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Azәrbaycan Respublikası 
Nazirlәr Kabinetinin 

2015-ci il 3 fevral tarixli  
27 nömrәli qәrarı ilә 

tәsdiq edilmişdir 

Tikinti materiallarının vә mәmulatının standartlara 
uyğunluğunun yoxlanılması 

Qaydaları 

1. Ümumi müddәalar 

1.1. Bu Qaydalar «Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsi»nin 55.1-ci 
maddәsinә әsasәn hazırlanmışdır vә tikintiyә dövlәt nәzarәti aparılarkәn tikinti 
materiallarının vә mәmulatının standartlara uyğunluğunun yoxlanılması (bundan sonra — 
yoxlama) qaydalarını müәyyәn edir. 



1.2. Yoxlamanın mәqsәdi tikinti materiallarının vә mәmulatının keyfiyyәtinin standartlarda 
nәzәrdә tutulan tәlәblәrә uyğunluğunu tәmin etmәklә istehlakçıların, dövlәtin vә tәsәrrüfat 
subyektlәrinin hüquq vә mәnafelәrini qorumaqdan ibarәtdir. 

1.3. Tikinti materiallarının vә mәmulatının keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәr 
qanunvericiliklә, beynәlxalq tәşkilatların vә ya xarici dövlәtlәrin Azәrbaycan 
Respublikasının әrazisindә qüvvәdә olan (tanınmış) müvafiq standartları ilә tәnzimlәnir. 

1.4. Yoxlama Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinә, «Sahibkarlıq 
sahәsindә aparılan yoxlamaların tәnzimlәnmәsi vә sahibkarların maraqlarının müdafiәsi 
haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununa vә bu Qaydalara uyğun aparılır. 

2. Yoxlamanın hәyata keçirilmәsi qaydaları 

2.1. Tikintiyә dövlәt nәzarәti çәrçivәsindә aparılan yoxlamalar zamanı aşağıdakı hallarda 
tikinti materialları vә mәmulatı nümunәlәrinin standartlara uyğunluğu yoxlanılır: 

2.1.1. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 54.2-ci 
maddәsinә müvafiq olaraq tikinti materiallarının vә mәmulatının standartlara 
uyğunluğuna dair sertifikatı olmadıqda; 

2.1.2. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 54.4-cü 
maddәsinә müvafiq olaraq tikinti materiallarının vә mәmulatının 
sertifikatlaşdırılmasının mötәbәrliyinә, habelә tәhlükәsizlik tәlәblәrinә uyğunluğuna 
әsaslı şübhәlәr olduqda, Azәrbaycan Respublikası Fövqәladә Hallar Nazirliyinin 
tәlәbinә әsasәn. 

2.2. Yoxlama barәdә qәrar yoxlayıcı orqanın rәhbәri vә ya onu әvәz edәn şәxs tәrәfindәn 
qәbul edilir. 

2.3. Yoxlama barәdә qәrar әsaslandırılmalı, yazılı formada tәrtib edilmәli vә aşağıdakıları 
әks etdirmәlidir: 

2.3.1. qәrarın nömrәsi, qәbul edilmә tarixi vә vaxtı; 

2.3.2. tikinti materiallarının vә mәmulatının sınaq nümunәlәrini (bundan sonra — 
sınaq nümunәlәri) götürmәk sәlahiyyәti olan yoxlayıcının vәzifәsi, soyadı, adı vә 
atasının adı; 

2.3.3. sınaq nümunәlәrinin yoxlanılması aparılacaq sifarişçinin adı vә yerlәşdiyi 
ünvan; 

2.3.4. yoxlanılması aparılacaq tikinti materiallarının vә mәmulatının adı; 

2.3.5. yoxlanılması aparılacaq tikinti materialını vә mәmulatını dәqiq müәyyәn etmәk 
imkanı verәn mәlumatlar (istehsalçı, model, istehsal tarixi, partiya vә s.) 

2.3.6. götürülmәli olan sınaq nümunәlәrinin sayı; 



2.3.7. götürülmüş sınaq nümunәlәrinin uyğunluğunun yoxlanacağı parametrlәr; 

2.3.8. yoxlamanı aparacaq laboratoriyanın vә ya digәr tәşkilatın adı; 

2.3.9. yoxlayıcı orqanın möhürü, yoxlayıcı orqanın rәhbәrinin vә ya onu әvәz edәn 
şәxsin imzası, soyadı, adı vә atasının adı. 

2.4. Yoxlama sifarişçinin vә ya onun tәyin etdiyi texniki nәzarәtçinin bilavasitә iştirakı ilә 
aparılır. 

2.5. Sınaq nümunәlәri sifarişçinin vә ya onun tәyin etdiyi texniki nәzarәtçinin iştirakı ilә 
yoxlayıcı tәrәfindәn götürülür vә sınaq nümunәlәrinin götürülmәsi aktı ilә rәsmilәşdirilir. 

