavə məmulatın buraxılmasına bərabərdir.
Məmulatın etibarlılığına verilən tələblər öz növbəsində onun təmirə yararlılığına, saxlanmasına, uzunömürlülüyünə verilən tələblərlə ifadə edilir ki, bu da məmulatın
xidmət müddətinin uzanmasına imkan yaradır.
1.3. Məhsulun keyfiyyət anlayışı və göstəriciləri
Buraxılan məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi və
çeşidinin yaxşılaşdırılması respublikamızın iqtisadi inkişafına böyük təkan vermiş olacaqdır.
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Hər bir sənaye müəssisəsindən ötrü keyfiyyətin təmin olunması problemi çox vacibdir. Buna görə də müasir
şəraitdə məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması sisteminin
işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi yolu ilə müəssisələr məhsulun yüksək keyfiyyətinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət verirlər.
Keyfiyyətin təmin edilməsi keyfiyyət standart-larının, keyfiyyətə görə məsuliyyətin bölüşdürülməsinin və
işlərin keyfiyyətinə nəzarətin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur. Keyfiyyət günün tələbidir. Hal-hazırda yeni modelli, keyfiyyətli məhsul istehsalının böyük əhəmiyyəti
vardır.
Keyfiyyət fəlsəfi kateqoriyadır. Belə hesab edirlər ki,
həmin məsələ hələ eramızdan əvvəl III əsrdə Aristotel
tərəfindən nəzərdən keçirilib, o, keyfiyyət anlayışı adı altında əşyalar arasında «yaxşı-pis» əlamətlərini nəzərdə tutmuşdur. Məsələn, keyfiyyətin Hegel tərəfindən verilmiş
fəlsəfi tərifi vardır: «Keyfıyyət ilk növbədə gerçəklik kimi
ehtiva olunan müəyyənlikdir, çünki keyfiyyətini itirən hər
bir şey öz mövcudluğunu itirmiş olur‖. Bazar münasibətləri şəraitində məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinin çox
böyük əhəmiyyəti vardır.
Məşhur Yapon alimi K. İsikava keyfiyyət anlayışı altında istehlakçıları real surətdə razı salan xüsusiyyətlərin
anlaşıldığını bildirirdi.
Curan C. keyfiyyət anlayışını ikitərəfli nəzərdən keçirirdi: obyektiv cəhətdən keyfiyyət-istifadə üçün yararlılıq (təyinatına müvafiqlik); subyektiv cəhətdən isə-keyfıyyət istehlakçını razısalma dərəcəsidir (keyfiyyətin reallaşdırılmasından ötrü istehsalçı istehlakçının tələbatını öyrən-
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məli və öz məhsulunu elə düzəltməlidir ki, məhsul həmin
tələblərə cavab vermiş olsun).
ГОСТ 15467-79 ğörə məhsulun keyfiyyəti onun təyinatına müvafiq surətdə müəyyən tələbatları ödəməkdən
ötrü məhsulun yaralılığını şərtləndirən xüsusiyyətlər məcmusu kimi şərh edilirdi.
1986-cı ildə Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat (ISO) tərəfindən biznes və sənayenin bütün sahə-ləri
üzrə keyfiyyət ilə bağlı terminlər formalaşdırıldı. Keyfiyyət məhsulun, yaxud xidmətlərin elə xüsusiyyətləri və xarakteristikaları məcmusudur ki, onlar məhsula, yaxud xidmətlərə şərtləndirilmiş, yaxud nəzərdə tutulan tələbatları
ödəmək qabiliyyəti verir.
1994-cü ildə terminologiya dəqiqləşdirilmişdir. Keyfiyyətin aşağıdakı tərifi standartlaşdırılmışdır: keyfiyyət
obyektin müəyyən olunmuş və nəzərdə tutulan qabiliyyətlərini ödəmək tələbatlarına cavab verən xrakteristikalarının məcmusudur.
Beləliklə, biz görürük ki, iqtisadi ədəbiyyatlarda
keyfiyyət anlayışı müxtəlif cür şərh olunur. Lakin keyfiyyət anlayışlarındakı əsas fərq inzibati-amirlik və bazar
iqtisadiyyatı şəraiti anlayışları arasındakı fərqlə müəyyənləşdirilir. Beləliklə, inzibati-amirlik iqtisadiyyatında keyfiyyət istehsalçının mövqeyindən şərh edilir, halbuki bazar
iqtisadiyyatında keyfiyyət istehlakçı mövqeyindən nəzərdən keçirilir.
Bununla birlikdə istehsalçı və istehlakçının mövqeyindən keyfiyyəti təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirmək olmaz. Bir qayda olaraq, obyektin keyfiyyəti onun
ayrı-ayrı xüsusiyyətlərindən ibarət deyildir, bütövlükdə
obyektlə bağlıdır, onu tamamilə əhatə edir və obyektdən

16

ayrılmazdır. Məhsulun keyfiyyətinin daxılı və zahiri komponentləri (tərkib hissələri) vardır. Keyfiyyətin daxili tərkib hissələri buraxılan məhsula xas olan daxili xarakteristikalardır: etibarlılıq müddəti, qüsurların olma-ması, texniki xarakteristikalar, dizayn (tərtibat) məhz bu qəbildəndir. Zahiri komponentlər istehlakçının zövqlərinə müvafiqlikdən, rəqabət qabiliyyətindən ibarətdir.
Son vaxtlar «keyfiyyətin» «yaxşı-pis», «Ən yaxşı-ən
pis», «yuxarı-aşağı» kimi anlayışlarla bağlı olan qeyristandart (reklam) terminləri daha geniş yayılmışdır. Bir
qayda olaraq, texniki qiymətləndirmələrin keçirilməsi zamanı üstünlük dərəcəsinin və miqdar xarakteris-tikalarının
bildirilməsindən ötrü «keyfıyyət» terminindən təcrid edilmiş tərzdə istifadə olunmur; həmin məlumatların bildirilməsindən ötrü keyfiyyət səviyyəsi, yaxud istehlakçı qiymətinin ümumiləşdirilmiş ölçüləri təqdim edilməlidir. Məsələn, aşağıdakı terminlərdən istifadə oluna bilər:
- ―nisbi keyfıyyət‖;
- ―keyfıyyət səviyyəsi‖
1.4. Keyfiyyətə nəzarətin kateqoriyası
Məlumdur ki, müvafiq keyfiyyətə nəzarətdə 5 qrup
sənaye məhsullarının 13 xüsusiyyəti standartlaşdırılmışdır.
Həmin təsnifata müvafiq surətdə məhsulun aşağıdakı keyfiyyət göstəriciləri mövcuddur:
1) funksional yararlılıq – göstəricisi məhsulun tətbiqi sahəsini və onun yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan
funksiyalarını xarakterizə edir. Bunun əsasında konkret istifadə şəraitində həmin məhsulun tətbiqi sayəsində əldə
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edilən faydalı səmərənin qiyməti barədə fikir yürütmək
olur;
2) etibarlılıq – məhsulun öz istehlak xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaq qabiliyyətini xarakterizə edən göstəricidir. Aşağıdakı etibarlılıq göstəriciləri mövcuddur:
- sazlıq (arasıkəsilməzlik, dayanmazlıq, müntəzəmlik);
- uzunömürlük (davamlılıq);
- təmirəyararlılıq;
3) erqonomiklik – məhsulu əmək əməliyyatlarının
icrası, yaxud tələbat zamanı insan orqanizminin xüsusiyyətlərinə müvafiqliyi (insanın istehsalat və məişət proseslərində təzahür edən gigiyenik, antropometrik, fizioloji xüsusiyyətləri) baxımından xarakterizə edən göstərici;
4) estetiklik – informasiya təsirliliyini (formanın səmərəliliyini, kompozisiyasının bütövlüyünü, məhsulun istehsalatda icrasının mükəmməlliyini və əmtəə görkəminin
sabitliyini) xarakterizə edən parametrdir, məhsulun zahirən qavranılmasını modelləşdirir və onun elə zahiri keyfiyyətlərini əks etdirir ki, bunlar istehlakçı üçün daha vacib rola malik olur. Həmin göstərici konkret məhsul növündən ötrü əhəmiyyətlilik baxımından sıralanır;
5)texnolojilik – məhsulun işlənib hazırlanması və
buraxılışı zamanı istifadə olunan texnoloji üsulların mütərəqqiliyini xarakterizə edən göstərici. Həmin qrup aşağıdakı göstəricilərdən ibarətdir:
- istehsalatda texnolojilik;
- tətbiq zamanı texnolojilik
6)ehtiyat tələbatı;
7)təhlükəsizlik – məhsulun istehlakı, yaxud istifadəsi zamanı həyat fəaliyyətini təmin edən göstərici;
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8)ekolojilik – məhsulun istehsalı zamanı ətraf mühitə zərərli təsirin səviyyəsini xarakterizə edən göstərici;
9)təsnifat göstəricisi - məhsulun müəyyən sinfə
mənsubluğunu xarakterizə edən göstərici.
Bu haqda növbəti fəsildə ətraflı məlumat verəcəyik.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar inkişaf etdikcə keyfiyyətə daha çox diqqət verilir. Hazırda Azərbaycan müəssisələrində ən ciddi problem rəqabət qabiliyyətli məhsulun
istehsalının təmin edilməsinə imkan verən keyfiyyət sisteminin yaradılmasından ibarətdir. Keyfiyyət sistemi anlayışı altında keyfiyyətə ümumi rəhbərliyin (keyfiyyət inzibati idarəetmənin) həyata keçirilməsindən ötrü zəruri hesab edilən təşkilat strukturu, metodikalar, proseslər və
ehtiyatların məcmuu anlaşılır.
İstehsalçının keyfiyyət sisteminin və həmin sistemə
nüfuzlu sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən verilmiş sertifikatın mövcudluğunu vacib şərt hesab edən əcnəbi sifarişçilərlə danışıqların aparılması zamanı keyfiyyət sisteminin
olması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Keyfiyyət sistemi
müəssisəsinin xüsusiyyətlərini nəzərə almalı, məhsulun işlənib hazırlanmasına və onun tətbiqinə edilən xərclərin
minimuma endirilməsini təmin etməlidir. Həm bizim ölkədə, həm də xarici ölkələrdə keyfiyyəti idarəetməyə sistemli yanaşmanın formalaşdırılması mərhələlərini bilmədən
səmərəli keyfiyyət sistemi yaradılması mümkün deyildir.
1.5. Keyfiyyətin idarə edilməsi sistemlərinin
inkişaf tarixi
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Sənədləşdirilmiş keyfiyyət sistemlərinin inkişafı tarixində beş mərhələni ayırmaq olar ki, bu da keyfiyyəti
beşulduzlu nişan ilə təqdim olunur.
Birinci m ərhələ sistemi – Teylor sisteminin
(1905-ci il) yaranması zamanı idarə olunmaya sistemli yanaşmanın ilkin vəzifələrinə müvafiqdir. Təşkilati nöqteyi
nəzərdən o, mütəxəssislər və mühəndislər tərəfindən texniki və istehsalat normalarının yaradılmasını nəzərdə tuturdu, fəhlələr isə yalnız onları yerinə yetirməyə borclu
idilər. Bu sistem məmulatların (detalların) keyfiyyətinə
buraxılış sahələri şəklində tələblər qoyurdu və buraxılışların yuxarı və aşağı hüdudlarına köklənmiş müəyyən qəliblər – keçici və qeyri-keçici ölçülər daxil edirdi. Teylor sisteminin uğurlu işləməsini təmin etmək üçün keyfiyyət sahəsində ilk peşəkarlar – müfəttişlər (texniki nəzarətçilər)
cəlb olunmuşdur. Motivasiya sistemi qüsurlu və zay məhsullar üçün cərimələri, həmçinin işdən xaric olunmaları
nəzərdə tutmuşdur.
Təhsil sistemi peşəkar təhsildən, ölçmə və nəzarət
avadanlığı ilə işləməyi öyrətməkdən ibarət idi. Təchizatçılar və istehlakçılar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər texniki şərtlərdə (TŞ) qoyulmuş tələblərin əsasında qurulurdu
və bunların icrası qəbul nəzarətində (giriş və çıxış) yoxlanılırdı.
Teylor sisteminin yuxarıda göstərilən xüsusiyyətləri
onu hər bir ayrıca götürülmüş məmulatın (detalın) keyfiyyətinin sistemli idarə olunmasını təmin edir.
İkinci m ərhələ - Teylor sistemi hər bir konkret
məmulatın, (detalın yığma vahidinin) keyfiyyətinin idarə
olunmasının əla mexanizmini vermişdi. Lakin məhsul istehsal proseslərinin həyata keçirilməsinin nəticəsidir və
tezliklə aydın oldu ki, prosesləri idarə etmək lazımdır.
1924-cü ildə "Bell Telephone Labarotories" - də indi
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(AT&T korporasiyası) R.Y.Consunun rəhbərliyi altında
keyfiyyətin statistik idarə edilməsinin əsaslarını qoymuş
qrup yaradılmışdı. Bunlar V.Şuart tərəfindən nəzarət xəritələrinin işlənilməsini yerinə yetirmiş, H.Dodc və H.Rominq tərəfindən keyfiyyətin idarə edilməsinin statistik
üsullarının əvvəlinə çevirilmiş keyfiyyətin seçkiləri nəzarətinin ilk anlayışları və cədvəlləri işlənilmişdir. Bu da
sonradan E.Deminqin sayəsində Yaponiyada çox geniş yayılmışdı və burada iqtisadi inqilaba çox əhəmiyyətli təsir
göstərmişdi. Deminq tapşırıqların və işlərin yerinə yetirilmə nəticələrinin qiymətləndirilməsinin ləğvi ideyasını irəli
sürür, belə ki, onun fikrincə onlar qorxu mühiti yaradır,
uzunmüddətli tapşırıqlara fikir verməyərək işə qısamüddətli qoyuluş şəraiti yaradır və komandalarda işi dağıdırlar.
E.Deminqin nəzər nöqtəsinə söykənərək və onu inkişaf
etdirərək C.Curan əhəmiyyətli dərəcədə istehlakçıların tələblərinə istiqamətlənmiş "İstehlakçının tələblərinə müvafiq" ruhda keyfiyyət termini göstərdi və keyfiyyət nəzarətinin statistik üsullarını, keyfiyyət problemlərinin həllinin
sistematik metodları ilə doldurdu.
Üçüncü mərhələ. 1950-ci illərdə keyfiyyətin
ümumi nəzarəti konsepsiyası – TQC (Total Quality Control) irəli sürülmüşdü. Onun müəllifi 1957-ci ildə "Keyfiyyətin kompleks idarə edilməsi" məqaləsi dərc olunmuş
Amerika alimi A.Feyqenbaumdur. TQC-nin əsas vəzifələrinə konstruktor işlənilməsi mərhələsində məhsulda potensial uyğunsuzluqların aradan qaldırılması, çıxarılan məhsulun, komplektlərin və materialların keyfiyyətlərin yoxlanılması, həmçinin istehsalatın idarə olunması, servis qulluğu xidmətinin inkişaf və keyfiyyətə verilmiş tələblərin uyğunluğuna riayət edilməsi üzərində nəzarət aiddir. Feyqenbaum uyğunzusluqların səbəblərinin öyrənilməsi məsələlərinə diqqət yetirməyə çağırmış və ilk olaraq keyfiy-
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yətə xərclərin hesabatı sisteminin əhəmiyyətini göstərmişdir.
Bu mərhələdə yalnız keyfiyyət xidməti mütəxəssislərinin deyil, keyfiyyət sahəsində müəssisənin bütün rəhbərliyinin məsuliyyət və vəzifələrini, həmçinin də qarşılıqlı
fəaliyyətini müəyyən edən sənədləşdirilmiş keyfiyyət sistemləri meydana gəlmişdi. Motivasiya sistemləri insan
amili istiqamətinə doğru yönəlməyə başlamışdı. Maddi
stimullaşdırma azalırdı, mənəvi isə artırdı. Keyfiyyətli
əməyin əsas motivləri kollektivdə işləmək, vəzifələrin
həmkarlar və rəhbərlik tərəfindən tanınması, şirkətin işçisinin gələcəyi haqqında qayğı göstərilməsi, onun sığortalanması və ailəsinə köməklik edilməsidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, keyfiyyətin sistemli, kompleks idarə edilməsinin inkişaf mərhələsi Sovet İttifaqından
da yan ötməmiş, çoxlu yerli sistemlər yaranmışdır. Məhsulun qüsursuz hazırlanmasının Saratov sistemini (BİP);
keyfiyyət, etibarlılıq, ilk məmulatlardan resurs - Qorskiy
sistemini (KANARSPİ) buna misal göstərmək olar.
BİP sistemi əsasında əməyə bilavasitə icraçının özü
tərəfindən nəzarət edilməsi nəzərdə tutulur.
Ən yaxşı sistemlərdən biri olan KANARSPİ (keyfiyyət, etibarlılıq, ilk məmulatlardan resurs) açıq-aşkar qabaqlayırdı. Sistemə, yüksək keyfiyyətli və etibarlı məhsul
buraxılışını təmin edən mühəndis-texniki və təşkilati tədbirlər daxil idi. KANAR – SPİ-nin xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılar idi:
- məhsulun keyfiyyətinin təminatı məsələrinin komplektliliyi;
- məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və müəssisənin konstruktor, texnoloji və sınaq xidmətlərinin inkişafına istiqamətlənmiş tədqiqatların hərtərəfəli inkişafını nəzərdə tutan sistemin axtarış xarakterliliyi;
- buraxılan məmulatların keyfiyyəti haqqında obyek-
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tiv və vaxtlı-vaxtında olan məlumatın alınması üzrə işlərin
təşkili;
- məmulatların keyfiyyətini aşağı salan səbəblərin
aşkarlanması və aradan qaldırılması üçün istehsalatın hazırlanması dövrünün intensiv istifadəsi;
- seriyalı nümunənin yaradılması prosesində konstruktor- texnoloji işlənmənin keçirilməsi;
- məmulatın konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi və
onun istismarının texnoloji səviyyəsinin yüksəldiliməsində
istehsalçı- müəssisənin və istismarçı təşkilatların fəal iştirakı;
- universallıq, yəni sənayenin müxtəlif sahələrində
tətbiq imkanı.
Dördüncü mərhələ. 80-ci illərdə keyfiyyətin total
nəzarətindən (TQC) keyfiyyətin total menecmentinə (TQM)
keçid idi. Bu vaxt keyfiyyət sistemlərinə yeni beynəlxalq
standartlar seriyası – ISO 9000 (1987-ci il) standartları
meydana gəldi, hansılar ki, menecmentə və keyfiyyətin təminatına olduqca əhəmiyyətli təsir göstərmişdilər. 1994cü ildə bu standartların yeni versiyası çıxdı, hansı ki, əsasən proqram məhsullarının keyfiyyət təminatı məsələlərinə, emal olunan materiallara, xidmətlərə böyük diqqət
yetirərək MC 9004 1,-2, -3, -4, standartını genişləndirdi.
Əgər TQC müəyyən olunmuş tələblərin yerinə yetirilməsi məqsədilə keyfiyyətin idarə olunmasıdırsa, TQM həm də məqsədlərin və tələblərin özlərinin idarə olunmasıdır. TQM-ə həmçinin, istehlakçıda məhsulun keyfiyyətinə inam yaradan tədbirlər sistemi kimi izah olunan keyfiyyətin təminatı daxilidir. TQM sistemi (Şəkil 1.2.) keyfiyyətin daim yaxşılaşdırılmasına, istehsal xərclərinin minimuma salınmasına və dəqiq müddətdə tədarükünə yönəldilmiş kompleks sistemidir. TQM-in əsas ideologiyası
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"Yaxşılaşdırmanın hüdudu yoxdur" prinsipinə əsaslanır.

Şəkil 1.2. TQM-in əsas tərkibi
TQC - keyfiyyətə ümumi nəzarət;
Q Policy - keyfiyyət siyasəti;
Q Planning - keyfiyyətin planlaşdırılması;
QI - keyfiyyətin yaxşılaşdırılması;
QA - keyfiyyətin təmin edilməsi
ISO 9000 standartlarına uyğunluğa hesablanmış keyfiyyət sisteminin sertifıkatlaşdırıması təchizatçıların və istehlakçıların qarşılıqlı münasibətlərinə güclü təsir göstərir.
ISO 9000 seriyalı beynəlxalq standartlar əsasında qurulmuş keyfiyyət sistemlərinin başlıca məqsədi - sifarişçi tərəfindən tələb olunan məhsulun keyfiyyətini təmin etmək
və ona müəssisənin bunu etmək bacarığını sübut etməkdir.
Müvafiq olaraq sistemin mexanizmi, tətbiq olunan metod
və vəsaitələrə bu məqsədlə yönəldilmişdir. Lakin, İSO
9000 seriyalı beynəlxalq standartlarında iqtisadi səmərəyə
yönədilmiş məqsəd çox zəif ifadə olunmuşdur, təchizatın
vaxtında çatdırılması isə sadəcə olaraq yoxdur.
Baxmayaraq ki, sistem rəqabətə davamlılığın təmin
edilməsi üçün zəruri olan bütün məsələləri həll etmir,
ancaq onun şöhrəti surətlə artır və bu gün o, bazar mexanizmində möhkəm yer tutur. Müəssisədə İSO 9000 seriyalı beynəlxalq standartlara uyğun keyfiyyət sisteminin
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olmasının xarici əlaməti sistemin sertifikatıdır.
Nəticədə bir çox hallarda müəssisənin keyfiyyət sisteminə sertifikatının olması onun müxtəlif layihələrdə iştirakı üzrə tenderə buraxılmasının əsas şərtlərindən biri olmuşdur. Keyfiyyət sisteminə sertifikat sığorta işində geniş
tətbiq tapmışdır. Belə ki,onun möhkəmliyi müəssisənin
etibarlılığına dəlalət etdiyindən müəssisəyə tez-tez güzəştli sığortalanma şərtləri təqdim edirlər.
Beşinci mərhələ. 90-cı illərdə cəmiyyətin müəssisələrə təsiri artmış, müəssisələr isə cəmiyyətin maraqlarını
daha çox nəzərə almağa başlamışdır. Bu, ətraf mühütiin
mühafizəsi və məhsulun təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən
menecment sistemlərinə tələblər qoyan İSO 14000 seriyalı
beynəlxalq standartların yaranmasına gətirib çıxardı.
Keyfiyyət sistemlərinin İSO 14000 seriyalı beynəlxalq standartlarına uyğunluğu İSO 9000 seriyalı beynəlxalq standartlarına uyğunluqdan heç də az şöhrəti olmur.
Keyfiyyətin humanist tərkibinin təsiri əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır, müəssisə rəhbərlərinin öz heyətlərinin ehtiyacının ödənilməsinə diqqət güclənmişdir.
Beynəlxalq standartların tələblərininin gücləndirməsini qarşısına məqsəd qoyan keyfiyyətin idarə edilməsinin
korporativ sistemləri də meydana çıxır. Amerikanın avtomobil şirkətlərinin böyük üçlüyü 1990-ci ildə (1994-cü
ildə ikinci redaktə) "Keyfiyyət sistemlərinə tələblər" QS
9000 standartını işləyib hazırlamışdır. O, İSO 9001 standartına əsaslansa da, onun tələbləri Böyük üçlüyü fərdi tələbləri ilə gücləndirmişdir.
İSO 14000 və QS 9000 standartları, həmçinin keyfiyyət üzrə mükafatların, modellər üzrə özünü qiymətləndirmə metodlarının tətbiqi – keyfiyyətin idarə olunması
sistemlərinin inkişafının beşinci mərhələsinin əsas nailiy-
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yətidir.
II FƏSİL. KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏTİN
ÜMUMİ ANLAYIŞLARI VƏ İSTEHLAK DƏYƏRİ
2.1. Əsas anlayışlar və təriflər
Keyfiyyət nə deməkdir ? "Keyfiyyət" termininin müəyyən edilməsi sualına həm yerli, həm də xarici elmi ədəbiyyatlarda geniş yer ayrılır. Fəlsəfi olaraq keyfiyyət kateqoriyası onun varlıq cismindən ayrılmayan mahiyyət
müəyyənliyini ifadə edir.
Keyfiyyət anlayışının konkret iqtisadi izahları da
həmçinin lazımi qədər mövcuddur. O cümlədən, amerikalı
professor H.D.Karrinqton yazır ki, keyfiyyət istehlakçı tələbatı yaranan zaman onun özünə rəva bildiyi qiymətə görə gözlədiklərinin təmin olunmasıdır, yüksək keyfiyyət isə
daha aşağı qiymətlə istehlakçının nəzərdə tutduğu, gözlədiyi həddin aşmasıdır.
Məhsulun keyfiyyəti anlayışı praktiki fəaliyyətdə
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də "Məhsulun
keyfiyyətinin idarə edilməsi. Əsas anlayışlar. Terminlər və
təriflər" reqlamenti ГОСТ 1546779-a əsaslanmışdır. Bu
normativ sənədə əsasən keyfiyyət dedikdə, məhsulun təyinatına uyğun olaraq müəyyən təlabatları ödəməyə yararlığını şərtləndirən xüsusiyyətlər cəmi nəzərdə tutulur.
İSO 9000:2000 beynəlxalq standartına uyğun olaraq
keyfiyyət-məhsulun xüsusiyyətlərini və əlamətlərini özündə cəmləyən, onun şərtləndirilməsi və ya ehtimal edilən
təlabatlarının təmin edilməsi bacarığıdır.
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Beynəlxalq standart keyfiyyətin xarakterik xüsusiyyətlərinin formasını xarici görünüşü və tətbiq şərtlərinin
cəmi kimi müəyyən edir ki, bunlar da mallarda öz təyinatına uyğun gəlmələri üçün olmalıdırlar. Bütün bu elementlər keyfiyyətdə - xammalın keyfiyyətini, konstruktiv ölçülərini, və s. nəzərdə tutan məmulatın layihələndirilməsi və
texniki əlamətləri, konstruktor sənədləşdirilməsi və texniki
şərtlər mərhələsində təcəssüm olunan tələbləri ilə müəyyən edilir.
Xüsusiyyət – məhsul yaradılarkən, istismar və istifadə olunarkən aşkar oluna bilən obyektiv qabiliyyətdir.
Qüsur – məhsulun normativ-texniki sənədləşmə tərəfindən qoyulmuş tələblərə qarşı uyğunsuzluqdur.
Çıxdaş (zay) – məhsulun qüsur vahididir, yəni heç
olmasa bir qüsura malik olan məhsuldur.
Məhsulun keyfiyyətinin kəmiyyət qiymətləndirilməsinə yanaşmaları xüsusi elm-kvalimetriya təyin edir. Bu,
məhsulun və xidmətlərin keyfiyyətinin ölçülməsi və kəmiyyət qiymətləndirilməsi üsulları haqqında bir elmdir.
Qüsurların xasiyyətindən asılı olaraq çıxdaş (zay)
düzəldilə bilən və düzəldilə bilməyən (qəti) ola bilər. Birinci halda qüsur aradan qaldırıldıqdan sonra məmulat təyinatı üzrə istifadə oluna bilər. İkinci halda isə qüsurun
aradan qaldırılması ya texniki cəhətdən mümkün deyil, ya
da iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun deyil.
Məmulatın keyfiyyət səviyyəsi dedikdə, nəzərdən
keçirilən məmulatın xüsusiyyətlərinin baza, yəni rəqiblərin məmulatları, perspektiv nümunələri, standartların, önləyici standartların və s. xüsusiyyətləri məcmusu ilə müqa-
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yisəsinə əsaslanan keyfiyyətin nisbi qiymətləndirilməsi
başa düşülür.
Keyfiyyətə sərf olunan xərclər, adətən, aşağıdakı
kateqoriyalara bölünürlər (şəkil 2.1.):
- qüsurların yaranmasının qarşısının alınmasına çəkilən xərclər;
- nəzarətə çəkilən xərclər, yəni keyfiyyətin çatdığı
həddin əldə olunmuş səviyyəsinin müəyyənləşməsinə və
təsdiqlənməsinə çəkilən xərclər;
- qüsura çəkilən daxili xərclər-keyfiyyətin nəzərdə
tutulan səviyyəsinə çatdırılmadıqda, təşkilatın daxilindəki
xərclər, yəni məhsul satılanadək itkilərə çəkilən xərclər;
- qüsura çəkilən xarici xərclər-keyfiyyətin nəzərdə
tutulan səviyyəsinə çatdırılmadıqda, təşkilatın xaricindəki
xərclər, yəni məhsul satıldıqdan sonra itkilərə çəkilən
xərclər.
Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin hesabat göstəriciləri müəyyən məqsədlərlə təyin edilir. Onlardan ən mühümü - məmulatların müxtəlif istehlakçı xüsusiyyətlərinin və onların iqtisadi xarakteristikalarının tutuşdurulmasının, yəni məmulatların keyfiyyətinin
optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsidir. İstehlakçılar
tərəfindən məhsulun keyfiyyətinə olan tələbin artması ilə,
buraxılan məhsulun qiyməti və onun maya dəyəri artımı
ayrılmaz surətdə bağlıdır.
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Keyfiyyətə çəkilən ümumi xərclər

Uyğunluğa çəkilən
xərclər

Xəbərdar
-edici

Hüquqi uyğunsuzluğa
çəkilən xərclər

Xarici
itkilər

Nəzarət

Daxili
itkilər

Şəkil 2.1. Keyfiyyətə çəkilən xərclərin tərkibi
2.2. Keyfiyyət göstəriciləri istehlakçı dəyərlərinin əsas
qiymətləndirmə kateqoriyası kimi
Bu gün bazarda böyük həcmdə müxtəlif cür fərqli
qiymətlə eyni cür görünən, eyni zamanda alıcının fikrincə
bu qiymətlərə uyğun gəlməyən mallar çoxdur. Hər bir istehlakçı özü üçün ən yüksək dəyərə malik məhsul seçir.
Onun fikrincə, bu mal keyfiyyətli və istismara davamlı olmalıdır. Bir sözlə, satılan mallar qoyulan qiymətə uyğun
gəlməlidir.
Beləliklə, məhsulun dəyərini hansı amillər müəyyən
edir ? Məhsulun istehlak dəyəri yalnız istismar keyfiyyət
göstəricilərindən deyil, onu birbaşa və ya digər yollar ilə
xarakterizə edən başqa istehlak dəyərlərinin bütöv bir
amillərindən asılıdır.
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Bütün istehlak dəyərlərini bir-birindən fərqlənən bir
neçə amillərə ayırmaq olar: baza (təməl),daimi, müvəqqəti
dəyərlər, müşayətedici, qoşulmuş, universal və s.
Baza dəyərləri – bu, məhsulun layihələndirmə mərhələsində qoyulmuş və keyfiyyətin istismar göstəriciləri
ilə xarakterizə olunan istehlak dəyərləridir. Bura təyinat
(funksional), etibarlılıq (müntəzəmlik, uzunömürlülük, təmirə yararlılıq, saxlanılmaqlıq), texniki estetika (kompozisiya bütövlüyü, əmtəə şəklinin mükəmməlliyi), ekoloji (fiziki, kimyəvi, mikrobioloji), erqonomik (iş zonasında eqronomik tələblərə uyğunluq), patent-hüquqi (patent təmizliyi, patent müdafiəsi), təhlükəsizlik və daşınaqlılıq göstəriciləri aiddir.
Qeyd olunan göstəricilər məhsulun bütün həyat dövrü boyu onu xarakterizə edir. Onlar təkmilləşə, dəyişə bilərlər, lakin onların başlanğıc nomenklaturaları dəyişmir.
Bu göstəricilər rəqiblərin məhsulu ilə müqayisəsi üçün
əsas olan baza istehlak keyfiyyətini müəyyən edir. Təməl
dəyərlərinə istehsalçı müəssisənin istehsal-texnoloji bazasını və onun ehtiyat potensiyalını xarakterizə edən məhsulun maya dəyəri aiddir. Məhsulun hazırlanmasının maya
dəyəri faktiki olaraq keyfiyyətin verilmiş təməl göstəriciləri ilə məhsulun yaradılmasına və reallaşdırılmasına çəkilən xərclərdir, yəni məmulatın təməl keyfiyyəti ilə onun
hazırlanmasının maya dəyəri arasında yüksək korreksiya
mövcuddur.
Daimi, müvəqqəti, müşaiyətedici və qoşulma istehlak dəyərləri baza dəyərlərini tamamlayırlar. Əlavə dəyərlər məhsulun layihələndirilməsi zamanı qoyulmuş təməl
keyfiyyətini dəyişmirlər, lakin istehlakçının gözündə onun
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fəaliyyətini gücləndirir və ya cəlb etdirir ki, bu da məhsulun istehlak dəyərinin yüksəlməsində ifadə olunur.
Daimi dəyərlər – bu, məhsulun bütün həyat dövründə fəaliyyət göstərən, lakin təməl dəyərlərinə birbaşa deyil, dolayısı aidiyyatı olan əlavə istehlak dəyərləridir. Məsələn, məhsulu hazırlayan şirkətin imici, nüfuzu, keyfiyyət
sisteminə sertifikat, ticarət markasının şöhrətliliyi və s. Bu
dəyərlər müxtəlif reytinqlərə malikdirlər. Onların alıcıya
təsiri məhsulun istehlakçı dəyərini olduqca yüksəltməyə
imkan verir. Ayrı-ayrı hallarda yalnız bu dəyərlərin təsiri
məhsulun uzunmüddətli satışını təmin edir, hətta əgər o təməl göstəricilərinə görə rəqiblərinə uduzursa da.
Müvəqqəti dəyərlər məhsulun növünə və keyfiyyətinə birbaşa münasibəti olan, lakin müvəqqəti, malın həyat
dövründən az fəaliyyət göstərən əlavə dəyərləridir: yenilik, dəb, nüfuz. Bu dəyərlər bir qayda olaraq hansısa bir
vaxt ərzində məhsulun yüksək qiymətini saxlamağa imkan
verir. İdeal odur ki, malın həyat dövrü müvəqqəti dəyərlərin müddəti ilə uyğunluq təşkil edir. Müvəqqəti dəyərlər,
zamanda əriyən, malın maya dəyərinə əlavə qiymət qoyuluşunun potensial imkanları ilə reallaşırlar.
Müşaiyətedici dəyərlər məhsul ilə bilavasitə bağlı
olmayan, lakin onun əldə edilməsi və ya istismarı şərtlərini asanlaşdıran və ya çətinləşdirən əlavə istehlak dəyərləridir: məhsula mövsümi tələbat, inflasiyanın səviyyəsi
(ixrac və ya idxal olunan mallar üçün). Müşaiyətedici dəyərlər həm məhsulun satın alınmasına yardım edə bilər,
həm də onun reallaşdırılmasını çətinləşdirə bilər. Müşayətedici dəyərlərin fəaliyyəti hesabına məhsula əlavə qiyməti zamandan asılı olaraq dəyişə bilər.
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Qoşulmuş dəyərlər öz-özlüyündə məhsulla nə birbaşa, nə də dolayı yolla əlaqəsi olmayan dəyərlər haqqında
yeni və ya təkrarlanan informasiya xəbərləri – reklam, sərgilər, müsabiqələr hesabına artırılır. Qoşulmuş dəyərlərə
həmçinin şayiələr, rəylər, həyat təcrübəsi də aiddir. Qoşulmuş dəyərlərin təsiri həm müvəqqəti, həm də daimi ola bilər (məsələn, reklam). Qoşulmuş dəyərlər müəyyən müddət ərzində müşaiyətedici dəyərlərlə oxşar olaraq fəaliyyət
göstərir. Əlavə qiymətin dəyişkən xarakteri vaxt ərzində
informasiya tədbirlərinin təsirinin zəifləməsindən irəli
gəlir (onun bərpa olunmasınadək).
Məhsulun çox hissəsi, bir qayda olaraq, əlavə istehlak dəyərlərinə malik deyildir. Xüsusilə bu, dəyərlərin istehlakçılar tərəfindən təməl xüsusiyyətləri üzrə peşəkarcasına qiymətləndirilən materiallara, yarımfabrikatlara, komplektləşdirici məmulatlara aiddir. Buna görə də onların
bazardakı dəyəri hələ işlənmə dövründə böyük ehtimalla
proqnozlaşdırıla bilər. Əlavə dəyərlər maya dəyərinə əlavə
qiymət kimi ifadə olunduğundan əlavə qiymətin payını
konkret istehlak dəyəri hesabına məhsulun rentabelliyi
saymaq olar.
Universal dəyərlər məhsulun bazar dəyəri və ya qiymətidir. Qiymət əsas dəyərdir. Lakin bu, qiymət və keyfiyyətin asılılığının statistik xüsusiyyətindən yaranmış xətaya malikdir. Bununla yanaşı, məhsulun xüsusiyyətindən
asılı olmayaraq universal ölçüyə (pulla ifadəyə) malikdir,
yəni onunla görkəm və keyfiyyətdə müxtəlif olan məmulatların dəyərini müqayisə etmək olar.
Yeni məmulatın bazara uğurlu irəliləyişi məhsulun
satışına təsir göstərən bütün amillərin düzgün hesablanmasından, xüsusən də, məhsulun təməl keyfiyyətini qüvvət-
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ləndirən əlavə istehlak dəyərlərinin istehlakçı müəssisə tərəfindən aşkar edilmə və formalaşdırma imkanından asılıdır.
Beləliklə, bütün deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq
olar ki, istehlakçı dəyərlərinin əsas kateqoriyası olan keyfiyyət göstəriciləri məhsulun ilkin keyfiyyətlərindən asılı
olaraq onun qiymət və maya dəyərinin formalaşması üçün
təməl (əsas) yaradırlar. Təməl dəyərlərinin (keyfiyyət göstəricilərinin) əsasında məhsulun istehsal dəyəri tərkibinə
daxil olan sonrakı dəyərlər formalaşır. Yuxarıda qeyd olunanlar isə təməl dəyərləri ilə heç bir əlaqəyə malik deyildir.
2.3. Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin əlamətləri
Məhsulun bir və ya bir neçə keyfiyyətini təşkil edən
kəmiyyət əlaməti məhsulun keyfiyyət göstəricisi adlanır.
Məmulatların yüksək keyfiyyəti müxtəlif amillərlə
müəyyən edilir, onlardan əsasları aşağıdakılardır:
- texniki xarakterli amillər (maliyyə, normativ, maddi və s.);
- iqtisadi xarakterli amillər (maliyyə, normativ, maddi və s.);
- sosial xarakterli amillər (təşkilatı, hüquqi, kadr).
Məmulatların yüksək keyfiyyət göstəricilərini aşağıdakı əlamətlər üzrə ayırmaq olar:
 əlamətlərin xüsusiyyətlərinin (tək, kompleksli və
inteqrallı göstəricilər) sayı üzrə;
 məhsulun müxtəlif xüsusiyyətlərinə münasibətdə
(etibarlılıq, texnolojilik, erqonomiklik və s. göstəriciləri);
 müəyyənləşdirmə mərhələsi üzrə (layihə, istehsalat
və istismar göstəriciləri);
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 müəyyənləşdirmə metodu üzrə (hesablanma, statistik, sınaq, ekspert göstəriciləri);
 keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan xarakter üzrə (təməl və nisbi göstəricilər);
 ifadə olunma üsulu üzrə (ölçü göstəriciləri və ölçünün ölçü vahidləri, məsələn, ballarla, faizlərlə ifadə olunmuş göstəricilər).
Məhsulun xüsusiyyətlərindən birini xarakterizə edən
keyfiyyət göstəricisi məhsul keyfiyyətinin vahid göstəricisi adlanır (məsələn, yanacağın gücü, kaloriliyi).
Məhsulun keyfiyyətinin nisbi göstəricisi - məhsulun keyfiyyət göstəricisinin müvafiq (yəni başlanğıc kimi
qəbul edilmiş) əhəmiyyətinə münasibəti ölçüsüz rəqəmlərlə və ya faizlərlə ifadə olunur, aşağıdakı düstur ilə hesablanır.
̅ ̅̅̅̅ (2.1)
burada Ki - keyfiyyətin nisbi göstəricisi;
Pi - qiymətləndirilən məhsulun keyfiyyətinin vahid
göstəricisi;
Pib - keyfiyyətin vahid baza göstəricisidir.
Kompleks metodun tətbiqi zamanı hər bir göstəricinin çəki əmsalının köməyi ilə ayrı-ayrı göstəricilərin bir
yerdə birləşməsi ilə müəyyən olunan keyfiyyətin kompleks göstəricisi tətbiq olunur.
Bu zaman aşağıdakı funksional asılılıqdan istifadə
oluna bilər:
K = f (n, bi, ki), İ=l,2,3, ..., ni,
(2.2)
burada, K - məhsulun kompleks keyfiyyət göstəricisi;
n - nəzərə alınan göstəricilər ədədidir;
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bi - keyfiyyət göstəricisinin i çəki əmsalı;
ki - keyfiyyət göstəricisidir (vahid və ya nisbi).
Keyfiyyətin kompleks göstəricisinin hesablanma alqoritmi şəkil 2.2-də göstərilmişdir. Keyfiyyət göstəriciləri
nomenklaturasının çəki əmsalının və f funksional asılılıq
növünün müəyyənləşdirilməsi üçün təcrübə - statistik və
ekspert metodları tətbiq edilir.
Məhsulun keyfiyyətinin kompleks göstəricisi onun
bir neçə xüsusiyyətini xarakterizə edən göstəricidir.
(2.3)
burada,Kh -hazırlıq əmsalı;
T - məmulatın müntəzəmsizliyə əlavə işlənilməsi
(müntəzəmlik göstəricisi və yaxud əmsalı)
Tb - Kh bərpa olunmasının orta vaxtıdır (təmirə
yararlığın göstəricisi), bu da məmulatın müntəzəmlik və
təmirə yararlılıq xüsusiyyətini xarakterizə edir.
Öz növbəsində
(2.4)
T0 - imtinanın axtarılmasına sərf olunan orta vaxt;
Tb - imtinanın aradan qaldırılması üçün zəruri olan
orta vaxtdır.
Beləliklə, təmirə yararlılıq - məmulatın T0 və Tq olan
münasibətinin mürəkkəb xüsusiyyətidir. Deməli, Kh
hazırlıq əmsalına münasibətdə Tb göstəricisinə vahid kimi,
T0 və Ty isə kompleks kimi baxmaq olar.
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Keyfiyyət göstəriciləri nomenklaturasının müəyyən edilməsi
və onların struktur sxeminin qurulması

Keyfiyyət göstəriciləri çəkisi əmsalının müəyyən
edilməsi

Keyfiyyətin nisbi göstəricilərinin hesablanması

Funksional asılılıq növünün seçilməsi

Keyyfiyyət göstəricilərinin kompleks hesablanması

Şəkil 2.2. Keyfiyyət göstəricisinin kompleks
hesablanmasının alqoritmi
Məhsulun keyfiyyətinin inteqral göstəricisi məhsulun istismarı və ya istifadəsindən yaranan cəmləşmiş faydalı effektin, onun yaradılmasına və istismarına və ya istifadəsinə sərf olunmuş cəmlənmiş xərclərə münasibətdir.
effekt/manat, (2.5)
burada, E - məhsulun istismarından yaranan cəmləşmiş faydalı effektdir (soyuducunun faydalı istifadəsinin
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müddəti, yük avtomobilinin xidmət müddətində əsaslı təmirədək sürülməsi, ton, kilometrlərlə);
Zx - məhsulun yaradılmasına çəkilən ümumi xərclərdir (işlənilməsi, hazırlanması, montajı və başqa eyni zamanlı xərclər);
Ze - ümumi istismar xərcləridir (texniki xidmət, təmir və başqa axıcı xərclər);
1/İ - effekt vahidinə çəkilmiş xərclərdir.
Keyfiyyət göstəriciləri içərisində elələri vardır ki,
onları kəmiyyət kimi ifadə etmək mümkün deyildir (çalarlar, qoxu, tembr və s.). Onlar hissiyat orqanlarının köməyi
ilə müəyyən olunur (orqanoleptik) və sensor xüsusiyyəti
adlanır.
Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndiril-məsi differensial və ya kompleks metodlarla həyata keçirilir.
Differensial metodun tətbiqi zamanı yeni məhsulun keyfiyyətinin vahid göstəricisi keyfıyyətin baza göstəriciləri
ilə eyni, kompleksdə isə faktiki kompleks göstəricisi baza
göstəricisinə uyğun aparılmalıdır.
Keyfiyyət - kəmiyyət göstəriciləri (sayı) obyektiv və
subyektiv metodların köməyi ilə təyin olunur. Obyektiv
metoda ölçülmə, qeydiyyat və hesablanma aiddir. Subyektiv metodlara isə orqanoleptik, sosioloji və araşdırılma
(ekspertolunma) aiddir. Obyektiv metodlar texniki ölçü
vasitələrinin, qeydiyyatın, hadisələrin hesablanmasının,
hesablamaların yerinə yetirilməsinin tətbiqinə əsaslanır.
Subyektiv metodların əsası - insanın hissiyyat orqanlarının qavranmasının təhlili, müxtəlif rəylərin yığımı və
hesablanması mütəxəssis-ekspertlər qrupu tərəfindən qəbul olunmuşdur.
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2.4. Keyfiyyət göstəricisinin nomenklaturası
ГОСТ 22851-77 məmulatın 10 əsas keyfiyyət göstəricisinin nomenklaturasını təyin edir:
1.Təyinat göstəriciləri məhsulun yerinə yetirilməsinə
təyin olunduğu əsas funksiyaları müəyyən edən xüsusiyyətləri xarakterizə edir və onun tətbiq sahəsini şərtləndirir.
Bu qrupa aşağıdakılar daxildir:
-məmulatların hansı təsnifat qruplarına (avtomobil
növləri, cihazların dəqiqliyi və s.) aid olduğunu müəyyən
edən göstəricilər;
-funksional (istismar) – məmulatların istismarından
alınan faydalı nəticəni xüsusiyyətləndirən (kompüterin sürətli işi, dəzgahın məhsuldarlığı, ölçmə cihazının dəqiqliyi
və s.) amillər;
-konstruktiv – məmulatların əsas layihə-konstruktor
həlləri haqqında dəqiq təsəvvür yaradan göstəricilər (dizel,
benzin, elektrik və s. mühərrikləri);
- tərkib və strukturu kimyəvi elementlərin, onların
birləşmələrinin məhsulda olmasını müəyyən edən (koksda
kükürdün və külün faiz tərkibini və s.) göstəricilərdir.
Bu qrupun göstəriciləri keyfiyyətin səviyyəsinin qiymətləndirilməsində əsas rol oynayır. Onlar tez-tez optimallaşdırma meyarı kimi istifadə olunur və başqa növ göstəricilər ilə birlikdə tətbiq olunurlar.
2. Etibarlılıq göstəriciləri müntəzəmlilik, uzunömürlülük, təmirə yararlılıq və saxlanılma xüsusiyyətini xarakterizə edir.
Müntəzəmlilik məmulatın hansısa bir müddət ərzində iş qabiliyyətini saxlamaq xüsusiyyətidir.
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Uzunömürlülük məmulatın son həddədək texniki
xidmət və təmir üçün olan zəruri fasilələrlə iş qabiliyyətini
saxlamaq xüsusiyyətidir.
Təmirə yararlılıq məhsulun təmirə məruz qalma qabiliyyətidir.
Mühafizə məmulat və məhsulların texniki sənədlərdə təyin olunmuş saxlanma və daşınma, həmçinin ondan
sonrakı müddət ərzində saz və istifadəyə hazır vəziyyətdə
qalma xüsusiyyətidir.
Məsələn, daşınma göstəriciləri məhsulun istifadəsi
və islehlakı ilə müşayət olunan nəqliyyat vasitəsi ilə daşınmaya uyğunlaşmasını xarakterizə edir. Sınaq, hesablama
və ya ekspert metodları ilə müəyyən edilir. Məsələn, məhsulun daşınmaları zamanı, istehlak xüsusiyyətlərinin sazlanması onun yararlılıq göstəricisidir, bu məhsulun ayrıayrı növləri (şüşə, sement və s.) üçün təbii itgi normalarında əks olunmuşdur.
(2.6)
burada, Kd - məhslun daşınma müddətində göstərilmiş hüdudlarda öz başlanğıc xüsusiyyətlərini %-lə saxlayan bir qismidir;
Qn - nəqliyyat vasitəsinə yüklənən məhsulun miqdarı;
Qb - yolverilən hüdudlarda keyfiyyət göstərici-lərinin
əhəmiyyətini saxlamış boşaldılmış məhsulun miqdarı;
3. Erqonomik göstəricilər "insan - məmulat" sistemini xarakterizə edir, istehsalat və məişət proseslərində
aşkarlanan insan xüsusiyyətləri komplekslərini nəzərə alırlar. Onlara gigiyenik (işıqlanma, temperatur, təzyiq, nəmişlik), antropometrik (geyim, ayaqqabı, mebel, idarəet-
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mə pultları) və psixofızioloji (sürət və güc imkanları, eşitmə-görmə imkanları və s.) xüsusiyyətləri aiddir.
Psixofızioloji göstəricilər insanın hissiyat orqanlarının müxtəlif informasiyanın qavranılması və işlənilməsi
imkanlarını xarakterizə edir.
4. Estetik göstəricilər formanın informasiya ifadəliliyini, səmərəliliyini, kompozisiyanın bütövlülüyü-nü, istehsal ifasının kamilliyini, məhsulun görkəminin sabitliyini xarakterizə edir.
5. Texnoloji əhəmiyyətini təyin edən göstəricilər
məhsulun material, vaxt və əmək vasitələrinin istehsala
texniki hazırlığını, məhsulun hazırlanması və istismarı zamanı çəkilən xərclərin optimal bölüşdürülməsini şərtləndirən xüsusiyyətlərini xarakterizə edir. Bunlar məmulatın
əmək, maddi və fond tutumu, maya dəyəridir. Həm ümumi (cəmləşdirilmiş), həm də struktur, nisbi, müqayisəli
göstəricilər hesablanırlar.
Nisbi göstəricilər - məsələn, materialların istifadəsi
əmsalı
(2.7)

darı.

burada, Mq - hazır məhsulda materialın miqdarı;
Mb - texnoloji prosesə daxil edilmiş materialın miq-

Fərdi maya dəyərinin göstərici:
(2.8)
burada, Sfər - fərdi maya dəyəri;
S - məmulatın ümumi maya dəyəri;
B - məmulatın təyinedici parametridir (qüvvə, çəki
və s.).
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6. Standartlaşdırma və unifıkasiya göstəriciləri məhsulun standartlarla, unifıkasiyalaşdırılmış və orijinal hissələrlə doyması, həmçinin başqa məmulatlarla unifıka-siyalaşdırılma səviyyəsini xarakterizə edir.
Unifikasiyanın əsas göstəriciləri - tətbiq olunma, təkrarlanma, əmsalları, məmulat qrupları üçün qarşılıqlı unifikasiyalar, orijinal detalların fərdi çəkisidir. Məhsulun bütün hissələri dövlət və sahə standartları üzrə standartlaş-dırılır.
7. Patent-hüquqi göstəricilər məmulatda istifadə
olunmuş texniki həllərin yeniləşmə dərəcəsini, onların patent müdafiəsini, həmçinin, məmulatın Azərbaycanda və
xaricdə maneəsiz reallaşdırma imkanını (patentləşdiril-miş
və lisenziyalaşdırılmış detal qovşaqlarının miqdarı və ya
fərdi çəkisi və s.) xarakterizə edir.
8. Ekoloji göstəricilər məhsulun istismarı və ya istifadəsi zamanı meydana çıxan, ətraf mühitə atılan zərər-li
qatışıqların tərkibi, məhsulun saxlanılması, daşınması və
istifadəsi zamanı zərərli hissəciklərin, qazların, şüaların
buraxılma ehtimalıdır.
9. Təhlükəsizlik göstəriciləri məhsulun istismarı və
istifadəsi zamanı insanın təhlükəsizliyini şərtləndirən xüsusiyyətləri xarakterizə edir. Onlar, qəza şəraiti yaranan
zaman ehtimal olunan təhlükə zonasında yerləşən insanların müdafiəsinin norma və vasitələrinə olan tələbləri əks
etdirir və əməyin təhlükəsizliyi üzrə dövlət və beynəlxalq
standartlar sistemi tərəfindən nəzərdə tutulur.
10. İqtisadi göstəricilər - məhsulun keyfiyyətinin inteqral göstəricisində (xərclərin müxtəlif növləri, maya dəyəri, qiymət və s.) nəzərə alınır, məhsulun işlənilmə-sinə,
hazırlanmasına, istismarına və ya istifadəsinə çəkilən
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xərcləri xarakterizə edir, məhsulun müxtəlif nümunələrinin tutuşdurulmasının texniki-iqtisadi göstəriciləridir.
Məhsulun istifadəsinin səmərəliliyini xarakterizə
edən ümumiləşmiş göstərici keyfiyyətin inteqral göstəricisidir. Bu göstəricini məhsulun istismarından və ya istehlakından alınan səmərənin onun yaradılmasına və istismarına (istehlakına) çəkilən xərclərin cəminə olan nisbəti
kimi təyin edirlər. Bu göstəriciləri bəzən iqtisadi göstəricilər də adlandırırlar.
Maşınqayırma və cihazqayırma sahəsində maşın və
mexanizmlərin on əsas keyfiyyət göstəriciləri onların istismar xarakteristikasıdır. Bu, maşınqayırmanın texniki səviyyəsindən asılıdır.
İstismar göstəriciləri. Bu xarakteristikalar verilmiş
işin məmulat tərəfindən yerinə yetirilməsinin keyfiyyətini
müəyyənləşdirir. Uzun ömürlü bütün məmulatlar üçün
ümumi olan istismar göstəricilərinə etibarlılıq, uzunömürlülük, keyfiyyətin dinamikliyi, istismarın qənaətliliyi və
erqonomik göstəricilər daxildir.
Etibarlılıq. Verilmiş rejimdə istifadəetmə, texniki
xidmət, təmir, saxlanma və nəqletmə şəraitində verilmiş
müddətə müəyyənləşdirilmiş istismar göstəricilərini saxlamaqla tapşırılmış işi yerinə yetirən obyektin xassəsidir
(ГОСТ 27.002-83).
Etibarlılığa imtinasız işləmə, uzunömürlülük, təmirəyararlılıq və saxlanma qabiliyyəti daxildir. Etibarlılığın
göstəriciləri maşının imtinasız işləmə ehtimalı, imtinaya
qədər iş payı, imtinaların intensivliyi və sairdir.
İmtinasız işləmə ehtimalı P ( t ) onu göstərir ki, verilmiş t intervalında və yaxud verilmiş işi yerinə yetirənə
qədər maşın nasazlığa görə dayanmayacaq:
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( )

( )

(2.9)

burada N 0 - sınağın əvvəlindən işləyən maşınların
(eyni adlı) sayı;
N ( t ) - t vaxtının axırında işləyən maşınların sayı.
2.5. Keyfiyyətin texniki-iqtisadi səviyyəsi
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, malın keyfiyyəti dedikdə, müəyyən istismar (istehlak) şəraitində təyinata müvafiq olaraq tələbatı ödəmək üçün onun yararlılığını təyin
edən xassələrin məcmusu başa düşülür. Malın keyfiyyəti
cəmiyyətin tələbini ödəməyi nəzərdə tutur və istehlak tələblərinə müvafiq deyilsə, o, yararlı xassələrə malik olsa
da, yüksək keyfiyyətli sayıla bilməz.
Bəzən təcrübədə keyfiyyət dedikdə, malın yalnız
normativ-texniki sənədlərin tələblərinə müvafiq olması
başa düşülür. Belə keyfiyyət istehsal keyfiyyəti adlanır.
İstehsal keyfiyyəti bütövlükdə keyfiyyət anlayışının dolğunluğunu əks etdirmir.O, yalnız hazırlanmanın keyfiyyətini xarakterizə edir.
Keyfiyyət göstəriciləri dedikdə, malların xassələrinin kəmiyyətcə xarakterizə edilməsi başa düşülür. Müəyyən istismar (istehlak) şəraitinə tətbiq edilərkən xassə göstəriciləri müəyyən tələbatı ödəyən yararlılıq dərəcəsini
ifadə edir. Keyfiyyət göstəriciləri, adətən, vahid, kompleks, inteqral, baza, ümumiləşdirilmiş və nisbi göstəricilərlə ifadə edilir. Keyfiyyətin texniki-iqtisadi səviyyəsini təyin etmək üçün məhsul keyfiyyətinin inteqral göstəricisindən istifadə edilir. Keyfiyyətin inteqral göstəricisi məhsulun istismarında (istehlakı) olan faydalılıq effektinin cəminin, məhsulun istehsalı və istismarı (istehlakı) üçün olan
xərclərin cəminə nisbətini əks etdirir. Keyfiyyətin inteqral
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göstəricisi istehlak dəyərini təyin edən xassə göstəricilərinin nisbətində ifadə edilə bilər.
A= =
, (2.10)
burada X – məmulatın istehsal və istismar xərcləri;
X - məmulatın istehsal xərcləri;
X
- məmulatın istismar xərcləri;
K - məmulatın əsas istehlak xassələrini xarakterizə edən göstəricidir.
Malın optimal keyfiyyət səviyyəsi dedikdə, minimum ictimai əmək sərf etməklə müəyyən tələblərin ödənilməsini təmin edən bütün xassələrin müvafiqliyini başa
düşmək lazımdır. Malın ümumiləşdirilmiş keyfiyyət göstəriciləri dedikdə, keyfiyyətin qiymətləndirilməsində əsas
götürülən xassələrin məcmusuna daxıl olan kompleks göstəricilər nəzərdə tutulur. Külliyyət səviyyəsi dedikdə,
məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin məcmusunun müvafiq
baza göstəricilərinin məcmusu ilə müqayisəsinə əsaslanan
məhsul keyfiyyətinin nisbi xarakteristikası başa düşülür.
Bu halda malların keyfiyyət səviyyəsi keyfiyyəti qiymətləndirən malın keyfiyyət göstəricilərinin məcmusunun
müvafiq baza göstəricilərinin məcmusuna olan nisbəti ilə
hesablanır.
K=
,
(2.11)
burada K – keyfiyyət səviyyəsi;
Q – qiymətləndirilən nümunənin keyfiyyət
göstəricilərinin rəqəmlə ifadəsi;
- baza göstəricilərinin rəqəmlə ifadəsidir.
Malın keyfiyyəti, həmçinin, müəssisənin işinin
bilavasitə göstəriciləri əsasında da xarakterizə edilə bilər.
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III FƏSİL. MƏHSULUN KEYFİYYƏT
GÖSTƏRİCİLƏRİ
3.1. Məhsulun keyfiyyətinin formalaşma
mərhələləri
Məhsulun keyfiyyəti – ГОСТ 15467-79 «Məhsulun
keyfiyyətinin idarə edilməsi. Əsas anlayışlar, terminlər və
təyinlər» standartına görə onun təyinatına uyğun olaraq
müəyyən edilmiş tələbatların yerinə yetirilməsi üçün məhsulun yararlılığını təyin edən xassələrin məcmuudur. Bu
təyinatdan aydındır ki, məhsulun heç də bütün xassələri
keyfiyyət anlayışına daxil deyildir. Buraya elə xassələr
aiddir ki, onlar məmulatın təyinatına uyğun olaraq cəmiyyətin ona olan tələbatını təyin edir.
Maşınların və digər məmulatların keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün onların dəqiq göstəricilər sistemi və
üsulları olmalıdır. Məmulatın keyfiyyətinin miqdarca qiymətləndirilməsinin nəzəri əsaslarını və metodlarını işləyib
hazırlayan təcrübi və elmi fəaliyyət sahəsinə kvalimetriya
deyilir. Kvalimetriya latın sözü qualis(keyfiyyətcə necədir) və yunan sözü metpio (ölçürəm) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir.
Kvalimetriyanın əsas vəzifələri məmulatın lazım olan
keyfiyyət göstəricilərini və onların optimal qiymətlərini
təyin etmək, həmçinin keyfiyyətin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üsullarını işləmək, zamana görə keyfiyyətin
dəyişməsini hesaba alma metodikasını və məhsulun keyfiyyətinin erqonomik əlamətlərinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi metodikasını yaratmaqdır.
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Məhsulun keyfiyyətinin formalaşması onun həyat
tsiklinin bütün mərhələlərində, yəni tədqiqatların aparılması və işləmələrin əsaslandırılması, məmulatın işlənib
hazırlanması, istehsalı, istismarı (istehlakı) və təmiri mərhələlərində baş verir.
İlk mərhələdə məhsula ilkin tələblərin formalaşması
üzrə işlər aparılır. Bu işlərə məmulatın işlənməsi üçün sifarişin tərtib edilməsi, avanlayihənin (təxmini layihənin)
yaradılması, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması və texniki
tapşırığın hazırlanması daxildir. İstehsalat-texniki təyinatlı
yeni məhsulların işlənib hazırlanmasına və istehsalata qoyulmasına əsas tələbləri ГОСТ 15.001-88 və bu standartın
tətbiqi üzrə müvafiq tövsiyələr müəyyənləşdirir.
Texniki tapşırıq bir qayda olaraq aşağıdakı bölmələrdən ibarət olur: məhsulun adı və tətbiq sahəsi, işləmə üçün
əsas, işləmənin məqsədi və təyinatı, texniki tələblər, iqtisadi göstəricilər, işləmənin mərhələləri, nəzarət və qəbul
qaydaları, əlavələr. Bu bölmələrin ümumi məzmunu R 50601-5- 89 tövsiyələrində müəyyənləşdirilmişdir, lakin onu
əsasən sifarişçi (əsas istehlakçı) və işləyici təşkilat təyin
edir.
Sifarişçi lazımi texniki səviyyəyə malik olan məhsulun yaradılması, onun işlənib hazırlanması və istehsalata
qoyulması müddətlərinin və xərclərinin azaldıl-masının
mümkünlüyünü təmin edən ilkin tələbləri formalaşdırır.
Bu tələblər verilmiş məhsul növünə bazarın tələbatının,
həmçinin həmin məhsulun istifadə ediləcəyi sahədə istehsalat proseslərinin və xidmət sahələrinin təkmilləşdirilməsinin proqnozlaşlaşdırılmasına əsaslanmalıdır.
İşləyici təşkilat sifarişçinin ilkin tələbləri əsasında,
həmçinin yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat və eksperimental
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işlərin nəticələrini, ölkənin və xarici dövlətlərin qabaqcıl
texniki nailiyyətlərini, proqressiv maşın və avadanlıqlar
sisteminin təhlilini, patent sənədlərinin, daxili və xarici
bazarın tələblərinin öyrənilməsini nəzərə almaqla texniki
tapşırığı işləyib hazırlayır. Texniki tapşırıq konkret məmulat və ya onların qrupu (tipölçüləri sırası və ya onun hissəsi) üçün işlənib hazırlana bilər. Konstruksiyaları və təyinatları ümumi olan məmulatlar qrupu üçün tipli texniki
tapşırıq işlənib hazırlana bilər.
Texniki tapşırıqda texniki təklifin işlənib hazırlanması nəzərdə tutula bilər. Burada texniki həllərin müxtəlif
variantlarının təhlilini əsasında texniki tapşırıqda göstərilməmiş texniki xarakteristikalara və keyfiyyət göstəricilərinə sonuncu tələblər müəyyənləşdirilir. Sifarişçi ilə razılaşdırılmış texniki təklif KSVS-nin tələblərinə uyğun
konstruktor sənədlərinin (eskiz, texniki layihə və işçi sənədlərinin) işlənib hazırlanmasına kömək edir.
Sifarişçi işləyici təşkilatla birlikdə texniki tapşırıqda
işləmənin nəticələrinin təhvil verilmə və qəbul qaydalarını
təyin edirlər:
- hazırlanmış nümunələrin növləri (eksperimental,
təcrübi, baş);
- sınaqların kateqoriyaları;
- nəticələrin qəbul komissiyasında baxılması və komissiyanın tərkibi;
- qəbula təqdim edilən sənədlər.
Texniki tapşırığın təsiri qəbul komissiyasının aktının
təsdiq edildiyi gündən qurtarır.
İstehsalçı məhsulun istehsala hazırlanmasında və istehsalında işləyici təşkilatın iştirakının zəruriliyini təyin
edir. Zəruri hallarda onlar birlikdə İTITVS əsasında isteh-
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salatın texnoloji hazırlanmasına daxil olan sənədləri işləyib hazırlayır, məhsulun sınaqlarını aparırlar. İstehsal mərhələsində həll olunan əsas məsələlər aşağıdakılardır: məhsulun stabil keyfiyyətinin təmin edilməsi, istismarın (istehlakın) nəticələri haqqında daxil olan məlumatların təhlili, məmulatların təkmilləşdirilməsinin mümkün olan istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, sertifikatlaşdırmaya
hazırlıq və servis xidmətinin təşkili üzrə işlərin yerinə yetirilməsi.
3.2. Keyfiyyət göstəricilərinin baza göstəriciləri ilə
müqayisəli qiymətləndirilməsi
Ayrı-ayrı keyfiyyət göstəriciləri ölçülü və ölçüsüz
qiymətlərlə ifadə olunur. Vahid göstəricilərin keyfiyyət
səviyyəsinin kompleks qiymətləndirilməsi üçün müqayisə
edilən növdən istifadə etmək məsləhətdir, belə ki, müxtəlif
ölçü vahidləri, məsələn, kiloqram və saniyə, metr və faizi
öz aralarında tutuşdurmaq qeyri- mümkündür.
Ayrı-ayrı keyfiyyət göstəricilərinin növlərini tutuşdurmaq o zaman mümkündür ki, bunların hər birinin qiyməti verilsin. Ümumiləşdirilmiş xassələrin göstərici-lərinin qiymətləndirilməsi özündə onun xassələrini təşkil edən
göstəricilərin cəmləşdirilməsindən ibarət olacaqdır. Başqa
sözlə, hər bir xassənin göstəricilərinin faydalılığı yüksəklik səviyyəsindən «ierarxiya ağacı» xassələrindən asılıdır.
«Ölçmə» və «qiymətləndirmə» terminlərini fərqləndirmək zəruridir. Ölçmə özlüyündə xassələrin göstəricilərin rəqəmlə ifadəsindən ibarətdir, amma qiymətləndirmə tutuşdurma nəticələri, ölçülən xassə göstəricilərinin etalon
göstəricilərlə müqayisəsi və ya bu xassə göstəricilərinə
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verilən tələblərlə müqayisədən ibarətdir.
Əgər xassə göstəricilərinin ölçmə nəticələri alət metodu ilə təyin edilmiş vahidlərlə ifadə olunursa, onda bu
göstəricilərin qiymətləndirilməsi nisbi və ölçüsüz hesab
olunur.
Ayrı-ayrı keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndi-rilməsi kvalimetriyanın ən mürəkkəb məsələlərindən biridir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu o vaxt icra olunur ki, xassə
göstəriciləri alət, hesablama metodu və ya təcrübi- istismar yolu ilə ifadə olunsun.
Xassə göstəricilərinin orqanoleptik, ekspert və sosioloji metodla təyini, məlum olduğu kimi, xassələrə qeyriasılı qiymət verir. Vacib odur ki, qəbul edilmiş qiymət
şkalası, keyfiyyəti təşkil edən bütün xassə göstəriciləri
üçün vahid olsun.
Xassə göstəricilərinin qiymətləndirilməsi proble-minin mürəkkəbliyi onunla bağlıdır ki, qiymətləndirmə müvəqqəti xarakter daşıyır. Məsələn, geyim silueti vaxt dövründən asılı olaraq ən yüksək qiymətə malik ola bilər, amma bir neçə vaxtdan sonra modanın tələblərinə cavab verə
bilmir.
Qiymətləndirmənin təyini zamanı istehlakçıların tələblərini nəzərə almaq lazımdır. Bütün xassə göstəricilərinin mütləq qiymətləndirilməsi üçün bir sistem qəbul etmək mümkün deyil, belə ki, xassə göstəriciləri və onların
qiymətləndirilməsi arasında müxtəlif asılılıq mövcuddur.
Hər hansı bir xassənin göstəricilərinin qiymətlən-dirilməsi üçün analoji məmulatlar, onların dəyişmə inter-valını ölçmək lazımdır. Məsələn, saya döşəmələrin müx-təlif
tozsoranlarla təmizlənmə dərəcəsi 50% ilə 98% ara-sında
dəyişir.
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Adətən normativ-texniki sənədlərdə xassə göstəri-cilərinin aşağı və yuxarı hədləri göstərilir. Buna görə də
standart tələblərin öyrənilməsi vacibdir, amma xassə göstəricilərinin mütləq interval dəyişməsinin təyini qənaətbəxş deyildir.
Adətən xassə göstəricilərinin mümkün intervalını
təyin etmək üçün bircinsli məhsulun geniş tədqiqatı aparılır. Xassə göstəricilərinə mütləq qiymət verərkən, ekspertimental psixologiya-psixofızioloji qanun olan VeberFexner qrupunun əsas tələblərini nəzərə almaq lazımdır,
bu qanuna görə xassə göstəricilərinin, mütləq qiyməti ilə
onların qəbulu arasında tənasüb deyil, loqarifmik asılılıq
mövcuddur.
Hazırki dövrdə xalq istehlakı mallarının xassələrinin
vahid keyfiyyət göstəricilərinə əsasən ekspert metodu vasitəsilə qiymətləndirilir və malların keyfiyyət səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi metodu ilə ifadə olunur. Müxtəlif qiymət şkalaları qəbul edir, məsələn, 0, 1 , 2 , 3, 4, 0. 3, 4, 5;
10-20 və 40 ballı.
Yüngül sənaye məhsulları üzrə mütləq qiymətləndirmə üçün zərurilik hiss olunur, belə ki, xassə göstəricilərinə
görə bu mallar üzrə alət metodu ilə təyin olunan bir keyfiyyət kateqoriyası qradiasiyası mövcuddur.
Əgər xassə göstəricilərindən biri qeyri-kafı qiymət
alarsa, onda keyfiyyət bütövlükdə qeyri-kafi hesab olunur
və kompleks göstəricilərinin təyininə zəruriyyət ön plana
keçir.
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Xassələrin samballıq əmsallarının təyini.
Keyfiyyəti təşkil edən xassələrin ümumi məcmusunda ayrı-ayrı xassələrin rolu qeyri-bərabər olur. Bir xassə
başqa birinə nisbətən daha vacib hesab edilir.təyini.
Buna görə də keyfiyyətin səviyyəsinin qiymətləndirilməsində keyfiyyətin qiymətləndirilməsi üçün qəbul edilən ümumi göstəricilərin məcmusunda çəkisini dəqiqləşdirmək, başqa sözlə desək, sanballıq əmsalını təyin etmək
vacibdir. Sanballıq əmsalı dedikdə, keyfiyyətin kompleks
göstəricilərinin və ya keyfiyyətin səviyyəsinin hesablanmasında həmin xassənin göstəricilər arasında miqdarca
xarakteristikası başa düşülür.
Başqa sözlə, sanballıq əmsalı malların keyfiyyətini
təşkil edən ümumi xassələrin məcmusunda həmin xassənin payını göstərir. Nə qədər ki, istehlakçıların mallara
qarşı tələbləri dəyişir, deməli, eyni zamanda xassələrin
sanballıq əmsalı da dəyişməmiş qala bilməz.
Xassələrin samballıq əmsallarının cəmi bir səviyyədə
sabit kəmiyyət olmalıdır. Təklif olunan əksər metodikalarda xassələrin samballıq əmsalları qrupunun ilk «xassələrin
iearxiya» səviyyəsi vahidə bərabər götürülür. Belə halda
hər qrup daxil edilən xassələrin sanballıq əmsalına bərabər
olmalıdır.
Sanballıq əmsalları aşağıdakı qayda ilə hesablanır:
- bütün xassələr üzrə qiymətlər hər eskpert üçün
cəmlənir;
- hər xassə üzrə qiymətlərin cəminə bölmək yolu hər
ekspert üçün xassələrin sanballıq əmsalları təyin edilir;
- bütün ekspertlər və xassələr üzrə sanballıq əmsalları matrisi tərtib edilir və bütün ekspertlər üçün hər xassə
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üzrə sanballıq əmsalları cəmlənir;
- hər bir xassə üzrə sanballıq əmsallarının bütün ekspertlər üçün cəmini sanballıq əmsallarının bütün eskpertlər
və bütün xassələr üzrə (bu halda o, ekspertlər üzrə bərabər
olur) ümumi cəminə bölmək yolu ilə xassələrin sanballıq
əmsalları təyin edilir.
Üstün tutulan ardıcıllıq üsulu sanballıq əmsallarının
müəyyən edilməsinin bütün ekspert üsullarında ona görə
üstün sayılır ki, bu halda xassələrin sanballığın miqdarca
müqayisəsi məsələsi həll edilir.
Cüt müqayisə üsulu. Bu halda ekspertlər xassələri
onların cütü ilə müqayisə edir və xassələr cütündən hansı
xassələrin daha çox sanballı olduğunu göstərirlər.
Cüt müqayisə üsullarının üç variantı mövcuddur.
Birinci variantda ekspertə matris təqdim edilir ki, burada
şaquli və üfüqi istiqamətdə sıra nömrəsi ilə xassələrin siyahısı verilir. Ekspertdən qrafalar sahəsində iki müqayisə
olunan xassələrdən daha sanballı xassənin nömrəsini qoymağı xahiş edirlər.
İkinci variantda ekspertə kartoçka verilir. Burada
xassələr cüt- cüt qeyd olunur (məsələn, xassə 1, xassə 2,
xassə 3 və i.a.). Ekspertlərdən xahiş edilir ki, iki müqayisə
olunan xassələrdən daha sanballı olan xassənin altından
xətt çəksin.
Üçüncü variantda (tam cüt müqayisədə) ikincidən
fərqli olaraq kartoçkada xassələr düz və qarşılıqlı qaydada
göstərilir (məsələn, xassə 1, xassə 2, xassə 2—xassə 1 və
i.a.). Ekspertdən, həmçinin, müqayisə olunan iki xassədən
birinin, daha sanballı olanın altından xətt çəkməyi xahiş
edirlər.
Aydındır ki, bu variantda ekspertin mühakiməsi
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ikinci varianta nisbətən iki dəfə çox olacaqdır. Bu variant
eskpertin kartoçkada birinci yazıları xassənin altından xətt
çəkmək mümkünlüyündən azad edir, onu, qoyulmuş sualı
daha dərindən düşünməyə vadar edir.
Xassələrin sanballıq əmsalının bu üsulla təyini üçün
əvvəlcə hər xassənin bütün qalanları üzərində üstünləşdirilməsi tezliyini mühakimələrin ümumi sayına bölmək yolu ilə həmin xassələrin hər bir sanballıq əmsallarını bütün
ekspertlərə görə hesablayırlar.
Bütün nəzərdən keçirilən üsullarda sanballıq əmsallarının təyini ekspertlərin rəyinin razılıq dərəcəsi ilə dəqiqləşdirilir. Belə ki, qrup halında qiymətləndirmə ancaq
mütəxəsislərdən soruşulan cavabların yaxşı razılaşdırıldığı
zaman kifayət qədər etibarlı hesab edilə bilər.
Bunun üçün riyazi statistika metodlarından istifadə
edilir, birinci növbədə variasiya (Y) hesablanır.
Məhsulların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində
ekspert metodlarının tətbiqi metodikasına görə ekspertlərin rəylərinin razılığını variasiya əmsalı Y < 0.10 olduqda
yüksək; Y = 0.11-0.15 olduqda yüksək orta; Y=0.16-0.25
olduqda orta; Y=0.26-0.35 olduqda aşağı orta; Y=0.35
olduqda aşağı hesab edilir.
Təcrübədə tez-tez iki ekspertin təyin etdiyi sanballıq
əmsallarını ranqlayır və sonra mənasının (rolunun) müəyyən səviyyəsində onların ardıcıl ölçülməsinə ranq korrelyasiya əmsalları hesablanır.
Bütün ekspertlərin rəylərinin razılaşdırılmasını təyin
etmək üçün, həmçinin, konkordarsiya əmsalının (W),
başqa sözlə, ekspertdən təşkil olunan qruplar üçün ranq
korrelyasiyasının ümumi əmsalını hesablamaq lazımdır.
Ranqların orta cəmini (T) bu formula ilə hesablayırlar:
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T=

∑

∑

(3.1)

Burada Mi - yerdir, hansı ki, i -ci ekspertə görə i-ci
xassənin sanbalı qoyulur (yazılır).
Nə vaxt ki, hər bir xassə üzrə ranqın cəminin
ranqların orta cəmindən uzaqlaşması (∆i)
∆i = ∑

olur. (3.2)

2
Onda S = ∑
götürülür.
Koordinasiya əmsalı 0–1 arasında dəyişir.
Ekspertlərin rəyinin tam uyğunluğu (razılaşdırılması)
şəraitində 0,1-ə bərabər olur. Əgər W sıfra bərabər olursa,
onda ekspertlərin rəylərinin razılığı (uyğunluğu) yoxdur.
Koordinasiya əmsalının mənasını qiymətləndirmək üçün k
= n-1 həddində λ2 (Xİ) kvadrat paylanmasından istifadə
edilir. Bunun üçün Pirson bəlkə meyarı kriteriyası (Xİ kvadrat), (ranqlar tam ədədlərlə ifadə edilmiş olarsa),
aşağıdakı düsturla hesablanır.
λ2 =
(3.3)

(

)

