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Xülasə. Dəyişən həyat şərtləri və müasir bazarın tələbləri qida sənayesi 

məhsullarının istehsalı və belə müəssisələrin idarə edilməsi ilə əlaqəli yeni 

standartlar və tələblər formalaşdırırır və keyfiyyətin idarə edilməsi 

sistemlərinin qida sənayəsi müəssisələrində tətbiqini vacib şərtə çevirir. 

Məqalənin məqsədi müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə 

xidmət edən beynəlxalq keyfiyyət standartlarının tətbiqi problemlərini 

göstərməkdir. 
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Abstract. The changing live conditions and the 

requirements of the modern market form new 

standards and regulations for the food industry 

products, management of these companies and 

implementetion of the quality management 

systems. The purpose of the paper is to 

demonstrate the application problems of the 

international quality standards which serve to the 

increase competitiveness. 
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Резюме. Меняющиеся условия жизни и требо-

вания современного рынка формируют новые 

стандарты и требования для производства 

продуктов пищевой промышленности, а также 

управления такими компаниями и превращают 

системы менеджмента качества в необходимое 

условие в пищевой промышленности. Цель 

статьи продемонстрировать проблемы приме-

нения международных стандартов качества, 

которые способствуют повышению конкурен-

тоспособности. 

Ключевые cлова: предприятие, качество, меж-

дународные стандарты качества, пищевая про-

мышленность. 

 

1. Giriş  

Dünyanın demək olar ki, hər yerində müəssisələr istehsal fəaliyyətlərində ən yaxşı 

məhsulu istehsal etməyin yollarını axtarırlar. Çünki, rəqabətə davam gətirməyin əsas şərti ən 

yüksək keyfiyyətli məhsul və xidməti istehsal etməkdən keçir. Eyni zamanda, keyfiyyət 

anlayışı müştəri satınalmalarının əsasını təşkil edən faktor qəbul edilir. Müştəri üçün 

keyfiyyət məhsulun təhlükəsizliyini, məhsulun effektivliyini və istifadəsini, məhsulun 

stabilliyini və ümumilikdə məmnuniyyəti təmin edən amildir. 
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Məhsullarını daxili və ya beynəlxalq bazarlarda satışa çıxarmaq istəyən müəssisələr bu 

bazarların tələb etdiyi keyfiyyət standartlarını əsas götürmək məcburiyyətindədirlər. Bu 

standartlara riayət etməyən müəssisələr isə rəqabətə davam gətirə bilmir və mənfəət 

qazanmaq yerinə zərərlə üzləşir. 

 

2. Azərbaycanda qida sənayesi məhsullarının istehsalı və ixracı 

Azərbaycanın qida sənayesinin tarixi ənənələrə malik olması, qida sənayesi üçün 

xammal ehtiyatlarının mövcudluğu, həmçinin, ölkənin iqtisadi-coğrafi mövqeyi və ixrac 

potensialının mümkünlüyü bu sahəni digər sənaye sahələrindən fərqləndirir.  

Azərbaycanda qida məhsullarının istehsalı emal sənayesinin əsas hissəsini təşkil 

etməkdədir. Belə ki, 2017-ci il yanvar-dekabr hesabatına əsasən ölkədə emal sənayesi üzrə 

9295233.2 min manat istehsal edilmiş məhsulun üçdə bir hissəsi yəni 3143245.4 min manat 

qida məhsulları istehsalının payına düşmüşdür. Bu sahədə ötən ilə nisbətən 3%-lik artım 

olmuşdur. Qida sənayesi məhsulları bazarının digər vacib hissəsi olan içki istehsalı isə 

nisbətən az, yəni 227017 min manat bu sahə üzrə ötən ilə nisbətən 34 %-lik artım müşahidə 

edilmişdir [2, s.7]. 2016-cı il statistik məlumatlarına əsasən qida məhsulları istehsalına 63.6 

milyon manat, içki istehsalına isə 4.1 milyon manat investisiya edilmişdir. Bu investisiya 

daxili imkanlar hesabına formalaşdırılmışdır. Həmin il ərzində bu sahələrdə fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin sayı isə müvafiq olaraq 391 və 119 olmuşdur. 

2016-cı il üçün Azərbaycanda un və çörək məmulatlarının istehsalı nəzərə alınmadan 

qida məhsullarının istehsalı üzrə əsas məhsulların strukturu Şəkil 1-də göstərilmişdir. 

