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GİRİŞ 

 

Tikili malların öz çəkisinə görə xalq istehlakı malları içərisində əhəmiyyətli 

yer tutan mal qruplarından biridir. 

Məlum olduğu kimi geyim məmulatları insanı ətraf mühitin mənfi 

təsirlərindən qorumaqla yanaşı, onun xarici görünüşünü bəzəyir, gündəlik həyat 

fəaliyyətinə mühüm təsir göstərir. 

Qeyd olunan xüsusiyyətlərlə yanaşı müasir tikili malların təyinatından asılı 

olmayaraq zəriflik, incəlik, eleqantlıq, yüksək kompozisiya həlli, harmoniyalılıq və 

s. kimi estetik xassə göstəriciləri daha çox tələb olunur. Bu baxımdan da tikili 

malların keyfiyyətinə qayulan tələblərin kompleksi daha geniş və mürəkkəbdir. 

Tikili mallarin müasir ticarət çeşidində aparılan müşahidələr göstərir ki, 

burada həm mənşəyinə, həm də materialına, model-konustruksiya əlamətlərinə, 

hazırlanma xüsusiyyətlərinə və bəzəndirilməsinə görə daha çox rəngarənglik təşkil 

edir. 

Tikili malların bazarında təklifin çox olmasına baxmayaraq, istehlakçı 

tələbinin tam və dolğun şəkildə ödəndiyini birmənalı şəkildə söyləmək doğru 

olmaz. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, əhaliyə təklif olunan müxtəlif təyinatlı 

məmulatlarda istehlak xassələrinin kompleksi heç də həmişə lazımi səviyyədə 

təmin olunmur. Xüsusilə ölçü xüsusiyyətləri, erqonomiklik, gigyeniklik, tikilmənin 

keyfiyyəti və s. kimi xassələr istehlakçıları razı salmır. 

Bu baximdan hazırkı buraxılış işi maraqlı və əhəmiyyətli bir mövzuya həsr 

olunmuşdur. 

Buraxılış işi həm nəzəri, həm də praktiki materiallardan istifadə edilməklə 

yazilmışdır. 
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İşin nəzəri hissəsində tikili malların keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbləri  

və keyfiyyəti formalaşdıran amillər geniş ədəbiyyat materialları əsasında təhlil 

edilmişdir. 

Praktiki hissədə isə müasir dövrdə ticarətə daxil olan, müxtəlif firmaların 

məhsulu olan tikili malların çeşidlərinin müqayisəli xarakteristikası verilmişdir. 

Bundan başqa qadın geyimlərinin keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və 

standarta uyğunluğunun yoxlanması üsulları da geniş şərh edilmişdir. 

Buraxılış işinin sonunda aparılan təhlillər əmtəəşünaslıq nöqteyi-nəzərindən 

ümumiləşdirilmiş və mövzu ilə bağlı bir sıra maraqlı təkliflər irəli sürülmüşdür. 
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I. NƏZƏRİ HİSSƏ 

1.1. Tikili malların keyfiyyətinə qoyulan tələblər 

 

 Geyimlərin keyfiyyəti istehlakcılar tərəfindən onlara qoyulan müxtəlif 

tələbləri təmin etməsi dərəcəsi ilə təyin edilir. İstehlak prossesində geyimlər 

insanların müxtəlif material və qeyri-material tələblərini odəyir. Material tələblərin 

mahiyyəti geyim tərəfindən insan orqanizminin normal həyat fəaliyyəti ücün 

şəraitin təmin olunmasıdır. Bu tələblər bilavasitə geyimin əsas funksiyası ilə 

bağlıdır və utilitar tələblər adlanır. Qeyri-material tələblər insanların estetik 

idealları və görüşləri ilə şərtləşir ki, bu da onları əhatə edən mövcud sosial-ictimai 

mühitdə formalaşır. 

Qadın geyimlərinin keyfiyyətinə qoyulan kompleks tələblər, onların 

təyinatından, istismar şəraitindən və bir cox başqa amillərdən asılıdır. Təyinatdan 

asılı olaraq geyimin əsas funksiyası  müəyyən edilir. Belə ki, ziyafət geyimləri 

ücün estetik xassə, gündəlik geyimlər ücün isə gigyenik xassələr daha vacibdir. 

Qoyulan bütün tələbləri ödəmək ücün geyimlər kompleks istehlak 

xassələrinə malik olmalıdırlar. 

Beləliklə qadın geyimlərinin keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələblərini 

aşağıdakı qruplara bölmək olar: erqonomik, estetik və etibarlılıq tələbləri. 

Geyimlərin onlara qoyulan tələbləri təmin etmə dərəcəsi bir cox amillərdən 

asılıdır ki, onları da aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar: 

 geyimlərin materiallarının xassələri, hansı ki, onların lif tərkibi, 

strukturu, koloristik tərtibatı və s. ilə şərtləşir; 

 geyimlərin model və konustruksiyası; 

 geyimlərə müxtəlif əlavə xassələrin verilməsi ücün onların emal 

olunması. 

Erqonomik tələblər - İnsanlar ücün optimal əmək şəraitinin yaradılması, 

onların gücünün, sağlamlığının, iş qabliyyətinin qorunması daha çox “insan-

geyim-mühit” sisteminin keyfiyyətindən asılıdır. Bu sistemin elementlərini nəzərə 
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almaqla geyimlərin qiymətləndirilməsi zamanı antropometrik, gigyenik və 

psixofizioloji tələblər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Antropometrik tələblər - geyimlərin insanların ölçü standartlarında verilən 

antropometrik göstəricilərinə uyğunluğudur. Bu tələblərin mahiyyəti ondadir ki, 

geyimlər həm statik həm də dinamik halda insanın forma və ölcülərinə uyğun 

gəlməlidir. Onlar tənəffüs, qan dövranı, müxtəlif hərəkətlərin yerinə yetirilməsi, 

yorğunluğun aradan götürülməsi ücün lazımi şəraiti təmin etməlidir. Geyimin 

konustruksiyası onun istismarı zamanı rahatlığı təmin etməlidir: məmulat asan 

geyinilməli, bağlanmalı və soyunulmalıdır. 

Geyimin insan bədəninin forma və ölçülərinə statik uyğunluğu məmulatın 

konustruksiyalaşdırılması prosesində təmin edilir. Geyimlərin ölçü xarakteristikası 

tipik fiqurların ölçü əlamətlərindən asılı olaraq müəyyən edilir. Geyimin 

formasının insan bədəninin formasına daha dəqiq uyğunluğuna,  geyimin 

konustruksiyasının hazırlanması zamanı fiqura oturma göstəricisinin nəzərə 

alınması ilə nail olmaq olar. Geyimin ölçü və formasının fiqurun ölçü və forması 

ilə uyğunsuzluğu zamanı məmulatda balansın pozulması baş verir. 

Geyimin forma və ölçülərinin fiqura dinamik uyğunluğu məmulatın bədənə 

sərbəst oturması üçün yol verilən əlavələrin hesabına təmin edilir. 

Gigyenik tələblər - geyimalti iqlimə qoyulan tələblərdən və geyimin insanın 

özünü yaxşı hiss etməsini və yaxşı iş qabliyyətinə malik olmasını təmin edən 

tələblərdən ibarətdir. Gigiyenik tələbləri təmin etmək üçün geyimlər aşağıdakı 

funksiyaları yerinə yetirməlidir: 

 insan bədənini xoşagəlməz xarici amillərin təsirindən qorumalıdır: 

soyuğun və istinin, atmosfer çöküntülərinin, günəş radiasiyasının, küləyin,  

mexaniki  zədələrin,  zərərli  istehsal  amillərinin  təsirindən və s.; 

 insanın həyat fəaliyyəti üçün normal şərait yaratmalıdır: orqanizmin 

normal istilik vəziyyətini, dərinin təənəfüsünü, qan dövranını, maddələr mübailəsi 

məhsullarını vaxtaşırı kənarlaşmasını təmin etmək və s. 
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Geyimlərin gigiyenik xassələri əsasən onların hazırlandığı materialların 

qalınlığından və keçiricilik xassələrindən asılıdır. Bir qayda olaraq təbii 

materiallardan hazırlanan məmulatların gigiyenik xassələri daha yüksək olur. 

Psixofizioloji tələblər – geyimlərin insanla onların psixoloji, fizioloji və 

psixofizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. 

Geyimlərin psixoloji tələblərə uyğunluğu məmulatın estetikliyində aşkara çıxır, 

onların fiqura yaxşı oturmasında, komfort şəraitin yaratmasında, insanın iş 

qabliyyətini, əhval-ruhiyyəsini yüksəltməkdə ozünü göstərir. Əgər geyim insan 

orqanizminin fəaliyyət xüsusiyyətlərinə, onun hislərinə, vərdişlərinə uyğun gələrsə 

psixofizioloji tələblər yerinə yetirilmiş olar. 

Fizioloji tələblərin təmin olunması üçün geyimlərin kütləsi, onların qabalığı 

və insan bədəni ilə geyimin qatları arasındakı sürtünmə mühüm rol oynayır. 

Geyimlərin kütləsi materialın kütləsindən, material qatlarının sayından, 

məmulatın ölçü xarakteristikasından asılıdır. Ağır geyimdə insan tez yorulur, 

hərəkət çətinləşir, enerji itkisi artır. Xüsusilə qış aylarında istifadə olunan üst 

geyimləri bəzən insan bədəninin ümumi çəkisinin 8-10%-ə qədərini təşkil edir ki, 

bu da çox böyük rəqəmdir. 

Geyimlərin kütləsinin azaldılmasına yüngül əsas materialların, həmçinin 

yüngül və yumşaq aralıq materiallarının tətbiqi ilə nail olmaq olar. 

Estetik tələblər – Geyim insanın xarici görünüşünü formalaşdırır,buna görə 

də geyimlərə qoyulan tələblər kompleksində estetik tələblər xüsusi yer tutur. 

Geyimlərə qoyulan estetik tələblər, onların insanların və cəmiyyətin estetik 

ideallarla ifadə olunan mənəvi tələblərinə uyğunluğunda özünü göstərir. Bu isə 

üslub və moda istiqamətinin dəyişməsi ilə daim mürəkkəbləşən bir prossesdir. 

Real məmulatın estetik qiymətləndirilməsi, onun insanın gözəllik haqqında 

ideal və təsəvvürləri ilə müqayisəsidir. “Gözəllik” anlayışı insan şüurunda bir sıra 

amillərin təsiri altında yaranır: cəmiyyətin həyat səviyyəsi, əmək şəraiti, 

mədəniyyətin və istehsalın səviyyəsi, iqlim şəraiti, milli xüsusiyyətlər və s. Bundan 

başqa estetik idealın formalaşmasına insanın fərdi xüsusiyyətləri – yaşı, həyat tərzi, 

məşğuliyyəti, yaşayış yeri və s. təsir edir. Hər bir insanın gözəllik haqqında öz 
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fikirləri vardir və buna uyğun olaraq da o, öz evini bəzəyir, bu və ya digər 

incəsənət əsrinə üstünlük verir və həmçinin geyim qarderobunu formalaşdırır. 

Gözəllik haqqında ictimai fikir isə bir çox amillərdən, o cümlədən ilk növbədə 

cəmiyyətin hərəkətverici qüvvələrinin inkişafından, onun mədəniyyətindən asılı 

olaraq  dəyişir və formalaşır. 

Geyim dekorativ – tətbiqi incəsənət obyektidir və eyni zamanda insanın 

şəxsi istifadə əşyasıdır. Buna görə də o, həm bütövlükdə cəmiyyətin estetik 

tələblərinə, həm də fərdi estetik tələblərə cavab verməlidir. 

Geyimlərin estetik tələbinə  moda və üslub böyük təsir gösyərir. Bədii üslub 

insan cəmiyyətinin uzun bir dövrünü əhatə edir və həmin dövrün zövqünü özündə 

əks etdirir. Ona görə də o məişət əşyalarının və geyimlərin xarici formasının köklü 

dəyişilməsini təyin edir. 

Üslub cəmiyyətin maddi – iqtisadi həyat şəraitinin xüsusiyyətlərini özündə 

cəmləşdirir. Üslub eyni zamanda cəmiyyətin bədii mədəniyyətinin vəziyyətini, 

həmin xalqın adət və ənənələrinin xüsusiyyətini və inkişaf dərəcəsini də müəyyən 

edir. 

Geyimdə modanın dəyişməsinə müxtəlif amillər təsir göstərə bilər. Bu 

zaman geyimə olan perspektiv tələbat da nəzərə alınmalıdır. Geniş yayılmış 

modaya məmulatın hazırlandığı materialın qiyməti və yararlılığı da təsir göstərir. 

Geyimin yayılmış bu və ya digər formasına ideoloji amillər də təsir edir. 