Sanballaq əmsallarını ranqlayan zaman elə vəziyyət
yarana bilər ki, iki, üç və daha çox xassələrin sanballıq
əmsalı bərabər olsun. Burada bərabər sanballıq əmsallarından hansının sıra nömrəsini yazmaq məsələsi meydana
gəlir. Belə halda kəsrli və ya əlaqəli ranqlar tətbiq edilir.
Məsələn, əgər bərabər sanballıq əmsalları ikinci yeri
tutarsa, onda onları 2,5-ə bərabər kəsr rəqəmi qoyulur.
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3.3. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi
Malların keyfiyyətinin idarə olunması keyfiyyətə
daimi nəzarətin aparılmasını və onun səviyyəsinin vaxtaşırı qiymətləndirilməsini tələb edir.
Keyfiyyətə nəzarət dedikdə, malların keyfiyyət göstəricilərinin qəbul edilmiş texniki normativ sənədlərin
(standartlar, texniki şərtlər və s.) tələblərinə uyğun olub
olmadıqlarının yoxlanması nəzərdə tutulur.
«Keyfiyyətə nəzarət» termininin «keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi» terminindən ayrırmaq lazımdır. Malların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndiril-məsində əməliyyat məcmusu, keyfiyyət göstəriciləri nomenklaturasının seçilməsi, onların miqdar qiymətinin təyini, eləcə
də məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsində ən yaxşı həllinə əsaslandırılması məqsədilə baza nisbi qiyməti başa
düşülür.
Malların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
onların keyfiyyətinə nəzarətə daha geniş məna kəsb edir.
İstehlak mallarının keyfiyyət səviyyəsinin qiymətlən-dirilməsi probleminin əsas xüsusiyəti və mürəkkəbliyi məhz
bundan ibarətdir. Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətlən-dirilməsinin nəticələri keyfiyyətin planlaşdırılmasının əsasını
təşkil edir.
İstehlak mallarının keyfiyyətinin miqdarca qiymətləndirilməsi ilə bağlı olan elmi biliklər sahəsi kvalimetriya
(latın sözü olan «qualis» –keyfiyyət, xassə, xarakter, «qualitas» - necə, hansı keyfiyyət və qədim yunan sözü olan
«metreo» - ölçmək, çəkmək) adlanır. Qeyd etmək lazımdır
ki, kvalimetriyaya daxil olan işlərin çoxu - istehsal texniki
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təyinatlı mallara aid edilir.
İstehlak mallarının keyfiyyət səviyyəsinin miqdarca
qiymətləndirilməsinə dair bir çox məsələlər hələlik tamamilə həll edilməmişdir və böyük elmi-tədqiqat işlərinin
aparılmasını tələb edir. İstehlak mallarının keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi əmtəəşünaslığın əsas bölmələrindən biri sayılır.
Malların keyfiyyət səviyyəsi bir keyfiyyət göstəricisinə və ya malın xassəsinin kompleks göstəri-cilərinə əsasən təyin edilə bilər.
İstehlak malları üçün bir əlamətə görə keyfiyyət səviyyəsinin təyin edilməsi geniş yayılmışdır. Rast gəlinə bilən bir çox hallarda malların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi xassələrin kompleks göstəricilərinə əsasən
aparılır. Bu keyfiyyətin kompleks qiymətləndirilməsi adlanır. Bu zaman bütün xassələrin məcmusu (tam keyfiyyət) və ya bir, yaxud bir neçə qrup xassələri (keyfiyyətin
qrup göstəriciləri) götürülə bilər.
Bir əlamətinə görə keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə velosiped şinlərinin fiziki dağılmaya qədər davamlılığının kilometrlərlə miqdarını və ya gediş vaxtını,
qrup göstəricilərinə görə keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə isə - məmulatların estetik səviyyə-sinin, davamlılığının, gigiyenik xassələrinin qiymətləndirilməsini
və s. göstərmək olar.
Hər bir mal növü üçün keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə başlayan zaman birinci növbədə onun
istismar şəraitini və istehlakçıların bu mala olan kontingentini aydınlaşdırmaq lazımdır. Belə təhlil qiymətləndirilən malın keyfiyyətinə verilən tələbləri formalaşdırmağa
imkan verir. Bu hal yalnız bir istehlakçının tələbini nəzərə
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almaq deyil, malın istismarında iştirak edən bütün istehlakçıların tələblərini nəzərə almaq, başqa sözlə, istehlak
dəyərinin ictimai xarakterini nəzərə almaq lazımdır.
Malların təyinatı, onların növü, istismar şəraiti, keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsində qoyulan məqsəd və xassələr arasındakı qarşılıqlı əlaqə, bütün bunların
zəruriliyi keyfiyyətin təyin edilməsi üçün xassələrin seçilməsində başlanğıc anı sayılır.
Malların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsində bir qayda olaraq bütün xassələr deyil, ancaq onlardan həmin növ malın müəyyən istismar şəraitində təyinatına müvafiq olan keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsində qarşıya qoyulan məqsəd üçün zəruri olan və kifayət edən daha əhəmiyyətli göstəricilər nəzərə alınır.
Belə bir misal: soyuq rayonlarda daşınan məmulatların keyfiyyət səviyyəsini qiymətləndirən zaman onların
soyuğa davamlılığını mütləq nəzərə almaq lazımdır, lakin
isti iqlimi olan rayonlarda bu göstərici nəzərə alınmır.
Keyfiyyət səviyyəsinin kompleks qiymətləndiril-məsi üçün əsas əlamət keyfiyyəti təmsil edən xassələrin təsnifləşdirilməsindən ibarətdir.
Inteqral keyfiyyət göstəricilərinin təyini üçün iqtisadi
göstəriciləri bilmək tələb olunur (maya dəyəri, pərakəndə
qiymət, məmulatın istismar xərcləri).
Texniki malların keyfiyyət səviyyəsini qiymətləndirən zaman onların ixrac imkanı haqda məsələnin həlli
üçün, həm də patent hüquq göstəriciləri, onların patent
mühafizə xarakteristika dərəcəsi və patent təmizliyi nəzərə
alınır.
Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin nomenklatu-rasını onun təyinatını və tətbiqi şərtlərini, istehlakçıların
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(sifarişçilərin) tələblərini, məhsulun keyfiyyət göstəricilərinə əsas tələbləri və onların tətbiq sahələrini nəzərə almaqla təyin edirlər. Keyfiyyət göstəricilərinin nomenklaturasını seçən zaman həmcins məhsul qrupunu və bu qrupa daxil olan yarımqrupları və növləri, keyfiyyət göstəriciləri qruplarının nomenklaturasını, qrup və yarımqrupların
keyfiyyət göstəricilərinin nomenklaturasını təyin edirlər.
Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin qiymətlərinin
təyin edilməsi metodları iki qrupa bölünür:
- informasiyanın alınma üsullarına görə ölçmə, qeydiyyat, orqanoleptik və hesabat metodları;
- informasiyanın alınma mənbəyinə görə ənənəvi,
ekspert və sosioloji metodlar.
Ölçmə metodu texniki ölçmə vasitələrindən istifadə
edərək alınan informasiyaya əsaslanır. Bu ölçmə vasitələri
məmulatın konstruksiyasında nəzərdə tutulur və ya ölçmə
zamanı əlavə cihazlardan (ampermetr, voltmetr, taxometr,
spidometr və s.) istifadə edilir.
Qeydiyyat metodu müəyyən hadisələrin, əşyaların və
ya xərclərin miqdarının hesablanması (qeydiyyatı) yolu ilə
alınan informasiyanın istifadəsinə əsaslanır, məsələn:
sınaq zamanı məmulatın imtinalarının miqdarının qeydiyyatı; məmulatın yaradılmasına və istismarına çəkilən xərclərin qeydiyyatı; mürəkkəb məmulatın müəlliflik şəhadətnamələri və patentlərlə müdafiə edilmiş hissələrinin sayının qeydiyyatı və s. Bu metodun köməyi ilə texnolojilik,
səmərəlilik,patent-hüquq, standartlaşdırma və unifikasiya
göstəricilərini təyin etmək olar.
Orqanoleptik metodda insanın hiss orqanları vasitəsilə qəbul etdiyi informasiya (görmə, eşitmə, dad hissi, iy
duyğusu, toxunma hissi) istifadə edilir. Bu metodun
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tətbiqi zamanı alınan nəticələrin dəqiqliyi və düzgünlüyü
bu işi yerinə yetirən şəxsin qabiliyyətindən, peşə hazırlığından və vərdişlərindən, həmçinin,xüsusi texniki vasitələrdən (mikroskop, mikrofon, lupa) istifadə etmək imkanlarından asılıdır. Bu metod istehlak əşyalarının, o cümlədən qida məhsullarının (içkilər, qənnadı və tütün məmulatları) keyfiyyətini qiymətləndirən zaman daha geniş tətbiq
edilir. Bu metoddan, həmçinin, istehlak əşyalarının erqonomikliyini, ekolojiliyini, estetikliyini qiymətləndirən zaman istifadə edilir.
Hesabat metodu məhsulun keyfiyyət göstəricilə-rinin
onun parametrlərindən nəzəri və ya empirik asılılıqlarından istifadəyə əsaslanır. Bu metodu əsasən məhsulun layihələndirilməsi zamanı tətbiq edirlər, çünki bu mərhələdə
məhsul hələ eksperimental tədqiqat obyekti ola bilməz
(təcrübi nümunə yoxdur). Bu metod vasitəsilə nəzəri olaraq məhsuldarlığı, gücü, möhkəmliyi və s. təyin edirlər.
Ənənəvi metodda keyfiyyət göstəriciləri ixtisaslaşmış eksperimental laboratoriyaların, poliqonların və müəssisələrin hesablama bölmələrinin (konstruktor şöbə-lərinin, hesablama mərkəzlərinin, etibarlılıq xidmətlərinin)
vəzifəli şəxsləri (işçiləri) tərəfindən təyin edilir. Göstəricilər haqqında informasiya məhsulun sınaqları prosesində
formalaşır. Sınaqların aparılma şəraiti məmulatların normal işçi şəraitinə yaxın olmalıdır.
Ekspert metodunda keyfiyyət göstəricilərinin qiymətlərinin təyin edilməsi mütəxəssis-ekspertlər qrupu tərəfindən qəbul edilən qərara əsasən həyata keçirilir. Bu
cür qruplara müxtəlif istiqamətlər üzrə biliyə və qiymətləndirilən məhsulun növündən asılı olaraq praktiki təcrübəyə malik olan mütəxəssislər daxil edilirlər. Qrupun
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üzvlərindən hər biri həlledici səsə malik olur. Bu metod o
hallarda tətbiq edilir ki, məhsulun keyfiyyət göstəricilərini
daha obyektiv metodlarla təyin etmək mümkün deyildir.
Malın qeyri-bərabərliyi dedikdə, bu və ya digər məmulatda bu və ya digər xassənin qəbul edilmiş göstəricilərdən kənarlaşması nəzərdə tutulur. Bu məmulatın ayrıayrı hissələrində səthinin xarakteri, təmizliyi, rəngi, parlaqlığı, quruluşu, möhkəmliyi, bərkliyi, ölçüləri və başqa
göstəriciləri müxtəlif ola bilər. Qeyri-bərabərliyin imkandan asılı olaraq aşkara çıxarılması şərti olaraq görünə bilər
və gizli adlana bilər.
Laboratoriya təcrübələrinin nəticələrinə əsasən xassə
göstəricilərinin qeyri-bərabərliyini hesablama yolu ilə
təyin edirlər, məsələn, möhkəmliyi və s. Bu zaman bir sıra
mənalar alınır və bunlardan əlamətin orta riyazi mənası Mor, əlamətin mənasından orta riyazi azlıq Mor-Mmin,
əlamətin mənasından orta riyazi çoxluq - Mor hesablanır.
Qeyri-bərabərlik göstəricisi faiz hesabı ilə aşağıdakı
düsturla hesablanır (parçalar, gönlər və s. üçün):
(
)
H=
(3.4)
Burada H- qeyri bərabərlik göstəricisi, %;
Mor- elementin bir sıra mənalarından alınan orta
riyazi göstərici;
Mmin- aşağı mənalı əlamətlərin alınan orta riyazi
göstəricisi;
n - bütün mənaların sayı;
m - aşağı, orta riyazi göstəricilərindən olan əlamət
mənalarınınsayı.
Xassə göstəricilərinin təyinində alət üsulu vasitəsilə
malların kimyəvi, mikroskopik, fiziki, mikrobioloji göstə-
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riciləri müəyyən edilir.
Kimyəvi üsul malların kimyəvi tərkibinin onlarda
zərərli maddələrin olmasını, kimyəvi xassə xarakterini təyin etmək üçün işlədilir.
Mikroskopik üsul materialın quruluş tərkibini, böyüklüyünü, hissəciklərin xarakterini və yerləşməsini təyin
etməyə imkan verir.
Məsələn, şüşənin və çininin faza quruluşunun miqdar
və keyfiyyət xarakteristikasını və həmçinin, lifin, ağacın,
kağızın, gönün və s. tərkibini müəyyən etməyə imkan
verir.
Mikroskopik təhlil zamanı, bir qayda olaraq, tədqiq
edilən obyektin quruluşunun foto şəkilləri alınır.
Fiziki üsullar malların texniki, mexaniki, optik,
elektrik və bir sıra xassə göstəricilərinin təyin edilməsi
üçün istifadə edilir. Bu üsulların köməkliyi ilə öyrənilən
obyektin xassə göstəricilərinin miqdar xarakteristikasını
təyin etmək olar.
Mikrobioloji üsulun qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığında tətbiqinin məhdudluğuna baxmayaraq, bir sıra
məmulatların, xüsusilə üzvi mənşəli məmulatların saxlanma müddətinin təyin edilməsində böyük məna kəsb edir.
Alət üsullarında xassə göstəricilərinin təyin edilməsi
zamanı məsələ yalnız göstəricinin böyüklüyünü təyin etməklə deyil, həmçinin ölçmə zamanı buraxılan səhvi qiymətləndirməkdən ibarətdir.
3.4. Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması
Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması məfhumu
altında verilmiş vaxt anında, yaxud verilmiş vaxt fasiləsi
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(intervalı) ərzində keyfiyyət göstəricilərinin tələb olunan
qiymətləri ilə məhsulun buraxılışı üzrə əsaslandırılmış
tapşırıqların işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi prosesi
başa düşülür.
Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılmasının məqsədi
müəyyən edilmiş norma və parametrlərə müvafiq olan
məhsulun keyfiyyətinin təmin olunmasından və keyfiyyət
xarakteristikalarının yüksəldilməsi üzrə istiqamətlərin
aşkara çıxarılmasından (müəyyən edilməsindən) ibarətdir.
Keyfiyyətin planlaşdırılmasının əsasını daxili və xarici bazarın tələbatının elmi cəhətdən əsaslandırılmış proqnozlaşdırılması təşkil etməlidir. Keyfiyyətin yüksəldilməsi
planlarının düzgün əsaslandırılmasından ötrü məhsulun istismarının nəticələri haqqında məlumatlardan istifadə
olunmalı, onun keyfiyyətinin faktiki səviyyəsi haqqında
məlumat ümumiləşdirilməli və təhlil edilməlidir.
Keyfiyyətin planlaşdırılması - layihələndirmə, istehsal və istismar da daxil olmaqla, məmulatların həyati silsiləsinin idarə olunmasının müxtəlif səviyyələrində və mərhələlərində həyata keçirilməli olan hərtərəfli prosesdir.
Keyfiyyətin yüksəldilməsi planı lazımi material, maliyyə
və əmək ehtiyatlan ilə təmin edilməlidir, keyfiyyətin yüksəldilməsi üzrə planlaşdırılan göstəricilər və tədbirlər isə
iqtisadi səmərəlilik hesablamaları ilə dəqiq surətdə əsaslandırılmalıdır.
Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılmasının başlıca
vəzifələri belədir:
- xüsusiyyətləri bazarın mövcud və perspektiv tələblərinə maksimum uyğun olan məhsulun buraxılışını təmin
etməli;
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- məhsulun texniki səviyyəsini və keyfiyyətini ən
yaxşı ölkə və xarici nümunələrin səviyyəsinə qədər qaldırmalı;
- ehtiyatın təminatı və istehlakçıların sorğusu nöqteyi-nəzərindən məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə iqtisadi baxımdan optimal tapşırıqların müəyyən edilməsi;
- müxtəlif ölçülü tiplər sırası üzrə optimallaşdırılma
yolu ilə buraxılan məhsulun strukturunu təkmilləşdirməli;
- sertifıkasiya olunmuş məhsulların buraxılışını
artırmalı;
- artıq buraxılmaqda olan məhsulun ayrı-ayrı istehlak
xüsusiyyətlərini (möhkəmliyini, uzunömürlüyünü, qənaətcilliyini və s.) yaxşılaşdırmalı;
- mənəvi baxımdan köhnəlmiş və rəqabət qabiliyyətliliyi olmayan məhsulların istehsalını vaxtında azaltmalı,
yaxud onları istehsaldan çıxarmalı;
- yüksək keyfiyyətli məhsulun buraxılışını artırmalı;
məmulatların material tutumunu azaltmalı, fondverimini
yüksəltməli;
- standartların, texniki şərtlərin və digər normativ
sənədlərin tələblərinə ciddi riayət olunmasını təmin etməli, vaxtında yeni işlənib hazırlanmış standartları tətbiq
etməli və köhnələri yenidən nəzərdən keçirməli;
- verilmiş keyfiyyət səviyyəsinə nail olunmasını
təmin edən konkret tədbirləri işləyib hazırlamalı və həyata
keçirməli;
- istehsalın iqtisadi səmərəsini və keyfiyyəti yaxşılaşdırılmış məhsuldan istifadə olunmasını artırmalı.
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Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılmasımn mühüm
(vacib) prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- müəssisə məhsulunun rəqabət qabiliyyətliyinin daim
yüksəldilməsindən irəli gələn fasiləsizlik nəticəsində keyfiyyətin planlaşdırılmasına tək-tək hal kimi deyil,
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə planların tərtib
edilməsinin daim bərpa olunan prosesi kimi baxılır;
- planlaşdırmada elm və texnikanın ən yaxşı nailiyyətlərini, perspektiv standartların tələblərini, bazarın (həm
mövcud, həm də perspektiv), tələbatını nəzərdə tutan elmi
planların işlənib hazırlanmasını;
- qənaətcilliyi. Həmin prinsipin mahiyyəti bundan
ibarətdir ki, planlar məqsədə nail olmağın maksimum səmərə əldə etməyə imkan verən yolunu nəzərdə tutmalıdır,
planın tərtib olunmasına edilən məsrəflər isə ondan çox
olmamalıdır;
- planlı fəaliyyətin koordinasiyası və inteqrasiyası.
Planlı fəaliyyətin koordinasiyası «üfüqi xətt üzrə», yəni
eyni səviyyəli bölmələr arasında, inteqrasiya isə - «şaquli
xətti üzrə», yəni yuxarı və aşağı bölmələr arasında baş verir. Nəticədə keyfiyyətin firmadaxili planlaşdırılması lazımi tamlıq və vəhdət müəssisənin fəaliyyətinin bütün cəhətlərinin keyfiyyət üzrə planlarda əlaqələndirilməsini
(yeni texnikanın yaradılmasını, standartların tətbiqini, istehsal həcminin artırılmasını və s.) nəzərdə tutan komplekslik əldə edir.
Planlaşdırmanın kompleksiliyi o deməkdir ki, son
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə tapşırıqlar
müəssisənin təsərrüfat partnyorlarının göndərdikləri xammalın, materialların, yarımfabrikatların, komplektləşdirici
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məmulatların, ehtiyat hissələrinin və son məhsulun digər
komponentlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə planları ilə əlaqələndirilməlidir.
Keyfiyyətin planlaşdırılması prinsiplərinin həyata
keçirilməsi bəzi qayda və tələblərdən istifadə olunmasına
kömək göstərir.
1) idarəetmə səviyyələrinin əlaqəsi aşağıdakı tərzdə
həyata keçirilir:
- «yuxarıdan aşağıya» planlaşdırılma (planın detallaşdırılması, müfəssəl təsviri);
- «aşağıdan yuxarıya» planlaşdırılma (planın birləşdirilməsi (iriləşdirilməsi) - plana əlavələr edilməsi barədə
təkliflər);
- plansız iş (keyfiyyətin təmin edilməsi və yüksəldilməsi üzrə funksiyaların tam ötürülməsi (göndərilməsi);
- nəticə zonasında planlaşdırılma (qismən ötürülmə
(göndərilmə).
2)Təqvimlə əlaqələndirilmə (planın həyata keçirilməsinin təqvim müddətlərinin müəyyən olunması) aşağıdakı variantlardan birinin seçilməsi yolu ilə həyata keçirilir:
- təqvim intervalları (fasilələri) üzrə keyfiyyət
həcmli planlaşdırılma;
- işlərin tamamlanması tarixləri üzrə (xüsusi nöqtələr
üzrə)ciddi planlaşdırılma;
- işlərin növbəliyinin sərbəst planlaşdırılması.
3)Planlaşdırma dairəsinin uzadılması – planlaşdırılmanın vaxt intervalı (fasilələri):
- bir interval üçün planlaşdırılma (diskret planlaşdırılma);
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- dəyişən (qeyri-sabit) planlaşdırma (planlaşdırma
dairəsi hesabat müddətindən çoxdur);
- qalıq planlaşdırma (get-gedə azalan plan dairəsi);
- qıvraq planlaşdırma (plan dairəsi seçilmək şərti ilə);
4) Gələcək planın tərtib edilməsinə bundan qabaqkı
nəticənin təsiri:
- «sıfırdan» planlaşdırma keçmiş öhdəliklər itir,
(qüvvədən düşür);
- «qayıdış» planlaşdırılması (keçmiş öhdəliklər qalır).
5) Planlaşdırılma zamanı dəyişən birinciliyin ayrılması:
- sifarişlər üzrə planlaşdırılma;
- məhsul qrupları üzrə planlaşdırılma;
- iqtisadi-texniki göstəricilər üzrə planlaşdırılma;
- kombinə edilmiş planlaşdırılma (artıq məhsulla iş).
6) Planlaşdırılma obyektləri arasında əlaqə (rabitə):
- «zəif cəhət üzrə» («məhdud yer üzrə») planlaşdırılma;
- «çıxışdan girişə kimi» planlaşdırılma;
- «girişdən çıxışa qədər» planlaşdırılma;
- məhsul vahidlərinin ardıcıl «nəql olunması».
7)Planlı işin təşkilinin prinsipləri:
- planlı fəaliyyətin ixtisaslaşdırılması;
- planlaşdırılma proseslərinin və planın təshihinin
bölünməsi;
- normativ planlaşdırılmanın və təqvim müddətləri
ilə planın əlaqələndirilməsinin bölünməsi;
- kompüter sistemi vasitəsilə plan işçilərinin qarşılıqlı əlaqələri;
- planlaşdırılmanın müəssisənin vahid struktur üfüqü
(müstəvisi) kimi həyata keçirilməsi.
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3.5. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə
planlaşdırma
Müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması
hər şeydən əvvəl onun məhsuluna cari və perspektiv sorğunun dəqiq öyrənilməsi, istismarda onun davranışı barədə istehlakçıların rəyinin təhlili, sifarişçilərlə müqavilələrə
yenidən baxılması əsasında aparılmalıdır.
Keyfiyyətin yüksəldilməsi (artırılması) planları habelə məhsulun sertifıkatlaşdırılmasının nəticələrini, mövcud standartların və texniki şərtlərin mütərəqqi tələblərini,
elmi tədqiqatların nəticələrini, patent materiallarını, lisenziyaları, elmi-texniki informasiyanın məlumatlarını, istehlakçıların tələblərini də nəzərə almalıdır.
Öz elmi-tədqiqat bölmələri olan iri (nəhəng) firmalar
öz məhsullarının keyfiyyətinin təkcə cari deyil, həm də
perspektiv planlaşdırılmasını, həmçinin onun proqnozlaşdırılmasını həyata keçirirlər. Bu zaman məhsulun faktiki
keyfiyyət və səmərəlilik göstəricilərindən, normativ – texniki sənədlərdən, patentlərdən, elmi işlərdən və ekspert
qiymətləndirməsi materiallarından informasiya mənbələri
kimi istifadə olunur. Vaxtından, qarşıda duran vəzifələrdən və məhsulun növündən asılı olaraq, proqnozlaşdırmanın modelləşdirmə, ekspert qiymətləndirmələri, riyazi statistika, ekstrapolyasiya və digər müxtəlif proqnozlaşdırma
metodları tətbiq oluna bilər.
Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə planlaşdırılan tapşırıqlar və öhdəliklər müəssisənin planın digər
bölmələri ilə də razılaşdırılmalı, habelə zəruri material,
əmək və maliyyə ehtiyatları ilə təmin edilməlidir.
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Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan məhsulun maya dəyərinin, mənfəətin, istehsalın rentabelliyinin, işçilərin sayının, onların əmək haqqının, kapital qoyuluşu məbləğlərinin və sairin planlaşdırılan dəyişiklikləri müvafiq hesablamalarla təsdiqlənməlidir.
Ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə prosesi də müəssisənin
keyfiyyət sahəsindəki siyasəti ilə razılaşdırılmalıdır. Öz
məhsulunun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması planlarında
nəzərdə tutulanların təmin edilməsindən ötrü müəssisə öz
tədarükçülərindən göndərdikləri xammalın, materialların,
yarımfabrikatların, komplektləşdirici məmulatların, qovşaqların, ehtiyat hissələrinin və son məhsulun digər komponentlərinin də keyfiyyətlərinin müvafiq qaydada yaxşılaşdırılmasım tələb etməlidir. Eyni zamanda tədarükçü müəssisələrə də onların məhsullarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə hərtərəfli kömək göstərmək lazımdır. Bu
kimi yardım formaları, habelə köməyin göstərilməsinə
edilən məsrəflər müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin artırılmasının planlaşdırılması işinin maddələrindən biri olmalıdır.
Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə müəssisənin planının tərkibinə ayrı-ayrı göstəricilər kimi keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəldilən bütöv tədbirlər kompleksi də daxil ola bilər.
Müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi
planının əsası çox vaxt aşağıdakı tədbirlərdən ibarət olur:
- ən yaxşı ölkə və xarici nümunələrin texniki səviyyəsinə və keyfiyyətinə çatmalı və ötməli;
- sertifikatlaşdırılmış məhsulun buraxılışını artırmalı;

68

- buraxılan məhsulun ayrı-ayrı keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırılmalı;
- rəqabət qabiliyyətliliyi olmayan məhsulu modernizə etməli, yaxud istehsaldan çıxarmalı;
- verilmiş keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üzrə
konkret tədbirləri işləyib hazırlamalı və tətbiq etməli və s.
Müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinin planlaşdırılmasının sərbəst istiqamətləri kimi adətən
aşağıdakılara xüsusi fikir verilir:
- məhsulun keyfiyyətinin firmadaxili (istehsaldaxili)
planlaşdırılması;
- müəssisədə keyfiyyətin idarə olunması sisteminin
tətbiqinin planlaşdırılması;
- məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinin kadr təminatının planlaşdırılması;
- daxili və xarici çıxdaşdan müəssisənin itkilərinin
planlaşdırılması;
- müqavilələrdə və kontraktlarda məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması.
Son illərdə buraxılan məmulatların (işlərin, xidmətlərin), keyfiyyət və istehsal sistemlərinin sertifıkatlaşdırılmaya hazırlanmasının planlaşdırılması müəssisədə məhsul
keyfiyyətinin yüksəldilməsinin ən mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir.
Keyfıyyətin yüksəldilməsinin planlaşdırılması istiqamətlərinin məzmunu (mündərəcəsi) müəssisənin mülkiyyət fomasından, fəaliyyətinin məqsədlərindən və təşkilat
strukturunun növündən (tipindən) asılı olaraq fərqlənə
bilər.
Məhsulun istehsalına edilən xərclərin azaldılmasının
və keyfiyyətinin yüksəldilməsinin ən mühüm problemlə-
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rindən biri də daxili və xarici çıxdaş itkilərinin azaldılmasından ibarətdir. Planlaşdırılma zamanı həmin amilin nəzərə alınması müəssisəyə öz ehtiyatlarına daha uğurla qənaət etmək və vəsaitləri öz inkişafına sərf etmək imkanı
verər. Beləliklə, müəssisələrdə daxili və xarici çıxdaşdan
ehtimal olunan itkilərin planlaşdırılmasını həyata keçirmək məqsədə-uyğundur. Ayrı-ayrı müəssisələrin rəhbərləri belə hesab edirlər ki, çıxdaş və qüsurların planlaşdırılması məqsədəuyğun deyildir, çünki məhsulun istehsalı zamanı normativ - texniki sənədlərdən heç bir kənarlaşmaya
yol verilməməlidir. Lakin çıxdaş planlaşdırılmadığı üçün
onun mövcudiyyətinə heç kəs təminat verə bilməz. Hətta
ən yüksək ixtisaslı işçilərin, müasir avadanlığın və
müxəlləfatın olduğu bir şəraitdə də çıxdaş müxtəlif obyektiv səbəblərdən meydana çıxa bilər. Əgər bütövlükdə
müəssisə üçün və onun ayrı-ayrı bölmələri üçün çıxdaşın
sıfır göstəricisi planlaşdırılarsa, onda sadəcə olaraq onu
örtbasdır edə bilərlər. Nəticədə çıxdaşların səbəblərinin
ciddi təhlili və onun azaldılması üzrə səmərəli iş aparıla
bilməz.
Çıxdaş və reklamasiyalardan itkilər müəssisənin iqtisadiyyatına təsir göstərir, məhsulun maya dərinin artmasına, istehsal fondlarından və işçi qüvvəsindən səmərəsiz
istifadə edilməsinə səbəb olur.
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IV FƏSİL. KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ
PROSESLƏRİNİN NƏZARƏTİ, UÇOTU VƏ
TƏHLİLİ
4.1. Məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin və zay
olmasının profilaktikasının təsnifatı
Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsində keyfiyyətə nəzarət xüsusi yer tutur. Məhz nəzarət, nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olmasının səmərəli vasitələrindən biri
və idarəetmənin mühüm funksiyası kimi həm obyektiv surətdə mövcud olan, həm də insan tərəfindən yaradılmış zəmin və şərtlərin yüksək keyfiyyətli məhsul buraxılışı üçün
düzgün istifadəsinə kömək edir. İstehsalın səmərəliliyi bütövlükdə keyfiyyətə nəzarətin mükəmməllik dərəcəsindən,
onun texniki təsnifatından və təşkilindən xeyli dərəcədə
asılıdır.
Məhz nəzarət prosesində fəaliyyətdə olan sistemin
əldə olunmuş nailiyyətlərini planlaşdırılmış göstəricilərlə
müqayisə etmək olar. Minimal xərclərlə keyfiyyət göstəricilərinin yüksək sabitliyinə çatmağa imkan verən məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin müasir metodları daha çox əhəmiyyət kəsb edir.
Nəzarət - əsl qiymətlərin verilmiş qiymətlərdən yayınmalar və ya onların üst-üstə düşməsi və təhlilinin nəticələri barədə informasiyanın müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi prosesidir. Məqsədlərə (məqsəd/ məqsəd),
planın yerinə yetirilməsinə (məqsəd/olacaq), proqnozlara
(olacaq/olacaq), prosesin inkişafına (olacaq/ var) nəzarət
edilə bilər.
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Nəzarətin mövzusu yalnız icra fəaliyyəti deyil, həm
də menecerin işi ola bilər. Nəzarət informasiyası tənzimləmə prosesində istifadə olunur. Planlaşdırma və nəzarətin
vahid idarəetmə sistemində birləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu haqqında belə deyilir (Controllinq): planlaşdırma,
nəzarət, hesabat, menecment.
Nəzarət, birbaşa və ya bilavasitə prosesdən asılı olan
şəxslər tərəfindən həyata keçirilir. Yoxlama (təftiş) – prosesdən asılı olmayan şəxslərin nəzarətidir.
Nəzarət prosesi aşağıdakı mərhələləri keçməlidir:
1. Nəzarətin konsepsiyasının müəyyənləşdirilməsi
(hər şeyi əhatə edən nəzarət sistemi "Controllinq" və ya
mütəmadi yoxlamalar);
2. Nəzarətin məqsədinin müəyyənləşdirilməsi (idarəetmə prosesinin məqsədəuyğunluğu, düzgünlülüyü, müntəzəm-liliyi, səmərəliliyi haqqında qərar);
3. Yoxlamanın planlaşdırılması:
a) nəzarətin obyektləri (potensiallar, metodlar,
nəticələr, göstəricilər və s.)
b) yoxlanılan normalar (etik, hüquqi, istehsalat);
v) nəzarətin subyektləri (daxili və ya xarici nəzarət
orqanları);
d) nəzarətin metodları;
c) nəzarətin həcmi və vasitələri (tam, başdan-başa,
seçilmə, əl ilə, avtomatik, kompüterləşdirilmiş);
e) yoxlamaların müddəti və davamiyyəti;
ə) yoxlamaların ardıcıllığı, metodikaları və buraxılışları;
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4. Əsl və təyin edilmiş qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi;
5. Ayrılmaların oxşarlığının təyin edilməsi (aşkar
edilmə, miqdar qiyməti);
6.Qərarın işlənilməsi, onun çəkisinin müəyyənləşdirilməsi;
7. Qərarın sənədləşdirilməsi;
8. Metayoxlama (yoxlamanın yoxlaması);
9. Qərarın bildirilməsi (şifahi, yazılı hesabat);
10. Qərarın qiyməti (yayınma təhlili, səbəblərin lokallaşdırılması, məsuliyyətin təyini, düzəliş imkanlarının
tədqiqi, çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər).
Nəzarətin növləri aşağıdakı əlamətlər üzrə fərqləndirilir:
1. Nəzarətin subyektlərinin müəssisəyə mənsubluğu
üzrə:
- daxili;
- xarici.
2. Nəzarətin keçirilməsi üçün əsas üzrə:
- könüllü;
- qanun üzrə;
- nizamnamə üzrə.
3. Nəzarətin obyekti üzrə:
- proseslərə nəzarət;
- qərarlara nəzarət;
- obyektlərə nəzarət;
- nəticələrə nəzarət.
4. Müntəzəmlik üzrə:

73

- sistemli;
- qeyri-müntəzəm;
- xüsusi.

Keyfiyyətə nəzarət aşağıdakılar da daxil olmaqla
məhsula qoyulmuş tələblərin yerinə yetirilməsini təsdiqləməlidir:
 Girişə nəzarət (prosesdə materiallar nəzarətsiz istifadə olunmamalıdır; daxil olan məhsulun yoxlanması keyfiyyət planına, təhkim edilmiş üsullara uyğun gəlməlidir
və müxtəlif formalara malik ola bilər);
 Aralıq nəzarəti (təşkilat, proses daxilində nəzarət və
sınaqlar üsulunu qeyd edən xüsusi sənədlərə malik olmalıdır və bu nəzarəti sistemli surətdə həyata keçirməlidir);
 Yekun nəzarət (keyfiyyət üzrə plan ilə nəzərdə tutulmuş faktiki və son məhsul arasındakı uyğunluğun aşkarlanması üçün təyin edilən; bütün əvvəlki yoxlamaların nəticələri daxildir və məhsulun zəruri tələblərə uyğunluğunu
əks etdirir);
 Nəzarət və sınaqların nəticələrinin qeydiyyatı (nəzarətin və sınaqların nəticələri haqqında sənədlər maraqlı
təşkilatlara və şəxslərə təqdim edilir).
Hazır məhsulun sınağı nəzarətin xüsusi növüdür.
Sınaq - fiziki, kimyəvi, təbii və ya istismari, amil və şərtlərin məcmusunun təsiri altında məmulatın bir və ya bir
neçə xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və ya tədqiq
edilməsidir. Sınaqlar müvafiq proqramlar üzrə aparılır.
Məqsədlərindən asılı olaraq aşağıdakı sınaq növləri mövcuddur:
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 İlkin sınaqlar – qəbul sınaqlarının imkanlarını
müəyyənləşdirmək üçün təcrübi nümunələrin sınağı;
 Qəbul sınaqları – istehsala qoyulma imkanlarının
müəyyənləşdirilməsi üçün təcrübə nümunələrinin sınağı;
 Təhvil-təslim sınaqları - sifarişçiyə tədarük imkanının müəyyənləşdirilməsi üçün hər bir məmulatın sınağı;
 Dövri sınaqlar - istehsal texnologiyasının sabitliyinin yoxlanılması üçün 3-5 ildə bir dəfə keçirilən sınaq;
 Nümunəvi sınaqlar - konstruksiyasına və ya texnologiyasına əhəmiyyətli dəyişiklik edildikdən sonra seriyalı məmulatların sınağı.
Ölçmə və sınaq avadanlığının dəqiqliyi keyfiyyətin
qiymətləndirilməsinin dürüstlüyünə təsir göstərir, buna
görə də onun keyfiyyətinin təmini xüsusilə vacibdir.
Nəzarət, ölçmə və sınaq avadanlığının idarə edilməsi
zamanı təşkilat hökmən:
 hansı ölçmələrin, hansı vasitələrə və hansı dəqiqliklə aparılmasını müəyyən etməlidir;
 avadanlığın zəruri olan tələblərə uyğunluğunu sənədlərlə rəsmiləşdirməlidir;
 müntəzəm olaraq kalibrləməni (dərəcələnməni, cihazın bölgülərinin yoxlanılması) aparmalıdır;
 kalibrləmənin metodikasını və müntəzəmliliyini
müəyyən etməlidir;
 kalibrləmənin nəticələrini sənədlərlə rəsmiləşdirilməlidir;
 ətraf mühitin parametrləri nəzərə alınmaqla ölçmə
texnikasının tətbiq şəraitini təmin etməlidir;
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 nasaz və ya yararsız nəzarət-ölçmə vasitələrini kənarlaşdırmalıdır;
 avadanlığın və proqram təminatının tənzimlənməsini yalnız xüsusi öyrədilmiş heyətin köməyi ilə aparmalıdır.
Məhsulun nəzarətinin və sınaqlarının aparılması əyani surətdə təsdiqlənməlidir (məsələn, yarlıkların, birkaların, plombların və s. köməyi ilə). Yoxlama meyarlarına
uyğun gəlməyən məhsullar başqalarından ayrılırlar.
Həmçinin belə nəzarətin aparılması üçün cavabdeh
olan mütəxəssisləri müəyyənləşdirmək və onların səlahiyyətlərini təyin etmək zəruridir.
4.2. Nəzarət haqqında qərarların qəbulu və
nəzarət proseslərinin təşkili
Nəzarət haqqında qərarların qəbulu və nəzarət proseslərinin təşkili üçün onun səmərəliliyi, insanlara təsir səmərəsi, nəzarət məsələləri və onun hüdudları kimi bir sıra
meyarlar əhəmiyyət kəsb edə bilərlər (şəkil 4.1).
Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət sistemi qarşılıqlı əlaqəli nəzarət obyektlərinin və subyektlərinin, məhsulun həyat səviyyəsinin müxtəlif mərhələlərində və keyfiyyəti
idarəetmə səviyyələrində məmulatın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin və zay məhsulun profilaktikasının istifadə
olunan növləri, üsulları və vasitələrinin məcmusudur.
Səmərəli nəzarətin sistemi çox zaman, buraxılan
məhsulun keyfiyyət səviyyəsinə vaxtında və məqsədyönlü
təsirin həyata keçirilməsinə, işdə mümkün olan çatışmazlıq və dayanmaların qarşısının alınmasına, onları operativ
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surətdə aşkar etməyə və ehtiyatların ən az sərfi ilə ləğv etməyə imkan verir.
Keyfiyyətə təsiredici nəzarətin müsbət nəticələrini
ayırmaq və bir çox hallarda məhsulun yaradılması, istehsalı, dövriyyəsi, istismarı (istehlakı) və bərpası (təmiri)
mərhələsində kəmiyyətcə müəyyən etmək olar.
Təsərrüfatçılığın bazar şəraitində istehsalda zay məhsulun profilaktikasının təmin edilməsində müəssisənin
məhsulunun keyfiyyətinə nəzarət xidmətinin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artır, həyata keçirilən yoxlamaların nəticələrinin həqiqiliyinə və obyektivliyinə görə, istehlakçılara
aşağı keyfiyyətli məhsul tədarükünə yol verilməməsinə
görə onların məsuliyyəti artır.
Müəssisələrin texniki nəzarət xidmətlərinin fəaliyyətinin ilk növbədə təkmiləşdirilməsinin zəruriliyi onların istehsal prosesindəki xüsusi yeri ilə müəyyən olunur.
Qeyd etmək vacibdir ki, müəssisələrin müvafiq bölmələri tərəfindən həyata keçirilən keyfiyyətə nəzarət, keyfiyyətin idarə edilməsinin başqa subyektləri tərəfindən nəzarətə münasibətdə ilkindir (zamanda ondan qabaq gələndir). Bu vəziyyət müəssisələrdə texniki nəzarət xidmətlərinin fəaliyyətinin ilk növbədə təkmilləşdiril-məsinin zəruriliyini şərtləndirir. Şəkil 4.2-də iri müəssi-sənin texniki nəzarət şöbəsinin struktur bölmələrinin nümunəvi tərkibi
göstərilmişdir.
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Nəzarət haqqında qərar üçün meyyar

Səmərəlilik

İnsanlara
təsirin
səmərəlili
yi

Onun
faydası; çatışmazlıqların qarşısının
alınması; öhdəliklərin yerinə yetirilməsi

Sistemlər
Təmin
edilmə
Təhsil

Xərclər:
nəzarət;
Çatışmazlıqların
aradan
qaldırılması

Qorxu

Nəzarət
məsələləri
Çatışmaz
lıqlarınn
aradan
qaldırılması

Azad ekspertlər
Çatışmazlıq-ların

keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi.
Çatışmazlıqların
həqiqliyi

Nəzarətin
hüdudları
Yoxlamaların
keçirilməsi üzrə
qanun tərəfindən
müəyyən edilmiş vəzifələrə
riayət olunması;
nəzarət olanların
hüquqlarına riayət edilməsi;
nəzarət edənlərin hüquqlarına
riayət edilməsi;
nəzarət edənlərin hüquqlarına
riayət edilməsi

Şəkil 4.1. Nəzarət haqqında qərar üçün meyarın əsas
təşkilediciləri

Belə ki, nəzarət olunan obyektlərə, proseslərə və hadisələrə (zaman və məkanda) bilavasitə yaxınlıq nəzarət
xidmətləri işçiləri üçün aşağıdakılara görə ən əlverişli şərait yaradır:
- uzun müşahidənin nəticələrinə, hazır məhsulun ilkin komponentlərinin keyfiyyəti, avadanlığın dəqiqliyi,
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alətin və vəsaitin keyfiyyəti, texnoloji proseslərin sabitliyi,
icraçıların əməyinin keyfiyyəti və məhsulun keyfiyyətinə
bilavasitə təsir göstərən başqa amillər haqqında informasiyanın təhlilinə və ümumiləşdirilməsinə əsaslan-mış, nəzarətin optimal planlarının işlənilməsinə;
- zay məhsulun qarşısının alınmasına və təsdiq olunmuş standartların, texniki şərtlərin, fəaliyyət göstərən texnoloji proseslərin parametrlərinin və s. tələblərindən yayınmaların yaranması proseslərinə fəal profilaktik təsirinə
nəzarətin təmin edilməsinə;
- nəzərdə tutulmuş nəzarət əməliyyatlarının lazım
olan həcmdə bütün vaxtında keçirilməsinə;
- işdə yaranmış dayanmaların aradan qaldırılması və
istehlakçılara lazım olmayan keyfiyyətdə məmulatların istehsalının və tədarükünün qarşısının alınması üçün nəzarət
obyektinin fəaliyyət şərtlərinin məqsədyönlü operativ dəyişdirilməsinə.
Keyfiyyətə nəzarət əməliyyatları məmulatın istehsalının texnoloji prosesinin, həmçinin də onların sonrakı
qablaşdırılmasının, daşınmasının, saxlanılmasının və istehlakçılar üçün göndərilməsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Müəssisənin (sexin, sahənin) nəzarət xidməti işçiləri
tərəfindən məmulatların hazırlanma prosesində və ya onların işlənilməsinin ayrı-ayrı mərhələləri başa çatdıqdan
sonra zəruri yoxlama əməliyyatlarını aparmadan sonuncular tam hazır sayıla bilməz. Buna görə də alıcılar göndərilməyə hazır deyillər. Məhz bu vəziyyət texniki nəzarət xidmətlərinin xüsusi rolunu müəyyən edir.
Hal-hazırda texniki nəzarət xidmətləri praktiki olaraq
bütün sənaye müəssisələrində fəaliyyət göstərir. Məhz
keyfiyyətə nəzarət şöbələri və idarələri məmulatın keyfiy-
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yətinin ixtisaslaşdırılmış və hərtərəfli qiymətləndirilməsi
üçün daha əhəmiyyətli maddi texniki zəminə (sınaq avadanlığına, nəzarət-ölçmə cihazlarına, ləvazimata, otaqlara
və s.) malikdir. Buna baxmayaraq bu xidmətin heyətləri
tərəfindən həyata keçirilən keyfiyyətə nəzarətin nəticələrinin dürüstlüyü çox vaxt əsaslı şübhələrə səbəb olur.
Bəzi müəssisələrdə texniki nəzarət işçilərinin hazır
məhsulun qəbulu zamanı tələbkarlıq və obyektivlikləri
aşağı səviyyədə qalır. Daxili zay məhsulun aşkarlanması
üzrə işin zəifləməsi praktiki olaraq hər yerdə buraxılan
məhsula iddiaların artması ilə müşayət olunur.
Bir çox müəssisələrdə aşağı keyfiyyətli məhsula olan
tələblərdən və iddialardan yaranan məsrəflərin məbləğinin
istehsalda zay məhsuldan yaranan itkilərin miqyasından
böyük olması müşahidə olunur.
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TNŞ bölməsi

Texniki büro
Təyinat parametrləri
Erqonomik parametrləri
Giriş nəzarəti bölməsi
İxrac olunan məhsula
nəzarət bölməsi
Nəzarət sınaqları
bölməsi
Əlvan metalların
qırıntılarının və
tullantılarının
keyfiyyətinə nəzarət
bölməsi

Xüsusi
(funksional)
səlahiyyətli TNŞ
bölməsi

Zay məhsul və iddiaların
təhlili bölməsi
Müfəttiş nəzarət
bölməsi
Hazır məhsula anbarda
nəzarət bölməsi
Sex
səlahiyyətli
TNŞ bölməsi

İstehsalat və sınaq
sexlərində texniki
nəzarət bürosu

Şəkil 4.2. TNŞ-in struktur bölmələri
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4.3. Keyfiyyətə nəzarət xidmətinin strukturu
Məmulatların bir çox qüsurlarının istehlakçıları
müəssisələrin texniki nəzarət xidmətlərinin yarıtmamazlığına dəlalət edir.
Bir çox müəssisələrin məhsulun keyfiyyətinə nəzarət
xidmətlərinin strukturunda əsasən keyfiyyətə nəzarətin
texniki və texnoloji aspektlərini təmin edən xüsusi bölmələr vardır. Buna baxmayaraq texniki nəzarət şöbə və idarələrinin təşkilati-iqtisadi və məlumat funksiyaları kifayət
qədər inkişaf etməmişdir. Bir çox müəssisələrdə adı çəkilən bölmələrin işində aşağıdakı problem və çatışmazlıqlar
vardır:
- nəzarət xidmətlərinin aşağı buraxılış qabiliyyətləri
və heyətin sayının kifayət qədər olmaması istehsalın
ahəngdarlığının ritmliyinin və məhsulun reallaşdırılmasının pozulması, keyfiyyətə nəzarət üzrə ayrı-ayrı işlərin
yerinə yetirilməməsi, istehsalatın nəzarətsiz sahələrinin
yaranması;
- nəzarət nəticələrinin qeyri-dürüstlüyü;
- məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində aşağı tələbkarlıq və subyektivlik;
- texniki təchizatın zəifliyi və metoroloji təminatın
çatışmazlıqları;
- ölçmələr metodikasının qeyri-təkmilliyi, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi üzrə işlərdə təkrarlanma və paralellik;
- müəssisələrin məhsulun keyfiyyətinə nəzarət xidməti işçilərinin əmək haqlarının nisbətən az olması;
- nəzarət xidməti heyətinin zay məhsulun tam və
vaxtında aşkarlanmasında maraqlı olmaması ilə nəticələnən mükafatlandırma sisteminin çatışmazlıqları;
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- nəzarətçilərin peşəkarlıqlarının yerinə yetirilən işlərin dərəcəsinə uyğun gəlməməsi, müəssisələrin TNŞ işçilərinin aşağı təhsil səviyyəsi.
Texniki nəzarət xidmətlərinin işində qeyd olunan,
yoxlamaların yüksək profılaktikliyinə, dürüstlüyünə və
obyektivliyinə çatmağa mane olan, çatışmazlıqların aradan
qaldırılması məmulatların keyfiyyətinin formalaşması və
qiymətləndirilməsi proseslərinə hər tərəfli müsbət təsir
göstərə bilər.
Birincisi, istehsal proseslərinin balanssızlaşdırıl-masının və məmulatların keyfiyyətinə təyin olunmuş tələblərdən yayınmaların yaranmasının qarşısını almağa yönəlmiş texniki nəzarət zay məhsulun profilaktikasına, onun,
texnoloji proseslərin ən ilkin mərhələlərində aşkarlanmasına və ehtiyatların minimal sərfləri ilə operativ sxemdə
aradan qaldırılmasına kömək edir ki, bu da şübhəsiz buraxılan məhsulun keyfiyyətinin artırılmasına, istehsalın səmərəliliyinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır.
İkincisi, TNŞ işçiləri tərəfindən məmulatların keyfiyyətinə ciddi və obyektiv nəzarət zay məhsulun istehsalçı müəssisədən kənara çıxmasına mane olur. Keyfiyyətsiz məmulatların həcminin azaldılmasına kömək edir, yığılmış məmulatlarda müxtəlif qüsurların aşkarlanması və
aradan qaldırılması üzrə pis nəzarət, keyfiyyətsiz məhsulun saxlanması, boşaldılması və istehlakçılara daşınması,
onun xüsusi bölmələri tərəfindən giriş nəzarəti və qüsur
məhsulun istehsalçılara qaytarılması zamanı qaçılmaz olaraq, meydana çıxan əlavə qeyri-istehsal xərclərin yaranma
ehtimalını azaldır.
Üçüncüsü, keyfiyyətə nəzarət xidmətinin etibarlı işi,
müəssisənin başqa xidmətlərinin işində təkrarlanma və
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paralelliyinin aradan qaldırılması, onlar tərəfindən emal
olunan informasiyanın həcminin aşağı salınması, müəssisənin texniki nəzarət xidmətinə qəbul edilmiş, məhsulun
yenidən yoxlanılması ilə məşğul olan bir çox peşəkar mütəxəssislərin azad edilməsi, nəzarətin müxtəlif subyektləri
tərəfindən məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı ortaya çıxan fikir ayrılıqlarının sayının azalması,
texniki nəzarətə sərf olunan xərclərin aşağı salınması və
onun səmərəliliyinin artırılması üçün zəruri olan ilkin
zəmin yaradır.
Müəssisələrin texniki nəzarət şöbə və idarələrinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilk növbədə nəzarət xidmətləri çərçivəsində o bölmələrin inkişafını və möhkəmləndirilməsini nəzərdə tutmalıdır ki, onlar aşağıdakı məsələləri səmərəli sxemdə həll etməyə qadirdir:
- istehsalda zay məhsulun profilaktikası, təsdiq edilmiş texnoloji proseslərdən sapmaların yaranmasının qarşısını almaq, işdə buraxılan məhsulun keyfiyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxaran rejim pozuntularının qarşısını almaq üzrə tədbirlərin işlənilməsi və reallaşdırılması;
- TNŞ nəzarətçilərinin əməyinin məhsuldarlığının və
fond təchizatının artımına, yoxlamaların obyektivliyinin
yüksəlməsinə və xidmət işçilərinin işinin yüngülləşdirilməsinə yardım edən, texniki nəzarətin mütərəqqi metod və
vasitələrinin işlənilməsi və tətbiqi;
- nəzarət xidmətinin müxtəlif dərəcəli heyətinin əməyinin keyfiyyətinin obyektiv qeydiyyatı və fərqləndirici
qiymətləndirilməsi, nəzarət nəticələrinin gerçəkliyinin
müəyyənləşdirilməsi;
- yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalının əsas şərtlərinin və ilkin şəraitinin faktiki vəziyyəti və dəyişmələri haq-
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qında informasiyanın sonradan mərkəzləşdirilmiş sxemdə
işlənilməsi üçün zəruri olan məlumatların (kooperasiya
üzrə tədarük edilən xammalın, materialların, yarımfabrikatların, dəstləşdirici məmulatların və s. keyfiyyəti, işləyənlərin əməyinin keyfiyyəti, sexlərdə və sahələrdə texnoloji nizam-intizamın vəziyyəti və s.), həmçinin də buraxılan məhsulun keyfiyyətinin nail olunmuş səviyyəsi haqqında informasiyanın hazırlanması;
- əsas istehsalçı fəhlələrinin özlərinə nəzarət etmələrinin tətbiqinin genişləndirilməsi üçün işlərin görülməsi (o
cümlədən, keyfiyyətin özünə nəzarətinə verilən texnoloji
əməliyyatların sadalanmasının formalaşdırılması, iş
yerlərinin zəruri olan nəzarət-ölçmə cihazları, alətlər, ləvazimat və sənədlərlə təchizatı, fəhlələrin öyrədilməsi, şəxsi
möhürlə işləyən icraçıların fəaliyyətinə seçmə nəzarətin
həyata keçirilməsi istehsalatda özünə-nəzarətin tətbiqi nəticələrinin qiymətləndirilməsi və s.);
- məhsulun keyfiyyəti məsələləri üzrə təchizatçılar
və istehlakçılar və istehlakçılar arasında səmərəli informasiya əlaqəsinin təşkilini ehtimal edən, məmulatların istismar prosesində onların keyfiyyət dinamikasının xüsusi
tədqiqatlarının keçirilməsi;
- məhsulun keyfiyyətinə nəzarət xidmətinin fəaliyyət-inin müxtəlif aspektlərinin planlaşdırılması və texnikiiqtisadi təhlili;
- müəssisənin texniki nəzarət şöbələrinin və idarələrinin bütün struktur bölmələrinin işinin uzlaşdırılması;
- məhsulun keyfiyyətinə çəkilən xərclərin mütləq kəmiyyətinin və dinamikasının, texniki nəzarətin profılaktikliyinin, gerçəkliyinin və qənaətçiliyinin məmulatın keyfiyyətinə təsiri və müəssisənin fəaliyyətinin əsas göstəricilə-
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rin mütəmadi müəyyənləşdirilməsi, nəzarət xidmətinin işinin effektliyinin qiymətləndirilməsi.
Mövcud istehsal şəraitində məhsulun keyfiyyətinə
nəzarətin obyektivliyinin kifayət qədər tez və səmərəli
yüksəlişi, nəzarət xidmətləri heyətinin müxtəlif kateqoriyalarının əməklərinin, bir çox müəssisələrdə yaranmış
düzgün olmayan qiymətləndirmə və həvəsləndirmə sisteminin dəyişdirilməsi, bu işçilərdə öz əməklərinin keyfiyyətinin artırılmasında əsl marağın yaradılması, həyata keçirilən yoxlamaların gerçəkliyinin təmini nəticəsində əldə
olunur.
Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üzrə fəaliyyətin nəticələrinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması, istehsalatda zay məhsulun profilaktikasını həyata keçirməyə imkan verən texniki nəzarətin mütərəqqi növlərinin prioritet
inkişafının təmini üçün nəzarət xidmətləri işçilərinin səylərinin cəmlənməsi zəruridir.
Nəzarətin sadalanan növlərinin düzgün istifadəsi məmulatın keyfiyyətinin formalaşması prosesinə onun fəal
təsirinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına yardım edir.
Çünki, istehsalatda zay məhsulun passiv surətdə qeydə
alınması deyil, onun yaranmasının profilaktikası həyata
keçirilir.
Nəzarətin göstərilən növlərinin tətbiqi, müəyyən
olunmuş tələblərdən nəzərdə tutulan sapmaların vaxtında
aşkar edilməsinin həyata keçirilməsinə məhsulun keyfiyyətinin aşağı düşməsinin müxtəlif səbəblərinin operativ
sxemdə aşkarlanmasına və aradan qaldırılmasına, onların
sonradan meydana gəlməsi mümkünlüyünün qarşısının
alınmasına imkan yaradır.
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4.4. Keyfiyyətə nəzarətin, qüsurların və onların
səbəblərinin təhlilinin üsulları
Texniki nəzarət obyektin müəyyən olunmuş texniki
tələblərə uyğunluğunun yoxlanılması, istehsalat prosesinin
ayrılmaz tərkib hissəsidir. Nəzarətə aşağıdakılar məruz
qalır:
 müəssisəyə daxil olan xammal, materiallar, yanacaq, yarım-fabrikatlar, dəstləşdirici məmulatlar;
 istehsal olunan pəstahlar, detallar, yığım vahidləri;
 hazır məmulatlar;
 avadanlıq, ləvazimat, məhsulun hazırlanmasının
texnoloji prosesləri.
Texniki nəzarətin əsas vəzifələri keyfiyyətli məhsulun standartlara və TŞ-yə (Texniki şərtlərə) uyğun buraxılmasının təmin edilməsindən, zay məhsulun aşkarlanması
və qarşısının alınması, məmulatların keyfiyyətinin bundan
sonra da yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin keçirilməsindən
ibarətdir.
İndiyə kimi keyfiyyətə nəzarətin müxtəlif üsulları
yaranmışdır ki, bunları da iki qrupa bölmək olar:
1. Özünü yoxlama və ya özünənəzarət - əməliyyatların texnoloji xəritəsi ilə müəyyənləşdirilmiş metodların
tətbiqi, habelə, nəzərdə tutulan ölçmə vasitələrindən yoxlamanın verilmiş mütəmadiliklə istifadəsinə operatorun
şəxsi yoxlama və nəzarətidir.
2. Təftiş (yoxlama) nəzarətçi tərəfindən həyata keçirilən və texnoloji prosesin nəzarət xəritəsinin məzmununa
uyğun gəlməli olan, yoxlamadır.
Texniki nəzarətin təşkili aşağıdakılardan ibarətdir:
keyfiyyətə nəzarət prosesinin layihələndirilməsindən və
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həyata keçirilməsindən; nəzarətin təşkilatı formalarının
müəyyənləşdirilməsi; nəzarət vasitələrinin və üsullarının
seçilməsindən və texniki-iqtisadi əsaslandırılmasından;
məhsulun keyfiyyətinə nəzarət sisteminin bütün elementlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təminindən; üsulların işlənilməsi və zay məhsul və qüsurlarının təhlilinin sistemli keçirilməsindən.
Qüsurların xarakterindən asılı olaraq zay məhsul düzəldilə bilən və düzəldilə bilməyən (birdəfəlik) ola bilər.
Birinci halda məmulatlar düzəldikdən sonra təyinat üzrə
istifadə edilə bilər, ikinci halda ya düzəldilməni texniki
cəhətdən həyata keçirmək mümkün deyil, ya da iqtisadi
cəhətdən qeyri-məqsədəuyğundur. Zay məhsulun səbəbkarları müəyyən olunur və onun qarşısının alınması üçün
tədbirlər nəzərdə tutulur. Texniki nəzarətin növləri cədvəl
3.1-də göstərilmişdir.
Texniki nəzarətin növləri.Məhsulun keyfiyyətinə
nəzarət zamanı fiziki, kimyəvi və başqa üsullardan istifadə
olunmaqla dağıdıcılar və qeyri-dağıdıcılar kimi iki qrupa
bölmək olar. Dağıdıcı üsullara aşağıdakı sınaqlar aiddir:
- dartılmaya və sıxılmaya olan sınaqlar;
- zərbəyə olan sınaqlar;
- təkrar-dəyişkən yüklənmələr zamanı sınaqlar;
- möhkəmlik sınağı.
Qeyri-dağıdıcı olmayan üsullara aiddir:
 maqnitli (maqnitoqrafık üsullar);
 akustik (ultrasəs defektoskopiyası);
 radiasiyalı (rentqen və qamma-şüaların köməyi ilə
defektoskopiya).
Keyfiyyətə nəzarətin statistik üsullarının mənası bir
tərəfdən başdan-başa nəzarətlə müqayisədə (orqanoleptik,
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vizual, səs və s.) onun aparılmasına çəkilən xərclərin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasından, digər tərəfdən isə
məhsulun keyfiyyətinin təsadüfi dəyişməsinin qarşısının
alınmasından ibarətdir.
Cədvəl 4.1
Texniki nəzarətin növləri
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Təsnifat meyarı
Texniki nəzarətin növləri
2
3
Təyinat üzrə
Giriş (təchizatlardan məhsulun);
istehsal; təftiş (nəzarətə nəzarət).
Texnoloji prosesin
Əməliyyat (hazırlanma prosesində
mərhələləri üzrə
qəbul) (hazır məhsulun)
Nəzarət üsulları üzrə Texniki baxış (vizual);
ölçmə; qeydəalma; statistik
İstehsal prosesinin
Başdan-başa;
seçmə;
axıcı;
nəzarətlətam əhatəliliyi fasiləsiz; mütəmadi;
üzrə
Nəzarət əməliyyatları Əl ilə; mexanikləşdirilmiş; yarımanın mexanikləşdiril
vtomatlaşdırılmış; avtomatik;
-məsi üzrə

1
7.

2

3

İşlənilmə gedişinə təsir Passiv nəzarət (emal prosesinin daüzrə
yandırılması ilə və emaldan sonra);
fəal nəzarət (emal vaxtı nəzarət və
zəruri olan parametrə nail olunduqdan sonra prosesin dayandırılması); avadanlığın avtomatik sazlandırılması ilə fəal nəzarət
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8.

Asılı və qeyri asılı yol- Gerçək sapmaların ölçülməsi; keverilən sapmaların öl- çici və qeyri-keçici kalibrlərin köçülməsi üzrə
məyi ilə hədlərinin sapmalarının
ölçülməsi.

9

Sonrakı istifadə ehti- Dağıdıcı;
malınatəsir üzrə
Qeyri-dağıdıcı;
Nəzarət obyektlərindən Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət;
asılı olaraq
Əmtəə və miişayətedici sənədlərə
nəzarət;
Texnoloji prosesə nəzarət;
Təchizat avadanlıqlarına nəzarət;
Texnoloji intizama nəzarət;
İcraçıların ixtisasına nəzarət;
İddiaların keçməsinə nəzarət;
İstismar tələblərinə riayətə nəzarət;

10.

4.5. Keyfiyyətə nəzarətin statistik üsulları
İstehsalatda statistik üsulların tətbiq sahəsi iki yerə
bölünür (şəkil 4.4). Texnoloji proseslərə nəzarət üçün, texnoloji proseslərin dəqiqliyinin və sabitliyinin statistik təhlili və onların statistik tənzimlənməsi məsələləri həll edilir.
Bu zaman etalon kimi, texnoloji sənədlərdə verilmiş nəzarət olunan parametrlərə görə buraxılışlar qəbul edilir.
Məsələ bu parametrlərin ciddi surətdə təyin olunmuş
hüdudlarda sərtcəsinə saxlanılmasından ibarətdır. Həmçinin, son istehsalın keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə
əməliyyatların yerinə yetirilməsinin yeni rejimlərinin axtarışı məsələsi də qoyula bilər.
İstehsal prosesində statistik üsulların tətbiqinə başlamazdan əvvəl bu üsulların tətbiqinin məqsədini və onların
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tətbiqindən istehsalın faydasını dəqiq təsəvvür etmək lazımdır. Verilənlər keyfiyyət haqqında nəticə kimi alındıqları sxemdə çox nadir hallarda istifadə olunur.
Statistik üsullar
MKİ
proseslərin və məhsulun
keyfiyyətinin dəqiqliyinin və sabitliliyinin statistik təhlii

Məhsulun
keyfiyyətinə
statistik qəbul
nəzarəti

proseslərin statistik
tənzimlənməsi

Məhsulun
keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi
nin statistik üsulları

Şəkil 4.4. Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinin
statistik üsullarlarının tətbiq sahələri
Adətən, verilənlərin təhlili üçün keyfiyyətə nəzarətin
yeddi statistik üsulu və ya vasitəsindən istifadə edilir: verilənlərin laylaşdırılması (stratifıkasiyası); qrafiklər, Pareto diaqramı, səbəb-nəticə diaqramı (İsikava diaqramı və ya
"Balıq skeleti"), nəzarət vərəqəsi və histoqramma, səpələnmə diaqramı, nəzarət xəritələri.
1. Laylaşma (stratifikasiya).
Verilənlərin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq qruplara
bölünməsi zamanı qruplar, laylar (stratlar), bölünmə prosesinin özünü isə laylaşma (stratifikasiya) adlandırırlar.
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Laylar daxilində fərqlərin mümkün qədər az, laylar
arasındakıların isə mümkün qədər çox olması arzu ediləndir. Ölçmələrin nəticələrində həmişə parametrlərin az və
ya çox səpələnməsi vardir. Əgər stratifikasiya bu səpələnməni yaradan amillər üzrə həyata keçirilsə, onun yaranmasının əsas səbəbini asanlıqla aşkar etmək, onu azaltmaq və
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq olar.
Laylaşmanın müxtəlif üsullarının tətbiqi konkret məsələlərdən asılıdır. İstehsalatda çox zaman insan (man); maşın
(machine); material (material), metod (method) amillərini
nəzərə alan 4M adlanan metoddan istifadə olunur.
Yəni laylaşmanı belə həyata keçirmək olar:
- icraçılar üzrə (cinsi, iş stajı, ixtisası və s. üzrə);
- maşın və avadanlıq üzrə (yeni və ya köhnəsi, markası, növü və s. üzrə);
- material üzrə (istehsal olunduğu yer, partiyası, növü, xammalın keyfiyyəti və s. üzrə);
- istehsal üsulu üzrə (temperaturu, texnoloji üsulu və
s. üzra).
Laylaşma üsulu olduğu kimi ayrıca məmulat və partiyalar üzrə birbaşa və bilavasitə xərclərin qiymətləndirilməsi tələb olunduqda məmulatın dəyərinin hesablanmasında, ayrıca müştəri və məmulatların satışından əldə edilən gəlirlərin qiymətləndirilməsində və s. tətbiq olunur.
Laylaşma həmçinin səbəb-nəticə diaqram-larının, Pareto
diaqramlarının, histoqramların və nəzarət xəritələrinin tətbiqi zamanı da istifadə edilir.
2. Qrafiki metod.
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İstehsal praktikasında verilənlərin qrafik göstərilməsi
əyaniliyi və onların asan başa düşülməsi üçün geniş tətbiq
olunur. Qrafıklərin aşağıdakı növləri var:
a) sınıq xətt şəklində olan qrafik (şəkil 4.5).
Məsələn, hər hansı verilənlərin zaman keçdikcə
dəyişməsini əks etdirmək üçün tətbiq olunur.

Şəkil 4.5. “Sınıq” qrafıkin və onun
aproksimasiyasının nümunəsi
b) dairəvi və lentvari qrafıklərdən (sxem 4.5 və 4.6)
nəzərdən keçirilən verilənlərin faiz nisbətlərinin ifadə
olunması üçün tətbiq olunur.

Şəkil 4.6. Dairəvi qrafiki nümunəsi
İstehsalatın maya dəyərinin tərkib hissələrinin nisbəti:
- bütövlükdə məhsulun istehsalının maya dəyəri;
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- bilavasitə xərclər;
- birbaşa xərclər və s.

Şəkil 4.7. Məmulatın ayrı-ayrı növləri (A, B, C)
üzrə satışdan əldə olunmuş gəlir məbləğlərinin nisbəti
Şəkil 4.7.-də məmulatın ayrı-ayrı növləri (A, B, C)
üzrə satışdan əldə olunmuş gəlir məbləğlərinin nisbəti
göstərilmişdir.
Burada bu meyl görünür ki, B məmulatı perspektivlidir, A və C isə - yox.
c) Z-sxemli qrafik (şəkil 4.5) verilmiş qiymətlərə
nail olunma şərtlərinin ifadəsi üçün tətbiq edilir. Məsələn,
aylar üzrə faktiki verilənlərin (satışın həcmi, istehsalın
həcmi və s.) qeydə alınması zamanı ümumi meylin qiymətləndirilməsi üçün
Qrafik aşağıdakı sxemdə qurulur:
1) parametrin qiymətləri (məsələn, satışın həcmi) aylar üzrə (bir il ərzində) yanvardan dekabradək qeyd olunur
və düz parçaları ilə birləşdirilir (şəkil 4.5-dəki 1 sınıq xətti);
2) hər ay üçün kumulyativ məbləğ hesablanır və müvafiq qrafik qurulur (şəkil 4.5-dəki 2 sınıq xətti);
3) yekun qiymətləri hesablanır (dəyişən yekun) və
müvafiq qrafik qurulur. Bu halda dəyişən yekun kimi, ha-
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zırki aydan əvvəl gələn, il üçün yekun qəbul edilir (şəkil
3.5-dəki 3 sınıq xətti)

Şəkil 4.8. Z - sxemli qrafıkin nümunəsi
Ordinat oxu aylar üzrə gəlir, abssis oxu isə ilin
aylarıdır.
Dəyişən yekun üzrə uzun dövr ərzində dəyişmə meylini müəyyən etmək olar. Dəyişən yekunun əvəzinə qrafıkə planlaşdırılmış qiymətəri daxil etmək və onlara nail olma şərtlərini yoxlamaq olar.
c) sütunvari qrafiki (şəkil 4.8), məmulatın maya dəyəri onun növündən yaranmış zay məhsulun nəticəsində
itkilərin cəminin prosesdən və s. kimi amillərin kəmiyyət
asılılığı sütunvari hündürlüyü ilə ifadə olunur. Histoqrama
və Pareto diaqramı sütun qrafıkinin müxtəlif növləridir.
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V FƏSİL. MƏHSULUN KEYFİYYƏTİNİN
TƏMİN OLUNMASINA SƏRF OLUNAN
XƏRCLƏRİN İDARƏ OLUNMASI
5.1. Məhsulun keyfiyyətinə sərf olunan
xərclərin növləri
Keyfiyyətə sərf edilən xərclər iki növə bölünür. Birincisi – «qeyri-müvafiqlik xərcləri» –qeyri-müvafiq məhsulların istehsalından dəyən birbaşa zərərlərdir, ikincisi isə
- «müvafiqliyə görə xərclər» - keyfiyyətsiz məhsulun istehsalının qarşısının alınmasına, yaxud bu kimi məhsulun
istehlakçıya çatana qədər satışdan çıxarılmasına edilən
xərclərdir.
Keyfiyyətə sərf edilən xərclər aşağıdakı kateqoriyalara da aid oluna bilər: qüsurların qarşısının alınmasına
edilən xərclər; keyfiyyətin qiymətləndirilməsinə sərf edilən xərclər; çıxdaşla (zərərlə) bağlı itkilər.
Qüsurların qarşısının alınmasına edilən xərclər özlüyündə buraxılan məhsulun və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin lazımi texniki xarakteristikalara, yaxud istehlakçı tələblərin qeyri-müvafiqliyinə yol verilməməsi işinə yönəldilən investisiyalardır. Adətən belə investisiyalar keyfiyyət sisteminin, yaxud qüsurların və qeyri-müvafiqliklərin qarşısının alınmasına, habelə məhsul tullantılarının istisna edilməsinə yönəldilən fəaliyyətin layihələndirilməsi,
işlənib hazırlanmasının tətbiqi, dəstəklənməsi və auditi ilə
bağlıdır. Qüsurların qarşısının alınması üzrə xərclərə proseslərin statistik nəzarətinə, keyfiyyətin menecmenti ilə
bağlı prinsiplərə, keyfiyyət sisteminin auditinə, tədarükçülərin sertifıkatlaşdırılmasına, istehlakçıların tələblərinin
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təhlilinə, məmulatların təkmilləşdirilməsinə edilən məsrəflər daxil edilir.
Keyfiyyətin qiymətləndirilməsinə sərf edilən xərclər
– keyfiyyətsiz məhsulun, yaxud xidmətin istehlakçıya çatdırılmasına yol verilməməsi işinə yönəldilən vəsaitlərdir.
Keyfiyyətə sərf edilən xərclərin həmin kateqoriyası keyfiyyətin tələblərinə, yaxud verilmiş texniki xarakteristikalara müvafıqliyin təsdiqlənməsi məqsədilə məhsulun, yaxud xidmətlərin ölçülməsi, inspeksiya yoxlamaları, testlənməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə sərf edilən xərclər məhsulun inspeksiyasına, testlənməsinə, auditor yoxlamalarına,
testləyici avadanlığın kalibrlənməsinə, xidmətlər üzrə
iradların monitorinqinə, istehlakçıların razılığının tədqiqinə edilən məsrəflərdir.
Çıxdaşdan (qeyri-müvafıqlikdən) itkilər elə zərərlərdir ki, təşkilat keyfiyyət üzrə normativ tələbləri yerinə yetirə bilmədiyinə, yaxud istehlakçının tələblərinə əməl edə
bilmədiyinə görə bunlara məruz qalır. Bu tipli məsrəflər
daxili, yaxud zahiri ola bilər. Çıxdaşdan daxili itkilər məhsul, yaxud xidmətlər istehlakçıya çatana qədər, istehsal
tullantıları ilə birlikdə aşkara çıxarılan qeyri-müvafıqlik və
qüsurlardır. Bu halda çıxdaş, dəyişilmə, çeşidləmə, qəza
təmiri, əlavə inventarlaşdırma təhlil mövzusuna çevrilir.
Qeyri-müvafıqliklərin zahiri itkiləri daha ciddidir,
çünki onlar istehlakçıların mənafeyini məhdudlaşdırır və
çox vaxt ört- basdır edilir. Bunlara da qiymətləndirilməsi
çox çətin olan potensial mədaxillərin itkisi daxil olunur.
Kompaniyaların (şirkətlərin) çoxusu xərcləri aşağıda
sadalanan dörd geniş kateqoriya üzrə təsnif edirlər.
1. Daxili imtinalardan irəl igələn xərclər
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Həmin xərclər məhsulun istehlakçıya çatmasına qədər qüsurların aşkara çıxarılması ilə bağlıdır. Əgər istehlakçıya göndərilənə qədər məhsulun heç bir qüsuru olmasaydı, bu kimi xərclər də baş verməzdi. Həmin xərclərə
aşağıdakı tərkib hissələr daxildir:
- qırıntı: bir qayda olaraq, qənaətcilliklə təmir edilə
bilməyən qüsurlu məhsulun əlavə məsrəfləri, əmək və material məsrəflərinin dəyəri. Buna müxtəlif cür ad verilə bilər: «qırıntı», «istehsal çıxdaşı», «zay» və i.a.
- dəyişdirilmə: məhsulu istifadə üçün yararlı etməkdən ötrü qüsurların düzəldilməsinə edilən xərclər;
- imtinaların təhlili: qeyri-müvafiq məhsulun əmələ
gəlməsi səbəblərini aşkara çıxarmaq məqsədilə aparılan
təhlilin dəyəri (qiyməti);
- tədarükçünün məhsullarının qırıntısı və dəyişdirilməsi: tədarükçüdən qəbul olunan qeyri-müvafiq məhsulun
qırıntısı və dəyişdirilməsi səbəbindən xərclər;
- çeşidləmə nəzarəti: həddindən artıq yüksək qüsurluluq səviyyəsi olan məhsul dəstinin (partiyasının) qüsurlu
vahidlərinin aşkara çıxarılmasının qiyməti;
- təkrar texniki nəzarət və sınaqlar: dəyişdirilmə, yaxud təmirdən sonra məhsulun nəzarət və sınaqlarının qiyməti;
- istisna edilməsi mümkün olan proses itkiləri: bəzən
məhsulun müvafiqliyi zamanı əmələ gələn itkilərin dəyəri.
Məsələn, doldurucu və ölçü avadanlıqlarının həddindən
artıq variantlılığı səbəbindən istehlakçıya göndərilən konteynerin artıqlamasilə doldurulması;
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- çeşidin aşağı salınması: keyfiyyətin lazımi qədər

olmaması səbəbindən normal və aşağı salınmış qiymətlər
arasındakı fərq.
2. Xarici imtinalardan irəli gələn xərclər
Həmin xərclər məhsulun istehlakçıya göndərilməsindən sonra aşkara çıxarılan qüsurlarla bağlıdır. Əgər məhsulun heç bir qüsuru olmasaydı, belə xərclər də olmazdı.
Bu xərclərə aşağıdakılar daxildir:
- təminat xərcləri: təminat müddətində məhsulun
dəyişdirilməsinə, yaxud təmirinə edilən xərclərdir;
- reklamasiyaların tənzimlənməsi: məhsula, yaxud
onun qurulmasına dair əsaslandırılmış reklamasiyaların
tədqiqinə və tənzimlənməsinə edilən xərclərdir;
- qaytarılan məmulatlar: istismar yerindən qayıtmış
qüsurlu məhsulun mədaxil olunması, yaxud dəyişdirilməsi
ilə bağlı xərclər;
- güzəştlər: qeyri-standart məhsulu olduğu kimi, yaxud istifadə üçün yararlılıq tələblərinə cavab verməyən
müvafiq məhsulu qəbul etməsi ilə əlaqədar sifarişçiyə edilən güzəştlərin dəyəri.
3. Qiymətləndirmə xərcləri
Məhsulun keyfiyyətin tələblərinə müvafiqliyinin dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün həmin xərclər hesablanır.
Onlar aşağıdakılardan ibarətdir:
1) giriş nəzarəti və sınaqlar: ya daxilolma zamanı nəzarət vasitəsilə, ya tədarük mənbəyində nəzarət vasitəsilə,
ya da tədqiqat vasitəsilə alınan məhsulun keyfiyyətinin
müəyyənləşdirilməsi üzrə xərclər;
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2) istehsal prosesində texniki nəzarət və sınaqlar:
məhsulun hazırlanması gedişində tələblərə müvafiqliyin
qiymətləndirilməsinə edilən xərclər;
3) hazır məhsula texniki nəzarət və sınaqlar: məhsulun qəbulu zamanı tələblərə müvafiqliyin qiymətləndirilməsinin dəyəri;
4) məhsulun keyfiyyətinin auditi: həm hazırlanmanın
gedişində, həm də hazır məhsulun keyfiyyətinin auditlərinin keçirilməsinin dəyəri;
5) avadanlığın dəqiqliyinin saxlanılması: nəzarət-ölçü və sınaq avadanlıqlarının kalibrlənmiş vəziyyətdə saxlanılmasının dəyəri;
6) materiallara və xidmətlərə nəzarət və onların sınaqları: nəzarət və sınaqlar zamanı istifadə olunmaq üçün
nəzərdə tutulan materialların və ləvazimatların (məsələn,
rentgen piyonkası), habelə xidmətlərin (məsələn, elektrik
enerjisinin verilməsinin) qiymətləri;
7) ehtiyatların qiyməti: xüsusiyyətlərin pisləşməsi
dərəcəsinin qiymətləndirilməsi məqsədilə istismar yerlərində, yaxud hazır məhsul anbarlarında saxlanılan məhsulun sınaqlarının dəyəri.
4. Ehtiyat (xəbərdarlıq) xərclər
İmtinalar səbəbindən edilən xərcləri minimuma çatdırmaq və qiymətləndirmə xərclərini aşağı salmaq üçün bu
xərclər hesablanır. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir:
1)keyfiyyətin planlaşdırılması: işlərin geniş spektri
daxildir ki, bütün bunlar da birlikdə ümumi keyfiyyət planını və çoxsaylı ixtisaslaşdırılmış planları yaradır. Həmin
planların bütün marağı olan tərəflərin nəzərinə çatdırılma-
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sı qaydalarını müəyyənləşdirən prosedurların hazırlanması
da buraya daxildir;
2)yeni məhsulun təhlili: yeni məhsulun istehsala buraxılışı ilə bağlı möhkəmliyin və digər işlərin qiymətləndirilməsinə edilən xərclər;
3)texnoloji prosesin planlaşdırılması (istehsala hazırlıq): prosesin imkanlarının təhlilinə, nəzarətin planlaşdırılmasına və məhsulun hazırlanması prosesi ilə bağlı digər
işlərə edilən xərclər;
4)prosesin nizamlanması: prosesin vəziyyətinin aşkara çıxarılması məqsədilə texnoloji prosesin gedişinə nəzarət və sınaqlara edilən xərclər;
5)keyfiyyətin auditi: birləşmiş keyfiyyət planında yerinə yetirilmiş işlərin qiymətləndirilməsinin dəyəri;
6)tədarükçülərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi:
seçimə qədər tədarükçülərin iş keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin dəyəri, habelə müqavilənin yerinə yetirilməsi
prosesində onların işlərinin auditinin keçirilməsinin və tədarükçülərə dair lazımi tədbirlərin qəbul olunmasının dəyəri;
7)təlim (təhsil): keyfiyyət üzrə təhsil (təlim) proqramlarının hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin dəyəri (qiyməti).
Qiymətləndirmə xərclərində olduğu kimi xəbərdarlıq
(ehtiyat) xərcləri (işləri) keyfiyyət şöbələrinə aid olmaya
da bilər. Burada həlledici meyar yerinə yetirilən işin növündən asılıdır, həmin işi yerinə yetirən şöbənin adından
asılı deyildir.

