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Bakı şәhәri, 14 aprel 2014-cü il 

«Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin tәsdiq edilmәsi, qüvvәyә 
minmәsi vә bununla bağlı hüquqi tәnzimlәmә haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 2012-
ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrәli Qanununun tәtbiqi barәdә» Azәrbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrәli Fәrmanının 1.6.11-ci yarımbәndinin 
icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti qәrara alır: 

«Tikinti materiallarının vә mәmulatının sertifikatlaşdırılmasını hәyata keçirәn müәssisәlәrin 
laboratoriyalarının, habelә sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası Qaydaları» tәsdiq edilsin 
(әlavә olunur). 

Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri 

Artur RASİ-ZADӘ 

«Azәrbaycan» qәzetindә dәrc edilmişdir (17 aprel 2014-cü il, № 77) 
(«VneshExpertService» LLC). 

 

Azәrbaycan Respublikası  
Nazirlәr Kabinetinin  

2014-cü il 14 aprel tarixli  
103 nömrәli qәrarı ilә 

tәsdiq edilmişdir 

Tikinti materiallarının vә mәmulatının sertifikatlaşdırılmasını 
hәyata keçirәn müәssisәlәrin laboratoriyalarının, habelә sınaq 

laboratoriyalarının akkreditasiyası 

Qaydaları 

1. Ümumi müddәalar 



1.1. Bu Qaydalar Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 55.2-ci 
maddәsinә uyğun olaraq hazırlanmışdır vә tikinti materiallarının vә mәmulatının 
sertifikatlaşdırılmasını hәyata keçirәn müәssisәlәrin laboratoriyalarının, habelә sınaq 
laboratoriyalarının (bundan sonra — laboratoriya) akkreditasiya qaydalarını müәyyәn edir. 

1.2. Laboratoriyaların akkreditasiyasının mәqsәdi laboratoriyalarda yerinә yetirilәn sınaqlara 
inamı artırmaq, bazara keyfiyyәtli mәhsul çıxarılmasını tәmin etmәklә istehlakçıların, 
dövlәtin vә tәsәrrüfat subyektlәrinin qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә 
mәnafelәrini müdafiә etmәkdәn ibarәtdir. 

1.3. Laboratoriyaların akkreditasiyası — uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi fәaliyyәtini yerinә 
yetirmәk üçün laboratoriyanın texniki normativ hüquqi aktlarda müәyyәn olunan tәlәblәrә 
cavab vermәsinin vә hәmin fәaliyyәti hәyata keçirmәyә sәlahiyyәtli olmasının rәsmi 
tanınması prosesidir. 

2. Laboratoriyaların akkreditasiya qaydası 

2.1. Laboratoriyaların akkreditasiyası aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir: 

2.1.1. müraciәtin qәbul edilmәsi; 

2.1.2. qiymәtlәndirmә; 

2.1.3. qәrarın qәbul edilmәsi. 

2.2. Müraciәtin qәbul edilmәsi 

2.2.1. Laboratoriyaların akkreditasiyası әrizәçinin (fiziki vә ya hüquqi şәxslәr) 
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt 
Komitәsi yanında Dövlәt Akkreditasiya Xidmәtinә (bundan sonra — Akkreditasiya 
üzrә Milli Orqan) әrizә ilә yazılı vә ya elektron formada müraciәti әsasında aparılır. 

2.2.2. Akkreditasiya olunmaq üçün müraciәt etmiş laboratoriya «AZS ISO/IEC 
17025:2009 «Sınaq vә Kalibrlәmә laboratoriyalarının sәlahiyyәtliliyinә ümumi 
tәlәblәr» standartının (bundan sonra — standart) tәlәblәrinә cavab vermәlidir. 

2.2.3. Fiziki şәxs olan әrizәçi әrizә ilә birlikdә Akkreditasiya üzrә Milli Orqana 
aşağıdakı sәnәdlәri tәqdim etmәlidir: 

2.2.3.1. laboratoriyanın әsasnamәsini; 

2.2.3.2. laboratoriyanın pasportunu; 

2.2.3.3. laboratoriyanın akkreditasiya sahәsinin layihәsini; 

2.2.3.4. laboratoriyanın standartın tәlәblәrinә uyğun işlәnib hazırlanmış 
idarәetmә sisteminin keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdini; 



2.2.3.5. şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin surәtini. 