2.6. Sınaq nümunәlәrinin götürülmәsi barәdә aktda aşağıdakılar göstәrilmәlidir: 

2.6.1. aktın tәrtib edilmә tarixi vә sınaq nümunәlәrinin dәqiq götürülmә vaxtı; 

2.6.2. sınaq nümunәlәrinin götürülmәsinin әsaslandığı vә bu Qaydaların 2.3-cü 
bәndindә göstәrilәn qәrarın nömrәsi, qәbul edilmә tarixi vә vaxtı; 

2.6.3. sınaq nümunәlәri götürülmüş sifarişçinin adı vә yerlәşdiyi ünvan; 

2.6.4. sınaq nümunәlәrini götürәn yoxlayıcının vәzifәsi, soyadı, adı vә atasının adı; 

2.6.5. sınaq nümunәlәrinin götürülmәsindә iştirak edәn sifarişçinin vә ya onun tәyin 
etdiyi texniki nәzarәtçinin soyadı, adı vә atasının adı; 

2.6.6. nümunәsi götürülmüş tikinti materialının vә mәmulatının adı; 

2.6.7. nümunәsi götürülmüş tikinti materialını vә mәmulatını dәqiq müәyyәn etmәk 
imkanı verәn mәlumatlar (istehsalçı, model, istehsal tarixi, partiya vә s.); 

2.6.8. götürülmüş sınaq nümunәlәrinin sayı; 

2.6.9. götürülmüş sınaq nümunәlәrinin müqayisә edilәcәyi parametrlәrin tәsviri; 

2.6.10. әgәr varsa, sifarişçinin vә ya onun tәyin etdiyi texniki nәzarәtçinin izahatı, 
iradı vә ya etirazı; 

2.6.11. sınaq nümunәlәrini götürmüş yoxlayıcının imzası; 

2.6.12. sınaq nümunәlәrinin götürülmәsindә iştirak etmiş sifarişçinin vә ya onun 
tәyin etdiyi texniki nәzarәtçinin imzası. 

3. Yoxlamanın nәticәlәrinin rәsmilәşdirilmәsi 

3.1. Götürülmüş tikinti materialları vә mәmulatı nümunәlәrinin standartlara uyğunluğu 
akkreditasiya olunmuş tikinti materiallarının vә mәmulatının sertifikatlaşdırılmasını hәyata 



keçirәn müәssisәlәrin laboratoriyaları vә ya sınaq laboratoriyaları (bundan sonra — 
laboratoriya) tәrәfindәn yoxlanılır vә nәticәlәr protokolla rәsmilәşdirilir. 

3.2. Yoxlamanın nәticәlәri barәdә protokolda aşağıdakılar әks etdirilmәlidir: 

3.2.1. protokolun nömrәsi, tәrtib edilmә tarixi vә dәqiq vaxtı; 

3.2.2. sınaq nümunәlәrinin çatdırılma tarixi vә dәqiq vaxtı; 

3.2.3. tәtbiq edilәn yoxlama metodları barәdә mәlumat; 

3.2.4. araşdırılan göstәricilәrin (parametrlәrin) normativ tәlәblәrlә müәyyәn edilmiş 
mәqbul sәviyyәsi; 

3.2.5. araşdırılan göstәricilәrin (parametrlәrin) tәdqiq (sınaq) nәticәsindә әldә edilmiş 
sәviyyәsi; 

3.2.6. әldә edilmiş nәticәlәrdә xәta (mümkün dәqiqlik). 

3.3. Yoxlamanı aparan laboratoriya yoxlama bitdikdәn sonra növbәti iş günündәn gec 
olmayaraq yoxlamanın nәticәlәri barәdә protokolu yoxlama barәdә qәrarı qәbul etmiş 
yoxlayıcı orqana alınmasını tәsdiq edәn poçt vasitәsilә göndәrir. 

3.4. Sınaq nümunәlәrini götürmüş yoxlayıcı sifarişçini vә ya onun tәyin etdiyi texniki 
nәzarәtçini yoxlamanın nәticәlәri ilә tanış etmәlidir vә tәlәb edildikdә, yoxlamanın nәticәlәri 
ilә bağlı izahatlar vә mәslәhәtlәr vermәlidir. 

3.5. Laboratoriyada aparılan sınaqların nәticәlәrinә әsasәn sınaq nümunәlәri keyfiyyәt vә 
tәhlükәsizlik tәlәblәrinә cavab verdikdә, yoxlamanın nәticәsi müsbәt, sınaq nümunәlәri 
keyfiyyәt vә tәhlükәsizlik tәlәblәrinә cavab vermәdikdә, yoxlamanın nәticәsi mәnfi sayılır. 

3.6. Sınaqların mәnfi nәticәlәri nümunәlәrin seçildiyi mәhsul partiyasına şamil edilir. 

3.7. Sifarişçi yoxlayıcı orqanın vәzifәli şәxslәrinin hәrәkәtlәrindәn (qәrarlarından) inzibati 
qaydada vә (vә ya) mәhkәmәyә şikayәt verә bilәr. 

Qeyd. Bu Qaydalarda dәyişikliklәr Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 
sentyabr tarixli 695 nömrәli Fәrmanının 5-ci bәndinә uyğun olaraq edilә bilәr. 
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