101

Məqsədli təyinatı üzrə xərclərin təsnifatı, ―keyfiyyətin təminatı‖, ―keyfıyyətin yaxşılaşdırılması‖ və ―keyfiyyətin idarə olunması‖ anlayışlarının (terminlərinin) beynəlxalq miqyasda tanınmış siyahısına uyğun olaraq, keyfiyyət sahəsində müəssisənin fəaliyyətinin müasir anlayışına müvafiqdir.
Keyfiyyətin təminatına sərf edilən xərclər deyildikdə, məhsulun, yaxud xidmətlərin keyfiyyətinə qarşı istehlakçı tərəfindən müəyyən olunmuş tələblərin ödənilməsindən ötrü edilmiş bütün xərclər anlaşılmalıdır.
Keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına sərf edilən xərcləristehlakçının ehtimal olunan tələblərinin ödənilməsinə yönəldilən xərclərdir.
Keyfiyyətin idarə olunmasına sərf edilən xərclərə məhsula (xidmətlərə) qarşı irəli sürülən, yaxud irəli sürülməsi ehtimal edilən potensial qeyri-müvafiqliklərin aşkara
çıxarılmasından, yaxud qarşısının alınmasından ötrü lazım
olan təshihedici və xəbərdarlıqedici tədbirlərin işlənib hazırlanmasına və həyatı keçirilməsinə sərf edilən xərclər
aiddir.
ISO-9000 fəsiləsindən olan standartların tələblərindən irəli gələrək, şübhəsiz ki, tərkibinə və strukturuna keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına və idarə olunmasına edilən
ayrı-ayrı xərc elementlərinin daxil ola biləcəyi keyfiyyətin
təmin olunmasına sərf edilən xərclər nəzərdən keçirilən
təsnifatda keyfiyyət sisteminin müxtəlif modellərinə nisbətdə aparıcı əhəmiyyətə malikdir.
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5.2.Məhsulun keyfiyyətinə sərf olunan xərclərin
təhlilinin informasiya (məlumat) bazası
Şübhəsiz ki, keyfiyyətə sərf olunan xərclərin ölçülməsi və təhlili üzrə hər hansı layihənin başlıca məqsədi
kompaniyanın (şirkətin) ali menecmentindən ötrü tövsiyələrin işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Fəaliyyətin yaxşılaşdırılması üzrə elə tədbirlərin seçimi başlıca vəzifə olmalıdır ki, bunlar təşkilatın strateji məqsədlərinə maksimum dərəcədə cavab verə bilsin. Həmin tədbirlərin seçim
prosesi aşağıdakı şəkildə təsvir olunur (şəkil 5.1).
Bir qayda olaraq, rəhbərlik baxımından kommersiya
təşkilatlarının əsas məqsədləri mənfəətin artırılmasından,
yaxud bazar payının qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
Lakin müəyyən hallarda sol kvadratda sadalanan məsrəflərin aşağı salınması, yaxud bazar kapitallaşmasının artması
kimi digər məqsədlər qismən üstün ola bilər. Qeyri – kommersiya təşkilatlarından ötrü xidmətlərin göstərilməsinə
və istehlakçıların razılıq dərəcəsinin artmasına edilən
xərclərin aşağı salınması da başlıca vəzifə ola bilər. Hazırda təşkilatların əksəriyyəti bu və ya digər formada özlərində keyfiyyətin yaxşılaşdırılması prosesini tətbiq etmişlər.
İlk baxışdan adama elə gəlir ki, keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üzrə bütün tədbirlər görülüb, keyfiyyət sahəsində
layihələr təhlil olunub və üstünlük elələrinə verilib ki,
bunlar təşkilatların hansı bir qismi üçün isə daha sərfəlidir.
Bütün bunlara baxmayaraq, burada izafi struktur optimallaşdırılması ilə bağlı müəyyən sistemli risk mövcuddur.
Əgər keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər bütün
təşkilatın strateji məqsədləri ilə bilavasitə bağlı deyilsə,
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biz inamla deyə bilmərik ki, keyfiyyətin menecment sistemi həqiqətən səmərəlidir.
Keyfiyyətə sərf edilən
xərclərin
sənədləşdirilmiş sistemi:
- Mühasibat hesablarının
planı
- Fəaliyyət növləri üzrə
xərc drayverləri
- Xidmət göstərilməsi
üzrə məlumatlar
- Çıxdaş haqqında
məlumat

Təşkilatın
məqsədləri:
-mənfəət;
-bazarın payı;
-xərclərin
aşağı
salınması;
-bazarın
kapitallaşmas
ı

Keyfiyyətə sərf
edilən xərclər üzrə
sənədləşdirilmiş
məlumatlar bazası

Keyfiyyətin
yaxşılaşdırılması
silsiləsi:
-qeyri-müvafiqlik səbəblərinin
eyniləşdirilməsi;
-xərclərin təhlilinin drayveri;
- məsrəf və gəlirlərin balansı;
-qeyri-müvafiqlik səbələrinin
istisna(kənar)
edilməsi;
-keyfiyyətə sərf
edilən
xərclərin aşağı
salınması

Keyfiyyətə sərf edilən
xərclərin qeyri-formal
qiymətləndirilməsi:
- tipik sədflərin dəyəri;
- itirilmiş imkanlar;
- biznes-proseslərin
təhlili;
- heyətin iş vaxtinin
uçotu

Şəkil 5.1. Fəaliyyətin yaxşılaşdırılması üzrə
tədbirlərin seçim prosesi
Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üzrə fəaliyyətin təşkilatın məqsədləri ilə tənasüblüyündən keyfiyyətə sərf edi-
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lən xərclər üzrə məlumatlar bazasından istifadə oluna bilər. Qeyri-müvafiqlik xərclərini strateji məqsədlər siyahısındakı ayrıca maddə ilə bilavasitə əlaqələndirmək olar.
Məsələn, əgər təşkilatın strateji məqsədi-məhsul bazarının
genişləndirilməsi və keyfiyyətə sərf edilən xərclər üzrə
məlumatlar bazası göstərirsə ki, qaytarılan məhsulun həddindən artıq çoxluğu səbəbindən çıxdaşın vurduğu xarici
itkinin səviyyəsi çox böyükdür, onda qayıdan məhsul qisminin azaldılması bazarın ekspansiyası (zəbt edilməsi)
məqsədilə keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üzrə fəaliyyətin
bir növünə çevriləcək. Əgər keyfiyyətə sərf olunan xərclər
mövcud müştərilərin itkisi ilə və yenilərin olmaması ilə
şərtləndirilərsə, strateji məqsədlərə qarşı inam möhkəmləndirilməlidir. Bunlarla və xərclər üzrə məlumatlar bazası
arasında qarşılıqlı olay mövcuddur, şəkildə bu iki oxla
göstərilir. Fəaliyyətin yaxşılaşdırılmasının optimal layihəsi müəyyən olunduqdan sonra keyfiyyətin yaxşılaşdırılması prosesi ilə nəzərdə tutulan konkret təshihedici
tədbirlər başlanmalıdır. Əgər keyfiyyətə sərf edilən xərclər çıxdaşdan itkilərlə bağlıdırsa, onda şəklin sağ kvadratında göstərilən tədbirlər daha səmərəli olar. Şəkildəki qalan iki kvadrat, məlumatlar bazasının girişinə daxil olan,
keyfiyyətə sərf edilən xərclərin qiymətləndiriməsinin sənədləşdirilmiş və qeyri -formal sistemlərini göstərir. Oxlar
bildirir ki, keyfiyyətin yaxşılaşdırılması proqramı müvəffəqiyyətlə həyata keçirildikcə hər iki sistemin maliyyə indikatorları keyfiyyətə sərf olunan xərclər üzrə məlumatlar
bazasının girişinə yeni məlumatlar təqdim edir. Xərclər
üzrə məlumatlar bazası öz növbəsində təşkilatın strateji
məqsədlərinə müvafiq olan, bununla da yaxşılaşdırma prosesinin fasiləsizliyini təmin edən keyfiyyətin yaxşılaşdırıl-
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ması üzrə yeni məqsədlərin planlaşdırılması və seçilməsinə təsir göstərir.
Keyfiyyətə sərf edilən xərclər üzrə məlumatlar bazası nəinki müntəzəm surətdə yeniləşməli, həm də daim inkişaf etməli və təkmilləşməlidir. Bəzi təşkilatlar özlərində
mühasibat uçotu sistemi ilə sıx surətdə bağlı olan sənədləşdirilmiş keyfiyyət sistemi tətbiq edirlər ki, bu da özlüyündə keyfiyyətə sərf olunan xərclər üzrə aylıq, yaxud
rüblük məlumatlardan ibarət olur. Bu kimi keyfiyyət sistemini mühasibat hesabları planı əsasında yaratmaq mümkündür, bundan ötrü fəaliyyətin növləri üzrə xərclərin
mövcud uçot sisteminə keyfiyyətə sərf edilən xərclər üzrə
xüsusi drayver (idarəetmə proqramı) məlumatları daxil
etmək lazımdır. Keyfiyyətə sərf edilən xərclər üzrə məlumatlar bazasının yaradılmasının digər üsulu -keyfiyyət üzrə müntəzəm məcburi hesabatlar tərtib etməkdən, istehlakçı şikayətlərinin təhlilinin aparılmasından, çıxdaş, yaxud
qeyri-müvafiq məhsul həcmlərinin cədvəllərinin tərtib
edilməsindən ibarətdir. İşin hər iki variantı mühasibat ilə
yaxşı əlaqələrin və sıx əməkdaşlığın saxlanılmasını nəzərdə tutur. Keyfiyyətə sərf edilən xərclərin təhlili sistemində
mühasiblərin iştirakı təqdim olunan maliyyə məlumatlarına qarşı inamın yüksək səviyyəsini təmin edir. Belə keyfiyyət sisteminin işi ilə bağlı risk bu halda, bir qayda olaraq, təshihedici hərəkətlər sahəsində özünə yer tutur ki,
bunlar da müvafiq informasiya toplanılıb təhlil edildikdən
sonra həyata keçirilməlidir. Əgər keyfiyyətə sərf olunan
xərclər üzrə məlumatlar lazımi qədər müfəssəl xarakter
daşımırsa, onda həmin məlumatların əsasında müəssisənin
fasiləsiz fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilən konkret tədbirləri işləyib hazırlamaq çətin olar.
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Keyfiyyətə sərf edilən məsrəflərin təhlilindən ötrü
məmulatlar ilkin ola bilər ki, bunlar da məlumatın bir qayda olaraq, məhsulun keyfiyyətini təsdiqləyən TŞ, ГОСТ,
sertifikat və sair sənədlərdə əks etdirilən texniki və sair
parametrlərdir, həm də ilkin məlumatların işlənib hazırlanması nəticəsində əldə edilən təkrar məlumatlar ola bilər.
Məlumatların emal olunmağa işlənib hazırlanmağa
ehtiyacı var. Nəticələr toplanılan kimi ilkin nəticələrin çıxarılmasına imkan verən bu kimi daşıyıcıların işlənib hazırlanması məlumatların emalına edilən vaxt sərfini azaltmağa imkan verir. Bundan ötrü informasiya mənbəyi qeydiyyata alınmalıdır (toplandığı tarix, əməliyyatı icra edən
işçi, emalın yerinə yetirildiyi dəzgah, istifadə olunan materiallar partiyası (dəsti və i.a.). İnformasiya cədvəl-lərdə
qey-də alınır ki, bu da operativ idarəetmə qərarlarının qəbulu zamanı və qarşılıqlı əlaqə və tendensiyaların daha dərin statistik-riyazi təhlilindən ötrü istifadə edilən statis-tik
göstəricilərin hesablanmasını asanlaşdırır və sürətlən-dirir.
İstehsala sərf edilən məsrəflər smetası məmulata sərf
olunan xərclər strukturunu müəyyənləşdirməyə imkan verən və tərtibinin vacibliyi, göstəricilərinin davamlılığı, dəqiqliyi və əyaniliyi sayəsində böyük üstünlüyə malik olan
daxili informasiya mənbələrindən biridir. O, xərclərin istiqamətlərinin axtarışı və məmulatların qiymətinin azaldılması baxımından əlverişlidir.
Bundan başqa, məmulatların növləri üzrə müha-sibat
uçotu hesablarından toplanılan istehsal xərcləri haqqında
məlumatlardan da istifadə oluna bilər.
Xarici informasiyanın əldə olunması daha mürəkkəb, çox zəhmət tələb edən və baha başa gələn işdir. Onun
bir qismi reklam prospektlərində, prays vərəqlərdə, dövri
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mətbuatın materiallarında və xüsusi ədəbiyyatda olur. Həmin məlumatlar satış sahəsində məhsulun qiymət və keyfiyyəti haqqında istehlakçıların rəyinin öyrənilməsi üzrə
xüsusi seçmə yoxlamanın aparılması vasitəsilə əldə edilən
məlumatlardan daha etibarlı olur. Lakin əgər müəssisə
məhsulun xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması yolu ilə satış
həcminin artırılmasından ötrü alıcıların istəklərini nəzərə
almaq istəyirsə, seçmə yoxlamanın həcmini heç bir şey
verə bilməz. Bu məqsədlə məhsulun satıcı və alıcılarının
sorğusunu, yaxud əhalinin anketləşdirilməsini keçirməkdən istifadə etmək olar ki, bunu da məlumatların işlənilib
öyrənilməsi prosesində qruplara (sinfə, dərəcəyə) bölmək
olar. Bu da məlumatın əldə olunmasından ötəri tipik seçmədən istifadə etməklə müəssisənin məhsulu haqqında
müxtəlif sosial, yaş qruplarının və əhalinin digər qruplarının rəyini öyrənməyə imkan verər.
İstehlakçıların məhdud miqdarı bu kimi məlumat-ların toplanılması, xüsusən kiçik seçim zamanı dəyişən cütlər arasında, məsələn, qiymətlə zahiri tərtibat və malın
qablaşdırılması arasında mövcud olan asılılığı öyrənməyə
imkan verən yayılma diaqramlarının qurulması daha əlverişlidir. Həmin dəyişənlər aşağıdakılardan ibarət ola bilər:
- keyfiyyətin xarakteristikası, yaxud ona təsir göstərən amil;
- keyfiyyətin iki müxtəlif xarakteristikası;
- keyfiyyətin bir (eyni) xarakteristikasına təsir göstərən iki amil.
Dəyişənlərdən heç olmazsa birinin keyfiyyətə, məhsulun yaradılmasına, yaxud hər hansı xüsusiyyətinin saxlanılmasına yaxud qiymətinə, yəni dəyər ölçüsünə edilən
məsrəf göstəricisini əks etdirməsi məqsədəuyğun olardı.
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Yayılma diaqramı bir neçə mərhələdə qurulur. Birinci cədvələ asılılıqların öyrənilməsi ilə bağlı məlumat-lar
daxil edilir.
İkincidə maksimum və minimum ölçülər arasında
fərqin istənilən miqdarda (təxminən eyni miqdarda) hissələrə bölünməsi yolu ilə əldə edilən göstəricilərin qiymətlərindən ibarət şkala tərtib olunur, x oxunda amillə, y oxunda isə nəticə ilə bağlı qiymətlər qeyd edilir.
Üçüncü mərhələdə müşahidələr nəticəsində əldə edilən nöqtələrin cədvələ qeyd olunması yolu ilə yayılma
diaqramı qurulur.
Dördüncü, sonuncu mərhələdə ünvan məlumatları
qeyd olunur: diaqramın adı, müşahidə vaxtı, icraçının adı
və digər lazımi məlumatlar.
5.3. Məhsulun keyfiyyətinə sərf olunan xərclərin
təhlili metodları
Hazırkı kəskin rəqabət şəraitində keyfiyyət sahəsində
hər hansı qərarın iqtisadi əsaslandırması olmalıdır.
MS ISO - 9000 seriyasında qəbul olunmuş keyfiyyətə sərf edilən xərclərin iqtisadi qiymətləndirilməsi konsepsiyasına, keyfiyyət menecmenti sistemi çərçivə-sində qəbul edilən qərarların iqtisadi nəticələrini müəyyənləşdirməyə, qüsur və qeyri- müvafiqliklərin əmələ gəlməsindən
zərərləri dəyərləndirməyə və keyfiyyətə sərf olunan xərcləri hərtərəfli təhlil etməyə imkan verən bir alət (vasitə)
kimi baxıla bilər. Keyfiyyətə sərf edilən xərclərin uçotunun, təhlilinin və qiymətləndiril-məsinin təşkili aşağıdakıların idarə olunması üçün lazımdır:
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- keyfiyyətin yaxışılaşdırılması sahəsində investisiyaların;
- məhsulun hazırlanması keyfiyyətinin təmin edilməsinin və istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsinin;
- istehsalın inkişafının;
- tədarükçü və istehlakçının mənafelərinin təmin
edilməsinin.
Keyfiyyətə sərf edilən xərclərin təhlili və qiymətləndirilməsi - keyfiyyət sahəsində müəssisənin maliyyə strategiyasının ayrılmaz hissəsidir.
Keyfiyyətə sərf edilən xərclərin təhlilinə keyfiyyətə
sərf edilən xərclərin tədqiqi metodu kimi, yaxud keyfiyyətin menecmenti sistemində fəaliyyət kimi baxıla bilər.
Bundan belə keyfiyyətə sərf olunan xərclər deyildikdə,
keyfiyyət sahəsində təşkilatın qərar və işlərinin elmi baxımdan əsaslandırılmasına və işlərin on yaxşı variantlarının seçilməsinə xidmət edən keyfiyyətə olunan xərclərin
öyrənilməsi üzrə fəaliyyəti nəzərdə tutacağıq.
Keyfiyyətə sərf edilən xərclərin qiymətləndirilməsi təhlilin bilavasitə davam etdirilməsi təşkilatda ali rəhbərlik
tərəfindən keyfiyyət sahəsində qərar qəbul olunarkən iqtisadi informasiyanın əldə edilməsindən ötrü aparılır. Qiymətləndirmə müxtəlif kateqoriyalar üzrə təşkilatın keyfiyyət sahəsindəki məqsədlərindən, yaxud informasiyanın xarakterindən asılı olaraq aparılır ki, bu da keyfiyyət sahəsində iqtisadi baxımdan əsaslandırılmış qərarların qəbul
edilməsindən ötəri zəruridir.
Keyfiyyətə sərf olunan xərclərin təhlilinin və qiymətləndirilməsinin aparılması zamanı əsas məqsədlər aşağıdakılardan ibarətdir:
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- keyfiyyətin təmin edilməsi və yaxşılaşdırılması
üçün lazım olan investisiyaların ölçülərinin (həcmlərinin)
aşkara çıxarılması və qiymətləndirilməsi;
- məhsulun istehsalı və istismarına edilən ümumi
xərclərin minimallaşdırılması zamanı onun tələb olunan
keyfiyyətinin təmin edilməsi;
- keyfiyyətə sərf olunan xərclərin və müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin qarşılıqlı əlaqələrinin
aşkara çıxarılması;
- istehsal fəaliyyətinin istehsalın təşkilinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsini tələb edən böhranlı
sahələrinin müəyyənləşdirilməsi.
İstehsala cərf edilən xərcləri beş istiqamət üzrə təhlil
etmək olar.(cədvəl 5.2).
Cədvəldə keyfiyyətə sərf olunan xərclərin təhlilinin
bu və ya digər növünün hansı hallarda tətbiq olunduğu
göstərilir.
Cədvəl 5.2
Keyfiyyətə sərf edilən xərcələrin təhlilinin növləri
Təhlilin növü
№

Təhlilin keçirilməsinin (aparılması
nın)məqsədi.

Məhsulun
1
keyfiyyəti- Məhsulun həyati silsiləsinin müxtəlif
nin qeyri-kafı olması mərhələlərində qeyri-kafı keyfiyyət
nəticəsində itkilərin nəticəsində itkilərin müəyyənləşdiriltəhlili
məsi, təhlili və qiymətləndirilməsi.
İtkilərin
2
potensial
mənbələrinin təhlili

Məhsulun həyati silsiləsinin müxtəlif
mərhələlərində qeyri-kafı keyfiyyət
nəticəsində itkilərin müəyyənləşdirilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsi.

111

İtkilərin
3
potensia
Məhsulun həyati silsiləsinin müxtəlif
l mənbələrinin təhlili mərhələlərində qeyri-kafı keyfiyyət
nəticəsində itkilərin müəyyənləşdirilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsi,
məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
A.Feyhenbaumun
4
Keyfiyyətin təmin olunmasına sərf
təsnifatına
müvafiq edilən xərclərin daimi idektifıkasiya
surətdə keyfiyyətə sərf sı, müəyyənləşdirilməsi, təhlili və
edilən
xərclərin qiymətləndirilməsi; keyfiyyətə sərf
növləri üzrə təhlil
edilən xərclərin aşağı salınması və
optimallaşdırılması; keyfiyyətə sərf
edilən müxtəlif xərc növlərinin dəyişilməsinin monitorinqi.
Fəaliyyət
5
növləri üzrə Fəaliyyət növləri üzrə keyfiyyətə sərf
keyfiyyətə
edilən edilən xərclərin təhlili
xərclərin təhlili

1
2
3
Proseslərlə
6
bağlı key- Keyfiyyətə sərf edilən xərclərin mofiyyətə sərf edilən nitorinqi və mütəmadi qiymətləndirilxərclərin təhlili
məsi; keyfiyyətin menecmenti sistemində fəaliyyətin səmərəsiz növlərinin aşkara çıxarılması;

5.4. Çıxdaşın və çıxdaşdan itkilərin təhlili
Çıxdaş müəssisənin özündə və onun hüdudlarından
kənarda aşkara çıxarıla bilər.
İstehsalatda çıxdaşın səbəblərinin təsnifatı:
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- konstruksiya sənədlərindəki qeyri-dəqiqlik;
- texnoloji sənədlərdəki qeyri- dəqiqlik;
- işdə kobudluq;
- texnoloji sənədlərin pozuntusu;
- alətin, ləvazimatın və mexanizmin nasazlığı;
- avadanlığın nasazlığı;
- daşınma zamanı məmulatın zədələnməsi;
- texnoloji sənədlərin materiallarının, alınma məmulatlarının qeyri-müvafiqliyi;
- xammalın, materialların və s. gizli (gözlə görünməyən) qüsurları;
- TŞ və standartlara qeyri - müvafiqlik;
- çertyojlara qeyri-müvafiqlik;
- texnoloji prosesin pozulması;
- zahiri (xarici) görkəmin etalona (nümunəyə)
qeyri-müvafiqliyi;
- nəzarətçilərin diqqətsizliyi.
Satış, yaxud istifadə prosesində aşkara çıxarılan çıxdaş həm məhsulun keyfiyyətinin, həm də müəssisənin iş
keyfiyyətinin pisliyinə dəlalət edir. Buna reklamasiya deyilir.
Çıxdaş və reklamasiyalardan itkilər müəssisənin iqtisadiyyatına təsir göstərir. Məhsulun maya dəyərinin artmasına, istehsal fondlarından və işçi qüvvəsindən səmərəsiz istifadə olunmasına gətirib çıxarır. Müəssisənin fəaliyyətinin faktiki nəticələrinin planlaşdırılması və təhlili zamanı çıxdaşdan itkilərin hesablanması da nəzərə alınmalıdır.
Çıxdaşın təshihi üzrə itkilərin ümumi məbləği aşağıdakı kimidir:
(5.1)
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burada - məhsulun son daxili çıxdaşı zamanı itki- daxili çıxdaşın təshihi üzrə müəssisənin itkisidir;
-müəssisənin buraxdığı məhsulun çıxdaşından itkisidir
(qəti çıxdaşlaşmış məhsulun alınmasına alıcının sərf etdiyi
xərclərin ödənmə məbləğidir, çıxdaşlaşmış məhsulun sökülməsinə sərf edilən xərclərin məbləğidir; alıcı tərəfindən
çıxdaşlaşmış məhsulun dəyişdirilməsi ilə bağlı nəqliyyat
xərclərinin məbləğidir), manatlarla;
-zahiri çıxdaşın
təshihinə edilən itkidir (çıxdaşıntəshihinə işlədilən materialların, komplektləşdirici məmulatların dəyəri; çıxdaşın
düzəldilməsi ilə əlaqədar müəssisə işçilərinin əmək haqqına sərf olunmuş məbləğ; ehtimal olunan istifadə qiyməti
üzrə qəti çıxdaşlaşmış məhsulun qiyməti çıxılmaqla çıxdaşın təshihindən irəli gələn nəqliyyat xərclərinin məbləği,
çıxdaşın təqsirkarlarından faktik surətdə tutulan zərərin
ödənilən məbləği).
Çıxdaşın təhlili zamanı mütləq və nisbi göstəricilər
hesablanır. Çıxdaşın mütləq ölçüsü qəti çıxdaşlaşmış məmulata edilən xərclərlə düzəldilməsi mümkün olan çıxdaşın təshihinə edilən xərclərin məbləğindən ibarətdir. Çıxdaşdan itkinin mütləq ölçüsünü çıxdaşın mütləq ölçüsündən istifadə qiyməti üzrə çıxdaşın dəyərini, çıxdaşın təqsirkarı olan şəxslərdən tutulan məbləği və keyfiyyətsiz
material göndərdiyinə görə tədarükçülərdən tutulan məbləği çıxmaq yolu ilə müəyyənləşdirirlər.
Çıxdaşın ölçüsünü və çıxdaşdan itkilərin nisbi göstəricilərini əmtəə məhsulunun istehsal dəyərinə çıxdaşın
mütləq ölçüsünün, yaxud çıxdaşdan itkinin faizlə nisbəti
kimi hesablayırlar.
Çıxdaşa yol verilmədiyi halda əldə olunan yararlı
məhsulun dəyərini də müəyyənləşdirmək olar. Bundan ötdir;
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rü əmtəə məhsulunun plan qiymətləri ilə faktiki həcmini
istehsal maya dəyərinin qəti çıxdaş qisminə vurmaq lazımdır.
İstehsalatda aşkara çıxarılan çıxdaşın təhlilini və reklamasiyaların təhlilini onların əmələ gəlmə səbəblərinin
öyrənilməsindən başlamaq lazımdır. Bu, məsrəf edilmiş
vəsaitlərin ölçüsünü və məhsulun keyfiyyətinin təmin
olunmasına sərf edilən xərclərin aşağı salınması yollarını
daha dəqiq surətdə müəyyənləşdirməyə imkan verər.
Lakin çıxdaşın meydana çıxması, qarşısının alınması
üzrə problemlərin həlli ilə bağlı xərclər, çıxdaş aradan qaldırılmamışdırsa, bəzən müəssisənin çəkdiyi xərclərdən daha çox ola bilər. Bundan ötəri müxtəlif qüsurların qarşısının alınmasına və onların aradan qaldırılmasına sərf edilən
xərclər diqqətlə təhlil olunmalıdır. Buna qüsurlarla bağlı
xərcləri, problemlərin həlli ilə əlaqədar xərclərin qiymətləndirilməsini və problemlərin həlli üçün tələb olunan
vaxtın qiymətləndirilməsini əks etdirən Pareto əyrisinin və
əlavə cədvəllərin qrafıklərin) köməyi ilə nail olmaq olar.
5.5. Yeni məhsulun iqtisadi səmərəliyi və rəqabət
qabiliyyətliyi
Əmtəənin səmərəliyinin və rəqabət qabiliyyətliyinin
qiymətləndirilməsi aşağıdakıları tələb edir:
- hər şeydən əvvəl bazarda satılan məmulatların keyfiyyət dinamikasının təhlili əsasında bazarın tələblərinin
kompleks öyrənilməsini;
- bazarın tələbatını qazanmış məhsulun yaradılması
və buraxılmasının əsas istiqamətərinin işlənib hazırlanmasını;
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- konkret məmulatların satış perspektivlərinin və ixracın strukturunun formalaşdırılmasının qiymətləndirilməsini;
- satış üçün nəzərdə tutulan məhsulun qiymətlərinin
müəyyən olunmasını;
- istehlakçıya təqdim edilən məhsulun reklamının
hazırlanmasını.
İqtisadi səmərəliyin hesablanması metodlarını dörd
əsas istiqamət üzrə təsnif etmək olar.
Birinci istiqamətə eyni məhsulun buraxılışı zamanı
istehsal ehtiyatlarının qənaəti ilə birlikdə məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edən yeni texnoloji proseslərin, istehsalın mexanikləşdirilməsi və avtomat-laşdırılmasının, istehsalın və əməyin təşkilinin yeni üsul-larının, təkmilləşdirilmiş texnologiyanın tətbiqi daxildir.
Bu halda illik iqtisadi səmərə aşağıdakı düstur üzrə
hesablanır:
(
)
(5.2)
burada -illik iqtisadi səmərədir, pul vahidləri ilə;
və baza (1) və yeni (2) texnika vasitəsilə yerinə yetirilən məhsul (iş) vahidinə sərf edilən xərclər, pul vahidləri
ilə; - hesabat ilində yeni texnikanın köməyi ilə məhsul
(iş) istehsalının illik həcmi, natural vahidlərlə.
Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasının hesablamaları yalnız yeni texnikanın istehsalı və istifadə olunması ilə əlaqədar dəyişilən xərcləri nəzərə almalıdır.
Əgər yeni texnika üstəlik (sex və ümumzavod xərclərini) xərcləri aşağı salmaqla birlikdə məhsuldarlığı yüksəldirsə, onların qənaəti dəyişilən məsrəf maddələri üzrə
birbaşa hesabdadır.
Yeni texnologiya baza texnologiyasından yalnız bir,
yaxud bir neçə əməliyyatın dəyişilməsi ilə fərqlənərsə, il-
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lik iqtisadi səmərə həmin əməliyyatlarda dəyişilən xərc
elementlərinin müqayisəsi yolu ilə hesablanır.
Həyata keçirilən təşkilat-texniki tədbirlərin ikinci istiqamətinə keyfiyyət (məhsuldarlıq, uzunömürlülük, istismar məsrəfləri və i.a.) xarakteristikaları yaxşılaş-dırılmış
əməyin yeni uzunmüddətli tətbiq vasitələrinin istehsalı və
onlardan istifadə olunması daxildir.
Üçüncü istiqamətə materiallar, xammal, yanacaq, habelə ən çoxu bir illik xidmət müddəti olan əmək vasitələri
kimi material ehtiyatlarına aid olan yeni, yaxud təkmilləşdirilmiş əmək predmetlərinin istehsalı, yaxud da onlardan
istifadə olunması daxildir.
Həyata keçirilən təşkilati-texniki tədbirlərin dördüncü istiqamətinə bənzəri olmayan yeni texnikanın, habelə
əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsindən ötəri yeni məhsulun və yüksək keyfiyyətli (daha yüksək qiymətli) məhsulun, yaxud ETİ və TKİ əsasında işlənib hazırlanmış belə
məhsulun istehsalı, yaxud onlardan istifadə olunması daxildir.
İqtisadi hesablamalar təcrübəsində illik iqtisadi səmərənin hesablamaları geniş tətbiq olunur. Onun həcmi
müqayisə edilən məsrəflər üzrə illik xərclərin ümumi qənaətini göstərir. İllik iqtisadi səmərənin həcminin hesablanması metodları istehsal sahəsində olduğu kimi, istifadə
sahəsində də yeni texnika obyektini xarakterizə edən göstəricilərdən asılı olaraq fərqlənirlər.
Digər göstəricilərlə birlikdə illik iqtisadi səmərə kapital qoyuluşlarının və yeni texnikanın iqtisadi səmərə-liliyinin hesablanmasının əsas elementlərindən biridir.
Səmərəlilik göstəriciləri kimi rentabellik göstəriciləri sistemi daha geniş tətbiq olunur ki, bu da ümumi-likdə mənfəətin xərclərə nisbəti kimi hesablanır. Özü də təd-
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qiqatın məqsədlərindən asılı olaraq, həmin kəsrin məxrəci
və surəti detallaşdırıla bilər ki, bu da öz növbəsində detallaşdırılmanın aparıldığı rentabellik göstəricisinin amil təhlilini yerinə yetirməyə imkan verir.
Əmtəənin rəqabət qabiliyyətliyi qiymətləndirilər-kən
müqayisədən ötrü baza kimi qəbul olunan əmtəə ilə müqayisə üzrə onun keyfiyyət səviyyəsi müəyyən olunur. İstehlakçının xərclər səviyyəsi əmtəənin rəqabət qabiliyyətliliyini müəyyənləşdirən daha vacib amilə çevri-lir. Əmtəənin rəqabət qabiliyyətliyinin iqtisadi göstərici-lərinin hesablanmasının əsasına birdəfəlik və istismar (cari) xərclərindən ibarət olan tam istehlakçı xərclərinin müqayisəsi
aid edilə bilər. Birdəfəlik məsrəflərə məhsulun alınmasına
edilən xərclər (qiymət), gömrük rüsumları və sair yığımlar, habelə əgər qiymətə daxıl edilməyibsə, daşınmaya, quraşdırma və sazlanmaya edilən xərclər daxil olunur. İstismar (cari) xərclərini sadalayaq: məhsula xid-mət göstərən
heyətin əmək haqqı; yanacaq və enerji xər-cləri; təmirə
(orta və əsaslı) və elementlərə ayrılmamış digər məsrəf
maddələrinə edilən xərclər; məmulatın düz-gün istismarından və heyətin təlimindən (təhsilindən) ötəri lazım olan
əlavə texniki və istismar informasiyasının alınması xərcləri.
Əmtəənin rəqabət qabiliyyətliyinin iqtisadi göstəricilərinin hesablanması zamanı lazımi informasiyanı əldə
etmək çox çətindir. Belə ki, məhsula xidmət göstərən işçi
heyətin əmək haqqının ödənilməsinə edilən xərcləri müəyyənləşdirərkən, həmin ölkənin norma və tarif dərəcələrini
bilmək lazımdır. Yanacağa, materiallara və enerjiyə sərf
edilən məsrəflər müxtəlif ölkələrdə müxtəlif olan qiymətlərlə, onların daşınma, yükləmə və boşaldılma və s. qiymətləri ilə müəyyənləşdirilir. Təmirə edilən xərclər mə-
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mulatın is-tismar şərtləri ilə müəyyən olunur. Bununla əlaqədar olaraq, iqtisadi göstəricilərin hesablanması ekspert
komissiyaları tərəfindən aparılmalıdır ki, bunların da tərkibinə bazarın konyukturasına sahib olan xarici ticarət təşkilatlarının nümayəndələri daxil edilməlidir.
Rəqabət qabiliyyətliyi səviyyəsinin kompleks qiymətləndirilməsi metodlarından biri qiymətləndirilən və baza məhsulunun keyfiyyətinin inteqral göstəricilərinin
qarşı-qarşıya qoyulmasına əsaslanır.
Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, əgər məhsulun
keyfiyyəti hər hansı bir anda onun xüsusiyyətlərinin özlüyündə hətta müəyyən bir məcmunu təmsil edirsə, onda
məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyi, məsələn; satış şəraiti, tələbat və təkliflər kimi müxtəlif xarici amillərin dəyişilməsi
ilə əlaqədar olaraq, əhəmiyyətli surətdə dəyişilə bilər.
Rəqabət qabiliyyətliyinin qiymətləndirilməsi lüzumu əksər hallarda hələ məhsul meydana çıxana kimi, yəni
onun layihələndirilməsi və işlənib hazırlanması mərhələsində əmələ gəlir. İş burasındadır ki, rəqabət qabiliyyətliyinin ən çox istifadə edilən göstəricilərindən biri kimi, istehlak (tələbat) və işlənib hazırlanma dövründə xərclərin
səviyyəsinin 80%-dən artıq bir hissəsi məmulatın işlənib
hazırlanmasının müxtəlif mərhələlərində nəzərdə tutulan
xarakteristikalarından asılıdır.
İşçi layihələndirmə və təcrübi nümunənin hazırlanması mərhələsində konstruktor həmin xərclərin ən çoxu
15% aşağı salınmasına təsir göstərə bilər, məmulatın istehsalı başlandıqdan sonra isə həmin göstəricinin yalnız cəmisi 5% -ə qədər dəyişilməsinə nail olmaq mümkündür.
Qiymətləndirilən məhsulun baza məhsulu ilə müqayisəsi nəticəsində aşağıdakı qərarlardan biri çıxarılır:
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- məhsul yüksək (yaxud lazımi qədər yüksək) rəqabət

qabilliyyətliyinə malikdir;
- məhsulun rəqabət qabiliyyətliyi lazımi qədər deyil;
- məhsul rəqabət qabiliyyətliyinə malik deyil.
Qərara aparıcı rəqiblərin məhsulları ilə müqayisədə
qiymətləndirilən məhsulun üstünlükləri və çatışmazlıqları
barədə nəticələr və onun rəqabət qabiliyyətliyinin yüksəldilməsindən ötəri görülməli olan tədbirlər də əlavə olunur.
Rəqabət qabiliyyətliyi səviyyəsinin (əmsalının) müəyyənləşdirilməsi üzrə bir çox müəlliflərin rəyi aşağıdakı kimi
formalaşdırılır:
(5.3)
burada K - rəqabət qabiliyyətliyinin əmsalıdır; U,
–
müvafiq surətdə qiymətləndirilən və baza nümunələrinin
xidmət müddəti ərzində keyfiyyətinin inteqral göstəricisidir;
müvafiq surətdə qiymətləndirilən və baza nümunələrinin istismarından əldə edilən məcmu faydalı
səmərədir; 3,3 - müvafiq surətdə qiymətləndirilən və baza nümunələrinin alınmasına və istismarına sərf edilən
tam məsrəflərdir.
Əgər keyfiyyət göstəriciləri və iqtisadi göstəricilər
eyni bərabərdə olarsa, belə metod ədalətli hesab edilə bilər, lakin real həyatda belə fakt heç müşahidə olunmur.
Buna görə də biz belə hesab edirik ki, rəqabət qabiliyyətliyi əmsalının müəyyənləşdirilməsi zamanı malların rəqabət qabiliyyətliyinin müəyyənləşdirilməsin-dən ötəri göstəricilərin ümumi yığımına (toplusuna) daxil olan hər bir
göstəricinin sanballığı da nəzərə alınmalıdır.
Malların rəqabət qabiliyyətliyinin aşağıdakı tərzdə
müəyyən olunmasını təklif edirik.
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Rəqabət qabiliyyətliyi ayrı-ayrılıqda keyfiyyətin səviyyəsi və iqtisadi göstəricilər üzrə müəyyənləşdirilir.
Sonradan isə onların hər birinin ekspert metodu ilə
müəyyən olunan sanballılıq əmsalı nəzərə alınmaqla, rəqabət qabiliyyətliyinin inteqral göstəricisi müəyyənləşdirilir:
(5.4)
burada K y - keyfiyyət səviyyəsinə görə qiymətləndirilən malın rəqabət qabiliyyətliyi əmsalıdır; , -qiymətləndirilən malın və baza nümunəsinin keyfiyyətinin səviyyəsidir;
(
) (
) (5.5)
burada K e - qiymətləndirilən malın iqtisadi göstəriciləri üzrə rəqabət qabiliyyətliyi əmsalıdır; , qiymətləndirilən malın və baza nümunəsinin alınması (qiymət, nəqliyyat xərcləri, gömrük rüsumu və i.a.) və istismarı (təmiri,
profilaktikası və i.a.) ilə bağlı xərclərdir; , -qiymətləndirilən malın və baza nümunəsinin alınması (ehtiyat
hissələri, malların daşınması və i.a.)və istismarı (təmiri və
xidmət göstərilməsi, mənəvi itki (zərər) və i.a.) ilə bağlı
pulsuz xidmətlərin məbləğidir.
M y və M e sanballılıq əmsalları nəzərə alınmaqla rəqabətqabiliyyətliyinin inteqral əmsalı aşağıdakı düstur üzrə müəyyənləşdirilir:
(5.6)
Əgər K>1 -dirsə, onda məhsul rəqabət qabiliyyətlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, orta hesabla sosial təyinatına görə eyni əhəmiyyətli, bərabər qiymətli mallar müqayisə edilməlidir.
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VI FƏSİL. KVALİMETRİYA - MƏHSULUN
KEYFİYYƏTİNİN KƏMİYYƏTCƏ
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU KİMİ
6.1.Kvalimetriyanın prinsipləri və spesifik
problemləri
Kvalimetriya (latınca qualis –―necə, necə keyfiyyətdə‖ və metreo –―ölçürəm‖ sözlərindən) - məhsulun keyfiyyətinin kəmiyyətcə qiymətləndirmə metodlarını birləşdirən elm sahəsidir. Kvalimetriyanın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
- keyfiyyət göstəriciləri nomenklaturasının əsaslandırılması;
- onların müəyyənləşdirilməsi və optimallaşdırıl-ması metodlarının işlənib hazırlanması;
-birtipli məmulatların və məmulatların parametrik
sıralarının optimallaşdırılması;
-keyfiyyətin ümumiləşdirilmiş göstəricilərinin qurulması prinsiplərinin işlənib hazırlanması və standartlaşdırma və keyfiyyəti idarəetmə məsələlərində onlardan istifadə şərtlərinin əsaslandırılması.
Kvalimetriya normativ sənədlərdə keyfiyyət göstəricilərinin reqlamentləşdirilməsi, təhvil-təslim, dövri, birtipli və sertifikatlaşdırma sınaqları prosesində keyfiyyətin səviyyəsinin və keyfiyyətə nəzarətin qiymətləndirilməsi üzrə
fəaliyyətin əsasını təşkil edən məsələlərin həllinin metodologiyasını və metodikasını öyrənir. Bu sahədə ehtimal və
statistik metodlara, keyfiyyətin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodlarına, sınaqların nəticələrinin işlənib təhlil
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olunmasına, nəticələrin interpretasiyası metodlarına və qərarların qəbuluna daha çox diqqət verilir.
Həmin sahəyə aid əsas məsələlərdən biri məhsul
keyfiyyətinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Qiymətləndirmə məhsulu ehtimal olunan satış bazarında iştirak edən, yaxud iştirak edəcək qiymətləndirilən
analoji məhsullarla analitik metodlarla müqayisə etmək
məqsədini güdür. Deməli, qiymətlən-dirmə metodunun seçimi qiymətləndiriləcək məhsulun düşə biləcəyi bazar şəraitinin tədqiqatçı tərəfindən dərk olunmasından asılıdır.
Özü də bu zaman, o, həmin amilləri həm nəzərə ala bilər,
həm də nəzərə almaya bilər.
Kvalimetriya bir elm kimi ümumilik dərəcəsi ilə,
ölçmə və qiymətləndirmə vasitələri və metodları ilə fərqlənən, bir-birilə qarşılıqlı surətdə əlaqədar nəzəriy-yələr
sistemi tərzində çıxış edir. Belə nəzəriyyələrə aşağı-dakılar aiddir:
- ümumi kvalimetriya;
- xüsusi kvalimetriya;
- predmet kvalimetriyası.
Ümumi kvalimetriyada - ümumi nəzəri problemlər
araşdırılır: anlayışlar sistemi, qiymətləndirmə nəzəriyyəsi
(qanunlar və metodlar), kvalimetriyanın aksiomatikası
(aksiomalar və qaydalar), kvalimetrik şkalalaşdırma nəzəriyyəsi (o cümlədən boy sırası ilə düzülmə, sanballılıq).
Xüsusi kvalimetriyada – qiymətləndirmənin modelləri və alqoritmləri, qiymətləndirmələrin dəqiqliyi və düzgünlüyü nəzərdən keçirilir: ekspert kvalimetriyası, ehtimal-statistik kvalimetriyası, indeks kvalimetriyası, kvalimetrik taksomaniya, adətən ierarxik quruluşu olan mürək-
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kəb istiqamətlənmiş obyektlərin təsnifat və sistemləşdirmə
nəzəriyyəsi.
Predmet (əşya) kvalimetriyası – qiymətləndirmə
predmeti (əşyası, obyekti) üzrə, məhsul və texnika kvalimetriyası, əmək və fəaliyyət kvalimetriyası, qərarlar və layihələr kvalimetriyası, proseslər kvalimetriyası, subyektiv
kvalimetriya, sorğu (tələbat) kvalimetriyası, məlumat (informasiya) kvalimetriyası və s. mövcuddur.
Kvalimetriyanın təkmilləşdirilməsi onun predmeti
(əşyası, obyekti, mövzusu) və mündərəcatı haqqında müxtəlif təsəvvürlərin nəticəsidir ki, onun da başlıca cizgiləri
aşağıdakılardan ibarətdir:
- yalnız qiymətləndirmənin kəmiyyət metodlarının
nəzəriyyəsi kimi kvalimetriya haqqında təsəvvürlər;
- əməyin məhsulu olan obyektlərin ölçülməsi və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sahəsində, yaxud kompleks
keyfiyyət göstəricilərinin quruluşu sahəsində kvalimetriyanın predmetinin məhdudlaşdırılması;
- kvalimetriyanın predmetinin genişləndirilməsi,
onun kəmiyyətcə ölçülməyən obyektlərə aid edilməsi;
- kvalimetriyanın predmetində qiymətləndirmənin iqtisadiyyatdan kənar metodlarına daha geniş (çox) yer (üstünlük) verilməsi.
Özü də bu zaman kvalimetriyanın predmetinə baxışların təkamülü baş verir. Sosioloji, pedaqoji, coğrafi və s.
kimi istiqamətlər meydana çıxmışdır.
Kvalimetriyanın strukturluğu, dinamikliyi (mütə-hərrəkliyi), müəyyənliyi və bütövlüyü qarşılıqlı əlaqə mexanizmi ilə təmin olunur. Ümumi kvalimetriya tətbiq olunan
metodları və qiymətləndirmə modellərini nəzərə almaqla
xüsusi kvalimetriyanı əmələ gətirir, bu sonuncu isə pred-
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met kvalimetriyasında öz əksini tapır. Özü də bu zaman
ümumi kvalimetriyanın xüsusi kvalimetriyanın və predmet
kvalimetriyasının qarşılıqlı əlaqələri ümumi, xüsusi və
tək-tək dinamikanı əks etdirir:
Kvalimetriyanın bir elm kimi aşağıdakı statuslarını
qeyd etmək (fərqləndirmək, nəzərə çatdırmaq) olar:
- iqtisadi;
- iqtisadi-texniki;
- ümumi elmi;
- sistematik.
İqtisadi status tələbat (istehlak) qiyməti ilə və qiymətlə keyfiyyət kateqoriyasının qarşılıqlı əlaqəsinin siyasi-iqtisadı mündərəcəsindən irəli gəlir. İqtisadi status
baxımından kvalimetriya yaradılan obyektlərin və proseslərin iqtisadi xüsusiyyətlərinin nəzəri cəhətdən ölçülməsi
kimi ekonometriya metodlarını öz tərkibinə daxil edir.
Kvalimetriyanın iqtisadi-texniki statusu onun obyektlərin və proseslərin iqtisadi və texniki xüsusiyyətlərinin kompleks qiymətləndirilmələrinə istiqa-mətlənməsini
əks etdirir ki, bu da səmərəliyin məsrəf-nəticə tədbirlərində, iqtisadi-texniki göstəricilərdə, iqtisadi-texniki səviyyələrdə və s. öz əksini tapır.
Ümumelmi status keyfiyyət kateqoriyasının fəlsəfımetodoloji və ümumelmi funksiyaları ilə müəyyən olunur
və böyük miqdarda predmet kvalimetriyalarının (məhsul,
texnika, əmək və i.a.) formalaşması ilə təsdiqlənir.
Kvalimetriyanın sistematik statusu onu sistematik
nəzəriyyə kimi müəyyənləşdirir. Bu da onunla əlaqədardır
ki, keyfiyyət kateqoriyasının-sistemə məxsus bütün əlamətləri-strukturluq, dinamiklik, müəyyənlik, nizam-lılıq
kimi aspektləri vardır. Beləliklə, burada həm qiymət-lən-
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dirməyə, həm təhlilçiyə, həm də idarəetməyə sistemli yanaşma mümkündür.
Keyfiyyətin kəmiyyət qiymətləndirməsi məhsulun
həyat silsiləsinin bütün mərhələlərində əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsi üçün lazımdır: marketinq tədqiqatlarından istehsaldan çıxarılmağa qədər qərarın qəbul olunması. Keyfiyyətin kvalimetriyası rəqabət qabiliyyətliyini
müəyyənldəşdirməyə, keyfiyyətlə qiymə-tin qarşılıqlı əlaqələrini yaratmağa, istehsal proseslərinin keyfiyyətini təhlil etməyə, məhsulun təkmilləşdirilməsi və məsrəflərin
azaldılması yollarını müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu
zaman məhsulun keyfiyyətinə, layihələrə və qərarlara kvalimetriya metodlarının və yanaşmalarının aid edilməsi
keyfiyyəti idarəetmənin bütün sahələrində çoxmeyarlı qərarların ən yaxşı variantlarının seçilməsinin təsirli aparatını yaradır.
6.2.Kvalimetriyanın konseptual müddəaları
Müasir tələblərdən irəli gələrək, müasir kvalimet-riyanın aşağıdakı ilkin konseptual müddəalarını formalaşdırmaq olar:
1) kvalimetriya müəyyənləşdirilmə üçün yararlı olan
kəmiyyət və keyfiyyət formalarında obyektin həyat silsiləsinin hər hansı mərhələsində qiymətləndirilən obyektin
keyfıyyəti haqqında məlumat əldə etməyə imkan verir;
2) kvalimetriya obyektin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə dinamiklik kateqoriyası kimi baxır, yəni bazarın konyukturası dəyişildikdə onun keyfiyyətinin dəyişilməsi imkanını, istismar təcrübəsini nəzərə almaqla layihə
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keyfiyyətinin tətbiqini, texniki proseslərin və istehsal vasitələrinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur;
3)kvalimetriyanın əsas metodik prinsipləri aşağıdakılardır:
-bütövlükdə obyektin keyfiyyətini əmələ gətirən həm
ayrıca götürülmüş xüsusiyyətlər səviyyəsində, həm də
bütün xüsusiyyətlər məcmuu səviyyəsində obyektin xüsusiyyətlərinin ölçülə bilməsi və keyfiyyətinin qiymətləndirilə bilməsi prinsipi;
- obyektin keyfiyyətinin və ayrı-ayrılıqda götürülmüş
etalon nümunəsinin, yaxud onların məcmusunun keyfiyyətinin qarşılaşdırılması (qarşı-qarşıya qoyulması) prinsipi;
- eyni tipli obyektin müxtəlif icralarının rəqabət edən
variantlarının keyfiyyətinin müqayisəsi prinsipi;
4)kvalimetriya bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə əlaqədar
olan iki sahədə formalaşır və inkişaf edir; nəzəri kvalimetriya sahəsində keyfiyyətin qimətləndirilməsinin metod və
vasitələrinin ümumi prinsipləri formalaşdırılır ki, bu da
qiymətləndirilən müxtəlif təbiətli obyektlərdən ötəri vahid
(eyni, yeganə) olur; tətbiqi kvalimetriya sahəsində konkret
obyektlərin qiymətləndirilməsindən ötrü işçi aləti nəzəri
kvalimetriyanın müddəalarının nəzərə alınması şərti ilə
formalaşır, bu zaman keyfiyyətin qiymətləndirilməsi metodları və vasitələri həmin obyektlərin təbiətini və onların
keyfiyyətlərinin təzahürünün real şəraitini nəzərə alırlar;
5) qiymətləndirilən obyektin hər hansı sadə, yaxud
mürəkkəb xüsusiyyəti keyfiyyət göstəricisinin absolyut
(mütləq),yaxud nisbi qiyməti ilə, yaxud qatılıq əmsalı ilə
qiymətləndirilə bilər.
Keyfiyyət göstəricilərinin mütləq qiymətlərinin
müəyyənləşdirilməsi fiziki eksperimentlər (meterologiya
metodları) əsasında, psixoloji eksperimentlər (eksperimen-
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tal psixologiya metodları) əsasında yerinə yetirilə bilər.
Estetik və erqonomik xüsusiyyətlərin ekspert ölçmələri
obyektin fəaliyyətinin (işinin) analitik modellərinin (texniki və iqtisadi elmlər tərəfindən işlənib hazırlanmış səmərəlilik metodları) qurulması əsasında həyata keçirilir.
Keyfiyyət göstəricisinin nisbi qiyməti ictimai qüsur
səviyyəsinin vaxt ötdükcə dəyişilən göstəricisinin qiyməti
ilə qarşılaşdırma yolu ilə müəyyənləşdirilir. Keyfiyyət səviyyəsinin qiyməti K = f(Kj,Mj) funksiyası kimi təqdim
oluna bilər ki, burada K keyfiyyət göstəricisinin nisbi qiyməti və Mj çəkililik əmsalıdır. f funksiyası müxtəlif asılılıqları (orta ölçülü vahidləri) ifadə edə bilər. Bundan başqa, K n - ölçülü fəzada skalyar formasında deyil, vektor
şəklində təqdim oluna bilər:
6)kvalimetriyada aşağıdakılar qiymətləndirmə obyektləridir: müəyyən növlü hazır məhsulun keyfiyyəti, yaxud müəyyən keyfiyyətli, kəmiyyətli və qiymətli məhsula
istehlakçı sorğusunun tələblərinin konkret icrası nəticəsində buraxılan məhsulun keyfiyyəti, müəyyən məhsulun, yaxud konkret tərzdə icra olunan məhsulun mövcud işlənib
hazırlanan, yaxud yeniləşdirilən standartı-nın tələbləri, həmin məhsulun istehsalçı müəssisəsində mövcud olan keyfiyyət sistemi;
7)kvalimetriya mövqeyindən məhsulun təsnifatının
əlamətləri olan əsas amillərə, onun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin şərtləri baxımından həmin məhsulun hazırlanması və satışı sahəsi, ondan təyinatı üzrə istifadə olunmasının üsulları və formaları aiddir. Bu amillər məhsulun
hər bir növünə müvafiq olan xüsusiy-yətlərin, qiymətləndirmə göstəricilərinin, keyfiyyətin qiymətləndirilməsinin
vəzifə və metodlarının tərkibinin seçimini müəyyənləşdirir.
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Məhsulun keyfiyyətinin kvalimetriyasının əsas məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:
-marketinq tədqiqatları səviyyəsində - məhsulun bütün ehtimal olunan istismar sahələrinin öyrənilməsi və sistemləşdirilməsi əsasında onun bazar üçün yeniliyinin səviyyəsini nəzərə almaq şərtilə cari və perspektiv tələbata
məhsulun keyfiyyətinin müvafiqliyinin müəyyən edilməsi;
-işlənib hazırlanma mərhələsində - məhsulun keyfiyyətini əmələ gətirən xüsusiyyətlərin aşkara çıxarılması və
hərtərəfli təhlili əsasında məhsulun texniki səviyyəsinin və
rəqabət qabiliyyətliyinin müəyyən edil-məsi və müasir
elmi-texniki nailiyyətlərdən və konstruk-tor-texniki yeniliklərdən işlənib hazırlanan məhsulda isti-fadə edilməsi
dərəcəsinin müəyyən olunması;
-istehsal mərhələsində - istehsal yeniliyinin səviy-yəsi və texnoloji prosesin sabitliyi nəzərə alınmaqla mənimsənilən, buraxılan və yeniləşdirilən məhsulun keyfiyyət
səviyyəsinin müəyyən edilməsi.
Keyfiyyətin kvalimetriyası məqsədlərinə uyğun surətdə məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi vəzi-fəsi
aşağıdakı kimi bölünə bilər:
- layihəqabağı məsələlər (vəzifələr);
- layihə məsələləri (vəzifələri);
- istehsal məsələləri (vəzifələri);
- istismar məsələləri (vəzifələri).
Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin layihəqabağı məsələləri (vəzifələri) keyfiyyətinə və kəmiyyətinə görə məhsula tələbatın kompleks qiymətlən-dirilməsindən və məhsulun bazara görə yeniliyinin qiy-mətləndirilməsindən ibarətdir.
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Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi rəqib-lərin məhsulları ilə müqayisədə onun daha tam öyrənil-məsi,
habelə texniki, iqtisadi və sosial amillər məcmuu üzrə istehlakçıların perspektiv ehtiyatlarının və sorğuları-nın mənimsənilməsi lüzumu nəzərə alınmaqla aparılma-lıdır.
Bazara görə yenilik mallarına elə məhsulların yerinə
yetirilməsi (icrası, hazırlanması) aiddir ki, bunlar tələbata
tam cavab verir, yaxud məlum tələbatı daha tam ödəyə
bilir, yaxud məlum tələbatı elə həmin səviyyədə ödəməklə,
istehlakçılar dairəsini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir.
Lavihəqabağı məsələlərin həlli zamanı qiymətləndirmə bazası kimi məhsulun genetik nümunələrinin keyfiyyət göstəricilərinin qəbul edilməsi tövsiyə olunur ki,
bunlar da onun üçün proqnozlaşdırılan istehlakçı xüsusiyyətləri kompleksini daha yüksək səviyyədə həyata keçirir.
Keyfiyyətin qiymətləndirilməsinin layihə məsələ-ləri
(vəzifələri) məhsulun texniki səviyyəsindən, məhsulun
texnoloji səviyyəsindən, məhsulun ehtiyat tələbatı səviyyəsindən, xammalın, materialların və komplektləşdirici
məmulatların keyfiyyətindən ibarətdir.
Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, məh-sulun istehsal və istismar texnologiyasının və onun isteh-salının rentabelliyinin lazımi qədər yüksək səviyyədə olması
zamanı onun tətbiqinin real sahələrində istehlakçı-ların tələbatının maksimum ödənilməsi lüzumu nəzərə alınmaqla
aparılmalıdır.
Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin istehsalat məsələləri (vəzifələri) aşağıdakılardan ibarətdir:
- məhsulun istehsal yeniliyinin qiymətləndiril-məsi;
- məhsulun təhlükəsizliyi səviyyələri;
- məhsulun ekoloji səviyyələri;
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- yeniləşdirilən məhsulun keyfiyyəti;
- məhsulun keyfiyyətinin sabitliyi.
Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi daha çox
rəqabət qabiliyyətliyinə malik məhsulun istehsalının mənimsənilməsi, buraxılan məhsulun müasir səviyyədə olmasının dəstəklənməsi lüzumu nəzərə alınmaqla aparılmalıdır. Orijinal, yaxud malın hazırlanmasının konstruktortexniki əlamətləri üzrə modernizə edilmiş mallar istehsal
yeniliyi hesab olunur.
İstehsalat vəzifələrinin həyata keçirilməsi zamanı
qiymətləndirmənin bazası kimi ölkə müəssisələrinin və
xarici firmaların mövcud bazarda rəqabət edən məhsul nümunələrinin istehsal göstəriciləri qəbul olunur ki, bu zaman insana və ətraf mühitə məhsulun dünya praktikasında
mövcud olan yolverilən mövcud zərərli təsir normaları
məcburi məhdudlaşdırıcı şərtlər kimi götürülür.
Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin istismar məsələləri (vəzifələri) bazar konyukturasının dəyişildiyi şəraitdə məhsulun keyfiyyətinin, istehlak olunan məhsulun keyfiyyətinin, təmirdən sonrakı məhsulun keyfiyyətinin dinamikasının qiymətləndiril-məsindən ibarətdir.
Qiymətləndirmə məhsulun keyfiyyətinin və rəqabət
qabilyyətliyinin yüksək səviyyədə saxlanılması lüzumu
nəzərə alınmaqla, məhsulun satışı və bölgüsü zamanı bazar şəraitinin öyrənilməsi, habelə istismar sahəsində və təmir zamanı onun ilkin xüsusiyyətlərinin bərpası sahəsində
məhsuldan istifadə olunmasına edilən müşahi-dələrin məlumatlarının təhlil və ümumiləşdirilməsi əsasın-da aparılmalıdır.
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6.3. Keyfiyyət göstəricilərinin təsnifatı
Keyfiyyət göstəriciləri - obyektin keyfiyyətinin tərkibinə daxil olan, obyektin həyat silsiləsinin müəyyən şərtlərinə nisbətdə nəzərdən keçirilən xüsusiyyətinin kəmiyyət
xarakteristikasıdır. Məhsul üçün bu, onun yaradılması, istismarı və istehlakının (işlədilməsinin) müəyyən şərtləridir. Xidmətlər üçün bu, onun işlənib hazırlanmasının və
göstəricilərinin müəyyən şərtləridir. Prosesdən ötəri bu,
onun hazırlanması və həyata keçiril-məsi üçün müəyyən
şərtlərdir.
Xarakter xüsusiyyətlərin miqdarından asılı olaraq,
tək-tək, kompleks və inteqral keyfiyyət göstəriciləri mövcuddur.
Keyfiyyətin tək-tək göstəriciləri - obyektin xüsusiyyətlərindən (sadə xüsusiyyət) yalnız birinə aid olan keyfiyyət göstəricisidir ki, bu da obyektin həmçinin key-fiyyətinə daxil olan digər xüsusiyyətlərdən asılı olmayaraq
fərqləndirilə və qiymətləndirilə bilər.
Keyfiyyətin kompleks göstəriciləri obyektin key-fiyyətini əmələ gətirən bütün xüsusiyyətlər çoxluğu ilə qarşılıqlı surətdə əlaqədar olan xüsusiyyətlər (mürəkkəb xüsusiyyətlər) məcmuunu xarakterizə edir.
(5.1.)
∑
burada -hazırlıq əmsalıdır. Eyni zamanda məmulatın davamlılığını və təmirə yararlığını xarakterizə edir;
T- ləngiməyə görə orta əlavə işdir; - məmulatın ayrı-ayrı
qovşaqlarının, bloklarının bərpa vaxtıdır.
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Hər hansı ölçmə zamanı müqayisə etalonu ( m , K 2)
lazımdır. Bundan ötrü kvalimetriyada aşağıdakılardan istifadə olunur:
- keyfiyyətin baza göstəricisi - keyfiyyətin müqayisəli qiymətləndirilməsi zamanı obyektin keyfiyyətinin etalon kimi qəbul olunan göstəricisi;
- keyfiyyətin nisbi göstəricisi - qiymətləndirilən obyektin keyfiyyət göstəricisinin nisbi vahidlərlə ifadə olunan baza keyfiyyət göstəricisinə nisbəti;
- inteqral göstərici - keyfiyyətin kompleks göstəricisi olub, obyektin keyfiyyətini bütövlükdə onun ümumi
səmərəliyi baxımından xarakterizə edir və təyinatı üzrə
obyektdən istifadə olunmasının faydalı səmərəsinin cəminin obyektin yaradılmasına və insana, ətraf mühitə təsiri
nəzərə alınmaqla obyektdən təyinatı üzrə istifadə olunmasına edilən xərclərə nisbəti kimi ifadə olunur.
Ümumiləşdirilmiş keyfiyyət göstəricisi - obyektin
elə xüsusiyyətlər məcmuuna aid olan keyfiyyət göstəri-cisidir ki, bununla onun keyfiyyəti bütövlükdə qiymət-ləndirilir.
Qiymətləndirmə zamanı rolundan asılı olaraq, obyektin keyfiyyətinin təsnifat və qiymətləndirmə göstəri-ciləri vardır.
Keyfiyyətin təsnifat göstəriciləri seçilmiş təsnifat sistemində obyektin müəyyən təsnifat qruplaşmasına məxsusluğunu xarakterizə edir və obyektdən istifadə olunmasının növünü, ölçüsünü tətbiqi sahəsini və şərtlərini müəyyənləşdirirlər.
Təsnifat göstəricilərinə aşağıdakılar aiddir:
1) məhsulun parametrik, yaxud birtipli növünü
müəyyənləşdirməyə xidmət edən göstəricilər;
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2) məhsulun tətbiqi sahəsini və şəraitini müəyyənləşdirən icra göstəriciləri;
3) məhsulun funksional imkanlarını müəyyənləşdirən əlavə qurğuların və xüsusiyyətlərin mövcudluğunun
göstəriciləri.
Qiymətləndirmə göstəriciləri – obyektin istehsal və
istismar prosesində keyfiyyətini əmələ gətirən xüsusiyyətləri kəmiyyətcə xarakterizə edir. Bunlardan obyektin keyfiyyətinin normalaşdırılmasından, obyektin keyfiyyətinin
işlənib hazırlanması, əmələ gətirilməsi və yoxlanılması zamanı onun texnoloji səviyyəsinin qiymətləndirilməsindən,
ona nəzarətdən, sınaqlardan və sertifikatlaşdırmadan ötəri
istifadə olunur.
6.4. Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi
Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məhsulun dünya, milli, regional, yaxud sahə səviyyəsinə müvafiqliyini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Məhsulun dünya
səviyyəsinə müvafıqliyinin qiymətləndirilməsi məhsulun
texniki mükəmməlliyi göstəricilərinin və baza nümunələrinin qiymətlərinin müqayisəsi əsasında müəyyən olunur.
Qiymətləndirmə nəticəsində məhsul üç kateqoriyadan birisinə aid edilir:
1) dünya səviyyəsindən üstündür;
2) dünya səviyyəsinə müvafiqdir;
3) dünya səviyyəsindən geri qalır.
Məhsulun keyfiyyətinin (MK) qiymətləndirilməsinin
nəticələrindən istifadə oluna bilər (şəkil 6.1):
- yeni məhsulun işlənib hazırlanması zamanı;
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- məhsulun işlənib hazırlanmasına dair texniki tapşırığın əsasını təşkil edən tələblərin əsaslandırılması kımı;
- məhsulun istehsalının başlanılmasına dair qərarın
qəbulu zamanı;
- buraxılan məhsulun dəyişdirilməsi, yaxud istehsaldan çıxarılmasının məqsədəuyğunluğunun əsaslandırılması zamanı;
- ixracat və idxalat üzrə təkliflərin formalaşdırılması
zamanı.
Böyük həcmdə işlərin sahmana salınmasından və sistemləşdirilməsindən ötrü MK-nin qiymətləndirilməsinin
aşağıdakı alqoritmlərindən istifadə edilməsi təklif olunur:
1) məhsulun dərəcə və qrupunun müəyyən olunması;
2) məhsuldan istifadə şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi;
3) istehlakçıların tələblərinin aradan qaldırılması;
4) MK göstəriciləri nomenklaturasının seçilməsi və
əsaslandırılması;
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Qiymətləndirmənin nəticələrindən
istifadə

MK-nın
nomenklaturasının
seçilməsi

Baza keyfiyyət
göstəricilərinin seçilməsi

Ekspertliyə namizəd
Keyfiyyətinin
səviyyəsinin
müəyyənləşdirilməsi
metodunun seçilməsi

MK-nin müəyyənləşdirilməsi

Keyfiyyətin səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi

Qərarın qəbul olunması

Şəkil 6.1. MK-nin müəyyənləşdirilməsi
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5) qarşılaşdırıla bilən ən yaxşı ölkə və xarici analoqların aşkara çıxarılması və baza məhsulunun seçilməsi;
6) ən yaxşı texniki üsulların patent məlumatlarından
istifadə edilməsi əsasında MK-nın optimal səviyyəsini
müəyyənləşdirən göstərici qiymətlərinin müəyyən olunması;
7) qiymətləndirilən və baza məhsulunun keyfiyyət
göstəricilərinin qiymət kəmiyyətlərinin müəyyən olunması;
8) məhsulun texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
metodunun seçilməsi;
9) faktiki qiymətlərin müəyyən edilməsi;
10) mümkün olan üsulların variantlarının müqayisəli
təhlili və ən yaxşısının müəyyənləşdirilməsi;
11) təhlilin nəticələrinin əldə olunması və müvafiq
qərarın qəbul edilməsi;
12) məhsulun keyfiyyətinin tələblərinin müəyyən
olunması və ND-də keyfiyyət göstəricilərinin normalaşdırılması.
Etibarlılıq (möhkəmlik) – prosesin səmərəliliyə təsir
göstərən mühüm xüsusiyyətidir. O, prosesin iştirakçı-larından və bir çox digər amillərdən, o cümlədən prosesdə
iştirak edən texniki vasitələrin istismar keyfiyyətindən və
etibarlılığından (möhkəmliyindən) asılıdır.
Etibarlılıq və səmərəlilik göstəricilərini giriş (ilkin)
göstəriciləri sırasının aşkara çıxarılması və onlardan istifadə etməklə əldə olunan çıxış göstəriciləri vasitəsilə birtipli
«sisteməmələgətirən» ümumiləşdirilmiş göstəri-cilər əsasında müəyyənləşdirmək təklif olunur.
Prosesin müntəzəmliyinin əsas göstəriciləri qeyrimüvafiqliklərin (pozuntuların, dayanmaların) əmələ gəlməsi ehtimalından və qeyri-müvafıqliklərin orta sayın-dan
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ibarətdir. Bu, ilkin göstəricilərdir. Qeyri-müvafıqliklər səbəbindən zərərin qiymət bildirilməsinin tələb olunan tamlığından asılı olaraq, bir qeyri-müvafıqliyə, yaxud qazanc
vahidinə (qiymətləndirmə vəzifələrindən asılı olaraq) düşən qeyri-müvafiqliklərin aradan qaldırılmasının (korreksiyasının, təshihinin) orta davamiyyəti (əmək tutumu, dəyəri) müəyyənləşdirilir. Vaxt, əmək və vəsait sərfinin analoji orta göstəricilərini təshihedici və xəbərdarlıqedici işlərdən (hərəkətlərdən) ötəri müəyyənləşdirmək təklif olunur.
Əgər qeyri-müvafiqliklər texniki vasitələrin nasazlıqları ilə bağlıdırsa, onda onların işinin etibarılığını, əgər
istismarla bağlıdırsa, istismarın keyfiyyət göstəri-cilərini,
xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlıdırsa - xidmətlərin etibarlılıq göstəricilərini, əmək fəailiyyəti ilə bağlıdırsa - əmək
fəaliyyətinin etibarlıq göstəriciləri sistemini əldə edərik.
Səmərəlilik deyildikdə, nəticə ilə istifadə olunan ehtiyatlar arasındakı əlaqə anlaşılır. Prosesin səmərəlilik
göstəriciləri sistemini «artırılan dəyər vahidinə (nəticəyə,
səmərəyə) ehtiyatların verilən orta məsrəfinin «sisteməmələgətirən» ümumiləşdirilmiş göstəricisi əsasında
müəyyənləşdirmək təklif olunur. Şərti olaraq, həmin göstəricini dəyərliliyə edilən məsrəflərin verilən əmsalı adlandırmaq olar. «Artırılan» sözü öyrənilən prosesin tərkib
hissəsi olan elementar proseslərin artırılan dəyərlisinin
müxtəlif vaxtlı vahidlərini müqayisə etmək imkanını əks
etdirir. Potensial səmərəlilik prosesin qeyri-etibarlığı səbəbindən itkilər nəzərə alınmadan, real səmərəlilik isə qeyrimüvafıqlik səbəbindən itkilər nəzərə alınaraq hesablanır.
Əgər nəticə istehsal olunmuş məhsulun həcmində
ifadə edilirsə, onda məsrəflərin uçotunun tələb olunan
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tamlığından asılı olaraq, elektrik enerjisinin, materialların,
əmək ehtiyatlarının orta məsrəfini və digər məsrəf maddələrini nəzərə alan məhsul vahidinin vaxt tutumu, əmək
tutumu, maya dəyəri də qiymətləndirilir.
Təklif olunan «vaxt tutumu» termini («əmək tutumu» termininə bənzərliyinə görə) artırılan dəyərlinin hər
vahidinə edilən vaxt məsrəfi deməkdir (hər tona, hər pul
vahidinə, hər məmulata və i.a. sərf edilən dəqiqələr). Prosesin vaxt tutumu onun məhsuldarlığı ilə tərs mütənasibdir. Göstərilən xidmət nəticəsində artırılan dəyərlinin əldə
olunan miqdarına vaxt aid edilməzsə, xidmətlərin ISO 9004-2-1991-də qeyd olunan gözləmə vaxtı, xidmətin təqdim edilməsi vaxtı, texnoloji silsilə vaxtı kimi xarakteristikaları natamam olar. Vaxt sərfinin işçinin əmək haqqına
nisbəti keyfiyyətin ümumiləşdirilmiş göstəricilərindən irəli gələn fərdi göstəricisindən biridir.
Vəzifələrdən (məsələlərdən) və qiymətləndirmənin
məqbul hesab edilən əmək tutumundan asılı olaraq, qiymətləndirilən göstəricilər sisteminin seçimindən ötəri göstəricilər sisteminin strukturlaşdırılmasını (qurulma-sını),
onların qarşılıqlı əlaqələrinin və K.İsikavanın səbəb-nəticə
diaqramından istifadə etməklə təsiredici amillərin müəyyənləşdirilməsini təklif edirik.
İstehlakçıdan ötrü informasiyasız obyekt mövcud
olmadığından hər bir məhsulda (prosesdə) daxildə, məhsulun içərisində yerləşdirilən və zahiri texniki informasiya
vasitəsi olan sənəd, yaxud şifahi informasiya elementinin
və s. nəzərdə tutulmasını təklif edirik. Bundan irəli gələrək, məhsulun məlum göstəricilərinə (təyinatı, etibarlığı və
i.a.) daha bir-informativ göstəricinin də əlavə edilməsi lüzumu meydana çıxır. Onlar müxtəlif kateqoriyalı istifadə-
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çilər tərəfindən obyektin öyrənilmək və vəziyyətinə nəzarət olunmaq üçün uyğunluğunu xarakterizə etməlidirlər.
«Sisteməmələgətirən» göstəriciyə müvafiq surətdə
tələb olunan təhlilin dərinliyindən asılı olaraq, texniki qurğuların informasiya elementinin keyfiyyəti sənədlərdəki
qeyri-müvafiqliklərin orta miqdarı ilə, istehlakçılar tərəfindən məhsuldan istifadənin mənimsənil-məsi prosesinin
vaxt tutumu, əmək tutumu və qiymətlən-dirilməsi ilə, habelə nəzarət prosesindən ötəri lazım olan vaxtla qiymətləndirilə bilər. İnformativ göstəricilərin həcminə erqonomika tərəfindən öyrənilən fizioloji-psixoloji və psixoloji
göstəricilərin bir hissəsi də təsir göstərir.
İnformativ göstəricilərin qiymətləndirilməsi zamanı
dolayı əlamətlərin mövcudiyyət üzrə əmək tutumu az olan
sadələşdirilmiş ekspert metodlarından istifadə edilməsi də
təbii olar (izahedici şəkillərin mövcudiyyəti və anlaşıqlığı,
diaqnostika vasitələrinin zənginliyi və i.a.).
6.5. Keyfiyyətin idarə olunmasında kvalimetriya
metodarı
Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin qiymətlərinin
müəyyənləşdirilməsindən ötrü aşağıdakı metodlar tövsiyə
oluna bilər:
1)ölçmə;
2)qeydiyyat;
3)erqonometrik;
4)analitik;
5)ekspert;
6)kombinə edilmiş.
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Ölçmə – məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi ölçmə vasitələrindən istifadə edilməsinə
əsaslanır.
Qeydiyyat – müəyyən hadisələrin, əşyaların, məsrəflərin müşahidə olunması və miqdarının hesablanması
əsasında həyata keçirilən metoddur.
Erqonometrik – duyğu orqanlarının qavramasının
təhlili əsasında həyata keçirilən metoddur. Ondan qənnadı,
ətriyyat, tütün məmulatlarının və i.a. keyfiyyətinin erqonomik göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsindən ötəri istifadə olunur.
Analitik metod – məhsulun keyfiyyətinin tək-tək, yaxud kompleks xüsusiyyətlərini xarakterizə edən qiymətləndirmə göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsindən ötrü,
habelə qiymətləndirmənin son nəticələrinin formalaşdırılmasından ötəri məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin onun
parametrlərindən analitik - hesablama asılılıqlarından istifadə edilməsini nəzərdə tutur. Analitik metoddan istifadə
edilməsi məhsulun qiymətləndirilən xüsusiyyətini və qiymətləndirmənin nəticələrini xarakterizə edən ayrı-ayrı parametrləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin müəyyən olunması
imkanlarından, habelə həmin parametrlər və xüsusiyyətlər
haqqında ilkin (çıxış, başlanğıc) məlumatın tamlığından
və keyfiyyətindən asılıdır.
Statistik metod – qiymətləndirilən məhsulun və statistik prosedurlar vasitəsilə emal olunan baza nümunə-lərinin parametrləri və xüsusiyyətləri haqqında statistik məlumatın toplanılmasına əsaslanır.
Ekspert metodu – qiymətləndirilən məhsulun və ekspert prosedurları vasitəsilə baza nümunələrinin parametr-
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ləri və xüsusiyyətləri haqqında məlumatın emal olunmasına və ona nəzarət edilməsinə əsaslanır.
Kombinə edilmiş metod – müxtəlif birləşmə tərzində
analitik, statistik və ekspert metodlarının kombinasiyasından ibarətdir.
Keyfiyyət göstəricilərinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə edilməsindən asılı olaraq metodlar
aşağıdakı kimi olur:
- differensial;
- kompleks;
- inteqral;
- qarışıq.
Differensial metod ayrı-ayrı göstəricilər üzrə (tək-tək
və kompleks) qiymətləndirilən məhsulla baza nümunə-lərinin müqayisəsindən ibarətdir. Bu zaman qiymətləndirmənin nəticəsi hər bir qiymətləndirmə göstəricisi üzrə
ayrı-ayrılıqda təqdim olunur. Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin differensial metodu aşağıdakı nəti-cələrin əldə olunmasına imkan verir:
1) əgər məhsul bəzi göstəricilər üzrə baza nümunəsindən geri qalırsa, qalan göstəricilər üzrə ondan üstün deyilsə, qiymətləndirilən məhsulun keyfiyyəti baza nümunəsinin keyfiyyətindən geri qalır;
2) əgər məhsul heç olmazsa bəzi göstəricilər üzrə baza məhsulundan üstündürsə, lakin qalan göstəricilər üzrə
geri qalırsa, qiymətləndirilən məhsulun keyfiyyəti baza
məhsulunun keyfiyyətindən üstündür;
3) əgər məhsulların müvafiq keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləri eynidirsə, qiymətləndirilən mənsulun keyfiyyəti baza məhsulunun keyfiyyətinə müvafiqdir.
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Kompleks metod – eyni təsnifat qrupunun göstəricilər məcmuunu, yaxud müxtəlif təsnifatı qruplarının göstəricilər məcmularını ümumiləşdirən birinci kompleks göstərici üzrə məhsulun və baza nümunələrinin qiymətlən-dirilməsindən ibarətdir. Kompleks göstərici özlüyündə tək tək və (yaxud) kompleks göstəricilərdən ibarət funksiyadır və aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər:
1) məhsulun funksional yararlığını, ona olan tələbatın ödənilməsini əks etdirən baş göstərici ilə;
2) sadə və (yaxud) mürəkkəb xüsusiyyətlərin nisbi
vacibliyini nəzərə almaqla məhsulun keyfiyyətini ifadə
edən bir rəqəmə tək-tək və (yaxud) kompleks göstəriciləri
yaxınlaşdıran orta ölçülüb-biçilmiş göstərici ilə.
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VII FƏSİL. MÜƏSSİSƏDƏ KEYFİYYƏTƏ
NƏZARƏTİN TƏŞKİLİ
7.1. Keyfiyyətə nəzarət müəssisənin rəqabət
mübarizəsində amil kimi
Bazar iqtisadiyyatının ən mühüm əlamətlərindən biri
bazarın subyektləri və obyektləri arasında rəqabətin aparılmasıdır. Ayrı-ayrı şəxslər və ya təsərrüfat vahidləri arasında hər hansı bir sahədə eyni bir məqsədə nail olmağa
rəqabət deyilir. Digər tərəfdən rəqabət subyektlər arasında
mübarizə formasıdır.
Rəqabətlə rəqabətə davamlılıq anlayışı da sıx bağlıdır.
Rəqabətə davamlılıq – rəqabətə davam gətirmək,
ona qarşı durmaq bacarığıdır. Bununla yanaşı rəqabətə davamlılıq anlayışını həm mallara (iş və xidmətlərə), həm də
müəssisələrə, şirkətlərə və başqa təşkilatlara tətbiq edirlər.
Malın rəqabətə davamlılığı verilmiş malın rəqibin malından, birincisi eyni bir ictimai tələbata uyğunluq dərəcəsi
ilə, ikincisi isə bu tələbatın təmin edilməsinə çəkilən xərclər üzrə fərqi əks etdirən nisbi xüsusiyyətdir. Xərclər dedikdə alıcının malın alınması və onun istehlakı və ya istifadəsi zamanı bütün xərclərlə əlaqədar məsrəflərin daxil
olduğu istehlak qiyməti başa düşülür.
Malın rəqabətə davamlılığı üç qrup meyarla səciyyələnir:
- faydalılıqla (keyfiyyət, istifadənin səmərəliliyi:
- istehlakçının verilmiş mal vasitəsi ilə ödənilməsi
zamanı xərclərin müəyyənlədirilməsilə (alınması ilə, istifadəsi ilə, texniki xidmətlə, təmirlə və s.), çünki, bazar
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münasibətləri imkan vermir ki, onlar bazarda dayanıqlı
mövqe tutsunlar.
- təklifin rəqabətə davamlılığı ilə (məhsulun bazara
çıxarılması, təchizetmə və ödəniş şərtləri ilə, satış kanalları, servis xidməti ilə və s.);
Məhsulun rəqabətə davamlıq parametrləri (şəkil 7.1)
normativ (malın standartlara, texniki şərtlərə, qanunvericiliyə uyğunluğu), texniki (malın tətbiq sahələrini müəyyən
edən texnoloji xüsusiyyətləri, etibarlılıq uzun ömürlüyü,
gücü və s.), iqtisadi (alıcının malın alınmasına, istehlakına
və utilləşdirilməsinə sərf etdiyi xərclərin səviyyəsi, yəni
istehlak qiyməti) və təşkilatı (endirimlər sistemi, tədarükün dəstliyi, tədarük müddətləri və şərtləri və s.) hissələrə
bölünürlər.
Malların rəqabətə davamlılığının öyrənilməsi istehsalçı müəssisələr üçün vacibdir, çünki bazar münasibətləri
onlara, öz istehsal-satış strategiyasında yalnız malın rəqabətə davamlılıq göstəricilərinə söykənərək, yəni mal istehsalında və gerçəkləşdiril-məsindəki məsrəfləri nəzərə almayaraq uzun müddət bazarda sabit vəziyyətdə qalmağa
imkan vermir.
İstehsalçının rəqabətə davamlılığı onun həm məhsulunun keyfiyyət xüsusiyyətləri, həm də rəqib istehsalçılara
münasibətdə məqsədyönlü fəaliyyəti hesabına satış bazarlarını saxlamaq və genişləndirmək bacarığıdır.
Müəssisənin rəqabətə davamlılığının təminatına yeni
satış bazarlarına çıxışı, təşkilatı strukturunun yenidən təşkili, yeni məhsul növlərinin modifıkasiyası və mənimsənilməsi, onun buraxılma həcmləri, əsas istehsal fondları,
təsərrüfat əlaqələrinin və marketinq siyasətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı olan bütün məsələlər aiddir.
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Beynəlxalq tələblər
Dövlət tələbləri
Regional tələblər
İstehlakçının
tələbləri