Göründüyü kimi, sahə üzrə əsas istehsal ət məhsulları, süd və qənd istehsalının payına 

düşür. Bununla bərabər, un, çörək və çörək-bulka məmulatlarının istehsalı 2016-cı ildə 

müvafiq olaraq 1582 və 1210 min ton olmuşdur. İçki istehsalının əsas hissəsini isə alkoqollu 

və alkoqolsuz içkilər, mineral və qazlı sular təşkil etməkdədir. 

 

 
Şəkil 1. Qida məhsullarının istehsal strukturu (un və çörək məmulatları nəzərə alınmadan) 

 (2016, min ton) [9] 
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Azərbaycanda qida sənayesi məhsullarının ixracının əmtəə strukturu isə dörd əsas 

kateqoriya üzrə təsnif edilə bilər. Şəkil 2-də göstərildiyi kimi 2016-cı ildə qida məhsullarının 

ixracının əsas hissəsini bitki mənşəli məhsullar, yəni meyvə, tərəvəz, bitkilər, çay, qəhvə, 

ədviyyatlar və dənli bitkilər təşkil etmişdir. 

 

 
 

Şəkil 2. Qida sənayesi məhsullarının ixrac strukturu (2016) [1, s.58-59] 

 

Bu məhsulların toplam ölkə ixracında payı isə 2016-cı ildə  5%-i keçməmişdir. İxrac 

edilən hazır ərzaq məhsulları kateqoriyasına isə spirtli və spirtsiz içkilər, qənnadı məhsulları, 

meyvə-tərəvəzdən və digər bitkilərdən hazırlanmış emal məhsulları və tütün məhsulları 

daxildir. 

 
Şəkil 3. Qida sənayesi məhsullarının ixrac dinamikası  

(2012-2016, min ABŞ dolları) [1, s.58-59] 
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Digər tərəfdən, 2012-ci il göstəriciləri ilə müqayisədə diri heyvan, bitki və heyvan 

mənşəli məhsullarda qənaətbəxş artım müşahidə olunduğu halda hazır ərzaq məhsulları, 

heyvan və bitki mənşəli yağlarda ciddi geriləmə mövcuddur. 

Şəkil 3-dən göründüyü kimi bəzi məhsulların ixracında pilləli artım müşahidə olunsa 

da, digər məhsullarda (heyvan və bitki mənşəli yağlar) ixrac dəfələrlə azalmışdır. Diri heyvan 

və heyvan mənşəli məhsulların ixracı isə 2012-ci ilə nisbətən 6 dəfəyə qədər artmışdır. 

Azərbaycan qida sənayesi ixracına təsir göstərən faktorlardan biri kimi keyfiyyət göstərilə 

bilər. 

 

3. Qida sənayesi məhsullarının keyfiyyəti və beynəlxalq keyfiyyət standartları 

Keyfiyyət anlayışı, ilk dəfə Aristotel tərəfindən (e.ə. 3-cü əsr) tərif edilmişdir. 

Aristotelə əsasən, keyfiyyət ―spesifik fərq, ... bir varlığı eyni növdən olan başqa varlıqdan 

fərqləndirən spesifik xüsusiyyət‖ olaraq göstərilmişdir [8, s.7]. Keyfiyyət, sadə dildə desək, 

müştəriyə doğru məhsulun, yəni müştərini məmnun edən məhsul və ya xidmətin təqdim 

edilməsidir.  

Texniki istifadədə keyfiyyət anlayışı iki şəkildə tərif edilə bilər: məhsul və ya xidmətin 

insan ehtiyaclarını qarşılayan və onu məmnun edən xüsusiyyətləri (1), heç bir çatışmazlığı və 

ya əksik tərəfi olmayan məhsul və ya xidmət (2) [3, s.2]. Bir məhsul bir istehlakçı üçün çox 

keyfiyyətli olduğu halda, eyni məhsulu başqa müştəri keyfiyyətsiz qəbul edə bilər. Deməli 

keyfiyyət, məhsulun yerinə yetirdiyi funksiyaya və ya istifadə məqsədinə uyğun məna ifadə 

edir. 

Qida sənayesi məhsullarında məhsulun fiziki xüsusiyyətləri (əksər hallarda dad, qoxu və 

ya struktur kimi xassələr), əlavə xüsusiyyətlər (məsələn, qidaların hazırlanma rahatlığı), qida 

təhlükəsizliyi (müştəri üçün risklərin olmaması), məhsulun yararlılıq müddəti, məhsulun 

etibarlılığı (xarici görünüş, rəng, ölçü və s.), məhsulun marketdə və ya bazarda mövcudluğu, 

məhsulun qiyməti, qəbul edilən keyfiyyət (brend, şirkət imici və s.) və servis xidməti (müştəri 

şikayətlərinə baxılma və müştəri məmnuniyyətini təmin etmə) keyfiyyət üçün əsas ölçüləri 

formalaşdırır. 