Müxtəlif ölkələrin özlərinə məxsus modaları vardır. Bu və ya digər səbəbdən moda 

bir ölkədən digər ölkəyə keçir. Moda düzgün istiqamətləndirildikdə kütlə 

tərəfindən geniş yayılır. Bir sıra hallarda modanın dəyişməsini psixoloji amillərlə 

də izah etmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, moda özü də müəyyən istiqamətdə 

məqsədə uyğun inkişaf etdirilməlidir. Belə ki, paltarların forma və ayrı-ayrı 

hissələrinin ölçülərinin dəyişilməsi də müəyyən hədd daxilində olmalıdır. Belə 

olduqda moda hamı tərəfindən qəbul edilir və istehlakcıni bəzəyir. Paltarlar üçün 

qəbul edilmiş moda insanların səhhəti, əmək fəaliyyəti, istirahəti, rahatlığı və digər 

cəhətlər üçün yararlı, əlverişli olmalıdır. 
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Geyimlərə verilən estetik tələblər və onların xassələri hər şeydən əvvəl, 

geyimin təyinatına və istismar şəraitinə tamamilə uyğun olmalıdır. Daha doğrusu, 

geyimin estetik tərtibi  və xassəsi onun təyinat və istismar şəraitinə təsir edən əsas 

amillərdəndir. Məsələn, şübhəsiz ki, rəqs, ev işi və digər təyinatlı geyimlərin 

formaları tamamilə müxtəlif olacaqdır. Göstərmək lazımdır ki, belə məsələlərin 

həllində paltarlar üçün tətbiq edilən parça və digər materialların rənginin, 

codluğunun, yumşaqlığının, forma saxlamasının draplaşmasının, istismar zamanı 

qısalmasının, əzilmə və çirklənmə dərəcəsinin, naxışının və üz səthinin 

quruluşunun, habelə digər xüsusiyyətlərin də böyük rolu vardır. 

Geyimlərin estetik xassələri yalnız modadan deyil onların hazırlandığı 

materialın xassəsindən, məmulatın konstruksiyasından, həmçinin texnoloji 

emaldan və digər amillərdən asılıdır. 

Geyimlərə verilən istismar tələbləri – Yuxarıda göstərdiyimiz tələblərlə 

yanaşı geyimlərə verilən ən mühüm tələblərdən biri də onlara verilən istismar 

müddəti və ya xidmət müddətidir. 

Geyimlərin xidmət müddəti dedikdə məmulatın dağılana qədərki istismar 

müddəti başa düşülür. Məmulatın istismar müddəti saat, gün, ay və illə təyin edilir. 

Məmulatın yararsız hala düşməsi müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Xalis 

xidmət müddəti məmulatın fiziki cəhətdən istismar müddətini başa vurmasıdır. 

Geyimlərin köhnəlməsi və yaxud dağılması müxtəlif amillərin təsiri altında 

baş verir. Bu təsirlər ayrılıqda və yaxud da kompleks ola bilər. Geyimlərin 

dağılmasında kompleks təsirlərə mexaniki-bioloji, foto-kimyəvi və başqa təsirlər 

daxildir. Bundan başqa materialların sürtünməsinin də dağılmaya böyük təsiri 

vardır. 

Geyimlərin istismar tələbindən danışarkən uzunömürlülüklə istismar 

müddətini bir-birindən ayrımaq lazımdır. Uzunömürlülükdə geyimin istismar 

edilmədiyi, yəni “istirahətdə” olduğu vaxt da hesablanır. Əgər məmulat müəyyən 
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səbəbdən istismardan kənarlaşdırılmışdırsa onda uzunömürlülük istismar 

müddətindən çox olacaqdır. 

Beləliklə də məmulatın istismar müddətinə iki səbəb təsir edə bilər – 

məmulatın dağılması və yaxud istismar şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq 

həmin məmulata istehlakçı tələbatının azalması. Bununla əlaqədar olaraq fiziki və 

mənəvi köhnəlmə bir-birindən fərqləndirilir. 

Mənəvi köhnəlmədə məmulat xarici görünüşünə görə artıq müasir modaya 

uyğun gəlmir və bəzən də məmulatın forma və ölçüsü tələbi ödəmir. Mənəvi 

köhnəlmənin nəticəsində məlum olur ki, məmuat istifadə edilmədən köhnəlmişdir. 

Fiziki köhnəlmədə geyim istismar edilməklə ömürünü başa vurur. Daha 

doğrusu kompleks təsirlərin nəticəsində geyim köhnəlir və sıradan çıxır. Bu 

təsirlərin dərəcəsi məmulatın təyinatından və onun istismar şəraitindən asılı olaraq 

müxtəlif ola bilər. Üst geyimlərinin köhnəlməsi üçün əsas səbəb təkrar 

qatlanmalar, sürtünmə, dartılma, havanın təsiri və mexaniki təsirlər hesab olunur. 

Fiziki köhnəlmə prosesində ümumi fiziki köhnəlmə ilə yerli fiziki 

köhnəlməni fərqləndirmək lazımdır. Ümumi fiziki köhnəlmədə məmçulatın bütün 

sahəsində müəyyən zəiflik yaranır. Belə halda məmulat istismar üçün tamamilə 

yararsız olur. Yerli fiziki köhnəlmədə məmulatın müəyyən hissəsi sıradan çıxa 

bilər, müəyyən hissəsi hələlik istismar üçün yararlılıq qabiliyyətini saxlaya bilər. 

Geyimlərin forma saxlaması parçanın upruqluğundan, emal keyfiyyəyindən. 

İstismar şəraitindən və s. asılıdır. Son dövrlərdə yaxşı forma saxlama qabiliyyətinə 

malik məmulatlar buraxmaq üçün əzilməyən materiallardan və müasir texnoloji 

əməliyyatlardan istifadə edilir. 
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1.2. Tikili malların keyfiyyətinin formalaşmasında xam  

materialların rolu 

 

Qadın geyimlərinin keyfiyyətinin formalaşmasına bilavasitə təsir edən 

amillərə materialın keyfiyyəti, layihənin keyfiyyəti (məmulatın modeli və 

konustruksiyası) və məmulatın hazırlanma keyfiyyəti (biçilmə, tikilmə və 

bəzəndirilmə) aiddir. 

Qadın geyimlərinin hazırlanmasında istifadə edilən bütün materialları 

məqsədli təyinatına görə altı qrupa bölürlər: əsas materiallar; aralıq materialları; 

istiliksaxlayan materiallar; detalların bərkidilməsi üçün olan materiallar; 

furnituralar;  bəzəndirici materiallar. 

Əsas materiallar. Bu qrupa qadın geyimlərinin bütün üz və astar 

detallarının hazırlandığı materiallar daxildir: parçalar, trikotaj polotnosu, 

toxunmamış materiallar, kompleks materiallar, gön və xəz. 

Gadın geyimlərinin üz detalları üçün istifadə olunan bütün materiallar 

təyinatına uyğun olaraq müxtəlif tələblərə – estetik,  gigyenik, istismara davamlılıq 

və s.cavab verməlidir. Astarlıq materiallar yüksək istismara davamlılıq, 

gigyeniklik, hava və buxarkeçiricilik xassələrinə malik olmalıdırlar. 

Aralıq materiallar – qadın üst geyimlərində onlara davamlı həcmi forma 

vermək, məmulatın ayrı-ayrı hissələrini dartılmadan qorumaq məqsədilə istifadə 

olunur. 

Üst geyimlərinin hazırlanması zamanı məmulatın ətək, yaxalıq və digər 

detallarında ust materialı ilə astar arasında  xüsusi aralıq materialı yerləşdirilir ki, 

onun da upruqluğu və bərkliyi həmin detalların kifayət qədər formasaxlamasını 

təmin edir. Aralıq materialı kimi kətan, yarımyun, pambıq, toxunmamış materiallar 

istifadə edilir. 

İstiliksaxlayan materiallar kimi qış təyinatlı geyimlərdə pambıq, vatin, 

prolon, toxunmamış həcmli polotnolar istifadə olunur. Təbii və süni xəzlər daha 

çox əsas materiallar kimi istifadə olunduğuna görə az hallarda istilikverici aralıq 

materialı kimi tətbiq edilir. 
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Geyim detallarının bərkidilməsi üçün olan detallar. Parça və trikotajdan 

olan geyim detallarının bərkidilməsi üçün əsasən  tikiş  saplarından – pambıq ipək 

və kimyəvi saplardan istifadə olunur. Parçadan olan məmulatlarda, bəzi hallarda 

sintetik polimer əsaslı yapışqanlardan da istifadə edirlər. 

Furnitura – düymələr, knopkalar, zəncirbəndlər, qarmaqlar, ilgəklər, iplər 

və s. məmulatın detallarının düymələnməsinə, örtülməsinə, bərkidilməsinə, 

məmulatın bəzəndirilməsinə xidmət edir. Bu məmulatlar metaldan, plastik 

kütlədən, ağacdan və digər materiallardan hazırlanır. 

Bəzəndirici materiallar kimi geyimlərdə lentlər, tesmalar, şnurlar, 

krujevalar, emblemlər və s. tətbiq edilir. 

 

 

1.3. Tikili malların keyfiyyətinin formalaşmasında istehsal texnologiyasının 

və son bəzək əməliyyatlarının rolu 

 

Modelləşdirmə – geyimin modelinin və yaxud ilkin nümunənin işlənib 

hazırlanması prossesidir. 

“Model” – müəyyən materialların və bəzəndirmənin tətbiqi ilə hazırlanan, 

müəyyən bədii formaya malik olan konkret geyim nümunəsidir. 

Layihələndirmənin bütün sonrakı mərhələlərində və istehsal mərhələlərində model 

etalon rolunu oynayır ki, bütün istehsal olunan məmulatlar buna uyğun olmalıdır. 

Rəssam-modelyerlər tərəfindən hazırlanan modellər müxtəlif tələblərə cavab 

verməlidirlər. Bir tərəfdən bu model əsasında hazırlanan məmulat şəxsi istehlak 

malı kimi gözəl olmalı, müasir dəbə, təyinatına,istehlakçının xarici görünüşünə 

uyğun olmalı, gigyenik və rahat olmalı, forma və ölçülərini, vacib istehlak 

xassələrini bütün istismar dövründə qoruyub saxlaya bilməlidir. Digər tərəfdən isə 

model səmərəli və tikiş texnologiyasının müasirimkanlarına uyğun olmalıdır. 

Modelləşdirmə istehlakçıların yaşından və ölçü xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 

diferensasiyaya uyğunlaşır. 
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Gələcək modelin təyinatı istehlakçıdan və istismar şəraitindən asılıdır. 

Gələcək modelin konkret utilitar funksiyası onun istismar şəraiti ilə müəyyən 

edilir. 

Modelin yaradılması zamanı onun xarici görünüşünün formalaşmasında 

materialın xassələri əsas rol oynayır. Material, onun plastik xassəsi məmulatın 

formasını diktə edir. Bundan başqa rəssam modelyer modeli işləyib hazırlayarkən 

mövcud materiallar haqqında təxmini təsəvvürlərə malik olmalıdır, əks halda 

model öz mənasını itirər. 

Rəssam modelyer yeni modeli yaradan zaman xalq incəsənətinin 

prinsiplərindən istifadə edir, texnoloji imkanları nəzərə alır, müəyyən istehlakçı 

qruplarının tələblərinə uyğun olaraq tətbiq olunan materialın və bəzəndirmənin 

keyfiyyətini yüksəltməyə çalışır. 

Rəssam-modelyer ideya – model və geyimin sənaye modelini yaradır. İdeya 

– model özündə unikal nümunəni (sərgi üçün, perspektiv üçün) əks etdirir. Belə 

yüksək bədiliyə malik olan model tətbiqi incəsənət əsərlərinə aid edilir. Adi 

modellərlə müqayisədə mürəkkəb konustruksiyaya malik olur ki, bu da çoxlu 

material sərfi, əl işlərinin çoxluğu ilə şərtləşir. 

Sənaye modeli ideya model əsasında hazırlanır. Onlar istehsal imkanlarını 

və modelin tirajını nəzərə almaqla konustruktiv və texnoloji cəhətdən yenidən 

işlənməsi ilə fərqlənir. 

Modelləşdirmə prossesinin ən vacib anı formanın yaradılmasdıdır. Geyimin 

forması dedikdə bu strukturu ətraf mühitdən ayıran sərhəd başa düşülür. Formanın 

strukturu onun həndəsi elementlərinin məkan sistemini özündə əks etdirir ki, bu da 

formanın məzmun həlli, funksional və texniki həlli ilə şərtləşir. Cəmiyyətin 

inkişafının hər bir dövrü öz forma üslubları ilə xarakterizə olunur. Klassik geyim 

formaları müasirlik ənənəsinin inkişafını əks etdirməklə gələcəyə çatmağa nail 

olmuşdur ki, bu da onların yaşaya bilmə qabliyyəti ilə bağlıdır. 

Geyimlərin forması bir tərəfdən həcm-məkan strukturu ilə, digər tərəfdən isə 

struktur elementlərinin və bədii kompozisiya elementlərinin vahidliyi ilə 

xarakterizə olunur. 
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Modeli yaradan zaman rəssam – modelyer onu nəzərə alır ki, geyimin 

forması və xassələri müxtəlif faktorlarla təyin olunur: insan bədəninin forması, 

onun yaşı, əmək fəaliyyətinin yeri və xarakteri, estetik tələbləri. 

Geyimlərin formasının həcm-məkan strukturu aşağıdakı ilkin elementlərlə 

müəyyən olunur: həndəsi görünüş və səthilik, ölçü, kütlə, material və bəzəndirmə. 