Normativ

Təyinat parametrləri
Erqonomik
parametrləri

Texniki

Konstruktiv-texniki
parametrlər
Estetik parametrlər

Rəqabətə
davamlılığın
parametrləri

İqtisadi

Malın qiyməti
Nəqletməyə sərf olunan
xərclər
Heyyətin öyrənilməsinə
sərf olunan xərclər və s
Endirmələr sistemi
Ödəniş və tədarük şərtləri
Tədarük dəstliliyi
Zəmanət müddəti və
şərtləri

Təşkilati

Şəkil 7.1. Məhsulun rəqabətə davamlılıq parametrləri
"Malın rəqabətə davamlılığı" və "İstehsalçının rəqabətə davamlılığı" kateqoriyaları bir-birindən asıldır. Əgər
müəssisənin malı satılmırsa o, rəqabətə davamlı ola bilməz. Lakin malın rəqabətə davamlılığı müəssisənin rəqabətə davamlılığında həlledici amil deyildir. Bir sıra hallarda malın rəqabətə davamlılığı onun istehsalına və satışına
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çəkilən xərcləri kompensasiya etməyən, dempinq qiymətləri ilə reallaşdırılması hesabına (kifayət qədər uzun müddət davam etməsi istehsalçının iflasına gətirib çıxara bilər)
təmin olunur.
Sıx qarşılıqlı əlaqəli olan malın və müəssisələrin rəqabətə davamlılıq kateqoriyaları mahiyyət fərqlərinə də
malikdilər:
Məhsulun rəqabətə davamlığı, malın həyat dövrünə
uyğun gələn vaxt kəsiyində qiymətləndirilir və tədiqiq
olunur, müəssisənin rəqabətə davamlılığının tədqiqinin
əsasında isə müəssisənin fəaliyyət dövrünə uyğun gələn
daha uzun vaxt kəsiyi dayanır;
Məhsulun rəqabətə davamlılığı onun hər bir növünə
tətbiq olunaraq nəzərdən keçirilir, müəssisənin rəqabətə
davamlılığı isə buraxılan məhsulun bütün dəyişən siyahısını və onun istehsal-texniki potensialını əhatə edir;
Müəssisənin rəqabətə davamlılıq səviyyəsinin təhlili
onun özü tərəfindən həyata keçirilir, malın rəqabətə davamlılığının qiymətləndirilməsi isə istehlakçının ixtiyarındadır. Öz strukturuna görə müəssisənin rəqabətə davamlılığı məhsulun rəqabətə davamlılığından daha mürəkkəbdir. Çunki onun tətbiq obyekti müəssisənin bütün istehsal-iqtisadi fəaliyyətidir.
Keyfiyyətin və rəqabətə davamlılığın yüksəldilməsi
Azərbaycan müəssisələri üçün mühüm problemə çevrilir.
Biznesin strateji məsələlərinə və keyfiyyət problemlərinə,
həmçinin müxtəlif formalarda təzahür edərək onlara yanaşma və həlli metodlarına marağın aşkarlanmasına səbəb
olur:
 xüsusiyyətlərinə görə rəqabətə davamlılıq məhsul
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istehsalının yoluna qoyulması üçün şirkətlərin səylərinin
birləşdirilməsi;
 müəssisənin istifadəsinin mümkünlüyü məqsədi
ilə öz parametrlərinə görə yerli məhsuldan üstün olan və
dünya bazarına məhsul çıxaran qərb şirkətlərinin təcrübəsinin öyrənilməsi;
 beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən
məhsul keyfiyyətinin menecment sisteminin işlənilməsi və
tətbiqi üzrə fəaliyyətin fəallaşdırılması (iqtisadi cəhətdən
inkişaf etmiş ölkələrdə bu sistemlər təkcə rəqabət üstünlüklərinin qazanılması mənbəyi deyil, həm də əmək bölgüsünün sürətlə dərinləşməsi şəraitində şirkətlərin səmərəli
qarşılıqlı fəaliyyətinin mütləq infrastruktur əsa-sıdır);
Azərbaycan menecerləri tərəfindən keyfiyyətin yeni
fəlsəfəsinin vacibliyinin tədricən qavranılması və onun
əsasında şirkətlərdə yerli praktika üçün prinsipcə yeni olan
təşkilat mədəniyyətinin formalaşması.
Keyfiyyət probleminin həlli müasir şirkətlərin inkişaf strategiyasının ayrılmaz elementidir, buna görə də
məhsulun keyfiyyətinin menecment sisteminin tətbiqinə bu
sistemin, şirkətin ümumi strategiyasındakı yerinin müəyyən edilməsi ilə başlamaq lazımdır.
Beynəlxalq standartların və keyfiyyətin ümumi idarə
edilməsi prinsiplərinin reallaşdırılması yolu ilə malların (iş
və xidmətlərin) keyfiyyətinin menecment sisteminin formalaşdırılması üzrə keyfiyyətinin və rəqabətə davamlılığının yüksəldilməsinə yönəldiyindən, bu fəaliyyətlə əlaqədar bütün prosesləri mal istehsalçılarının ehtiyac və ümidlərinin təhlilindən başlamaq lazımdır. Buna görə də şirkət
hər şeydən əvvəl marketinq strategiyasını müəyyən etm-
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əlidir.
Marketinq strategiyasına müvafiq olaraq şirkətin aktivləri və onun texnoloji potensialı inkişaf etməlidir, buna
görə də texniki inkişaf strategiyası zəruridir.
Məhsulun keyfiyyəti və onun rəqabətə davamlılığı
material və qablaşdırmanın keyfiyyətindən və tədarük rejimindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Deməli, şirkətin öz
təchizatçıları ilə qarşılıqlı fəaliyyət strategiyası zəruridir.
Məhsulun keyfiyyətinin menecment sisteminin yaradılması və praktiki istifadəsi insanlardan, onların ixtisas
səviyyəsindən, daim öyrənmək və öz bilik və bacarıqlarını
təkmilləşdirmək qabiliyyətindən asılıdır. Bu, heyətin səmərəli idarəetmə strategiyasının zəruriliyini şərtləndirir.
Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması və keyfiyyətsiz malların (iş və xidmətlərin) istehsal qüsurlarının aradan qaldırılması üzrə keyfiyyət tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata keçirməsi, vəsaitin və insanların ayrılması ilə əlaqədar olan xərclərin təhlili və qiymətləndirilməsi vacibdir.
Buna görə də məhsul keyfiyyətinin menecment sistemi
çərçivəsindəki şəffaf mühasibat və idarəuçotu sistemi şirkət strategiyasının ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Şirkət strategiyasını formalaşdırarkən əsas səriştəliliyin müəyyən edilməsinə, yəni şirkətin strateji rəqabətə davamlılığı, bazarda rəqiblər qarşısında möhkəm rəqabət üstünlüklərinin əldə olunmasını təmin edən qarşılıqlı əlaqəli
resursları və daxili imkanlar kompleksinə xüsusi diqqət
yetirmək lazımdır.
Şirkətin ümumi strategiyasının və funksional strategiya kompleksinin formalaşdırması yalnız strateji planlar
sisteminin işlənilməsini deyil, həm də rəhbərlər və aparıcı
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mütəxəssislərdə ümumi strateji düşüncənin şirkətin uzunmüddətli prespektivlərinə uzlaşdırılmış yanaşmanın və onlara istiqamətlənmiş operativ qərarların qəbulunun formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Buna strategiyanın formalaşdırılmasına daha çox insanları cəlb etməklə, yəni müvafiq
təşkilat mədəniyyətini formalaşdırmaqla nail olmaq olar.
Keyfiyyət strategiyası (KS) ən mühüm funksional
strategiyalardan biridir və şirkətin ümumi strategiyasının
ayrılmaz hissəsi kimi hazırlanmalıdır. Buna görə də şirkət
rəhbərliyi KS-nın hazırlanması və tətbiqi haqqında qərar
qəbul edərkən strateji kompanentlərin bütün kompleksinin
formalaşdırılması haqqında düşünməlidir.
Keyfiyyət probleminin sistemli həlli yoluna qədəm
qoymuş yerli müəssisələrin qarşılaşdığı vəziyyət Amerika
və Qərbi Avropa şirkətləri ISO 9000 seriyalı beynəlxalq
standartlarını və keyfiyyətin ümumi idarə olunması prinsiplərini mənimsəməyə başladıqları zaman onlar üçün xarakterik olan problemlərdən köklü surətdə fərqlənir. Xarici
şirkətlər üçün müntəzəm menecment onların təşkilat mədəniyyətlərinin təbii elementidir, fəaliyyətin şəffaflığı isə
kapital bazarında uğurlu əməliyyatlar və biznes üzrə tərəf
müqabilləri etibarlı münasibətlər üçün vacib kompanentdir.
7.2. Müəssisələrdə keyfiyyətin yüksəldilməsinin
vacib istiqamətləri
Son zamanlar müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin
yüksəldilməsinin ən vacib istiqamətlərindən biri keyfiyyət
sistemlərinin buraxılan məmulatlarının (işlərinin, xidmət-
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lərinin) hazırlanmasının istehsal planlaşması və sertifikatlaşdırılmasıdır.
Müəssisədə keyfiyyətin yüksəldilməsinin planlaşdırılması bütövlükdə həmişə istehsaldaxili planlaşdırma
ilə tamamlanmalıdır. Bu zaman keyfiyyətin ümumiləş-dirici, vahid və kompleks göstəricilərindən xarici görünüş
xüsusiyyətlərinin növlərinin (perspektiv, axıcı) və idarəetmə səviyyələrinin (müəssisə, sex, sahə, şöbə) differensasiyasını nəzərə almaqla planlaşdırılmasından istifadə
oluna bilər.
Keyfiyyətin yüksəldilməsinin planlarını tərtib edərkən hər bir struktur bölmə üzrə müəssisənin planında təsdiq olunmuş keyfiyyət göstəriciləri səviyyəsindən çıxış etmək lazımdır. Buna görə də müəssisənin struktur bölməsi
üçün onların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, özlərinin istehsal fəaliyyətlərinin sonrakı qiymətlən-dirilməsi və həvəsləndirilməsi ilə birmənalı sxemdə olma-lı, məhsulun
keyfiyyətinin və işin keyfiyyətinin artırılması üzrə konkret
məsələlər təyin etmək zəruridir. Əsas sexlərin planları tədarüklərin, detalların və yığma vahidlərinin keyfiyyətlərinin göstərilən sexin istehsal prosesinə uyğun olaraq, artırılması üzrə məsələləri ehtiva etməlidir. Məsələn, bunlar
işlənilmənin dəqiqlik və təmizlik göstəricilərinin artması,
xüsusi tipli örtüklü detalların buraxılışlarının genişləndirilməsi, yeni məmulatların istehsalının mənimsənilməsi üzrə
tapşırıqlar ola bilərlər.
Müəssisələrin yığma sexləri üçün müəssisə səviyyəsində təyin edilmiş məhsulun əsas keyfiyyət göstərici-lərini, məhsulun ilk tələblə verilməsi səviyyəsini, zay məhsul və iddialardan yaranan itkilərin azaldılmasını planlaş-
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dırmaq məqsədəuyğundur. Sonuncu iki göstərici mexaniki
işlənilmə sexləri, sahələri və briqadaları üçün tətbiq oluna
bilər. Bu sexlər üçün həmçinin, istehlakçı sexlərdən detal
qaytarışlarının və qovşaqlarının miqdarının azaldılmasının
planlaşdırıması da məqsədəuyğundur.
İstehsalın əsas sexlərində yüksək keyfiyyətli məhsul
təmin etmək məqsədi ilə köməkçi istehsalatın hər bir sexi
üçün göstəricilər və görülən tədbir planı məqsədəuyğun
olmalıdır. Məsələn, təmir-mexaniki sexi üçün təmirdən
sonra təyin edilmiş texnoloji dəqiqliyə nail olmuş avadanlıq payı (hissə) (ümumi həcmdə təmir olunmuş dəzgah və
maşınların) ola bilər.
Əgər məhsulun və sexdə görülən işin keyfiyyətini
nisbətən az saylı göstəricilərlə ifadə etmək mümkün deyilsə, hazırlanan məmulatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi
üzrə çoxlu sayda görülən tədbirlərin yerinə yetirilməsindən asılı olan keyfiyyət əmsallarından istifadə etmək məqsədəuyğundur. Spesifikliyindən asılı olaraq müəssisənin
ayrı-ayrı sexləri üçün keyfiyyətin yüksəldilməsi meyarları
təyin olunur və müvafiq olaraq normativgöstəricilər də dəyişir.
Sex və sahələrin məhsul keyfiyyətini yüksəltmək
üzrə planları ilə yanaşı, funksional şöbə və xidmətlər üçün
də müvafiq planların işlənilməsi məqsədəuyğundur. Konstruktor şöbələrinin planlarına yeni məhsulun keyfiyyət
göstəricilərinin artırılması, aqreqatlaşdırma və unifikasiyanın səviyyəsinin artırılması üzrə məsələlər daxil edilə bilər.
Baş texnoloq, baş mexanik və b. şöbələr üçün bu
bölmələrin ixtisasına cavab verən tədbirlərin planlaş-dırılması məqsədəuyğundur. Məsələn, baş texnoloqun şöbəsi-
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nin planında müasir texnoloji proseslərin tətbiqi, zay məhsulun ləğvi (azaldılması), istehsalatın müxtəlif vasitələr,
modellərlə və s. ilə təchiz edilməsi üzrə tapşırıqlar olmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, istehsaldaxili planlaş-dırmanın obyekti məhsulun hazırlanma keyfiyyəti və işin keyfiyyəti ola bilər. Sexlərdə bu birinci tələblə verilən məhsulun müəyyən bir qismi, zay məhsuldan yaranan itkilərin
azalması, istehlakçı sexlərdən iddiaların və məmulat qaytarışlarının miqdarının azalmasıdır. Layihə-konstruktor və
texnoloji xidmətlərdə sənədlərin ilk tələblə verilməsi və
texniki sənədlərin yenidən işlənilməyə göndərilmə faizidir. Texniki nəzarət şöbəsində iddiaların miqdarının azaldılması, nəzarət-ölçüsü texnikası və digərləri.
Məhsulun keyfiyyətinin zəruri səviyyəsi onun istehsalçısı və istehsal üçün sazişdə birgə müəyyən oluna (yəni
planlaşdırıla) bilər. Məhsulun keyfiyyətinin səviyyəsinin
təyin edilməsi, təminatı və nəzarətinin müxtəlif aspektləri
ən müxtəlif növlü müqavilələrdə və sazişlərdə, fəaliyyət
göstərən qanunvericilikdə nizama salınıb.
Məhsulun keyfiyyətinin müqavilələrdə və sazişlərdə
planlaşdırılması zamanı qarşıya çıxan ciddi problem məmulatın keyfiyyət üzrə yoxlanılmasının bütün şərtlərinin
dəqiq müəyyənləşdirilməsidir.
Məmulatın keyfiyyət üzrə yoxlanılması həmişə onun
xüsusiyyətindən və təyinatından asılıdır. Əgər əmtəə mürəkkəb texniki məhsuldursa, onda onun iş qabiliyyətini
yoxlamaq lazımdır. Bundan ötrü uzun bir vaxt ərzində
istehlakçıya öz ideyalarını irəli sürmək (reklamasiyanı təqdim etmək) üçün ixtiyar verilməlidir. Əgər əmtəə ərzaq
məhsuludursa, onda onun keyfiyyət üzrə qəbulu, adətən,
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xarici baxışdan və ekspertizadan ibarət olur. Belə qəbul
əmtəənin keyfiyyətini, tarixini və istehsal olunduğu yeri,
saxlama müddətini və s. təsdiqləyən sənəd əsasında aparılır.
Əmtəənin keyfiyyət zəmanəti adətən müqavilənin
ayrı bir bəndində göstərilir və ya onun təhvil-qəbulu haqqında bölməyə salınır. Müqavilə tərəfləri arasında bir qayda olaraq zəmanət vaxtı qoyulur və bu vaxt çıxan bütün
qüsurlar firma tərəfindən aradan qaldırılmalıdır.
7.3. Müəssisədə keyfiyyətə nəzarət sisteminin
funksiyaları
Keyfiyyətin idarə olunması özlüyündə keyfiyyətə
ümumi rəhbərliyin (keyfiyyətin inzibati idarə olunmasının) həyata keçirilməsindən ötəri lazım olan təşkilat
strukturunun, metodikaların, proseslərin və ehtiyatların
məcmuundan ibarət olan keyfiyyəti idarəetmə sistemi əsasında yerinə yetirilir.
Keyfiyyətin idarə olunması (yaxud keyfiyyəti idarəetmə (Kİ)) sisteminə aşağıdakı funksiyalar daxildir:
1) strateji, taktiki və operativ idarəetmə funksiyaları;
2) qərarların, idarəedici təsirlərin qəbulunun təhlili
və uçotunun funksiyaları, informasiya - nəzarət funksiyaları;
3) məhsulun həyati silsiləsinin bütün mərhələlərindən ötrü ixtisaslaşdırılmış və ümumi funksiyalar;
4) elmi-texniki, istehsal, iqtisadi və sosial amillər və
şərait üzrə idarəetmə funksiyaları.
Strateji funksiyalara aşağıdakılar daxildir:

154

-keyfiyyətin baza göstəricilərinin proqnozlaşdırılması və təhlili;
-layihə və konstruktor işlərinin istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi;
-istehsalın keyfiyyətinin əldə olunmuş nəticələrinin
təhlili;
-reklamasiyalar haqqında informasiyanın təhlili;
-istehlakçı sorğusu (tələbatı) haqqında informasiyanın təhlili.
Taktiki funksiyalar:
-istehsal sferasının (sahəsinin, dairəsinin, mühitinin)
idarə olunması;
-keyfiyyət göstəricilərinin verilmiş səviyyədə saxlanılması;
-idarə olunan obyektlərlə və xarici mühitlə qarşılıqlı
əlaqələr.
Keyfiyyəti idarəetmə sistemi müəssisəni ümumi idarəetmə sisteminin bir hissəsidir, o, informasiyanın dövr etdiyi çoxsaylı daxili və xarici əlaqələrə malikdir.
Digər tərəfdən, o, müəssisənin ümumi idarəetmə sisteminin digər yarımsistemləri ilə sıx surətdə bağlıdır:
1) sosial inkişafın, ətraf mühitin mühafizəsinin ehtiyatlarının tədarükünün yarımsistemi (məqsədli yarımsistemlər);
2) funksional yarımsistemlər;
3) infrastruktur yarımsistemləri.
Eyni zamanda keyfiyyəti idarəetmə yarımsisteminin
öz məqsədləri, funksiyaları, ehtiyatları, informativ və normativ təminatı vardır.
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Keyfiyyətin təmin edilməsinin qalan yarımsistemləri
ilə əlaqə məhsulun həyati fəaliyyətinin mərhələlərindəki iş
prosesində baş verir:
Keyfiyyəti idarəetmə (Kİ) sisteminin xüsusiyyət-ləri.
1) sistem öz xüsusi elementləri ilə müəyyənləşdirilir
ki, bunlar da onun təşkilat strukturu, davam edən proseslər, qəbul olunmuş proseduralar, lazımi ehtiyatlara kimi
təzahür edir. Həmin dörd elementdən birisinin olmaması
sistemin tamamlığına dəlalət edir. Keyfiyyət sistemi elementlərin üzvi məcmuudur;
2) keyfiyyət sistemi – istehlakçının tələblərinə istiqamətlənən sistemdir, buna görə də onun daxilində keyfiyyətə münasibətdə istehlakçının hazırkı tələblərinin və gözləntilərinin daim öyrənilməsini təmin edən mexanizm
nəzərdə tutulmalıdır;
3) keyfiyyət sistemi – rəqabət mübarizəsində müvəffəqiyyətə istiqamətlənmiş biznes sistemidir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, yüksək keyfiyyətlə biznesin müvəffəqiyyətliyi arasında korrelyativ (asılılıq) əlaqələr mövcuddur;
4) keyfiyyət sistemi – keyfiyyət sahəsində müəssisənin siyasətinin həyata keçirilməsi alətidir. Bu isə o deməkdir ki, keyfiyyət sisteminin həmin sistemdən kənar qurulması mümkün deyildir;
5) keyfiyyət sistemi – sosial-iqtisadi sistemdir ki, burada müəssisənin bütün heyəti idarəetmə obyekti kimi təzahür edir.TQM fəlsəfəsindən istifadə etmək və həmin
kollektivdə mövcud olan ənənəyə və təcrübəyə dayaqlanmaq lazımdır;
6) keyfiyyət sistemi – informativ baxımdan zəngin
sistemdir. Mütəxəssislərin fikrincə, keyfiyyətin idarə olun-
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ması siyasətin idarə olunmasına nisbətən informasiya baxımından xeyli irəlidədir. Vacib məsələ – informasiya
axınlarının optimallaşdırılnıasından ibarətdir. Çıxış yolu
kompüterləşdirilmədədir;
7) keyfiyyət sistemi – elə bir sistemdir ki, keyfiyyət
sahəsində qəbul olunan qərarların dəqiqliyini, yekdilliyini,
vaxtlı-vaxtında olmasını və tamlığını təmin edir;
8) keyfiyyət sistemi – təşkilati baxımdan müstəqil,
lakin bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə əlaqədar olan elementlərdən ibarət tam (bütöv) sistemdir.
Beynəlxalq standartlara ISO-ya uyğun surətdə keyfiyyətə ümumi rəhbərlik ümumi idarəetmə funksiyasının
elə aspektləridir ki, bunlar keyfiyyət sahəsində siyasəti,
məqsədləri və məsuliyyəti müəyyənləşdirir, habelə keyfiyyətin planlaşdırılması, keyfiyyətin idarə olunması kimi vasitələrin köməyi ilə keyfiyyət sistemi çərçivəsində keyfiyyətin təmin edilməsini və keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasını
həyata keçirirlər.
ISO beynəlxalq standartları ilə keyfiyyətin operativ
idarə olunması «keyfıyyəti idarəetmə» termini ilə müəyyənləşdirilir ki, bu da keyfiyyətə qarşı tələblərin yerinə yetirilməsindən ötrəri istifadə olunan operativ xarakterli
fəaliyyət metodları və növləridir.
Keyfiyyət sahəsində siyasət – təşkilatın keyfiyyət sahəsində ali rəhbərlik tərəfindən rəsmi surətdə formalaşdırılan əsas istiqamət və məqsədləridir.
Keyfiyyətin planlaşdırılması – keyfiyyətə və keyfiyyət sistemi elementlərinin tətbiqinə qarşı məqsəd və tələbləri müəyyənləşdirən fəaliyyətdir.
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Keyfiyyət təminatı keyfiyyət sistemi çərçivəsində
planlaşdırılan və müntəzəm surətdə həyata keçirilən, habelə keyfiyyətə qarşı irəli sürülən tələblərin obyekt tərəfindən yerinə yetiriləcəyinə lazımi qədər inam yaradılmasını təsdiqləyən (əgər tələb olunursa) fəaliyyət növləridir.
Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması – həm təşkilat, həm də
onun istehlakçıları üçün fayda əldə olunmasından ötrü
fəaliyyət və proseslərin səmərəliyinin və nəticələrinin artırılması məqsədilə təşkilatda qabaqcadan başdan-başa görülən tədbirlərdir.
7.4. Məhsulun keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi
və keyfiyyət planlarına sistemli yanaşmanın vasitələri
Texniki, iqtisadi, sosial-psixoloji xarakterli çoxsaylı
və rəngarəng amillər məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərir.
Buna görə də külli miqdarda metod, alət və vasitələrdən
istifadə etməklə, məmulatın və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətliliyinin saxlanılmasından ötəri onların keyfiyyətinin
yüksəldilməsi sahəsində məqsədyönlü siyasət həyata keçirilməlidir. Şərti olaraq onları üç böyük hissəyə ayırmaq
olar:
-keyfiyyətin təmin edilməsi metodları;
-keyfiyyətin stimullaşdırılması metodları;
-keyfiyyətin idarə olunmasının nəticələrinə nəzarət
metodları.
Təminat metodlarına hər şeydən əvvəl məhsulun həyati silsiləsinin bütün mərhələlərində (işlənib hazırlan-ma,
buraxılma, sınaq, istismar və i.a.) proseslərin təhlili və nizamlanması, habelə xaraktertikalarının işlənib hazırlanması (eksperimentin planlaşdırılması, etibarlılığın təmin
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edilməsi, nasazlıqların təhlili) üçün istifadə edilən riyazi
mühəndislik metodları aiddir.
Stimullaşdırma metodlarına həm adi əsaslandırma
metodları, həm də keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasından ötəri
xüsusi işlənib hazırlanmış metodlar aiddir (ölkələrdə və
ümumdünya miqyasında keçirilən keyfiyyət kampaniyaları, keyfiyyət üzrə milli mükafatlar və s.).
Nəzarət metodlarına məhsulun keyfiyyətinin, məsələn, iqtisadi göstəricilərin təhlili vasitəsilə, həm məhsula, həm də keyfiyyət sisteminə aid sənədlərin yoxlanılması vasitəsilə qiymətləndirilməsi metodları aiddir. Və ən
nəhayət, məhsulun özünün keyfiyyətinə nəzarət.
Keyfiyyətin təmin olunması metodlarının xeyli hissəsini məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin kəmiyyət-lərinin müəyyənləşdirilməsi metodları təşkil edir. Bunlar da
öz növbəsində iki qrupa bölünür:
1) informasiyanın əldə olunması üsulları üzrə ölçmə,
qeydiyyat, orqanoleptik və hesablama;
2) onun əldə olunmasının mənbələri üzrə ənənəvi,
ekspert və sosioloji.
Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin təktək (fərdi) və kompleks (ümumiləşdirilmiş) göstəricilərindən eyni zamanda (vaxtda) istifadə olunmasına əsaslanır.
Bu metoddan elə hallarda istifadə olunur ki, tək-tək
göstəricilərin məcmuu çox geniş olur və onların hər birinin qiymətinin diferensial metodla təhlili ümumiləş-dirilmiş göstəriciləri əldə etməyə imkan vermir, yaxud kompleks metod zamanı ümumiləşdirilmiş göstərici məhsulun
bütün əhəmiyyətli xüsusiyyətlərini lazımi qədər tam nə-
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zərə almır və keyfiyyət qrupları haqqında nəticələr çıxarmağa imkan vermir.
Qarışıq metod zamanı tək-tək göstəricilərin bir hissəsi qrup halında birləşdirilməli və hər qrupdan ötrü müvafiq
kompleks göstəricilər müəyyən olunmalıdır, özü də bu zaman ayrı-ayrı mühüm göstəricilər birləşdirilməyə də bilər,
onlardan tək-tək də istifadə oluna bilər.
Kompleks və tək-tək göstəricilərin əldə olunan məcmuu əsasında artıq diferensial metodla məhsulun keyfiyyətinin səviyyəsi qiymətləndirilə bilər.
Müxtəlif məhsul növləri məcmuunun keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsindən ötəri keyfiyyət və qüsur indekslərindən istifadə olunur.
Keyfiyyət indeksi (Uk) - (nəzərdən keçirilən müd-dət
ərzində buraxılan) müxtəlif məhsulların keyfiyyətinin
kompleks göstəricisidir ki, bu da həmin məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin orta ölçülüb - biçilmiş nisbi qiymətlərinə bərabərdir. O da aşağıdakı düstur üzrə müəyyən
olunur:
∑
(7.1)
burada Bi - məhsulun i növünün çəki əmsalı; Ki məhsulun i növünün kompleks keyfiyyət göstəricisi; Kib məhsulun i növünün keyfiyyətinin kompleks baza göstəricisi; i =1,... s - məhsul növlərinin sayı.
Öz növbəsində Bi - çəki əmsalı aşağıdakı kimi müəyyən olunur:
(7.2)
∑
burada Ci - nəzərdən keçirilən dövrdə i növlü məhsulun qiymətidir.
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Qüsurluluq indeksi (Ug) - nəzərdən keçirilən dövrdə
buraxılmış müxtəlif məhsulların kompleks keyfiyyət göstəricisi olmaqla, həmin məhsulun ölçülüb-biçilmiş orta qüsurluluq əmsalına bərabərdir (məhsul vahidinə düşən ölçülüb - biçilmiş qüsurların orta miqdarı qüsurluluq əmsalı
adlanır). Ug aşağıdakı düstur üzrə müəyyən olunur:
∑
(7.3)
burada Qi - i = 1 i növlü məhsulun hazırlamasının
keyfiyyət göstəricisi olan nisbi qüsurluluq əmsaldır.
Qüsurluluq əmsalı (Q) aşağıdakı tərzdə hesablanır:
(7.4)
burada D- nəzərdən keçirilən dövrdə buraxılan məhsulun qüsurluluq əmsalının qiymətidir;
-baza dövründə
buraxılan məhsulun qüsurluluq əmsalının baza qiymətidir.
Keyfiyyət və qüsurluluq indeksləri universal göstəricilərdir ki, bunlarla da bütövlükdə müəssisənin məhsulunun keyfiyyətini qiymətləndirmək və onun bir sıra illər ərzində dəyişilməsini təhlil etmək olar.
Praktikada eyni zamanda həm keyfiyyətə nəzarət,
həm də keyfiyyətin təmin edilməsi metodlarına aid olan
metodlardan geniş istifadə edilir.
7.5. Məhsul keyfiyyətinin həyat silsiləsi
Müasir müstəsna dərəcədə dinamik bazar mühitində
hər hansı müəssisənin keyfiyyəti idarəetmə sisteminə
məhsulun həyat silsiləsindəki dəyişikliklərə müvafiq olaraq dövri surətdə təsislər edilməlidir. Aşağıda məhsulun
həyat silsiləsinin konsepsiyası təqdim olunacaq və onun
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müxtəlif mərhələlərində keyfiyyət idarəetmə sisteminə etdiyi dəyişikliklərin təsviri veriləcək.
ISO standartına müvafiq surətdə məhsulun həyat silsiləsinə 11 mərhələ daxildir:
1) marketinq, bazarın axtarışı və öyrənilməsi;
2) texniki tələblərin layihələndirilməsi və işlənib hazırlanması, məhsulun işlənib hazırlanması;
3) material - texniki təchizat;
4) istehsal proseslərinin hazırlanması və işlənib
hazırlanması;
5) istehsal;
6) nəzarət, sınaq və müayinələrin aparılması;
7) qablaşdırılma və saxlanılma;
8) məhsulun satışı və bölüşdürülməsi;
9) quraşdırılma və istismar;
10) texniki yardım və xidmət;
11) sınaqdan sonrakı istifadə.
Məhsulun keyfiyyətinin formalaşdırılması və dəstəklənməsi (saxlanılması) onun həyat silsiləsinin bütün mərhələlərində baş verir.
Başlanğıc mərhələlərdə (1,4) məhsula qarşı ilkin tələblərin formalaşması üzrə işlər aparılır ki, bunlara da, bir
qayda olaraq, qabaqcıl layihənin işlənib hazırlanmasına,
yaradılmasına dair sifarişlərin tərtib edilməsi, elmi-tədqiqat işləri və texniki tapşırığın hazırlanması aid edilir.
İstehsalın (5,6) mərhələsində ən mühüm vəzifələr
aşağıdakılardan ibarətdir:məhsulun sabit keyfiyyətinin təmin edilməsi, istismarın (istehlakın) nəticələri haqqında
məlumatların təhlili; məmulatın təkmilləşdirilməsinin ehtimal olunan istiqamətlərinin aşkara çıxarılması, sertifikat-
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laşdırılmaya hazırlıq və servis xidmətinin təşkili üzrə işlərin yerinə yetirilməsi.
Nəzarət, sınaq və müayinələrin keçirilməsi mərhə-ləsində keyfiyyəti idarəetmə sisteminin ən vacib proseduralarından biri məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.
Məhsulun həyat fəaliyyətinin müxtəlif mərhə-lələrində məhsul keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi əməliyyatlarının məzmunu və sənaye məhsulunun nümunəsində onların yerinə yetirilməsinin ardıcıllığı şəkil 7.2.-də göstərilir.
Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi məqsədilə
bütün sənaye məhsulu iki sinfə (dərəcəyə) bölünmüşdür.
Birinci (sinif) dərəcə (istifadə zamanı işlədilən (sərf
edilən) məhsul) üç qrupa bölünür:
1-ci – xammal və hasilat mərhələsini keçmiş faydalı
təbii yanacaq məhsulları, maye, sərt və qaztipli yanacaq və s;
2-ci – materiallar və məhsullar (taxta-şalban, meşə
materialları, sünü yanacaq, yağlar və sürtkülər, kimyəvi
məhsullar və s);
3-cü - məsrəf məmulatları (maye yanacaqlar çəlləklərlə, qazla dolu ballonlar, kabelli makaralar və s.).
İkinci (sinif) dərəcə (öz ehtiyatını məsrəf edən
məhsul)iki qrupdan ibarətdir:
l-ci təmir olunmayan məmulatlar (elektrik vakuum
və yarımkeçirici cihazlar, rezistorlar, kondensatorlar, yastıqlar, dişli çarxlar və i a);
2-ci təmir olunan məmulatlar (texnoloji avadanlıq,
avtomatik xətlər, ölçmə cihazları, nəqliyyat vasitələri).
Göstərilən təsnifat müəyyən məhsul qrupunun təktək göstəricilərinin nomenklaturasının seçilməsindən, on-
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ların tətbiqi sahəsinin müəyyənləşdirilməsindən, konkret
məmulatın, yaxud bir neçə məmulatın baza nümunələri kimi seçilməsinin əsaslandırılmasından, məhsul keyfiyyətinin göstəricilərinin nomenklaturasına dair dövlət standartları sisteminin yaradılmasından ötəri tətbiq olunur.
Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin ilkin məlumat-larının təhlili və qiymətləndirilməsi, bir qayda olaraq, ekspertlər qrupu tərəfindən aparılır ki, həmin qrupun tərkibi
də bu elm və texnika sahəsinin mütəxəssislərindən komplektləşdirilir, onlar sifarişçini, məhsulu işləyib hazırlayanları, istehsalçı və istehlakçıları təmsil edirlər. Məhsulun
texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə işlərin aparılmasının ardıcıllığı şəkil 7.3.-də göstərilmişdir.
Məhsul keyfiyyətinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi mərhələləri üzrə işin məzmunu.
1) Qiymətləndirilməli olan məhsul həmin məhsul
qrupuna dair mövcud beynəlxalq, dövlət və sahə standartlarının tələblərinə müvafıqlik baxımından yoxlanılır. Təhlükəsizlik və ekologiya üzrə standartların tələblərinin yerinə yetirilməməsi zamanı o, satış hüququ olmayan məhsul
kimi bundan sonrakı qiymətləndirilmə prosesindən çıxarılmalıdır.
Məhsulun texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin
mərhələləri
Məhsulun standartların tələblərinə müvafiqliyinin yoxlanılması
Yekcins məhsullar qrupunun müəyyənləşdirilməsi
Texniki səviyyə göstəriciləri nomenklaturasının müəyyən
olunması
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Baza nümunələrinin analoqlarının və formalaşdırılmasının seçilməsi
İstehsal-texniki iştirak əmsalının (İTİƏ) hesablanması
Məhsulun texniki səviyyəsi haqqında qərar (rəy)
Məhsulun texniki səviyyəsinin və keyfiyyətinin xəritələrinin (kartalarının, vərəqələrinin) tərtib edilməsi
Şəkil 7.3. Məhsulun texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsi mərhələləri
2) Yekcins məhsullar qrupuna mənsubiyyət yekcins
məhsul qruplarının mövcud siyahıları üzrə müəyyənləşdirilməli lazım gəldikdə isə yarımqruplara ayrılmalıdırlar.
3) Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin əsas və əlavə
göstəricilər nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi xüsusi işlənib hazırlanmır metodik tövsiyələrə uyğun surətdə
həyata keçirilir.
4) Analoqlar ölkə və xarici yeni məhsullar sırasından
və həmin yekcins məhsul qrupunun işlənib hazırlanan
perspektiv nümunələrindən seçilir. Birbaşa analoqlar olmadıqda, təyinatına görə yaxın olan dolayı analoqlar nəzərdən keçirilə bilər.
Analoqların parametrlərinin qiymətləri aşağıdakı kimi müəyyən olunur:
 xarici nümunələrdən ötəri -aparıcı firmaların sorğu kitabları, kataloqları, prospektləri, ölçmə, hesablama və
sınaq protokolları üzrə, beynəlxalq standartlar üzrə;
 işlənib hazırlanmaqda olan ölkə nümunələrindən
ötəri;
 texniki tapşırıqlarla, ekspert, yaxud qəbul komissiyalarının aktları ilə müəyyən olunmuş tələblər əsasında,
istehsal prosesində olan məmulatlardan ötəri isə -tədarükə
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dair texniki şərtlər əsasında. Baza nümunəsi, qiymətləndirilən məmulatda daxil olmaqla qabaqcadan ayrılmış analoqlar qrupundan seçilir.
Məhsul keyfiyyətinin səhiyyəsinin yekun qiymətləndirilməsindən ötəri hesablanmış göstərici vahidə bərabər
olan baza nümunəsinin ümumiləşdirilmiş göstəricisinin
qiyməti ilə müqayisə edilir. Qərar aşağıdakılar nəzərə alınmaqla qəbul edilir: əgər hesablanmış göstərici vahiddən
böyükdürsə, yaxud vahidə bərabərdirsə, məmulat ya dünya texniki səviyyəsinə müvafiqdir, ya da ondan yüksəkdir,
əgər vahiddən kiçikdirsə, onda müvafiq deyildir.
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VIII FƏSİL. KEYFİYYƏT SAHƏSİNDƏ
MÜƏSSİSƏ SİYASƏTI
8.1. Müəssisələrin keyfiyyət sahəsində fəaliyyət
istiqamətləri
Müəssisənin keyfiyyət sahəsindəki siyasəti onun fəaliyyətinin istiqamət və məqsədlərini təşkil edir. Keyfiyyət
sahəsindəki fəaliyyətin əsas istiqamətləri keyfiyyətin
müəyyən olunması üzrə işlərin inkişaf etdirilməsi yollarının müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilməsindən
ibarətdir, keyfıyyət sahəsində müəssisənin istənilən, yaxud
ehtimal olunan mövqeləri isə məqsəd rolunu daşıyır.
Müəssisənin fəaliyyətinin başlıca məqsədi istehlakçıların tələb və gözləmələrini ödəyən məhsul və xidmətlərin
keyfiyyətinin sabit surətdə təmin edilməsindən ibarətdir.
Baş məqsəd əsasında keyfiyyətin aparıcı xüsusiyyətlərinə aid olan funksional yararlılıq, təhlükəsizlik və
etibarlılıq kimi məqsədlər, istismar xarakteristikaları konkretləşdirilir. Konkret məqsədlərdən biri də aşağı keyfiyyətli məhsulun buraxılışı nəticəsində risklərin və itkilərin
azaldılmasından ibarətdir. Əgər müəssisədə formallaşdırılmış ümumi məqsədlər yoxdursa, bu da ona gətirib çıxarır ki, hər bir bölmə öz məqsədlərinə xidmət edir, ümumi
məqsədləri öz anladığı kimi şərh edir.
Keyfiyyət sahəsində şüar (çağırış, deviz) müəssi-sənin siyasətinin konsentrasiya olunmuş ifadəsidir. O, təkcə
müəssisənin keyfiyyətə qarşı konseptual münasi-bətini
qeydə almır, həm də işçilərin həvəsləndirilməsi siyasətinə
müəyyən istiqamət verir. Demək olar ki, şüar (çağırış)
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müəssisənin bütün heyətindən ötrü daxili vəziyyətin əsası
kimi irəli çıxır. Bununla birlikdə şüar eyni zamanda həm
də istehlakçılara, tədarükçülərə, sertifıkatlaşdırma təşkilatlarına, ictimaiyyətə ünvanlanmışdır. Şüardan üz döndərmək firmanın nüfuzunun, simasının itməsinə səbəb olur.
Şüardan lazımi səmərənin əldə edilməsindən ötəri o, dəqiq, anlaşıqlı, lakonik və təsirli olmalıdır.
Keyfiyyət sahəsində müəssisənin siyasəti bəyannamə
kimi sənədləşdirilir və müəssisənin rəhbəri tərəfindən imzalanır. Müəssisənin siyasəti rəhbərliyin öhdəliyi kimi
müəssisənin hər bir işçisinin nəzərinə çatdırılmalıdır.
- Siyasətin müddəalarının kollektivlərin, funksional
və istehsal bölmələrinin müşavirələrində müzakirə edilməsi.
- Keyfiyyət üzrə təhsilin gedişində siyasətin mahiyyətinin şərh (izah) olunması.
- İşə qəbul zamanı yeni işçinin siyasətlə tanış edilməsi.
- Kütləvi informasiya vasitələrində, xidməti binalarda və s. əyani təşviqat.
Keyfiyyət siyasətinə nəzarət və həmin siyasətin təhlili müəssisə rəhbərliyinə həvalə olunur. Əgər lazım gələrsə, keyfiyyət sahəsində rəhbərlərin fəaliyyətinə ümumi
qiymət verilməsindən ötəri siyasətin ayrı-ayrı müddəaları
təshih edilir, bu zaman keyfiyyət üzrə Avropa mükafatı
tərəfindən müəyyən olunan meyarlardan istifadə oluna bilər:
1) TQM metodunun tətbiqi yolu, üzrə müəssisənin
hərəkatında rəhbərlərin bilavasitə iştirakı;
2) keyfiyyət mədəniyyətinin səviyyəsinə rəhbərlərin
təsiri;
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3) ayrı-ayrı icraçıların və qrupların səylərinin və
müvəffəqiyyətlərinin rəhbərlər tərəfindən vaxtında təsdiqlənməsi və qiymətləndirilməsi;
4) müvafiq ehtiyatlarla təmin etmək və kömək göstərmək yolu ilə keyfiyyət sahəsindəki fəaliyyətin rəhbərlik
tərəfindən dəstəklənməsi;
5) rəhbərlərin sifarişçilər və tədarükçülərlə qarşılıqlı əlaqələri;
6) keyfiyyətin inzibati qaydada idarə olunması üzrə
fəaliyyətin inkişafında rəhbərlərin iştirakı.
Keyfiyyət sahəsində siyasətin və strategiyanın qiymətləndirilməsinin meyarları:
- müəssisənin siyasət strategiyasında TQM-in metodologiyasından istifadə olunması;
- siyasət strategiyasının işlənib hazırlanması zamanı
keyfiyyətin təmin edilməsinə aid olan informasiyanın
uçotu;
- biznes – planlarda strategiya və siyasətdən istifadə
edilməsi;
- siyasətin və strategiyanın heyətin nəzərinə çatdırılması;
- keyfiyyət sisteminin əsasları
8.2. Müəssisənin məhsul keyfiyyətinin
yüksəldilməsi siyasəti
Müəssisənin məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi
siyasəti və strategiyası ilə yanaşı keyfiyyəti idarəetmə sisteminin sənəd təminatı kimi bir vasitənin planlaşdırma sahəsində xüsusi rolu var. Bu zaman keyfiyyəti idarəetmə
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sisteminin işlənib hazırlanmasına və tətbiqinə dair texniki
tapşırıq, habelə sistemin texniki və işçi layihələri əsas plan
sənədləri hesab edilirlər.
Texniki tapşırıqda, bir qayda olaraq, aşağıdakı əsas
bölmələr olur:
1.keyfiyyəti idarəetmə sisteminin xüsusiyyətləri;
2.işlərin mərhələləri və onların yerinə yetirilməsi
müddətləri;
3.müəssisədə məhsulun keyfiyyətini idarəetmə sisteminin işlənib hazırlanmasının və tətbiqinin məqsədi;
4.müəssisənin ümumi xarakteristikası;
5.keyfiyyəti idarəetmə sisteminin qurulmasının
prinsipləri
6.işlənib hazırlanan sistemə dair müəssisə standartları;
7.təşkilat - texniki tədbirlər.
Sadalanan bölmələrin hər birinin işlənib hazırlanan
məzmununa və quruluşuna qarşı reqlamentləşdirici tələblərin əsas normativ və metodik mənbələri aşağıdakılardan
ibarətdir.
Birinci bölmədə keyfiyyəti idarəetmənin yaradılmasının başlıca məqsədi adətən aşağıdakı vəzifələr kimi konkretləşdirilir:
- rəqabət qabiliyyətliyinə malik yeni məhsul növlərinin mənimsənilməsi;
- sertifikatlaşdırılmış məhsulun istehsalının artması
(ayrı- ayrı növlər və adlar üzrə);
- buraxılan məhsulun ayrı-ayrı keyfiyyət göstəricilərinin (etibarlılığının, qənaətcilliyinin, tətbiqinin təhlükəsizliyinin) yaxşılaşdırılması;
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- xarici bazarda məhsulun rəqabət qabilyyətliyinin
yüksəldilməsi;
- mənəvi cəhətdən köhnəlmiş və rəqabət qabiliyyətliyi olmayan məhsulun istehsaldan çıxarılması, dəyişdirilməsi, yaxud modernizə edilməsi;
- müəssisənin fəaliyyətinin iqtisadi göstəricilərinin
yaxşılaşdırılması.
İkinci bölmədə buraxılan məhsulun (yerinə yetirilməsi) qısa xarakteristikası verilir, müəssisədə mövcud
olan istehsal və idarəetmə sistemləri qiymətləndirilir,
müəssisədə məhsulun həyati silsiləsinin idarə olunmasının
həyata keçirildiyi mərhələlər göstərilir, müəssisənin məhsulunun tədarükçüləri və istehlakçıları ilə qarşılıqlı təsərrüfat münasibətləri qeyd olunur.
Üçüncü bölmədə keyfiyyəti idarəetmə funksiyalarının təxmini siyahısı, hər bir funksiya üzrə həll edilən
konkret maddələr, habelə onların müəssisənin ayrı-ayrı
bölmələrinə təhkim edilməsi göstərilir.
Dördüncü bölmədə müəssisədə keyfiyyəti idarətetmə
sisteminin layihəsinə daxil olan işlənib hazırlanmış standartların siyahısı olmalıdır. Özü də bu zaman hər bir standart üzrə işin başlanma və qurtarma müddətləri, məsul icraçılar göstərilir, forma və məzmun vəhdətini, onların arasındakı qarşılıqlı əlaqələri təmin edən standartlara qarşı
tələblər əsaslandırılır.
Beşinci bölmədə müəssisənin təşkilat - texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlər göstərilir. Adətən,
müəssisədə və onun ayrı-ayrı bölmələrində keyfiyyət üzrə
işlərin vəziyyətinin ciddi təhlilinin nəticələri bu bölmənin
işlənib hazırlanmasının əsasını təşkil edir.
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Altıncı bölmədə müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin
idarə olunması sisteminin işlənib hazırlanması zamanı
məcburi qaydada istifadə edilməli olan normativ metodik
sənədlərin və materialların tam siyahısı verilir.
Sonuncu, yeddinci bölmədə bütün keyfiyyəti idarəetmə sisteminin yaradılması üzrə işlərin mərhələləri; hər bir
mərhələnin növbəliliyi və icra müddəti; müəssisənin ayrıayrı mərhələlərin icrasında iştirak edən bölmələri, habelə
cəlb edilən kənar təşkilatlar; layihələndirilən keyfiyyəti
idarəetmə sisteminə dair işlənib hazırlanmış bütün standartların müəssisə daxilində razılaşdırılması qaydası göstərilməlidir.
8.3. Müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin
qoruyub saxlanması
Müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması
sisteminin texniki və işçi layihələri sistemin işlənib hazırlanmasına və tətbiqinə dair qabaqcadan nəzərdən keçirilmiş texniki tapşırıqların əsas müddəalarının detallaşdırılmasından və konkretləşdirilməsindən ötəri müvafiq xidmətlərin mütəxəssisləri tərəfindən işlənib hazırlanır.
Texniki layihədən ötəri, bir qayda olaraq, aşağıdakı
bölmələr xarakterdir:
1) məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması sisteminin
yaradılmasının məqsədi;
2) sistemin baş prinsipləri və ümumi funksional
struktur sxemi;
3) sistemin işinin təmin edilməsi vasitələri;
4) keyfiyyətin idarə olunması üzrə müəssisənin standartları;
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5) müəssisənin təşkilat - texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlər.
Birinci bölmədə lazım gələrsə sistemin işlənib hazırlanmasına və tətbiqinə dair texniki tapşırıqda irəli sürülmüş məqsədin düsturu (formulu) dəqiqləşdirilir, hər şeydən əvvəl həll edilməli olan məsələlər nəzərə çarpdırılır.
İkinci bölmədə texniki tapşırıqla müqayisədə hər bir
funksiyanın yerinə yetirilməsinə görə məsul olan vəzifəli
şəxs də məcburi qaydada göstərilməklə məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması funksiyalarının dəqiqləşdirilmiş
siyahısı verilməlidir. Həmçinin müəssisənin bölmələri və
ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri tərəfindən yerinə yetirilən keyfiyyəti idarəetmə funksiyaları göstərilmək şərtilə həmin
müəssisənin ümumi struktur sxemi verilir, informasiya
axınları və tabelik əlaqələri göstərilir. Habelə bölmədə
müəssisənin keyfiyyəti idarəetməni həyata keçirdiyi məmulatın həyati silsiləsinin mərhələləri də göstərilir, sisteminin işi zamanı fəaliyyətin koordinasiyasının qaydası,
həmçinin həmin koordinasiyaya görə cavabdeh olan bölmə, onun strukturu və tabeliyi də müəyyənləşdirib.
Üçüncü bölmədə müəssisənin standartlarını və bütövlükdə sistemini işləyib hazırlayanların istiqamətləndiyi
və istiqamətlənməli olduğu vasitələr verilir. Bunlar hər
şeydən əvvəl keyfiyyətin idarə olunması proseslərinin informativ və metroloji təminat vasitələridir, müəssisənin
eksperimental və sınaq bazasıdır, onun maliyyə və kadr
imkanlarıdır. Elə həmin bölmədə də müəssisədə istehsalın
və idarəetmənin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri də
göstərilir ki, bunlara da uzaq gələcəkdə məhsulun keyfiy-
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yətinin idarə olunması sistemini işləyib hazırlayanlar istiqamətlənə bilərlər və istiqamətlənməlidirlər.
Dördüncü bölmədə keyfiyyəti idarəetmə sisteminin
yaradılmasından və tətbiqindən ötəri lazım olan müəssisə
standartlarının siyahısı verilir, habelə onların işlənib hazırlanmasının birləşmiş cədvəli tərtib edilir. Özü də müəssisənin bütün standartlarını, adətən, müəyyən prinsip üzrə
qruplaşdırırlar (məmulatın həyati silsiləsi mərhələsi, keyfiyyəti idarəetmə funksiyası və i.a.). Bundan başqa, həmin
bölmədə göstərilən standartların müəssisənin başqa standartları ilə və daha yüksək kateqoriyalı standartlarla qarşılıqlı əlaqələrini əks etdirirlər, standartların işlənib hazırlanması zamanı istifadə edilməli olan əsas normativ-metodik materialları və sənədləri sadalayırlar.
Beşinci bölmədə icra müddətləri və icraya görə
məsul şəxslər göstərilməklə müəssisənin təşkilat - texniki
səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlər siyahısı verilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, idarəetmə strukturunda bəzi
texniki və iqtisadi xidmətlər olmadığından kiçik müəssisələrdə funksional əlaməti üzrə keyfiyyəti idarəetmə sisteminin ciddi surətdə qurulması çox çətindir. Buna görə də kiçik müəssisənin təşkilat strukturundan asılı olaraq, bölmələrdən biri təmayülünə və vəzifələrinə müvafiq surətdə
keyfiyyəti idarəetmənin iki və daha çox xüsusi funksiyalarının həyata keçirilməsi üzrə məsul təyin edilə bilər. Belə
hallarda müəssisənin bir standartı məhsulun keyfiyyətinin
idarə olunmasının iki və daha çox funksiyaları üçün işlənib hazırlana bilər.
Məhsulun keyfiyyətinin lazımi səviyyəsi istehsalçı
ilə istehlakçı arasındakı birgə müqavilədə müəyyən oluna
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(planlaşdırıla) bilər. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinin, təmin olunmasının və buna nəzarətin müxtəlif aspektləri (cəhətləri) ən müxtəlif növ müqavilə və bağlaşmalarda ölkəmizin qüvvədə olan müasir qanunvercilikləri ilə reqlamentləşdirilir.
Müqavilələrdə və bağlaşmalarda məhsulun keyfiyyətinin tələb olunan səviyyəsi aşağıdakı üsullarla müəyyənləşdirilir; standartlar üzrə, texniki təsvir üzrə, bağlaşmanın
ayrılmaz hissəsi olan nümunələr, satıcı kataloqları və prospektləri üzrə.
Standartlar üzrə adətən çox sadə məmulatların keyfiyyətləri işarələnir. Bu zaman müqavilənin müvafiq maddəsində göstərilir: «Keyfiyyət Azərbaycan Respublikasının standartlarına müvafiqdir».
Mürəkkəb texniki məhsulun və standartları olmayan
(lakin xüsusi tələbata cavab verməli olan) məhsulun keyfiyyəti texniki şərtlərlə müəyyən edilir.
Ərzaq mallarının keyfiyyəti uyğunluq sertifikatı ilə,
baytarlıq xidməti tərəfindən verilən baytarlıq sertifikatı
ilə, habelə məhsulun hər dəsti üçün verilmiş gigiyenik
sertifikatı ilə təsdiqlənir.
Keyfiyyət nümunə üzrə müəyyənləşdirdikdə tədarükçü istehlakçıya məhsulun nümunəsini təqdim edir.
Əgər istehlakçını həmin nümunə razı salırsa, o, etalona
çevrilir. Bu zaman müqaviləyə, bir qayda olaraq, seçilmiş
nümunələrin miqdarı haqqında və onların göndərilən məhsul ilə müqayisəsi qaydası barədə məlumat daxil edilir.
Tədarükçü və istehlakçıların müqavilə ilə bağlı qarşılıqlı
münasibətlərində bəzən münaqişəli hallar da baş verir, buna görə də seçilmiş nümunələr əksərən təkcə müqavilə
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bağlamış tərəflərdə deyil, həm adı müqaviləyə daxil edilən
bitərəf firmada da saxlanılır. İstehsalı eyni zamanda bir
neçə müəssisədə təşkil edilən məmulatların keyfiyyətinə
qarşı irəli sürülən tələblər sırasında müqavilə bağlayan tərəflər (satış orqanları) müqavilənin mətnində məhsulun
konkret istehsalçısının adını göstərə bilərlər.
Müqavilələr həm də məhsulun keyfiyyətini planlaşdırma vasitəsidir. Keyfiyyətinə görə məhsulun yoxlanılmasının bütün şərtlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi müqavilələrdə və sazişlərdə məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması sahəsində ən ciddi problemdir.
Əksər hallarda məhsulun keyfiyyətinin yoxlanılması,
həmişə malın xarakterindən və təyinatından asılı olur. Beləliklə, mürəkkəb texniki məhsul işlədilərək yoxlanılmalıdır. Bundan ötəri istehlakçıya öz iddialarını (reklamasiyalarını) çox uzun müddət ərzində təqdim etmək hüququ verilməlidir. Əgər mal ərzaqdırsa, onun keyfiyyətinə görə
qəbulu, adətən, zahirən nəzərdən keçirilmə və ekspertiza
vasitəsilə yerinə yetirilir. Belə yoxlama keyfiyyəti təsdiq
edən sənəd, məhsulun istehsal olunduğu tarixə və yerə,
saxlama müddətinə və s. görə qəbul edilir.
Məhsulun keyfiyyət təminatı adətən müqavilədə ayrıca maddə kimi göstərilir və təhvil-təslim bölməsinə yazılır. Bir qayda olaraq, müqavilə bağlayan tərəflər təminat
müddətlərini təminat dövründə tərəflərin öhdəliklərini,
iddiaların təqdim olunması və reklamasiyaların ödənilməsi
qaydalarını, habelə təminatın aid olmadığı bütün halları
razılaşdırırlar.

176

8.4. Müəssisədə texniki nəzarətin təşkili
Keyfiyyətə nəzarət (KN) dedikdə məhsulun, yaxud
prosesin kəmiyyət, yaxud keyfiyyət xarakteristikalarının
müvafiqliyinin yoxlanılması anlaşılır ki, bundan da məhsulun müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafıqliyi asılı
olur.
Nəzarətin mahiyyəti nəzarət obyektinin vəziyyəti
haqqında məlumat əldə etməkdən və çertyojlarda, standartlarda texniki şərtlərdə (TŞ), tədarük müqavilələrində
və sair sənədlərdə əks etdirilən müəyyən tələblərlə alınmış
nəticələri müqayisə etməkdən ibarətdir.
Nəzarətin əsas termin və tərifləri ГОСТ-16504-81-lə
müəyyən olunmuşdur.
Müəssisədə keyfiyyətə nəzarəti (KN) məhsulu hazırlayanlar və istehsalat ustaları, TNŞ-nin texniki nəzarət şöbəsinin işçiləri, özününəzarətə keçirilmiş fəhlələr, sifarişçinin müəssisədəki nümayəndələri (əgər tədarükə dair müqavilədə bu barədə razılaşma varsa) həyata keçirirlər.
Texniki nəzarətin təşkili - müvafiq normativ sənədlərin (NS) tələblərinə cavab verən məhsulun istehsalına
yönəldilən texniki və inzibati tədbirlər sistemi deməkdir.
Texniki nəzarət - müəyyən olunmuş texniki tələblərə
nəzarət obyektinin müvafıqliyinin yoxlanılması deməkdir.
Sənayedə texniki nəzarət özlüyündə istehsalın bütün
mərhələlərində yerinə yetirilən yoxlama əməliyyatlarının
məcmusudur: müəssisəyə daxil olan materialların, yarımfabrikatların, komplektləşdirici cihaz və məmulatların keyfiyyətinə nəzarətdən hazır məhsulun buraxılışına qədər.
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Texniki nəzarət istehsal prosesinin ayrılmaz hissəsidir. O, nəzarət obyektindən asılı olaraq, müəssisənin müxtəlif xidmətləri tərəfindən yerinə yetirilir. Beləliklə, standartlardan, texniki şərtlərdən, rəhbər materiallardan və digər normativ-texniki sənədlərdən istehsalat prosesinin hazırlığı gedişində düzgün istifadə olunmasına nəzarəti normalara nəzarət xidməti yerinə yetirir. Texniki sənədlərin
keyfiyyətinə baş konstruktor, baş texnoloq, baş metallurq
şöbələri və sair xidmətlər səviyyəsində müəssisənin bütün
bilavasitə icraçıları və rəhbərləri tərəfindən nəzarət olunur.
Məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət istehsal bölmələrinin (sexlərin və sahələrin) icraçıları və rəhbərləri üzərindən götürülməsə də, hər halda müəssisənin öz istehsalı
olan hazır məhsulun və yarımfabrikatların keyfiyyətinə
görə nəzarəti texniki nəzarət şöbəsi (TNŞ) həyata keçirir.
Müəssisədə texniki nəzarətin başlıca vəzifəsi standartlarin və texniki şərtlərin tələblərinin pozulmasına səbəb
ola biləcək nasazlıq və kənarlaşmaların qarşısının alınması
məqsədilə məhsulun keyfiyyəti, avadanlığın və texnoloji
prosesin vəziyyəti haqqında tam və düzgün məlumatın
vaxtında əldə edilməsindən ibarətdir.
Texniki nəzarət istehsal prosesinin tələb olunan sahmanını təmin etməyə və onun sabitliyini, yəni texnoloji rejimlər, normalar və şərtlərlə nəzərdə tutulan sabit surətdə
təkrarlanmasını saxlamağa xidmət etməlidir.
İstehsalın müxtəlif mərhələlərində daxil olan materiallar, yarımfabrikatlar, hazır məhsul (detallar, xırda yığma vahidlər, qovşaqlar, bloklar, məmulatlar), istehsal vasitəsilə (avadanlıqlar, alətlər, cihazlar, mexanizmlər və s.),
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texnoloji proseslər və emal rejimləri, ümumi istehsal mədəniyyəti müəssisədə texniki nəzarətin obyektləridir.
Texniki nəzarətin funksiyaları hər şeydən əvvəl istehsalın vəzifələri və obyektləri tərəfindən müəyyən olunur. Buraxılan məmulatın keyfiyyətinə və komplektliyinə
nəzarət, məhsulun qayıdışlarının, qüsurlarının, çıxdaşlarının, reklamasiyaları və s. uçotu və təhlili buraya daxildir.
TNS-nin başlıca vəzifələri – standartların, texniki
şərtlərin, etalonların, texniki sənədlərin, müqavilə şərtlərinin tələblərinə cavab verməyən məhsulun buraxılışının
qarşısının alınmasından; buraxılan məhsulun keyfiyyətinə
görə bütün istehsal manqalarının istehsalat intizamının
möhkəmləndirilməsindən və məsuliyyətinin yüksəldilməsindən ibarətdir.
Yalnız TNŞ tərəfindən qəbul olunduqdan sonra
müəssisənin məhsulu satışa göndərilə bilər. Özü də məhsulun qəbulu onun keyfiyyətini təsdiq edən müvafiq sənədlə (sertifikatla) sənədləşdirilməlidir.
Yuxarıda sadalanan vəzifələrə müvafiq surətdə TNŞ
bir sıra funksiyaları yerinə yetirir: məhsulun keyfiyyətinin
təmin edilməsi metodlarının planlaşdırılması və işlənib hazırlanması, keyfiyyətə nəzarət və onun stimullaşdırılması.
Keyfiyyətin təmin edilməsi metodlarının planlaşdırılmasına və işlənib hazırlanmasına aşağıdakılar daxildir:
- məmulatın keyfiyyətinin səviyyəsinin planlaşdırılması keyfiyyətə və nəzarətin texniki vasitələrinə nəzarətin
planlaşdırılması;
- keyfiyyət haqqında məlumatın toplanılması, keyfiyyətin təmin olunmasına, istehsal və istismar sahələrindən
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keyfiyyət haqqında informasiyanın emalına və məlumatların təhlilinə sərf edilən məsrəflərin müəyyənləşdirilməsi;
- tədarükçü tərəfindən göndərilən məhsulun və
müəssisənin öz istehsalı olan məhsulun keyfiyyətinin idarə
olunması;
- keyfiyyətə nəzarətin nəticələrinin müqayisəliyini və
etibarlığını təmin edən nəzarət metodikalarının işlənib hazırlanması;
- keyfiyyətin idarə olunmasından ötəri texniki şərtlərin, kondisiyaların, standartların (texniki bölmələrlə birlikdə) işlənib hazırlanması.
8.5. Müəssisədə keyfiyyət göstəricisinin
optimallaşdırılması meyarları
Sənaye məhsullarının texniki səviyyəsinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilən mühəndis-texnoloji və təşkilati
məsələlərin yerinə yetirilməsi və idarə edilməsi üçün
əvvəlcə onun keyfiyyət göstəricilərinin optimal qiymətini
təyin etmək lazımdır. Keyfiyyət göstəricilərinin o qiyməti
optimal hesab edilir ki, ya onun yaradılmasına və istismarına çəkilən xərclər istismar zamanı əldə edilən səmərədən
az olsun, ya da çəkilən xərclərə nisbətən daha çox gəlir əldə edilsin.
Bu halda qoyulan xərci çıxarmaq şərtilə keyfiyyətin
ümumi göstəricisinin ən yaxşı(optimal) qiyməti istismardan alınan yüksək iqtisadi səmərəni xarakterizə edir. Belə
göstəriciyə optimallaşdırma meyarı kimi baxılır və nəzərdə tutulan xərclər optimallaşdırma zamanı məhdudiyyət
adlanır. Digər halda, əgər məmulatın yaradılması və istis-
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mar xərclərini minimallaşdırmaq tələb olunursa, o vaxt
xərclərə optimallaşdırma meyarı, keyfiyyətin ümumi göstəricisinin verilmiş qiymətinə isə optimallaşdırma həddi
kimi baxılır.
Optimallaşdırma meyarına adətən məqsədli funksiya
da deyilir. Keyfiyyət göstəricisinin optimal qiymətinin tapılmasının o vaxt mənası olur ki, məqsədli funksiyanın
hədləri göstərilməklə optimallaşdırma meyarı təyin edilsin.
Keyfiyyət göstəricisinin optimal qiymətinin tapılması üçün aşağıdakılar vacibdir:
- Keyfiyyətin hansı ümumi göstəricisinin meyarı kimi qəbul olunması, yəni hansı ümumi göstəricinin məmulatın istismarından alınan səmərəni xarakterizə etməsi
müəyyənləşdirilməlidir.
- Optimallaşıdrma meyarı kimi qəbul edilən fərdi və
ya kompleks göstəricilər təyin edilməlidir.
- Keyfiyyət göstəricilərinin dəyişməsi üçün çəkilən
xərclərin və xərclərin azaldılmasından əldə olunan gəlirin
riyazi asılılığının və ya səmərənin miqdarının müəyyən
edilməsi.
- Riyazi modelləşdirmə və optimallaşdırma metodları ilə parametrlərin-arqumentlərin optimal qiymətlərinin
hesablanması.
Keyfiyyət göstəricilərinin optimal qiymətinin mövcud məmulatın göstəriciləri ilə uyğun gəlməsi mütləq deyil. Ola bilər ki, bu göstəricinin qiyməti işlənib hazırlanan
yeni və hətta perspektiv məmulat üçün hesablanmış olsun.
Keyfiyyətin kompleks göstəriciləri orta tarazlaşmış
qiymətlər prinsipindən istifadə edilərək təyin edilir. Orta
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tarazlaşmış kompleks göstərici Q ümumi şəkildə aşağıdakı
kimi təyin edilir:
∑

Q= √

∑

(8.1)

Burada γ-ortalaşdırmanın riyazi parametri,
mi-çəki əmsalları
n- fərdi göstəricilərin Pi sayı
γ-nın müvafiq qiymətlərini qəbul etməklə orta tarazlaşmış kompleks göstəricilərin müxtəlif qiymətlərini alırıq. γ parametri ən çox tətbiq edilən ortalaşdırma üsulu ilə
qəbul edilir. Məsələn, orta tarazlaşmış ədədi ortalaşdırma
üçün γ=1, keyfiyyət orta tarazlaşmış həndəsi göstəricisi
üçün γ=0 (γ parametrinin orta harmonik tarzlaşmışı 1-ə,
orta kvadratik tarazlaşmışı isə 2-yə bərabərdir). Belə halda
orta tarazlaşmış ədədi göstəricinin qiymətini aşağıdakı
düsturla təyin edirlər.
Qə=

∑
∑

(8.2)

Orta tarazlaşmış həndəsi göstərici isə
) ⁄∑
Qh=(∏
(8.3)
əgər çəki əmsalları balla yox, vahidin hissələri ilə
verilərsə, yəni
∑
(8.4)
Şərtində (2) və (3) düsturları aşağıdakı şəkli alar :
Qə = ∑
Pi
(8.5)
və
Qh=∏
(8.6)
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(7.2) və (7.3) düsturları, yaxud (7.4) və (7.5) düsturları ilə hesablanmış müxtəlif orta tarazlaşmış göstəricilərin
aydın təsviri üçün göstərilən riyazi asılılıqlar qrafıki şəkildə verilməlidir. Misal üçün iki eyniçəkili m1=m2=0,5fərdi
Pı və P2 göstəricisini götürək. QavəQh-nin Pı və P2-dən asılılığını düzbucaqlı dekart koordinat sistemində qururuq.
Fərz edək ki, Pı = 0,8 olduqda kompleks (ümumi) keyfiyyət göstərici Q=0,65-dir və nəticə etibarıilə şəkil 8.1,a və
1,b-də Aı nöqtəsinə uyğun gəlir. Eyni ədədi qiymətə malik
kompleks göstəricinin (bizim misalda 0.65) çoxlu sayda A
nöqtələri eyni keyfiyyət xətləri əmələ gətirir. Bütün bunlar
qısaca olaraq izokvalit adlanır.
Beləliklə, şəkil 8.1-də (a) və (b) kvadratlarının daxilində müxtəlif orta tarazlaşmış ədədi (a) və orta tarazlaşmış həndəsi (b) kompleks göstəricilərin Qə və Qh müxtəlif qiymətləri üçün xətlər seriyası (izokvalitlər) alınır.