Qida sənayesi məhsullarının keyfiyyətinə təsir göstərən faktorlar isə müxtəlif ola bilər. 

Bu amillərə xamal, istehsalın texniki səviyyəsi, yarımfabrikatlar, keyfiyyətə nəzarət üçün 

istifadə edilən texniki vasitə, avadanlıq və qurğular aiddir. Digər tərəfdən isə, bu faktorlar 

insan fəaliyyəti ilə əlaqədar, onun öz funksiyasını yerinə yetirmə qabiliyyətindən və öz işinə 

münasibətindən asılı ola bilər. Misal üçün, ustalıq səviyyəsi, təcrübə, təhsil səviyyəsi misal 

göstərilə bilər [7, s.214]. 

Deməli, qida sənayesi məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan verən 

idarəetmə sisteminin qurulması müəssisələrin əsas stratejik hədəflərindən olmalıdır. Çünki, 

məhsul keyfiyyətinin təmin və təsdiq edilə bilməsi məhsula olan daxili və xarici tələbi 

formalaşdıracaq, məhsulun rəqib şirkətlərin təklif etdiyi məhsullardan daha üstün olmasına və 
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nəticədə, müəssisəyə daha çox mənfəət qazandırmasına xidmət edəcəkdir. Bu baxımdan, qida 

sənayesi müəssisələri üçün keyfiyyət standartları anlayışının əhəmiyyəti digər sənaye sahələri 

ilə müqayisədə daha yüksək qiymətləndirilməlidir. 

Qida məhsullarının keyfiyyətinin standartlaşdırılmasının tarixi inkişafı 1945-ci ildə 

BMT-nin tərkibində Qida və Kənd Təsərrüfatı (FAO) və 1948-ci ildə Dünya Sağlamlıq 

Təşkilatı (WHO) qurulması ilə başlamışdır. Bu iki təşkilat müştəri sağlamlığını qorumaq və 

beynəlxalq ticarətdə etik qaydaları tətbiq etmək məqsədi ilə 1963-cü ildə  ―Qida Kodeksi‖-ni 

(Codex Alimentarius) və onun tərkibində HACCP prinsiplərini dərc etdilər [4, s.10]. Hal-

hazırda isə, qida sənayesi müəssisələri tərəfindən beynəlxalq bazarlarda yerli keyfiyyət 

standartları ilə bərabər HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GAP, GLP kimi çoxlu sayda 

keyfiyyət standartları istifadə edilməkdədir. 

Bu standartlar beynəlxalq bazarlarda hər kəsin anladığı beynəlxalq ticarət dili 

formalaşdırmaqla, müştəri etibarını, müəssisə efffektivliliyini və şirkətin bazardakı imicini 

artırır, müəssisə xərclərini azaldaraq şirkət mənfəətinin yüksəlməsinə köməklik göstərir. 

Beynəlxalq keyfiyyət standartları istehsalçı üçün məhsuldarlığı yüksəldir, xərcləri azaldır, 

ehtiyatların idarə edilməsini sadələşdirir, istehsal itkilərini azaldır, davamlı istehsalı təmin 

edir. 

Eyni zamanda, qida sənayesi ilə bazar arasında, eyni zamanda bazar ilə müştəri 

arasında olan qida keyfiyyəti və təhlükəsizliyi anlayışı keyfiyyət standartlarına əsaslanır. 

Beynəlxalq keyfiyyət standartları yüksək keyfiyyətli bazarlarda inkişaf etməkdə olan ölkələr 

üçün dəyər yaradaraq, rəqabətə davam gətirmək imkanı verir. Bu baxımdan, beynəlxalq 

keyfiyyət standartları şirkətlər və ölkələr üçün həm ticarət baryeri, həm də inkişaf katalizatoru 

rolunu oynayır. 

 

4. Azərbaycanda beynəlxalq keyfiyyət standartlarının tətbiqi problemləri 

Azərbaycanda beynəlxalq standartlar ilə əlaqəli sertifikatlaşmalar 2000-ci ildən 

etibarən başlamışdır. 2003-cü ilə qədər beynəlxalq standart tətbiq edən şirkətlərin sayı 5, 

2003-cü ildə 30, 2004-cü ildə 42, 2005-ci ildə 85, 2006-cı ildə 68, ümumilikdə isə 230 şirkət 

olmuşdur [6, s.11-12]. Azərbaycanda tətbiq edilən əsas beynəlxalq keyfiyyət və idarəetmə 

standartları, İSO 9001:2000 –Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi, HACCP- Ərzaq Təhlükəsizliyi 

standartı, İSO 14001- Ətraf mühit üzrə İdarəetmə Sistemi və İSO 22000- Ərzaq təhlükəsizliyi 

üzrə İdarəetmə Sistemi hesab edilir. 