Formanın həndəsi görünüşü onun üç ölçülü koordinat sistemindəki nisbətləri 

ilə, həcmlilik dərəcəsi ilə təyin olunur. Aydındır ki, geyim formasının bu xassəsi 

insanın fiqurasından asılıdır. Aşağıdakı forma görünüşlərini ayırmaq olar: həcmli 

və xətti. 

Formanın səthi onun xarakteri və ya konfiqurasiyasıdır. Məsələn, əyrixətli 

səth qabarıq və ya batiq ola bilər, sınıq səth qatlamalı geyimlər üçün xarakterikdir. 

Formanın xarici cizgiləri, onun müstəvi proyeksiyası silueti yaradir. Siluet 

müxtəlif toxunan xətlərdən ibarət olan geyim formasının müstəvi üzərində 

təsviridir. Bu, geyimin fiqura yapışma dərəcəsini, çiyinlərin eni və hündürlüyünü, 

bel və ətək xətlərinin yerləşməisni, bu səviyyələrdə geyimin enini xarakterizə edir. 

Bel xətti üzrə geyimlərin fiqura oturmasından asılı olaraq geyim siluetləri 

aşağıdakı kimi ola bilər: fiqura kip oturan, yarımoturan, düz, sərbəst və ya 

trapesiya formalı. Geyim formalarını işləyib hazırlayarkən bir məmulatda müxtəlif 

siluetlər istifadə oluna bilər. 

Çiyinlərin enindən asılı olaraq siluetlər fərqləndirilir: düz çiyinli, hündür və 

alçaq çiyinli, enli və dar çiyinli və s. Bundan başqa ətək xəttindən asılı olaraq da 

siluetlər fərqləndirilə bilər. 

Siluet formanın vacib elementlərindəndir, bundan asılı olaraq geyimdə bu və 

ya digər dövür dəyişiklikləri haqqında mühakimə yürütmək olar. 

Geyim formasının konturları bütövlükdə və ayrı-ayrı hissələrdə müxtəlif 

xətlərlə əhatə olunur ki, bunlara da konustruktiv və dekorativ  xətlər deyilir. 

Konustruktiv xətlərə geyim formasının bütövlükdə konturu, yaxud ayrı- ayrı 

hissələrin konturu, həmçinin hissə və detalların birləşdirici xətləri aid edilir. 

Dekorativ xətlər formaya ifadəlilik və orjinallıq verir, müxtəlif bəzəndirmələrlə – 

tikiş, relyef, hörmə, kant, kəmər, manjet və s. ilə yaradılır. 
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Kompozisiya – formanın bütün elementlərinin onün ideya – bədii 

məzmununu əks etdirən vahid bütövlük halında birləşməsidir. Kompozisiyanın 

məqsədi sadəcə geyimin funksional və texnoloji gerçəkliyini yaratmaq deyil, həm 

də ona gözəllik vermək, hissələrin bütöv və tam harmoniyasını yaratmaq, onu ətraf 

mühitlə bağlamaqdan ibarətdir. 

Geyimlərin kompozisiyasının əsas xassələri harmonik bütövlük, hissələrin 

uyğunluğu, kompozisiya tarazlığıdır. 

Harmoniya dedikdə hissələrin vahid bütövlük halında birləşərək bədii 

tamlığı yaratması başa düşülür. Geyim formasının harmonik bütövlüyü yüksək 

təəsürat yaradır, onun bütün elementləri ölçü uyğunluğu və vahidliyi ilə fərqlənir. 

Formanın bütövlüyü onun hissələrinin tabeçiliyi ilə qırılmaz bağlıdır. Geyimin 

kompozisiyalı təşkil olunmuş həcmli forması onun bütün hissə və detallarının 

tabeçilik vasitəsidir. Modelin hazırlanması zamanı onun fomasında bütün qalan 

hissələrin tabe olduğu əsas element (kompozisiya mərkəzi) ayrılır. Kompozisiya 

mərkəzi kimi geyimin istənilən elementi və ya formanın istənilən hissəsi çıxış edə 

bilər. 

Formada kompozisiya bütövlüyünə bütün elementlərin balanslaşdırılması 

nəticəsində nail olmaq olar. Kompozisiya tarazlığı kütlənin, rəngin, fakturanın 

onun mərkəzinə nisbətən paylanmasından asılıdır, bu insan fiqurunun özünün 

tarazlığının nəzərə alınması ilə həll edilir və rəssamın intuisiyasına əsaslanır. 

Formanın elementlərini vahid bütövlük halında birləşdirmək, ona 

harmoniyalılıq və müəyyən emosional ifadəlilik (təntənəlilik, bayramsayağılıq, 

ciddilik və s.) və s. vermək üçün rəssam müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Bu 

vasitələrə rəng, kolorit, proporsiya, kontrastlıq, yuans, siommetriya, ritm və s. 

aiddir. 

Modelləşdirmə zamanı yaranan nöqsanlar daha çox qadın geyimlərinin 

xarici görünüşündə özünü göstərir ki, bu da geyimin estetik qiymətini aşağı salır, 

bəzi hallarda isə təyinatına uyğun istifadə olunmasını qeyri-mümkün edir. 

Modelləşdirmə prossesində yol verilən nöqsanlar nəticəsində qadın geyimlərində 

meydana çıxan bütün nöqsanları iki qrupa bölmək olar: 
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 modelin qeyri-düzgün kompozisiya həlli, kompozisiya bütövlüyünün 

pozulması, forma elementlərinin harmonikliyinin pozulması və s. nəticəsində 

yaranan nöqsanlar; 

 materialın bədii-koloristik tərtibatının və xassələrinin geyimin formasına 

uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranan nöqsanlar. 

Konustruksiyalaşdırma – model nümunəsi üzrə geyimin detallarının 

layihəsinin işlənib hazırlanması və lekalların kəsilməsi prossesidir. Lekallar geyim 

detallarının şablonlarıdır, hansı ki, geyim materialı bunlar əsasında biçilir; onlar 

kağızdan, kartondan, metaldan hazırlana bilər. 

Konustruksiya – məmulatın ayrı-ayrı detallardan vahid harmonik bütövlük 

halında qurulmasıdır. 

Konustruksiyalaşdırma zamanı formayaratma problemi həll olur, ki, bu da 

materialdan geyim məmulatının mürəkkəb həcmi formasının yaradılması ilə başa 

catır. 

Qadın geyimlərinin konustruksiyasına bir sıra vacib tələblər qoyulur. 

1. Konustruksiya məmulatın ilkin nümunəyə dəqiq uyğunluğunu təmin 

etməlidir. Məmulatın modelə forma, siluet, konustruktiv xətlər, bəzəndirmə və s. 

üzrə uyğunluğu lekalların dəqiqliyindən asılıdır. 

2. Konustruksiya geyimin vacib funksional xassəsini yaratmalıdır. Geyimin 

fiqura yaxşı oturması konustruksiyanın layihəsindən, uyğun hesablamaların 

dəqiqliyindən asılıdır. Eyni zamanda istifadə rahatlığı və geyimin insan üçün 

maksimal komfort yaratması da konustruksiyanın düzgün həllindən asılıdır. 

3. Geyimin konustruksiyası məmulatın iqtisadi məqsədyönlüyünü təmin 

etməlidir. Kütləvi istehsalda geyimin konustruksiyası iqtisadi və texnoloji cəhətdən 

səmərəli olmalıdır. 

Konustruksiyalaşdırma zamanı yaranan nöqsanlar ilk növbədə məmulatın 

xarici görünüşündə və geyimin fiqura oturma keyfiyyətinin pozulmasında özünü 

göstərir. Belə nöqsanları aradan qaldırmaq çox çətindir, bəzi hallarda isə onu 

məmulatın ölçüsünü və növünü dəyişməklə ört-basdır edirlər. Konustruksiyanın 

bütün mümkün nöqsanlarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: məmulatın təsdiq 
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olunmuş nümunəyə uyğun gəlməməsi; məmulatin fiqura oturma nöqsanları; 

iqtisadi və texnoloji səmərəliliyin pozulması. 

Məmulatın konustruksiyasının təsdiq olunmuş nümunəyə uyğunsuzluğu 

konustruktiv və dekorotiv xətlərdə özünü göstərir. Məmulatın fiqura oturmasında 

yaranan nöqsanların səbəbi məmulatın formasının insan bədəninin formasına 

uyğun olmamasıdır. Bu zaman məmulatda uzununa, əyri, köndələn qırışlar və 

qatlar yaranır. 

Geyimin fiqura oturmasındakı nöqsanlar məmulatda balansın pozulması 

zamanı yaranır. Balansın kiçilməsi zamanı məmulatın kürək hissəsi qabağa doğru 

əyilir, yan tikişlər yerini dəyişir, yaxalığın arxa hissəsi boyuna oturmur, ətəklər bir-

birini modeldə verildiyindən çox örtür. Balansın artması zamanı isə məmulatın 

qabaq hissəsi dartılır, yan tikişlər arxaya doğru yerini dəyişir, yaxalığın arxa tərəfi 

boyuna həddindən çox oturur, ön tərəfdən isə məmulatın ətək ləri ayağa yapışır. 

Konustruksiyanın iqtisadi və texnoloji cəhətdən səmərəsiz olması kütləvi 

istehsalda ciddi itkilərə gətirib çıxarır. Belə ki, səmərəsiz konustruksiya material 

itkisinə, məmulatın emalına çox əmək sərf olunmasina və nəticədə məmulatın baha 

başa gəlməainə səbəb olur. 

Biçilmə əməliyyatı – geyim məmulatlarının keyfiyyətinin formalaşmasında 

mühüm rol oynayır. Geyim məmulatlarının bütün biçim əməliyyatlarını iki yerə 

bölürlər: hazırlıq əməliyyatları və əsas əməliyyatlar. 

Biçilmə prossesində aparılan hazırlıq əməliyyatlarına materialların 

keyfiyyətcə qəbulu, konfeksiyalaşdırma, parçaların nastildə sortlaşdırılması, parça 

kəsiklərinin hesablanması, işarələnmənin və trafaretlərin hazırlanması aiddir. 

Materialların keyfiyyətcə qəbulu dedikdə xüsusi çıxdaş dəzgahlarında geyim 

üçün daxil olan bütün materialların keyfiyyətinin yoxlanması başa düşülür. Bu 

zaman materialların markasına və sortuna diqqətlə nəzarət edilir. 

Konfeksiyalaşdırma dedikdə hər bir model üçün bütün materialların texniki 

şərtlərə tam uyğun olaraq seçilməsi nəzərdə tutulur. 
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Müəssisələrdə materialların biçilməsi nastillər üzərində həyata keçirilir ki, 

bu da çoxlu miqdarda polotno yığımından ibarət olur. Biçilmənin yüksək 

keyfiyyəti nastildə parçaların düzgün sortlaşdırılması ilə təmin edilir. 

Geyimlərin material tutumunun azaldilması üçün parça hissələrinin 

hesablanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Parçanı tam istiafdə etmək üçün 

əvvəlcədən hər bir kəsik hesablanır. Bunun üçün müxtəlif növ və müxtəlif ölçü 

xarakteristikalı məmulatlar üçün material sərfi normalarından istifadə olunur. 

İşarələnmə dedikdə polotno üzərində lekalların konturlarının qeyd olunması 

başa düşülür. 

Nastilin kəsilməsi – yüksək peşəkarlıq  tələb edən mürəkkəb və məsuliyyətli 

işdir. Bu zaman yüksək dəqiqliyə əməl olunmalıdır. 

Biçilmə zamanı geyim məmulatında bir sıra nöqsanlar yarana bilər. Bu 

nöqsanlar əsasən polotnonun nastildə qeyri-düzgün yerləşməsi, lekalların 

qısalması, nastilin detalların konturuna uyğun olmayaraq kəsilməsi və s. səbəbdən 

yaranır. 

Geyim məmulatlarının hazırlanması – prossesində məmulatın xarici 

görünüşünü, fiqura oturma keyfiyyətini, uzunömürlülüyünü müəyyən edən vacib 

istehlak xassələri formalaşır. 

Geyimlərin hazırlanması prossesinə aşağıdakı əməliyyatlar daxildir: biçilmiş 

detalların emal olunması, ayrı- ayrı detallardan məmulatin yığılması, məmulata 

həcmi formanın və əmtəə görünüşünün verilməsi. 

Qadın geyimlərinin yüksək keyfiyyəti onların hazırlanmasına qoyulan 

aşağıdakı tələblərin yerinə yetirilməsi ilə təmin edilir: 

 məmulatda modelin həcmi formasının dəqiq və düzgün yerinə 

yetirilməsi; 

 məmulatın formasının istismara yüksək davamlılığı; 

 məmulatın fiqura yaxşı oturmasını təmin etmək məqsədilə detal və 

hissələrin düzgün texnoloji emalı; 

 birləşdirici tikiçlərin dəqiq yerinə yetirilməsi; 
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 rütubətli – isti emal əməliyyatının  dəqiq və yüksək keyfiyyətlə yerinə 

yetirilməsi; 

 furnituraların düzgün tikilməsi; 

 məmulatın cüt detallarının düzgün formada və simmetrik yerləşdirilməsi. 

Qadın geyimlərinin hazırlanmasında aparılan bütün əməliyyatları texnoloji 

prinsiplərə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 geyimlərin detal və hissələrinin birləşdirilməsi əməliyyatları; 

 geyimlərin rütubətli – isti emalı; 

 yekun – bəzək əməliyyatları. 