-0.41

-0.52
a)

b)

Şəkil 8.1. Keyfiyyətin orta tarazlaşmış kompleks
göstəricilərinin qrafıki təsviri:a) - ədədi; b) - həndəsi.
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Məmulatın tərkibinin optimal uyğunluğunun tapılması, yəni keyfiyyətin kompleks göstəricisinin təyin olunan qiymətində fərdi göstəricilərin optimallaşdırılması daha çox əhəmiyyətlidir. Bu optimallaşdırma faydalı səmərənin parametrlərini təşkil edən göstəricilərin qiyməti üzrə
həyata keçirilir.
Əgər iki yox (yuxarıda baxılan kimi) üç fərdi göstərici daha çox əhəmiyyətlidirsə, onda onun kompleks göstəricilərinə birgə təsirinin hesabat və qrafıki təsvirləri üçölçülü düzbucaqlı koordinat sistemində izokval səth şəklində göstərilməlidir. Fərdi göstəricilərin optimal uyğunluğunun tapılması kompleks göstəricilərin müəyyən olunan
və ya zəruri qiymətlərinə fərdi göstəricinin təsiri prinsipinə əsaslanaraq həyata keçirilir.
Keyfiyyətin yekun göstəricisinin texniki məmulatın
istismarından və ona müvafiq faydalı səmərənin qiymətindən asılı olaraq optimallaşdırılması mürəkkəb və çox zəhmət tələb edən bir işdir. Bu, keyfiyyətin nəinki fərdi, hətta
ümumiləşdirilmiş qiymətinin, eyni zamanda əvvəlcədən
nəzərdə tutulan səmərə və xərclərin müxtəlifliyi və dəyişkənliyi ilə izah oluna bilər. Bu və ya digər səbəbdən tərkib
haqqında mühakimə yürütmək və tədqiqat obyektinə aidiyyatı olmayan xərclərin və faydalı səmərənin qiymətini
təyin etmək çətinləşir. Bundan başqa, istismar dövrü üçün
səmərənin azaldılması dəyişkən olur və konkret xarakter
daşıyır. Təmir və stasionar texniki xidmət nəticəsində və
digər səbəblərdən faydalı səmərənin intensivliyinin C zamana görə dəyişməsi şəkil 8.2-də göstərilir.
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Şəkil 8.2. Faydalı səmərənin intensivliyinin
zamana görə dəyişməsi:
1 - məmulatın sıradan çıxan və yeyilən hissələrini bərpa
etmədən:
2-planlı ehtiyat təmirlə r sistemində;
3- məmulatın istismarı dövründə faydalı səmərənin
intensivliyinin faktiki dəyişməsi.
Beləliklə, məhsulun keyfıyyət göstəricilərinin optimallaşdırılması hər bir konkret şəraitdə özünə məxsus metodlarla həll edilir. Bununla yanaşı, texniki məmulatların
keyfiyyət göstəricilərinin və keyfiyyət səviyyəsinin optimallaşdırılması problemləri həm elmi, həm də praktiki
nöqteyi-nəzərdən aktual olaraq qalır.
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IX. FƏSİL.KEYFİYYƏTİN İDARƏ
OLUNMASININ
PRİNSİPLƏRİ VƏ FUNKSİYALARI
9.1. Keyfiyyətin idarə olunmasının prinsipləri
Keyfiyyətin idarəetmə prinsipləri təşkilata rəhbərliyin əsasını və onun fəaliyyətinin əsasını təşkil edən və
bütün marağı olan şəxslərin və təşkilatların tələbatım nəzərə almaqla, istehlakçıların ehtiyaclarının ödənilməsi üzrə uzunmüddətli fasiləsiz işə yönəldilən hərtərəfli və əsaslı
qayda, yaxud müddəalardır.
Cəmisi səkkiz prinsip məlumdur:
- istehlakçıya səmtləşdirilən təşkilat;
- rəhbərlik;
- işçilərin cəlb edilməsi;
- proseslərə əsaslanan yanaşma (üsul);
- idarəetməyə sistemli yanaşma
- fasiləsiz surətdə təkmilləşdirmə;
- faktlar əsasında qərar qəbul edilməsi;
- tədarükçü ilə qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlər.
Keyfiyyətin idarə olunmasının səkkiz prinsipindən
hər birisinin məzmunu və tətbiqi xüsusiyyətlərini daha
müfəssəl şəkildə nəzərdən keçirək.
Ən birinci «istehlakçıya səmtləşdirilən təşkilat»
prinsipinin mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir: təşkilatlar
öz müştərilərindən asılıdır, buna görə də onlar müştərilərinin cari və gələcək ehtiyaclarım başa düşməli, müştərilərin
tələblərini nəzərə almalı və onların ümidlərini doğrultmağa çalışmalıdırlar.
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Həmin prinsipin tətbiqi aşağıdakı müsbət nəticələrin
əldə edilməsinə səbəb ola bilər:
1)müştərinin ehtiyaclarının və çatdırılma müddətlərinə və qiymətlərinə görə gözlədiklərinin dərk edilməsi;
2)müştərinin razılıq (məmnunluq) dərəcəsinin ölçülməsi və həmin ölçülmənin nəticələrinə onun reaksiyası;
3)cəmiyyətin sorğularına baxılması;
4)müştərinin və cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətlərinin idarə olunması.
Həmin prinsipin həyata keçirilməsi nəticəsində
müəssisə elə bir üstünlük əldə edir ki, müştərinin ehtiyacları ona bütün təşkilat (təşkili) üzrə aşkar olur, bu da müştərinin ehtiyacları və gözləmələri ilə müvafiq məqsəd və
vəzifələrin birbaşa əlaqələrini təmin edir, imkan verir ki,
həmin təşkilatın heyəti müştərinin ehtiyaclarının ödənilməsindən ötrü lazımi qədər bilik və bacarığa malik olur.
İkinci «rəhbərlik» prinsipi bundan ibarətdir ki, rəhbərlik təşkilatın məqsəd, istiqamət və daxili mühitinin
vəhdətini müəyyənləşdirir. Onlar işçiləri bütünlükdə təşkilatın məqsədlərinin əldə olunmasına cəlb edirlər.
Nəticədə aşağıdakıların həyata keçirilməsi mümkün
olur:
- xarici mühitin dəyişikliklərinin dərk edilməsi və
onlara münasibət göstərilməsi, müştərilər, sahibkarlar, heyət, tədarükçülər və bütövlükdə cəmiyyət də daxil olmaqla, bütün iştirakçıların ehtiyaclarının nəzərdən keçirilməsi;
- təşkilatın gələcəyinin dəqiq təsəvvür edilməsi;
- təşkilatın bütün səviyyələrində etik modellərin
iştirak dərəcələrinin müəyyən olunması;
- inamın yayılması və qorxunun aradan qaldırılması;
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- məsuliyyət və hesabatlılıqla birlikdə hərəkətlərin
sərbəstliyinin təmin edilməsi yolu ilə səlahiyyətlərin tabelikdə olanlara verilməsi;
- işçilərin stimullaşdırılması və onların nailiyyətlərinin təsdiqlənməsi;
- açıq və vicdanlı əlaqələrə yardım göstərilməsi;
- kadrların öyrədilməsi (təlimi, təhsili);
- perspektiv məqsədlərin və vəzifələrin müəyyən
olunması;
- həmin məqsəd və vəzifələrə nail olmaqdan ötəri
strategiyanın tətbiqi.
Bu prinsipin tətbiqi aşağıdakı üstünlüklərdən istifadə
etməyə imkan verir: təşkilatın gələcəyinin dəqiq proqnozunu müəyyənləşdirmək; təşkilatın məqsədlərinə nail olmaqdan ötrü işçiləri cəlb etmək; marağı, mükəmməl məlumatı olan və sabit komanda əldə etməyə imkan verir.
«İşçilərin cəlb edilməsi» prinsipi aşağıdakılardan
ibarətdir: işçilər təşkilatın məğzini təşkil edir, onların tam
cəlb olunması təşkilatın mənfəəti üçün həmin işçilərin bilik və təcrübələrindən istifadə edilməsinə imkan verir. İşçilər tam cəlb olunduqda aşağıdakıları edəcəklər:
- problemin həllinə görə məsuliyyəti öz üzərlərinə
götürəcəklər;
- təkmilləşmə imkanlarını fəal surətdə arayacaqlar;
- qruplarda və briqadalarda öz bilik və təcrübələrini
sərbəst surətdə bölüşəcəklər;
- müştərilərdən ötəri qiymətli əşyaların yaradılmasına səylərini yönəldəcəklər;
- təşkilatın məqsədlərinə nail olmaq sahəsində təşəbbüskarlıq və yaradıcılıqlarını nümayiş etdirəcəklər;
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- müştərilərə və cəmiyyətə öz təşkilatlarını daha yaxşı təqdim edəcəklər;
- öz işlərindən məmnuniyyət əldə edəcəklər;
- öz təşkilatlarının bir hissəsi olduqları ilə öyünəcəklər.
Bu prinsipin tətbiqi aşağıdakı üstünlükləri verir: işçilər planın təkmilləşdirilməsinə və yerinə yetirilməsinə öz
töhfələrini sərbəst surətdə verirlər; işçilər məqsədlərin müəyyən olunmasında iştirak edirlər; işçilər operativ əməliyyatlara və prosesin təkmilləşdirilməsinə cəlb olunurlar; işçilər öz işlərindən böyük məmnuniyyət əldə edirlər və müəssisənin üstünlükləri naminə peşəkarlıq səviyyələrini artırmağa və inkişaf etdirməyə fəal surətdə çalışırlar.
«Proseslərə əsaslanan yanaşma (üsul)» prinsipi istənilən nəticəni daha səmərəli əldə etməyə imkan verir, çünki ehtiyatların və fəaliyyətin bütün növlərinin idarə olunmasına proses kimi baxılır. Bu prinsipin tətbiqi aşağıdakıları həyata keçirməyə imkan verir:
- istənilən nəticəyə nail olmaqdan ötəri prosesin
müəyyənləşdirilməsi;
- təşkilatın proses və funksiyalarının xarakteristikalarının eyniləşdirilməsi;
- proseslərin idarə edilməsinə görə məsuliyyətin
müəyyən olunması;
- prosesin giriş və çıxışının eyniləşdirilməsi.
Bu prinsipin tətbiqi böyük üstünlüklər verir, bütün
təşkilat üzrə həmin yanaşmanın (üsulun) məqbul hesab
edilməsi daha çox gözlənilən nəticələrə, ehtiyatlardan daha yaxşı istifadə olunmasına gətirib çıxara bilər, vaxta qənaət olunar və qiymət azalar; prosesin imkanlarının dərk
edilməsi perspektiv üçün məqsəd və vəzifələrin proqnozlaşdırılmasına imkan verir; proseslərə əsaslanan yanaşma-
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nın (üsulun) qəbul edilməsi bütün operativ nəticələrin qiymətini aşağı salır, xeyli miqdarda qüsurların qarşısını alır,
silsilənin vaxtını azaldır.
«İdarəetməyə sistemli yanaşma» prinsipi verilmiş
məqsəd üçün bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə asılılığı olan
proseslər sistemini eyniləşdirməkdən, dərk edib idarə etməkdən ibarətdir ki, bu da təşkilatın səmərəliliyini artırmağa imkan verər.
Onun tətbiqi aşağıdakılara səbəb olur:
- verilmiş məqsədə təsir göstərən proseslərin eyniləşdirilməsi, yaxud inkişaf etdirilməsi yolu ilə sistemin
müəyyən olunması;
- daha səmərəli yol ilə məqsədə nail olmaqdan ötəri
sistemin strukturlaşdırılması;
- sistemin prosesləri arasında qarşılıqlı asılılığın dərk
edilməsi;
- ölçmələr və qiymətləndirmələr vasitəsilə sistemin
daim təkmilləşdirilməsi.
«Fasiləsiz surətdə təkmilləşdirmə» prinsipi aşağıdakılara səbəb olur:
- məhsulun, proseslərin və sistemlərin fasiləsiz surətdə təkmilləşdirilməsinin aparılması təşkilatın hər bir işçisinin məqsədinə çevrilir;
- get-gedə artan və dağıdıcı təkmilləşdirmə kimi əsas
təkmilləşdirmə konsepsiyalarının tətbiqi;
- proseslərin səmərəliyinin daim artması;
- təşkilatın hər bir üzvünə fasiləsiz təkmilləşdirmə
metodlarının və alətlərinin öyrədilməsi (təmin olunması)
imkanlarının təmin edilməsi («plan-iş-yoxlama-hərəkət»
silsiləsi kimi);
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- təkmilləşdirmənin idarə olunması və ona nəzarət
edilməsindən ötəri məqsəd və tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi;
- təkmilləşdirilmələrin təsdiqlənməsi.
Həmin prinsipin üstünlüklərinə aşağıdakıları aid etmək olar: biznesin strateji planlaşdırılmasında fasiləsiz
təkmilləşdirmə metodundan istifadə edilməsinə imkan verən biznes strategiyalarının və planlarının tətbiqi; təkmilləşdirmənin real məqsədlərinin müəyyən edilməsi və onlara nail olmaqdan ötəri ehtiyatların təmin edilməsi; fasiləsiz təkmilləşdirmə proseslərinə qulluqçuların cəlb edilməsi; bütün qulluqçuların metodikalar, təlimatlar və alətlərlə təmin edilməsi, habelə təkmilləşdirmə üzrə fəaliyyətə
görə mükafatlandırılma.
«Faktlar əsasında qərar qəbul edilməsi» prinsipinin həyata keçilməsi qəbul olunan qərarların və yerinə yetirilən işlərin səmərəliyinin yüksəldilməsinə imkan verir,
çünki onlar məlumat və informasiyaların təhlilinə əsaslanır. Bu prinsipin tətbiqindən ötrü aşağıdakıların yerinə
yetirilməsi zəruridir:
- qarşıya qoyulan məqsədə aid olan ölçmələrin, məlumat, informasiyaların toplanmasının aparılması;
- mümkün qədər dəqiq və etibarlı məlumat və informasiyaların təmin edilməsi;
- təsirli metodlardan istifadə etməklə məlumat və informasiyaların təhlili;
- qərarın qəbul edilməsindən ötəri təhlilin nəticələrindən istifadə olunması;
- təhlilə əsaslanan, təcrübə və intuisiya (duyğu, duyma, sezmə) nəzərə alınmaqla qərarların qəbulu və onların
yerinə yetirilməsi.
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Bu prinsipin tətbiqinin əsas üstünlüklərinə aşağıdakıları aid etmək olar: daha real və əldə edilməsi mümkün ola
bilən planların formalaşdırılması; müqayisə edilən məlumatlar və informasiyalar əsasında əsaslandırılmış məqsədin seçilməsi; işçilərin, kollektivlərin və fəhlə qruplarının
iradlarının tədqiqi kimi mənbələrdən əldə olunan təkliflərin, məlumat və informasiyaların təhlili imkanlarının əmələ gəlməsi və həmin təhlilin nəticələrindən rəhbərliyin öz
işçilərinə qarşı münasibətinə dair siyasətinin formalaşdırılmasından ötrü istifadə edilməsi.
«Tədarükçü ilə qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlər» prinsipi hər iki təşkilata biznesdə daha yüksək
müvəffəqiyyətə nail olmaq imkanı verir.
Bu prinsipin tətbiqinin üstünlüklərinə aşağıdakılar
aiddir: tədarükçülərlə, rəqiblər üzərində üstünlük əldə etməyə imkan verən strateji alyansların(ittifaqın, birləşmələrin), yaxud partnyorluğun (tərəfdaşlığının, oyundaşlığın)
inkişafı; tədarükçülərin strateji məqsədləri müəyyənləşdirməyə imkan verən daha erkən cəlb olunması və iştirakı;
məhsulun etibarlı və qüsursuz çatdırılmasının təmin edilməsi; tədarükçülərin təlim edilməsi (öyrədilməsi); hər iki
təşkilatın işinin yaxşılaşdırılmasından ötrü təkmilləşdirmə
üzrə birgə səylər.
9.2. Keyfiyyətin idarə edilməsinin metodları
Kİ-nin iqtisadi metodları müəssisə və təşkilatların işçilərini və kollektivlərini keyfiyyətin daim yüksəldilməsinə, onun zəruri səviyyəsinin daim təmin edilməsinə həvəsləndirən iqtisadi şəraitin yaradılması ilə reallaşdırılır.
Kİ-nin iqtisadi metodlarına aşağıdakılar daxildir:
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 Kİ sahəsində fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi (Kİ
sahəsində yeniliklərin, yeni və modernləşdirilmiş məhsul
növlərinin işlənməsi üçün kreditlərin verilməsi ; borcların
verilməsi, qiymətin müəyyənləşdirilməsi, kalkulyasiya,
xərclərin və nəticələrin tutuşdurulması)
 Kİ sisteminin bölmələrində təsərrüfat hesabı
 Islehsalın iqtisadi stimullaşdırılması, istehlakçılara
onların tələblərinə uyğun məhsul və xidmətlərin təqdim
edilməsi;
 Yeni və modernləşdirilmiş məhsul və xidmət növlərinin yaradılmasının biznes-planlaşdırılması, onlar üçün
beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun KS-nin işlənməsi;
 məhsul və xidmətlərin keyfiyyət səviyyəsi nəzərə
alınmaqla onların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi;
 keyfiyyət üçün iqtisadi həvəsləndirmə fondlarının,
o cümlədən keyfiyyətə, məhsulun, texnikanın, texnologiyanın yaradılması və modernləşdirilməsinə görə həvəsləndirmə və mükafatlandırma fondlarının təşkil olunması;
 istehsal sisteminin hər bir iş yerində və ümumilikdə idarəetmə sistemində keyfiyyətə görə əmək haqqının
ödənməsi və maddi həvəsləndirmə sisteminin tətbiqi;
 tədarük edilən məhsulun və göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətindən asılı olaraq tədarükçülərə iqtisadi təsir vasitələrindən istifadə üçün şəraitin yaranması.
İqtisadi metodlardan istifadəyə misal kimi maddi stimullaşdırmanı göstərmək olar. Bu zaman qabaqcadan
əmək haqqının artırılmasının müqabilində işçidən öz əməyinin keyfiyyətinə daha yüksək məsuliyyət, böyük intizam
və nəticə kimi yüksək keyfiyyətli məhsul gözlənilir: «daha
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yüksək əmək haqqı – daha yüksək keyfiyyət». Bu məsələ
hal-hazırda geniş istifadə olunan «yüksək səmərəlilik –
yüksək əmək haqqı» kimi yanaşma ilə ziddiyyət təşkil
edir. Birinci metoddakı yanaşmanın nə qədər faydalı və
səmərəli olmasını Yaponiyanın «Omron» korporasiyasında qazanılan nailiyyətlərin misalında görmək olar. Lakin
bu korporasiyanın təcrübəsi göstərir ki, belə yanaşmadan
diferensial şəkildə, hər bir kəsin əməyini hərtərəfli qiymətləndirməklə, subyektivliyə və bərabərləşdirməyə yol vermədən istifadə edilməlidir.
Bu metodun geniş miqyasda reallaşdırılması nəticə
etibarı ilə əhalinin tələbatını və alıcılıq qabiliyyətini yüksəldə bilər (əmək haqqının artması ilə əlaqədar). Bu da uyğun olaraq istifadə olunan məhsulun həcmini, müəssisələrin (metodun tətbiq edildiyi müəssisədə daxil olmaqla)
ümumi gəlirini artırır.Məhsulun satış həcmi yalnız keyfiyyətin yaxşılaşdırılması ilə yox, həm də maya dəyərinin
azalması (sonra bu, qiymətin aşağı düşməsinə gətirir) və
istehsal həcminin böyüməsi ilə artır (şəkil 9.2).
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Şəkil 9.2. «Daha yüksək əmək haqqı daha yüksək
keyfiyyət» əmək haqqının ödənməsi metodunun prinsipial mahiyyəti
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə Azərbaycan
Respublikasında bazar münasibətlərinin inkişafı KİE-nin
iqtisadi metodlarından daha geniş istifadəni tələb edir. Bu,
bazar münasibətləri şəraitində müəssisələrin öz varlığını
qoruyub saxlaması və inkişafı üçün mühüm şərtdir.
Kİ-nin təşkilati-tapşırma metodları keyfıyyətin yüksəldilməsinə və zəruri keyfıyyət səviyyəsinin təmin edilməsinə yönəldilmiş icra üçün məcburi direktiv, əmr və sərəncamlar vasitəsilə həyata keçirilir.
Kİ-nin təşkilati-tapşırma metodlar qrupuna aşağıdakılar daxildir:
• reqlamentləşdirmə (ümumtəşkilati, funksional, vəzifə, struktur);
• standartlaşdırma;
• normalaşdırma (ədədi kəmiyyətlərin normaları bazasında);
• təlimatlandırma (tanış etmə, izah, məsləhət, xəbərdarlıq);
• tapşırma təsirləri (əmr, sərəncam, göstəriş, qərar,
icraya nəzarət və s. əsasında). Bunlardan aşağıdakıları xüsusi qeyd etmək lazımdır: təşkilatların birinci rəhbərləri
tərəfindən təsdiq edilən keyfiyyət sahəsində siyasətin
işlənməsi və tətbiqi; Kİ üzrə müəssisə standartları, rəhbərlik, prosedur və digər normativ-texniki və normativ-metodiki sənədlərin işlənməsi və tətbiqi; bölmələr haqqında
əsasnamə və vəzifə təlimatlarının işlənməsi və tətbiqi; Kİ
üzrə kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi, tərbiyə edilməsi
və attestasiyası: Kİ üzrə qabaqcıl təcrübənin mənimsənil-

195

məsi; keyfiyyət üzrə məqsədli proqramların yerinə yetirilməsinin təminatı;
• Kİ üzrə əmr və sərəncamlar; beynəlxalq, Dövlət
standartlarının və texniki şərtlərin tələblərinin yerinə yetirilməsinin təminatı; normativ-texniki və normativ-metodiki sənədlərin və keyfiyyətin idarə edilməsi və təmin olunması üzrə qərarların tələblərinin icrasına nəzarət.
Təşkilati-tapşırma metodlarının tətbiqi müxtəlif statuslu sənədlər toplusunun yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu
zaman hər bir sənədin məzmununun keyfiyyətinə son dərəcə sərt tələblər qoyulmalıdır. Əks halda Kİ üzrə qeyd
olunan metodlar idarəetmə təcrübəsində tam reallaşa bilməz. Kİ üzrə sənədlərə qoyulan tələblər aşağıdakılardır:
• informasiyanın şərhində məntiqi ardıcıllıq və dəqiqlik;
• birmənalı şərh olunmanı təmin etmək üçün ifadələrin sadəliyi, konkretliliyi və dəqiqliyi;
• sübut və dəlillərin inandırıcı olması;
• informasiyanın səlisliliyi, ifadəli olması;
• kifayətlilik və əsaslılıq;
• kiçik həcm:
• az dəyişkənlilik (stabillik);
• keyfiyyətli ifadə tərzi.
Keyfiyyət sahəsində siyasət Kİ-nin mühüm tərkib
hissəsidir. Kİ-nin təşkilati-tapşırma metodu istifadə edilərkən sənədləşmədə bu sənəd birinci olmalıdır. O da yüksək
menecerlər qrupunun keyfiyyət sahəsində siyasətin aparılmasına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi zərurəti
ilə əlaqədardır.
Keyfıyyət sahəsində müəssisənin siyasəti formalaşdırılarkən ona qoyulan tələblər nəzərə alınmalıdır:
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-rəhbərlik tərəfindən o, yazılı şəkildə müəyyənləşdirilməli və birinci rəhbər tərəfındən imzalanmalıdır;
-müəssisənin digər istiqamətlərdəki fəaliyyəti ilə uzlaşdırılmalıdır;
-rəhbərlik keyfiyyət sahəsində siyasətin kollektivin
hər bir üzvü tərəflndən başa düşülməsini təmin etməli və
bu siyasəti həyata keçirməlidir;
-bu siyasət elə formalaşdırılmalıdır ki, yalnız buraxılan məhsulun keyfıyyətinə yox, əmək kollektivinin hər bir
üzvünə də təsir etsin. Keyfiyyət sahəsində siyasəti ifadə
edən sənəd qısa, sadə, asan başa düşülən, yadda qalan olmalı, hər bir işçinin əməyinin keyfiyyətinə qoyulan tələbləri əks etdirməlidir.
Mahiyyət etibarı ilə məhsulun keyfıyyəti sahəsində o
siyasət məqbul sayıla bilər ki, bir sıra suallara müsbət cavab versin: o qısadırmı, müəssisə kollektivinin hər bir üzvünə aiddirmi; burada işin keyfiyyətinə standartlar (tələblər) müəyyənləşdirilmişdirmi; tədarük olunan məhsulun
keyfiyyətinin bütün cəhətləri əhatə olunmuşdurmu (bu
sual həm də məhsulun tədarük müddətlərinə, qiymətinə,
müəssisənin fəaliyyət nəticələrinin, xidmətlər də daxil olmaqla keyfiyyətinə aid edilməlidir); keyfiyyət sahəsində
siyasət müəssisənin birinci şəxsi tərəfindən imzalanmışdırmı.
Keyfıyyət sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsində
formalaşan siyasət yuxarıda göstərilən sualların çoxuna
cavab verir. Məsələn, İBM korporasiyasının prezidenti tərəfindən imzalanmış keyfiyyət sahəsində siyasətdə belə bir
ifadə vardır: «Biz öz sifarişçilərimizə qüsursuz, rəqabət
qabiliyyətli malları və xidmətləri müəyyənləşdirilən müd-
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dətdə dəqiq göndərəcəyik». Bu bəyanatın təhlili göstərir
ki, o;
• korporasiyanın hər bir işçisinə ünvanlanmışdır;
• keyfıyyət səviyyəsinin göstəricilərini dəqiq müəyyən edir;
• keyfiyyətin bütün cəhətlərini, o cümlədən qiyməti,
tədarük və icraetmə müddətlərini əhatə edir:
• korporasiyanın birinci şəxsi tərəfindən imzalanmışdır.
Yuxarıda göstərildiyi kimi, keyfiyyətin idarə edilməsində sosial-psixoloji metodlar da tətbiq edilir.
Sosial-psixoloji metodlara aşağıdakılar daxildir:
• kollektivin hər bir üzvünün, ümumilikdə, kollektivin təşəbbüskarlığın və yaradıcı fəaliyyətinin artırılması,
keyfiyyətin yaxşılaşdırılması və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilməsi, həmçinin intizamın, məsuliyyətin möhkəmləndirilməsi üsulları;
• yüksək keyfiyyətin əldə olunmasına maddi həvəsləndirmə formaları;
• kollektivdə psixoloji iqlimin yaxşılaşdırılması qaydaları. Buraya münaqişələrin aradan qaldırılması üsulları,
psixoloji cəhətdən qarşılıqlı uyğunlaşmanı təmin etmək
üçün əməkdaşların seçilməsi və yerləşdirilməsi üsulları
daxildir;
• keyfıyyətin təmin edilməsində əmək kollektivinin
hər bir üzvünün psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması üsulları;
• müəssisədə tələb olunan keyfiyyətin təmin edilməsi
ənənələrinin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi
üsulları;
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• kollektivin hər bir üzvünün keyfiyyətin idarə edilməsinə cəlb olunması qaydaları.
Beləliklə, sosial-psixoloji, metodlar əmək kollektivində sosial-psixoloji proseslərin gedişinə təsir edə bilən
faktorlardan istifadəyə əsaslanır və keyfiyyət sahəsində
qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmağa xidmət edir.

9.3. Keyfiyyətin idarə edilməsi prosesinin
planlaşdırılması
Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırlması dedikdə, verilmiş anda və ya verilmiş zaman kəsiyində tələb olunan
keyfiyyət göstəriciləri ilə buraxılış üzrə əsaslandırılmış
məsələlərin bərqərar olunması başa düşülür. Keyfiyyətin
yüksəldilməsinin planlaşdırılması daxili və xarici bazarın
tələbatlarının proqnozlaşdırılmasına, elmi cəhətdən əsaslandırılmasına söykənməlidir. Bu zaman keyfiyyətin yüksəldilməsinin planlarının düzgün əsaslandırılmasında məhsulun istismarı nəticələri haqqında informasiyanın ümumiləşdirilməsi və təhlili böyük rol oynamağa başlayır.
Keyfiyyətin yükəldilməsinin planlaşdırılması fəaliyyəti, məmulatın həyat silsiləsinin müxtəlif idarəetmə səviyyələrində və mərhələlərində layihələndirmə, istehsal və
istismar da daxil olmaqla, həyata keçirilməsi sayəsində təmin edilir. Keyfiyyətin artırılması planları zəruri maddi,
maliyyə və əmək resursları ilə təmin edilməli, keyfiyyətin
yüksəldilməsi üzrə planlaşdırılan göstəricilər və tədbirlər
isə iqtisadi səmərəliliyin hesablamaları ilə dəqiq əsaslandırılmalıdır.
Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılmasının əsas məsələləri siyahısına aşağıdakılar daxildir:
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- xüsusiyyətləri bazarın mövcud və perspektiv tələbatlarına maksimum uyğun olan məhsul buraxılışının təmini;
- ən yaxşı yerli və xarici nümunələrin texniki səviyyəsinə və keyfiyyətinə çatmaq və onları keçmək;
- məhsulun ehtiyat təminatları və istehlakçıların tələbatları nöqteyi-nəzərindən onun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə iqtisadi cəhətdən optimal məsələlərin təyin edilməsi;
- növlər üzrə ölçü sırasının optimallaşdırılması yolu
ilə buraxılan məhsulun strukturunun təkmilləşdirilməsi;
- sertifikatlaşdırılmış məhsul buraxılışının artırılması;
- artıq buraxılan məhsulun ayrıca istehlak xüsusiyyətlərinin (etibarlılığı, uzunömürlülüyü, qənaətliliyi və s.)
yaxşılaşdırılması;
- mənəvi cəhətdən köhnəlmiş və rəqabətə davamsız
məhsulun vaxtında dəyişdirilməsi, azaldılması və ya istehsaldan çıxarılması;
- standartların, texniki şərtlərin və başqa normativ sənədlərin tələblərinə ciddi əməl olunmasının təmini, yeni
işlənilmiş standartların vaxtında tətbiqi və köhnələrinə yenidən baxılması;
- keyfiyyətin verilmiş səviyyəsinə nail olmağı təmin
edən konkret tədbirlərin işlənilməsi və reallaşdırılması;
- istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin artırılması və
keyfiyyəti yaxşılaşdırılmış məhsuldan istifadə.
Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılmasının mövzusu
son nəticədə, həm məhsulun ayrı-ayrı xassələrini, həm də
keyfiyyətin idarə edilməsi sistem və proseslərinin müxtəlif
xüsusiyyətlərini əks etdirən tədbir və meyarlardır.
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Bu göstəricilər öz əksini məhsulun keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması üzrə konkret tapşırıqlarda, elmi-tədqiqat
planlarında və təcrübə-konstruktor işlərində, standartlaşdırma və metroloji təminatda, keyfiyyətin idarəetmə sisteminin tətbiqində, müəssisənin texniki inkişafında, kadrların hazırlanmasında və s. tapır.
Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi planlaşdırmanın ümumi prinsipləri və planlaşdırma metodlarının tətbiqi
əsasında planlaşdırılır. Planlaşdırmanın ümumi prinsiplərinə aşağıdakılar aid edilir:
- mərkəzləşdirilmiş rəhbərliyin bölmələrin müstəqilliyi ilə uyğunluğu;
- mütənasiblik, yəni müəssisənin ehtiyatlarının və
imkanlarının balanslaşdırılmış qeydiyyatı;
- komplekslilik (tamlıq) – müəssisənin fəaliyyətinin
bütün tərəflərinin qarşılıqlı bağlılığı;
- detallaşdırma - planlaşdırmanın dərinlik dərəcəsi;
- dəqiqlik və aydınlıq – plan parametrlərinin buraxılışı (xəta) və sapmalar dərəcəsi;
- sadəlik və aydınlıq – planın məhsul işləyənlərin və
ondan istifadə edənlərin anlama səviyyəsinə uyğunluğu;
- fasiləsizlik – planlaşdırmanın müvəqqəti məkanının
tamlığı;
- elastiklik və çeviklik – ehtiyatlardan istifadə imkanını və alternativlərin nəzərə alınması;
- elmilik – planlaşdırılmada elm və texnikanın ən
yeni naliyyətlərinin, perspektiv standartların, bazar tələbatlarının (həm mövcud, həm də perspektivdə olanların)
nəzərə alınması;
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- qənaətlilik – məqsədli nəticənin xərclərə nisbəti
mövqeyindən planlı fəaliyyətin səmərəliliyi.
Planlaşdırma metodlarına aid edilir:
- hesablama-təhlil metodu görülən işlərin parçalanmasına, elementlər və qarşılıqlı əlaqələr üzrə istifadə olunan ehtiyatların qruplaşdırılmasına, onların qarşılıqlı təsirinin səmərəli şərtlərinin təhlilinə və bunun əsasında planların layihələrinin işlənməsinə əsaslanır;
- sınaq (təcrübi) metodu ölçmələr və təcrübələrin keçirilməsi və öyrənilməsi, həmçinin menecerlərin, plançıların və başqa mütəxəssislərin təcrübəsinin nəzərə alınması
əsasında müəssisənin idarə edilməsi altsistemlərinin norma, normativ və modellərinin layihələndirilməsi;
- hesabat-statistik metodu idarəetmə altsistemlərinin
xüsusiyyətlərinin real vəziyyətini və dəyişikliyini xarakterizə edən hesabat, statistik və digər faktiki informasiya
əsasında planların layihələrinin işlənilməsi.
Keyfiyyətin zəruri səviyyəsinin təmini üzrə planda
fəaliyyət zamanı işlərin spesifik növləri də tətbiq olunur:
- istehlakçıların tələblərinin təhlili;
- tələbatın öyrənilməsi;
- iddiaların təhlili;
- perspektivli standart tələblərinin və ETİ (elmi
tədqiqat işləri) nəticələrinin qeydə alınması;
- patent informasiyasının öyrənilməsi;
- məhsulun sertifıkatlaşdırılmasına olan tələblərin
dəyişməsinin qeydə alınması;
- plan hesablamalarının həyata keçirilməsi;
- plan tədbirlərinin uyğunlaşdırılması.
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9.4. Keyfiyyətin idarə edilməsinin praktiki təşkili,
uzlaşdırılması və tənzimlənməsi
Məhsulun keyfiyyətinin proqnozlaşdırılması və planlaşdırılmasını daxil edən ilkin idarəetmədən sonra təşkiletmə, uzlaşdırma, tənzimləmə və motivləşdirmə proseslərindən əlavə operativ idarəetmə mərhələsi gəlir. Bu proseslər
aşağıdakı şərtlərlə keyfiyyətin idarəedilməsinə tətbiq olunur:
- məhsulun və işlərin keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin səmərəli keçirilməsinə;
- yüksək keyfiyyətli məhsulun istehsalının, satışının
və satışdan sonrakı xidmətinin sabitləşməsinə;
- qüsurların yaranma səbəblərinin təyininə, onların
operativ aradan qaldırılmasına;
- kollektiv və fərdi məsuliyyət mexanizminin işlədilməsinə və yüksək keyfiyyətli məhsulun buraxılışının
həvəsləndirilməsinə.
İnsan həyatının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, o
cümlədən, məhsul keyfiyyətinin qaldırılması məsələləri
bizim zamanda o qədər əhəmiyyətlidir ki, onlar bu sahədə
dövlətlərarası qarşılıqlı fəaliyyətə və səylərin güclənməsinə gətirib çıxarmışdır.
Hal-hazırda çoxlu sayda keyfiyyətin idarə edilməsi
üzrə işləri həyata keçirən və bütün dünyanın dövlətləri
arasında elmi-texniki, iqtisadi, ticarət və başqa əlaqələrin
dinamik inkişafına kömək edən beynəlxalq təşkilatlar
mövcuddurlar. Bu ilk növbədə standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilat (İSO), Beynəlxalq Energetika Komissiyası
(İEC), Keyfiyyət üzrə Avropa Komissiyasıdır (EOQ). On-
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lar dünyanın olduqca çox ölkəsində şöbələrə malikdirlər
və keyfiyyətin idarə edilməsi və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi kimi beynəlxalq problemləri həll edirlər.
Azərbaycanda keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə bütün
metodoloji və təşkilati-metodik işi Azərbaycan Hökümətinin təmsilçisi kimi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, qanunverici işi isə nümayəndəli müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirir. Adı çəkilən Komitə ölkənin bütün
ərazilərində təşkilati-metodik, nizamlayıcı və nəzarət
funksiyalarını həyata keçirən şaxələnmiş şöbələr və təşkilatlar şəbəkəsinə malikdir. Belə təşkilatların tərkibinə ETİ
və TKB (təcrübi-konstruktor bürosu), standartlaşdırma
orqanları, metroloji və sınaq laboratoriyaları və bir sıra digər təşkilatlar daxildir.
Müxtəlif sahəli nazirliklər səviyyəsində xüsusi bölmələr mövcuddur. Onların tabeçiliyində müxtəlif sahə idarəetmələri və laboratoriyaları (çox vaxt sahə müəssisələri
nəzdində) yerləşirlər. Keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə dövlət və müxtəlif sahəli orqanların funksiyalarını – standartlaşdırmanın, sertifikatlaşdırmanın, nəzarətin və s. yerinə
yetirilməsi üçün regional mərkəzlərə malikdir.
Müəssisələrdə keyfiyyətin idarə edilməsi xidmətlərini, bir qayda olaraq, təşkilati seçirlər, belə xidmətin
konkret təşkilati formaları isə keyfiyyətin idarə edilməsi
sisteminin müəssisənin idarə edilməsinin ümumi sistemindəki yerindən, istehsalın miqyasından və spesifikliyindən
asılıdır.
Maşınqayırmanın tipik orta müəssisəsində belə xidmətə, tabeçiliyində keyfiyyətin idarə edilməsinin təkmil-
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ləşdirilməsi ilə bağlı olan, analitik iş üzrə bölmələrin, texniki nəzarət (keyfiyyətə nəzarət şöbəsi) şöbəsinin (idarəsinin), sınaq və ölçmə laboratoriyalarının, meteroloji xidmətin olduğu keyfiyyət üzrə müdir müavini (keyfiyyət üzrə
müdir) başçılıq edir.
Qeyd etmək vacibdir ki, keyfiyyətə nəzarətin və
onun elementlərinin funksiyası texnoloji prosesləri təşkil
etməli və buna görə də ehtiyatların müvafiq xərclərini nəzərə almalıdır ki, bu da bütövlükdə həmin məhsulun istehsalının təşkilinə və iqtisadi hesablanmasına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Bundan başqa, müəssisənin təşkili
həmişə, onun nasazlıqlarının, zədələrin yaranmasının ehtimalının hesablanması üzərində qurulmalı və məhsulun yaradılması və hərəkəti proseslərinin keyfiyyətinə operativ
təsirinin məhsulun yaradılmasının və reallaşdırılmasının
ilkin mərhələsində zədə və çıxdaşların aradan qaldırılmasının sxemini nəzərdə tutmalıdır.
Nəzərdən keçirilmiş, keyfiyyətin idarə edilməsinin
yüksək səviyyəli sistemi elementlərinin səlahiyyətləri çərçivəsində TQM-ə istiqamətlənməklə bütün Deminq silsiləsi boyu işi həyata keçirir.
9.5. Keyfiyyətin idarə olunması zamanı
motivasiya prosesinin əhəmiyyəti
Müəssisədə keyfiyyət sisteminin tətbiqi çox vaxt
müstəsna olaraq onlar üçün həvəsləndirici olan sertifikatın
alınmasına yönəlmiş olur. Bu məsələnin həllindən sonra
müəssisədə keyfiyyət sisteminin baxılmasına maraq və
cəhd azalır. Oxşar hal gözlənilən üstünlüyün azalması zamanı yaranır. Məsələn, xərclərin qısamüddətli artımı və ya
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sifarişlərin sayının azalması zamanı səylərin zəifləməsi
baş verir, məhsul keyfiyyətinin və xidmətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş davranış dəyişir. Bu əməkdaşlar üçün
tam ədalətlidir. Əgər üstünlüklər, məsələn mükafatlar, xidməti avtomobillər və xarici ezamiyyətlər yox olursa və ya
onlara sadəcə öyrəşirlərsə, onda fəaliyyətin fəallığı azalır,
zəruri davranış isə get-gedə daha da pisləşir.
Beləliklə, xarici motivasiya yalnız qısa müddətdə və
dövri olaraq təhrikedici və yardımçı vasitə kimi fəaliyyət
göstərə bilər. Müəssisədə yalnız daxili motivasiyanın yaradılması keyfiyyət sisteminə real fayda verə bilər. Daxili
motivasiyanın yaradılması əhəmiyyətli dərəcədə dərketmə
və həyəcankeçirmə prosesləri ilə əlaqədardır. Bu zaman
bütün səviyyələrdə ierarxiyanın və auditor rəhbərlərinin
fəaliyyətinə böyük əhəmiyyət verilir. Daxili motivasiyanın
yaradılması və onun qorunub saxlanılması çətin məsələdir.
Onun müəssisə və əməkdaşlar üçün məqsədəuyğun və
əhəmiyyətli olmasına inamın formalaşdırılması, sonuncularda məsuliyyət hissinin və onun reallaşmasında fəal iştiraka cəhdin yaradılması zəruridir.
Belə məsələnin həllindəki önəmli anlar aşağıdakılardır:
- informasiya və yardım;
- əlaqə;
- bütün əməkdaşların fəal cəlb olunması;
- nümunə və rəhbərlik.
Daxili motivasiyanın yaradılması və müdafiə edilməsinin bəzi ümumi prinsiplərini göstərmək olar:
- daimi motivasiya işdən yaranır, hansı ki, cazibədar
olmalı, yaradıcı xassəyə malik olmalı, icraçıdan məsuliyyət tələb etməlidir;

206

- məqsədlərin qoyuluşu və qiymətləndirilməsi, həmçinin işin nəticələri dəqiq müəyyən olunmalıdır;
- motivasiyanı, nail olunmuş nəticələrin tanınması və
onlara görə minnətdarlıq möhkəmləndirilir;
- xidmətdə irəliləyiş, gələcək planlar və peşəkar yüksəliş motivasiyaya xidmət edən yaxşı amillərdir;
- heyətin şəxsi hazırlanmasının istehsalatda istifadəsi
önəmli motivatordur.
İdarəetmə elminin baniləri heyətin motivasiyasının
müəssisənin səmərəli fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyətini
qeyd edirdilər. F.Teylor inzibatçılar ilə dostcasına əməkdaşlıqdan, A.Fayol və H.Emerson - ədalətli mükafatlandırmadan bəhs etmiş, H.Ford isə 8 saatlıq iş günü və əmək
haqqının minimal səviyyəsini tətbiq etmişdir. Lakin heyətin motivasiyasının əhəmiyyəti tam sxemdə öz əksini "insan münasibətləri" doktrinasında və insanların davranışı
haqqında elm nöqteyi-nəzərindən idarəetməyə yanaşmada
tapmışdır.
Keyfiyyətin idarə edilməsində heyətin motivasiyası
işçilərin, məhsul keyfiyyətinin təmini üzrə aktiv fəaliyyətə
təhrik olunmasıdır. Motivasiyanın əsasında əməyə vicdanlı münasibət hesabına işçilər üçün öz şəxsi məqsədlərini reallaşdırmaq üçün imkanların yaradılması prinsipi
dayanır. İdarəetmədə motivasiya hər şeydən əvvəl idarəetmə metodlarının bacarıqlı uzlaşdırılması, kifayət qədər yararlı idarəetmə üslubunun formalaşdırılması ilə əlaqədardır. O, muzd prosesində və formalarında, saziş şərtlərində,
əməyin ödənilməsi və həvəsləndirilməsi, ixtisasın yüksəldilməsi sistemində reallaşır və hər bir təşkilatın rəqabətə
davamlığını müəyyən edən təməldir (idarəetmə sahəsində
görkəmli mütəxəssislərin rəyinə görə).
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X. FƏSİL. MƏHSULUN KEYFİYYƏTİNİN
İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMLƏRİ VƏ MEXANİZMİ
10.1. Ümumi menecment və keyfiyyət
menecmentinin qarşılıqlı əlaqəsi
Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi inkişaf tarixindən göründüyü kimi, bu keyfiyyət parametrləri və onların yayınma səbəblərinə sadəcə olaraq nəzarət deyil,
həm məhsulun həyat silsiləsini əhatə edən, məhsulun keyfiyyət yüksəlişini və keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin
fəaliyyətinin strateji və operativ proseslərini sistemli olaraq təmin edən idarəçilik fəaliyyətidir.
Menecment əsaslarından bəllidir ki, istehsal münasibətlərinin inkişafı boyu əmək bölgüsü spesifik əmək proseslərinin - idarəçilik proseslərinin ayrılmasını gətirib çıxarmışdı. Menecment (idarəetmə) - nəticəyə görə menecerlərin məsuliyyəti şərti ilə bir şəxsin və ya şəxslər qrupunun (menecerlərin) digər şəxslərlə qarşıya qoyulan
məqsədlərə nail olunmasına uyğun fəaliyyətə keçməsi
üçün təsiridir. İdarəetmə məsələlərinin ümumiliyi onun
ümumi qanunlarını formalaşdırmağa imkan verir. İdarəetmə praktikasının təhlili və ümumiləşdirilməsi isə qanunlara söykənərək idarəetmə elmi çərçivəsində (menecment)
idarəetmənin məzmununu konkretləşdirir.
Fəaliyyət sahəsi kimi menecment sistemə və onun
hissələrinə münasibətdə idarəetmə məsələlərinin həllinin
üç səviyyəsini nəzərdə tutur:
- Makrosəviyyə (metaidarəetmə) özündə idarəetmə
sisteminin özünütəşkili problemlərinin həllini ehtiva edir.
Bunlar məqsəd ehtimalının ideologiyası və siyasəti,
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ümumilikdə idarəetmə sistemi inkişafının strategiyası,
onun strukturunun, altsistem funksiyalarının, yüksək menecmentin kadr siyasətinin və s. müəyyənləşdirilməsi məsələləridir.
- İdarəetmə sisteminin subyekt və obyektinin qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəliliyinin idarə olunması, real qoyulmuş məqsədlərə münasibətdə idarəetmənin ümumi
funksiyalarının yerinə yetirilməsi, yəni mahiyyətcə idarəetmənin texnoloji aspektidir.
- Daha aşağı məqsədlərə, başqa sözlə, idarəetmənin
konkret funksiyalarının yerinə yetirilməsi məqsədlərinə
nail olmaq üçün idarəetmənin konkret altsistemlərinin fəaliyyətinin idarəedilməsidir.
Buradan idarəetmə sistemlərinin əsas funksiyaları
yaranır:
1)makrofunksiyalar – sistemin mövcudluğu və inkişafı missiyasının (paradiqmalar, ideologiyalar) işlənilməsi,
idarəetmə sistemi məqsədləri səviyyəsinin və onlara nail
olunma meyarlarının işlənilməsi, sistemin davranışının
ümumi siyasətinin işlənilməsi, idarəetmə sistemi strukturunun və onun inkişafı istiqamətlərinin işlənilməsi, altsistemlərin funksiyalarının və ierarxiyalarının müəyyən edilməsi, sistemin tamlığının təmini və idarəetmə altsistemlərinin müxtariyyət dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi, kadr
potensialının formalaşmasına yanaşma, xüsusən, yüksək
menecmentin seçilmə və rotasiya metodları və s;
2)idarəetmənin ümumi funksiyaları ilkin idarəetmə
(sisteminin konkret parametrlərinin planlaşdırılması və
proqnozlaşdırılması), operativ idarəetmə (təşkiletmə, mo-
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tivləşdirmək, əlaqələndirmə və tənzimləmə) və yekun idarəetmə və ya əks əlaqə (nəzarət, uçot, təhlili);
3)idarəetmənin xüsusi funksiyaları - planlaşdırma
və proqnozlaşdırma üzrə işlərin, keyfiyyətin, istehsalatın
texniki hazırlığının idarəedilməsi, kadrlarla, maddi-texniki
təchizatla işin təşkili, texniki-iqtisadi təhlil və s.
İdarəetmənin konkret funksiyaları müəssisənin spesifikliyi və onun fəaliyyətinin əsas sahələri (ümumi idarəetmə, maliyyə idarəetməsi, istehsal, marketinq, keyfiyyətin
idarə edilməsi) ilə sıx bağlıdır. Şəkil 10.1-də iri müəssisədə keyfiyyətin idarə edilməsinin təşkili ilə bağlı olan
konkret funksiyalar göstərilmişdir.
Keyfiyyətin idarə edilməsinin nəzəri və təcrübi inkişafının yuxarıda nəzərdən keçirilən mərhələləri göstərir ki,
keyfiyyətin idarəedilməsi sistemləri inkişaf etdikcə bu sistemin həm obyekti, həm subyekti, həm də məqsədi dəyişilmişdir.
Həm ümumi və həm də keyfiyyət menecmentinin
əsası mahiyyətcə elmi menecment konsepsiyasını yaratmış
F.U.Teylorun sistemidir. Teylor sistemi keyfiyyətin yuxarı
və aşağı hədləri, buraxılış sahələri anlayışlarını özünə
daxil edir, qəliblər və kalibrlər (ölçülər) kimi ölçmə alətləri tətbiq edir; həmçinin keyfiyyət üzrə müstəqil müfəttiş
vəzifəsinin zəruriliyini, zay məhsul buraxanlar üçün müxtəlif cərimə sistemlərini, məhsulun keyfiyyətinə təsir formalarını və metodlarını əsaslandırmışdı. Lakin, keyfiyyətin idarəedilməsi sisteminin məqsədi ayrı-ayrı məmulatların, qovşaqların və detalların müəyyən kondisiyalarının
(normalarının) təmin olunmasıyla məhdudlaşırdı. Bu istiqamətdə sonrakı işlər xərclərin əhəmiyyətli dərəcədə art-
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masına, istehsalın səmərəliliyinin azalmasına gətirib çıxarırdı.

Şəkil 10.1. Keyfiyyətin idarə edilməsinin təşkili funksiyaları
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Keyfiyyət ilgəyini təşkil edən bütün elementlər məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi obyektləridir.
10.2. Keyfiyyətin ilgəyi. Deminq silsiləsi
Keyfiyyət ilgəyi dedikdə, ISO beynəlxalq standartların uyğun olaraq, məhsulun dairə şəkilli qapalı həyat silsiləsi başa düşülür (şəkil 10.2).

Şəkil 10.2. Məhsulun dairə şəkilli qapalı həyat
silsiləsi
Bu silsiləyə aşağıdakı əsas mərhələlər daxildir: marketinq; məhsul hazırlanmasının texniki tələblərinin layihələndirilməsi və işlənilməsi; maddi-texniki təchizat; istehsalatın hazırlanmasına texnologiya və istehsal proseslərinin yaradılması; istehsalat; nəzarət; sınaq və müayinələr;
qablaşdırma və saxlama; məhsulun realizə və paylanması;
montaj; istismar; texniki yardım və xidmət; utiləşdirmə.
Nəzərə almaq lazımdır ki, praktiki fəaliyyətdə planlaşd-
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ırma, nəzarət, təhlil və s. məqsədləri ilə bu mərhələlər tərkib hissələrinə bölünə bilər. Burada ən vacib məhsulun həyat silsiləsinin bütün mərhələlərində keyfiyyətin idarəedilmə proseslərinin tamlığının təmin edilməsidir.
Keyfiyyət ilgəyi köməyi ilə məhsulu hazırlayan-ların
istehlakçı və məhsulun keyfiyyətinin idarəedilməsi məsələlərinin həllini təmin edən bütün obyektlərlə qarşılıqlı
əlaqədə həyata keçirilir.
Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi Deminq silsiləsi adlanan silsilə şəklində həyata keçir. Belə silsilənin
reallaşdırılması Deminq silsiləsinin dövriyyəsi adlanır.
Şəkil 10.3-də Deminq silsiləsi ardıcıllığı göstərilib:
planlaşdırma (PLAN), həyata keçirmə (DO), nəzarət
(CHECK), təsirlə idarə edilmə (ACTİON).

Şəkil 10.3. Deminq silsiləsi ardıcıllığı
Gündəlik həyatda bizim qapalı silsilədə bəlkə satışın
realizənin mənası vəzifəsi nəzərdən keçirilmiş, idarəetmənin ümumi funksiyalarında ifadə olunur. Nəzərə almalıyıq
ki, bu funksiyalar keyfiyyətli məhsulun yaradılmasını və
onun keyfiyyətlə istifadəsinin bütün şərtlərinin təmin
olunmasına yönəldilmişdir.
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Beləliklə, keyfiyyəti idarə edərkən bu prosesin sistemliyini təmin etmək üçün məhsulun həyat silsiləsi müddətində fəaliyyətlərin əsas növlərini xarakterizə edən keyfiyyət həlqəsini Deminq silsiləsi (çevrəsi) (cədvəl 10.1) ilə
birləşdirmək zəruridir. Onda əldə edilmiş matrisin bütün
sahəsində fəaliyyətin əsas növlərinin dolğunluğu məhsulun ayrı-ayrı növləri üzrə keyfiyyətin idarə edilməsi prosesinin komplektləşdirmə dərəcəsini xarakterizə edəcəkdir.
Cədvəl 10.1
Keyfiyyət həlqəsinin Deminq silsiləsi ilə
birləşdirilməsi
Planlaşdırma
Marketinq
Layihələndirmə və
yaradılma
MTS
Texnologiyanın
yaradılması
İstehsal
Nəzarət və sınaq
Qablaşdırma və saxlama
Paylanma və satış
Montaj
İstismar
Texniki yardım və
xidmət
Utilləşdirmə
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Həyata
Təsirlə
Nəzarət
keçirmə
idarəetmə

Keyfiyyətin idarə edilməsi yaxşı məmulatların pisdən ayrılması nəzarətindən fərqlənir. Məhsulun keyfiyyəti
nəzarət nəticəsində istehsal prosesi başa çatdıqdan sonra
dəyişdirilə bilməz.
Keyfiyyətin idarə edilməsi məhsulun yaranması, istehsalı, istismarı (istehlakı) və utilləşdirməsinin bütün sistemi ilə əlaqədardır. Keyfiyyətin idarə edilməsinin vəzifəsi zay məhsulun harada yaranmasından asılı olmayaraq səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi, sonra aradan qaldırılması,
daha keyfiyyətli məhsul istehsalının təmin edilməsidir.
10.3. Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
mexanizmi
Keyfiyyətin idarə edilməsi dövlət, regional və müxtəlif sahə səviyyələrində, həmçinin də şirkət (müəssisə) səviyyəsində baş verir.
Məhsulun idarə edilməsi dedikdə, məhsulun keyfiyyətinin lazımi səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, təmini
və saxlanma müddəti, istismarı və s. başa düşülür.
Bu halda idarəetmənin bilavasitə obyektləri məhsulun istehlak xüsusiyyətləri, onların səviyyələrinə təsir göstərən amil və şərtlər, həmçinin, məhsulun həyat silsiləsinin
müxtəlif mərhələsində onun keyfiyyətinin formalaşdırılması prosesləridir. İdarəetmənin subyektləri müxtəlif ierarxik səviyyələrdə fəaliyyət göstərən və idarəetmənin
ümumən qəbul olunmuş prinsip və metodları uyğun olaraq
idarəetmə funksiyalarını reallaşdıran müxtəlif idarəetmə
orqanları və ayrı-ayrı şəxslərdir.
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Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi mexanizmi
məhsulun həyat dövrünün və keyfiyyətin idarə edilməsinin
müxtəlif mərhələsində istifadə olunan obyekt və subyektlərin idarə edilməsinin qarşılıqlı əlaqəsidir. O, keyfiyyətin
idarə edilməsinin aşağıdakı əsas funksiyalarının səmərəli
reallaşmasını təmin etməlidir:
- bazar tələblərinin proqnozlaşdırılması, texniki səviyyə və məhsulun keyfiyyəti;
- məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinin planlaşdırılması;
- məhsulun keyfiyyətinə olan tələblərin normallaşdırılması və standartlaşdırılması;
- məhsulun təhlili və istehsala qoyulması;
- istehsalın texnoloji hazırlığı;
- məhsulun keyfiyyəti üzrə istehsalçı müəssisələr ilə
xammal, material, yarımfabrikat və komplektləşdirici məmulatların təchizatçıları və məhsul istehlakçıları arasında
qarşılıqlı əlaqənin təşkili;
- məhsulun planlaşdırılmış keyfiyyət səviyyəsinin
məhsulun bütün uzunömürlülüyünün, sabitliyinin təmin
olunması;
- məhsulun keyfiyyətinə nəzarət və sınaqdan keçirilməsi;
- istehsalatda zay məhsulun (çıxdaş) profilaktikası;
- istehsal daxilində məhsulun texnoloji proseslərinin,
iş yerlərinin, icraçıların və b. attestasiya olunması;
- məhsulun, görülən işin, xidmətin, keyfiyyət
sisteminin və istehsalın sertifikatlaşdırılması;
- nail olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə görə həvəsləndirmə və məsuliyyət;
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- məhsulun keyfiyyəti üzrə istehsaldaxili qeydiyyat
və hesabat;
- məhsulun keyfiyyətinin dəyişilməsinin texniki-iqtisadi təhlili;
- məhsul keyfiyyətinin idarə edilməsinin hüquqi təmini;
- məhsul keyfiyyətinin idarə edilməsinin informasiya
təmini;
- məhsulun keyfiyyətinin maddi-texniki təminatı;
- məhsulun keyfiyyətinin meteroloji təmini;
- kadrların xüsusi hazırlığı və peşəkarlıqlarının artırılması;
- məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinin təşkilati
təmini;
- məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinin texnoloji
təmini;
- məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinin maliyyə
təmini.
Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi mexanizminin xarakteristikası üçün bu mexanizmin tərkibinə bir sıra
ümumi, xüsusi və təminedici altsistemləri ayırmağı ehtimal edən mürəkkəb təsərrüfat sistemlərinin quruluşuna
olan yayılmış metodoloji yanaşmadan istifadə etmək məqsədyönlüdür (şəkil 10.4). Məhsulun keyfiyyətinin idarə
edilməsinin ümumi altsistem mexanizminin sıralarına
məhsulun keyfiyyətinin və texniki səviyyənin proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması, məhsul keyfiyyətinin bilavasitə istehsalda tənzimlənməsi və nəzarəti, keyfiyyət səviyyəsi dəyişikliyinin qeydiyyatı və təhlili, keyfiyyətə gö-
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rə həvəsləndirmələrin və keyfiyyətə məsuliyyəti aid etmək
vacibdir.

Şəkil 10.4. Keyfiyyətin idarə edilmə
mexanizminin tərkibi
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Xüsusi altsistemləri mexanizminin tərkibinə məhsulun standartlaşdırması, sınaqdan keçirilməsi, istehsalda
zay məhsulun profilaktikası, attestasiya və sertifıkasiya
olunma altsistemləri daxildir.
Keyfiyyətin idarə edilməsinin təminedici altsistemləri mexanizmi hüquqi, informasiya, maddi-texniki, meteroloji, kadr, təşkilati, texnoloji və maliyyə təminatı altsistemlərini daxil edir.
Hər bir idarəetmənin mahiyyəti idarəçilik qərarlarının işlənilməsindən və onların müəyyən idarəetmə obyektində sonrakı reallaşmasından ibarətdir. Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi bilavasitə obyektlərdə yaranan
proseslərdən asılıdır. Onlar məhsulun istehsal dövrünün
həm istehsaldan əvvəl, hal-hazırkı və sonrakı mərhələsini
əhatə edir.
İdarəedici qərarlar, idarə edilmə prosesi, onun idarə
edilmə proqramı (proqnozu, planı) tərəfindən verilmiş xüsusiyyətləri, faktiki vəziyyəti ilə informasiyanın tutuşdurulması əsasında işlənilir.
Məhsulun keyfiyyət parametrlərinin və ya göstəricilərinin əhəmiyyətini nizama salan normativ sənədləri
(məhsulun işlənilməsinə verilmiş texniki tapşırıqlar, standartlar, texniki şərtlər, təchizat şərtləri) məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması proqramının mühüm bir hissəsi kimi nəzərdən keçirmək lazımdır.
Hər bir müəssisənin (təşkilatın) əsas vəzifəsi istehsal
olunan məhsulun və təqdim edilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Müəssisənin uğurlu fəaliyyəti gəlirin
əldə olunmasına yönələn məhsul və onlara tətbiq olunan
xidmətlərlə (dəqiq müəyyənləşdirilmiş tətbiq və ya təyinat
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sahəsinə aid tələbatlara cavab verən; istehlakçıların tələbatlarını təmin edən; tətbiq edilən standartlara və texniki
şərtlərə uyğun gələn; fəaliyyət göstərən qanunvericiliyə və
cəmiyyətin başqa tələblərinə cavab verən; istehlakçıya rəqabətə davamlı) təmin edilməlidir.
10.4. Keyfiyyətin idarə edilməsinin mövcud
sistemləri
Müəyyən edilmiş tədbirlər dairəsində təyin olunmuş
keyfiyyət konsepsiyaları ilə yanaşı, istehlakçıların tələblərinə mərhələlərlə müəssisənin maraqları üzrə investorlar,
əməkdaşlar, təchizatçılar, ictimai birliklər və bütövlükdə
cəmiyyət kimi qrupların tələbləri daxil edilmişdir. Paralel
olaraq, birləşmiş menecmentin ümumi konsepsiyasına
ayrı-ayrı menecment yanaşmalarının və metodlarının birləşməsi üzrə ciddi cəhdlər edilmişdir. Bununla əlaqədar
olaraq, müəssisə rəhbərliyi prosesin istiqamətlənməsinə
əhəmiyyət verir. "Keyfiyyətin ümumi menecmenti" (TQM)
və "Keyfiyyətin ümumi menecment sistemi" (Total Quality Management Systems (TQMS)) anlayışları keyfiyyətin idarə edilməsinin inkişafının bu fazasını özündə əks etdirir. İlk öncə TQM ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyində tətbiq
olunmuşdur. Termin "Total Quality Leadeship" termininin
dəyişilməsi nəticəsində meydana çıxmışdır. Bu onunla
əlaqədar idi ki, "Leaders-hip" (rəhbərlik) sözü bu terminin
onlar tərəfindən şərhinə tam sxemdə uyğun gəlmirdi, yəni
TQM "Total Quality"-nin (total keyfiyyətin) tətbiqi kimi
başa düşülürdü. "Total Quality" termininin dəqiq müəyyənləşdirilməsinin təşəbbüsü ABŞ-ın doqquz aparıcı sənaye korporasiyasının rəhbərliyi tərəfindən irəli sürülmüş
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və 1992-ci ildə keyfiyyət problemləri ilə məşğul olan aparıcı alimlərin və məsləhətçilərin birgə səyləri ilə dəqiq
təyinatı verilmişdir.
Total keyfiyyətin ("Total Quality" (TQ)) məqsədi
məhsulun və ya xidmətlərin real dəyərinin daimi azalması
zamanı istehlakçıların razı qalmalarını təmin edən insanlara yönəlmiş menecment sistemidir. TQ ümumi (total) sistemli yanaşmanın (ayrı sahə və proqramlar olmayan) və
yuxarı səviyyənin strategiyasının ayrılmaz hissəsidir. TQ
hər hansı bir bölmənin bütün funksiyalarında, təchizatçılar
və istehlakçılar zəncirində rəhbərlikdən sıravi işçiyə qədər
bütün əməkdaşları əhatə edir. TQ təşkilatın uğurunu təhsil
və yeniliklər inkişafında görür. Total keyfiyyətin fəlsəfi
əsası elmi metodlara istinad edir. TQ sistemləri, metodları
və vəsaitləri özündə cəmləşdirir. Sistemlər dəyişir, fəlsəfi
anlayışlar isə dəyişməz qalır. TQ fərdi fəaliyyətin əhəmiyyətini və eyni zamanda kollektivin gücünü qeyd edən dəyərlərə əsaslanır.
Beləliklə, TQM həm inzibatçılığın hər şeyi əhatə
edən fəlsəfəsi, həm də onun tətbiqi üçün vəsaitlər və metodlar toplusudur. Keyfiyyət ideyalarının tarixi inkişafı
müəssisələrin və təşkilatların mövcud olan keyfiyyət sistemlərinin ümumi TQM prinsiplərinə uyğunluğunun kəmiyyət qiymətləndirmələrinin zəruriliyinə gətirib çıxarmışdır. Avropada bu keyfiyyət menecmenti Avropa fondu
tərəfindən (European Foundation for Quality Management
(EFQM)) müəssisədə TQM prinsiplərinin və metodlarının
tətbiqi üzrə naliyyətlərin qiymətləndirilməsi modelləri içərisində ən tanınmış modellərdən olan "Business Exsellen-
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se" ("biznesdə üstünlük") modelinin işlənilməsinə gətirib
çıxarmışdır.
O həm də keyfiyyətin idarə edilməsinin yapon
mexanizmində mərkəzi ideyadır. Belə sistem, hər şeydən
əvvəl,ənənəvi məhsulun keyfiyyətinin onun kəmiyyətinə
qarşı qoyulmasından imtina etməyi nəzərdə tutur. O, məhsul istehsalı artımı məqsədi ilə onun keyfiyyət xüsusiyyətlərinin azaldılması imkanını istisna edir. Məhsulun artırılması zəruriyyəti yarandıqda (hansı ki, bazarın konyukturu tərəfindən diqtə oluna bilər) əvvəlcədən məmulatların
keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilən amillərdən başqa,
bütün istiqamət və tədbirlərin seçimi ehtimal olunur.
Oxşar surətdə keyfiyyətin total idarə olunması keyfiyyətin və səmərəliliyin bir-birini istisna edən anlayışlar
kimi qarşı-qarşıya qoyulmasından imtina etmək deməkdir.
Qərb şirkətlərinin adət olunmuş bazar strategiyasına ya
məmulatın yüksək keyfiyyəti, ya da onun aşağı qiymət seçimi daxil idi. Nəticədə, şirkət yeni məmulatı ilə bazara
çıxdıqda, bir qayda olaraq, qiymətlərin səviyyəsinə istiqamətlənirdi və layihələndirmə zamanı xərclər üzrə istehsal
məsrəflərini üstələməyən, yəni konstruktor- texnoloji parametrlər qoyurdu.
Total idarəetmə konsepsiyasının ən mühüm komponenti müəssisələrdə keyfiyyətin təmin edilməsi üçün məsuliyyətin ənənəvi funksional paylanmasıdır.
Məsuliyyətin ənənəvi funksional paylanması, hansı
ki, keyfiyyətə nəzarət şöbələri keyfiyyəti, istehsal zəncirləri məhsulun buraxılmasına cavabdehdirlər və s. artıq
köhnəlmiş hesab edilir. Çünki, onun mövcudluğu istehsal
məsələləri və keyfiyyətin təminatı məsələsi arasında par-
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çalanmaya imkan yaradır. Məhsulun keyfiyyətli istehsalı
şirkətin bütün heyətinin - rəhbərdən tutulmuş fəhləyədək
hamının üzərinə düşür. İstehsalın təşkili sistemi əvvəlki
texnoloji əməliyyatlara fəhlələrin nəzarətini nəzərdə tutur,
hər bir fəhlə fikir verməyə borcludur ki, ona gəlib çıxmış
məmulatda əvvəlki texnoloji əməliyyat nə dərəcədə keyfiyyətli aparılmışdır. Qüsur aşkar olunan zaman o, konveyeri saxlamağa və məmulatın yenidən düzəldilməsi üçün
zay məhsula yol vermiş şəxsə qaytarmağa borcludur. Bu
zaman konveyerin dayanması səbəbkarının soyadı sexdəki
böyük tabloda işıqlandırılır və ya nahar fasiləsi zamanı
yeməkxana qarşısındakı lövhədən asılır. Bu cür üsulların
psixoloji effekti qədərincə böyükdür: "Simanın itirilməsi"
qorxusu, məsuliyyətin tam şəxsləndirilməsi hər hansı
maddi həvəsləndirilmələrdən daha səmərəli surətdə qüsursuz işə şərait yaradır. Qüsurların yenidən düzəldilməsi
üçün konveyer dayanmaları nəticəsində vaxt itkilərinin yerini qüsurlu məmulatların yenidən düzəldilməsi üçün xüsusi istehsal qüvvələrinin olmaması artıqlaması ilə ödəyir
(ABŞ-da belə istehsalatlar müxtəlif şirkətlərdə 15-dən
30%-dək təşkil edirlər).
Total idarəetmə, həmçinin, məmulatın həyat silsiləsinin bütün mərhələlərində: tədqiqatlar və işləmələr, istehsal, satış və satışdan sonrakı xidmət keyfiyyətin təmini
üçün ümumi məsuliyyəti nəzərdə tutur. Bu zaman tədqiqat
və layihə təşkilatlarının istehsal bölmələri ilə müxtəlif birləşmə formalarından istifadə olunur.
Keyfiyyətə total nəzarətdə korporasiyanın xammal
və detal təchizatçıları ilə qarşılıqlı əlaqəli məsələləri xüsusi yer tutur. Belə şəraitdə "Soni", "Nissan", "Toyota" və b.
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bu kimi iri korporasiyalar özlərinin keyfiyyətə nəzarət
praktikasını müstəqil şirkətlərin yarımpodratçı-larına yayırlar.
Keyfiyyətin yüksəldilməsində və əməyin təşkilinin
yaxşılaşdırılmasında keyfiyyətə nəzarət dərnəkləri mühüm
rol oynayırlar. Belə dərnək bir istehsal sahəsinin fəhlə qrupundan ibarətdir. İstehlakçıların sayı 4-dən 8 nəfərədək
ola bilər. Say çoxluğu təcrübənin göstərdiyi kimi hər bir
iştirakçıya özünü ifadə etmək üçün imkan yaratmır.
Dərnək, bir qayda olaraq, həftədə 1-2 dəfə iş vaxtında və
ya iş vaxtından sonra 1-1,5 saat, məhsul istehsalının və kəmiyyətin effektivliyinə təsir edən problemlərin aşkar edilməsi və onların aradan qaldırılması üçün təkliflərin hazırlanması üçün toplaşır.
Belə dərnəklərin fərdi səmərələşdirmədən fərqi təkcə
kollektiv işdə deyil, həm də onun məqsədyönlülük və vahid metodik bazarın mövcudluğundadır. Dərnəklərin bütün üzvləri keyfiyyətə statistik nəzarət metodlarını, problemlərin təhlilini və optimal qərarların işlənilməsini öyrənirlər. Nəticədə istehsal problemlərini məzmunlu sxemdə
təhlil etmək, onların hər birinin işin keyfiyyətinə və səmərəliyinə təsirini qiymətləndirmək, konkret qərarları işləmək və onları müəssisənin inzibatçılarının köməyi ilə həyata keçirmək imkanı yaranır.
Lakin keyfiyyətə nəzarət dərnəklərinin fəaliyyətinin
nəticələri birbaşa iqtisadi səmərə ilə bitmir. Şəxsi sahədə
əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi üzrə fəhlələrin fəaliyyətinin fəallaşmasına şərait yaradan mənəvi-psixoloji iqlimin yaradılması ilə ifadə olunan dolayı səmərə daha çox
əhəmiyyətə malikdir. Yapon şirkətləri tərəfindən maddi və

224

mənəvi həvəsləndirmələrdən istifadə və formalaşmış davranış stereotiplərinin dayanmadan təbliği tədricən yüksək
keyfiyyətli intensiv əməyin zəruriliyinə alışdırır.
10.5."CİT" sistemi
Bu "cust in time" (CİT) təşkilatının yeni forması
olub, hərfi mənada "istehsal dəqiq vaxtda" deməkdir.
Onun fundamental mənası: sıfır ehtiyatlar, sıfır imtinalar,
sıfır qüsurlardır. Təfsilatı ilə CİT, hər bir sahəyə detalların, onların orada lazım olduğu anda çatdırılması sayəsində materiallar ehtiyatının azaldılmasını nəzərdə tutan
texnologiyadır. Bu texnologiya həm də "dəqiq vaxtında"
adlanır. Sadə dillə desək bu komplektləşdirici məmulat anbarının ləğvi, vasitəçilər və təchizatçılar tərəfindən ideal
surətdə qoyulmuş təchizat uğrunda mübarizədir. Məsələn,
"Toyota"nın anbarlarının "davamlılıq ehtiyatı"-orta hesabla iki-üç saata, bir sıra qovşaqlar üzrə bir qədər yüksək ən çox yarım gündür. Müqayisə üçün: Amerika avtomobil
konsernləri üçün bu göstərici ən aşağısı bir ay və daha
çoxdur. "Toyota"nın prinsipinə görə ehtiyat anbarları çölə
atılmış pul, vaxt və sahənin qeyri-səmərəli istifadəsi deməkdir.
Lakin, CİT-ə keçid sadə məsələ deyil. Bu sistem
dörd sahəyə bölünür:
- maddi texniki təchizatın idarə edilməsi;
- istehsal mərkəzinin strukturu;
- "təchizatçı-istehlakçı" münasibətləri;
- "idarəetmə-bilavasitə istehsal" münasibətləri;
Son nəticədə CİT sistemi istehsalın layihələşdirilməsindən başlayaraq istehlakçıya zəmanətli xidmətə qədər
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hər bir mərhələsinin inteqrasiya və avtomatlaşdırılmasına
yönəlmişdir. Bu tendensiyanın xarakterik cizgiləri istehsal
imkanlarının hesaba alınması ilə layihələndirmə, avtomatlaşdırılmış istehsal və EHM-in köməyi ilə keyfiyyətə nəzarətdir. Faktiki olaraq CİT üzrə mütəxəssislər hətta yuxarıda sadalanan tələblər tam yerinə yetirilməyənədək onun
tətbiqinin əleyhinə çıxırdılar.Anbar ehtiyatlarına nəzarət
CİT sistemində əsas yer tutmur. İri seriyalı istehsalın kiçik
seriyalı istehsalla dəyişilməsi yolu və işi ləngidən səbəblərin aradan qaldırılması bu sistemin tətbiqinin ilk addımıdır. Növbəti mühüm addım anbarda saxlanılan detalların
miqdarının tədricən azalması, gizli problemlərin aşkarlanması və istehsalın minimal anbar ehtiyatı ilə aparılmasıdır.
Bu zaman atılan addım sizin qərarlarınızdan asılıdır - ya
sazlanmaya sərf olunan vaxt azalmalı, ya dəzgahın sürəti
artırılmalı, ya da avadanlıq dəyişilməlidir.
CİT sorğuya uyğun olaraq məhsul çeşidinin gündəlik
dəyişilməsi sayəsində kiçik seriyalı istehsala şərait yaradır. Çevik istehsal sistemləri (ÇİS) tətbiqi olunana qədər
müvafiq avtomatik avadanlığın qısa iş rejiminə keçirilməsi
çox baha başa gəldiyindən kiçik seriyalı istehsal ziyanlı
sayılırdı. Lakin, bu gün ÇİS-lər əmin edirlər ki, kiçik seriyalı istehsal məmulatın vahid nüsxədə hazırlanmasınadək
iqtisadi cəhətdən özünü doğrultmuş və texniki cəhətdən
mümkündür. CİT sistem müxtəlif detalların hazırlanması
üçün avadanlığın yenidən sazlanmasını həm dəyər, həm də
vaxt nöqteyi-nəzərindən qənaətli edir. Bundan başqa bir
növ detalın istehsalından başqasına keçərkən xərclər avadanlıq qovşaqlarının dəyişdirilməsi, yəni istehsalın dayandırılması hesabına deyil, yalnız hazırlama (yığılma) proq-
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ramının dəyişdirilməsi hesabına əhəmiyyətli dərəcədə
azaldıla bilər. CİT konsepsiyası zamanı dəzgahlar qrupundan istehsal özəklərinə keçid həm də digər istehsalın təşkilinə - qrup texnologiyasından istifadəyə maksimum imkan
verir. Ənənəvi metodika üzrə, məsələn, inteqral sxemləri
istehsal edən şirkət müəssisənin bir hissəsində komponentlərini quraşdırılıması avadanlığını, digər hissəsində yandırma sobalarını yerləşdirə bilər və s. İstehsalın seksiyalı
qurulması, avadanlığın qrup şəklində düzülüşündən imtina
etməyə və texnoloji prosesə uyğun ardıcıllıqla yerləşdirilmiş hər birində bir dəzgahdan ibarət bir neçə özəyin yaradılmasına gətirib çıxarır.
Seksiyalı texnologiya operatora bütün mərhələlərdə
istehsal prosesi üzərində daha tam nəzarəti həyata keçirməyə imkan verir. CİT sistemdə detal toplayıcılarda yatıb
qalmayaraq hər zaman istehsal prosesində olur. Əgər iş
yeri düzxətli deyil, U hərfi şəklində təşkil edildikdə seksiyalı istehsal daha səmərəli olur. İş yerinin belə təşkili
sahəyə qənaət edir və operatora dəzgahdan dəzgaha daha
sürətlə hərəkət etməyə imkan verir. Özəkdəki iş yerlərinin
yenidən təşkil edilməsi həm də yenidən sazlanmaya sərf
edilən vaxta qənaət edir. Fəaliyyətləri qoyulmuş tələblərə
uyğun gəlməyən təchizatçıların işə cəlb edilməsi CİT sisteminin istehsala tətbiqində çətinliklər yaradırdı. Keyfiyyətin giriş nəzarəti olmadığından vasitəçilər qüsursuz
məhsulu təmin etməli idi. Lakin bu problemlər vasitəçilərlə daimi əlaqə və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsi
sayəsində aradan qalxmışdır. Hesab olunur ki, CİT rəqabətin xarakteri dəyişdirəcəkdir: güman ki, qiymət uğrunda
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mübarizə aparan vasitəçi deyil, keyfiyyətli mal tədarük
edən vasitəçi yaşayacaqdır.
Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinin kompleks sistemi (MKİKS).Bu sistem XX əsrin 70-ci illərin
SSRİ-də aparıcı müəssisələrin və sahələrin keyfiyyətin
idarə edilməsi sahəsindəki qabaqcıl təcrübənin ümumiləşdirilməsi əsasında işlənilib hazırlanmışdır və dövlət standartları sistemi sahəsində sənədləşdirilmişdir.
ГОСТ 15467-79-a müvafiq olaraq, MKİKS keyfiyyətə sistemli nəzarətin və məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən şərtlərə və amillərə məqsədyönlü təsirin həyata keçirilməsi istehsalı və istismarı zamanı onun keyfiyyətinin
zəruri səviyyəsini müəyyənləşdirir, təmin edir, saxlayır. O,
istehsalat birliyinin və sənaye müəssisəsinin idarə edilməsi
ilə münasibətdə altsistemdir (ГОСТ 24525, 2-80).
Məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması, məmulatların işlənilməsi, istehsalı, istismarı və istifadəsi zamanı
keyfiyyətə təsir göstərən və onun planlaşdırılmış səviyyəsini təmin edən şərtlər, proseslər və amillər sistemi kimi
nəzərdən keçirmək lazımdır. Elmi-texniki, təşkilati, iqtisadi və sosial problemlərin çoxcəhətliliyi, onların arasındakı
əlaqələrin mürəkkəb xarakteri və müvafiq olaraq, keyfiyyətin idarə edilməsinin mürəkkəb sistemi aşağıda göstərilən məsələlərin gündəlik həllini tələb edir: istehsalatın
konstruktor və texnoloji hazırlığı, texnoloji proseslərin,
texniki-iqtisadi və operativ-istehsalın planlaşdırılmasının,
maddi-texniki təminatının, təmir, energetik, nəqliyyat xidmətinin, kadrların, maya dəyərinin və məhsul satışının,
maliyyə - mühasibat fəaliyyətinin, istehsalın təşkilinin təkmilləşdirilməsinin, nəzarət, meteroloji təminat, mənəvi və
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maddi həvəsləndirmə sistemlərinin idarə olunmasıdır.
MKİKS-nin təşkilati-texniki bazası müəssisənin standartlar kompleksidir. Ona daxil olan standartlar məmulatların
yüksək keyfiyyətinin asılı olduğu bütün işlərin qaydasını
nizama salır, maddi və əmək ehtiyatlarının istifadəsinin
səmərəli təşkilinə, bütün dərəcələrdən olan işçilərin öz
diqqət və səylərini əməyin və məhsulun keyfiyyətinin artırılmasınayönəltməyə imkan verir. Başqa sözlərlə, müəssisənin standartları NƏ, KİM, HARADA, NƏ VAXT və
NECƏ edilməsini müəyyənləşdirir. Bu vəzifəsindən asılı
olmayaraq şirkətin bütün işçiləri üçün qanundur. Müəssisə
standartı dinamik sənəddir. Buraya həyat, qabaqcıl təcrübə, elmin nailiyyətləri tərəfindən təqdim edilən hər hansı
bir dəyişikliyi daxil etmək olar. Təşkilati nöqteyi-nəzərdən
bu dəqiq, anlaşılan və operativ qənaətcil sənəddir. Keyfiyyətin idarə edilməsinin sahə sisteminin nümunəsi sənaye
müəssisəsi istehsalının effektliyinin işin keyfiyyətinin idarə edilməsinin kompleks sistemi standartında təmsil olunub.
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XI FƏSİL. KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ
SİSTEMİNDƏ STANDARTLAŞDIRMA
11.1. Standartlaşdırma proseslərinin mahiyyəti
XX əsrin əvvəllərində bir çox ölkədə hərbi texnikanın hazırlanmasında standartlaşdırmadan istifadə edilməyə
başlandı. Belə ki, hazırlanmış hissələr biri-birini qarşılıqlı
əvəz etmək tələbini yerinə yetirməli idilər. Bunu isə standartlaşdırmanı tətbiq etmədən yerinə yetirmək mümükün
deyildi.
Standartlaşdırma – məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün
norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən normativ sənəddir. Standartlaşdırma üzrə normativ sənəd –
müəyyən növ fəaliyyətin və ya onun nəticələrinin ümumi
olan icra və istifadə norma, qayda və xarakteristikalarını
əks etdirən normativ hüquqi aktdır.
Sahə standartı – Azərbaycan Respublikasının nazirliyi (idarəsi) tərəfindən təsdiq edilmiş standartdır.
Müəssisə standartı – müəssisə tərəfindən təsdiq
olunmuş və ancaq həmin müəssisədə tətbiq olunan standartdır.
Texniki şərtlər – məhsulu yaradan müəssisə tərəfindən təsdiq edilmiş, bir qayda olaraq, sifarişçi müəssisə ilə
razılaşdırılmış, konkret məhsula (xidmətə) aid normativ
sənəddir.
Dövlətlərarası standart (ГОСТ) – standartlaşdırma,
meterologiya və sertifikasiya üzrə birgə siyasət aparmaq
haqqında müqavilə bağlamış dövlətlər tərəfindən bilavasitə qəbul və tətbiq edilən standartdır.
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Milli standart – hər hansı bir ölkənin standartlaşdırma üzrə milli orqanı tərəfindən qəbul edilmiş standartdır.
Standartlar toplusu – qarşılıqlı əlaqəli standartlaşdırma obyektləri üçün uyğun tələblər irəli sürən və ümumi məqsədə
yönəlmiş qarşılıqlı əlaqəli standartlar yığımıdır.
Beynəlxalq standartlaşdırma – bütün ölkələrin uyğun
orqanlarının iştirakı üçün açıq olan standartlaşdırmadır.
Regional standartlaşdırma – dünyanın müəyyən bir
coğrafi və ya iqtisadi regionunda yerləşən ölkələrin uyğun
orqanlarının iştirakı üçün açıq olan standartlaşdırmadır.
Milli standartlaşdırma – konkret bir ölkə səviyyəsində həyata keçirilən standartlaşdırmadır. Məmulatların
keyfiyyətinin idarəetmə sisteminin mühüm elementi standartlaşdırmadır. Standartlaşdırma daha səmərəli norma
müəyyən edən, sonra onları məhsul yaradılmasının standart, təlimat, metodika və tələblər kimi normativ sənədlərdə əks etdirən norma yaradıcı fəaliyyətidir, yəni bu
standartlara uyğunluğu yaradan vasitələr kompleksidir.
Standartlaşdırma məhsulun (işlərin, xidmətlərin)
keyfiyyətinin idarə edilməsinin müasir mexanizminin mühüm elementlərindən biridir. Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatın (İSO) müəyyənləşdirdiyi kimi stan-dartlaşdırma bütün maraqlı tərəflərin xeyrinə və onların iştirakı ilə, müəyyən sahələrdə fəaliyyətin qaydaya salın-ması
məqsədi ilə, o cümlədən təhlükəsizlik texnikasının funksional şərtlərinə və tələblərinə riayət edilməsi zamanı
ümumi optimal qənaətə nail olunması üçün qaydaların
müəyyənləşdirilməsi və tətbiqidir.
Standart standartlaşdırma obyekti üçün qaydalar,
normalar, tələblər kompleksini müəyyən edən və səlahiy-
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yətli orqan tərəfindən təsdiq edilmiş standart-laşdırma üzrə normativ-texniki sənəddir. Standartlar, müt-ləq icra
olunmalı olan müəyyən tələblərin, qaydaların və normaların daxil olduğu sənədlər şəklində təqdim olunur-lar. Bunlar, həmçinin, əsas ölçmənin vahidləri və ya fiziki sabitləridir (məsələn, metr, volt, amper, Kelvin üzrə mütləq sıfır
və s.). Fiziki müqayisə üçün bütün əşyalar, yəni uzunluğun, kütlənin, qüvvənin və s. dövlət etalonları vahidləri də
standartlara aiddir.
Standartlaşdırmanın fəaliyyət göstərən sistemi aşağıdakıları işləyib-hazırlamağa və aktual vəziyyətdə saxlamağa imkan verir:
- vahid texniki dilə;
- məhsulun mühüm texniki xüsusiyyətlərinin unifıkasiya olunmuş sıralarına (buraxılış və oturtmalar, gərginliklər, tezliklər və s.);
- ümumi tətbiq edilən məmulatların növ-ölçü sıralarına və konstruksiya növlərinə;
- texniki- iqtisadi məlumatların təsnifatlaşdırılma sisteminə;
- material və maddələrin xüsusiyyətləri haqqında
gerçək (həqiqi) arayış məlumatlarına.
Standartlaşdırmanın məqsədləri aşağıdakılardır:
- məhsulların keyfiyyət və nomenklaturasının, xidmət və proseslərin insanların həyatı və sağlamlığı üçün
təhlükəsizliyinin təmin olunması, ətraf mühitin mühafizəsi
məsələlərində dövlətin və istehlakçıların mənafeyinin müdafiəsi;
- iqtisadiyyat və əhalinin tələbatına, elm və texnikanın inkişafına müvafiq olaraq məhsulun keyfiyyətinin
yüksəldilməsi;
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- məhsulun uyğunluğunun və qarşılıqlı surətdə əvəzolunmasının təmini;
- insan və material ehtiyatlarına qənaət edilməsinə
köməklik göstərilməsi, istehsalın iqtisadi göstəricilərinin
yaxşılaşdırılması;
- istehsalda və ticarətdə texniki maneələri aradan qaldırmaqla məhsulların dünya bazarlarında rəqabətliliyinin
və dövlətin beynəlxalq və dövlətlərarası əmək bölgüsündə
səmərəli iştirakının təmin edilməsi;
- təbii və texnogen qəzaların və digər fövqəladə vəziyyətlərin yaranması təhlükəsi nəzərə alınmaqla iqtisadiyyatın obyektlərinin təhlükəsizliyinin qorunması;
- səfərbərliyə hazırlığa və müdafiə qabiliyyətinin
yüksəldilməsinə köməklik göstərilməsi.
Müasir standartlaşdırma sistemlilik, təkrarlılıq, variantlılıq, qarşılıqlı əvəzlənmə prinsiplərinə əsaslanır.
Sisiemlilik prinsipi standart sistemin elementi kimi
müəyyən edilir və standartlaşdırmanın konkret obyekt-lərinin mahiyyətcə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələnmiş standartlar sisteminin yaradılmasını təmin edir. Sistemlilik
qarşılıqlı razılaşmanı, ziddiyyətsizliyi, unifıkasiyanı təmin
etməyi və standartların tələblərinin təkrarlanmasını istisna
etməyi ehtimal edən, standartlaşma üzrə fəaliyyətə olan tələblərdən biridir.
Təkrarlılıq prinsipi zaman və ya məkanda təkrarlanma kimi ümumi bir xüsusiyyətə malik olan əşyalara,
proseslərə, münasibətlərə tətbiq oluna bilən obyektlərin
dairəsinin müəyyənləşdirilməsini bildirir.
Variantlılıq prinsipi standartlaşdırılan obyektə daxil olan standart elementlərin rasional müxtəlifliyinin (sə-
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mərəli müxtəlif növlüyünün minimumun təmin olunması)
yaradılması deməkdir.
Qarşılıqlı əvəzlənmə prinsipi (texnikaya tətbiqdə)
müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif yerlərdə hazırlanmış eyni
detalların yığıla və ya dəyişdirilə bilməsi mümkünlüyünü
nəzərdə tutur.
Sosial və texniki-iqtisadi məqsədlərə çatmaq (nail olmaq) üçün standartlaşdırma müəyyən funksiyaları yerinə
yetirir:
1) Qaydayasalma funksiyası – obyektlərin lazımsız
müxtəlifliyinin (məhsulun şişirdilmiş nomenklaturası, sənədlərin lazım olmayan müxtəlifliyi) aradan qaldırılması
sadələşdirməyə və məhdudlaşdırmaya gətirib çıxarır;
2) Mühafizə funksiyası (sosial funksiya) – məhsul
(xidmət) istehlakçılarının, istehsalçılarının və dövlətin təhlükəsizliyinin təmini, sivilizasiyanın texnogen təsirindən
təbiətin mühafizə olunması üzrə bəşəriyyətin səylərinin
birləşdirilməsidir;
3) Resurslara qənaət funksiyası maddi, enerji, əmək
və təbii ehtiyatların məhdudluğu ilə şərtlənmişdir və resursların xərclənməsinə NS-də əsaslandırılmış məhdudiyyətlərin qoyulmasından ibarətdir;
4) Kommunikativ funksiya şəxsi mübadilə və ya sənədli vəsaitlərdə, aparat sistemlərində və məlumatın ötürülməsi kanallarında istifadə edilməsi yolu ilə insanların, o
cümlədən mütəxəssislərin təmaslarını və qarşılıqlı fəaliyyətlərini təmin edir. Bu funksiya ticarətdəki hədlərin aradan qaldırılmasına və elmi-texniki və iqtisadi əməkdaşlığa
istiqamətlənmişdir;
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5) Sivilləşdirici funksiya həyatın keyfiyyətini təşkil
edənlər qismində məhsulun və xidmətlərin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə istiqamətlənmişdir;
6) İnformasiya funksiyası maddi istehsalı, elmi, texnikanı və b. sahələri qiymətli texniki və idarəçilik informasiyasının daşıyıcıları kimi normativ sənədlərlə, ölçü
etalonları, məhsulun nümunə-etalonları, məhsul kataloqları ilə təmin edir;
7) Norma yaradıcılığı və hüquqi tətbiq funksiyası
standartlaşdırma obyektlərinə mütləq standart (və ya başqa
normativ sənəd) formasında olan tələblərin qanuniləşdirilməsində və sənədə hüquqi qüvvə verilməsi nəticəsində
onun ümumi tətbiqində özünü biruzə verir.