2.2.4. Hüquqi şәxs olan әrizәçi әrizә ilә birlikdә Akkreditasiya üzrә Milli Orqana 
aşağıdakı sәnәdlәri tәqdim etmәlidir: 

2.2.4.1. laboratoriyanın әsasnamәsini; 

2.2.4.2. laboratoriyanın pasportunu; 

2.2.4.3. laboratoriyanın akkreditasiya sahәsinin layihәsini; 

2.2.4.4. laboratoriyanın standartın tәlәblәrinә uyğun işlәnib hazırlanmış 
idarәetmә sisteminin keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdini; 

2.2.4.5. hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrindәn çıxarışın surәtini. 

2.2.5. Әrizәçinin yazılı müraciәti Akkreditasiya üzrә Milli Orqana tәqdim edildiyi 
gün qeydiyyata alınır vә akkreditasiya prosesinә başlanılır. 

2.2.6. Akkreditasiya üzrә Milli Orqan 30 gün müddәtindә müraciәti araşdıraraq 
yekun qәrar qәbul edir. Fiziki şәxs olan әrizәçi bu Qaydaların 2.2.3-cü 
yarımbәndindә göstәrilmiş sәnәdlәri, hüquqi şәxs olan әrizәçi bu Qaydaların 2.2.4-cü 
yarımbәndindә göstәrilmiş sәnәdlәri tәqdim etmәdiyi halda, Akkreditasiya üzrә Milli 
Orqan hәmin sәnәdlәrin tәqdim olunmasını tövsiyә edir. Sәnәdlәrin tәqdim 
olunmaması akkreditasiya attestatının verilmәsindәn imtina barәdә qәrarın qәbulu 
üçün әsasdır. 

2.3. Qiymәtlәndirmә 

2.3.1. Akkreditasiya üzrә Milli Orqan tәqdim edilmiş sәnәdlәr әsasında 
laboratoriyanın standartın tәlәblәrinә uyğunluğunu yerindә qiymәtlәndirir. 

2.3.2. Akkreditasiya olunmaq üçün müraciәt etmiş laboratoriyanın standartın 
tәlәblәrinә cavab vermәmәsi akkreditasiyadan imtina üçün әsasdır. 

2.4. Qәrarın qәbul edilmәsi 

2.4.1. Laboratoriya standartın tәlәblәrinә cavab verdiyi halda, Akkreditasiya üzrә 
Milli Orqan akkreditasiya haqqında qәrar qәbul edir vә akkreditasiya barәdә attestatı 
tәrtib edir. Akkreditasiya barәdә attestata әlavә olaraq, akkreditasiya sahәsinin 
müәyyәn edilmәsi haqqında sәnәd tәrtib olunur. Akkreditasiya sahәsinin müәyyәn 
edilmәsi haqqında sәnәddә laboratoriyanın akkreditasiya sahәsinә aid olan mәhsullar, 
sınaq növlәri göstәrilmәlidir. 

2.4.2. Akkreditasiya barәdә attestatın verilmәsi haqqında qәrar qәbul edildiyi gündәn 
etibarәn 7 (yeddi) gün әrzindә Akkreditasiya üzrә Milli Orqan akkreditasiya barәdә 
attestatı әrizәçiyә tәqdim etmәlidir. Akkreditasiya barәdә attestatı vә akkreditasiya 



sahәsinin müәyyәn edilmәsi haqqında sәnәdi 7 (yeddi) gün әrzindә tәqdim etmәk 
mümkün olmadıqda, hәmin sәnәdlәr dәrhal poçt vasitәsilә әrizәçiyә göndәrilir. 

2.5. Akkreditasiya barәdә attestat 4 (dörd) il müddәtindә etibarlıdır. 

2.6. Akkreditasiyanın aparılması üzrә xәrclәr әrizәçi tәrәfindәn ödәnilir. 

2.7. Akkreditasiya üzrә Milli Orqanın qanunsuz hәrәkәtlәri әrizәçinin xәrclәrinin 
yaranmasına sәbәb olarsa, xәrclәr Akkreditasiya üzrә Milli Orqan tәrәfindәn ödәnilir. 

2.8. Әrizәçi Akkreditasiya üzrә Milli Orqanın vәzifәli şәxslәrinin hәrәkәtlәrindәn 
(qәrarlarından) inzibati qaydada vә (vә ya) mәhkәmәyә şikayәt verә bilәr. 
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