Qadın geyimlərinin detal və hissələrinin birləşdirilməsi əməliyyatları 

məmulatların istehlak xassələrinin – xarici görünüşünün, fiqura oturma 

keyfiyyətinin, möhkəmliyinin, istismara davamlılığının və s. formalaşmasında 

böyük rol oynayır. Geyimlərin detal və hissələri sap, yapışqan və termoplastik 

materialların qaynaq edilməsi üsulu ilə birləşdirilir. Qadın geyimlərinin 

detallarının sapla bərkidilməsi daha geniş yayılmışdır. Detalların bərkidilmə yeri 

tikiş adlanır. Bərkidilmə üsulundan asılı olaraq sap, yapışqan və qaynaq tikişləri 

fərqləndirilir. Sapla birləşdirmə zamanı detallar bir və ya bir-neçə tikişlə bərkidilir. 

Qeyim detallarının sapla birləşdirilməsinin maşın və əl üsulları fərqləndirilir. 

Geyim istehsalında keyfiyyət və sürət baxımından daha səmərəli olduğuna görə 

maşın üsulundan daha şox istifadə olunur. 

Maşin tikişləri sapların toxunması üsuluna görə məkik və zəncirvari 

tikişlərə, sapların sayına görə bir, iki və üçsaplı tikişlərə bölünür. 

Yapışqan üsulunda geyim detalları yapışqan maddələrinin köməyi ilə 

bərkidilir. Bu məqsədlə termoplastik polimerlər əsasında alınan müxtəlif yapışqan 

maddələri istifadə olunur. Geyim istehsalında yapışqan maddəsi kimi 

sopoliamidlər, polietilenlər, poliuretanlar, poliefirlər, polivinilxlorid və s. tətbiq 

edilir. 
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Qaynaq üsulu geyim məmulatı plyonka materialından və termoplastik 

liflərdən hazırlandıqda tətbiq edilir. Bu üsul daha perspektivli  sayılır. Yapışqan 

birləşməsi bir sıra tələblərə cavab verməlidir. Bunlardan ən vacibi hermetiklik, 

kifayət qədər möhkəmlik, elastiklik, gözəl xarici görünüş və s. dir. 

Rütubətli – isti emal (RİE) qadın geyimlərinin istehlak xassələrinin 

formalaşmasında mühüm rol oynayır. RİE geyimlərdə lazımi həcmi forma yaradır, 

tikişləri emal edir, kənarları hamarlayır. RİE detalların yapışqanla 

birləşdirilməsində, yekun bəzəndirmədə aparılaraq məmulata əmtəə görünüşü 

verir. 

Qadın geyimlərində aparılan yekun – bəzək əməliyyatlarının məqsədi 

məmulatın son tərtibatını yaratmaqdır. Məmulatın keyfiyyətinin formalaşmasında 

bu əməliyyatların əhəmiyyəti kifayət qədər böyükdür. Bu əməliyyatların sırasına 

ilgəklərin, bərkidicilərin hazırlanması, düymələrin, qarmaqların, ilmələrin, iplərin 

tikilməsi, təmizləmə, son rütubətli-isti emal və buxarlandırma əməliyyatları 

daxildir. 

Qadın geyimlərinin hazırlanması prosesində bir çox nöqsanlar yarana bilər. 

Bu nöqsanlar məmulatın xarici görünüşünün, formasının, ölçülərinin, fiqura 

oturma keyfiyyətinin pozulmasına, xidmət müddətinin azalmasına səbəb olur. 

Nöqsanların yaranması səbəbi məmulatların emalı zamanı normativ – texniki 

sənədlərdə qoyulan tələblərə əməl olunmamasıdır. 

Gadın geyimlərinin hazırlanması zamanı yaranan bütün nöqsanları aşağıdakı 

gruplara bölmək olar: ümumi nöqsanlar və məmulatın fiqura oturma nöqsanları, 

birləşdirmə nöqsanları, RİE və yekun əməliyyatlar nöqsanı. 

Ümumi nöqsanlara və məmulatın fiqura oturmasında yaranan nöqsanlara 

aşağıdakılar aiddir: məmulatın və onun ayrı-ayrı hissələrinin xətti ölçülərinin 

pozulması, bəzi üst detallarının olmaması, məmulatın emalına qoyulan texniki 

tələblərin pozulması və s. 
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Birləşdirmə nöqsanlarına – tikişlərin əyriliyi, qeyri simmetrikliyi, tikiş xətti 

üzrə parçanın güclü dartılması, tikiş sapı ilə materialın rənginin uyğun olmaması, 

bəzəndirici tikişlərin olmaması və s. kimi nöqsanlar daxildir.  

RİE və yekun əməliyyatlar nöqsanları aşağıdakılardır: məmulatın həcmi 

formasının pozulması, qırışların yaranması, məmulatın və ayrı-ayrı detalların 

kənarlarının əyilməsi, materialın rənginin dəyişməsi, deşik, yanıq, ləkə və s. 

nöqsanlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23

II. TƏCRÜBİ HİSSƏ 
2.1. Ticarətə daxil olan tikili malların təsnifatı və çeşid xarakteristikası 

 
Тикили малларын чешидиня бцтцн жинс-йаш хцсусиййятиндя олан, йяни киши, 

гадын вя ушаг цчцн нязярдя тутулан эейимляр, еляжя дя йатажаг аьлары, 

йемякхана сцфряляри, идман лявазиматлары вя с. дахилдир. Тикили маллар бир-

бириндян артикулуна, фасонуна, мцряккяблийиня, силуетиня, бичиминя, 

материалына, технолоъи емалына вя диэяр яламятляриня эюря фярглянирляр. 

Тяйинатына эюря бцтцн тикили маллары 5 синфя бюлмяк олар: мяишят 

мямулатлары, идман мямулатлары, хцсуси эейимляр, идаря эейимляри вя милли 

эейимляр. Истифадя шяраитиндян асылы олараг бунлар да айры-айры йарымгруплара 

бюлцнцр. 

Щяр бир синиф эейимляр дя юз нювбясиндя 5 група бюлцнцр: цст эейимляри, 

йцнэцл донлар, дяйишякляр вя тикиш хырдаватлары, баш эейимляри, лявазиматлар вя 

башга мямулатлар. 

Эейимляр истещлакчынын жинс-йаш яламятляриня эюря кишиляр, гадынлар, 

ушаглар цчцн нязярдя тутулур. Онлар мювсцмцня вя эейилмя вахтына эюря гыш, 

йай вя истянилян вахт истифадя едилян олурлар. 

Эейимлярин щазырланмасы цчцн йун, ипяк, памбыг, кятан вя кимйяви 

лифлярдян олан парчалардан истифадя едилир. Эейим маллары истещсалында парча 

материаллардан эюндян, замшадан, хяздян вя с. истифадя едилир. 

Тяйинатына эюря эейим маллары ев, эцндялик, чыхыш, иш вя истиращят цчцн 

нязярдя тутулур. 

Тикили мямулатларын щяр бир чешиди цчцн характеристика вермяк мцмкцн 

олмадыьындан онларын чешид характеристикасы груп цзря верилир. Бурада тяйинат 

яламяти ясас эютцрцлцр. 

Мяишят тяйинатлы тикили мямулатлар. Цмуми тикили мямулатлар ичярисиндя 

мяишят тикили мямулатлар синфи ясас йери тутур. Бизим юлкямиздя тикили 

мямулатларын истещсалы фасилясиз олараг эенишляндирилир ки, бу да онун цмуми 

мал дювриййясиндя хцсуси чякисини артырыр. 
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Тикиш сянайеси сащясиндя йени чешидин йарадылмасында вя йени парча вя 

материаллар ясасында мямулатларын бурахылмасында хейли иш эюрцлмцшдцр. 

Щазырда тикиш сянайеси сцни хяз, эюн, икигат вя тохунмамыш материаллар 

ясасында эюдякчя, палто вя с. мямулатларын чешидинин артырылмасына хцсуси 

ящямиййят верир. 

Йун иля синтетик лифлярин гарышыьындан щазырланан палтарларын истещсалы 

илдян-иля артыр. Синтетик лифлярин ялавя олунмасы истещлакчы цчцн мямулатлара 

зярури олан язилмямяк, йахшы форма сахламаг, аз йыьылан, йцнэцллцк кими 

хассялярин верилмясиня имкан йарадыр. 

Цст эейимляри. Бу груп эейимляр палто вя костйум йарымГРУпундан 

ибарятдир. 

Истещлакчыларын жинс-йаш эюстярижиляриня эюря цст эейимляри йун, йарымйун, 

памбыг, ипяк (тябии вя сцни) парчалардан резинляшдирилмиш, икигат материаллардан 

вя с. щазырланыр. Кимйяви лифляр ясасында щазырланан парчаларын тятбиги даща 

эенишляндирилир. Цст эейимляри тяйинатына эюря ев, эцндялик, чыхыш вя истиращят 

эейимляриня бюлмяк олар. 

Палто йарымгрупуна палтолар, йарымпалтолар, бушлатлар, ъакетляр, 

эюдякчяляр вя с. дахилдир. 

Палтолар да йаш-жинс яламятляриня эюря киши, гадын вя ушаглар цчцн,  

мювсцмцня эюря гыш, йай, мювсцмдян кянар вя комбиняляшмиш (исти астарлы) 

олурлар. 

Палтоларын башлыжа истещлак хассяляриня естетик вя истилик сахлама эюстярижиси 

дахилдир. Палтоларын нюв мцхтялифлийи онларын формасындан, мямулатын 

бичилмясиндян, цз материалындан вя бир сыра башга елементлярдян асылыдыр. 

Палтоларын чешидинин сабитлийиня диггят йетирился, мялум олур ки, гадын 

палтоларынын чешиди даща тез-тез дяйишир. 

Гадын палтоларынын щазырланмасы цчцн даща йцнэцл, мцхтялиф фактуралы вя 

рянэли (мащуд, драп, фуле, бостон, габардин, тохунмамыш парча мямулаты вя 

с.) парчалардан истифадя олунур ки, бунларын да чешиди фасилясиз олараг йениляшир 

вя йахшылашдырылыр. 
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Йарымпалтолар да истещлакчыларын жинс-йаш эюстярижисиндян асылы олараг 

кишиляр, гадынлар вя ушаглар цчцн щазырланыр. Мювсцмя эюря йарымпалтолар гыш 

цчцн вя мювсцми олур. Йарымпалтолар да ясасян палтолар щазырланан 

материаллардан щазырланыр. 

Бушлатлар мяктяб йашлы вя мяктябягядяр йашлы оьланлар цчцн бурахылыр. 

Костйумлар йарымгрупу мяишят тяйинатлы эейимляр ичярисиндя ян чох 

йайылмышы вя ян важибидир. Бу йарымгрупда истещлакчынын жинс-йаш хцсусиййятиня 

эюря кишиляр, гадынлар вя ушаглар цчцн олур. Мювсцмцня эюря костйумлар гыш, 

йай вя мювсцмдян кянар олурлар. Тяйинатына эюря костйумлар эцндялик 

истифадя едилян, чыхыш, эязинти вя истиращят цчцн олур. 

Костйумлар ашаьыдакы нюв мямулатлары юзцндя бирляшдирир: икили вя цчлц 

костйумлар, кишиляр цчцн тяк пенжякляр, гадынлар цчцн тяк ъакетляр, ъилетляр, тяк 

шалварлар, идман шалварлары, йубкалар, ушаг костйумлары, эюдякчяляр, 

эимнастйоркалар вя с. 

Костйумлар башга эейимлярдян юзцнцн эениш чешиди, бичиминин 

мцхтялифлийи, формасынын зянэинлийи вя мцхтялиф материалларын тятбиг едилмясиля 

фярглянир. 

Моданын инкишаф истигамятиндян асылы олараг киши костйумларынын чешиди 

гадын костйумларына нисбятян сабитдир. 

Костйумларын щазырланмасында йун, йарымйун, шал вя зяриф мащуд 

парчалардан (трико, шевиот, бостон, коврекот вя с.) синтетик лифлярин гарышыьы иля 

щазырланмыш мцхтялиф рянэли вя нахышлы парчалардан, памбыг, кятан вя ипяк 

парчалардан истифадя едилир. 

Ушаглар цчцн бурахылан костйумлара даща йцксяк тялябляр верилир, 

хцсусиля онларын бядии тяртибатына даща жидди фикир верилир. Ушаглар цчцн 

костйумлар ращат, эюзял, ялван, ушаьы севиндирян, щярякятя мане олмайан, 

зювгц охшайан олмалыдыр.  

Ушаг костйумларынын фасону ушаьын йашындан асылыдыр. 

Эюдякчяляр кишиляр, гадынлар вя ушаглар цчцн бурахылан баьлы вя ачыг 

йахалы олур. Онларын йахасы дцймя вя зянжирбяндля баьланыр. 
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Блузкалар да киши, гадын вя ушаглар цчцн олур. Блузкалар эцндялик, 

эязинти вя идман костйуму иля эейилир. 

Йцнэцл донлар групу мяишят тяйинатлы эейимляр ичярисиндя юзцнцн щяддян 

артыг нювмцхтялифлийи вя фасонларынын зянэинлийи иля фярглянир. Йцнэцл донлар 

гадынлар вя гызлар цчцн олур. 