11.2. Standarlaşmanın əsas vəzifələri
Standartlaşdırmanın əsas vəzifəsi iqtisadiyyatın, əhalinin, ölkənin müdafiəsinin, ixracatın ehtiyacları üçün hazırlanan məhsula olan mütərəqqi tələbləri, həmçinin bu sənədlərin düzgün istifadəsinə nəzarəti müəyyən edən normativ-texniki sənədlər sisteminin yaradılmasıdır. Standartlaşdırmanın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
1) İşləyib hazırlayanlar, istehsalçılar, satıcılar və istehlakçılar (sifarişçilər) arasında qarşılıqlı anlaşmanın təmin edilməsi;
2) İstehlakçının və dövlətin maraqlarına uyğun olaraq məhsulun nomenklaturuna və keyfiyyətinə olan, o
cümlədən ətraf mühit, həyat, sağlamlıq və əmlak üçün
onun təhlükəsizliyini təmin edən optimal tələblərin müəyyən edilməsi;
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3) Məhsulun uyğunlaşması (konstruktiv, elektrik,
elektromaqnit, informasiya, proqram və s), həmçinin qarşılıqlı əvəzlənməsi üzrə tələblərin müəyyən edilməsi;
4) Məhsulun, onun elementlərinin, dəstləşdirici məmulatlarının, xammalın və materialların göstəricilərinin və
xüsusiyyətlərinin razılaşdırılması və uzlaşdırılması;
5) Parametr və növ-ölçü sıralarının, baza kon-struksiyalarının, məmulatların konstruktiv-unifıkasiyalaşdırılmış blok-modul hissələrinin təyin olunması və tətbiqi əsasında unifıkasiyası;
6) Meteroloji normaların, qaydaların, müddəaların və
tələblərin müəyyən edilməsi;
7) Məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin (sınaqların, təhlilin, ölçmələrin), onun sertifıkatlaşdırılmasının və qiymətləndirilməsinin normativ-texniki təminatı;
8) Texnoloji proseslərə, o cümlədən material tələblərinin müəyyən edilməsi, enerji və əmək tutumluğunun
azaldılması tələblərinin müəyyən edilməsi, aztullantılı texnologiyaların tətbiqinin təmin edilməsi;
9) Texniki-iqtisadi informasiyanın təsnifatlaşdırıl-ması
və kodlaşdırılması sistemlərinin yaradılması və tətbiqi;
10) Dövlətlərarası və dövlət sosial-iqtisadi və elmitexniki proqramların (layihələrin) və infrastruktur komplekslərinin (nəqliyyat, rabitə, müdafiə, ətraf mühitin mühafizəsi, yaşayış mühitinə nəzarət, əhalinin təhlükəsizliyi
və s.) normativ təminatı;
11) İstehlakçıların məhsulun nomenklaturu və əsas
göstəriciləri haqqında məlumat ilə təmini üçün kataloqlaşdırma sisteminin yaradılması;
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12) Standartlaşdırma metodları və vasitələri ilə
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin gerçəkləşməsinə yardım edilməsi.
Layihələndirmə (və ya planlaşdırma) mərhələsində
standartlaşdırmanın köməyi ilə aşağıdakılar həyata keçirilir:
 verilmiş məhsulun keyfiyyət xüsusiyyətlərinin
kompleks standartlaşdırılması əsasında, həmçinin istehlakçıların və istehsalçıların maraqları nəzərə alınmaqla xammalın, materialların, yarımfabrikatların və dəstləşdirici
məmulatların, hazır məhsulun keyfiyyətinə tələblər müəyyən edilir;
 istismar şəraitində məmulatların təyinatından asılı
olaraq məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin vahid sistemi
müəyyən edilir;
 optimal keyfiyyətin təmini və növün, markaların və
növ-ölçülərin qeyri-səmərəli istisnası üçün məhsulun layihələşdirilməsi normaları, tələbləri və metodları müəy-yən
olunur;
 istehsalatın unifıkasiyasının, istehsal proseslərinin
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasının yüksək səviyyəsi təmin edilir.
İstehsal mərhələsində müəssisələrin standartları buraxılan məhsulun xarakter və xüsusiyyətlərini, müəssisələrin təşkilati-texniki səviyyəsini, icraçıların ixtisasını nəzərə alırlar. Onlar məhsulun keyfiyyətinə nəzarət və onun
qiymətləndirilməsinin vasitə və metodlarına tələbləri
müəyyən edir, istehsalatın ritm ahəngdarlığını təmin etməyə, zay məhsul istehsalı nəticəsində yaranan itkiləri azalt-
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maya, icraçıların əməyinin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verir.
Dövriyyə və satış mərhələsində standartlaşdırma, anbarlarda, saxlama yerlərində və bazalarda, nəqliyyat müəssisələrində, tədarük və ticarət təşkilatlarında məhsulun
keyfiyyətini qoruyaraq məhsulun qablaş-dırılması, konservləşdirilməsi, nəqledilməsi və anbarlara yığılması zamanı qayda və şərtlərə olan tələblərin müəyyənləşdirilməsinə yönəlmişdir.
İstehlak və istismar mərhələsində standartlaşdırma
məhsula xidmət göstərilməsinə və onun təmirinə (o cümlədən zəmanət xidmətlərinin), istismar zamanı onun keyfiyyəti haqqında məlumatın yığılması və təhlilinə onun
utilləşdirilmə normalarına vahid tələbləri müəyyən edir.
Standartlar texniki, iqtisadi və hüquqi tələbləri birləşdirir. Texniki tələblər ondan ibarətdir ki, standartlar istehsalatın elmi-texniki hazırlığını, məmulatların yaradılması və istismarının bütün mərhələlərində əməyin texnologiyasını, təşkilini və prosesini nizamlayırlar.
İqtisadi tələblər:
- standartlar məhsul keyfiyyətinin ölçülmə normativi
və miqyasıdır;
- standartlar istehsalatın təşkili və idarə edilməsi vasitəsidir;
- standartlar iqtisadiyyatın müxtəlif həlqələri arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir;
- standartlar işlərə və məhsullara çəkilən xərcləri minimallaşdırır, belə ki, eyni tipli işlər və məhsullar həmişə
ucuz başa gəlir.
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Hüquqi tələblər standart – normativ aktdır, qanunla
müəyyən olunmuş qaydada dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunur, riayət edilməsi məcburi olan normaların şərhindən ibarətdir. Standartların pozulmasına görə mülki,
cinayət və inzibati qanunvericilikdə sanksiyalar müəyyən
olunmuşdur.
Standartlaşdırmanın fəaliyyət mexanizmi dörd mərhələdən ibarətdir:
- standartlaşdırma obyektinin seçilməsi (sistemlik,
təkrarlanan obyektlər);
- standartlaşdırma obyektinin modelləşdirilməsi (gerçək obyektin abstrakt modeli);
- modelin optimallaşdırılması (standartlaşdırılan obyektin optimal modeli);
- modelin standartlaşdırılması (unifıkasiyalaşmış modelin bazasında normativ sənədin işlənilib hazırlan-ması).
Dəfələrlə yenidən yaradıla və (və ya) istifadə oluna
bilmək imkanına malik olan məhsullar, xidmətlər və proseslər standartlaşdırma obyekti ola bilər (şəkil 11.1).
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Şəkil 11.1. Standartlaşdırma obyektləri
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11.3. Standartların növləri
Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlər aşağıdakı
kateqoriyalara bölünürlər:
1. Beynəlxalq standartlar;
2. Dövlətlərarası standartlar (ГОСТ);
3. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları
(AZS);
4. Sahə standartları (SSAZ);
5. Müəssisə standartları (MS);
6. Elmi-texniki və mühəndis cəmiyyətlərinin standartları (ETMCS).
Beynəlxalq standartlar – dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, norma, qayda
və tövsiyələrdir. Beynəlxalq standartlaşdırma – standartlaşdırma üzrə təşkilatların və onların fəaliyyətinin məhsuludur, yəni standartlar, tövsiyələr, texniki hesabatlar və digər elmi-texniki məhsullardır.
Dövlətlərarası standartlar, müstəqil dövlətlər birliyinə daxil olan, standartlaşdırma, meterologiya və sertifikasiya üzrə birgə siyasət aparmaq haqqında müqavilə bağlamış dövlətlər tərəfindən qəbul edilmiş və onların bilavasitə tətbiq etdikləri standartlardan ibarətdir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları,
məcburi və tövsiyə olunan təlbləri özündə əks etdirir.
Məcburi tələblərə aşağıdakılar aiddir:
- məhsulların insanın həyatı, sağlamlığı və əmlakının
təhlüksizliyini, ətraf mühitin qorunmasını təmin edən tələblər və bu göstəricilərin sınağı üsullarına verilən tələblər;
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- məhsulun markalanması, qablaşdırılması, nəql edilməsi, saxlanılması və təkrar istifadə olunmasına verilən tələblər
- uyğun norma və qaydalara istinad etməklə, təhlükəsizlik texnikası və əmək gigiyenasının tələbləri;
- ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin edən meteroloji norma, qayda, tələb və müddəalar.
Dövlət standartlarının tövsiyə olunan tələbləri aşağıdakı hallarda mütləq yerinə yetirilməlidir:
- əgər bunlar, qüvvədə olan qanunvericilik aktlarında
nəzərə alınıblarsa,
-əgər bu tələblər, məhsulun işlənilməsi, hazırlanması
və göndərilməsinə aid müqaviləyə daxil ediliblərsə;
- əgər məhsulu hazırlayan, məhsulun bu standartlara
uyğun olması haqqında rəsmi iddia etmişdirsə.
Sahə standartları, Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri (idarələri) tərəfindən təsdiq olunmuş standart-lardan
ibarətdir. Sahə standartları AZS 1.6 - 96 standartına (Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlaşdırma sis-temi)
əsasən işlənib hazırlanırlar.
Sahə standartları məhsula, xidmətə aid dövlət standartları olmadıqda işlənib hazırlanırlar. Sahə standart-larının məcburi tələbləri, dövlət standartlarının tələblərinə
zidd olmamalıdır. Sahə standartlarının məcburi tələbləri,
onları təsdiq etmiş idarəetmə orqanlarına daxil olan müəssisə, idarə və təşkilatlar tərəfindən mütləq yerinə yetirilməlidir.
Sahə standartlarını təsdiq etmiş idarəetmə orqan-larına daxil olmayan, lakin bu standartlardan məhsulun hazırlanmasında və göndərilməsində istifadə edən müəssisə,
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idarə və təşkilatlar, sahə standartlarının məcburi tələblərinə əməl etməlidirlər.
Texniki şərtlər, məhsul (xidmət) üçün dövlət və ya
sahə standartı olmadıqda işlənib hazırlanır. Texniki şərtlər,
konkret məhsula (xidmətə) olan tələbləri müəyyənləşdirir.
Texniki şərtlər AZS 1.3-96 standartına (Azərbaycan Respublikanın dövlət standartlaşdırma sistemi. Texniki şərtlərin işlənmsəi, razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyyatı qaydaları) əsasən hazırlanırlar.
Müəssisə standartları, müəssisə tərəfindən təsdiq
olunmuş və ancaq həmin müəssisədə tətbiq olunan standartlardan ibarətdir. Müəssisə standartları, dövlət və sahə
standartlarının məcburi tələbləri ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. Müəssisə standartlarının işlənib hazırlanma və tətbiq edilmə qaydalarının, AZS 1.4-96 standartını (Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlaşdırma sisemi. Müəssisə standartları. Ümumi müddəalar.) nəzərə almaqla,
müəssisə və müəssisə birlikləri müəyyən edirlər.
Məhsul (xidmət) üçün standartlar həmcins məhsul
(xidmət) qrupuna və ya konkret məhsula (xidmətə) tələbləri təyin edir. Bu normativ sənədlərin iki növmüxtəlifliyi
vardır:
 ümumi texniki şərtlərin standartları;
 texniki şərtlərin standartları.
Bununla yanaşı, həmcins məhsullar qrupuna ayrıayrı tələblər qoyan standartların işlənib hazırlanması da
mümkündür. Məsələn, təsnifatlaşdırma, sınaq metodları,
saxlanma və nəqletdirmə qaydaları və s. üçün standartlar
işlənib hazırlanır.
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Ümumi texniki şərtlərin standartları eynicinsli
məhsul qrupu üçün ümumi olan və onun optimal səviyyəsini təmin edən norma, qayda və tələbləri müəyyənləşdirir.
Keyfiyyət səviyyəsi konkret məmulatın layihələndirilməsi
zamanı nəzərdə tutulmalı və onun istehsalı zamanı təmin
olunmalıdır.
Ümumi texniki şərtlərin standartları adətən aşağıdakı
bölmələrdən ibarət olur: təsnifatlaşdırma; əsas parametrlər
(ölçülər); keyfiyyət parametrlərinə, qablaşdırmaya, nişanlamaya ümumi tələblər; təhlükəsizlik tələbləri; ətraf mühitin mühafizəsi tələbləri; məhsulun qəbul qaydaları; nəzarət, nəqletdirmə və saxlanma metodları; istismar, təmir və
utilləşdirmə qaydaları. Keyfiyyət, parametrləri kimi standartlarda elə tələblər nəzərdə tutulur ki, onlara riayət edilməsi məcburidir və onlar yoxlanıla bilər. Bu cür parametrlərə məhsulun etibarlılıq, təyinat, erqonomik, texnolojililik
xarakteristikaları aiddir.
Texniki şərtlərin standartı konkret məhsula, o cümlədən onun müxtəlif markalarına və ya modellərinə hərtərəfli tələbləri təyin edir. Bu tələblər məhsulun istehsalına,
göndərilməsinə, istismarına (istehlakına), təmirinə və utilləşdirilməsinə aiddir. Həmin tələblər mahiyyətcə ümumi
texniki şərtlərin standartına zidd olmamalıdır. Texniki
şərtlərin standartında standartlaşdırma obyektinə aid olan
konkretləşdirilmiş əlavə tələblər də (əmtəə nişanı haqqında göstəriş, əgər bu nişan qoyulmuş qaydada qeydiyyatdan
keçmişdirsə; uyğunluq nişanının istifadəsi, əgər məmulat
sertifikat-laşdırılmışdırsa; təhlükəsizlik və ətraf mühitin
mühafizəsinə dair xüsusi tələblər) verilə bilər.
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Xidmətlərin standartlarında standartlaşdırma obyektlərinin bütün mümkün olan və zəruri aspektlərinə tələblər qoyulur. Bu standartlarda aşağıdakılar öz əksini tapa
bilər:
 xidmətlər üzrə terminlər və təyinlər;
 konkret xidmətlərin şərti işarələri;
 xidmətlərin təsnifatlaşdırılması və onların əsas parametrlərinə (təyinat göstəricilərinə) tələblər;
 xidmətlərin keyfiyyət səviyyəsinin əsas göstəricilərinə tələblər;
 xidmətlərin göstərilmə şəraitinə (rejimə, gigiyenaya, komforta, mədəniyyətə) və kompleksliliyinə tələblər;
 təkrar xidmət göstərmə şərtlərinə (o cümlədən pulsuz və ya güzəştli) tələblər;
 xidmətlərin insanın həyatı, sağlamlığı və əmlakı
üçün təhlükəsizliyinə tələblər;
 xidmətlərin göstərilməsi zamanı ətraf mühitin mühafizəsinə tələblər;
 göstərilmiş xidmətlərin nəticələrinin qəbul qaydalarına və vasitələrinə tələblər;
 xidmətlərin reqlamentləşdirilmiş parametrlərinə və
keyfiyyət göstəricilərinə, nəzarət metodlarına və vasitə-lərinə tələblər;
 göstərilmiş xidmətlərin nəticələrinin reqlamentləşdirilmiş tələblərə uyğunluğunun təsdiqlənmə metodlarına
tələblər.
Proseslər üçün standartlar müxtəlif fəaliyyət növlərində istifadə edilən proseslərdə müxtəlif işlərin (əməliyyatların) yerinə yetirilmə ardıcıllığı və metodlarına (üsul-
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larına, rejimlərə, normalara), həmçinin proseslərin öz təyinatına uyğunluğunu təmin edən əsas tələbləri təyin edir.
Proseslər (işlər) üçün standartlar məhsulun ömür
tsiklinin müxtəlif mərhələlərində, yəni onun işlənib hazırlanması, istehsalı, istismarı (istehlakı), saxlanması, nəqletdirilməsi, təmiri və utilləşdirilməsi mərhələlərində həyata
keçirilən konkret iş növlərinə tələblər qoyur. Bu standartlarda məmulatın avtomatlaşdırılmış layihələn-dirmə metodlarına, modul konstruksiyalaşdırılmasına, məhsulun
istehsalının texnoloji proseslərinin prinsipial sxemlərinə,
texnoloji rejimlərə və normalara tələblər verilə bilər. Burada texnoloji prosesləri yerinə yetirən zaman insanların
həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəsizlik tələbləri xüsusi yer
tutur. Bu tələblər müəyyən avadanlıqların, alətlərin, tərtibatların və köməkçi materialların istifadə edilməsi zərurətindən irəli gəlir.
Texnoloji əməliyyatların aparılması zamanı texnologiyanın ətraf mühitə müxtəlif təsirlərinin buraxıla bilən
normaları standartlaşdırılır. Bu təsirlər ekoloji cəhətdən
təhlükəli olan kimyəvi (zərərli kimyəvi maddələrin tullantıları), fiziki (radiasiya şüalanması), bioloji (mikroorqanizmlərlə yoluxma) və mexaniki (arxitektur tikililərin dağılması) xarakter daşıya bilər. Ekoloji tələblər ətraf mühit
üçün potensial zərərli materialların və xammalın tətbiq
olunma şəraitinə, təmizləyici qurğuların effektiv işinin parametrlərinə, qəza tullantıları və onların nəticələrinin ləğv
edilməsi qaydalarına, axar sularla çirkləndirici tullantıların
buraxıla bilən yığılma normalarına toxuna bilər.
Nəzarət metodları (sınaq, ölçmə, analiz) standartları
işlərin (əməliyyatların) ardıcıllığını, üsullarını (qaydaları,
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rejimləri, normaları), onların yerinə yetirilməsi üçün lazım
olan texniki vasitələri təyin edir. Bu standartlar məhsulun
keyfiyyətinə qoyulan məcburi tələblərin obyektiv qiymətləndirilməsini yüksək dərəcədə təmin edən nəzarət
metodlarının tətbiqini tövsiyə edir. Nəzarətin, sınaqların,
ölçmələrin və analizin ancaq standartlaşdırılmış metodlarından istifadə etmək lazımdır, çünki bu metodlar beynəlxalq təcrübəyə və qabaqcıl nailiyyətlərə əsaslanır. Bu metodlardan hər birinin özünəməxsus xüsusiyyəti vardır, lakin standartlaşdırılmalı bir neçə ümumi, müddəaları da
qeyd etmək lazımdır. Onlar aşağıdakılardır: nəzarət vasitələri və köməkçi qurğular; nəzarətin hazırlanması və aparılması qaydası; nəticələrin işlənməsi və tərtib edilməsi qaydaları; metodun buraxıla bilən xətası.
11.4. Standartlaşdırma metodları
Standartlaşdırma metodları – bu üsul və ya üsullar
məcmusudur, hansıların ki, köməyi ilə standartlaşdırma
məqsədlərinə nail olunur. Standartlaşdırma ümumi elmi və
spesifik metodlara əsaslanır. Ümumi elmi üsullara standartlaşdırma obyektlərinin qaydaya salınmasını və parametrik standartlaşdırmanı aid edirlər. Standartlaşdırma obyektlərinin qaydaya salınması – məhsulun, proseslərin və
xidmətlərin standartlaşdırılması sahəsində universal metoddur. Qaydaya salınma, müxtəlifliyin idarə olunması
kimi, hər şeydən əvvəl müxtəlifliyin azaldılması ilə əlaqədardır. Qaydaya salınma üzrə işlərin nəticəsi, məsələn, son
hazır məhsul üçün dəstləşdirici məmulatların məhdudlaşdırma siyahısıdır; məmulatların növ quruluşlarının albo-
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mudur; texniki, idarəedici və başqa sənədlərin növ formalarıdır. Qaydaya salınma universal metod kimi ayrı-ayrı
komponentlərdən ibarətdir:
a) standartlaşdırma obyektlərinin sistemləşdirilməsi
konkret standartlaşdırma obyektlərinin cəminin elmi əsaslandırılmış ardıcıl təsnifatından və sıralanmasından ibarətdir;
b) standartlaşdırma obyektlərinin seleksiyası – ictimai istehsalda sonrakı istehsal və tətbiq üçün məqsədəuyğun sayılan konkret obyektlərin seçməsindən ibarət olan
fəaliyyətdir;
c) simplifikasiya - ictimai istehsalda sonrakı istehsal
və tətbiq üçün məqsədəuyğun sayılmayan konkret obyektlərin müəyyən edilməsindən ibarət olan fəaliyyətdir;
d) standartlaşdırma obyektlərinin növləşdirilməsi
növ (nümunəvi) obyektlərin - konstruksiyaların, texnoloji
qaydaların, sənəd formalarının yaradılması üzrə fəaliyyətidir;
e) standartlaşdırma obyektlərinin optimallaşdırılması
optimal əsas parametrlərin (təyinat paramet-rlərinin), həmçinin keyfiyyət və qənaətin başqa göstəricilərinin qiymətinin tapılmasından ibarətdir.
Parametrik standartlaşdırma məhsulların, proses-lərin, təsnifatların və s. xarakteristikalarının parametrik sıralarının tərtib edilməsi vasitəsi ilə standartlaşdırma obyektlərinin qaydaya salınmasına əsaslanır.
Standartlaşmanın əsas spesifik metodları sırasına
unifıkasiya, aqreqatlaşdırma, kompleksli və önləyici standartlaşdırma aiddir.
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Eyni funksional təyinatlı detal, aqreqat növlərinin sayının səmərəli azaldılması üzrə fəaliyyət məhsulun unifikasiyası adlanır. O, hazır məhsul elementlərinin təsnifatlandırılmasına və sıralanmasına, seleksiyasına və simplifikasiyasına, növləşdirilməsinə və optimallaşdırıl-masına
əsaslanır. Həyata keçirilmə sahəsindən asılı olaraq məmulatların unifıkasiyasının aşağıdakı növləri var:
 sahələrarası (iki və daha çox sənaye sahələri tərəfindən hazırlanan eyni və ya yaxın təyinatlı məmulatların
və onların elementlərinin unifikasiyası);
 sahə və zavod (bir sənaye sahəsi və ya bir müəssisə tərəfindən hazırlanan məmulatların unifikasiyası).
Həyata keçirilməsinin metodik prinsiplərindən asılı
olaraq unifıkasiya növdaxili (eyni tipli məmulatlar ailəsi)
və növlərarası və layihələrarası (müxtəlif tipli məmulatların qovşaqları, aqreqatları, detalları) ola bilər.
Unifıkasiya dedikdə, müxtəlif məmulatların, detalların, qovşaqların, texnoloji proseslərin və sənədlərin əsassız
müxtəlifliyinin texniki və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış
səmərəli minimuma endirilməsinə yönəlmiş fəaliyyət başa
düşülür. Unifıkasiyanı keyfiyyət parametrlərinin optimallaşdırılması, buraxılan məmulatların və onların tərkib hissələrinin növ-ölçülərinin sayının məhdudlaşdırılması vasitəsi kimi nəzərdən keçirmək olar. Bu zaman unifıkasiya
məhsulun həyat silsiləsinin bütün mərhələlərinə təsir edir,
məmulatların, qovşaqların və aqreqatların qarşılıqlı əvəzləməsini təmin edir ki, bu da öz növbəsində müəssisələrə
bir-biri ilə kooperasiya əlaqəsi yaratmağa imkan verir.
Unifıkasiyanın əsas növlərinə adətən konstruktor və
texnoloji unifıkasiyanı aid edirlər. Bu zaman birinci mə-
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mulatların bütövlükdə və onların tərkib hissələrinin (konstruktiv elementlərin, detalların, qovşaqların, dəstləşdirici
məmulatların və materialların və s.) unifıkasiyası, ikinci
isə normativ-texniki sənədlərin (standartların, texniki şərtlərin, təlimatların, metodikaların, rəhbər sənədlərin, konstruktor-texnoloji sənədlərin və s.) unifıkasiyasını nəzərdə
tutur.
Unifıkasiyanın müasir inkişaf prosesi onun tərtibedici və məhdudlaşdırıcı kimi əsas iki istiqamətini ayırmağa
imkan verir. Tərtibedici istiqamət bazarın tədqiqini, mövcud tələbatların təhlilini və istehlakçılara lazım olan məmulatların nomenklaturunun aşkarlanmasını nəzərdə tutur.
Məhdudlaşdırıcı istiqamət buraxılan məmulatların
nomenklaturunun dərinləşdirilmiş təhlilini, sonra isə məmulatların və onların tərkib hissələrinin növ-ölçülərinin
zəruri nomenklaturunun minimal məhdudlaşdırılmasını
nəzərdə tutur. Dünya təcrübəsində unifıkasiyanın məhdudlaşdırıcı istiqaməti simplifıkasiya adlanır (İSO-nun müəyyənləşdirdiyi kimi). Simplifıkasiya – növlərin və ya məmulatların başqa növlərinin sayının, təlabatların ödənilməsi üçün texniki və iqtisadi cəhətdən zəruri olan miqdaradək sadə azaldılması prosesidir).
Unifıkasiya məhsul keyfiyyətinin idarəedilməsinin
müxtəlif (sahələrarası, sahə və müəssisə) səviyyələrində
aparıla bilər. Bu zaman məmulatın unifıkasiya səviyyəsini
xarakterizə etmək üçün ən çox, unifikasiyalaşmış detalların sayı, çəkisi, onların hazırlanmasının əmək tutumunun
cəmi üzrə səviyyəsi, həmçinin şəxsi meyarları birləşdirən
unifıkasiyanın kompleks göstəricisi kimi göstəricilər istifadə olunur.
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Aqreqatlaşdırma dedikdə, məmulatların əsas qovşaq
və aqreqatlarının funksional və həndəsi qarşılıqlı əvəzlənməsinə əsaslanan, onların quraşdırılması və istismarı metodları başa düşülür.
Aqreqatlaşdırma əsasında yaradılmış məmulatların
ən mühüm üstünlüyü onların konstruktiv dönmə qabiliyyətidir. Aqreqatlaşdırma, məmulatların quruluşu dəyişdirilərkən onların yeni modifıkasiyalarında standart detalları,
qovşaqları və aqreqatları dəfələrlə tətbiq etməyə imkan
verir.
Müəssisədə standartlaşdırma üzrə işlərin həcmi aşağıdakılardan asılıdır:
- istehsalatın və kooperasiya əlaqələrinin miqyasından;
- buraxılan məhsulun nomenklaturundan və mürəkkəbliyindən, onun yeniliyinin və dəyişilmə intensivliyinin
dərəcəsindən;
- müəssisənin standartlaşdırma xidmətinin statusundan və ona həvalə olunan məsələlərdən.
Fəaliyyət göstərən standartlaşma sisteminin əsas
elementləri və kateqoriyaları şəkil 11.2-də göstərilmişdir.
Standartdaşdırmanın orqanları və xidmətləri - əsas
fəaliyyətləri standartlaşdırma üzrə işlərin həyata keçirilməsi və ya standartlaşdırma üzrə müəyyən funksi-yaların
yerinə yetirilməsi olan təşkilatlar, birliklər və onların bölmələridir.
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Şəkil 11.2.Standartlaşma sisteminin elementləri
və kateqoriyaları
11.5. Azərbaycan Respublikasının
standartlaşdırma sistemi
Standartlaşdırma üzrə orqanlar - əsas funksiyaları
standartlaşdırma üzrə işlərə rəhbərlikdən ibarət olan,
müəyyən rəsmi səviyyədə tanınmış orqanlardır.
Azərbaycan Respublikasında meterologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya işlərinə, 2001-ci ilin axırına kimi,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma və
Meterologiya Mərkəzi (Azərdövlətstandart) rəhbərlik edir-
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di. 2002-ci ildən həmin təşkilat, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi adlanmağa başladı. Hal-hazırda Azərbaycanda standatlaşdırma üzrə fəaliyyətin dövlət idarəçiliyini
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Meterologiya vəPatent üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir (bundan
sonra – Komitəsi). Komitə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 19 noyabr tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır.
Komitənin funksiyalarına aiddir:
- dövlət standartlarının işlənib hazırlanması, qəbul
edilməsi, qeydiyyatı, texniki-iqtisadi və sosial informasiya
təsnifatlarının tərtib edilməsi və aparılması;
- məhsulların dövlət standartlarına uyğunluğunun təmin edilməsi, nişanlama qaydaları, öz məhsullarını nişanlamaq üçün təsərrüfat subyektlərinə icazə verilməsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatı;
- beynəlxalq (regional) standartların, qaydaların, normaların və tövsiyələrin tətbiqi qaydalarını müəyyənləşdirmək, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatlarda
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada təmsil etmək;
- dövlət standartlarının, texniki-iqtisadi və sosial informasiya təsnifatları;
- ümumsənaye norma və konstruksiyalarının standartlaşdırılması əsasında məhsulun sahələrarası eyniləşdirilməsi işlərinin aparılmasının təmin edilməsi;
- müqayisəli yoxlama işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə səlahiyyətlərin rəsmi tanınması üçün tədbirlərin görülməsi;
- qanunvericiliyə uyğun olaraq hüquqi və fiziki şəxslərlə bağlanmış müqavilələrə əsasən metroloji işlər görmək, xidmətlər göstərmək;
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- hesablaşma əməliyyatlarında, insanların həyatının,

sağlamlığının, əmlakının, istehlakçı hüququnun, ətraf mühitin təhlükəsizliyinin qorunmasında istifadə edilən ölçmə
vasitələri istisna olmaqla, hüquqi şəxslərin meteroloji xidmətlərinə müqayisəli yoxlama və kalibrlənmə işlərinin
aparılmasına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
səlahiyyətlər vermək;
- milli sertifikatlaşdırma sisteminin yaradılmasını və
aparılmasını təmin etmək;
- ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi məqsədi
ilə onların dövlət sınaqlarının keçirilməsi halları və qaydalarının müəyyən edilməsi;
- ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlamasının müsbət nəticələrinin yoxlama möhürü, yaxud yoxlama haqqında şəhadətnamədə təsdiqi;
- sənaye mülkiyyəti obyektləri barədə məlumat-ların
dövlət reyestrinə daxil edilməsi qaydasını müəyyən etmək;
- öz vəzifələrinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər funksiyalar.
Standartlaşdırma, meterologiya, istehlakçıların hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının Qanun-ları
qəbul edilib. Belə ki, 1995-ci ildə ―İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖, 1996-cı ildə ―Standartlaşdırma haqqında‖, 1999-cu ildə ―Ətraf mühitin mühafizəsi
haqqında‖,2013-cü ildə isə, ―Ölçmələrin vəhdətinin təmin
edilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunları qəbul edilib.
Standartlaşma xidmətləri idarəetmənin müəyyən səviyyələrində - dövlət, regional, sahə, müəssisələr (təşkilatlar) səviyyəsində standartlaşdırma üzrə işlərin görülməsi
üçün xüsusi yaradılmış təşkilatlar və bölmələrdir.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət standartlaşdırma
sisteminin əsasını təşkil edən 6 Dövlət standartı aşağıdakılardır:
- AZS 1.0-96;
-AZS 1.2-96;
- AZS 1.3-96;
- AZS 1.4-96;
- AZS 1.5-96;
-AZS 1.6-96.
Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları aşağıdakı tələbləri nəzərdə tutur:
- məhsulların insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və
ətraf mühit üçün təhlükəsizliyi;
- məhsulların texniki, texnoloji və informasiya uyğunluğu və onların qarşılıqlı əvəz olunması;
- məhsulların əsas istehlak xüsusiyyətləri, onlara nəzarət metodları, məhsulların qablaşdırılması, markalanması, daşınması mühafizəsi, utilləşdirilməsi qaydaları;
- məhsulların elm, texnika və texnologiyanın inki-şafına uyğunluğu;
- məhsulların təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası tələbləri;
- məhsulların istehsalı, istifadəsi, işlərin görülməsi və
xidmətlərin göstərilməsi zamanı bütün resurslardan səmərəli istifadə, məhsulların texniki sənədləşməsi qaydaları;
- standartlaşma sisteminin dövlət standartları ilə
müəyyənləşdirilən digər tələblər.
Standartlaşdırmaya aid edilən sənədlər sırasına həmçinin Azərbaycan Respublikasının milli standartları, habelə müəyyən edilmiş qaydada respublika ərazisində istifadə edilən beynəlxalq, regional və xarici ölkələrin milli
standartları da daxildir.
Müəssisədə standartlaşdırılmanın imkanlarından
düzgün istifadə onun fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmağa
imkan verir. Bu zaman konkret müəssisədə iqtisadi səmərənin əsas tərkibi aşağıdakılardır:
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- standart məhsulun istehsalının maya dəyərinin azal-

dılması;
- məmulatın keyfiyyətinin artırılması nəticəsində
onun vahidinin satış qiymətinin qaldırılması;
- daha keyfiyyətli məmulatlara tələbatın artması nəticəsində məhsul satışının həcminin artması;
- standart məhsulun buraxılışı zamanı istehsalat silsiləsinin uzunluğunun azaldılması və avadanlığın daha intensiv istifadəsi üzündən müəssisənin zəruri vəsaitlərinin
(həm əsas, həm də dövriyyədə olan) miqdarının azaldılması.
Müəssisənin standartlaşdırma xidmətinin əsas məsələlərinə ümumən aiddir:
- müəssisənin normativ-texniki sənədləri fondu-nun
aparılması (mühafizə və aktuallaşdırma);
- buraxılan məhsula texniki şərtlərin işlənilməsi;
- müəssisəyə kənardan daxil olan normativ-texniki
sənədlərin layihələrinin ekspertizası və razılaşdırılması;
- müəssisənin zəruri olan standartlarının işlənilməsi.
Əgər müəssisənin standartlaşdırma xidməti öz yarımsahəsində standartlaşdırma üzrə baza təşkilatının funksiyalarını yerinə yetirirsə, onda onun ilkin vəzifələri dairəsinə aşağıdakılar aiddir:
- məhsula standartlar layihələrinin hazırlanması və
öz yarımsahəsi üçün onun sınaqdan keçirilmə üsulları;
- yanaşı sahələrin standartlar layihələrinin razılaşdırılması;
- müəssisələr tərəfindən məhsula işlənilmiş, baza təşkilatına təhkim edilmiş texniki şərtlər layihələrinin ekspertizası və razılaşdırılması.
Müəssisə rəhbərləri tərəfindən standartlaşdırmanın
imkanlarından bacarıqla istifadə edilməsi onlarda məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinin daha effektli sistemini
yaratmaq üçün yaxşı zəmin ola bilər.
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XII FƏSİL. STANDARTLAŞDIRMANIN
METODİKİ ƏSASLARI
12.1. Standartlaşdırmanın əsas prinsipləri
Standartlaşdırmanın əsas prinsipləri aşağıdakılardan
ibarətdir:
- standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin işlənməsi, məhsulu layihə edən, hazırlayan və istifadə edən bütün marağı olan tərəflərin hər birinin rəyi nəzərə alınmaqla, onların qarşılıqlı istəyinə əsaslanmalıdır;
- standartın yaradılmasının məqsədəuyğunluğu, onun sosial, texniki və iqtisadi labüdlüyü və tətbiqinin qənaətbəxşliyi ilə qiymətləndirilməlidir;
- insanların həyatının, sağlamlığının və əmlakının
təhlükəsizliyini, ətraf mühitin qorunmasını və məhsulun
qarşılıqlı əvəz olunma qabiliyyətinin təmin edilməsi üzrə
standartların yaradılmasına üstünlük verilməlidir;
- standartları elə işləmək lazımdır ki, onlar beynəlxalq ticarətə maneçilik törətməsinlər;
- standart və texniki şərtlər yaradıldıqda, qəbul edilmiş beynəlxalq və regional standartlar, beynəlxalq təşkilatların qaydaları, həmçinin, lazım gəldikdə, başqa ölkələrin milli standartları nəzərə alınmalıdır;
- standartların tələblərinin, qanunvericilik norma-larına, həmçinin dövlət nəzarəti funksiyasını yerinə yetirən
orqanların norma və qaydalarına uyğun olması təmin edilməlidir;
- meteroloji təminat da daxil olmaqla, qarşılıqlı əlaqəli obyektlərin standartlarının, həmin obyektlərə verilən
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tələblərin razılaşdırılması vasitəsilə, kompleks halında
olması təmin edilməlidir;
- standartlara daxil edilən müasir nailiyyətlərə uyğunluğunu təmin etmək üçün, standartların köhnəlmiş tələbləri vaxtında dəyişdirilməsi və standartlar vaxtaşırı olaraq yeniləşdirilməlidirlər;
- standartlar, standartlaşdırılacaq obyektin əsas xassələrinə, obyektiv yoxlana bilən tələblər müəyyən etməlidir;
- məhsul və xidmət standartları, onların sertifikasiya
məqsədləri üçün tətbiq edilməsinə yararlı olmalıdır;
- standartların tələblərinin bir mənalı başa düşülməsi
üçün, standartlar dəqiq və aydın şərh olunmalıdırlar.
Beləliklə də, standartlaşdırmanın əsas prinsipləri
aşağdakılardır:
- standartların mütləq gözlənilməsi;
- standartlaşdırmanın perspektiv olması;
- standartlaşdırmanın dinamiki olması;
- standartlaşdırmanın effektiv olması;
- standartlaşdırmanın kompleksli olması.
Standartların mütləq gözlənilməsi, Dövlət qərarı ilə
nəzərdə tutulub. Belə ki, standartlara əməl etməmək qanunla cəzalandırılır. Standart və texniki şərtlərin tələblərinə əməl etməmək üstündə günahkarlar inzibati, maddi və
digər cəzalar ilə cəzalandırıla bilərlər.
Standartlaşdırmanın perspektiv olması, qabaqlayıcı
standartların buraxılması ilə yerinə yetirilir. Qabaqlayıcı
standartlar, standartlaşdırma obyektlərinə indiki səviy-yədən daha yüksək tələblər müəyyən etməklə yerinə yeti-rilir. Qabaqlayıcı standartların əsasını elmi-texniki proqnozlar təşkil edir.
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Beləliklə, standartlara yüksək qiymətli parametrlərin
daxil edilməsi, həmin sahənin inkişaf istiqamətini təyin
edir, yəni standartlaşdırma, elmi-texniki tərəqqidə istiqamətləndirici, təşkil edici sahə rolunu oynayır.
Standartlaşdırmanın dinamiki olması, onların vaxtaşırı yoxlanılması, onlara dəyişikliklər edilməsi, yenidən
baxılması və lazım gəldikdə ləğv edilməsi ilə yerinə yetirilir.
Standartlaşdırmanın kompleksli olması, standartlaşdırmanın nəinki hazır məhsulu, hətta xammalı, komplektləşdirici hissələri, ölçü vasitələrini və s. əhatə etməklə təmin edilir.
Kompleks standartlaşdırmanın inkişafı dövlətlərarası
standartların yaranmasına səbəb olub. Bu standartlar, sənaye sahələrinin idarə olunmasında əsas problemlərin həllinə yönəlib.
Standartların keyfiyyəti həmin standartlar üzrə istehsal olunmuş məhsulun keyfiyyətinə birbaşa təsir edir, yəni
məhsulun keyfiyyəti xeyli dərəcədə standartlardan asılıdır.
Standartlaşdırma üzrə bizim ölkədə və həmçinin xarici ölkələrdə aparılmış işlər göstərir ki, standartların yüksək
keyfiyyətini və səmərəliliyini təmin etmək üçün onların işlənib hazırlanması zamanı hökmən aşağıdakı əsas prinsiplər həyata keçirilməlidir..
Sistemlilik prinsipi. Texniki tərəqqi və məhsulun
keyfiyyətinin daim yüksəldilməsi ictimai istehsalat prosesinə sistemli şəkildə yanaşmağın zəruriliyini tələb edir,
belə ki, ictimai istehsal prosesi bu prosesi təmin edən insan əməyini, əmək vasitələrini (istifadə olunan avadanlıqlar, alətlər, nəzarət vasitələri və s.) və əmək, predmetlərini
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(buraxılan məhsul) özündə cəmləşdirir. Burada sistem
dedikdə qarşıya qoyulmuş məsələni ən böyük səmərə ilə
və ən kiçik əmək tutumu ilə yerinə yetirmək üçün qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərin məcmusu başa düşülür. Sistemin elementləri arasındakı əlaqələr daimi və təsadüfi ola
bilər. Sistemə daxil olan qarşılıqlı əlaqəli elementlərin
məcmusu onların müxtəlif səviyyələrdə ierarxiya asılılıqlarını qurmağa imkan verən strukturunu əmələ gətirir.
Komplekslilik prinsipi. Standartların işlənib hazırlanması zamanı standartlaşdırma obyektinə təsir edən əsas
elementlər nəzərə alınmalıdır. Standartlaşdırma üzrə işlərin əmək tutumunu azaltmaq üçün əsas obyektə az təsir
edən elementlər nəzərə alınmır. Standartlaşdırma zamanı
qarşılıqlı əlaqədə olan maddi və qeyri-maddi elementlərin
kompleksinə qoyulan tələblər və xarakteristikalar baxılır
və nəzərə almır.
Yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etmək və istehsalatın səmərəliliyini yüksəltmək üçün rasional standartlar
sistemi lazımdır. Bu sistem məhsulun bütün mərhələlərini,
yəni layihələndirilməsi, seriyalı istehsalı və hazır məmulatın istismarı mərhələlərini əhatə etməlidir. Məmulatların
keyfiyyəti, etibarlılığı və uzunömürlülüyü onları təşkil
edən elementlərin keyfiyyətinin funksiyasıdır. Odur ki, ancaq hazır məhsula normativ tələblər qoymaq kifayət deyildir. Standartlaşdırmanın kompleksliliyi həyata keçirildikdə xammalın, materialların, yarımfabrikatların, hissələrin
və qovşaqların, komplektləşdirici məmulatların standartlarının lazımi keyfiyyətdə işlənib hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
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Standartların mütərəqqiiyi və optimallaşdırıl-ması prinsipi. Standartlarla müəyyən olunmuş göstərici-lər,
normalar, xarakteristikalar və tələblər elmin, texnikanın və
istehsalatın dünya səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Bu göstəricilər və xarakteristikalar standartlaşdırılan obyektlərin
inkişaf tendensiyasını nəzərə almalıdırlar. Hər bir standartlaşdırma obyekti üçün iqtisadi optimal keyfiyyət göstəriciləri təyin olunmalıdır. Burada məmulatın hazırlanmasına və istismarına çəkilən xərclər nəzərə alınmalıdır. Elə
etmək lazımdır ki, ən kiçik xərclərlə ən böyük səmərə
alınsın. Bu məqsədə nail olmağa qabaqlayan və kompleks
standartlaşdırma kömək edir.
Standartlaşdırılan məmulatların funksional qarşılıqlı əvəzolunmasını təmin etmə prinsipi. Bu prinsip
məmulatların istismar göstəricilərinə görə qarşılıqlı əvəz
olunmasını təmin etməyə imkan verir. Bu isə kompleks və
qabaqlayan standartlaşdırmada əsasdır.
Standartların qarşılıqlı uzlaşma prinsipi.
Ümumtexniki və sahələrarası standartların həddindən çox olması ilə əlaqədar onların qarşılıqlı uzlaşması vacibdir. Kompleks standartlaşdırma metodu bu prinsipin
vacibliyinə və səmərəliliyinə inandırıcı misaldır. Qarşılıqlı
uzlaşma prinsipi bütün standartlara aiddir. Standartlaşdırma sahəsində terminlərin qarşılıqlı uzlaşması da vacib məsələdir.
Standartların işlənib hazırlanmasının elmi-tədqiqat prinsipi. Standartların layihələrinin hazırlanması və
onların müvəffəqiyyətlə tətbiqi üçün praktik təcrübənin
geniş öyrənilməsi ilə yanaşı, nəzəri, eksperimental və təc-
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rübi-konstruktor işlərinin aparılması zəruridir. Bu prinsip
bütün növ standartlara aiddir.
Dinamiklik prinsipi. İqtisadiyyatın səmərəliliyini
yüksəltmək üçün standartlaşdırma obyektlərinə qoyulan
tələblər dövri olaraq yenidən baxılmalıdır. Bu, o məqsədlə
edilir ki, standartlaşdırma obyekti texniki tərəqqinin tələblərinə uyğunlaşdırılsın.
Materialların minimal xüsusi sərfi prinsipi. Maşınqayırmada materialların və yarımfabrikatların qiyməti
buraxılan məmulatın ümumi maya dəyərinin 40-80 faizini
təşkil edir. Odur ki, hər bir məmulata material sərfi iqtisadiyyat üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Məmulatların
standartlaşdırılması zamanı metala qənaət aşağıdakı yollarla ola bilər:
 maşınların layihələndirilməsi zamanı rasional konstruktiv sxemlərdən istifadə olunması, hissələrin və qovşaqların maşının üzərində səmərəli yerləşdirilməsi;
 detalların möhkəmliyə hesablanma metodlarının
təkmilləşdirilməsi və möhkəmlik ehtiyatının buraxıla bilən
dərəcədə aşağı salınması;
 iqtisadi cəhətdən sərfəli profillərin, prokatların,
qaynaq konstruksiyaların, plastik kütlələrin və s. tətbiq
olunması.
Materialın qənaət olunmasında ən böyük ehtiyatlardan biri maşın və onun hissələrinin iş ömrünün uzadılmasıdır, o cümlədən onların korroziyadan qorunmasıdır.
Hissələrin hazırlanması zamanı mütərəqqi texnologiyanın tətbiqi də metalın qənaət olunmasına gətirib çıxarır. Belə ki, detalların mexaniki emalını ştamplama ilə
əvəz etdikdə hər milyon ton prokatın emalı zamanı 250
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min tona qədər metala qənaət edilir, 15 minə qədər dəzgah
və 30 minə qədər fəhlə bu işdən azad olunur.
Üstüntutulma prinsipi. Sənayenin bir çox sahələrində detalların və tipli birləşmələrin tip ölçülərini, müşahidələrin, oturtmaların sıralarını və digər parametrləri
standartlaşdırırlar. Odur ki, bu standartlar parametrlərin
qiymətlərinin böyük diapazonunu əhatə edir. Məmulatların nomenklaturasını, tərtibatların, alətlərin, kalibrlərin və
s. tip ölçülərini azaltmaq və onların qarşılıqlı əvəzolunma
səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə üstüntutulma prinsipindən geniş istifadə edirlər.
12.2. Standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinin
əsas göstəriciləri
Məmulatın standartlaşdırma və unifıkasiya səviyyəsi
o məmulatda standart və unifikasiya olunmuş hissələrin
istifadəsi ilə xarakterizə olunur.
Standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsi RS-50-3380 metodikasına uyğun olaraq aşağıdakı göstəricilərlə təyin olunur: tətbiqolunma əmsalı, təkrarlanma əmsalı, qarşılıqlı unifikasiya əmsalı, qrup məmulatların unifikasiya
əmsalı. Bu göstəricilər içərisində ən əsası tətbiqolunma
əmsalıdır. O, sahələrdə və ya texnikanın müxtəlif istiqamətləri üzrə unifikasiya və standartlaşdırma səviyyələrini
müqayisə etmək üçün istifadə olunur.
Tətbiqolunma əmsalı aşağıdakı düsturlarla təyin edilir:
 tip ölçülərinin sayına görə
(12.1)

264

burada n - məmulatda detalların tip ölçülərinin ümumi sayı;
n0 - məmulatda istifadə olunan orijinal detalların tip
ölçülərinin sayı (bu, məmulat üçün ilk dəfə yaradılmış detallardır);
 tərkib hissələrinin sayına görə
(12.2)
burada N - məmulatın tərkib hissələrinin ümumi sayı;
N0- orijinal tərkib hissələrinin sayı;
 tərkib hissələrinin ümumi qiymətinə görə
(12.3)
burada c - məmulatın tərkib hissələrinin ümumi
qiyməti; c0 - orijinal tərkib hissələrinin qiymətidir.
Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı aşağıdakı düsturla təyin
edilir:
∑

(12.4)

∑

burada H - baxılmaq üçün götürülmüş məmulatların
sayı (layihələrin sayı);
ni - i məmulatında olan tərkib hissələrinin tip ölçülərinin sayı;
Q - H ədəd, məmulat qrupunda olan tərkib hissələrin
eyni adlı tip ölçülərinin sayı,
∑
(12.5)
burada qi - j tərkib hissəsində olan eyni adlı tip
ölçülərininsayı;
m - baxılmaq üçün götürülmüş məmulatların (layihələrin) tərkib hissələrinin adlarının ümumi sayı;
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nmax - bu qrupdan olan hər hansı bir məmulatın tərkib
hissələrinin tip ölçülərinin maksimum sayıdır.
Tərkib hissələrinin təkrarlanma əmsalı məmulatın
tərkib hissələrinin (elementlərinin) ümumi sayına həmin
məmulatın tərkib hissələrinin tip ölçülərinin ümumi sayma
olan nisbəti kimi təyin edilir:
(12.6)
burada N- məmulatın tərkib hissələrinin ümumi sayı;
n - tərkib hissələrinin tip ölçülərinin ümumi sayıdır.
Bu əmsal faiz vasitəsilə ifadə olunursa, o, aşağıdakı
düsturla təyin edilir:
Qrup məmulatların unifikasiya əmsalı aşağıdakı
düsturla təyin edilir:
(12.7)
burada m - qrupda olan məmulatların sayı;
i - məmulatın qrupda sıra nömrəsi;
Kpri - i məmulatın tətbiqolunma əmsalı;
İi - i məmulatın illik buraxılış proqramı;
Qi - i məmulatın qiymətidir.
Unifikasiya səviyyəsinin göstəricilərini hesablamaq
üçün bir və ya bir neçə hesabat səviyyəsi seçirlər (məsələn, detallara, yığım vahidlərinə, qovşaqlara və aqreqatlara
görə).
Tətbiqolunma əmsalının (əsas göstərici) hesablanması detalların tip ölçüləri səviyyəsində aparılır.
Hesabat zamanı ümumi maşınqayırmada istifadə olunan aşağıdakı detallar hesaba alınmır: vintlər, qaykalar,
şplintlər, tara və qablama detalları, çertyojsuz hazırlanmış
detallar, çilingər-yığma alətləri və s. Bu detallar üçün uni-
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fikasiya səviyyəsinin göstəriciləri ayrılıqda həmin düsturlarla hesablanır. Göstərilən detalların tip ölçülərinin sayı
az olduqda, onların unifıkasiya səviyyəsi ayrılıqda hesablanmaya da bilər.
Eskiz texniki layihələrin hazırlanması mərhələsində
(bu zaman məmulatın spesifikasiyası hələ hazır deyildir)
standartlaşdırma və unifıkasiyanın göstəriciləri bu layihələrin konstruktor sənədlərinin baxılması nəticəsində təxmini olaraq təyin edilir.
Unifıkasiya səviyyəsinin göstəriciləri hesablandıqdan sonra konstruktor sənədlərinə daxil edilməlidir (izahat
vərəqində və məhsulun texniki səviyyəsi və keyfiyyəti
kartasında).
Unifıkasiya səviyyəsinə qoyulan tələblər layihə-ləndirmə üzrə texniki tapşırıqda konkret kəmiyyətlər şəklində, həmçinin unifıkasiya üzrə keyfiyyət tələbləri şəklində
verilir. Bu göstəricilər axırıncı dəfə məmulat seriyalı istehsalata təsdiq olunan zaman müəyyənləşdirilir.
12.3. Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi
Gözlənilən iqtisadi səmərə kompleks standartlaş-dırma proqramının, perspektiv və illik planların iqtisadi əsaslandırılması üçün təyin olunur. Bu cür hesabatlar, həmçinin standartlaşdırmanın, unifıkasiyanın və aqreqatlaşdırmanın optimal variantlarını müəyyənləş-dirmək üçün də
aparılır.
Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi ГОСТ
20779 -81 və ГОСТ 20780-81 standartlarına uyğun olaraq
müqayisə etmə metodu və faktiki iqtisadi səmərəliliyi he-
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sablama metodu ilə təyin olunur. Birinci metod standartlaşdırmaya qədər və ondan sonra istehsalata sərf olunan
gətirilmiş xərclərlə xarakterizə olunur.
Məhsul vahidinə sərf olunan gətirilmiş xərclər aşağıdakı düsturla təyin edilir:
(12.1)
burada M - vahid məhsulun və ya işin maya dəyəri;
K - xüsusi kapital qoyuluşu;
En — səmərəliliyin normativ əmsalıdır.
Ən yaxşı standart o standartdır ki, onun tətbiqi iqtisadiyyatda məhsulun istehsalına çəkilən gətirilmiş xərclərin
minimal qiymətini və kapital qoyuluşunun qısa müddətdə
ödənilməsini təmin edir.
Kapital qoyuluşunun normativ ödənmə müddəti aşağıdakı kimi təyin olunur:
(12.2)
burada K1 və K2 - standart tətbiq olunana qədər və
ondan sonrakı kapital qoyuluşu (istehsal fondları);
M1 və M2- standart tətbiq olunana qədər və ondan
sonra illik buraxılan məhsulun maya dəyəridir.
Düstur (11.1) və (11.2)-yə daxil olan kapital qoyuluşuna K və cari xərclərə M aşağıdakılar daxildir:
K xərclərinə elmi-tədqiqat, konstruktor işlərinə çəkilən xərclər; nümunəvi və seriyalı istehsala çəkilən xərclər;
maşının sınağının təşkilinə və onun aparılmasına çəkilən
xərclər; standartın yaradılmasına və tətbiq olunmasına çəkilən xərclər.
M göstəricisinə standartlaşdırılmış məmulatın köməyi ilə istehsal olunmuş məhsula və ya görülmüş işə çəkilən
xərclər, o cümlədən istehsalatda çalışan fəhlələrin əmək
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haqqı, material və xammala çəkilən xərclər, amortizasiya
xərcləri, həmçinin məmulatın (maşının) ömrü boyu onun
cari təmirinə və istismarına çəkilən xərclər daxildir.
Səmərəliliyin normativ əmsalının En qiymətləri direktiv sənədlərdə və sorğu kitablarında adətən verilir.
Əgər konkret məmulat üçün xüsusi normativ qiymətlər verilmirsə, onda En = 0.12 götürülür.
Kapital qoyuluşunun səmərəlilik əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:
(12.3)
Eh konkret məhsul üçün hesablandıqdan sonra onun
qiyməti normativ əmsalın En qiyməti ilə müqayisə olunur.
Eh>En şərti ödənildikdə standartın işlənib hazırlanması üçün qərar qəbul edilir.
Standartlaşdırmanın iqtisadiyyatda iqtisadi səmərəliliyi dəzgahlar, preslər, tikinti və yol maşınları, avtomobillər, ölçü cihazları və digər məmulatların tətbiqindən
sonra aşağıdakı düsturla hesablanır:
(
) (
)
(12.4)
Bu, vahid məmulatın istehsalından əmələ gələn iqtisadi səmərədir. Əgər bu məmulatın illik buraxılış proqramı N ədəddirsə, onda ümumi iqtisadi səmərəlilik aşağıdakı kimi olar:
(
)
(12.5)
Ölkənin əhalisi tərəfindən istehlak olunan keyfiyyəti
yüksəldilmiş və yaxud yeni məhsulun standartlaşdırılma-
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sından alınan illik iqtisadi səmərə aşağıdakı düsturla hesablanır:
(
)
(12.6)
burada P - yeni məhsulun satışından alınan mənfəət,
yaxud yüksək keyfiyyətli məhsulun satışından əldə olunan
mənfəət artımı ( P 2 –P1);
K - yeni məhsulun istehsalına xüsusi kapital qoyuluşu və yaxud məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
yönəldilmiş tədbirlərə əlavə xüsusi kapital qoyuluşudur.
Müəssisə üçün standartlaşdırma üzrə tədbirlərin səmərəliliyi təsərrüfat hesablı iqtisadi səmərə ilə təyin olunur. Burada müəssisə mənfəət götürməlidir.
Standartların tətbiqi nəticəsində alınan faktiki iqtisadi səmərə aşağıdakı kimi təyin edilir:
(12.7)
burada İx - standartın təsdiq olunma mərhələsində yuxarıda göstərilən düstur vasitəsilə hesablanmış gözlənilən
illik iqtisadi səmərə;
K ' - məhsulun buraxılış həcminin dəyişmə əmsalı,
K ' = N j : N 2;
N f , N 2 - tətbiq olunmuş standartın tələblərinə uyğun
buraxılan məhsulun və standartı təsdiqetmə mərhələsində
gözlənilən iqtisadi səmərəni təyin edən zaman məhsulun,
qəbul olunmuş illik buraxılış həcmi (natura vahidində).
Standartlaşdırmanın səmərəliliyi o vaxt yüksəlir ki, standartlarda nəzərdə tutulmuş məmulatların keyfiyyəti, texniki səviyyəsi qiymətlərlə xarakterizə olunsun. Elmi-texniki tərəqqinin sürətlə inkişafı standartlarla yanaşı, qiymətlərin də tənzimlən-məsini tələb edir. Standart məhsulun is-
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tehlak dəyərini müəyyənləşdirirsə, qiymət onun dəyərini
xarakterizə edir. Odur ki, standartı və qiymətləri eyni
vaxtda işlədikdə qiymət və keyfiyyət arasında rasional əlaqə tapmağa imkan yaranır.
Hazırda bir sıra ölkələrdə yeni növ məhsula eyni
vaxtda texniki şərtlər və qiymətlər işlənir. Bu vaxt məhsulun limit qiyməti və iqtisadi səmərəliliyin ölçüsü təyin olunur. Məhsulun limit qiymətinin təyini texnikanın verilmiş
səmərəlilik səviyyəsində istehsal xərclərinin maksimum
buraxıla bilən səviyyəsini müəyyən etməkdən ibarətdir.
Bu qiymətə görə məmulatın satış qiyməti müəyyənləşdirilir. Texniki- istehsalat təyinatlı yeni məhsulun limit qiyməti rəsmi metodikaya əsasən aşağıdakı kimi hesablanır:
(12.8)
burada Qy – yeni məmulatın qiymətinin yuxarı həddi;
U - məhsulun seriyalı istehsalı nəticəsində istehsal
xərclərinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar ucuzlaşma əmsalı,
onun qiyməti. 0,8 götürülür.
Dövlət standartlaşdırma orqanları ilə yerli qiymət orqanları birgə işləməlidirlər ki, yaradılmış standart tətbiq
olunduqda iqtisadi səmərə verə bilsin.
12.4. Obyektlərin identifikatlaşdırılması və
kodlaşdırılması
İdentifikatlaşdırma obyektə onu digər obyektlərdən
birmənalı surətdə fərqləndirən unikal adın, nömrənin, nişanın, şərti işarənin, əlamətin verilməsidir. Obyektə unikallıq verən ad, nömrə, nişan, şərti işarə, əlamət identifikator adlanır.
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Şərti işarə dedikdə, obyektin identifikatlaş-dırılmasını təmin edən hərf, rəqəm və digər işarələrin müəyyən
qaydalar üzrə tərtib edilmiş dəsti (yığımı) başa düşülür.
Məlumdur ki, hər bir obyekt onu digər obyektlərdən, hətta oxşar obyektlərdən fərqləndirən əlamətlərə malikdir. Bu əlamətləri insan özünün hiss orqanları vasitəsilə
dərk edir. Bizim hiss orqanlarımız hər bir obyekt haqqında
informasiyam qəbul edir və onu beynimizə ötürür. İnsan
beyni informasiyaları yadda saxlamaq, təhlil etmək və lazımi qərarlar qəbul etmək üçün böyük imkanlara malikdir.
Bir obyekti digərlərindən həmin obyektə məxsus olan
müəyyən əlamətlərə görə fərqləndirirlər. Bu zaman insan
çalışır ki, ən zəruri əlamətləri və ya bir əsas əlaməti seçsin.
Bu əlamət identifikatordur. Məsələn, mağazadan müəyyən
avtomo-bili alan zaman bir alıcı üçün identifıkator ağ
rəngdir, digəri üçün isə qırmızı rəngdir. Praktiki olaraq
soyadlar, adlar, nömrələr, işarələr, ünvanlar, xarakteristikalar, göstəricilər və s. obyektlərin identifıkatorlarıdır.
Konkret obyekti bir çox digər obyektlərdən dəqiq fərqləndirmək üçün bir neçə identifikatorlardan istifadə etmək lazımdır. Məsələn, avtomobilin rəngindən əlavə onun qiymətinin müəyyən məbləğdən baha olmaması da alıcılar
üçün vacibdir.
Müxtəlif situasiyalarda konkret obyektin və ya oxşar
obyektlər qrupunun identifıkatlaşdırılması zərurəti meydana çıxır. Belə ki, maddi-texniki təminat məsələləri-nin həlli üçün konkret markalar, modellər, artikullar, tiplər, məhsulu tam identifikatlaşdıran xassələr haqqında informasiya
alınmalıdır. Bu informasiya məhsulun düzgün seçilməsinə
və onun satın alınması haqqında qərar qəbul etməyə imkan
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verir. Bu məqsədlə minimum və maksimum informasiyalardan istifadə edilə bilər. Minimum İnfor-masiya yığımı
məmulatın adını, onun şərti işarəsini və ya kodunu, nömrəsini, həmin məmulatın xarakteristikalarını təyin edən
normativ və ya texniki sənədin işarəsini özündə birləşdirir.
Maksimum informasiya yığımı minimum informasiya
yığımına əlavə olaraq məmulatın fıziki-kimyəvi və istismar (istehlak) xarakteristikalarını özündə birləşdirir.
Kodlaşdırma obyektə və obyektlər qrupuna müəyyən qaydalar üzrə yaradılan kodun verilməsinə deyilir.
Kod obyektin adının bir neçə işarələrlə (simvollarla) əvəz
olunmasını nəzərdə tutur. Kodların köməyi ilə maksimum
qısa üsulla (yəni işarələrin minimum sayı ilə) obyektlərin
identifikatlaşdırılması təmin edilir. Obyektləri identifıkatlaşdıran işarələrin sayının minimum olması informasiyanın yığılmasının, uçotunun, saxlanılmasının və emalının
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə kömək edir.
Kod işarələri aşağıdakılarla xarakterizə olunur:
- kodun əlifbası;
- kodun struktur quruluşu;
- işarələrin sayı - kodun uzunluğu;
- kodlaşdırma metodu.
Kodun əlifbası müəyyən qaydada tərtib olunmuş
işarələr (simvollar) sistemidir. Buraya çap qurğusunun
klaviaturasında olan rəqəmlər, hərflər və digər işarələr daxil ola bilər. Bununla əlaqədar olaraq kodlar rəqəmli, hərfli və hərfli-rəqəmli olurlar.
Bizim ölkədə, xaricdə və beynəlxalq təcrübədə informasiyanın kodlaşdırılması zamanı rəqəmli kodlardan daha
çox istifadə olunur. Burada yarımçoxluq 10 obyektdən çox
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deyildirsə, onda kod bir rəqəmdən ibarət olur - 0-dan 9dək, 100 obyektdən çox deyildirsə, kod iki rəqəmdən
ibarət olur - 00-dan 99-dək vəs. Müəyyən edil-mişdir ki,
informasiyanın emalı prosesində ən yüksək səmərəlilik
beş və beşdən az rəqəmlərdən tərtib olunmuş rəqəmli kodların tətbiqi zamanı təmin edilir.
Kodun strukturu bir qayda olaraq kodun işarələrinin
ardıcıl qrafiki təsvirindən və bu işarələrə uyğun bölgü
səviyyələrinin adlarından ibarətdir.
Məhsulun təsnifçisi üçün kodun strukturu aşağıdakı
kimi verilə bilər:
Kodda işarələrin sayı onun strukturu ilə təyin edilir
və hər bölgü səviyyəsində əmələ gələn yarımçoxluqlara
daxil olan obyektlərin miqdarından asılıdır. Hər bölgü
səviyyəsində işarələrin sayını təyin edən zaman yadda
saxlamaq lazımdır ki, yeni obyektlər ortaya çıxa bilər.
Odur ki, ehtiyat kodları nəzərdə tutulmalıdır.
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Şəkil 12.1. Məhsulun təsnifçisi üçün kodun
strukturu
Kodlaşdırma metodu çoxluqların yarımçoxluqlara
bölünməsi metodu ilə sıx əlaqəlidir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, obyektlərə rəqəmli sıra
nömrələrinin verilməsi obyektlərin tam identifıkatlaş-dırılmasını təmin edir, lakin informativ deyildir, belə ki, çoxluğa xas olan əlamətləri əks etdirmir. Bundan fərqli olaraq, kodlaşdırmanın identifikatiaşdırma metodları obyektlərin xüsusi qaydalarla tərtib olunmuş və ayrı-ayrı əlamətləri özündə birləşdirən kodlarla identifikatlaşdırıl-masını
təmin edir.
Kodlar aşağıdakı əsas tələbləri ödəməlidir:
 obyektləri və ya obyektlər qrupunu birmənalı identifikatlaşdırmalıdır;
 verilmiş çoxluğun işarələrinin sayı minimum, lakin
bütün obyektləri kodlaşdırmaq üçün kifayət qədər olmalıdır;
 kodlaşdırılan çoxluğun yenidən ortaya çıxan obyektlərinin kodlaşdırılması üçün kifayət qədər ehtiyat olmalıdır;
 kodlaşdırılmış informasiyanın adamlar tərəfindən
istifadəsi, həmçinin onun kompüter emalı asan olmalıdır;
 informasiyanın kompüter sisteminə daxil edən zaman xətalara avtomatik nəzarətin mümkünlüyü təmin
olunmalıdır.
Kodlaşdırmanın təsnifat, metodları iki tipə bölünür:
ardıcıl və paralel.
Ardıcıl metod əsasən, ierarxiya təsnifatlaşdırma metodunun tətbiqi zamanı istifadə edilir. Bu zaman çoxluq

275

lazımi ardıcıllıqla yarımçoxluqlara bölünür və kodun işarəsi hər bir bölgü səviyyəsində əlamətlərin ardıcıllığını və
kəmiyyətcə tərkibini təyin edən struktura görə qurulur.
Onun mənfi cəhəti kodun əvvəlcədən müəyyən olunmuş
yaradılma qaydalarından asılılığı, əlavə obyektlərin ortaya
çıxdığı hallar üçün ehtiyat kodlarının olması zərurəti, obyekti identifikatlaşdırmaq üçün istifadə olunan əlamətlərin
tərkibinin və miqdarının dəyişməsinin qeyri-mümkünlüyüdür.
Paralel (asılı olmayan) metod əsasən obyektlərin faset təsnifatlaşdırılması zamanı istifadə olunur. Bu zaman
kodlar bir-birindən asılı olmayaraq fasetlərə və əlamətlərə
ayrılır. Bu halda kod işarəsinin strukturu faset düsturu ilə
təyin edilir. Bu metod maşın emalı üçün və xarakteri teztez dəyişən texniki-iqtisadi məsələlərin həlli üçün, həmçinin obyektlərin müxtəlif çoxluqlarını təhlil etmək üçün yararlıdır. O, obyektlərin xarakteristikalarının qeyri-asılı
(sərbəst) dəyişmələrinin və onlara əlavələrin mümkünlüyünü təmin edir. Paralel metodun mənfi cəhəti faset düsturlarının bir qədər iri olması və kodların tutumunun artıq
olmasıdır.
12.5. Standartların işlənilməsinin mərhələləri
Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlarının
işlənib hazırlanmasını adətən layihəçi müəssisə və ya standartlaşdırma üzrə texniki komitə (TK) Azərbaycan Respublikasının standartlaşdırma plan-tapşırıqları, texniki
komitənin proqramları (planları) və standartların işlənib
hazırlanması müqavilələrinə uyğun olaraq həyata keçirir.
Standartların işlənilməsində Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlaşdırma sisteminin standartları və
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standartlaşdırma üzrə normativ sənədlər, həmçinin standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatların sənədləri və AZS 1.0 (Azərbaycan Respublikasının dövlət
standartlaşdırma sistemi. Əsas müddəalar.) nəzərə alınmalıdır.
Standartlar işlənərkən müəssislərin apardığı elmitədqiqat, təcrübə-konstruktor, təcrübə-texnoloji, layihə işlərinin, patent tədqiqatlarının nəticələrindən, həmçinin elm
və texnika sahəsində xarici və ölkə nailiyyətlərinin informasiyalarından istifadə olunur.
Standartlar adətən aşağıdakı mərhələlər üzrə işlənib
hazırlanırlar:
1-ci mərhələ – standartın işlənilməsinin təşkili;
2-ci mərhələ – standart layihəsinin (ilk redaksiya) işlənməsi;
3-cü mərhələ – standart layihəsinin (son redaksiya)
işlənməsi və təsdiq üçün təqdimi;
4-cü mərhələ – standartın təsdiqi və dövlət qeydiyyatı;
5-ci mərhələ – standartın nəşri.
İndi isə bu mərhələləri nəzərdən keçirək.
1. Standartın işlənməsinin təşkili.
Standartın işlənməsindən əvvəl, adətən, layihəçiyə
(TK və ya müəssisəyə), ona təhkim edilmiş standartlaşdırma obyektləri üzrə standartların işlənməsi üçün sifariş hazırlanır və təqdim edilir.
Sifarişləri TK-yə müəssisə, şəxsi əmək fəaliyyəti ilə
məşğul olan vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikasındakı
idarəetmə orqanları təqdim edə bilər.
Sifarişlərin hazırlanması və baxılması Azərbaycan
Respublikasının dövlət standartlaşdırma illik planının formalaşması, standartların işlənməsi üçün müqavilə bağlan-
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ması Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təyin
edilmiş qaydalarla həyata keçirilir.
Layihəçi standartın layihəsinin işlənməsini təşkil edir
və müqaviləyə əsasən verilmiş müddət ərzində standartın
mərhələlərinin yerinə yetirilməsi vaxtını müəyyənləşdirir.
2.Standart layihəsinin (ilk redaksiya) işlənməsi.
TK-nın (müəssisənin) işçi qrupu standartın layihəsini
və ona izahedici qeydi hazırlayır.
Standart layihəsi üçün izahedici qeyddə aşağıdakılar
göstərilir:
- müvafiq sənəd təqdim etməklə standartın işlənməsi
üçün əsas;
- standartlaşdırma obyektinin qısa xarakteristikası;
- standart layihəsinin beynəlxalq (regional) standartlara və başqa ölkələrin milli standartlarına uyğunluğu
haqqında məlumat;
- standart layihəsinin patent təmizliyi haqqında
məlumat;
- standart layihəsinin standartlaşdırma üzrə başqa
normativ sənədlərlə qarşılıqlı əlaqəsi və onların yenidən
baxılması, dəyişdirilməsi və ya ləğvi barədə təkliflər;
- standart layihəsinin rəy üçün göndərilməsi haqqında məlumat, həmçinin ən mühüm nöqsanların və təkliflərin (son redaksiya üçün) ümumiləşdirilmiş qısa xarakteristikası;
- informasiya mənbələri.
Layihəçi işlənmiş standartın layihəsini, müqavilənin
şərtlərinə, Azərbaycan Respublikası dövlət standart-laşdırma sistemi standartlarının və qanunvericiliyinin tələblə-