Azərbaycanda göstərilən standartlar üzrə sertifikatlara sahib müəssisələrin az saylı 

müəssisələrin əksər hissəsini şərab, təbii şirə, kolbasa, şokolad, meyvə konservləri və süd 

məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr təşkil edir. Belə ki, HACCP sertifikatına 

malik müəssisələr əsasən kolbasa və şokolad məhsullarının istehsalı, İSO 22000 sertifikatı 

olan müəssisələr isə təbii şirə və şərab istehsalını həyata keçirir [5, s.126]. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu sahədə həyata keçirilən dövlət proqramları və 

dəstəyinin səmərəli olmasına baxmayaraq, hal-hazırda müəssisələrin ixracı və keyfiyyət 
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standartları ilə əlaqəli göstəricilər qənaətbəxş deyildir. Qida təhlükəsizliyi ilə əlaqəli 

beynəlxalq keyfiyyət standartlarına malik müəssisələrin cəmi müəssisələr içərisindəki payı 

çox aşağı qiymətləndirilir. 

Bu sahədə mövcud olan və beynəlxalq keyfiyyət standartlarının tətbiqinə maneə olan 

əsas problemlər aşağıdakı kimi göstərilə bilər: 

 Qida sənayesi müəssisələrində beynəlxalq keyfiyyət standartlarına malik olmanın 

üstünlükləri ilə bağlı məlumatsızlığın olması; 

 Standartların tətbiq edildiyi və ya sertifikata sahib müəssisələrin vahid reyestrinin 

mövcud olmaması; 

 Standart və normaların əksər hissəsinin sovet dövründə hazırlanmış olması və nəticədə 

milli standartların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırması zərurəti; 

 Bu sahə üzrə beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli tədbirlərin təşkilinin azlığı, 

 Yerli müəssisələrin təchizat zamanı məhsulun keyfiyyət standartlarının 

mövcudiyyətini tələb etməməsi; 

 Standartlaşma ilə əlaqəli dövlət orqanlarının müəssisələrdə beynəlxalq keyfiyyət 

standartlarının tətbiqində dəstəyin azlığı; 

 Ali tədris müəssisələrində müvafiq ixtisasların dərs proqramlarında geniş şəkildə əhatə 

olunmaması nəticəsində mütəxəssis azlığının olması. 

Azərbaycan qida sənayesi müəssisələrində keyfiyyətə nəzarətin idarəetmə sisteminin 

təkmilləşdirilməsinə, bununla bağlı qanunvericilik bazasına müvafiq dəyişikliklərin 

edilməsinə və müasir laboratoriyalar şəbəkəsinin genişləndirilməsinə və beynəlxalq 

təşkilatlarla əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə ehtiyac qalmaqdadır. 

Nəticə. Qida məhsullarının keyfiyyəti və təhlükəsiz şəkildə istehsalı istənilən qida 

sənayesi müəssisələrinin ümumi strateji planının və idarəetmə sisteminin əsas tərkib hissəsi 

olmalıdır. Məhsullarını beynəlxalq bazarda satışa çıxarmaq istəyən müəssisələrdə isə 

keyfiyyəti təsdiq edən standartların mövcudluğu mütləq şərt hesab edilir.  

Təcrübə göstərir ki, Azərbaycan müəssisələri qida məhsulları üzrə beynəlxalq 

sertifikatlara almağa yalnız iki halda maraqlı olurlar: 1. Rəqiblərdən geri qalmamaq, 2. Xarici 

bazarlara məhsul ixrac etmək. Lakin, bu tendesiya ―keyfiyyətin təmin edilməsi və 

yüksəldilməsi‖ prinsipi ilə ziddiyət təşkil edir. Baxmayaraq ki, hər iki halda müəssisələr 

beynəlxalq keyfiyyət standartlarına cavab verən məhsul istehsal edirlər, Azərbaycan 

müəssisələri yalnız sertifikat almaq düşüncəsi ilə hərəkət etdiklərindən məhsul keyfiyyəti 

ikinci planda olur. Beynəlxalq keyfiyyət standartları müəssisə üçün hərəkət nöqtəsi rolunu 

deyil, keyfiyyətli həyata keçirilən fəaliyyətin məntiqi sonluğu rolunu oynamalıdır. 
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