Йцнэцл донлар мювсцмцндян асылы олараг гыш, йай вя мювсцмдянкянар 

олур. Донларын щансы мювсцм цчцн олмасыны онларын щазырландыьы материал 

тяйин едир. 

Донларын щазырландыьы материаллар лиф тяркибиня, гурулушуна, тяртибатына 

эюря мцхтялиф олур. Йцнэцл донларын щазырланмасында памбыг парчалар 

ящямиййятли йер тутур. Бу парчалар йахшы эюрцнцшя малик олмагла, язилмяйян, 

кифайят гядяр щава кечирян, щаванын тясирляриня, тякрар йуйулмайа гаршы 

давамлы вя с. мцщцм истещлак хассяляриня малик олмалыдыр. Йцнэцл донларын 

щазырланмасында памбыгла лавсанын, кятанла кимйяви лифлярин гарышыьындан 

щазырланмыш парчалардан эениш истифадя олунур. 

Йцнэцл донлар тяйинат етибариля ев, эцндялик (щяр эцн), чыхыш вя йай 

истиращяти цчцн олур. Гадынлар вя гызлар цчцн нязярдя тутулан йцнэцл донлар 

бцтцн юлчцлярдя, бойда, долулугда бурахылыр. 

Йцнэцл донлар групу 4 йарымгрупа – донлар, блузкалар, йубкалар вя 

диэяр дон мямулатларына бюлцнцр. 

Донлара хцсуси донлар, дон-палто, дон-костйум, сарафанлар, халатлар вя 

с. аиддир. 

Донлар фасонунун мцхтялифлийиня эюря башга эейимлярдян фярглянир. 

Силуетиня эюря дцз вя эениш олур. 

Чыхыш донлары эюзял харижи эюрцнцшя малик олмагла эязинти вя шянлик цчцн 

нязярдя тутулур. Бу донлар мцряккяб бичимли, мцхтялиф фасонлу вя 

бязяндирилмиш олурлар. Эцндялик вя ев цчцн олан донлардан фяргли олараг чыхыш 

донлары мювсцми тяйинатлы истещсал едилир. 
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Истиращят цчцн олан йцнэцл донлар айрыжа мямулат щалында бурахыла биляр. 

Дяст щалында оланлар сарафандан, блузкадан вя халатдан ибарят ола биляр. Бу 

эейим дястиня чанта, гыйгаж вя йа шлйапа да дахил ола биляр. 

Ушаг донларына хцсуси тялябляр верилир. Беля ки, ушаг донлары ращат, 

эиэийеник, бядии жящятдян эюзял тяртиб олунмуш вя игтисади жящятдян ялверишли 

олмалыдыр. 

Дон-палтолар силует вя форма етибариля палтону хатырладыр, конструк-

сийасына, материалына вя емалына эюря дондур. Бунлар бир йахалы вя ики йахалы 

ола биляр. Дон-палто донлуг йун вя ипяк парчалардан астарсыз тикилир. 

Бюйцк йашлы гызлар цчцн тикилян донлар ъакетля дя бурахылыр. Гадынлар вя 

ушаглар цчцн нязярдя тутулан сарафанлар ачыг дон олуб, голсуз, йахалыглы, 

йахуд йахалыгсыз щазырланыр. Сарафанлар ясасян памбыг, кятан, бязян дя йун, 

ипяк вя синтетик парчалардан тикилир. 

Халатлар истиращят вя иш цчцн олур. Ясасян памбыг вя ипяк парчалардан 

щазырланыр. Халатларын габаг тяряфи мцхтялиф фасонларда бурахылыр.  Халатлар 

бойунлуглу, жибли, мцхтялиф узунлугда вя ендя, голлу вя голсуз олур. 

Халатлардан фяргли олараг дон-халат харижи эюрцнцшжя дону вя халаты хатырладыр. 

Блузкалар тяйинатына эюря эцндялик вя эязинти цчцн олур. Силует етибариля 

блузкалар бядяня йапышан, йарымйапышан, дцз вя сярбяст олур. Эязинти тяйинатлы 

блузкалар эцндялик блузкалардан даща мцряккяб вя мцхтялиф фасонлу вя 

бязякли олмасы иля фярглянир. Эцндялик эейилян блузкалар ясасян памбыг, кятан 

вя ипяк парчалардан щазырланыр. Бунлар сайа бязянмиш вя садя фасонлу олур. 

Дяйишякляр групу юзцндя 3 йарымгрупу бирляшдирир: цст, алт, эейимя аид 

олмайан дяйишякляр вя тикиш хырдаватлары. 

Дяйишяк мямулатлары жинс-йаш яламятиндян, тяйинатындан, фасонундан вя 

щазырландыьы материалдан асылы олараг мцхтялифдир. 

Дяйишяк мямулатлары комплекс хассяляря малик олмалыдыр. Эиэийеник, 

максимум ращат, йарарлы вя с. хассяляриня эюря памбыг парчадан олан дяйишяк 

мямулатлары ясас йер тутур. 
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Дяйишяклярин щазырланмасы цчцн памбыг парчалардан башга вискоз, 

асетат, штапел вя тябии ипяк парчалардан да эениш истифадя едилир. 

Дяйишякляр формасына эюря жидди, идман, фантазийа формалы олурлар. 

Сарочкалар памбыг парчалардан, кятан полотнолардан, тябии вя сцни 

парчалардан тикилир. Киши сорочкалары мцхтялиф типлярдя вя фасонларда бурахылыр. 

Алт дяйишякляри чешидиня кишиляр вя оьланлар, гадынлар вя гызлар, баьча йашлы 

вя тязя доьулмуш ушаглар цчцн олан дяйишякляр дахилдир. Кишиляр вя оьланлар 

цчцн олан алт дяйишякляри чешиди кюйняклярдян, туманлардан, йатажаг 

пиъамаларындан вя эежя кюйнякляриндян ибарятдир. Алт дяйишяк кюйнякляри 

ясасян памбыг парчалардан, еляжя дя кятан парчалардан щазырланыр. 

Киши вя оьланлар цчцн олан алт дяйишякляри нязярдя тутулмуш шкалайа 

уйьун юлчц вя узунлугларда бурахылыр. 

Киши вя оьлан алт дяйишякляриня нисбятян гадын вя гызлар цчцн олан алт 

дяйишякляри чешиди чох эениш олур. Бурада кюйнякляр, комбинасийалар, туманлар, 

дястляр (гарнитурлар), йатажаг пиъамалары, алт йубкалары, чиммяк костйумлары вя 

с. дахилдир. 

Мялумдур ки, гадын алт дяйишяк мямулатлары киши алт дяйишяк мя-

мулатларына нисбятян даща зяриф, йумшаг, йахшы форма сахлайан, эюзял, зювгц, 

тялябаты юдяйян материаллардан тикилир. 

Дяйишяк йарымгрупундан бири дя эейимляря аид олмайан дяйишяклярдир. 

Бу йарымгрупда ясас йери йатажаг вя йемякхана дяйишякляри тутур. 

Йатажаг дяйишякляринин чешиди юзцндя дюшякаьларыны, одейал алтлыгларыны, 

йастыг цзлярини, юртцкляри, одейаллары вя с. бирляшдирир. 

Бир гайда олараг йатажаг дяйишякляри аьардылмыш вя йахуд сайа бойанмыш 

рянэли кятан вя йарымкятан парчалардан щазырланыр. Дюшякаьлары истещлакчыларын 

йашындан асылы олараг мцхтялиф юлчцлярдя бурахылыр. 

Йемякхана дяйишякляриня сцфряляр, салфеткалар вя стол цчцн лазым олан 

башга предметляр дахилдир. Сцфряляр формажа квадрат, дцзбужаглы олуб, ъаккард 

тохунушлу, сайа тохунушлу, кянарлары щашийяли вя йахуд щашийясиз щазырланыр. 

Йемякхана мямулатлары дястиндя 1 сцфря, 6 (12) ядяд салйетка олур. 
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Тикиш хырдаватларына бядяни дцз сахлайан (корсет) мямулатлар – лифчик, 

кямяр, жораб сахлайан, галстуклар вя с. дахилдир. 

Бу мямулатлар мцхтялиф материаллардан щазырланыр. Ясас памбыг вя ипяк 

парчалар, резинли парчалар ишлядилир. Тикиш хырдават мямулатлары мцхтялиф бязяк 

ямялиййатларындан кечирилир. Бунлар да мцхтялиф юлчцлярдя бурахылыр. 

Тикили маллар ичярисиндя баш эейимляри мцстягил груп тяшкил едир. Баш 

эейимляри щяр щансы бир палтар кими мцяййян вязифяни йериня йетирир. Даща 

доьрусу, башы харижи тясирлярдян мцщафизя едир. Баш эейимляри дя костйумлар 

кими адамлары бязямялидир. Баш эейимляринин бу вязифясини нязяря алараг онлара 

жидди кейфиййят тялябляри верилир. Баш эейимляри естетик, эиэийеник вя истисмар 

тялябляриня жаваб вермялидир. Баш эейимляри адамлары бязямяли вя онлара 

йарашыг вермялидир. Баш эейимляринин чешидиня мцхтялиф фасонлу шапкалар, 

шлйапалар, береткалар, фураъкалар, кепкалар вя с. дахилдир. Бу груп мямулатлар 

кишиляр, гадынлар вя ушаглар цчцн щазырланыр. Баш эейимляри мювсцмя эюря мцх-

тялиф чешиддя бурахылыр. 

Тяйинатына эюря мяишят баш эейимляри эцндялик, эязинти, туризм вя 

истиращят цчцн олурлар. Бунлардан башга гадынлар цчцн хцсуси щазырланмыш баш 

эейимляри бурахылыр ки, бунлары гонаглыьа, театра вя с. йерляря эетмяк цчцн 

эейинирляр. 

Идман тяйинатлы тикиш мямулатлары тикили малларын ичярисиндя ящямиййятли 

йер тутур. Идман малларына кцтляви идман вя идманын хцсуси нювляри цчцн олан 

эейимляр дахилдир. 

Кцтляви идман тяйинатлы эейимляр силуетиня, фурнитурасына вя 

конструксийасына эюря цмуми тяйинатлы эейимлярдян фярглянирляр. Бу эейимляр 

ясасян ялван рянэлярдя бурахылыр. 

Мяишят тяйинатлы идман эейимляри йалныз эюзял дейил, щям дя ращат, 

йцнэцл, кифайят гядяр давамлы, тоздан вя чиркдян асанлыгла тямизлянян 

олмалыдыр. Бу эейимляря йцксяк эиэийеник тялябляр верилир. Идман палтарлары цчцн 

истифадянин ращатлыьынын бюйцк ящямиййяти вардыр. О, идманчынын бядянини йахшы 
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тутмалы, ойун щярякятиня манечилик тюрятмямялидир. Буна эюря дя идман 

палтарларына верилян естетик тялябляр икинжи йердя дурур. 

Тикили маллар ичярисиндя идаря тяйинатлы эейимлярин дя мцяййян пайы вардыр. 

Бунлара щярби хидмятчиляр, чай-дяниз донанмасы хидмятчиляри (флот), рабитя 

ишчиляри, верэи вя эюмрук ишчиляри, дямирйол мяктябляринин шаэирдляри вя с. цчцн 

олан формалар дахилдир. 

Идаря тяйинатлы тикили эейимляр мяишят тикиш эейимляриндян формасына, 

конструксийасына, юлчцляриня, рянэиня, материалынын нювцня, фяргляндирижи 

техники ишаряляриня вя с.  эюря сечилирляр. Бу шяртляр истещлакчы идарялярля 

разылашдырылмалыдыр. 

Тикили малларын чешиди даим йениляшдирился дя, милли эейимляр юз 

ящямиййятини итирмир. Милли эейимляр формасына, бичиминя, бязяйиня, рянэиня, 

нахышына эюря фярглянир. Щямин халгын мядяниййятини юзцндя якс етдирир вя 

бядии зювгцнц тяйин едир. Милли эейимлярин формасы иглим шяраити, милли яняня вя 

башга амиллярин тясири алтында тяшяккцл тапмышдыр. 

Милли эейимляр цст эейимлярдян, йцнэцл донлардан, дяйишяклярдян, баш 

эейимляриндян вя с. ибарятдир. Йаш-жинс хцсусиййятляриня эюря милли эейимляр 

кишиляр, гадынлар вя ушаглар цчцн щазырланыр. 

Qadın geyimləri tikili və trikotaj məmulatları içərisində çeşidinə görə xüsusi 

çəkiyə malik olmaqla özündə iki mindən çox növü birləşdirir. 

Qadın geyimlərinə olan müxtəlif kateqoriyalı istehlakçı tələbinin ödənilməsi 

üçün ticarətdə geyimlərin çeşidinin düzgün formalaşdırılmasının böyük əhəmiyyəti 

vardır. Modanın dəyişməsini, yeni növ xammal və materialın istifadə olunmasının, 

əhalinin maddi və mənəvi səviyyəsinin yüksəlməsinin təsiri nəticəsində geyimlərin 

çeşidinin vaxtaşırı yeniləşməsi getdikcə dəyişən və rəngarəngləşən tələblərin təmin 

olunmasında xüsusi rol oynayır. 