278

rinə uyğunluğunu və izahedici qeydlə birlikdə elmi-texniki
şuraya (ETŞ) və ya TK üzvlərinə göndərir.
ETŞ və ya TK üzvləri standart layihəsinə baxır və bu
barədə öz təkliflərini hazırlayır.
Layihəçi (TK) təklifləri nəzərə almaqla standart
layihəsinin ilk redaksiyasını hazırlayır.
Layihəçi (TK) rəy almaq üçün standart layihəsini (ilk
redaksiya) izahedici qeydlə birlikdə aşağıdakı müəssisələrə göndərir:
- sifarişçi təşkilata;
- dövlət təftiş orqanlarına (əgər onlar TK üzvləri
deyildirlərsə);
- standartın tətbiqini təşkil edən təşkilatlara;
- TK üzvlərinə.
Maraqlı olan müəssisələr və mütəxəssislər standart
layihəsini aldıqdan sonra, iki ay müddətindən gec olmamaq şərtilə ona iki nüsxədə rəy hazırlayıb layihəçiyə (TK)
göndərirlər.
Standartın layihəsi üzrə nöqsan və təkliflər aşağıdakı
ardıcıllıqla yerinə yetirilir:
- bütövlükdə layihə üzrə;
- fəsillər, yarımfəsillər, bəndlər, yarımbəndlər və
əlavələr üzrə.
Standart layihəsində nəzərdə tutulan tələblərə yenisinin əlavə edilməsi, çıxarılması və ya dəyişdirilməsi təklifləri əsaslandırılmalıdır.
3. Standart layihəsinin (son redaksiya) işlənməsi
və onun təsdiq üçün təqdim edilməsi.
Layihəçi (TK) verilən rəyləri nəzərə alaraq standart
layihəsinin son redaksiyasını hazırlayır.
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Layihəçi (TK) standart layihəsini (son redaksiya) razılaşdırmaq üçün izahedici qeydlə birlikdə sifarişçiyə (TK
üzvlərinə) və dövlt nəzarət orqanlarına göndərir.
Dövlət nəzarət orqanları standart layihəsini aldığı
gündən bir ay müddətədək razılaşdırır və ya öz səlahiyyətləri daxilində standart layihəsinin tələbləri üzrə əsaslandırılmış təkliflərlə rəy verirlər.
Layihəçi (TK) yeni təklifləri nəzərə alaraq standart
layihəsini tamamlayır.
Layihəçinin TK ETŞ iclasında standart layihəsinə
baxılır, səsvermə keçirilir və iclasın qərarı protokollaşdırılır.
Layihəçi (TK) standart layihəsini təsdiq üçün Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Meterolo-giya
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə göndərmək haq-qında
qərar qəbul edir.
Layihəçi (TK) standart layihəsini aşağıdakı sənədlərlə birlikdə təsdiq üçün göndərilməlidir:
- idarə rəhbərliyinin (TK sədrinin) imzası ilə
məktub;
- standart layihəsi (son redaksiya) üç nüsxədə, bunlardan biri sənədin əsli olmalıdır;
- standart layihəsi üçün izahedici qeyd, 1 nüsxədə;
- ETŞ TK iclasında standart layihəsinin son
redaksiyasına baxılması haqqında protokol, 1 nüsxədə;
- standart layihəsinin son redaksiyasının razılaşdırılmasını təsdiq edən sənədin əsli;
- çap redaksiyasından keçmiş standart layihəsi, 1
nüsxə;
- standart layihəsi haqqında yekunlaşdırılmış rəy, 1
nüsxə.
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Eyni zamanda standart layihəsi (son redaksiyası)
izahedici qeydlər və ETŞ TK iclasının protokolu ilə standart sifarişçisinə göndərilir.
4. Standartın təsdiqi və dövlət qeydiyyatı.
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi standartı nəzərdən keçirir və onun təsdiqi üçün qərar qəbul edir.
Standart layihəsinin təsdiqindən əvvəl, Azərbaycan
Respublikasının Standartlaşdırma, Meterologiya və Patent
üzrə Dövlət Komitəsi, onun qanunvericiliyə və Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan dövlət standartlarının
tələblərinə, meterologiya qaydalarına və ifadəsinə uyğunluğunu yoxlayır.
Standartı təsdiq edərkən onun həyata keçirilməsi
üçün lazım olan tədbirləri nəzərə almaqla onun tətbiq edilmə tarixi müəyyən edilir.
Standartn dövlət qeydiyyatı Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata
keçirilir.
5. Standartın nəşri.
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, təsdiq olunmuş
standartlar haqqında ―Azərbaycan Respublikasının Dövlət
standartı‖ adlı məlumat kitabçasında informasiya dərc edir.
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, müəyyən edilmiş qaydada standartları nəşr edir və yayır.
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XIII FƏSİL. MƏHSULUN VƏ KEYFİYYƏT
SİSTEMLƏRİNİN
SERTİFİKATLAŞDIRILMASI
13.1.Məhsulun keyfiyyətinin sertifikatlaşdırılması
anlayışı
Müasir bazar şəraitində məhsulun satışının təşkil
edilməsi üçün, ilk növbədə bu məhsulun, isteklakçını maraqlandıran keyfiyyət xassələrinə əsas fikir verilir. Məhsulun keyfiyyətinin qaldırılması ilə rəqabət qabiliyyətinin
artırılmasına və istehlakçının səriştəli məhsul seçməsinə
yardımı, istehlakçının keyfiyyətsiz və ya saxtalaşdırılmış
məhsulların alınmasından qorunmasını sertifikatlaşdırma
həyata keçirir. Sertifiktalaşdırma istehlakçıya məhsulun
müəyyən tələblərə cavab verməsinə və verilmiş keyfiyyətə
malik olmasına zəmanət verir. Sertifikatlaşdırma məhsulun verilmiş tələblərə uyğunluğunun sübut edilməsinin
əsas etibarlı üsullarından hesab edilir.
Sertifikatlaşdırma latın dilindən tərcümədə ―düzgün hazırlanıb‖ deməkdir.
Sertifikatlaşdırmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
onun aparılması nəticəsində məhsulun, prosesin və ya
xidmətin istehlakçıların tələblərinə uyğun olması müəyyən
qaydada təsdiq edilir. Belə təsdiqetmənin ən qədim və sadə forması məmulatı hazırlayan ustanın şəxsi möhürü ilə
məmulatı möhürləməsi, eləcə də satıcının alıcıya məhsulun, prosesin və ya xidmətin keyfiyyətli olması haqqında zəmanət verməsi idi. Daha sonralar, standartlaşdırma inkişaf etdikcə, məhsulun istehsalçısı sübut etməyə
çalışırdı ki, onun məhsulu qəbul olunmuş normativ-texniki
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sənədlərin tələblərinə cavab verir ki, bu da onun keyfiyyətli olmasına zəmanət ola bilər. Belə fəaliyyət hazırda
sertifikatlaşdırma adlanır.
Sertifikatlaşdırma fəailiyyət növü olaraq, üçüncü tərəfin yazılı surətdə məhsulun, prosesin və ya xidmətlərin
verilmiş tələblərə uyğun olması üzrə zəmanət vermə vasitəsidir. Sertifikatlaşdırma fəaliyyəti nəticəsində verilən
sertifikat (sertifikat – ingilis və ya fransız dilindən tərcümədə ―şəhadtnamə‖ deməkdir) məhsulun keyfiyyə-tini
təsdiq edən sənəddir.
Sertifikatlaşdırma prosesinin tərkib hissəsi olan
əməliyyatlar, qaydalar, sınaqlar və digər fəaliyyətlər bir
sıra amillərdən asılı olaraq fərqlənirlər. Bu amillərə standartlaşdırmaya, keyfiyyətə və bilavasitə sertifikatlaş-dırmaya aid olan qanunvericilik, sertifikatlaş-dırma obyektlərinin xüsusiyyətləri, sınağın aparılması üsulunun seçilməsi və s. aiddir.
Sertifikatlaşdırma qarşılıqlı məhsul tədarükü zamanı
inamın təmin edilməsinin, həmçinin, istehlak edilən (istifadə olunan) məhsulun təhlükəsizliyinin, vətəndaşların
sağlamlığının və əmlakının mühafizəsinin, ətraf mühitin
qorunmasının zəmanəti kimi iri sosial məsələlərin həllinin
vacib amilidir. Müxtəlif dövlətlərin ümumi iqtisadi ərazisində sertifikatlaşdırmanın inkişafı qanunvericilik bazasının mükəmməlləşdirilməsinə, vahid standartların istifadə
edilməsinə və uyğunluğun müəyyən edilməsinin qarşılıqlı
tanınmış mexanizmlərinə əsaslanan məhsulun sertifikatlaşdırılmasının nəticələrinin qarşılıqlı tanınmasını nəzərdə
tutur.
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Sertifikatlaşdırmanın keyfiyyət göstəriciləri onun
doğruluğundan (səhihliyindən) və qərəzsizliyindən ibarətdir. Sertifikatlaşdırma obyektlərinin normativ sənəd-lərin
tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsinin doğruluğu sertifikatlaşdırma üzrə orqanların və sınaq laboratoriyalarının texniki səriştəliyindən asılıdır. Sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin alınmasında qərəzsizlik maraqlı tərəflərin-istehsalçıdan və istehlakçıdan müstəqil olma, yəni asılı
olmama dərəcəsindən asılıdır.
Sertifikatlaşdırma üzrə işlərin təşkili və aparılma
qaydası sertifikatlaşdırmanın kifayət qədər obyektivliyini,
sertifikatlaşdırma üzrə məlumatların etibarlılığını, doğruluğunu (səhihliyini) və təkrarlanmasını təmin etməli, iqtisadi cəhətdən həm istehsalçıya, həm də isteklakçıya kifayət qədər əlverişli olmalıdır.
Sertifikatlaşdırma üzrə işlər sertifikatlaşdırma
obyektini, sənədlərin kateqoriyalarını və növünü, sertifikatlaşdırmanın qaydalarını və əməliyyatlarını müəyyən
edən oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması sisteminin yaradılması yolu ilə təşkil edilir. Bu sistemin sənədləri milli
sertifikatlaşdırma orqanının, oxşar məhsulun sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının məqsədi,
hüquq və vəzifələrini, həmçinin, akkreditasiya zamanı
onlara qoyulan tələbləri müəyyən edir.
Sertifikatlaşdırma anlayışı altında ölkədə buraxılan
məhsulun beynəlxalq, milli standartlara, istehsalçı ilə
istehlakçı arasında qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmış digər
sənədlərə müvafiqliyi anlaşılır. Tələblərə uyğunluq xüsusi
sənədin (sertifikatın), yaxud uyğunluq nişanının verilməsi
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ilə təsdiqlənir. İstehlakçıdan ötrü sertifikat keyfiyyət təminatı, istehsalçıdan ötəri isə müvəffəqiyyətin təminatıdır.
Məhsulun dövlət sertifikatlaşdırılması sisteminin
məqsədi – öz tələbatından ötəri istehlakçı tərəfindən məhsulun alınması və istifadə olunması ilə bağlı zəmanətlərin
təmin edilməsi üçün lazımi təşkilati, texniki və iqtisadi
tədbirlərin tətbiqindən ibarətdir. Sertifikatlaş-dırma sisteminin qurulmasının əsas prinsipləri aşağıdakı-lardır:
- sertifikatlaşdırmanın beynəlxalq normaları və qaydaları əsasında milli normativ - metodiki bazanın yaradılması;
- mövcud dövlət standartlarından və konkret məhsul
növlərinin qəbul olunmuş sertifikatlaşdırma sistemlərinin
digər normativ - texniki sənədlərindən istifadə olunması;
- istehsalçı və istehlakçının təşkilat strukturuna daxil
olmayan üçüncü tərəf vasitəsilə məhsulun (işlərin, xidmətlərin) və keyfiyyət sisteminin xarakteristika və xüsusiyyətlərinin müstəqil qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi;
- xarakteristikaları, istehsalın və tədarükün xüsusiyyətləri sertifikatlaşdırma üzrə beynəlxalq sistem və sazişlərin tələbləri nəzərə alınmaqla, konkret məhsul növlərinin
sertifikatlaşdırılması qaydalarının müəyyən olunması;
- Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilatın Şurasının Komitəsi (ISO) tərəfindən müəyyən olunmuş sertifikatlaşdırma sistemilərinin tətbiqi;
- digər dövlətlərin sertifikatlaşdırma sistemlərinin və
məhsulun beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərinin birləşdirilməsindən ötəri məhsulun dövlət sertifikatlaşdırma
sisteminin açıqlığı.
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―Sertifikatlaşdırma‖ anlayışı ilk dəfə standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilatın (İSO) sertifikatlaşdırma
məsələləri üzrə xüsusi Komitəsi SERTİKO (hal-hazırda
KASKO) tərəfindən tərtib və təyin edilərək 1982-ci ildə
İSO/İEC 2 Rəhbəredici sənəd daxil edilmişdir. Bu sənədə
uyğun olaraq ―uyğunluq sertifikatlaşdırması, uyğunluq
sertifikatı və ya uyğunluq nişanı vasitəsilə məmulatın və
ya xidmətin müəyyən standarta və ya digər normativ sənədə uyğunluğunu təsdiq edən fəaliyyətdir‖.
Sertifikatlaşdırma sahəsində əsasən aşağıdakı əsas
anlayışlar istifadə edilir:
1. Uyğunluq sertifikatlaşdırması;
2. Məcburi sertifikatlaşdırma;
3. Könüllü sertifikatlaşdırma;
4. Uyğunluq nişanı;
5. Uyğunluq sertifikatı;
6. Uyğunluq haqqında bəyanat;
7. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan;
8. Sertifikatlaşdırma sistemi;
9. Akkreditasiya;
10. Akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyası;
11. Ekspert auditor;
12. Təftiş nəzarəti və s.
Uyğunluq sertifikatlaşdırılması – məhsulun, prosesin
və ya xidmətin konkret standartın və ya digər normativ
sənədin tələblərinə uyğun olmasının təsdiq edilməsinə
yönəlmiş üçüncü tərəfin fəaliyyət növüdür.
Məcburi sertifikatlaşdırma – məhsulun, prosesin və
ya xidmətin konkret standartın və ya digər sənədin məcbu-
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ri tələblərinə uyğun olmasının səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq edilməsidir.
Könüllü sertifikatlaşdırma – məhsulun istehsalçısı,
istehlakçısı və ya satıcı tərəfindən könüllülük əsasında
aparılan sertifikatlaşdırmadır.
Uyğunluq nişanı – məhsulun, prosesin və ya xidmətin konkret standartın və ya digər normativ sənədin tələblərinə cavab verdiyini göstərən, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun olaraq verilən və tətbiq edilən, qoyulmuş qaydada sertifikatlaşdırma sahəsində nişandır.
Uyğunluq sertifikatı – məhsulun, prosesin və ya xidmətin konkret standartın və ya digər normativ sənədin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun tərtib edilən sənəddir.
Uyğunluq haqqında bəyanat – məhsulun, prosesin və
ya xidmətin konkret standartın və ya digər normativ
sənədlərin tələbinə uyğun olması haqqında tədarükçünün
tam məsuliyyəti ilə bəyanatıdır.
Sertifikatlaşdırma üzrə orqan – sertifikatlaşdırma sahəsində uyğunluq sertifikatlaşdırması fəaliyyətini yerinə
yetirmək hüququ olan orqandır (təşkilat, müəssisə).
Sertifikatlaşdırma sistemi – uyğunluq sertifikatlaşdırmasını aparmaq üçün fərdi idarəetmə və əməliyyatlar
qaydalarına malik olan sistemdir.
Akkreditasiya – sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir
fəaliyyət göstərmək hüququnun rəsmi qaydada tanınmasıdır.
Akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyası –
məhsulun konkret növlərinin sınağının və ya konkret növ
sınaqların həyata keçirilməsi hüquqları rəsmi surətdə
tanınmış sınaq laboratoriyasıdır.
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Ekspert auditor – sertifikatlaşdırma sahəsində bir və
ya bir neçə növ işlər aparmağa hüquq almaq üçün attestasiya olunan şəxsdir.
Təftiş nəzarəti – akkreditasiya olunmuş sertifikatlaşdırma üzrə orqanların, sınaq laboratoriya-larının fəaliyyətinə, həmçinin, sertifikatlaşdırılmış məhsula, prosesə və ya
xidmətə nəzarətdir.
Sifarişçi – konkret növ məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması üçün sertifikatlaşdırma üzrə orqana sifariş üzrə müraciət etmiş müəssisə, təşkilat və ya vətəndaşıdır.
13.2. Sertifikatlaşdırmanın əsas prinsipləri
Sertifikatlaşdırma aşağıdakı əsas prinsiplərə əsaslanır:
- dövlətçilik – məhsulun təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi zamanı dövlət mənafeyinin (maraqlarının)
təmin edilməsi;
- könüllülük – reklam məqsədilə istehsalçı tərəfindən sertifikatlaşdırmadan istifadə olunması;
- obyektivlik – istehsalçı və istehlakçıdan asılılığın
olmaması;
- doğruluq – peşəkar sınaq bazasından istifadə edilməsi;
- malların və xidmətlərin yerli və xarici kimi bölgüsünün istisna edilməsi;
- demokratiklik – sertifikatlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi hüququnun istehsalçının özünə verilməsi;
- sertifikatlaşdırma iştirakçılarının məsuliyyətinin
müəyyən olunması;
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- sertifikatlaşdırmanın nəticələrindən (istehsalçı, ticarət, istehlakçı, gömrük və i.a. tərəfindən) istifadə olunmasının çox funksionallığı;
- alınmış informasiyanın açıqlığı;
- məhsulun təsnifatı nəzərə alınmaqla sertifikatlaşdırmanın keçirilməsinin forma və metodlarının müxtə-lifliyi.
Azərbaycan Respublikasının dövlət sertifikatlaş-dırma sistemi sertifikatlaşdırmanın vacibliyini və könüllülüyünü nəzərdə tutur.
Məhsulun sertifikatlaşdırılması həmin işə müvəkkil
olunmuş müəssisə, idarə və təşkilatın sertifikatlaşdırma orqanları tərəfindən aşağıdakı məqsədlərlə həyata keçirilir:
- insanların həyatı, sağlamlığı və əmlakı üçün və
ətrafdakı təbii mühit üçün təhlükəli olan məhsulun satışının qarşısının alınması;
- məhsulun etibarlı seçimi sahəsində istehlakçıya
yardım;
- sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin beynəlxalq
iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıqda və beynəlxalq ticarətdə iştirakından ötəri şəraitin yaradılması.
Məhsulun dövlət sertifikatlaşdırma sistemini Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Meterologiya
və Patent üzrə Dövlət Komitəsi – Azərbaycanın sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanı həyata keçirir ki, bu da onun
fəaliyyətinin təmin olunması üzrə işi yerinə yetirir və
koordinasiya edir, o cümlədən:
- ölkəmizdə sertifikatlaşdırma sisteminin əsas prinsiplərini, strukturunu və qaydalarını müəyyənləşdirir;
- sertifikatlaşdırma orqanlarını təyin edir;
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- sertifikatlaşdırma orqanlarını və sınaq laboratoriyalarını təyin edir, ekspert - auditorları attestasiya edir;
- digər ölkələrin sertifikatlarının təsdiqlənməsi qaydalarını müəyyənləşdirir.
Normativ sənədlərin mühüm tələblərinə müvafiqliyinin sertifikatlaşdırılması yalnız dövlət sertifikatlaşdırma
sistemində aparılır.
Aşağıdakı hallarda məcburi qaydada sertifikatlaşdırılma aparılır:
- standartların qanunvericilik qaydasında tətbiqi məcburi olduqda və müvəkkil edilmiş orqanlar tərəfindən təsdiqlənməsi tələb olunduqda;
- məhsulun rəqabət qabiliyyətliyinin yüksəldil-məsi
sahəsində dövlət siyasəti həyata keçirildikdə;
- ölkə beynəlxalq sertifikatlaşdırma sisteminə bir-ləşdirildikdə;
- müəyyən standartlara konkret istinadlar göstərilmək şərtilə konkret məhsul növlərinin təhlükəsizliyi haqqında qanunlar qəbul olunduqda.
Azərbaycanda məcburi sertifikatlaşdırma sistemi-nin
formalaşdırılması Azərbaycan Respublikasının «İsteh-lakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında» Qanunla və Nazirlər Kabinetinin 01 iyul 1993-cü il tarixli 343 saylı Qərarı ilə tənzimlənir.
Qeyd etmək lazımdır ki, sertifıkatlaşdırmanın iki
tipinin (məcburi və könüllü) müxtəlif ölkələrdə qarşılıqlı
əlaqələri heç də eyni cür deyil. Məsələn, istehsalçıların
mövqeyinin güclü olduğu ölkələrdə (məsələn, Almaniyada) dövlət nəzarətinin rolu çox azdır və istehsala icazə verilməsindən və buraxılan məhsulun təhlükəsiz-liyinə nəza-
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rətdən ibarətdir. Belə hallarda könüllü sertifikatlaşdırmaya
üstünlük verilir.
Məcburi sertifikatlaşdırmaya bütün hallarda məhsulun xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsindən və sertifikatlaşdırılmış məhsula gələcək nəzarətdən ötəri onun yoxlanılması və sınağı daxil olunmalıdır. Sınaqlar təyin edilmiş sınaq laboratoriyaları tərəfindən müvafiq normativ sənədlərlə müəyyən olunmuş metodlarla aparılmalıdır. Bu
kimi sənədlər olmadıqda sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən, yaxud həmin funksiyaları yerinə yetirən orqan tərəfindən müəyyən olunmuş metodlarla həyata keçirilməlidir.
Məcburi sertifikatlaşdırmaya dair olan məhsulların
siyahısı Nazirlər Kabinetinin 01 iyul 1993-cü il tarixli 343
saylı Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Hal-hazırda məcburi sertifikatlaşdırmanın obyektlərinə aşağıdakılar aiddir:
- uşaqlar üçün mallar;
- yeyinti maları;
- xəstəliyin müalicəsi və profilaktikası üçün mallar;
- əlillərin reabilitasiyasının texniki vasitələri;
- parfümer-kosmetik mallar;
- toxuculuq malları;
- tikiş məmulatları;
- xəzli və qoyun dərisindən kürk məmulatları;
- ayaqqabı;
- tikinti materialları;
- isti su təminatı və qızdırmaq üçün avadanlıq və cihazlar;
- ev mebel əşyaları;
- təsərrüfat malları;
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- avtonəqliyyat vasitələrinin bütün ehtiyat hissələri və s.

- mədəniyyət malları, əyləncə və asudə vaxt üçün
mallar;
- idman malları, gəzinti qayıqları və üzgüçülük vasitələri, ov və balıq ovu ləvəzimatları;
- minik avtomobili və motovelotexnika;
- heyvanların evdə saxlanması, həmçinin, bitkilərə
qulluq üçün vasitələr;
- əhalini təhlükəli (zərərli) xarici təsirlərdən qorumaq üçün məişət təyinatlı mallar;
Könüllü sertifikatlaşdırma, könüllü sertifikatlaşdırma
sistemində, hüquqi və fiziki şəxslərin təşəbbüsü ilə sifarişçi ilə sertifikatlaşdırma orqanı arasında müqavilə əsasında
aparılır. Könüllü sertifikatlaşdırma məhsulun sifarişçi tərəfindən müəyyən edilmiş standartların, texniki şərtlərin
və digər sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun təsdiq edilməsi məqsədi ilə aparılır. Könüllü sertifikatlaşdırmaya
məcburi sertifikatlaşdırma üzrə tələblər qoyulmayan məhsullar məruz qalır.
13.3. Sertifikalaşdırmanın növləri
Dövlət sertifikatlaşdırma sisteminə sertifıkatlaşdırmanın bir neçə növü daxildir:
- sertifikat sahəsində auditorun sertifikatı;
- keyfiyyət sisteminə sertifikat;
- məhsulun müxtəlif normativ sənədlərin tələblə-rinə
uyğunluğunun sertifikatı;
- məhsulun keyfiyyət sertifikatı;
- məhsulun mənşəyi barədə sertifikat.
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Sertifikatlaşlırma orqanlarının auditorlarının ixtisasının qiymətləndirilməsi (yoxlanılması) Azərbaycan Respublikasının sertifikatlaşdırma sisteminin tələblərindən
irəli gələrək aparılır. Yoxlama nəticəsində auditorun tələblərə uyğunluğu müəyyən olunur və ona sertifikatlaş-dırma
sahəsində auditor sertifikatı verilir ki, o da auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən attestasiya keçirir.
Keyfiyyət sisteminə sertifikat Azərbaycan Respub-likasının Standartlaşdırma, Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilir və müəssisənin, idarənin,
təşkilatın məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) istehsal keyfiyyəti sisteminin Azərbaycanın dövlət stan-dartlarının tələblərinə müvafiqliyini təsdiqləyir. Standartın tələblərinə
keyfiyyət sisteminin müvafiqliyinə nəzarət dövrüliyi və
prosedurları proqramla reqlamentləşdirilən texniki nəzarət
yolu ilə həyata keçirilir.
Müxtəlif normativ sənədlərin tələblərinə məhsulun
sertifikatının uyğunluğu göstərir ki, lazımi tərzdə eyniləşdirilən məhsul sınaqdan çıxarılıb və normativ aktlarla
müəyyən olunmuş bütün tələblərə cavab verir. Sertifikat
zavoda, məhsul dəstinə, yaxud müəyyən avadanlıqla məhsulun buraxılışı dövrünə aid edilə bilər. İstehsala buraxılış
zamanı normativ sənədlərin tələblərinə məhsulun müvafiqliyinə nəzarət məhsuldan nümunələrin götürül-məsi, attestasiya olunmuş avadanlıqla, yaxud keyfiyyət sistemi ilə
sertifikatlaşdırılmış məhsulun istehsalını texniki yoxlama
yolu ilə həyata keçirilir.
Məhsulun keyfiyyət sertifikatına onun dəqiq adı, həmin məhsulun hazırlandığı standart və texniki şərtlər, əyanilik üçün isə keyfiyyət göstəriciləri və xarakteristikası da-
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xildir. Müəssisədəki məhsulun keyfiyyət sertifikatlaş-dırılması üzrə bütün məsuliyyət müəssisənin sertifikatlaş-dırma orqanlarının üzərinə düşür.
Malın mənşəyi haqqında sertifikat malın əmələ gəldiyi ölkənin və istehsalçı - zavodun adının müəyyənləş-dirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Həmin sertifikatlaşdırma növü üzrə müvəkkil olunmuş orqan İqtisadiyyat Nazir-liyidir. İstehsalçı – müəssisə istehsal olunmuş məhsula dair
hüquqlarını təsdiqləyən sənədlər paketi (zərfi) təqdim edir.
Məhsulun sertifikatlaşdırma prosesinin strukturuna
beş mərhələ daxildir:
- sertifikatlaşdırma üçün sifariş;
- müvafıqliyin qiymətləndirilməsi;
- sertifikatlaşdırma obyektinin müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunun praktik qiymətləndirilməsinin təhlili;
- sertifikatlaşdırmaya dair qərar;
- sertifikatlaşdırılmış obyektə müfəttiş nəzarəti.
1) Sertifikatlaşdırma üçün sifariş mərhələsi
Sertifikatlaşdırma üçün sifariş mərhələsi sifarişçi
tərəfindən onun maraq doğuran obyektinin uyğunluğunu
qiymətləndirməyə qadir olan sertifikatlaşdırma orqanını
seçməsindən ibarətdir. Bu, sertifikatlaşdırma üzrə təyinat
sahəsi tərəfindən müəyyən olunur. Əgər həmin işi sertifikatlaşdırma üzrə bir neçə orqan yerinə yetirə bilərsə, onda
sifarişçi bunlardan hər hansı birisinə müraciət edə bilər.
Sifariş sertifikatlaşdırma sahəsində müəyyən olunmuş forma üzrə göndərilir. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan onu nəzərdən keçirib sifarişçiyə öz qərarını bildirir. Sifariş üzrə
qərarın da müəyyən forması var. Qərar formasında sertifikatlaşdırmanın bütün şərtləri, o cümlədən sertifikatlaşdır-
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ma sxemi, sınaqların keçirilməsindən ötəri sınaq laboratoriyasının adı (əgər onlar sertifikatlaşdırma sxemi üzrə nəzərdə tutulursa), yaxud sifarişçi tərəfindən seçilmək üçün
onların siyahısı, sertifikatlaşdırmanın müvafiqliyinin əsasını təşkil edən normativ sənədlərin nomenklaturası göstərilir.
2) Uyğunluğun qiymətləndirilməsi mərhələsi
Sertifikatlaşdırma obyektindən asılı olaraq, qiymətləndirmə mərhələsinin öz xüsusiyyətləri var. Məhsula nisbətdə, o, məmulat nümunələrinin seçilməsin-dən və eyniləşdirilməsindən və onların sınaqdan çıxarıl-masından ibarətdir. Nümunələr də istehlakçıya göndərilən məhsul kimi
olmalıdır. Nümunələr hazır məhsuldan müəyyən olunmuş
qaydalar üzrə təsadüfi tərzdə seçilir. Seçilən nümunələri
əsas məhsuldan təcrid edirlər, qablaşdırırlar, seçim yerində
plomblayır, yaxud möhürləyirlər. Sınaq laboratoriyasında
müəyyən olunmuş forma üzrə akt tərtib edilir. Nümunələrin bütün saxlanılması, daşınması və sınaqlara hazırlanması mərhələlərində, habelə sınaqlar prosesində məhsula
dair normativ sənədlərdə göstərilən tələblərə riayət olunmalıdır. Sertifikatlaşdırma üzrə işin gedişində nümunələrin hərəkatının bütün mərhələləri jurnalda qeyd olunur və
məsul şəxslərin imzaları ilə təsdiqlənir.
Sertifikatlaşdırma üzrə sınaq laboratoriyası, yaxud
orqan ayrılan seçmə nəzarət nüsxəsi kimi saxlanılmaqdan
ötrü hər hansı məhsul növündən (tez xarab olan məhsullardan başqa) əlavə olaraq daha bir nüsxə daxil edə bilər. Sonuncunun saxlanılma müddəti sertifikatın etibarlılıq müddətinə, yaxud məhsulun yararlılıq müddətinə müvafiq ol-
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malıdır, həmin vaxt ötdükdən sonra nümunələr sifarişçiyə
qaytarılır.
3) Sertifikatlaşdırma obyektinin müəyyən olunmuş
tələblərə müvafiqliyinin praktik qiymətləndirilməsinin təhlili
mərhələsi
Sertifikatlaşdırma obyektinin müəyyən olunmuş tələblərə müvafıqliyınin praktik qiymətləndirilməsinin təhlili mərhələsi sertifikatlaşdırma üzrə orqanda keyfiyyət sisteminin sınaqlarının, imtahan, yaxud yoxlamalarının nəticələrinin nəzərdən keçirilməsindən ibarətdir. Məhsu-lun
sertifikatlaşdırılması zamanı sifarişçi orqana sifariş üzrə
qərarda göstərilən sənədləri və sınaq laboratori-yasından
məhsul nümunələrinin sınaqlarının protokolunu təqdim
edir. Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın ekspertləri protokolda
əks etdirilən sınaqların nəticələrinin mövcud normativ sənədlərə müvafıqliyini yoxlayırlar. Bundan sonra uyğunlur
sertifikatının verilməsi, yaxud çatışmayan sınaqların keçirilməsi barədə qərar qəbul edilir. Xidmətlərin nəticələrinin
müvafıqliyinin yoxlanılması zamanı xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə orqan tərəfindən də bu kimi hərəkətlər
həyata keçirilir.
Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı
müvafiqliyin qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili
yoxlama haqqında aktın əsasında aparılır. Akt üzrə nəticələr üç variantdan birinə aid olunur:
1) sistem bəyan edilən standarta tamamilə müvafiqdir;
2) sistem standarta bütövlükdə müvafiqdir, lakin
keyfiyyət sisteminin elementləri üzrə ayrı-ayrı az əhəmiyyətli qeyri-müvafıqliklər aşkar olunmuşdur;
3) sistemdə əhəmiyyətli qeyri-müvafiqliklər var.
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Sertifikatlaşdırma, yaxud sertifikatın verilməsindən
imtina olunması barədə qərarı sertifikatlaşdırma üzrə orqanın rəhbərliyi komissiyanın baş eksperti ilə birlikdə qəbul edir. Sertifikatlaşdırma sistemində qəti qərarı keyfiyyət sisteminin registrinin texniki mərkəzi qəbul edir.
Heyətin sertifikatlaşdırılması zamanı imtahan komissiyasının protokolu sertifikatlaşdırma orqanının imtahanlarda iştirak etməyən rəhbərlərindən və ekspertlərindən
ibarət olan komissiyaya göndərilməlidir. İmtahan protokolunun təsdiq olunması üzrə həmin komis-siyanın müsbət
qərarı sertifikatın verilməsindən ötəri əsasdır.
4. Sertifikatlaşdırma üzrə qərar
Sertifikatlaşdırma üzrə qərar sifarişçiyə uyğunluq
sertifikatının verilməsi, yaxud sertifikatın verilməsindən
imtina edilməsi ilə müşayiət olunur. Sertifikatlaşdırma
sxemi üzrə nəzərdə tutulan sınaqların (yoxlamaların) və
təqdim olunan sənədlərin ekspertizasının nəticələri müsbət
olduqda sertifikatlaşdırma üzrə orqan sertifikata müvafiqliyi sənədləşdirir, onu qeydə alır və uyğunlur nişanının
tətbiqi hüququna lisenziya verir. Həmin nişanla sertifikatlaşdırmadan keçən sənədlər nişanlanır. Sertifikatlaşdırma
sınaqlarının nəticələri mənfi olduqda, sertifikatlaşdırma
obyektinə qarşı irəli sürülən tələblərə riayət edilmədikdə,
yaxud sifarişçi sertifikatlaşdırma üzrə işlərin haqqını ödəməkdən imtina etdikdə, sertifikatlaş-dırma üzrə orqan sifarişçiyə sertifikatın verilməsindən imtina olunması barədə
qərar verir.
Uyğunluq sertifikatının növü və onun etibarlılıq
müddəti sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları ilə müəyyən olunur. Adətən məhsula dair sertifikatın təsir müddəti
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onun xidmət, istismar, yaxud satış müddətinə şamil olunur, xidmətlərə dair sertifikat 3 ilə qədər müddətə, müəssisənin keyfiyyət sisteminə 3 il müddətinə, heyətə isə 5 il
müddətinə verilir.
5. Sertifikatlaşdırılmış obyektə müfəttiş nəzarəti
Əgər sertifikatlaşdırma sxemi üzrə nəzərdə tutulursa,
sertifikatlaşdırılmış obyektə müfəttiş nəzarəti sertifikatı
vermiş orqan tərəfindən həyata keçirilir. Nəzarət sertifikatın bütün təsir müddətində - adətən ildə bir dəfə dövri yoxlamalar formasında aparılır. Müfəttiş nəzarəti zamanı sertifikatlaşdırma üzrə orqanın komissiyasında Azərbaycan
Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsinin ərazi orqanlarının mütəxəssisləri, istehlakçı cəmiyyətlərin və marağı olan digər təşkilatların
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. Plandankənar yoxlamalar məhsulun, yaxud xidmətin keyfiyyətinə qarşı iddialar
haqqında informasiya mövcud olduqda, habelə, sertifikatlaşdırılmış məmulatın konstruksiyasında, xidmətlərin göstərilməsi texnologiyasında, yaxud müəssisənin keyfiyyət
sisteminin elementlərinə təsir göstərən təşkilat strukturunda əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdikdə keçirilir.
Müfəttiş nəzarətinə sertifikatlaşdırılmış obyekt haqqında informasiyanın təhlili və məhsul nümunələrinin,
xidmətlərin, yaxud keyfiyyət sistemi elementlərinin seçmə
yoxlamasının aparılması daxildir. Müfəttiş nəzarətinin yekunları üzrə akt tərtib olunur, həmin aktda sertifikatın təsir
müddətinin saxlanılması imkanları, yaxud onun təsirinin
dayandırılması haqqında qərar verilir. Sertifikatın təsir
müddətinin dayandırılması haqqında məlumat sertifikatlaşdırma üzrə orqan tərəfindən sifarişçinin, istehlakçıların,
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Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Meterologiya
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələrinin və
sertifikatlaşdırma sisteminin digər iştirakçılarının nəzərinə
çatdırılır. Sertifikatın təsir müddətinin dayandırılması
onun istifadə edilməsində qısa müddətdə aradan qaldırılması mümkün olan pozuntular aşkara çıxarıldıqda baş
verir. Belə hallarda sertifikatlaşdırma üzrə orqan sifarişçi
üçün təshih tədbirlərinin yerinə yetirilməsini və onların
həyata keçirilməsi müddətlərini nəzərdə tutur. Sifarişçi öz
tərəfindən məhsulunun, yaxud xidmətlərinin aşkara çıxarılmış qeyri-müvafıqliklər barədə istehlakçılarını xəbərdarlıq etməli və zəruri tədbirlər görməlidir.
13.4. Sertifıkatlaşdırmanın əsas ilkin şərtləri və
təşkilati strukturu
Məhsulun sertifıkatlaşdırılması – məhsulun qoyulmuş tələblərə uyğunluğunu təsdiqləmə üsullarından biridir.
"Standartlaşdırma və fəaliyyətin yanaşı növləri –
ümumi lüğət" sertifıkatlaşdırma üzrə Beynəlxalq təşkilatın
2N-li Rəhbərliyində verilmiş təyinata görə, uyğunluğun
təsdiqi, müvafiq tələblərə əməl olunmasının birbaşa və dolayısı müəyyənləşməsi ilə bağlı olan hər hansı bir fəaliyyətdir.
Sertifikatlaşdırma üzrə işin nəzəriyyəsində və praktikasında, sertifıkatlaşdırma sahəsində hüquqi cəhətdən düzgün tələblər və əsas təyinatlar tətbiq olunurlar.
Sertifikatlaşdırma – məhsulun, prosesin və ya xidmətin verilmiş tələblərə uyğunluğunu 3-cü tərəfin yazılı
şəkildə təsdiqlədiyi üsuldur.
Sertifikatlaşdırma sistemi müəyyən edilmiş qaydalar
üzrə həyata keçirən sertifikatlaşdırma iştirak-çılarının
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məcmusudur. Eynicinsli məhsulun sertifikat-laşdırma sistemi eyni konkret standart və qaydaların və elə həmin
üsulların tətbiq olunduğu müəyyən qrup məhsula aid olan
sertifikatlaşdırma sistemidir.
Sertifıkatlaşdırma sisteminin mərkəzi orqanı eynicinsli məhsulun sertifikatlaşdırma sisteminə başçılıq edən
orqandır.
Sertifikatlaşdırma üzrə orqan müəyyən edilmiş məhsulun uyğunluq sertifıkatlaşdırmasını həyata keçirən orqandır.
Uyğunluq sertifikatı – verilən məhsulun, prosesin və
yaxud xidmətin konkret standartın və ya digər normativ
sənədin tələblərinin uyğunluğuna zəruri əhəmiyyətinin təminatını göstərən sertifıkatlaşdırma sisteminin qaydalarına
verilmiş sənəddir.
Uyğunluq nişanı verilmiş sertifikasiya sistemində
müəyyən qaydalar üzrə onun markaladığı məhsulun müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən nişandır.
Sınaq laboratoriyasının və ya setifıkatlaşdırma üzrə orqanın akkreditasiyası sınaq laboratoriyası və ya sertifikatlaşdırma üzrə orqanın göstərilən sahədə konkret işləri yerinə
yetirilmə imkanının Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq səlahiyyətli orqanı (SMPDK) tərəfindən tanınması qaydasıdır.
Sertifikatlaşdırılmanın təşkilati strukturu
Məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə fəaliyyət prosesində tədarükçü bu prosesin iki subyekti ilə üzləşir: Sertifikatlaşdırma üzrə orqan və sınaq laboratoriyası.
Klassik sxemə uyğun olaraq məhsul nümunəsinin sınağı sınaq laboratoriyası tərəfindən həyata keçirilir. Məhsulun sınağı dedikdə, qəbul edilmiş qaydalar üzrə müəyyən edilmiş əməliyyatlara uyğun olaraq verilmiş məhsulun

300

bir və ya bir neçə xarakteristikalarının təyinindən ibarət
olan texniki əməliyyat başa düşülür. Protokol şəklində tərtib edilmiş sınaqların nəticələri sertifikatlaşdırma üzrə orqana verilir. Bu zaman sınaq laboratoriyası alınmış nəticələri açıqlamaq hüququna malik deyil. Sertifikatlaşdırma
üzrə orqan sınaq nəticələrini qanunvericiliyin tələbləri
(əgər məhsul qanunvericiliklə tənzimlənən sahəyə aiddirsə) və ya tədarükçünün təqdim etdiyi digər normativlər,
xarakteristikalar, sənədlər və s. ilə müqayisə edir. Məhsul
göstərilən qoyulmuş tələblərə uyğun olduğu halda sertifikatlaşdırma üzrə orqan tədarükçüyə uyğunluq sertifikatı
verir. Sertifikatlaşdırma subyektlərinin qarşılıqlı əlaqə
sxemlərinin (Şəkil 13.1) seçilməsindən asılı olaraq sertifikatlaşdırma həmişə sertifikatın verilməsi ilə qurtarmır. Bu
halda tədarükçünün istehsalatına və məhsulun xarakteristikalarına cari nəzarəti sertifikatlaşdırma üzrə orqan və ya
onun təklifi ilə nəzarət orqanı həyata keçirir və neqativ nəticələr alındığı halda verilmiş uyğunluq sertifikatı ləğv
edilir.
Avropa dövlətləri səviyyəsində sertifikatlaşdırma
subyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsi EN 45000 seriyalı avropa
standartları ilə tənzimlənir. Sertifikatlaşdırma üzrə sertifikatlaşdırma obyekti haqqındakı məlumatı orqanların və sınaq laboratoriyalarının əksəryyəti sertifikatlaşdırma məqsədləri üçün akkreditasiyadan keçir, yəni müəyyən növ
fəaliyyətin aparılmasına rəsmi hüquq alırlar. Bəzi hallarda
akkreditasiya, akkreditasiya üzrə orqan tərəfindən EN
45002 və EN 45010 standartları rəhbər tutularaq sınaq laboratoriyası və ya sertifikatlaşdırma üzrə orqan tərəfindən
uyğun olaraq EN 45001 və EN 45011 standartlarının yerinə yetirilməsinin yoxlanmasından ibarət ola bilər.
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Akkreditasiya üzrə orqan
(EN 45003)

ЕN 450 10seriyalı
avropastandartı

EN 450 10 seriyalı avropa
standartı

Sertifikatlaşdırma üzrə orqan
(ЕN 45011)

Təftiş nəzarəti

Sertifikat

Sifariş

Tədarükçü

Uyğunluq
haqqında
bəyanat
(ЕН45014)

Məhsul

Məhsul

ul

Sınaq
protokolu

Sınaq laboratoriyası
(ЕN 45001)

Məhsul
Bazar (istehsalçı)

dolayı qarşılıqlı əlaqə
-------------- bilavasitə qarşılıqlı əlaqə
Şəkil 13.1. Sertifikatlaşdırılmış subyektlərin
qarşılıqlı əlaqəsi
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Sınaq laboratoriyası üçün akkreditasiyanın nəticəsi
müəyyən növ sınaqların aparılmasında onun texniki səriştəliyinin tanınmasından ibarət olduğu halda, sertifikatlaşdırma sistemində fəaliyyəti zamanı səriştəli və inanmaya
layiq orqan kimi tanınmalıdır. Akkreditasiyanın məqsədi
aşağıdakılardır:
- keyfiyyətin və sınaq laboratoriyalarının və sertifikatlaşdırma üzrə orqanların peşəkarlıq səriştəliyinin artırılması;
- daxili və xarici bazarlarda sınaqların nəticələrinin
və sertifikatların tanınması;
- daxili və xarici bazarlarda məhsulun tanınması və
rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi.
Sertifikatlaşdırma qaydalarının riayət edilməsinə
(akkreditə olunmuş sertifikatlaşdırma üzrə orqanların, sınaq laboratoriyalarının fəaliyyətinə) müfəttiş nəzarəti –
məhsulun sertifıkatlaşdırması zamanı təsdiq olunmuş, onun
verilən tələblərə uyğunluğunu təyin etmək məqsədi ilə həyata keçirilən yoxlamadır.
Sertifıkatlaşdırılma üsulu (forması, sxemi) - məhsulun verilən tələblərə uyğunluğunun sübutu qismində rəsmi
surətdə qəbul edilən (müəyyən edilən) fəaliyyətlərin təyin
edilmiş məcmusudur (bundan sonra – sertifıkatlaşdırılma
sxemi).
Sertifıkatlaşdırılma aşağıdakı məqsədlərə nail olmağa yönəldilmişdir:
- əhalinin həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit
üçün təhlükəli olan məhsulların (xidmətlərin) istehsal (idxalının) və satışının qarşısının alınması;
- respublikada müəssisələrin və sahibkarların beynəlxalq, iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıqda, həmçinin daxili
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bazarda və ticarətdə iştirakı üçün əlverişli şəraitin yaradılması və rəqabətin inkişaf etdirilməsi;
- istehlakçılara məhsulların (xidmətlərin) səriştəli seçilməsində köməklik göstərilməsi.
- daxili bazarda vahid əmtəə bazarında müəssisə-lərin, idarələrin, təşkilatların və iş adamlarının fəaliyyəti,
həmçinin də beynəlxalq iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıqda iştirak üçün şəraitin yaradılması;
- daxili bazarın və istehlakçıların maraqlarının aşağı
keyfiyyətli xarici məhsul tədarükündən qorunması;
- səriştəli məhsulun seçimində istehlakçılara kö-məyin göstərilməsi;
- məhsulun ixracına kömək göstərilməsi və rəqa-bətə
davamlılığının artırılması;
- istehlakçının (satıcının, icraçının) insafsızlığından (laqeyidliliyindən) qorunması;
- məhsulun ətraf mühit, həyat, sağlamlıq və əmlak
üçün təhlükəsiliyinə nəzarət;
- istehlakçı tərəfindən təqdim edilmiş məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin təsdiq edilməsi.
Sertifıkatlaşdırma uyğunluğun təsdiqi üsulundan seçilir ki, istehsalçılardan (təchizatçılardan) və istehlak-çılardan asılı olmayan üçüncü tərəfin vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu da onun nəticələrinin obyektivliyinə zəmanət
verir. Buna görə də, rəqabət bazarında qiymət sahəsindən
məhsulun keyfiyyəti sahəsinə keçməsi şəraitində sertifikatlaşdırma bazar iqtisadiyyatının effektiv fəaliyyət göstərən vacib hissəsi olmuşdur.
Keyfiyyətin idarə edilməsi sistemində olduğu kimi
sertifikatlaşdırmanın inkişafını da bir sıra mərhələlərə
ayırmaq olar: qəbul nəzarəti, statistik qəbul nəzarəti, məh-
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sulun sertifikatlaşdırılması, keyfiyyət və istehsal sistemlərinin sertifikatlaşdırılması.
13.5. Azərbaycan Respublikasında sertifıkatlaşdırılmanın aparılmasının metodik əsasları
Sertifikatlaşdırma üzrə işlərdə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, onların qaydalarını tanıyan və yerinə
yetirən müəssisələr, idarələr və təşkilatlar (o cümlədən
başqa ölkələrin) iştirak edirlər. Sertifikatlaşdırmanın aparılması onların başqa ölkələrin beynəlxalq, regional və
milli sertifikasiya sistemləri ilə qarşılıqlı fəaliyyəti həyata
keçirir. O, öz məqsədlərinə uyğun olaraq işlərin müəyyən
toplusunu özünə daxil edir (Şəkil 13.2)
Sertifıkatlaşdırmanın və uyğunluq nişanlarının xaricdə tanınması üçün sertifikatlaşdırma üzrə hazırki qaydalar və tövsiyyələr, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatın (ISO) və Beynəlxalq Elektrotexniki Komissi-yanın
(BEK), 9 000 və 10 000 seriyalı İCO Beynəlxalq Standartlarının, 45 000 və 29 000 seriyalı Avropa stan-dartlarının,
sertifikatlaşdırma üzrə işləri həyata keçirən başqa beynəlxalq və regional təşkilatların şərh olunmuş, fəaliyyət göstərən beynəlxalq normalara və qaydalara müvafiq olaraq
qurulmuşlar.
Sertifikatlaşdırma üzrə xarici orqanların və sınaq laboratoriyalarının, akkreditasiyasının, həmçinin də sertifikatların və uyğunluq nişanlarının AR-də (müvafiq olaraq
AR-in xaricdə) tanınması, AR-in iştirakçısı olduğu ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər əsasında həyata keçirilir.
Məcburi sertifikatlaşdırma AR-nın qanunverici aktlarının nəzərdə tutduğu hallarda həyata keçirilir. Məcburi
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sertifikatlaşdırma AR- in qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda həyata keçirilir.

Şəkil. 13.2. Sertifikatlaşdırmanın aparılması
zamanı işin növləri
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Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda bu işləri
başqa orqanlar da yerinə yetirə bilər. Sertifikatlaşdırmanın
bu növü məhsulun təhlükəsizliyinə dövlət nəzarəti vasitəsidir.
Könüllü sertifikatlaşdırma, hüquqi və fiziki şəxslərin
təşəbbüsü ilə ərizəçi və sertifikatlaşdırma üzrə orqan arasında bağlanmış müqavilə əsasında keçirilir.
Könüllü sertifıkatlaşdırmanı, üzərinə könüllü sertifikatlaşdırma üzrə funksiyalar götürmüş və sertifikatlaşdırma sistemlərini və uyğunluq nişanlarını Komitədə qeydiyyatdan keçirmiş orqanlar, həmçinin akkreditasiya sahəsi
çərçivəsində məcburi sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar keçirə bilər.
Bunlarla yanaşı, özü tərəfindən və 3-cü tərəfin də
sertifikatlaşdırması mövcuddur. Özü sertifikatlaşdırma bütün zəruri fəaliyyəti yerinə yetirir və bu barədə, xüsusi sənədə və ya məhsula, ya da müşaiyət sənədinə sertifikatlaşdırma nişanı qoymaqla bildirir. 3-cü tərəfin sertifikatlaşdırması formal olaraq nə istehsalçıya, nə də istehlakçıya
aidiyyəti olmayan orqanlar sistemi tərəfindən həyata keçirilir.
Sertifikatlaşdırma zamanı istehsalçıların, istehlakçıların, ictimai təşkilatların, sertifikatlaşdırma üzrə orqanların, sınaq laboratoriyalarının, həmçinin müəssisə, təşkilat
və ayrı-ayrı şəxslərin akkreditə və sertifikatlaşdırmanın
qaydaları və nəticələri, sertifikatlaşdırmanın iştirakçıları
barədə məlumatlandırılması həyata keçirilməlidir.
Sertifikatlaşdırma zamanı kommersiya sirri təşkil
edən məlumatın məxfiliyi gözlənilməlidir.
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Zəruri səlahiyyətə, sertifıkatlaşdırmanın və sınaqların nəticələrinə istehsalçı və ya istehlakçı tərəfindən heç
bir təsir göstərilə bilməyəcəyi qədər müstəqilliyə malik
olan şəxs, dövlət, bələdiyyə və s. nəzarət edə bilər. İstənilən mülkiyyət formalı qeydiyyata alınmış qeyri-kommersiya (gəlirsiz) birlikləri (ittifaqları) və təşkilatları məcburi
sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar və sınaq laboratoriyaları
qismində akkreditə oluna bilər.
Əgər akkreditasiya sistemində eyni bir məhsulun
sertifıkatlaşdırması üzrə bir neçə orqan varsa, onda sifarişçinin onların hər hansı birində sertifıkatlaşdırma aparmağa
ixtiyarı vardır. Sertifıkatlaşdırma yekcins məhsulun sertifikatlaşdırma sistemləri tərəfindən müəyyən edilmiş sxemlər üzrə aparılır.
Yerli və xarici məhsulun sertifıkatlaşdırması eyni bir
qayda üzrə aparılır.
Sertifıkatklaşdırmanın nəticələri üzrə normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğu təsdiq olunmuş məhsula
uyğunluq sertifikatı verilir.
Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılma ardıcıllığının ümumiləşdirilmiş sxemi Şəkil 13.3-də verilib.
Sertifikatlaşdırma sisteminin mərkəzi orqanlarının,
sertifikatlaşdırma üzrə akkreditə olunmuş orqanların və sınaq laboratoriyalarının fəaliyyətinə müfəttiş nəzarətini
SMPDK və başqa dövlət idarəetmə orqanları öz səlahiyyətləri hüdudlarında təşkil edir. Sertifıkatlaş-dırılmış məhsul üzərində müfəttiş nəzarətini (əgər, sertifi-katlaşdırma
sxemində nəzərdə tutulubsa) bu məhsulun sertifikatlaşdırılmasını aparan orqanlar həyata keçirir.
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Sertifikatlaşdırmaya sifariş
Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi. Sifarişin verilməsi.
Sifarişin müzakirəsi.Sifarişi üzrə qərar.
Məhsulun uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
Nümunələrin seçilməsi və identifikasiyası. Nümunələrin sınağı.
Sınaq protokolunun tərtib edilməsi.
İstehsalatın qiymətləndirilməsi
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın
vəziyyətinin təhlili, istehsalatın və ya keyfiyyətin idarə sisteminin sertifikatlaşdırılması. Qiymətləndirmə üsulunun sertifikatda
göstərilməsi.
Sertifikatlaşdırma üzrə orqan
Protokolda əks olunan sınaq sınaq nəticələrinin sertifikatlaşdırma üzrə orqanda təhlili. Uyğunluq sertifikatının tərtib edilməsi və uyğunluq nişanının tətbiq edilməsinə lisenziyanın verilməsi və ya rədd cavabının verilməsi.
Sertifikatlaşdırılan məhsula təftiş nəzarəti
Sertifikatın və uyğunluq nişanının düzgün istifadə edilməsinin
və məhsulun tələblərə uyğunluğunun dövrü yoxlanması.
Korreksiya edici tədbirlər
Məhsulun qoyulan tələblərə uyğunluğu pozulan hallarda sertifikatlaşdırma üzrə orqan tərəfindən təyin edilir və səmərəli
olmadığı halda sertifikat ləğv edilir.

Şəkil 13.3. Sertifikatlaşdırmanın aparılma sxemi
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Sertifikatlaşdırılmış konkret məhsulun növləri üzərində müfəttiş nəzarətinin ümumi qaydaları, sertifikatlaşdırma üzrə orqanların və sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası üzrə qaydaları və yekcins məhsulun sertifıkatlaşdırması qaydalarını müəyyən edən sənədlərdə təyin edilir.
Məcburi sertifikatlaşdırma sistemlərinin sertifi-katları və attestatları dövlət reyestrində qeydə alındığı tarixdən qüvvəyə minir. Dövlət reyestri, sertifikatlaşdırma sistemlərinin mərkəzi orqanları haqqında, akkreditə olunmuş
sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar və sınaq laboratoriyaları,
bircins məhsulun sertifikatlaşdırma sis-temləri və uyğunluq nişanları ilə təsdiq edilmiş sertifi-katlaşdırılmış məhsul, attestasiya olunmuş ekspertləri, sertifikatlaşdırma üzrə
qayda və tövsiyyələrdən ibarət sənədlər barədə məlumatlardan ibarətdir.
Sertifikatlaşdırma iştirakçılarınının fəaliyyətində mübahisəli məsələlər yarandığı zaman maraqlı tərəf sertifikatlaşdırma üzrə orqana, sertifikatlaşdırma siste-minin
mərkəzi orqanına, SMPDK-ya və sertifikatlaşdırma üzrə
işləri yerinə yetirən digər dövlət idarəetmə orqanlarına şikayət verə bilər. Göstərilən orqanlar, sertifikatlaşdırma,
akkreditə, uyğunluq nişanının tətbiqi, akkreditə sertifikatlarının və attestatlarının verilməsi və ləğv edilməsi məsələləri üzrə sertifikatlaşdırma üzrə orqanların, sınaq laboratoriyalarının, ekspertlərin və ərizəçilərin fəaliyyəti ilə əlaqədar məsələlərə baxır.
Məhsulun sertifıkatlaşdırmasına aşağıdakılar daxildir:
1. sertifikatlaşdırma üçün ərizə verilməsi;
2. ərizə üzrə qərar qəbul edilməsi, o cümlədən sertifikatlaşdırma sxeminin seçilməsi;
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3. identifıkasiya nümunələrinin və onların sınaqlarının seçilməsi;
4. istehsalatın qiymətləndirilməsi (əgər sertifikatlaşdırma sxemləri nəzərdə tutulubsa);
5. alınmış nəticələrin təhlili və uyğunluq sertifikatı
verilməsi haqqında (verilməsindən imtina edilməsi barədə) qərar qəbul edilməsi;
6. sertifikat və uyğunluq nişanının tətbiqi üçün lisenziya verilməsi;
7. sertifikatlaşdırılmış məhsula müfəttiş nəzarətinin
həyata keçirilməsi (əgər, sertifikatlaşdırma sxemi ilə nəzərdə tutulubsa);
8. məhsulun müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğunluğunun pozulması və uyğunluq nişanının düzgün tətbiq
olunmaması zamanı tənzimləyici tədbirlər;
9. sertifıkatlaşdırmanın nəticələri haqqında məlumat.
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XIV FƏSİL. İSTEHLAK MALLARININ
KEYFİYYƏT EKSPERTİZASININ NƏZƏRİ
ƏSASLARI
14.1. Əmtəə ekspertizasının subyektləri və
obyektləri
Ekspertizanın obyektləri. Əmtəə ekspertizasının
əsas obyektləri istehlak mallarıdır. Lakin bir çox hallarda
kompleks ekspert qiymətləndirilməsi aparılan zaman əmtəənin ekspertizasına əlavə obyektlərin cəlb edilməsi zəruriyyəti yaranır, onlara da xammalı, materialları, yarımfabrikatları, sənədləri, istehsal üzrə texnoloji prosesləri, saxlanma, nəqletmə, satışa hazırlama, qablaş-dırma xidmətləri, markalanma, satışdan sonrakı xidmət; malların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi; istehlakçı tərəfindən işlədilmə və ya istifadə edilmə aid edilir.
İstehlak malları – istehlakçıya satılmış və istehlak-çının şəxsi məqsədləri üçün istifadə etdiyi hallardır.
Terminin belə tərzdə təqdim edilməsi bir qədər şərtidir, belə ki, müxtəlif istehlakçılara satılan (sənaye və ya
fərdi) və prinsipcə ancaq bir təyinat üçün işlədilən mallar
(məsələn, sənaye və ya ev şəraitində çörək bişiriləcək un)
müxtəlif siniflərə aid edilir. Sənaye və istehlak xarakterli
malların bir çox ekspertiza cəhətləri sənaye təyinatlı mallar üçün də xarakterikdir. Bununla əlaqədar ―əmtəə ekspertizası‖ onun tətbiq dairəsini genişləndirir. Əmtəə ekspertizası apararkən çox vaxt onun son nəticələrindən biri
istehlak mallarının qiymətləndirilməsini xüsusi dərəcələrə
bölməyə gətirib çıxarır.
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Dərəcələrə bölünmə keyfiyyət və ölçülərə görə
ayrılır. Keyfiyyət sıralanması - bir-birindən keyfiyyət göstəriciləri ilə fərqlənən eyni adlı malların kateqoriyalarıdır.
Bütün istehlak malları iki əsas keyfiyyət dərəcəsinə
bölünür: Standart və mövcud tələblərə bir və ya bir neçə
keyfiyyət göstəriciləri ilə uyğun olmayan qeyri - standart.
Qeyri-standart malları nöqsanlarının necəliyindən
asılı olaraq şərti yararlı və təhlükəli mala ayırırlar.
Şərti yararlı qeyri - standart mal elə maldır ki, qüsurları asan və ya çətin kənarlaşdırıla bilər. Bu qüsurları aradan götürdükdən sonra mallar seçilmə yolu ilə və qüsurlu
nümunələrin yenidən emalı nəticəsində və ya bu malların
sənaye emalı nəticəsində onlar istənilən keyfiyyət dərəcəsinə çatdırılır və standarta uyğunlaşdırılır. Ona görə də,
ekspert qiymətləndirilməsi ancaq yeganə təsdiqedici nəticə ilə bitməməlidir, burada, həmçinin ekspertiza obyektlərinin müəyyən keyfiyyət dərəcəsinə aid olunması təyin
edilməlidir.
Mövcud qüsuru aradan götürmək üçün lazımi üsulları proqnozlaşdırmaqla standart məhsul almaq lazımdır.
Bu nəzərdə tutulmuş nəticələri ekspert lazım olarsa qeyristandart məhsulların istifadəsi və onların emalı üsulları və
ya yenidən emalı haqqında məsləhət şəklində tərtib edilə
bilər.
Təhlükəli məhsul - kənarlaşdırılması mümkün olmayan qüsurlu məhsullardır ki, onların istifadəsi həyat üçün,
istehlakçının sağlamlığı üçün, əmlak üçün və eləcə də ətraf mühit üçün zərərli ola bilər.
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Təhlükəli məhsul satışa buraxılmır, sənaye və ya ev
şəraitində yenidən emal olunur. Belə təhlükəli məhsul qəbul edilmiş qaydada məhv edilməlidir.
Təhlükəli (mallar) məhsulların içində ən potensial
təhlükəlilər ayırd edilir, standart dərəcələrə ayrılır, belə ki,
onlar mövcud standartların tələblərinə müvafiqdir.
Potensial təhlükəli mallar - istehlakçı üçün təhlükəli
olan və ya istifadə zamanı ətraf mühit üçün təhlükəli maddələr ayıra bilən mallardır. Bu mallar istehlakçılar tərəfindən ətraf mühit üçün səmərəsiz işlədildikdə və ya istismar
qaydaları pozulduqda təhlükə doğurur.
Ekspertizanın subyektləri. Əmtəə ekspertizasının
subyekti kimi fiziki və hüquqi şəxslər iştirak edə bilər.
Onları hüquqi statusuna və ixtisaslaşmasına görə təsnifləşdirirlər.
Fiziki şəxslər ekspert olmamışdan əvvəl ekspertliyə
namizəd statusu almalıdırlar. Ekspertin hüquqi statusunu
müəyyən tələblərə cavab verən, attestasiyanı (sertifikasiya) müvafiq sistemdə və ya ekspert təşkilat-larından keçmiş namizədlər ola bilər. Attestasiyadan sonra ekspertlər
onların səlahiyyətini təsdiqləyən sənəd (attestat və ya sertifikat) alırlar.
Bəzi hallarda ekspertlər xüsusi sahələrdən - elm, texnika, texnologiya, ticarət və ya ictimai iaşə sahələrindən
yüksək səviyyəli peşəkarlardan seçilir. Onlar müəssisə tərəfindən xüsusi əmrlə təyin edilir və lazım olduqda daimi
və ya müvəqqəti ekspert qruplarına və ya dequstasiya komissiyasına daxil edilir.
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14.2. Əmtəə ekspertizası vasitələrinin təsnifatı
Əmtəə ekspertizası keçirərkən qiymətləndirmə fəaliyyətinin növləri üçün ümumi olan vasitələrdən istifadə
olunur. Bu fəsildə tətbiq edilən bir çox vasitələrə hərtərəfli
baxılacaq və ancaq ekspertin müvəffəqiyyətlə işləməsi
üçün ayrı - ayrı növlərin əhəmiyyət dərəcəsi göstəriləcək.
Əmtəə ekspertizası vasitələrinin sayı çoxdur, ona görə də
müəyyən sistemləşdirməyə ehtiyacı var.
Təyinatından asılı olaraq ekspertizanın aparılması
üçün tətbiq olunan bütün vasitələr iki qrupa ayrılır: mal
haqqında informasiya vasitələri və maddi - texniki vasitələr (şəkil 14.2). Şəkil 14.2-də göstərilmiş əmtəə-mal ekspertizası vasitələrindən mühüm yeri mal haqqında informasiya vasitələri qrupu tutur. Bu onunla izah olunur ki,
ekspertin mal haqqında ümumiləşdirilmiş informasiyası
olsa da, ekspertizadan əvvəl və ekspertizanın gedişi müddətində konkret mal haqqında informasiya olmalıdır.
Əmtəə ekspertizası vasitəsinin seçilməsi malların xüsusiyyətləri, eləcə də ekspertin əsaslı biliyi ilə təyin edilir.
Ekspertiza obyektinin əvvəlki və indiki vəziyyəti haqqında
informasiyası olan ekspert, gələcəkdə onun mümkün olan
vəziyyətlərini əsaslandıraraq qoyulmuş məqsədə nail olmağın ən yaxşı vasitəsini seçir.
Eyni zamanda, əmtəə haqqında ekspertdə olan informasiyanın xüsusiyyəti ondadır ki, ekspertin qərar verməsi
üçün lazım olan informasiyanın bəzi hissəsi yoxdur və ya
formalaşdırıla bilməz. .
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Əmtəə ekspertizasının vasitələri
Malın qiyməti
Nəqletməyə sərf olunan xərclər
Təyinat üzrə qruplar
Heyyətin öyrənilməsinə sərf olunan xərclər və s

Maddi-texniki
vasitələr

Mallar haqqında
informasiyalar
İnformasiya daşıyıcılarına
görə növlər

İstifadə olunan
qurğulara görə
növlər
Xüsusi
ədəbiyyat

Sənədlər

Markalan
ma

Normativ

İstehsal

Təhsil

Texniki

Ticarət

Elmi

Texnoloji

Məlumat

Madditexniki
bazası

Ölçü
vasitələri
Aşkar
etmə
vasitələri

Texnikanın
təşkili

Şəkil 14.2. Əmtəə ekspertizası vasitələrinin təsnifatı
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Maddi-texniki baza: bina, avadanlıq, yükləmə-boşaltma vasitələri, qablaşdırma və s. ikincidərəcəli rol oynayır, baxmayaraq ki, ekspert çox vaxt ekspertiza apararkən bu vasitələrsiz keçinə bilmir.Göstərilən qruplara daxil
edilmiş ayrı-ayrı əmtəə ekspertizası vasitələrinə nəzər
salaq.
Əmtəə ekspertizasının məlumat vasitələri. İnformasiya-təqdim olunma formasından asılı olmayaraq şəxslər,faktlar, vasitələr və proseslər haqqında məlumat-dır.
Sənədlər. Onlar ekspertiza apararkən mühüm vasitədir və normativ, texniki və texnoloji sənədlərə bölünürlər.Sənəd (sənədləşdirilmiş informasiya)- maddi informasiya daşıyıcısı üzərində qeyd olunmuş rekvizitli informasiyadır ki, bu da onu eyniləşdirməyə imkan verir. Sənədi eyniləşdirən əsas rekvizitlər hesablama və qeyd nömrəsidir,
eləcə də təşkilatların adları və ya vəzifəsi göstərilən şəxsin
imzası təşkilat sənədi təsdiq edən şəxsin adı soyadı atasının adıdır.
Normativ sənədlər ekspert tərəfindən həyata keçirilən informasiya prosesləri sənədlərin bütün növlərini əhatə
edir. Onların içində normativ sənədlərin xüsusi yeri var.
Normativ sənəd (N.S.) müəyyən növ fəaliyyətə və ya
onların nəticələrinə ümumi aid olan qaydaları, prinsipləri,
xarakteristikaları özündə cəmləşdirən və istehlakçıların
(istifadə edənlərin) geniş dairəsi üçün daha aydın olan sənəddir. Normativ sənədləri texniki və texnoloji sənədlərdən prinsipial surətdə fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir
ki, onlar eyni adlı ekspertiza obyektləri üçün ümumi normaları, qaydaları, xarakteristikaları özündə birləşdirir. On-
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lar da ya mütləq və ya zəmanətlidir. Bu sənədlər müxtəlif
istifadə dairələrində qəbul edilir.
Normativ sənədləri standartlaşdırma, meterologiya,
sertifikatlaşdırma, ticarət, baytarlıq, sanitariya və gigiyena
sahəsinə ayırmaq qəbul edilmişdir.Bu sənədlər ekspertlər
tərəfindən əmtəə ekspertizası apararkən işlədilməlidir.
Texniki sənəd – malların hərəkəti prosesində onun
eyniləşdirilməsi vacib olan əmtəənin xarakteristikaları
haqqında konkret informasıyası olan sənəddir. Bu sənədin
əsas təyinatı – eyniləşdirmənin təmin olunması və malların, mal partiyalarının, mal hərəkətinin bütün mərhələlərində izlənməsidir. Qeyri-standart mallar aşkar edil-dikdən sonra, qüsurların səbəbləri araşdırılır. Kritik qüsur-lar
aşkar edildikdə, konkret mal partıyaları kənarlaşdırılır, bu
da ekspertlərin işini asanlaşdırır.Texniki sənədlər malı
müşayiət edən işçi və ya layihə-konstruktor sənədlərinə
bölünür.
Yeni malların ekspertizası çox vaxt layihə-konstruktor sənədlərindən başlayır. Ekspert əmtəə eksperti-zası
apararkən bütün malı müşayiət edən sənədlərdə olan informasiyanı öyrənir və araşdırır:
- kəmiyyət (göndərilən malların siyahısı (faktura),
çəki, marşrut vərəqələrində);
- keyfiyyət (uyğunluq sertifikatı, fıtosanitar, karantin, deklorasiya ərizələri, keyfiyyəti təsdiqləyən sənəd, sınaq protokolları, hesabdan silmə aktı) hesablama (hesab
fakturaları, hesablarda, çeklərdə);
- kompleks (mal-nəqliyyat və ya dəmiryol fakturaları).
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Ekspert ayrı-ayrı, eləcə də birlikdə bu sənədlərdən
istifadə edə bilər, lakin o, mütləq burada bütün vacib sənədlərin olmasına əmin olmalıdır; uyğunluq sertifikatları,
mal-nəqliyyat fakturası, lazım olduqda keyfiyyəti təsdiqləyən sənəd, xarici mallar üçün gömrük deklorasiyası, istehsal üçün sertifikat, arayış və ya onun surəti.
Əmtəəşünaslıq ekspertizası zamanı malların kəmiyyət və keyfiyyətinə görə qəbulu haqqında təlimatlar geniş
tətbiq edilir. Markalanma əmtəə-mal haqqında əsas informasiya vasitələrindən biridir, ona görə də, əmtəə ekspertizası zamanı geniş tətbiq olunur. Markalanma – qablaşdırılmış mal üzərinə vurulmuş şərti işarə, şəkil və ya başqa
köməkçi vasitədir ki, malların eyniləşdirilməsi üçün onun
ayrı - ayrı xassələrinin göstəricisidir.
Ekspert üçün markalanmanın eyniləşdirici funksiyası daha vacibdir. Ona görə ki, məhz eyniləşdirmədən
onun ekspert qiymətləndiriməsı başlayır, bu halda ekspert
malın adının onun çeşid mənsubiyyətinə markanın və üstündəki göstəricilərə uyğunluğunu aydınlaşdırır. Sonrakı
tədqiqatlar zamanı ekspert digər xarakteristikaların uyğunluğunu dəqiqləşdirə bilər (çeşidini, kütləsini və s.).
Bəzi hallarda ekspertə markalanmanın müəyyən
olunmuş standartlara əsasən uyğunluğu haqqında məlumatları yoxlamaq zərurəti yaranır. Sənaye markasının
mətni asanlıqla oxunmalıdır. Mətndən əlavə ekspert markalanmanın təhlili zamanı şərti və informasiya işarələrini
açmağı bacarmalıdır.
Xüsusən vacibdir ki, ekspert – istehsalçı ölkənin eyniləşdirici kodlarını, istehsal regionunu və ya malların
kodlaşdırılmasını, eləcə də şifrlərini nəzərə alsın. Şifrin
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açılmasında ekspertlər aşağıdakı mənbələrdən istifadə edə
bilərlər:
 dünya ölkələri təsnifatçısı, məlumat kodları;
 baytarlıq damğaları üçün nömrələrin siyahısı;
 ölkə daxilində dövlət nəzarəti müfəttişliyinin şifrləri.
Xüsusi ədəbiyyat ekspertlərin peşəkar və xüsusi hazırlığında da görkəmli yer tutur. Ondan başqa lazım gəldikdə ekspert qiymətləndirməsinin hazırlığı və aparılması
prosesində ondan istifadə edilir. Xüsusi ədəbiyyatdan peşəkar informasiyanın maraqlı şəxslərin nəzərinə çatdırılması üçün istifadə edilir. Xüsusi ədəbiyyat informasiyanın
xarakterindən asılı olaraq növlərə bölünür: tədris (fənn),
elmi və məlumat. Göstərilən hər bir növdən ekspert fəaliyyətində tam və qismən istifadə etmək olar. Tədris (fənn)
ədəbiyyat – elmi və məlumat informasiya elementləri ilə
zənginləşdirilmiş əsas məzmunu fənn (tədris) informasiyası təşkil edən nəşrlərdir.
Əmtəə ekspertizasının maddi-texniki vasitələri.
İstifadə olunan qurğulardan asılı olaraq bu vasitələri növlərə bölürlər: maddi-texniki baza, ölçü vasitələri və avadanlıqları.
Bu vəsaitlərin seçilməsi ekspertiza aparılma şərtləri
ilə və əsasən də sifarişçinin maddi-texniki bazası, sifarişçidə və sınaq laboratoriyasında olan ölçü vasitələri ilə təyin
edilir. Bundan başqa, ekspertin axtarış və texniki vasitələri
ilə təchizatı ekspert təşkilatının maddi imkanlarından asılıdır.
Ekspert ekspertiza aparmaq üçün özünə optimal iş
şəraiti yaratmalıdır ki, ona da kompleks maddi-texniki vəsait vasitəsilə çatmaqolar.
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Maddi-texniki baza. Ekspertin iş yeri lazımi mebellə (yazı və laborator masası, stul), elektrik işıqlandırma cihazları ilə təmin olunmalıdır.
Əgər ekspert qiymətləndirilməsi istehsalat ərazisində aparılarsa sexdə, anbarda, mağazanın satış zalında),
bu vaxt mal partiyalarının həcmindən və partiyalardan asılı olaraq yükləmə-boşaltma qurğuları, qaldırıcı, ölçü avadanlığı, taraları açmaq üçün alətlər, nümunə seçmək üçün
vəsaitlər (nümunə götürən cihaz, ölçülü mil və s.) lazımdır.
Ekspert əvvəlcədən lazımi maddi-texniki vəsaitlərin
siyahısını tərtib edib sifarişçinin və bu təminatla məşğul
olan şəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır.
Bazanı təşkil edən maddi-texniki vəsaitlər stasionar,
səyyar, əsas və əlavə növlərə bölünür. Əsas stasionar vəsaitlərə binaları, qurğuları, ticarət texnoloji və labora-toriya avadanlığını aid edirlər.
Əlavə vəsait kimi ticarət avadanlıqlarından, nəqliyyat vasitələrindən, yükləmə və boşaltma avadanlığından
istifadə olunur.
Bütün maddi-texniki vasitələrdən ən çox ölçü, axtarış
vəsaitləri və ticarət texnikası ekspertizaya birbaşa aiddir.
Ölçü vasitələri - fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi üçün
texniki qurğudur. Ekspertlər tərəfindən əmtəə ekspertizası
apararkən istifadə olunan ölçü vasitələri fiziki kəmiyyətlərin ölçü vasitəsinə, saxlama müddəti, temperatur rejimi
göstəricilərini ölçmə vasitələrinə və mürəkkəb texniki qurğulara bölünür.
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14.3. İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizasının
metodlarının təsnifatı
Əmtəə ekspertizasının metodu - malların ekspert qiymətləndirilməsinin nəticələrinin əldə olunması üsuludur.
Ölçü vasitələrinin tətbiqindən asılı olaraq bütün metodlar
qruplara, yarımqruplara və növlərə bölünür. Aşağıda istehlak mallarının ekspertizasının metodlarının təsnifatı verilmişdir.
Şəkildən göründüyü kimi, istehlak mallarının ekspertizasını apararkən malların qiymətləndirilməsinin müxtəlif
metodlarından istifadə edirlər. İstehlak mallarının ekspertizasının metodları yuxarıda deyildiyi kimi, iki qrupa ayrılır: obyektiv və evristik.
Obyektiv metod - ölçmə yolu ilə malların xarakteristikalarının təyin edilməsi və ya qoyulan tələblərə hər hansı
uyğunsuzluqları, kənarlaşmanı qeydiyyata alma üsuludur.
Obyektiv metod üçün xas olan ümumilik ölçmə nəticələrinin ifadə edilməsində və ya qəbul edilmiş vahidlə və
ya faizlərlə hesablanmasıdır. Belə ki, bu nəticələr müqayisə edilə, yenidən bərpa edilə və yoxlanıla bilər.
Onların arasındakı fərq ondadır ki, ölçü metod-larının tətbiqi zamanı texniki cihazlardan istifadə edilir, qeydəalma metodundan isə vizual hesablanma aparılır.
Evristik metodları - məntiqi üsulların məcmusuna və
son nəticəni əldə etmək üçün nəzəri tədqiqatların metodiki
qaydalarına əsaslanmış metodlardır.
Bütün evristik metodlar üçün ümumilik, qiymətləndirməyə subyektiv yanaşma, hipotezlərin qurulması, ayrı-
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ayrı şəxslərin fikirlərinə əsaslanan ehtimallardır. Evristik
metodda hər bir yarımqrupun metodları bir-birini əvəz etmir, lakin tamamlayır və ya müstəqil tətbiq olunma dairəsinə malik olur.
Evristik yarımqruplarm arasındakı fərq onların təyinatında və istifadə etdikləri vasitələrdə və ya işlədilən
üsullardadır.
Orqanoleptik metodları malların orqanoleptik göstəricilərini təyin etmək, ekspert metodları - qeyri-müəyyənlik və risk şəraitində malların xassə və göstəricilərini qiymətləndirmək, sosioloji metodlar alıcıların sorğusu yolu
ilə istehlakçı qiymətinin təyin edilməsi üçündür.
Orqanoleptik metodların əsas vasitələri hissiyyat orqanlarıdır. Sosioloji metodlarda istənilən vasitələr işlədilir,
o cümlədən digər yarımqruplar üçün xarakterik olan obyektiv və evristik metodlar da vardır.
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Ekspert

Şəkil 14.3. İstehlak mallarının ekspertizasının metodlarının təsnifatı
Riyazi statistika

Qeydetmə

Göstəricilərin ekspert
qiymətləndirilməsi

Ekspert qrupunun
sorğusu

Alət

Audiometod

Orqanoleptik

DadbilməTexoloji

QoxubilməTexnoloji

Lamisə

Vizual

Obyektiv
Evristik

Sosioloji

Orqanoleptik metodlar – hissiyyat orqanları vasitəsilə keyfiyyət göstəricilərinin qiymətinin təyin olunması
metodlarıdır.
İstehlakçı səviyyəsində sadə orqanoleptik qiymətləndirmək üçün çoxsaylı rəng, dad, qoxu çalarlarını ayırd
etmək tələb olunur.
Ekspert qiymətləndirilməsi zamanı, hətta keyfiy-yətli
orqanoleptik göstəricilərin qiymətləndirilməsində azacıq
fərq olduqda belə böyük əhəmiyyəti olur. Ekspertlər özünün imkanlarını bilməli və onları tətbiq etməyi bacarmalıdırlar.
Orqanoleptik metodların çatışmayan cəhətlərindən
biri qiymətləndirmənin subyektivliyidir, onun nəticə-lərinin nisbi olması (rəng - yaşıl, qırmızı vəs., dad - yaxşı seçilən şirin, kəmşirin, dadsız və s.) nəticələrin müqayisə
olunması və lazımınca bərpa edilməməsi.
Digər orqanoleptik metodlar yarımqrupları bütün istehlak malları üçün spesifıkdir.
İybilmə metodu bütün ərzaq mallarının iyinin qiymətləndirilməsi üçün, eləcə də qeyri-ərzaq mallarının ayrıayrı qrupları üçün, məsələn, ətriyyat, kosmetika, yuyucu
tozlar, başqa yuyucu vasitələr və s. istifadə olunur. Dadbilmə metodu bütün ərzaq mallarının qiymətləndirilməsi
üçün ümumi və vacib metoddur, qeyri-ərzaq mallarında
tətbiq edilmir. Ərzaq mallarının qiymətləndirilməsi zamanı dadbilmə metodu ilə yanaşı, qoxubilmə metodundan da
istifadə edilir.
Audiometod (akustik) ən çox qeyri-ərzaq malları üçün
işlənir. Nadir hallarda ərzaq mallarına da tətbiq olunur. Ən
çox bu metod musiqi alətləri, audio və videotexnika, qab-
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qacaq üçün istifadə edilir. Göstərilən hər bir orqanoleptik
metodlar insanın müəyyən hiss orqanları vasitəsilə həyata
keçirilir və konkret olaraq keyfiyyət göstəriciləri qiymətləndirilir.
Vizual metod – bu metod görmə vasitəsilə obyektin
xarici görünüşünün və rənginin dərk edilməsidir.
Xarici görünüş – kompleks göstəricidir ki, forma,
rəng (rəngləmə), xarici örtüyün vəziyyəti bütövlükdə daxil
edilir və vizual təyin edilir.
Görmə vasitəsilə insan böyük informasiya alır (7080%). Vizual qiymətləndirmə – xüsusən ticarətdə daha geniş yayılmış və asan qiymətləndirmədir.
Cədvəl 14.1
Orqanoleptik metodlar və keyfiyyət
göstəricilərininqarşılıqlı əlaqəsi
Orqanoleptik
metodların
yarımqrupları
Vizual
Lamisə
Qoxubilmə
Dadbilmə
Audiometod

İstifadə olunan
hissiyyat orqanları

Keyfiyyətin orqanoleptik
göstəriciləri

Göz - görmə orqanı

Xarici görünüş, forma,
rəng, üstün vəziyyəti,
bütövlüyü
Taktil orqanlar(lamisə) Konsistensiya (qatılığı)
Qoxubilmə orqanı – Qoxu (ətir)
burun nahiyələri
Dadbilmə orqanı –
Dad
ağız nahiyəsi
Səs eşitmə orqanı
Səs (səslənmə)
(səsbilmə aparatı)

Hiss olunan dərəcədə subyektivizm olduğuna görə
ekspert metodlar müəyyən məhdudlaşdırmalara malikdir.
Onlardan istifadə iki halda səmərəlidir.
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1. Ekspertlər qarşısında qoyulan məsələlərin başqa
metodlarla həlli mümkün deyil.
2. Əldə olan alternativ metodlar dəqiq və düzgün
nəticələr verir və böyük xərclərlə əlaqədardır.
Bu çatışmazlığın aradan qaldırılması üçün əmtəə-pul
ekspertizası aparılan zaman ekspert metodlar başqa metodlarla uyğunlaşdırılır. Daha tez-tez ekspert və orqanoleptik metodlar birləşdirilir. Bundan əlavə, orqanoleptik
bal qiymətləndirilməsində dərəcələrin işlənil-məsi zamanı,
keyfiyyət göstəricilərinin nomenklaturasının seçilməsində,
çəki əmsalların təyin olunmasında ekspert metodlar əvəz
olunmazdır. Yüksək subyektivlik dərəcəsi ilə seçilən orqanoleptik və ekspert metodlarının birliyi ölçü metodlarından istifadə zamanı mümkün olmayan daha dəqiq nəticələr almağa imkan yaradır.
Ekspert metodlar kifayət qədər əmək tələb edəndir,
bu da onların aparılmasına sərf edilən xərclərlə izah edilir.
Ekspert qruplarının tərtib edilməsi, ekspert sorğusunun
aparılması və peşəkar səriştəliliyinin nəticələrinə görə aparılır.
Ekspert metodlarının təsnifatı. Ekspert metodlar 3
yarımqrupa bölünür:
1. Ekspertlərin kütləvi sorğu metodu.
2. Ekspert qiymətləndirilməsinin riyazi-statistik hesablama metodu.
3. Keyfiyyət göstəricilərinin ekspert qiymətləndirilməsi metodu.
Ekspert metodun hər qrupu öz növbəsində növlərə və
siniflərə bölünür ki, onlar da tədricən nəzərdən keçiriləcək. Ekspert metodların təsnifatı şəkil 14.4-də göstərilmişdir.
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Kütləvi sorğu metodları. Kütləvi sorğu metodları –
ekspert qrupunun apardığı sorğu və sonrakı müddətdə onların informasiyası analizi və işlənməsinə əsaslanan metodlardır. Bu metodların məqsədi son qərarlar qəbul etmək
üçün bütünlüklə qrup adından ekspert qiymətlən-dirilməsi
almaqdır.
Ekspert metodları

Ekspertlərin
qrup şəklində
sorğu
metodu

Ekspert
qiymətləndirilməsinin
riyazi-statistik işlənməsi
metodu

Delfı
metodu

Boya görə sıraya
düzülmə

POTTER
N metodu

Bilavasitə
qiymətləndirmə
metodu

Kombinə
edilmə
metodu

Ardıcıl
üstünlüklər
metodu

Keyfiyyət
göstəricilərinin
ekspert
qiymətləndirilməs
inin metodu

Əsas nöqtələr

Kompleks
qiymətləndirm
ənin ekspert
metodları
Səviyyələrə
görə hərəkət
metodlar
Çəki əmsallarının təyini
metodları
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Şəkil 14.4. Ekspert metodların təsnifatı
Qrup şəklində ekspert qiymətləndirmənin əsas üstünlükləri təyinat probleminin kəmiyyət və keyfiyyət aspektlərinin hərtərəfli analizi imkanı və ya ayrı-ayrı malların
xüsusiyyətlərini və yaxud bütövlükdə məcmusunu proqnozlaşdırmaqdan ibarətdir. Ekspertlər aralarında mübadilə
qrupunun istənilən üzvünün malik olduğu informasiya ilə
müqayisədə ekspertlər qrupunun nəzarətdə saxladığı informasiya cəmi informasiya həcminin xeyli artmasına imkan
verir. Bundan əlavə qəbul olunacaq qərarın yüksək nəticəsinə təsir edən qrup şəklində hesaba alınmış faktorların
miqdarı, bir ekspert tərəfindən hesaba alınmış faktorların
cəmindən çoxdur. Qrup şəklində qiymətləndirmə zamanı
problemin həlli üçün əsas əhəmiyyəti olmayan faktorların
əsas faktor kimi qəbul olunma ehtimalı az olacaqdır. Ona
görə də qrup şəklində qiymətləndirmənin vacib üstünlüyü
ümumiləşdirilmiş və səlahiyyətli nəticənin verilməsidir.
Bir çox hallarda qrup şəklində qiymətləndirmə bir ekspertin qiymətləndirilməsindən daha etibarlıdır. Bundan başqa,
kollektiv cavabdehlik mütəxəssislərə daha riskli qərarlar
qəbul etməyə imkan verir.
14.4. Əmtəəşünaslıq və sanitar-gigiyenik
ekspertizası
Ekspertiza zamanı sifarişçi təşkilat müəyyən olunmuş əmtəə ekspertizasında bir və ya bir neçə kompleks
xarakteristikalarını müəyyənləşdirmək iqtidarına malikdir.
Qeyri-ərzaq qruplarının bəziləri üçün komplektlilik (dəst-
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lilik) də vacib sayıldığı üçün, ekspertiza zamanı ekspertin
qarşısında komplektliliyin seçilməsi məsələsi də qoyula
bilər. Əmtəəşünaslıq ekspertizası aşağıdakı növlərə ayrılır:
keyfiyyət, kəmiyyət, çeşid, sənədli və kompleks. (Şəkil
14.6.)
Kəmiyyət ekspertizası. Bu ekspertiza ölçü metodlarının istifadəsi mümkün olmadıqda və ya müstəqil tərəfin
ölçü nəticələrinin düzgünlüyünü təsdiq etməsi zərurəti ortaya çıxdıqda, ekspert tərəfindən malın kəmiyyət xarakteristikasının qiymətləndirilməsi zamanı aparılan kəmiyyət
ekspertizasının təyinatı malın mal partiyasında miqdarı və
ya tək-tək nümunələrinin, yaxud kompleks qablaşdırılmış
təkliflərin kəmiyyət xarakteristikalarını müəyyən etməkdir.

330

Əmtəə ekspertizası
Əmtəəşünaslıq ekspertizası

Gömrük ekspertizası

Kompleks ekspertiza

Sənəd ekspertizası

Keyfiyyət ekspertizası

Operativ ekspertiza

Funksional göstəricilərin
ekspertizası

Kəmiyyət
ekspertizası

Sanitar-gigiyenik
göstəricilərin ekspertizası

Çeşid
ekspertizası

Baytar-sanitariya
ekspertizası
Ekoloji ekspertiza
Erqonomik göstəricilərin
ekspertizası
Etibarlılıq göstəricilərinin
ekspertizası

İstismar göstəricilərinin
ekspertizası
Texnoloji göstəricilərin
ekspertizası
Estetik göstəricilərin
ekspertizası
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Şəkil 14.6. Əmtəə ekspertizasının təsnifatı

Malların kəmiyyət ekspertizası zamanı ekspert malın
ölçü vahidlərinə fikir verməlidir, çünki mal göndərən tərəf
özünün Milli ölçü vahidlərindən istifadə edərək onu Milli
ölçü vahidlərinə çevirməlidir. Əgər mal müşayiət edən sənədlər xarici dildə doldurulmuşdursa, o, azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir.
Kəmiyyət ekspertizası zamanı ekspertin qarşısına
çıxan maneələrdən biri də malın netto və brutto çəkisini
müəyyən etməkdir.
Brutto çəkisi mal və qabın kütləsinin birlikdə cəmidir. Əgər bütün qablaşdırılmış vahidlər konkret kütləyə
malikdirlərsə, onu hesablamaq çox asandır. Beləliklə, qablaşdırılmış malın brutto kütləsi bütün mal partiyasının çəkilməsi yolu ilə və ya malın həcmini saymaqla ümumi
kütlənin miqdarını tapmaq olar.
Netto çəkisi – malın xalis kütləsidir. Belə ki, son istehsalçıya mal çox vaxt netto kütləsi ilə satılır və mal alanı
isə həmişə malın bu xarakteristikası maraqlandırır. Qablaşdırılmış malların netto kütləsi çəkmə yolu ilə və aşağıdakı düsturla aparılır:
(14.2)
Burada, Nn - netto kütləsi;
Nb - brütto kütləsi;
Nt - qabın kütləsi.
Bəzən qablaşdırılmış malın qabı konkret çəkiyə malik olur, bu halda boş qabların ölçülməsi ilə orta çəki müəyyən edilir və hesablanır.
Qablaşdırılmış malların kəmiyyət ekspertizasını aparan zaman ekspert bilməlidir ki, malın yerdəyişməsi və

332

saxlanılması zamanı taranın kütləsi dəyişə bilər. Ən çox
kəmiyyət dəyişmələri taxta, karton və kağız taralar üçün,
ən az metal, şüşə və polimer taralar üçün xarakterikdir.
Zərərli qablarda olan malların ekspertizası zamanı
keyfiyyət və kəmiyyət ayrıca qiymətləndirilməlidir. Kəmiyyət ekspertizası zamanı ekspert göstərməlidir ki, zədəli
mal qabın kütləsinə necə təsir edib, onun səbəbini, nəticəni akta qeyd etməlidir. Bundan əlavə malların oğurlanması
nəticəsində qablar zədələnə bilər. Beləliklə, məlum olur
ki, zədələnmələrin səbəbləri, hər şeydən əvvəl subyektiv
xarakter daşıyır.
Malların müxtəlif kəmiyyət xarakteristikalarının
müəyyən edilməsi üçün aşağıdakı ölçü metodlarından istifadə edilir: birbaşa və bilavasitə.
Birbaşa ölçü metodları - malların kəmiyyətini vasitəsiz və ya müqayisəli qiymətləndirmə metodlarıdır. Malın
kəmiyyətə görə qəbulu zamanı çəkmə, uzunluğunun, həcminin ölçülməsi və digər göstəricilər birbaşa metodlara
aiddir. Ölçməyə başlamazdan əvvəl ekspert göstərilən
ölçü cihazlarının təsdiqləmə vasitələrinin olmasını yoxlamalıdır.
Bilavasitə ölçmə metodları - malların kəmiyyət xarakteristikaları göstəricilərinin vasitəli, əsasən hesablama
yolu ilə müəyyən edilməsi metodudur. Bu metod birbaşa
ölçü metodundan istifadə mümkün olmadıqda tətbiq edilir.
Bilavasitə ölçü metodları birbaşa ölçü metodlarını ancaq
tamamlayır.
Hesablama metodlarının düzgün aparılmasına baxmayaraq, birbaşa ölçmələrdə buraxılan səhvlər bilavasitə
ölçmə metodlarından alınan nəticələrə təsir göstərəcək.
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Keyfiyyət ekspertizası malın bütün normativ tələblərə uyğunluğunun ekspert tərəfindən qiymətlən-dirilməsidir. Bu ekspertiza malın təhvil-təslim, uzun müddət ərzində qalması və ya hər hansı bir qüsurun aşkar olunması zamanı aparılır.
Təyinatından asılı olaraq keyfiyyət ekspertizası 5
növə bölünür:
- keyfiyyətinə görə qəbul ekspertizası;
- səlahiyyətə (komponentliyə) görə ekspertiza;
- yeni malların ekspertizası;
- malların dequstasiyası;
- müqavilə üzrə ekspertiza.
Keyfiyyətə görə qəbul ekspertizası - qəbul zamanı
nəticələrin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi üçün ekspertlərin apardığı keyfiyyət qiymətləndirilməsidir.
Aşağıdakı hallarda ekspertizanı aparmaq labüddür:
- əgər mal göndərənlə mal qəbul edənin arasında ziddiyyət varsa;
- malın keyfiyyətinin sənədlərdə göndərilənlərdən
fərqi varsa;
- qablaşdırmanın düzgün olmaması aşkar olunarsa;
- daşınma və saxlanma zamanı keyfiyyət itkiləri aşkar olunarsa, bu ekspertizanın aparmaq labüddür və onları
əsas hesab etmək olar.
Kəmiyyət ekspertizasından fərqli olaraq keyfiyyət
ekspertizasının geniş normativ bazası var. Standartlar, texniki şərtlər, təlimatlar, kodekslər və s. Sanitar-gigiyenik
ekspertiza - əmtəə ekspertizasının mühüm növlərindən biri
olub, onun əsas məqsədi istehlakçılar üçün malların təhlükəsizliyinin təsdiq edilməsidir. Sanitar-gigiyenik eksperti-
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zanın (bundan sonra sanekspertiza) obyektləri mallar
(məhsul), xidmətlər, proseslər, həmçinin malın bütün «həyat dövrü» müddətində təhlükəsizliyini təmin edən amildir. Bu halda Sanekspertizanın obyektləri texnoloji və ticarət avadanlıqlarının, nəqliyyat vasitələrinin, istehlak və
xidmətedici personalı daxil etməklə xammal, istehsalın,
saxlanılmanın, nəql edilmənin, realizasiyanın texnoloji
prosesləridir.
İdxal olunan istehlak malları sanitar qaydalara və insan üçün təhlükəsizliyin beynəlxalq tələblərinə uyğun gəlməlidir. Qanunda sanitar-epidemioloji təhlükəsizlik üzrə
sanitar-gigiyenik ekspertizalar və məsləhətlərin aparılması
ətraflı verilmişdir.
Həmçinin ekspertlər gigiyenik ekspertiza apararkən
dövlət sanitar-epidemioloji normalaşdırma nizamnaməsi
və dövlət sanitar- epidemioloji xidmət nizamnaməsini rəhbər tutmalıdırlar. Gigiyenik ekspertizanın normativ bazası
sanitar qaydalar və normalarla, onlar da öz növbəsində
dövlət sanepidem nəzarətinin nizamnaməsi ilə təsdiq olunmuşdur.
Sanitar-gigiyenik ekspertizanın nəzəri və təcrübi
mahiyyətini daha dərindən araşdırmaq üçün bu prosesin
sistemli şəkildə təsnifatının verilməsi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Sanitar-gigiyenik ekspertizanın təsnifatı şəkil
14.7-də daha əyani şəkildə verilmişdir.
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Sanitar-gigiyenik ekspertiza

Ekspertiza obyektləri

Xammal
məhsulu

Texnoloji
proseslərin
mərhələlər
i

İstehsal və
xidmət
işçiləri

Qablaşdırma

Bitki
xammalı

Gigiyenik

Fitosanitar

Texnoloji

Tibbi

Ekspertiza obyektləri

Şəkil 14.7. Sanitar-gigiyenik ekspertizanın
təsnifatı
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14.5. Malların ekspertizasının aparılması
qaydaları
Əmtəə-mal ekspertizasının düzgün aparılması etibarlı və obyektiv nəticənin alınmasında vacib rol oynayır.
Əmtəə-mal ekspertizası 3 mərhələdə başa çatdırılır: hazırlıq, əsas və yekun.
Ekspert təşkilatları ayrı-ayrı təşkilatların əmtəə-mal
ekspertizası üzrə xidmətlərini aşağıdakı kimi aparır:
o müəyyən edilmiş formalı müqavilələr;
o sifarişçinin ekspertizaların aparılmasına göstərilən
xidmətlərə görə xərclərin ödənilməsi zəmanəti ilə uzunmüddətli yazılı ərizəsinin olması.
Ekspertizanın hazırlıq mərhələsinə əmtəə-mal ekspertizanın aparılması üçün sifarişçi tərəfindən tərtib olunan ərizə və qaimə daxildir.
Ekspertiza aparılmasına dair ərizə mal göndərən, mal
alan, nəqliyyat təşkilatı tərəfindən verilə bilər və ya müəyyən mal partiyası üzrə iddianı nəzərdən keçirən iqtisad
məhkəməsinin qərarı ilə təyin edilə bilər. Ərizədə malı,
həmçinin istehlakçıları, mal göndərənləri, mah alanları,
vasitəçiləri, göndərilmə və qəbulolma tarixləri, malqoşma
sənədlərinin nömrələrini düzgün identifikasiya etməyə imkan verən lazımi məlumatlar olmalıdır. Bundan başqa, sifarişçi ekspert qarşısında qoyulan məqsəd və vəzifələri
müəyyən etməlidir.
Hazırlıq mərhələsində ekspertlə ekspertiza sifarişçisi
arasında münasibətlər müəyyənləşir. Eksper-tizanın aparılması üçün ekspert sifarişçi ilə əlaqə yaradıb, ekspertizanın vaxtını müəyyən etməlidir. Sifarişçidə telefonun olmaması halında, digər rabitə formaları istifadə edilir (poçt və
teleqraf, fakslar və s.).
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Hazırlıq mərhələsində ekspert sifarişçisi borcludur:
-ekspertizada iştirak etmək üçün ƏE-də səlahiyyətli
və ekspertiza-aktını təsdiqləyən hissəsinin imzalanması
üçün öz nümayəndələrini (2 nəfərdən az olmamaqla) seçməlidir;
-əgər mal gömrük və ya karantin xidmətləri tərəfindən nəzərdən keçirilməlidirsə, onda onların iştirakı, lazım
olduqda isə istehlakçı və ya mal göndərənin nümayəndələri olmalıdır;
- lazım olduqda ekspert xarici görünüşün tərtibatını
yoxlamalı, tanış olmalı, nümunəni-etalonu təqdim etməlidir; ekspert üçün iş yeri və ƏE üçün lazım olan vasitələri
hazırlamaq (normativ və texniki sənədlər, avadanlıq, düzgün işləyən və etibarlı ölçü vasitələri və s.);
- malı ekspertizaya hazırlamaq (məsələn, partiyalara
ayırmaq, lazım olduqda çeşidlərə, ölçülərə əsasən yerdəyişmə aparmaq);
- mala düzgün yanaşmanı təşkil etmək;
-ekspert qiymətləndirilməsinin gedişinə kömək məqsədilə köməkçi işçiləri seçmək (malların yerləşməsi, yeşiklərin açılması, seçmələrin aparılması və s.);
-ekspertizanın aparılmasında və ekspertin şəxsi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün təhlükəsizlik texnikasına riayət olunmasını təmin etmək.
Hazırlıq mərhələsində ekspert normativ sənədlərlə
tanış olmalıdır (standartlarla, mal qablaşdırmaları ilə, təlimatlarla və s.) və uyğun ekspertiza həyata keçirməlidir.
Əsas mərhələ. Əsas mərhələnin başlanğıcı ekspertin
ekspertiza yerinə gəlməsini və ya ekspertiza olunan malın
qiymətləndirilməsi üçün işçi qrupunun yığılmasını (məsələn, dequstasiya və ya yeni malların ekspertizası üçün) he-
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sab etmək olar. Kəmiyyətcə və keyfiyyətcə əmtəə-mal
ekspertizası üçün sifarişçi ekspertə aşağıdakı sənədləri
təqdim etməlidir:
- əgər ekspertin çağırışı telefonoqramla həyata keçirilibsə, yazılı ərizəsi;
- mal-qoşma sənədlərini, mal-nəqliyyat fakturalarını, sertifikatlarını, keyfiyyət haqqında şəhadətnaməni, faktura hesablarını və əmtəə-mal ekspertizasına məruz qalan
mal haqqında informasiyanı daşıyan digər sənədləri;
-əgər o çağırılıbsa, sifarişçinin çağırışının təsdiqlənmiş surətini;
-qəbul aktları, mal göndərənlə mal alan arasında
fikir ayrılığı aktını (yaranmış ziddiyyətlər əsasında ekspert
çağırıldıqda lazım olur), ilkin ekspertiza aktları (təkrar və
ya yoxlama ƏE aparıldıqda), kommersiya aktları, nümunələrin seçilməsi aktları. Mal nümunələri sınaqlarının
nəticələri və ya protokolları;
-alqı-satqı və ya mal göndərənin müqaviləsi;
-digər lazım olan texniki və ya normativ sənədlər.
Ekspertiza aparılmasından imtina etməyin digər
səbəbləri bunlar ola bilər:
-malın olmaması, sifarişçiyə onun daxil olan müddətlərinin pozulması;
-ekspertizanın aparılması üçün lazımi şərait olmadıqda (iş yerinin, ilin soyuq aylarında isti yerlərin yaradılmaması, köməkçi fəhlələrin ayrılmaması, yararsız və ya
istismar müddəti bitmiş ölçü cihazlarının olması);
-malların saxlanılmasının təmin edilməməsi;
-ekspertlərin şəxsi təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik
texnikasına əməl olunması.
Bütün göstərilən hallarda ekspert sonrakı sərəncam-
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ların alınması üçün ekspert təşkilatının uyğun bölmə rəisinə müraciət etməlidir. Əgər rəhbər eksperti-zanın aparılmasından imtina edərsə, onda ərizə ləğv edilir, sifarişçiyə
isə ekspert təşkilat məktub formasında arqumentləşdirilmiş imtina verir. Ekspert qiymətləndirilməsi - əsas
mərhələnin vacib tərkib hissəsidir. Ekspertizanın aparılmasında ekspert ekspertizanın keçirilməsi haqqında təlimat və başqa normativ sənədləri rəhbər tutur.
Yekun mərhələ. Bu mərhələ əvvəl aparılan işləri
yekunlaşdıran vacib mərhələlərdən biridir. Bu mərhələnin
məqsədi alınan nəticələrin təhlili və qiymətləndirilməsi,
həmçinin onların sənədli tərtibatıdır. Nəticələrin tam, düzgün olması, onların arqumentləşdirilməsinin dəqiq yerinə
yetirilməməsi, düzgün aparılan qiymətləndirilməni şübhə
altına ala bilər.
Ekspertizanın nəticələri ekspertiza aktı və ya dequstasiya protokolu, ya da başqa formada tərtib edilə bilər.
Ekspertizanın nəticələrinin sənədləşdirilməsi üçün xüsusi
formalı blanklar tətbiq edilir və onlar ekspert təşkilatının
rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilə bilər. Bundan başqa
blanklar konkret ekspertizanın aparılması üçün işlənib hazırlana bilər. Eləcə də ekspertiza aktlarının sənədləşdirilməsini ekspert sərbəst formada seçə bilər, ancaq aktda
ekspertiza obyektinin çeşid, kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikaları haqqında bütün lazımi məlumatlar əks olunmalıdır. Bu məlumatlar yoxlanıla bilən olmalıdırlar, yəni
təkrar ekspertiza təyin ediləndə, müəyyən dərəcəli xətalarla olanlar təsdiq olunmalıdır.
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XV FƏSİL. KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏTİN
SƏNƏDLİ VƏ İNFORMASIYA TƏMİNATI

15.1. Keyfiyyət sisteminin normativ-metodiki
təminatı
Keyfiyyət sisteminin, onun elementlərinin, tələbləri,
müddəaları, funksiyalarının bölüşdürülməsi, məsuliyyət,
hüquq və vəzifələrin, bölmələrin qarşılıqlı əlaqələrinin və
s. yaradılması və istifadəsi sistemli idarəetmə prinsiplərinə
və İSO beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq sənədləşdirilməlidir. Bu sənədli kompleksin yaradılmasının metodiki
əsasını bazar konsepsiyasının xüsusiyyətlərini əks etdirən
reqlamentləşdirmə (standartlaşdırma, unifikasiya) və planlaşdırma təşkil edir. Bu o deməkdir ki, keyfiyyətin yüksəldilməsi və təmin edilməsi sahəsində məqsəd və fəaliyyət
istehlakçıların tələblərinə və bazarın təklifiərinə, həmçinin
bağlanmış kontraktlara uyğun təyin edilir. Bu kontraktlar
bütün icraçıların keyfiyyətin təmin edilməsi sahəsində öz
funksiyalarını dəqiq, texnologiyaya uyğun, səhvsiz yerinə
yetirmələrini tələb edir. Bunun üçün proqramda bu məqsədlərə nail olmanın resurs təminatı nəzərdə tutulmalıdır.
Beləliklə, KS-nin normativ-metodiki təminatı müxtəlif statuslu reqlamentləşdirici sənədlər komplek-sinin yaradılmasını tələb edir. Bu kompleksə daxil olan sənədlərin
keyfiyyətinə çox yüksək tələblər qoyulmalıdır. Burada informasiya dəqiq və məntiqi ardıcıllıqla yerləş-dirilməli,
şərh edilən məlumatlar isə qısa, konkret, sadə və dəqiq olmalıdır.
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Müəssisə səviyyəsində KS-ni keyfiyyət sahəsin-dəki
siyasət, müəssisə standartlarının, texniki şərtlərin, rəhbərlik sənədlərinin, normativ-texniki və normativ-metodiki
sənədlərin və keyfiyyət üzrə digər sənədlərin tələbləri əsasında qurmaq lazımdır. Bu sənədlər komplek-si KS-nin
bütün elementlərinin və yarımsistemlərinin qarşılıqlı əlaqələrini məhsulun həyat tsiklinin bütün mərhələlərində və
idarəetmə səviyyələrində reqlament-ləşdirməlidir. Sahə,
sahələrarası, respublika, dövlətlərarası (MDB çərçivəsində) və beynəlxalq səviyyələrdə sənədlər kompleksi sahə,
dövlət (AZS), dövlətlərarası (MDB dövlətləri üçün
QOST) və beynəlxalq standartlara, həmçinin digər NTS-ə
və NMS-ə (təlimatlar, metodikalar. rəhbərlik sənədləri və
s.) əsaslana bilər.
KS-i çərçivəsində realizə edilən menecmentin ən vacib tərkib hissələrindən biri keyfiyyət sahəsindəki siyasətdir. Ona görə də sistemin NTS-ləri içərisində bu sahədə
hazırlanan sənəd birinci yerdə durmalıdır.
Müəssisə səviyyəsində KS-nin bütün sənədlər kompleksini əsasverici, ümumi və xüsusi sənədlərə bölürlər.
Əsasverici sənədlər müəssisədə istifadə olunan NTS və
NMS-ə, keyfiyyət sahəsində işlənib hazırlanmış siyasətə
uyğun olaraq bütövlükdə KS-nin və onun ayrı-ayrı yarımsistemlərinin qurulma prinsiplərini, məzmununu və tətbiqi
qaydalarını təyin etməlidir. Ümumi sənədlər ümumsistemli məsələləri reqlamentləşdirir, məsələn, keyfiyyət üzrə
müşavirələrin keçirilməsi, keyfiyyət qruplarının işinin təşkili və s. Xüsusi sənədlər sistemlərin (yarımsistemlərin)
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ayrı-ayrı funksiyalarının yerinə yetirilmə qaydalarını müəyyənləşdirir.
Mahiyyətcə əsasverici və ümumsistemli sənədlər A
səviyyəli sənədlər kompleksini (İSO 10 013 beynəlxalq
standarta görə), xüsusi sənədlər isə təyinatlarından asılı
olaraq B və C səviyyəli sənədlər kompleksini təşkil etməlidir. B səviyyəli sənədlər ayrı-ayrı bölmələrin (yarımsistemlərin) fəaliyyətinə tələbləri təyin edir. C səviyyəli sənədlər keyfiyyətin təmin edilməsi proseslərinin qaydalarını təyin edən işçi sənədlərdir (prosedurlar, təlimatlar, texnoloji kartlar, formalar və s.). Bütün bu sənədlər kompleksi müəssisənin və müəyyən növ məhsulun xüsusiyyətlərini
və spesifıkasiyasını qarşılıqlı əlaqələndirməli, həmçinin
KS-nin qoyduğu məqsədə çatmaq üçün lazımlı məsələləri
əhatə etməlidir.
15.2.Keyfiyyət sistemində müəssisə standartları
Öz təyinatına görə əsasverici müəssisə standartı
(MS)aşağıdakı təxmini bölmələri özündə birləşdirə bilər:
ümumi müddəalar; keyfiyyətin yüksəldilməsi və təmin
edilməsi sahəsində siyasət, məqsəd və məsələlər; sistemin
strukturu, personalı, sənədləri və işçi prosedurları; keyfiyyətin yüksəldilməsi və təmin edilməsinin, həmçinin sistemin fəaliyyətinin texniki-iqtisadi səmərəliliyi; sistemin
fəaliyyətinin yoxlanması və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi; rəhbərliyin məsuliyyəti və hüquqları; əlavə (sistemin standartlarının, NTS və NMS-lərinin siyahısı; müəssi-
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sənin struklur bölmələri arasında keyfıyyətə ümumi rəhbərlik üzrə funksiyaların bölünməsi).
Əsasverici MS əvəzinə keyfiyyət üzrə ümumi rəhbərlik sənədi işlənib hazırlana və tətbiq edilə bilər. Lakin
iri müəssisələrin ayrı-ayrı struktur bölmələrində onların
özlərinin keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədlərini yaratmaq
məqsədəuyğundur. Bunula yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki,
keyfiyyət üzrə ümumi rəhbərlik sənədində olan informasiyanın tərkibini ciddi reqlamentləşdirmək mümkün deyildir. Burada bütün məsələlər qoyulmuş ənənələr nəzərə
alınmaqla bilavasitə müəssisədə həll edilir.
Keyfiyyət üzrə ümumi rəhbərlik aşağıdakıları özündə birləşdirə bilər: adı, yayılma sahəsi və təsir dairəsi;
mündəricat; müəssisə (təşkilat) haqqında giriş hissə və
keyfıyyət üzrə rəhbərlik haqqında məlumatlar; terminlər
və təyinlər; keyfiyyət sahəsində siyasət (ayrıca sənəd kimi
tərtib edilə bilər); müəssisənin (təşkilatın) şərhi, məsuliyyətli və hüquqları; KS-i elementlərinin şərhi (sənədləşdirilmiş prosedurlara, təlimatlara və s. istinad etməklə); rəhbərlik sənədinin strukturunun və onun hər bir bölməsinin
qısa şərhi; əlavə.
Xarici təşkilatların keyfıyyət üzrə rəhbərlik sənədi
adətən üç əsas bölmədən ibarət olur:
I) keyfıyyət siyasəti haqqında bəyanat;
2) KS-nin şərhi (sistemdə keyfiyyətin təmin edilməsi
və təşkili sxemi,onların yerinə yetirilməsi üçün əsas funksiyalar və məsuliyyət);
3) keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə prosedurların siyahısı.
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Zəruri hallarda rəhbərliyə əlavə kimi keyfiyyət üzrə
plan hazırlana bilər. Bu planda keyfiyyət sisteminin elə
elementləri və prosedurlar nəzərdə tutulur ki, onlarsız keçinmək mümkün deyildir.
Prosedurlar hər bir keyfiyyət sisteminin ayrılmaz
hissəsidir. Lakin xarici sənədləşdirmədə prosedur dedikdə,
adətən, istənilən NTS və NMS, o cümlədən prosedurların
özləri, standartlar, təlimatlar, müddəalar, alqoritmlər.
Funksional matrisalar və s. başa düşülür. Bizim ölkənin
KS-ləriındə MS-larının geniş istifadə olunması məqsədəuyğundur. Bu kateqoriyalı standartların yaradılması və tətbiqi üzrə kifayət qədər təcrübə vardır. Bu cür standartların
bizim ölkədə işlənib hazırlanmasının özünü doğrultmuş
qaydaları mövcuddur. Bu prosedur qaydalar standartların
işlənib hazırlanmasının aşağıdakı mərhələlərini nəzərdə
tutur:
1) standartın işlənməsinin təşkili və texniki tapşırığın
tərtib edilməsi:
2) standartın layihəsinin hazırlanması (birinci redaksiyasının) və onun rəyə göndərilməsi;
3) rəylərin təhlili. Standartın layihəsinin son redaksiyasının işlənib hazırlanması və təsdiqlənməyə təqdim edilməsi;
4) standartın layihəsinin baxılması, təsdiqi və qeydiyyatı;
5) standartın nəşr edilməsi, onun geniş yayılması.
Prosedurlar, bir qayda olaraq, müvəqqəti yaradılmış
işçi qrupu tərəfındən işlənib hazırlanır. Bu qrupa o şəxslər
daxil edilir ki, prosedurlar onlar üçün yaradılır, buraya,
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həmçinin, keyfiyyətin təşkili və idarə edilməsi üzrə mütəxəssislər daxil edilir. Onlardan biri bu qrupa başçılıq edir.
İdarəetmə prosedurunun bölmələrinin tərkibi təxminən aşağıdakı kimi ola bilər: titul vərəqi və mündəricat;
şərti işarələr və ixtisaslar; təyinatı; əməliyyatların şərhi;
əlavə; ədəbiyyatın siyahısı; dəyişikliklərin qeydiyyat vərəqi.
Xarici ölkələrin təcrübəsinə görə prosedurun əsas
bölmələri aşağıdakı şəkildə ola bilər: onların təyinatı və
yayılma sahəsi; istinadlar (verilmiş proseduru yerinə yetirərkən istifadə olunan digər normativ sənədlərin siyahısı);
təyinlər (terminlər və anlayışlar); şərhi; köməkçi sənədlər.
KS-nin tərkibində digər NTS və NMS, məsələn, metodikalar, metodiki təlimatlar, qaydalar, TŞ, MS, dövlət və
digər standartlar, texnoloji kartalar və s. fəaliyyət göstərə
bilər. Burada əsas odur ki, məhsulun keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətinin bütün kompleks məsələləri sənədlərdə
öz əksini tapsın.
15.3.Keyfiyyət sistemində informasiyanın
xarakteri
Keyfıyyətin sistemli idarə edilməsi kifayət qədər
operativ xarakterli obyektiv informasiyanın olmasını tələb
edir. Bunun üçün informasiya təminatı ilə əlaqədar olan
funksiyaları yerinə yetirmək lazımdır.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehlakçılara lazım
olan məhsulun keyfıyyətinin formalaşması və onun qorunub saxlanması proseslərində informasiyanın səmərəliliyinin yüksəldilməsi prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Bu, bir
tərəfdən elmi-texniki tərəqqinin inkişafına, digər tərəfdən
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isə informasiyanın gücünə əsaslanan bir sıra amillərdən
asılıdır.İnformasiyanın ənənəvi üsulla işlənməsi və axtarış
formaları istehlakçını dəqiq və dolğun məlumatlarla təmin
edə bilmədiyindən, buraxılan məhsulun yüksək texniki-iqtisadi göstəricilərinin əldə edilməsi mümkün deyildir. Bunun üçün əsas problemlər, o cümlədən keyfıyyət səviyyəsinin idarəedilməsi prosesinin informasiya təminatı, informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi, informasiyanın yeni
növ mənbələrindən istifadə edilməsinin təhlil üsullan həll
edilməlidir.
Demək lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində
keyfıyyətin idarə edilməsi üzrə informasiyaya müvafıq tələblər qoyulur. İlk əvvəl belə tələblərdən biri keyfiyyət
sistemində idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün informasiyanın olmasıdır.
Göstərilənlərlə yanaşı, keyfıyyətin sistemli idarə
edilməsinin sənədləşmə təminatına qoyulan tələblərə uyğun olaraq, baxılan informasiyaya açıqlıq, münasiblik, uyğunluq, daxil etmənin birdəfəliyi və etibarlılıq kimi tələblər də qoyula bilər.
Açıqlıq, keyfıyyət haqqında informasiyanın istifadəçilər üçün başa düşülən formada olmasıdır. Lazım gəldikdə bu, kifayət qədər mürəkkəb informasiyanın təqdim
edilməsini istisna etmir. Münasiblik (uyğunluq) informasiyası yalnız məhsulun keyfıyyətinə aid olmaqla, keyfiyyətin idarə edilməsi üçün vaxtında preventiv-permanent
xarakterli qərarların qəbuluna imkan verir.Münasiblik informasiyanın məzmunu onun əhəmiyyət dərəcəsi və vaxtında verilməsi ilə təyin olunur. Məsələn, əgər informasiya
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keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə qərarların qəbul edilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərmirsə, onu az əhəmiyyətli kimi
qəbul etmək olar. Daxil etmənin birdəfəliyi -keyfıyyətin
idarə edilməsi üzrə informasiya məlumatlarının (sonrakı
çoxdəfəlik istifadəsilə) banka birdəfəlik daxilolma tələbi
kimi baxılmalıdır. Belə informasiya sonradan təkrarən
istifadə edilə bilər. Səhvlərin baş vermə ehtimalını aşağı
salmağa imkan verir. Etibarlılıq informasiyası heç bir
ciddi (əhəmiyyətli) səhvlərin olmadığını göstərir. Bu halda
o, məhsulun keyfıyyətini və keyfıyyətin idarə edilməsinin
bütün proseslərinin güman edilən real (həqiqi) vəziyyətini
düzgün, dolğun və etirazsız (neytral) əks etdirməlidir.
Keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə informasiya çoxluğunu şərti-sabit və dəyişən hissələrə bölmək olar. Birinci
keyfiyyətin idarə edilməsi zamanı müntəzəm istifadə edilən dəyişməyən əhəmiyyətli informasiyanı (elmi-texniki
və elmi-metodik sənədləri, sorğu informasi-yasını) daxil
edir. İkincisi isə, keyfiyyətin operativ idarə edilməsi, cari
istehsalat-təsərrüfat fəaliyyəti, qüsurluluq səviyyəsi, zay
məhsul, əməyin keyfiyyəti və s. haqqında olan dəyişən informasiyanı özündə birləşdirir.
Keyfiyyətin idarə edilməsinin istər şərti-sabit, istərsə
də dəyişən informasiyasını keyfiyyət sisteminin yarımsistemlərinə (keyfiyyətin idarə edilməsinin sistemli öyrənilməsinə, «ərzaq» yarımsistemlərinə və s.) və onların elementlərinə görə sinifiəşdirmək məqsədəuyğundur.
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15.4. Keyfiyyətə nəzarətdə informasiya
təminatnın avtomatlaşdırılmasının prinsipial əsasları
Sistemli yanaşmada keyfiyyətin idarə edilməsinin
avtomatlaşdırılmış informasiyasının yarımsistemlərinin
qurulması və fəaliyyəti üçün o, mümkün qədər maşın istiqamətli dilə yaxınlaşdırılmalıdır. Belə yanaşma istər birbaşa,
istərsə də əks əlaqəli kanallarla hər bir yarımsistemin və
keyfiyyət sistemlərinin daxilində, istərsə də idarəetmənin
nisbətən yuxarı səviyyəli yarımsistem-lərinin və sistemlərinin hər birinin daxilində informasiya mübadiləsini nəzərdə tutur. Keyfiyyət sisteminin infor-masiya və sənədləşdirilməsinin xarici mühitlə avtomat-laşdırılmış mübadiləsinin prinspial sxemi şəkil 15.1-də verilir. Bu o deməkdir ki,
avtomatlaşdırılmış (yaxud avtomatik) rejimdə idarəetmə
kadrları iştirak etmədiyindən informasiyaya giriş müəyyən
fasilələrlə aparılmalıdır.
İnformasiya təminatlı sistemi keyfıyyətin unifikasiyalaşdırılmış göstəriciləri ilə, onların sinifləşdirilməsi ilə
və bu göstəricilərin qeydiyyatını aparan sənədlərin birlipli
formasının məcmuu ilə əsaslandırmaq lazımdır.Bu halda
keyfiyyətin idarə edilməsində istifadə edilən bütün informasiyanı genişləndirilmiş formada növlər üzrə sinifləşdirmək tələb olunur. Məsələn, məhsulun, xidmətin və əməyin
keyfiyyət göstəricilərini daxili (məhsulun sınaqları zamanı
imtinalar, hazırlanma zamanı qüsur və zaylar, istehsalat itkiləri və s.) və xarici (istismara edilən iradlar, reklamasiyaların miqdarı və s.) informasiyaya bölmək olar.
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Şəkil 15.1.Keyfiyyət sisteminin informasiya və
sənədləşməsinin xarici mühitlə avtomataşdırılmış
mübadiləsinin prinsipial sxemi
Keyfiyyətin idarə edilməsinin informasiya təminatının tərkibi və məzmunu məhsulla, xidmətlə və onların
xüsusiyyətləri ilə, həmçinin müəssisənin idarə edilməsinin

350

təşkilati strukturu və keyfiyyətin idarəedilməsi sisteminin
funksiyalan ilə təyin olunur. Bu halda o, məhsulun ömür
tsiklinin bütün mərhələlərində və istehsalın idarəedilməsi
səviyyələrində həyata kcçirilməlidir. Burada informasiya
təminatının xarakterik çatışmazlıqlarını qeyd etmək lazımdır.Onlardan ilk əvvəl məhsulun texniki səviyyəsi, ən yaxşı xarici analoqları və keyfiyyətə çəkilən xərclər barədə kifayət qədər dolğun elmi-texniki və iqtisadi informasiyanın
olmamasını göstərmək olar. İkinci, çox vaxt daxil olan informasiya, yeni məhsul layihələndirilərkən layihəçilər tərəfindən istifadə edilmir.Üçüncü, informasiya təminatı kifayət qədər normativ-tcxniki sənədlərlə, fərdilikdə məhsulun standart tələbləri ilə reqlamentləşdirilmir.Dördüncü,
keyfiyyət haqqında informasiyanın toplanması və işlənməsi avtomatlaşdırılmış sistemlərin müasir tələblərinə cavab vermir. Əsasən əmək keyfiyyətinin yalnız fərdi məsələləri zaydan və reklamasiyalardan itkilər, az dərəcədə tədqiqat və layihələndirmə məsələlərində keyfiyyətin idarəedilmə prosesləri (xüsusilə keyfıyyətin yüksəldilməsinin
texniki səviyyəsinin planlaşdırılması, tələblərin proqnozlaşdırılması, istismar şəraitində məlumatların təhlili) avtomatlaşdırılır. Məhsulun istehsalı zamanı müəssisələr tərəfindən zayın mümkün olan səbəblərinin vahid sinifləşdiricisindən istifadə edilməsi rast gəlinən qüsurları sistemləşdirməyə, kompüter texnikasının tətbiqi ilə keyfiyyət sahəsində bütün informasiyanın işlənməsinə imkan verir.
Bundan başqa, sinifləşdiricilərin olması nəinki məhsulun
keyfıyyəti və əməyin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olan
məsələləri həll etməyə, həmçinin o, keyfiyyətin ümumiləşdirilmiş göstəricilərini və məhsulun keyfiyyət səviyyəsini
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operativ və obyektiv təyin etməyə imkan verir.Burada müfəttiş nəzarəti üçün lazım olan zayın əhəmiyyəti təyin edilərkən, texniki-nəzarət şöbəsinin işinin keyfiyyəti müəyyənləşdirilərkən böyük imkanlar əldə edilir. Onu da demək lazımdır ki,elektron-hesablama texnikasından istifadə
etməklə istehsal qüsurları barədə informasiyanın operativ
alınması, sınaqlar zamanı imtinaların və nasazlıqların əhəmiyyət dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi, istehlakçıların
şikayətlərinin həlli və reklamasiyaların hesabının aparılması təmin edilir.
Bundan başqa, sinifləşdiricinin tətbiqi məhsulun
keyfiyyəti barədə texniki-iqtisadi informasiyanı işləməyə,
onun nomenklatur göstəricilərini genişləndirməyə, həmçinin keyfiyyət üzrə daxili istehsalat uçot-hesabatını və keyfiyyətin texniki-iqtisadi təhlilini yaxşılaşdırmağa imkan
verir.Texniki nəzarət şöbəsi tərəfındən sinifləşdiricidən istifadə edilməsi keyfiyyət üzrə statistik hesabatın obyektivliyini yüksəltməyə imkan verir.
Keyfiyyət haqqında statistik informasiyanın işlənməsi zamanı Pareto diaqramı üsulundan istifadə edilməsi
ümidverici praktiki nəticələr verir. Bu üsulun köməyi ilə
zay məhsulun bütün sinifləşdirilmiş növləri üzrə müəssisənin bütövlükdə itkilərini obyektiv və dolğun qiymətləndirmək və məhsulun keyfiyyət göstəricilərində bu və ya digər
amillərin mümkünlüyünü aşkar etmək olar. Bu üsulun köməyi ilə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, istehsalatda əmələ
gələn bütün itkilərin demək olar ki, 80%-ni material itkilərinin əsasını təşkil edən bir çox zay məhsulun növləridir
(təxminən 50-60%).
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Pareto diaqramı üsulu hazırlanan məhsulun keyfıyyət
səviyyəsinin təmin edilməsi, istehsalatda zay məhsulun
qarşısının alınması, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi
məqsədilə aparılan idarəetmə işləri üçün səmərəli vasitədir. Diaqramlar ayrı-ayrı sahələrdə istehsalın faktiki vəziyyətini obyektiv göstərməklə, keyfiyyətlə əlaqədar olan
məsələləri kompleks tam həll edir, fərdi qaydada onları
müəyyənləşdirir. Bu üsul həmçinin zay məhsul hallarının
növlər üzrə miqdarını, zay məhsuldan itkilərin miqdarını,
daxil olan reklamasiyaların məzmununu, zay məhsulun
kənarlaşdırılması üçün sərf edilən xərcləri, məmulatın
nəqli prosesində sınma hallarının miqdarını, reklamasiya
iddialarının təmini ilə əlaqədar çəkilən xərcləri və istehsal
smetasının ayrı-ayrı maddələri üzrə istehsala edilən xərclərin (xammalın və materialların, yardımçı materialların,
əmək məsrəflərin və s.) cəmini tapmağa kömək edir.
Bir sıra zavodların texniki nəzarət şöbələrinin məlumatlarına əsasən məhsulun keyfiyyəti haqqında toplanmış
ilkin informasiyanın Pareto diaqram üsulunun köməyi ilə
statistik işlənməsi göstərir ki, istehsalatda zayın 70%-i
konstruktor və texnoloji sənədlərin keyfiyyətsiz işlənməsi
nəticəsində baş verir.
15.5. Keyfiyyət sistemində informasiyanın
təkmilləşdirilməsi
Məhsulun keyfiyyətinin və əməyin obyektiv qiymətləndirilməsində, onun müəssisələr üzrə müqayisəvi imkanlarının yüksəldilməsində, keyfiyyət haqqında texniki-iqtisadi informasiya təsəvvürünün vahid formalarda unifikasiyalaşdırılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Bura müəssi-
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sədə məhsulun keyfiyyəti və əməyin xarakteristikası, reklamasiyaların texniki-iqtisadi təhlili, məhsulun keyfiyyət
dəyişilmələrinin və vəziyyətinin xarakteristikası üçün göstəricilərin daxil edilməsi məqsədəuyğundur. Bu informasiya müəssisədə texniki nəzarət şöbəsi ilə birlikdə xidmətlər
tərəfindən toplanır, ümumiləşdirilir, sistemləşdirilir və
təhlil edilir. Keyfiyyət üzrə uçot-hesabat sənədlərinin bütün formaları müəssisə, yaxud birliklərin hamısı üçün eyni
olmalıdır. Keyfiyyətin texniki-iqtisadi təhlilinin nəticələrinə görə keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə ixtisaslaşmış bölmə məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə
tədbirlər hazırlamaq üçün müəssisədə keyfiyyət göstəricilərinin dəyişilmə dinamikasını müəyyən etməlidir. Müəssisədə keyfiyyət haqqında informasiyanın toplanması və
işlənməsi sisteminin avtomatlaşdırılması aparılan işlərin
mühüm istiqaməti sayılır. Sistemli idarəetmənin bir elementi kimi avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə sistemin əsası
kimi bölüşdürülmüş qarşılıqlı əlaqəli kompüter şəbəkəsi
ola bilər. Müəssisələrin iş təcrübəsinə avtomatlaşdırmanın
tətbiqi keyfiyyəlli və etibarlı informasiyanın dəqiq və operativ uçotunun nizamlanma-sına, informasiyanın işlənməsinə ağır zəhmət tələb edən işlərin yüngülləşdirilməsinə,
konkret növ məhsulların keyfiyyəti barədə ümumiləşdirilmiş informasiyanın verilməsinə kömək edir. O, həmçinin
məmulatın həyat tsiklinin müxtəlif mərhələlərində keyfiyyət xarakteristikalarının dəyişilməsinə nəzarətin həyata
keçirilməsinə imkan verir.
Keyfiyyətin idarə edilməsinin informasiya təminatı
keyfiyyət sisteminin yarımsistemidir. Əhəmiyyət dərəcə354

sinə görə keyfiyyətin idarə edilməsində üstünlük təşkil
edir. Buna görə də o, bütün idarəetmə sisteminin başlıca
informasiya təminedicisi sayılmalıdır. Bu halda, onu
keyfiyyət sisteminin sənədlərinin tərkibində müvafiq
normativ- texniki və normativ-metodik sənədlər kompleksi formasında əks etdirmək lazımdır. Keyfıyyət haqqında
informasiya üsullarının təcrübəvi həyata keçirilməsi,
sistemləşdirilməsi, ümumiləşdirilməsi və işlənməsi müəssisələrdə məhsulun keyfiyyəlinin texniki-iqtisadi təhlilinin
aparılmasını yaxşılaşdırır, keyfıyyət sisteminin həll etdiyi
məsələlərin tərkibini genişləndirir, müəssisələrin və
birliklərin idarəetmə sistemində informasiya təminatının
səmərəliliyini yüksəldir. Keyfıyyətin idarə edilməsinin
informasiya təminatının yaxşılaşdırılmasına dair tədbirləri
«Məhsulun keyfıyyət göstəricilərinin mərkəzi elmi-texniki
və iqtisadi kompleksinə» daxil etmək lazımdır.
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ƏLAVƏLƏR
TEST NÜMUNƏLƏRİ
1.Aristotelə görə keyfiyyət nə deməkdir?
A) mahiyyətin vəziyyətlərinin xarakteristikası
B) məişət ilə uyğun olan təyinat
C) ‖tarazlıq‖ və ―pul‖
D) istehlakçıları real təmin edən xüsusiyyət
E) xas olan xarakteristikaların tələbatlara uyğunluğu
dərəcəsi
2.Yapon konsepsiyası neçə səviyyə nəzərdə tutur?
А)1
B)2
С)3
E)4
E)5
3. “Məhsul” termini nə deməkdir?
A) ictimai və ya şəxsi tələbatların təmin edilməsi
üçün nəzərdə tutulan prosesin nəticəsi
B) ictimai tələbatın təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan prosesin nəticəsi
C) şəxsi tələbatların təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan prosesin nəticəsi
D) ictimai istehsalın təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan prosesin nəticəsi
E) şəxsi istehsalın təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan prosesin nəticəsi
4. “Sınaq” anlayışının iqtisadi mahiyyəti nədən
ibarətdir?
A) müəyyən olunmuş prosedura görə bir və ya bir
neçə xarakteristikaların təyini
B) müəyyən olunmuş prosedura görə bir xarakteristikanın təyini
C) müəyyən olunmuş prosedura görə bir neçə xarakteristikanın təyini
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D) məhsulun miqdarının təyini
E) müəyyən olunmuş tələblərin yerinə yetirildiyinin
təsdiqi
5. Təsnifat prosesi nə deməkdir?
A) müəyyən olunmuş məqsədlərə nail olunması üçün
nəzərdən keçirilən obyektin yararlılığının, uyğunluğunun,
səmərəliliyinin təyin edilməsi üçün görülən fəaliyyət
B) müəyyən olunmuş tələblərin yerinə yetirilməsi qabiliyyətinin nümayişi prosesi
C) müəyyən olunmuş məqsədlərə nail olunması üçün
nəzərdən keçirilən obyektin səmərəliliyinin təyin edilməsi
üçün görülən fəaliyyət
D) müəyyən olunmuş məqsədlərə nail olunması üçün
nəzərdən keçirilən obyektin yararlılığının təyin edilməsi
üçün görülən fəaliyyət
E) müəyyən olunmuş məqsədlərə nail olunması üçün
nəzərdən keçirilən obyektin uyğunluğunun təyin edilməsi
üçün görülən fəaliyyət
6.“Ekspertiza”anlayışının iqtisadi mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) müəyyən olunmuş tələblərin yerinə yetirilməsinin
təsdiqi
B) nəzərdən keçirılmiş obyektin səmərəliliyinin təyin
edilməsi üçün görülən fəaliyyət
C) nəticədə məhsulun istehsal edildlyl fəaliyyət
D) ekspertlər tərəfindən müəyyən sualların tədqiqidir
ki, bunların da həlli elm, texnika, menecment sahəsində
xüsusi bilikləri tələb edir
E) nəticədə hazır məhsulun satıldığı fəaliyyət
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7.Aşağıdakılardan biri xarakterizə olunan xüsusiyyətlərin miqdarına görə göstəricilərin təsnifatının
tərkibinə daxildir:
A iqtisadi göstəricilər
B ekoloji göstəricilər
C kompleks göstəricilər
D texniki göstəricilər
E erqonomik göstəricilər
8.Aşağıdakılardan biri xarakterizə olunan xüsusiyyətlərə görə göstəricilərin təsnifatının tərkibinə daxil
deyil:
A) iqtisadi göstəricilər
B) texnoloji göstəricilər
C) patent-hüquqi göstəricilər
D) estetik göstəricilər
E) erqonomik göstəricilər
9.Məmulatın hazırlılıq əmsalı necə təyin olunur?


A) К=  
B)
C)
(
D) К=
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10.İnteqral göstəricilər necə hesblanır?
A)
(
)
B)
(
)хТ
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11.Aşağıdakılardan biri erqonomik göstəricilərin
təsnifatının tərkibinə daxil deyil:
A) gigiyenik
B) antropometrik
C) fizioloji
D) texnoloji
E) psixoloji
12.Estetik göstəricilər xarakterizə etmir:
A) məmulatın informasiya-bədii ifadəliliyini
B) məmulatın orijinallığını
C) formanın səmərəliliyi
D) məmulatın uzun ömürlülüyünü
E) kompozisiyanın tamlığını
13.Aşağıdakılardan hansı texnoloqluluq göstəricilərinin tərkibinə daxil deyil:
A) xüsusi əməktutumluq
B) rentabellik
C) materialtutumluq
D) məmulatın hazırlanması və istismarının enerjitutumluluğu
E) təmirlərin davamiyyəti
14.Aşağıdakılardan hansı iqtisadi göstəricilərin
tərkibinə daxil deyil:
A) maya dəyəri
B) rentabellik
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C) materialtutumluq
D) alışın qiyməti
E) əmək məhsuldarlığı
15.Aşağıdakılardan hansı uzunömürlülüyün vahid göstəricisidir?
A) orta bərpa vaxtı
B) orta xidmət müddəti
C) iş qabiliyyətlilik vəziyyətinin bərpası ehtimalı
D) təyin olunmuş saxlanma müddəti
E) orta saxlanma müddəti
16.Aşağıdakılardan hansı stndartlaşma və unifikasiya göstərici deyil?
A) tətbiq əmsalı
B) təkrarlanma əmsalı
C) məmulatın unifikasiyası əmsalı
D) qrup məmulatların unifikasiyası əmsalı
E) əmək məhsuldarlığı
17. Aşağıdakılardan hansı ekoloji göstəricidir?
A) tətbiq əmsalı
B) təkrarlanma əmsalı
C) məmulatın unifikasiyası əmsalı
D))ətraf mühitə buraxılan zərərli tullantıların tərkibi
E) əmək məhsuldarlığı
18. Texniki nəzarət sisteminə nə daxil deyil?
A) nəzarət obyektləri
B) nəzarət əməliyyatları
C)texniki təchizat
D) mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma vasitələri
E)) reklam işi
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19. Texniki nəzarət sistemi hansı şöbənin iştirakı
ilə işlənir?
A))texniki nəzarət şöbəsi
B) plan-iqtisad şöbəsi
C) maddi-texniki təchizat şöbəsi
D) ümumi şöbə
E) texniki təhlükəsizlik şöbəsi
20.Aşağıdakılardan hansı texniki nəzarət şöbəsinin vəzifələrinə aid deyil?
A) standartların tələblərinə uyğun gəlməyən məhsul
buraxılışının dayandırılması
B))standartların tələblərinə uyğun gəlməyən məhsul
idxalının dayandırılması
C) standartların tələblərinə uyğun gəlməyənməhsul
tədarükünün dayandırılması
D)texniki şərtlərin tələblərinə uyğun gəlməyən məhsul buraxılışınındayandırılması
E)təsdiq edilmiş nümunələrin tələblərinə uyğun gəlməyən məhsul buraxılışının dayandırılması
21.Aşağıdakılardan hansı texniki nəzarət şöbəsinin funksiyalarına aid deyil?
A)texniki nəzarətin bütün növlərinin səmərəliliyinin
təhlili
B) giriş nəzarəti
C)məhsulun hazırlanmasında iştirak və onun attestasiyasında iştirak
D)normativ sənədləşmənin təkmilləşdirilməsində iştirak
E)müəssisə işçilərinin hazırlanması və attestasiyasında iştirak
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22.”Keyfiyyət” anlayışı haqqındakı təriflərdən
hansı K.İşikavaya məxsusdur?
A)keyfiyyət – istehlakçıları real olaraq təmin edən
xüsusiyyətdir
B)keyfiyyət – ―yaxşı-pis‖ prinsipi üzrə differensiasiyadır
C)keyfiyyət – məhsulun təyinatına uyğun müəyyən
tələblərin təmin olunmasına yararlılığını şərtləndirən xüsusiyyətlərinin cəmidir
D)keyfiyyət – məhsul və ya xidmətə nəzərdə tutulan
tələblərin təmin olunması keyfiyyətini verən xüsusiyyət
və xarakteristikaların cəmidir
E)keyfiyyət iki aspektə malikdir: obyektiv –fiziki xarakteristikalar və subyektiv – əşya nə dərəcədə ―yaxşıdır‖
23.Əmtəə (xidmətlər) keyfiyyəti göstəricilərinə
qoyulan dörd mütləq tələbi göstərin (tam cavabı qeyd
edin ):
A)etibarlılıq, ekoloji, müasirlik, erqonomiklik tələblər
B)ekoloji, müasirlik, qarşılıqlı əvəz olunma, təhlükəsizlik tələbləri
C) texnoloji tələblər
D) ehtiyata qənaət, texnoloji tələblər
E) erqonomiklik və etibarlılıq tələbləri
24.“Keyfiyyətə nəzarət” kursunun “üçlüyünə”
hansı fənlər daxildir?
A) meterologiya, kvalimetriya, standartlaşma
B) standartlaşma, kvalimetriya, metrologiya
C))standartlaşma, meterologiya, sertifikatlaşma
D) standartlaşma, kvalimetriya, sertifikatlaşma
E) standartlaşma, kvalimetriya, akreditasiya
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25.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın
məqsədi deyil?
A) təhlükəsizliyin təmin edilməsi
B) müdafiə qabiliyyəti və səfərbərliyin təmin edilməsi
C) ölçülərin vəhdətliyinin təmin edilməsi
D))sertifikatlaşmanın aparılmasının təmin edilməsi
E) bütün növ ehtiyatlara qənaətin təmin edilməsi
26.Orqonoleptik metodlar hansı növlərə bölünür?
А)) vizual, qoxu, lamisə, dad bilmə, audia metod
B) vizual
C)audiometod
D) vizual, hiss,
E) aromatik
27. İdentifikasiya nə deməkdir?
A)latın sözü olub, əvəzetmə
B))latın sözü olub, eyniləşdirmə
C)rus sözü olub, oxşarlıq
D)alman sözü olub, təkrarlamaq
E)yunan sözü olub, saxtalaşdırmaq
28. İdentifikasiyanın subyektlərini göstərin.
A)dövlət müəssisələri, xidmətlər
B))ticarət müəssisələri, istehsalçılar
C)istehsalçılar, dövlət müəssisələri
D)ticarət müəssisələri, xidmətlər
E)işçi qüvvələri, məlumatlar
29. Aşağıdakı hansı sırada orqanoleptiki üsulla
qiymətləndirilmə zamanı subyektivliyi aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilən tədbirlər düzgün olaraq
göstərilmişdir?
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A)yüksək səviyyəli ekspertlərdən, normativ sənədlərdən, identifikasiya
ekspertizasından alınan nəticədən istifadə etmək, orqanoleptiki göstəriciləri dəqiq təyin etmək üçün yeni meyarlar işləyib hazırlamaq və alınan nəticələri eksperimentdən keçirmək
B)ekspertlərin sayını artırmaq, yüksək səviyyəli ekspertlərdən istifadə etmək,orqanoleptiki göstəriciləri dəqiq
təyin etmək üçün yeni meyarlar işləyib hazırlamaq və
alınan nəticələri riyazi-statistik üsulla hesablamaq
C)orqanoleptiki göstəriciləri dəqiq təyin etmək üçün
yeni meyarlar işləyib hazırlamaq,yüksək səviyyəli əmtəəşünas ekspertlərdən, yeni normativ sənədlərdən istifadə etmək və alınan nəticələri fiziki-kimyəvi metodla hesablamaq
D)mövcud, yeni normativ sənədlərdən, yüksək səviyyəli əmtəəşünas ekspertlərdənistifadə etmək, ekspertlərin sayını artırmaq və alınan nəticələri biokimyəvi metodla
hesablamaq
E)ekspertlərin sayını artırmaq, malın təhlükəsizlik
göstəricilərinin analizindən alınan nəticələrdən, yeni normativ sənədlərdən istifadə etmək və alınan nəticələri kimyəvi metodla hesablamaq
30. Bunlardan hansı çeşid identifikasına aiddir?
A))İstehsal olunmuş malın bu və ya başqa mal qrupuna aid olmasının identifikasıyası;
B)Hazır məhsulun müəyyən çeşidə uyğunluğunun
identifikasiyası;
C)Malı müşaiyət edən sənədlərin identifikasiyası;
D)Fiziki-kimyəvi göstəricilərinin identifikasiyası;
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E)Orqanoleptiki göstəricilərin identifikasiyası.
31.Aşağıdakı hansı göstərici sort identifikasiyasında təyin edilir?
A))məhsulun keyfiyyəti
B)məhsulun fiziki – kimyəvi xassələri
C)məhsulun çeşidi
D)məhsulun kimyəvi tərkibi
E)məhsulun miqdarı
32.Malın keyfiyyət göstəriciləri identifikasiyanın
hansı növü vasitəsilə təyin edilir?
A))sort
B)çeşid
C)xüsusi
D)istehlak
E)mal partiyası
33. İdentifikasiya termini əşyanın hansı xüsusiyyətinin müəyyənləşməsini izah edir?
A)hər hansı bir əşyanın başqası iləəvəz olunmasını
və müxtəlif olmasını
B)hər hansı bir əşyanın başqası ilə oxşar olunmasını
və eynicinsli olmasını
C)hər hansı bir əşyanın başqası ilə üstüstə düşməsini
və eyni olmasını
D)hər hansı bir əşyanın başqası ilə tərkibcə oxşar olmasını və müxtəlif cinsli olmasını
E)hər hansı bir əşyanın başqası ilə qarşılıqlı əlaqəsini
və tərkibcə oxşarlığını
34.İdentifikasiyanın funksiyalarını göstərin.
A)idarəedici, yoxlama, analiz etmə
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B))məlumatlandırıcı, təsdiqləmə, idarəedici, istiqamətləndirici
C)təsdiqləmə, rəy vermək, qaimə vermək, idarəedici
D)istiqamətləndirici, yoxlama, rəy vermək, təsdiqləmə
E)idarəedici, təyinedici, yoxlama, məlumatlandırma
35.İdentifikasiya ekspertizasının əsas məqsədini
göstərin.
A))malların fərdi əlamətlərinin mövcud standartların
tələblərinə uyğunluğunu müəyyən etmək
B)malların qidalılıq dəyərinin mövcud standartların
tələblərinə uyğunluğunu müəyyənetmək
C)malların enerji dəyərinin mövcud standartların
tələblərinə uyğunluğunu müəyyənetmək
D)malların sort və çeşidinin mövcud standartların
tələblərinə uyğunluğunu müəyyənetmək
E)malların sanitar-gigiyenik əlamətlərinin mövcud
standartların tələblərinə
uyğunluğunu müəyyən etmək
36. İdentifikasiyanın mənbələrini göstərin.
A)qoşma sənədləri, fakturalar, sertifikatlar, markalanma
B)reqlamentləşdirilmiş keyfiyyət göstəriciləri, keyfiyyət vəsiqələri, qiymətli kağızlar,fakturalar
C))normativ sənədlər, reqlamentləşdirilmiş keyfiyyət
göstəriciləri, qoşma sənədləri,markalanma
D)markalanma, qiymətli kağızlar, normativ sənədlər,
keyfiyyət vəsiqələri
E)qiymətli kağızlar, markalanma, qoşma sənədləri,
fakturalar
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37.İstehlak identifikasiyasının aparılmasının əsas
məqsədini göstərin.
A)ərzaq məhsullarının uzun müddət saxlanılma qabiliyyətini müəyyən etmək
B)ərzaq məhsullarının identifikasiya göstəricilərini
müəyyən etmək
C)ərzaq məhsullarının texnoloji göstəricilərini müəyyən etmək
D)ərzaq məhsullarının insan qidası üçün yararlılığını
müəyyən etmək
E)ərzaq məhsullarının yararsız dəyərliliyini müəyyən
etmək
38.Orqanoleptik metodla qiymətləndirmə zamanı
yanacaq materiallarının hansı xarici əlaməti daha çox
istifadə olunur?
A) İy
B)Kristallaşması
C) Donması
D)Tutqunlaşması
E)Rəngi
39.Ekspertiza sözü fransızca nə deməkdir ?
A)səriştəli
B)bilikli
C)xüsusi bilikli
D)təcrübəli
E)ziyalı
40. Əlavə əmtəə ekspertizası nə üçün aparılır ?
A)ilkin əmtəə ekspertizasına nəzarət məqsədilə
B)obyektiv qərarın çıxarılması üçün
C)çatışmayan informasiyaları əldə etmək üçün
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D)iddiaçının tələbinə əsasən
E)həlledici nəticənin qəbulu üçün
41.Kompleks əmtəə ekspertizası nə üçün aparılır ?
A)malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün
B)malların kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün
C)malın kompleks xassələrinin qiymətləndirilməsi
üçün
D)malın orqanoleptiki xassələrinin qiymətləndirilməsi
E)malın laboratoriya üsulu ilə qiymətləndirilməsi üçün
42.Ekspertizanın yaranma tarixi nə vaxtdan
hesab olundu ?
A))bizim eradan əvvəl 344cü il
B)1770 -ci il
C)1800 -cü il
D)1900 -cü il
E)1870 -ci il
43.Müqavilə ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir ?
A)nümunələrin keyfiyyətinin təyin
B)mal əyarının tələbə uyğunluğu
C)müqavilənin şərtlərinin qiymətləndirilməsi
D)qablaşdırılmanın tələbə uyğunluğu
E)boşaldılmanın tələbə uyğunluğu
44.Sığorta ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir ?
A)keyfiyyət itkilərinin nəzərə alınması
B)kəmiyyət itkilərinin nəzərə alınması]
C)dəymiş sığorta ziyanı zamanı sığorta qiymətinin
təyini

368

D)malın xassələrinin təyini
E)yanğın zamanı mülkiyyətin oğurlanması
45. Ekspertin müstəqilliyi nə ilə izah olunur ?
A)xüsusi biliklərə yiyələnmək
B)sənədləşdirməni tam bilmək
C)maraqlı tərəflərdən asılı olmamaq
D) subyektivlikdən qurtarmaq
E)istehsalçıdan asılı olmamaq
46. İlkin əmtəə ekspertizası kimin sifarişi ilə aparılır ?
A)ticarət sənaye palatasının
B)keyfiyyət üzrə departamentin
C)istehsalçının
D) istehlakçının
E)maraqlı sifarişçi təşkilatın
47. Təkrar əmtəə ekspertizası hansı hallarda aparılır ?
A)kəmiyyətin dəqiqləşdirilməsi məqsədilə
B)keyfiyyətin dəqiqləşdirilməsi məqsədilə
C)ilkin ekspertizanın nəticələrindən narazılıq olduqda
D) xüsusi qərarların qəbulu üçün
E)obyektiv nəticənin qəbulu üçün
48. Kömrük ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir?
A)istehsal ölkəsinin təyini
B)çeşidin eyniləşdirilməsi
C)malların kömrük məqsədilə ekspertlər tərəfindən
qiymətləndirilməsi
D) xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi
E)sınaq üçün nümunələrin seçimi
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49.İstehlak ekspertizasının mahiyyəti nədir ?
A)keyfiyyətin faizlə aşağı düşməsinin təyini
B)nöqsanların yaranma səbəblərinin aşkar edilməsi
C)malın xassələrinin qiymətləndirilməsi
D)istehlakçıdan ekspert tərəfindən qəbul edilmiş malın qiymətləndirilməsi
E)istismar edilmiş malın qiymətləndirilməsi
50.Malların təhlükəsizliyinin mahiyyəti nədən
ibarətdir ?
A)ətraf mühitə ziyan vermə
B)istehlakçının sağlamlığına ziyan vermə
C)ziyandəymə riskinin maksimum həddə qədər məhdudlaşdırılması
D) fauna və floraya təhlükə törətmə
E)istehlakçının əmlakına ziyan verilməsi
51. Əmtəə ekspertizasının subyektləri kimlərdir?
A)ekspertlər
B)baş ekspertlər
C)müstəqil ekspertlər
D))fiziki və hüquqi şəxslər
E)azad ekspertlər
52. Ekspertizanın obyekti nədir ?
A)yarımfabrikatlar
B)xammal
C)istehlak malları
D) saxlanma
E)daşınma
53. Ekspertin şəxsi keyfiyyəti hansılardır
A)obyektivlik
B)prinsipiallıq
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C)qərəzsizlik
D) məsuliyyətlilik
E)obyektivlik, məsuliyyətlilik, qərəzsizlik, prinsipiallıq
54.Ekspertizanın metodları təsnifat zamanı hansı
növlərə bölünür ?
A)sosioloji
B)bioloji
C)fiziki
D)obyektiv və evristik
E)lamisə
55.Orqanoleptik metodlar hansı növlərə bölünür?
A)vizual
B)audiometod
C))vizual, lamisə, qoxu, dadbilmə, audiometod
D)hiss
E)sensor
56.Ekspert metodları hansı növlərə bölünür?
A)riyazi
B)statistika
C)sorğu
D)anket
E)sorğu, qiymətləndirmə, riyazi-statistik
57.Evristik metodlar hansı növlərə bölünür?
A)sosioloji
B)bioloji
C)mikrobioloji
D)ekspert və sosioloji
E)riyazi
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58.Vizual metoda hansı hiss orqanından istifadə
olunur?
A)taktil
B)lamisə
C))görmə
D)qoxu
E)ətir
59.Laboratoriya metodunun çatışmayan cəhətləri
hansılardır?
A)yüksək səriştəyə malik işçilərin olması
B)uzun vaxt tələb olunması
C)işçi qüvvəsi, bahalı avadanlıq və uzun müddət
tələb olunması
D)sınaq aparılması üçün yüksək xərclərin olması
E)nümunənin çətin seçilməsi
60.Orqanoleptiki metodların üstünlüyü hansılardır?
A)tezliyi
B)mürəkkəbliyi
C)sadə və tezliyi, bahalı cihazlardan istifadə olunmaması
D)audiometoddan istifadə
E)vizual metoddan istifadə
61. Sosioloji metodun mahiyyəti nədən ibarətdir?
A)sorğuya əsasən
B)anketə əsasən
C)dialoqa əsasən
D)istehlakçıların fikir və rəylərinə əsasən
E)sərgi yolu ilə
62. Estetik tələb nədir?
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A)malın xarici tərtibatına verilən tələbdir
B)gözəllik haqda tələbdir
C)ictimai dəyəri göstərir
D)faydalılığını göstərir
E)səmərəliliyini göstərir
63.Antropometrik tələb nədir?
A))malın insan ölçülərinə uyğun olması tələbidir
B)statistik tələbdir
C)riyazi tələbdir
D)ölçü tələbidir
E)psixo-fizioloji tələbdir
64.Zahiri köhnəlmə nədir?
A))zahiri köhnəlmədə məmulatın səthi dağılır
B)malın xassələri dəyişir
C)fiziki köhnəlmə
D)mənəvi köhnəlmə
E)düz köhnəlmə
65. Sanitar-gigiyenik ekspertizanın hüquqi bazasını nə təşkil edir?
A)fiziki şəxslərin tələbləri
B)hüquqi şəxslərin tələbləri
C)Azərbaycan Respublikasının sanitar qanunvericiliyi
D)gigiyenik təhlükəsizlik
E)sanitar təhlükəsizlik
66. Erqonomik tələb nədir?
A) gigiyenik tələbdir
B) malın istismar zamanı istifadə rahatlığıdır
C)dəyərə uyğun tələbdir
D)xarici tərtibata verilən tələbdir
E)konkret tələbdir
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67.Texnoloji tələb nədir?
A) istehlak tələbi B)istifadə rahatlığı
C)istismar rahatlığı
D) malın emalında müasir metodların tətbiqi
E)istehsal tələbi
68.Daxili köhnəlmə nədir?
A)malın quruluşunun dəyişməsi ilə müşahidə olunur
B)deformasiya olur
C)elastik xassə azalır
D)malın plastik xassəsi artır
E)mal kövrək olur
69.Əmtəə ekspertizasının mərhələləri hansılardır?
A)başlanğıc və son mərhələ
B)giriş və yekun mərhələ
C)hazırlıq, əsas, yekun mərhələ
D)orta, son mərhələ
E)orta, son və qərar mərhələsi
70.Fitosanitar ekspertiza nəyə deyilir?
A)becərilən məhsulun keyfiyyətinin pisləşməsi
B)bitkilərin sanitar ekspertizası
C)bitki məhsullarının karantin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
D)kənd təsərrüfatı məhsullarına ziyanvericilərin yayılmasının qarşısını almaq
E)karantin xidmətinin təmini
71.Meterologiya nədir?
A)Fiziki kəmiyyətlərin ölcülməsi haqqında informasiya verən vasitədir
B)Texniki ölçmə vasitələrinin iş prinsipini öyrənən
elmdir
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C)Fiziki kəmiyyətlərin ölçülmələri, ölçmələrin vəhdətinin təmin olunması metodları və vasitələri, lazımi dəqiqliyə nail olma üsulları haqqında elmdir
D)Ölçmə vasitələrinin eyniliyinin təmin edilməsi
haqqında elmdir
E)Ölçmə texnikası, elektronika və hesablama texnikası haqqında elmdir
72. Metrologiyanın predmeti nədir?
A)Ölçmələr,onların növləridir
B)Ölçmələr,onların vəhdəti və dəqiqliyidur
C)Ölçmələr,onların xarakteristikasıdır
D)Ölçülən kəmiyyətin qiymətinin tapılmasıdır
E)Ölçü cihazının texniki xarakteristikalarıdır
73.Metrologiyanın hüquqi əsasları dedikdə nə başa düşülür?
A)Dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydalarla
ölçmə vasitələrinin eyniliyinin və ölçmələrin vəhdətinin
təmin edilməsi
B)Metrologiya elminin fundamental əsaslarının işlənib hazırlanması
C)Nəzəri işləmələrin praktiki tətbiqi məsələləri
D)Qanunverici metrologiyanin müddəalarının praktiki tətbiqi məsələləri
E)Standartlar və normativ sənədlər
74. Ölçmə vasitəsinin tərifini seçin.
A)Ölçmələrdə istifadə olunan və normalaşdırılmış
metroloji xarakteristikalara malik olan texniki vasitələrə
deyilir
B)Ölçmələrdə geniş istifadə olunan və fiziki parametrlərə malik olan texniki vasitələrə deyilir
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C)Ölçmələrdə istifadə olunan və kiçik konstruktiv
ölçülərə malik olan texniki vasitələrə deyilir
D)Ölçmələrdə istifadə olunan və dəqiq fiziki-mexaniki parametrlərə malik olan stasionar- texniki vasitələrə
deyilir
E)Ölçmələrdə istifadə olunan və lazımi konstruktiv
ölçülərə malik olan stasionar -texniki vasitələrə deyilir
75. İnsanın hiss orqanlarindan istifadəyə əsaslanan ölçmələr necə adlanır?
A)Orqanoleptik ölçmələr
B)Evristik ölçmələr
C)Aləti ölçmələr
D)Avtomatlaşdırılmış ölçmələr
E)Avtomatik ölçmələr
76. Məhsulun keyfiyyəti nədir?
A)Məhsulun bütün xassəllərinin məcmuudur
B)Məhsulun o xassələrinin məcmuudur ki, o, öz
təyinatına uyğun müəyyən tələbləri ödəsin
C)Məhsulun kimyəvi xassələrinin məcmuudur
D)Məhsulun iqtisdi göstərclərinin məcmuudur
E)Məhsulun ancaq uçota alınan xassələrinin məcmuudur
77. Standartlaşdırmanın mahiyyəti:
A))Standartlaşdırma – məhsullar (işlər, xidmətlər)
üçün norma, qayda və
xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət
B)Standartlaşdırma – məhsullar üçün norma, qayda
və xarakteristikaları
müəyyənləşdirən fəaliyyət
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C)Standartlaşdırma – müxtəlif sahələrdə işlərin eyni
qaydalar əsasında görülməsi
üçün qəbul edilmiş normalar
D)Standartlaşdırma – beynəlxalq standartların tətbiqi
üzrə fəaliyyət
E)Standartlaşdırma – sistemləşdirmənin bir üsulu
78. Milli standartlar hansı tələbləri müəyyənləşdirir?
A)məhsulun, xidmətin təhlükəsizliyini və C, D
bəndlərində qeyd olunanlar
B)Termin və təyinləri
C)qablaşdırma və nəqletmə qaydalarını
D)keyfiyyət və təhlükəsizlik sınaq metodlarını
E)Məhsulun istismar müddətini
79.Hansı standartlar dövlət qeydiyyatından keçməlidir?
A) dövlət və sahə standartları
B)dövlət standartları, müəssisə standartları, texniki
şərtlər
C)sahə standartları, texniki şərtlər, norma və qaydalar
D)dövlət standartları, sahə standartları, texniki şərtlər
E)müəssisə standartları
80.Standartlaşdırmanın funksiyaları hansılardır?
A)nizamlama və B,C,D,E bəndlərində qeyd olunanlar
B)sosial
C)ehtiyatların qənaəti
D)kommunikativ
E)sivilləşdirici
81.“Standartlaşdırma haqqında” AR Qanunu
hansı məsələləri tənzimləyir?
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A)Standartlaşdırmanın əsas müddəaları və B, C, D
bəndlərində qeyd olunanlar
B)Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlər və onların tətbiqini
C)Standartların tələblərinə riayət edilməsinə dövlət
nəzarəti
D)Standartlaşdırma və dövlət nəzarəti üzrə işlərin
maliyyələşdirilməsi
E)Standartlaşdırma və unifikasiya i.lərinin koordinasiyası
82. ГОСТ nədir?
A)milli standart
B) beynəlxalq standart
C)dövlətlərarasi standart
D) Rusiya standartı
E)regional standart
83.Standartlaşdırma aspekti dedikdə nə başa düşülür?
A)qarşiliqli əlaqəli standartlaşdırma obyektlərinin
məcmuu
B)verilmiş standartlaşdırma obyektinin müəyyən
xassələrini xarakterizə edənstandartlaşdırma istiqaməti
C)standartlaşdirma üzrə işlərin predmeti olan və şərti
işarələrin köməyi ilə xarakterizə edilə bilən məmulatlar,
proseslər və metodlar
D)müəyyən növ fəaliyyətin xarakteristikalarını əks
etdirən normativ-hüquqi akt
E)şərti vahid və anlayışlar vasitəsilə kəmiyyətcə və
keyfiyyətcə xaraktkerizə edilə bilən qayda və istehsal vasitələri
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84.Beynəlxalq standartlaşdırma nədir?
A)standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki,
burada məcburi xarakterli standartlar və normalar işlənib
hazırlanır və təsdiq edilir
B)standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki,
burada iştiraketmə bütün dünya ölkələrinin muvafiq orqanları üçün açıqdır
C)standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki,
burada qəbul edilən standartlardünyanın ancaq bir qrup
ölkələrində tətbiq oluna bilər
D)standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki,
burada ancaq İSO-nun üzvləri və müxbir üzvləri iştirak
edə bilərlər
E)standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə İSO və BEKtəşkilatları üçün açıqdır
85.Texniki şərtlər nədir?
A)məmulatin hər hansı xassəsini xarakterizə edən sənəddir
B)şərti vahidlər, işarələr və ya anlayışların köməyilə
ifadə edilən standartlaşdırmaobyektlərinin xarakteristikalarıdır
C)təşkilati-texniki və ya ümumtexniki qaydaları, xarakteristikaları və prinsipləri özündə birləşdirən sənəddir
D)konkret məmulata, materiala və digər məhsullara,
onların hazırlanmasına vənəzarətinə kompleks tələbləri
müəyyən edən standartlaşdırma üzrə normativ-texniki
sənəddir
E)optimal halların və nəticələrin seçilməsi və işlənməsidir
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86.Sertifikatlaşdırma sistemi necə sistemdir?
A)məhsulların keyfiyyət göstəricilərinə nəzarət sistemidir
B)məcburi sertfikatlaşdırma sistemidir
C)uyğunluq sertfikatlaşdırılmasını aparmaq üçün хüsusi üsullara və idarəetmə qaydalarına malik olan sistemdir
D)könüllü sertifikatlaşdırma sistemidir
E)təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət sistemidir
87.Хüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən
məhsulların, proseslərin və хidmətlərin normativ sənədlərin məcburi tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən
sertifikatlaşdırma necə adlanır?
A))məcburi sertifikatlaşdırma
B)könüllü sertifikatlaşdırma
C)uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
D)keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
E)oхşar məhsulun sertifikatlaşdırılması
88.Standart nədir?
A)standartlaşdırma üzrə fəaliyyətdir
B)ölçmə vasitəsidir
C)tədbirlər planıdır
D)eyniyyətdir
E)məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir
89.Sertifikatlaşdırma sözünün mənası nədir?
A)məcburiyyət mənasında işlədilir
B)könüllülük mənasında işlədilir
C)uyğunluq mənasında işlədilir
D)latın sözü olub «keyfiyyət» mənasını daşıyır

380

E)latın sözü olub «düzgün edilmişdir» mənasını daşıyır
90.Eyni konkret standartlar, qaydalar və üsullar
tətbiq edilən məhsulların sertifikatlaşdırılması necə
adlanır?
A)oхşar məhsulların sertifikatlaşdırılması
B)keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
C)uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
D)yeyinti sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması
E)yüngül sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması
91.Sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət
göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınması necə
adlanır?
A)patentləşdirmə
B)akkreditləşdirmə
C)sertifikatlaşdırma
D)kodlaşdırma
E)standartlaşdırma
92.Azərbaycan Respublikasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində aparılan işlərə aşağıdakılardan hansı rəhbərlik edir?
A)Nazirlər Kabineti
B)müvafiq nazirliklər
C)Azərbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma,
Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
D)Səhiyyə nazirliyi
E)şirkətlər
93. Aşağıdakılardan hansı Standartlaşdırma üzrə
milli orqandır?
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A)nazirliklərin standartlaşdırma, meterologiya və
sertifikatlaşdırma üzrə şöbələri
B)Nazirlər Kabinetinin standartlaşdırma və meterologiya şöbəsi
C)Azərbaycan Standartlar İnstitutu
D)Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,
Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
E)nazirliklərin standartlaşdırma üzrə baş təşkilatı
94. ISO təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır?
A)1901, B)1906, C)1946, D)1951, E)1957
95.ISO təşkilatının əsas vəzifəsi nədir?
A)normativ sənədlərin sayını artırmaqdır
B)iqtisadiyyatı inkişaf etdirməkdir
C)standartlaşdırmanın inkişafına kömək etməkdir
D)standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilə əlaqələndirməkdir
E)sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirməkdir
96. Aşağıdakılardan hansı ISO-ya üzvlüyün formasıdır?
A)rəhbər edən üzv
B)assosiasiya edən üzv
C)əlaqələndirici üzv
D)komissiya üzv
E)) komitə üzv
97.Hansı tariх «Beynəlхalq standartlaşdırma günü»
adlanır?
A)08 fevral
B)17 aprel
C)25 iyul
D)14 oktyabr
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E)12 dekabr
98. ISO- nun əsas işçi dilləri hansılardır?
A)ingilis, fransız və alman
B)ingilis və fransız
C)ingilis və rus
D)ingilis, rus və alman
E)ingilis, fransız və çin
99.Sertifikatlaşdırma sınaqlarının məqsədi nədir?
A)sınaq metodlarının effektivliyini təsdiq etmək
B)nəzarət edilən dövrdə buraхılmış məhsulun keyfiyyət səviyyəsini təyin etmək
C)məhsulun təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin etmək
D)məhsulun keyfiyyətinə dövri nəzarət etmək
E)növbəti sınaqlararası dövrdə teхnoloji prosesin
stabilliyinə nəzarət etmək
100. Dövlət standartlarının adları hansı dildə yazılmışdır?
A)Milli və rus
B)Milli
C)Milli, rus və fransız
D)Milli və ingilis
E)Milli, rus, ingilis və fransız
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