Müasir qadın geyimləri çox müxtəlifdir və özündə müxtəlif materiallardan 

hazırlanan məmulatların geniş çeşidini birləşdirir. 

Bu məmulatlardan müxtəlif məqsədli təyinat üçün geyim dəstləri yaratmaq 

mümkündür: iş üçün, idman məşğələləri üçün, istirahət üçün ev üçün və s. Bu 
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dəstlərin hər birində eyni növ məmulatlar konustruksiyasına görə uyğunlaşdırılır, 

lakin materialına və bədii-koloristik tərtibatına görə fərqlənirlər.  

Qadın geyimlərinin təsnifatında onların təyinatı, hazırlandığı material, 

konustruksiyası, bəzəndirilmənin xarakteri, istehsal üsulu, məmulatın ölçüsü və s. 

kimi əlamətlər əsas götürülür. 

Ümumi təyinatına görə geyimlər məişət, idman, istehsalat və mülki 

geyimlərə bölünür. 

Məişət geyimləri qadın geyimləri içərisində xüsusi yer tutur. Bu geyimlər 

çoxfunksiyalıdır, onlar dəbə uyğun və gözəl, müasir olmalı, insan üçün komfort 

şərait yaratmalı, istinin və soyuğun təsirindən qorumalı, bədənin forma və 

ölçülərinə uyğun gəlməli və bütün istismar müddətində istehlak xassələrini 

qoruyub saxlamalıdır. 

Təyinatına görə qadın üst geyimlərinin təsnifatı 1№-li sxemdə verilir. 

Digər qrup geyimlərdə məişət geyimlərindən fərqli olaraq, bu və ya digər 

funksiya üstünlük təşkil edir: idman geyimlərində fiziki tapşırıqları yerinə 

yetirmək üçün maksimal rahatlıq yaratmaq; istehsalat geyimlərində insanı 

istehsalın xoşagəlməz və zərərli amillərindən, çirklənmədən qorumaq;  xüsusi 

təyinatlı geyimlərdə geyimin hansı sahəyə mənsubluğunu əks etdirmək. 

Məqsədli təyinatina görə gadın geyimləri gündəlik və ziyafət üçün, ev üçün, 

iş üçün, aktiv istirahət üçün və idman üçün olan geyimlərə bölünür. 

Gündəlik geyimlər istismar rahatlığı, ciddi forması və bəzək elementlərinin 

az olması ilə fərqlənir. Bunlar əsasən ciddi və ya idman üslubunda hazırlanır. 

Dəbdəbəli geyimlərdə hər şey əsas funksiyanın yerinə yetirilməsinə – yəni 

insanın xarici görkəmini bəzəməyə və bayram əhval-ruhiyyəsi yaratmağa xidmət 

edir. Belə geyimlər müxtəlif rəngarəng formalarda, fantaziya, romantik, folklor, 

həmçinin klassik üslublarda hazırlanır. 

Ev geyimləri iş və məişət şəraitində istifadə olunur. Belə geyimlərin 

kompozisiya həllinin işlənib hazırlanması zamanı müxtəlif işləri yerinə yetirən 

insan üçün lazımi şəraitin yaradılmasına nail olmağa çalışırlar. 
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Aktiv istirahət və idman məşğələləri üçün olan geyimlərdə forma və 

konustruksiyadan başqa həm də istifadə olunan material da insan üçün maksimum 

rahatlıq yaratmalıdır. 

Model-konustruksiya əlaməylərinə görə qadın geyimləri palto məmulatlarına, 

kostyum-don, dəyişək, corab-noski, əlcək, dəsmal-şərf məmulatlarına və baş 

geyimlərinə bölünür. Fəsillərə görə qadın geyimləri yay, qış, yaz, payız və bütün 

fəsillər üçün olan geyim qruplarına bölünür. 

 

 

2.2. Ticarətə daxil olan tikili malların əmtəəşünaslıq ekspertizası 

 

Məlum olduğu kimi məhsulun keyfiyyəti dedikdə müəyyən istismar 

şəraitində təyinatına müvafiq olaraq müəyyən tələbatı ödəmək üçün onun 

yararlılığını təmin edən xassələrin məcmuusu başa düşülür. 

İstənilən mal qrupunda olduğu kimi, qadınlar üçün olan tikili malların da 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, keyfiyyəti təşkil edən xassələrin istehlakçı tələbi 

ilə müqayisə edilməsinə əsaslanır. Hazırkı dövürdə geyimlərə olan təlabatın 

keyfiyyət tərəfi kəmiyyətcə ölçməyə tam şəkildə tabe olmur. Ona görə də adətən 

qadın geyimlərinin keyfiyyətini deyil, oxşar məmulatla müqayiaə etməklə 

keyfiyyət səviyyəsini qiymətləndirirlər. 

Qadın geyimlərinin keyfiyyət səviyyəsi dedikdə qiymətləndirilən məmulatın 

keyfiyyət göstəricilərinin məcmusunun baza göstəricilərinin məcmusu ilə 

müqayisəsindən alınan nisbi keyfiyyət xarakteristikası başa düşülür. 

Qadın geyimlərinin keyfiyyət səviyyəsi bir qayda olaraq, kompleks metodla, 

başqa sözlə desək keyfiyyəti təşkil edən xassə göstəricilərinin məcmusu üzrə 

qiymətləndirilir. Keyfiyyət səviyyəsinin kompleks qiymətləndirilməsi bir sıra 

xüsusiyyətlərə malikdir. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: 
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 istismar şəraitinin müəyyən edilməsi;  

 keyfiyyəti təşkil edən, məmulatın keyfiyyət səviyyəsinin qiymət-

ləndirilməsi üçün vacib və yetərli olan xassələr nomenklaturasının müəyyən 

edilməsi;  

 xassə göstəricilərinin qiymətinin, başqa sözlə vahid keyfiyyət 

göstəricisinin təyin edilməsi;  

 müqayisə üçün baza göstəricilərinin seçilməsi;  

 keyfiyyəti təşkil edən ayrı-ayrı xassə göstəricilərinin qiymətləndirilməsi 

və onlarin çəki əmsallarının təyin edilməsi;  

 keyfiyyət səviyyəsinin kompleks göstəricisinin analizi və qərarın qəbul 

edilməsi. 

Qadın geyimlərinin istismar şəraitinin təyin edilməsi. Keyfiyyət 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı, hər şeydən əvvəl məmulatın istismar 

şəraiti dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Belə ki, bununla istehlakçının geyimin 

keyfiyyətinə qoyduğu tələblərin kompleksi müəyyən olunur. 

Məsələn ev geyimlərinə qoyulan tələblər ziyafət geyimlərinə qoyulan 

tələblərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir; yaxud soyuq və ya isti iqlim şəraitində 

istifadə olunan məmulatlara da müxtəlif tələblər qoyulur. Beləliklə geyimlərə 

qoyulan tələblərin formalaşması onun təyinatından asılı olaraq yaranır. Bununla 

yanaşı qiymətləndirmə zamanı, verilən məmulatı istismar edən ayrı-ayrı 

subyektləri deyil, bütün istehlakçı kütləsinin tələbini nəzərə almaq vacibdir. 

Qadın geyimlərinin keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün 

xassələrin seçilməsi. Məmulatın istismar şəraiti və təyinatı onun keyfiyyət 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün xassələr nomenklaturasını müəyyən edir. 

Geyimin keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üşün seçilən xassələr 

nomenklaturası, həmçinin qiymətləndirmənin məqsədindən, məmulatın növündən 

və xassələr arasındakı qarşılıqlı əlaqədən asılıdır. 

Xassələrin miqdarı keyfiyyət səviyyəsinin obyektiv qiymətinin alınması 

üçün kifayət qədər olmalıdır. Onların sayının həddindən artıq çoxaldılması 

hesablamaları əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir. Xassələrin sayının çox ixtisar 



 

 35

edilməsi isə məmulatın keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin dəqiqliyini 

və obyektivliyini azaldır. 

Qadınlar üçün olan tikili malların keyfiyyət səviyyəsi aşağıdakı göstəricilər 

qrupu üzrə qiymətləndirilir: 

 məmulatın müasir modanın istiqamətinə uyğunluğu, 

 məmulatın əsas funksional təyinatına uyğunluğu, məmulatın fiqura 

oturması, 

 tətbiq olunan materialların təyinata uyğunluğu, 

 məmulatın emal və bəzəndirilmə səviyyəsi, 

 məmulata vurulan firma nişanlarının ifadəliyi və dəqiqliyi. 

Müxtəlif növ məmulatların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

zamanı seçilən xassələrin nomenklaturası eyni ola bilməz. Yuxarıda göstərilən 

xassə qruplaşmalarının bəziləri diqqətə alınmaya bilər. 

Qadın geyimlərinin xassə göstəricilərinin təyini metodları. Geyimlərin 

bütün xassələrini onların qiymətlərinin təyin olunması metodundan aslı olaraq iki 

qrupa bölmək olar: göstəriciləri texniki ölçmə metodları  ilə  təyin  olunan  

xassələr;  göstəriciləri  evristik  ölçmə  metodları  ilə təyin olunan xassələr. Qadın 

geyimlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində hər iki qrup metodlar geniş 

tətbiq olunur. 

Texniki ölçmə metodlarına alət, qeyd etmə və hesablama metodları aiddir. 

İkinici qrup metodlara orqanoleptik və onun bazasında sosoloji veekspert 

metodları daxildir. 

Alət metodları xassə göstəricisinin miqdarca qiymətinin texniki ölçmə 

vasitələrinin köməyi ilə təyin edilməsinə əsaslanır. Bu metod obyektiv metoddur 

və qadınlar üçün tikili mallar sənayesində geniş tətbiq edilir. Onun köməyi ilə 

geyimin kütləsi, materialın qalnlığı, məmulatın ölçüləri, material və tikişlərin 

bərkliyi kimi göstəricilər, gigyenik, möhkəmlik və s. kimi xassə göstəriciləri təyin 

edilir. 

Qadın geyimlərinin bəzi xassə göstəricilərinin təyin olunmasında qeyd etmə 

metodundan da istifadə edirlər ki, bu metod obyekt və ya hadisələrin kəmiyyətcə 
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hesablanmasına əsaslanır. Məsələn, bu metodla tikişlərdə ilmələrin sayını, trikotaj 

polotnosunda hörmələrin sıxlığını, geyimlərin konstruksiyasında unifikasiya edilən 

detalların miqdarını müəyyən edirlər. 

Hesablama metodu da həmçinin qadın geyimlərinin keyfiyyət göstə-

ricilərinin təyin olunmasında tez-tez tətbiq olunur. Bu metod o zaman istifadə 

olunur ki, axtarılan göstərici bilavasitə ölçməyə tabe olmur, başqa göstəriciyə 

əsasən hesablanır. Məsələn, geyim materialının məsaməlilik göstəricisi sıxlıq və 

həcmi kütlə göstəricilərinə əsasən hesablanır. 

Qadın geyimlərində insanlara emosional və erqonomik təsir edən xassə 

göstəriciləri evristik metodlarla təyin edilir. Bu metodlardan ən geniş yayılanı və 

sadəsi orqanoleptik metoddur. Bu üsulla qiymətləndirmə zamanı xassə 

göstəricilərinin qiyməti bal ilə ifadə edilir. 

Qadın geyimlərinin xassə göstəricilərinin sosoloji metodla təyin olunmasına 

daha çox üstünlük verilir ki, bu da istehlakçıların rəyinin toplanmasına və analiz 

edilməsinə əsaslanır. İstehlakçıların rəyinin toplanması üçün anket-sorğuları 

yayılır, alıcı konfransları, satış sərgiləri, toplantılar və s. keçirilir. Belə 

qiymətləndirmədə nəticələrin dəqiqliyi sorğunun təşkilindən, istehlakçı qrupunun 

seçilməsindən, həmçinin göstəricilərin işlənməsinin riyazi statistik metodlarından 

aslıdır. 

Ekspert metodu sosioloji metoddan fərqli olaraq geyimlərin texnologiyası, 

istehlakçıların təlabatı, moda istiqamətinin dəyişilməsi, keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi və s. ilə tanış olan mütəxəssislərin – ekspertlərin rəyinə 

əsaslanır. Ekspert metodları, həmçinin qadın geyimlərinin keyfiyyət səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi üçün xassələr nomenklaturasının seçilməsində, çəki 

əmsallarının təyin edilməsində və s. tətbiq edilir. Ekspert qiymətləndirməsi zamanı 

dörd ballı qiymətləndirmə sistemindən daha çox istifadə edirlər: “əla”, “yaxşı”, 

“kafi” və “pis”. 

Təcrübi geyim metodu qadın geyimlərinin xidmət müddətini, həmçinin 

geyim materialllarının möhkəmlik göstəricilərini təyin etmək üçün tətbiq olunur. 
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Bu metod müxtəlif şəraitlərdə istismar olunan məmulatların müşahidə olunmasına 

əsaslanır. 

Təcrübi geyim zamanı əldə edilən nəticələr həqiqi olur, lakin bu metod çox 

böyük vaxt və material itkisi tələb edir. Ona görə də bu metodların 

modelləşdirilməsi eksperimental tədqiqatlar zamanı aktual hesab edilir. 

Xassələrin çəki əmsallarının təyin olunması. Keyfiyyəti təşkil edən 

xassələrin ümumi məcmusunda çəki əmsallarının qiymətinin təyin olunması 

ekspert üsulu ilə həyata keçirilir. 

Ayrı-ayrı xassələrin çəki əmsallarının təyin olunması üçün tətbiq edilən 

məlum ekspert üsullarından ən yaxşı nəticələr göstərəni, qadın geyimlərinin xassə 

göstəricilərinin çəki əmsallarını təyin etmək üçün istifadə edilən “üstün tutulan 

ardıcıllıq”metodudur. 

Professor E.B.Kotlyakovun əldə etdiyi göstəricilərə görə istehlak 

göstəricilərinin çəki əmsalları, müxtəlif növ geyimlərin keyfiyyət səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi üçün daha çox əhəmiyyətə malikdir. Bu göstərici geyimlər üzrə 

0,623-dən 0,692-yə qədər dəyişir. İstehlak göstəricilərinin içərisində estetik, 

erqonomik və istismar xassələri daha çox əhəmiyyət kəsb edirlər. Bu göstəricilərin 

çəki əmsalları qadın donları üçün uyğun olaraq 0,176, 0,162, 0,137-yə bərabər 

götürülür. 

Sosial göstəricilər daha az əhəmiyyətə malik olur, hansı kı, bunların çəki 

əmsalları qadın geyimləri üşün 0,101 təşkil edir. Funksional xassənin çəki əmsalı 

qadın donları üçün 0,116-ya bərabər götürülür. 

Qadın geyimlərinin keyfiyyət səviyyəsinin qiymətlədirilməsi aşağıdakı kimi 

yekunlaşır. Qadın geyimlərinin evristik üsulla təyin olunan xassələrini 

qiymətləndirmək üçün xüsusi şkala tətbiq olunur, hansı ki, burada həmin xassələrin 

maksimal qiyməti balla verilmişdir. Bütün xassələr məcmusu üzrə balların 

mümkün maksimal qiyməti, onun əhəmiyyətini, başqa sözlə desək çəki əmsalını 

nəzərə almaqla təyin olunur. Qadın geyimlərinin keyfiyyəti aşağıdakı şkala üzrə 

qiymətləndirilir. 
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Cədvəl 2.1 

Xassə göstəricilərinin balla qiyməti 

Xassə göstəriciləri Balla qiymət 

Bədii koloristik tərtibat 10 
Model, konustruksiya, siluet 8 
Məmulatda materialın keyfiyyəti 10 
Hazırlıq keyfiyyəti 6 
Bəzək materialları və furnitura 3 
Markalanma və qablaşdırma 3 
Ümumi qiymət 40 ball 

 

Müxtəlif gadın geyimləri üçün ayrı-ayrı xassələrin qiymətləri, bu xassələrin 

əhəmiyyətindən asılı olaraq müxtəlifdir. Əgər çəki əmsallarının cəmi vahidə 

bərabər götürülərsə, onda yuxarıda qeyd olunan göstəricilərin çəki əmsalları 

aşağıdakı kimi olacaqdır: 

Cədvəl 2.2 

Xassə göstəricilərinin çəki əmsalları 

Xassə göstəriciləri Çəki əmsallari 

Bədii koloristik tərtibat 0,25 
Model, konustruksiya, siluet 0,20 
Məmulatda materialın keyfiyyəti 0,25 
Hazırlıq keyfiyyəti 0,15 
Bəzək materialları və furnitura 0,075 
Markalanma və qablaşdırma 0,075 
Cəmi 1,00 

 

Həm geyimlərin xassələri, həm də çəki əmsalları stabil deyildir və zaman 

keçdikcə müxtəlif amillərin təsiri altında dəyişir – modanın dəyişməsi, istehlakçı 

tələbinin dəyişməsi vəs. 
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Metodun seçilməsi və geyimlərin keyfiyyət səviyyəsinin kompleks 

göstəricisinin hesablanması. Bu qadın geyimlərinin keyfiyyətinin qiymətlən-

dirilməsinin sonuncu mərhələlərindən biridir. 

Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin diferensial metodu tikili 

mallar üçün tətbiq olunmur. Qadın geyimlərinin keyfiyyət səviyyəsi kompleks və 

garışıq metodlarla qiymətləndirilir 

Qadın geyimlərinin keyfiyyətinin kompleks göstəricisi “orta çəki metodu” 

ilə təyin edilir.Bu metodla geyimin keyfiyyəti ozaman qiymətləndirilir ki, bütün 

göstəricilərin qiyməti texniki və iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun hədlərdə 

yerləşmiş olsun. Əgər hətta bir keyfiyyət göstəricisi “pis” qiymət alıbsa ozaman bu 

metod tətbiq olunmur. 

Keyfiyyət səviyyəsinin kompleks göstəricisi aşağıdakı düstur ilə hesablanır. 
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Burada:  

Q – kompleks keyfiyyət göstəricisi; 

P – xassənin ölçüsüz göstəricisi  1, 2; 

r – xassələrin miqdarııdır. 

mi   xasənin sanballıq əmsalıdır.  

Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin “Qarışıq” metodu özündə 

diferensial və kompleks metodları birləşdirməklə, qadın geyimlərinin keyfiyyətinin 

analizində daha geniş tətbiq edilir.Qarışıq metodun köməyi ilə müəyyən edilir ki, 

keyfiyyəti yoxlanan məmulat etalon-məmulatdan hansı xassələr qrupuna görə və 

nə qədər “yaxşıdır” və yaxud “pisdir”. Bundan başqa bu və ya digər məmulatın 

keyfiyyətinin aşağı olmasının səbəbini aşkar etməyə və onu kənarlaşdırmaq üçün 

lazımi tədbirlər görməyə imkan yaranır. 
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2.3. Ticarətə daxil olan tikili malların keyfiyyətinin standarta uyğunluğunun 

ekspertizası 

 

Бцтцн тикили маллар харижи эюрцнцшцня, материалына, щазырланма 

кейфиййятиня эюря техники-норматив сянядлярин тялябляриня уйьун олмалыдыр. 

Бу сянядлярдя кейфиййяти характеризя едян эюстярижиляр вя эейим малларына 

верилян ясас тялябляр юз яксини тапмышдыр. 

Тикили малларын кейфиййят сявиййясини гиймятляндиряркян онларда раст эялян 

нюгсанларын ямяля эялмя сябяблярини дцрцст мцяййян етмяк лазымдыр. 

Тикили мямулатларда раст эялинян нюгсанлары 2 група бюлмяк олар: 

1. Парча нюгсанлары – бунлара тохунма, нахышланма вя бязяндирмя 

нюгсанлары аиддир. 

2. Истещсалат-тикиш нюгсанлары. 

Парча нюгсанлары, ясасян истещсалын мцхтялиф ямялиййатларында ямяля эялир. 

Тикили малларда олан нюгсанлар ящямиййятиня эюря мцхтялиф олур. Даща 

доьрусу, нюгсанлар мямулатын харижи эюрцнцшцня вя истисмар мцддятиня тясир 

едян нюгсанлара айрылыр. Йериня эюря эюрцнян, эюрцнмяйян, юлчцсцня эюря 

хырда вя ири нюгсанлар ола биляр. 

Тяйинатындан вя нювцндян асылы олараг тикили мямулатларын нюгсанлары 

мцхтялиф ола биляр. Мясялян, цст палтарларында йол верилян характерик нюгсанлар 

ашаьыдакылардан ибарятдир: бунлара дюш гатынын вя йаханын гырагларынын яйри 

олмасы, ятяклярин биринин диэяриндян узун олмасы, йаха вя дюш гатында 

нахышларын яйилмяси, йаханын тикиш илмяляринин хейли сейряк олмасы, дюш гатында 

илмялярин эюрцнмяси, йахалыьа жод материал явязиня йумшаг материалын 

гойулмасы, дюш щиссясинин кифайят гядяр габарыг олмамасы, дюш гатларынын 

форма вя енинин бярабяр олмамасы, дюш гатларынын ужларынын ятякляря йатмайыб 

йана яйилмяси, ятяклярин ужунун дцзэцн тикилмямяси, кцряк тикишиндя парчанын 

нахышынын дцз эялмямяси, астарын эюрцнмяси, голун цст вя йахуд алт щиссясинин 



 

 41

яйилмяси, жиблярин дцзэцн йерляшдирилмямяси, кямярлярин кянарларынын яйилмяси, 

тикишлярин симметрик олмамасы, дцймялярин дцзэцн тикилмямяси вя бир-бириндян 

мцхтялиф мясафядя олмасы, астарын гыса вя яйри олмасы, шалварын жибинин вя 

тикишинин яйри олмасы, шалварын габаг тяряфинин дцзэцн бцкцлмямяси вя с. 

аиддир. 

Мялум олдуьу кими, тикили маллар истещсал мцяссисяляриндян тижарят 

мцяссисяляриня партийаларла дахил олур. Тикили малларын кейфиййятжя гябулу тикиш 

мцяссисяляриндя, анбарларда, тижарят базаларында вя маьазаларда апарылыр. 

Тикили малларын кейфиййятжя гябулунда еля мцхтялиф комплекс тядбирляр щяйата 

кечирмяк лазымдыр ки, тижарят шябякяляриня кейфиййятсиз мямулатлар дахил 

олмасын. 

Кцтляви цсулла истещсал едилян тикили мямулатларын кейфиййяти тясдиг едилмиш 

нцмуняляр, стандарт вя техники шяртляр цзря йохланылмалыдыр. Бурада мцяййян 

методлардан истифадя етмякля йохламанын апарылма ардыжыллыгларына жидди фикир 

верилмишдир.  

Кейфиййят цзря нязарят йохламасы цчцн мямулатын нювцндян асылы олараг 

фабрикдян, база вя маьазалардан мал партийасындан мцяййян мигдар 

мямулат эютцрцлцр. 

Тижарят мцяссисяляриня дахил олан мал юз кейфиййятиня эюря гцввядя олан 

техники сянядя, нцмуня-еталона вя с. шяртляря уйьун эялмядикдя гябул едилмиш 

форма цзря акт йазылыр. Щямин акт тижарят тяшкилатларынын вя сянайе 

мцяссисяляринин нцмайяндяляри тяряфиндян имзаланыр. Сянайе мцяссисясинин 

нцмайяндяси акты имза етмякдян имтина етдикдя, о заман мейдана чыхан 

мцнагишянин щялли цчцн мал експертиза бцросундан нцмайяндя чаьырылмалыдыр. 

Мал актынын тяртибиндян сонра йенидян маркаланма вя сорта уйьун 

гиймятляндирмя апарылыр. 
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Щямин малын кейфиййятини йохлайан заман мямулатын дястлийиня, 

тарасынын маркаланма вя габлашдырылмасынын ДЦИСТ-ляря, мцгавиляйя вя 

нцмуняйя уйьунлуьуна да нязарят едилмялидир. 

Яэяр йохлама заманы мал йарарсыз щесаб едилярся, йяни стандарт вя 

техники шяртин тялябиня уйьун эялмязся, бу заман ону мал эюндярян тяшкилата 

гайтармалы вя тяйин олунмуш юлчцдя жяримя олунмалыдыр. Ола билсин ки, дахил 

олан малдакы истещсал нюгсанларыны мал эюндярян тяшкилат малын сорту ашаьы 

салынмадан дцзялтсин. Бунлар да щяр ики тяряфин разылыьы иля низама салынмалыдыр. 

Щазырда мямулатын кейфиййятини йохлайан заман малын цз вя астар 

тяряфляри йохланылмалы, раст эялинян нюгсанларын юлчцсц мцяййянляшдирилмяли вя 

техники сянядляря ясасян гиймятляндирилмялидир. Бу заман щямин нюгсанларын 

йерини вя характерини дцзэцн гиймятляндирмяйин ящямиййяти бюйцкдцр, чцнки 

нюгсан мямулатын эюркяминя вя истисмар мцддятиня тясир едя биляр. Малын 

кейфиййяти йохланыларкян щямин мямулатын тясдиг едилмиш нцмуняйя 

уйьунлуьуна, цз вя астар материалынын, деталларын вя фурнитураларын дцзэцн 

сечилмясиня жидди фикир верилмялидир. 

Мялумдур ки, айры-айры эейим мямулатларынын тяйинатындан (истисмар 

шяраитиндян) асылы олараг онлара верилян кейфиййят тялябляри дя мцхтялиф ола биляр. 

Щямин тяляблярин йохланыб ашкар едилмяси заманы мцяййян едилмиш тялиматдан 

истифадя олунур. Бу тялимата ясасян яэяр мямулатын кейфиййяти стандартын 

тялябляриня уйьун дейилдирся, сянайе мцяссисяси жяримя вермяли олур. Беля ки, 

мал кейфиййятжя гиймятляндирилян заман, яэяр кейфиййят эюстярижиляринин 

стандарта, йахуд техники нязарят шюбясинин тялябляриня жаваб вермямяси ашкар 

едилдикдя тясдиг олунмуш нцмунядян кянарлашма цчцн база вя йахуд маьаза 

(пяракяндя сатыш тижарят мцяссисяси) щямин малы эери гайтарыр вя сянайе 

мцяссисясиндян мцяййян едилмиш юлчцдя жяримя тяляб едир. 

Тижарят мцяссисяляриня эюндярилмиш (дахил олмуш) малда истещсалат 

нюгсанлары тапылмышдырса вя щямин нюгсанлары малын сортуну ашаьы салмадан 
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йериндя (тижарят тяшкилатында) дцзялдилмяси мцмкцндцрся, тижарят мцяссисясинин 

разылыьы иля малы истещсал едян мцяссися щямин нюгсанлары дцзялдир вя тялимата 

ясасян мцяййян едилмиш юлчцдя жяримяни юдяйир. 

База вя йахуд пяракяндя сатыш тижарят мцяссисяляри стандарт вя техники 

шяртдян кянар кейфиййятсиз мал алан заман щямин мямулатын ашаьы кейфиййятли 

олмасы барядя тяртиб едилмиш актын бир сурятини 5 эцн мцддятиндя истещсал 

мцяссисясинин аид олдуьу дювлят мцфяттишлийи идарясиня эюндярир. 

Тикили малларын кейфиййятиня нязарятин методлары вя гайдалары истещсал вя 

истещлак мцяссисяляриндя ейнидир. 

Щазыр мямулатларын кейфиййятини йохлайан заман цз вя астар, йахуд 

дахили тяряфляриня бахылыр вя техники сянядлярдя нязярдя тутулан йерляр юлчцлцр. 

Тикили малларын кейфиййяти, ясасян столларын цстцндя йохланылыр, лазым 

олдугда онларын (цст палтарларын) нежя отурмасыны, бядии тяртибини, харижи 

эюрцнцшцнц вя с. маникенляря эейиндирмякля нязярдян кечирирляр. 

Баш эейимляринин кейфиййятини дя стол цзяриндя, йахуд уйьун юлчцлярдя 

олан формалара эейиндирмякля йохлайаркян онларын моделинин мцяййян 

стандартлара вя харижи эюрцнцшцнцн тясдиг олунмуш нцмуня-еталона 

уйьунлуьу, юлчцсцнцн, емал кейфиййятинин, бядяня дцзэцн отурмасы, 

материалынын дцзэцн сечилмяси, астары, фурнитурасы вя с. елементляринин стандарт 

вя техники шяртляря уйьунлуьу мцяййян едилир. 

Щазыр мямулатларын кейфиййятиня нязарят, адятян мцяййян ардыжыллыгла 

щяйата кечирилир. 

Палто, йарымпалто, пенжяк, ъакет вя гейри-цст эейимляринин кейфиййятиня 

нязарят едян заман, яввялжя цз тяряфдян, сонра ися айры-айры деталлар вя сащяляр 

йохланылыр. Бундан сонра мямулат маникеня эейдирилир, цмуми йохлама 

кечирилир, бядяня дцзэцн отурмасы, юлчцсцнцн дцзэцнлцйц мцяййянляшдирилир. 

Бунун ардынжа маникендя мямулатын астарынын цз материалына бяркидилмясинин 

дцзэцнлцйц йохланылыр. Мямулат маникендян чыхарылдыгдан сонра онун 
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щиссяляринин симметриклийи вя йерляшмяляри йохланылыр, сонра астар щиссяляринин 

емал кейфиййяти нязярдян кечирилир. 

Эейимлярин тяйинатындан вя нювцндян асылы олараг, онларын кейфиййятиня 

нязарят вя йохлама методлары да мцхтялиф олур. Цмумиййятля, бу шяртлярдян 

асылы олмайараг бцтцн тикили малларда кейфиййятя нязарят вя йохламалар 

мцяййян едилмиш ардыжыллыг цзря апарылыр.  

Тикили малларын сортуну мцяййян едян заман истещлак хассяляриня верилян 

тялябляр (харижи эюрцнцшц, бядяня отурмасы) щазырланмасына аид тялябляр вя 

хаммалына верилян стандарт тялябляр ясас эютцрцлцр. Бунун цчцн техники 

сянядлярдян (стандартлар, техники шяртляр, моделя аид техники мямулатлар, 

конфексийа картасы) вя еляжя дя тясдиг едилмиш нцмунялярдян истифадя едилир. 

Тикили маллар Ы вя ЫЫ нювдя бурахыла биляр. Бу малларын сортлары харижи 

эюрцнцшц, истещсал просесиндя баш верян нюгсанлардан асылы олараг тяйин едилир. 

Стандартда тикили малларын нюгсанларыны бурахыла билян вя бурахыла 

билмяйян нюгсанлара айырырлар. 

Ы вя ЫЫ сорт тикили малларын бурахыла билмяйян нюгсанларына ашаьыдакылар 

аиддир: мямулатын ятяйиндя вя чийниндя олан яйрилик, цст бойунлуьун дартылмасы 

вя йахуд артыглыьы, йахалыьын яйилмяси вя гуртаражаьынын зяиф олмасы, голларынын 

габаг вя йахуд арха щиссясиндя кянарлашмасы, голларын юз йериндя дцзэцн 

отурмамасы, гол тикишинин яйрилийи, бир тяряфин диэяр тяряфин цстцня чох кечмяси 

вя йахуд яксиня олмасы, шалварын йан щиссясиндя вя аддым тикишляриндя яйрилик: 

астар вя йахуд истиликверижи гатын цз материалына дцзэцн бяркидилмямяси, мя-

мулатда вя щиссяляриндя диггяти жялб едян деформасийа, еляжя дя диэяр истещсалат 

тикиш нюгсанлары: моделин техники сянядляриндя нязярдя тутулмуш аралыг гатынын 

олмамасы; харижи тикиш хятляри цчцн ишлядилян сапларын рянэинин парчанын 

рянэиндян кяскин фярглянмяси; ипяк, йахуд синтетик сапларын памбыг сапла явяз 

едилмяси, мямулатын ачыг щиссяляриндя тифтик вя нахышларын уйьунсузлуьу, 

нцмунянин бядии-естетик эюстярижиляринин уйьунсузлуьу аиддир. 
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Йохлама заманы мцяййян едилмиш нюгсанларын юлчцляринин норма 

эюстярижиляриндян ня сявиййядя кянарлашмасындан асылы тикили маллар Ы вя ЫЫ 

сортлара бюлцнцр. 

Мямулатын щиссяляриндян вя деталларындакы нюгсанларын щарада 

йерляшмясиндян асылы олараг эюрцнян вя эюрцнмяйян нюгсанлара айрылыр. 

Сортлашдырылма заманы мямулатда олан эизли нюгсанлар нязяря алынмыр. 

Бцтцн тикили малларын Ы сортунда эюрцнян щеч бир нюгсан олмамалыдыр, 

даща доьрусу Ы сорта аид олан тикили мямулатлар мцяййян олунмуш стандарт, 

йахуд техники шяртин тялябиня вя тясдиг едилмиш нцмуняйя тамамиля уйьун 

олмалыдыр. Бундан башга Ы сорт тикили мямулатларда 3 аддан чох олмайан 

ящямиййятсиз истещсал-тикиш нюгсанларына ижазя верилир. 

Дяст щалда олан тикили мямулатларда сорт щяр бир мямулат цчцн айрыжа 

тяйин едилир. Бу заман ола билсин ки, щямин дястя дахил олан мямулатдан бири 

ашаьы сорта ендирилсин. Цмумиййятля, Ы вя ЫЫ сорта аид олан мямулатларда 

материалын харижи эюрцнцшцнцн йерли нюгсанларына йол вериля биляр. 

Беляликля, йадда сахламаг лазымдыр ки, Ы сорт тикили мямулатларда 

материалларын харижи эюрцнцшцндя йайылмыш нюгсанлара йол верилмир. ЫЫ сорт 

мямулатларда ися тясдиг олунмуш еталона уйьун нюгсанлар бурахыла биляр. 

Мямулатын астарынын харижи эюрцнцшцнцн йерли нюгсанлары материаллары 

бцтюв ящатя етмирся, беля нюгсан сорта аид олан мямулатларда нязяря алынмыр. 

Мямулатын астарында олан харижи эюрцнцшцн йайылмыш нюгсанлары тясдиг едилмиш 

еталона уйьун олараг бурахыла биляр. Тикили малларын сортуну тяйин едян заман 

баш верян мцбащисяли щалларын щялл едилмяси цчцн материалларын харижи эюрцнцш 

нюгсанлары цзря щазырланмыш еталондан вя мцяййян олунмуш гайдада тясдиг 

едилмиш мямулат нцмунясиндян истифадя едилир. Ы вя ЫЫ сорт тикили мямулатларда 

бойаг лякяляринин олмасына ижазя верилмир. 

Qadın geyimlərinin keyfiyyətinin idarə olunması sistemində keyfiyyətə 

nəzarət əsas yerlərdən birini tutur. 
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Geyimlərin keyfiyyətinə nəzarət dedikdə, məmulatın keyfiyyət göstərici-

lərinin normativ-texniki sənədlərdə göstərilən tələblərə uyğunluğunun yoxlanması 

başa düşülür. 

Ticarətə daxil olan qadın geyimlərinin keyfiyyətinə nəzarət mal partiyasının 

qablaşdırılmasının başdan-başa yoxlanması ilə başlanır. Əgər qablaşdırmada 

səhvlər aşkar edilərsə, istehsalçı firma məhsulu təzədən qablaşdırmalıdır.  

Yarlıqların rekvizitləri və məmulatın əsas ölçüləri seçmə üsulu ilə yoxlanır. 

Əgər yarlıqların rekvizitləri ilə məmulat arasında uyğunsuzluq aşkar edilərsə, 

başdan-başa yarlıqların nəzarəti həyata keçirilir. Məmulatın ölçülərinin standarta 

uyğun gəlməməsi zamanı partiyada həmin ölçüdə olan bütün məmulatlara baxış 

keçirilir, onlar yararlıları ilə əvəz edilir vəyaxud kiçik ölçüyə keçirilir. Məmulatın 

xarici görünüşü, bədənə oturma keyfiyyətinə, tətbiq olunan materialların və 

texnoloji emalın keyfiyyətinə nəzarət başdan-başa və yaxud seçmə üsulu ilə həyata 

keçirilir. Seçmənin  həcmi standart tələblərinə uyğun müəyyən edilir. 

Geyimlərin sortu, keyfiyyətə nəzarətin nəticələrinin normativ-texniki 

sənədlərdə sortlara qoyulan tələblərlə müqayisə etməklə təyin edilir.  

Qadın geyimlərinin sortu məmulatın xarici gorünüşünə baxış zamanı aşkar 

edilən nöqsanların əhəmiyyətindən, miqdarından və yerindən asılı olaraq müəyyən 

olunur. 

Qadınlar üçün olan geyim məmulatları 1-ci və 2-ci sortlara ayrılır. Məh-

sulların sortlaşmasına aid standart sənədlərdə qoyulan tələblərə uyğun olmayan 

məmulatlar çıxdaş edilir. 

Qadın geyimlərinin sortlaşdırılması zamanı aşağıdakı istehlak xassələrinə 

diqqət yetirilir: xarici görünüş, məmulatın fiqura oturması, məmulatın ölçülərinin 

normativ-texniki sənədlərə uyğunluğu, tətbiq olunan materialların və texnoloji 

emalın keyfiyyəti. Normativ-texniki sənədlərdə məmulatın keyfiyyətinə nəzarətin 

nümunə-etalon üzrə aparılması vacibliyi qeyd olunur. 

Qadın geyimlərinin sortu məmulatın xarici görünüşündə, onun fiqura 

oturmasında olan nöqsanlardan, istehsal-tikiş nöqsanlarından, həmçinin materialın 

xarici görünüşündə olan nöqsanlardan asılı olaraq təyin edilir. 



 

 47

Normativ-texniki sənədlərdə qadın geyimlərinin bütün nöqsanları aşağıdakı 

qruplara bölünür: məmulatın xarici görünüşündə olan nöqsanlar, istehsal-tikiş 

nöqsanları və materialın xarici görünüşündə olan nöqsanlar. 

Məmulatın xarici görünüşündə və fiqura oturmasında olan nöqsanlara 1-ci 

və 2-ci sortlu məmulatlarda yol verilmir. 

İstehsal-tikiş nöqsanları məmulatın hazırlanması prosesində yaranır. Bu 

nöqsanlar ayrı-ayrı əməliyyatların dəqiq yerinə yetirilməməsi, maşınların düzgün 

işləməməsi və s. səbəblərdən baş verə bilər. 

Qadın geyimlərində aşağıdakı kimi istehsal-tikiş nöqsanlarına rast gəlmək 

olar: yaxalıqlqrın ucunun müxtəlif endə olması, qoşa detalların qeyri-simmetrik 

yerləşməsi, detallarda materialın naxışının uyğun gəlməməsi vəs.  Müxtəlif növlü 

1-ci və 2-ci sort geyim məmulatlarında bu nöqsanların ölçüsü və sayı normativ-

texniki sənədlər üzrə normalaşdırılır. 

Məmulatın xarici görünüşünü, estetik və istismar xassələrini pisləşdirməyən 

istehsal-tikiş nöqsanlarını sortlaşdırmada nəzərə almırlar. 

Geyimlərin hazırlandığı materialda olan nöqsanlar məmulatın xarici 

görünüşünə və keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. 

1-cvi sortlu parçalarda normativ-texniki sənədlər üzrə yol verilmiş yayılmış 

nöqsanlar, 1-ci sortlu qadın geyim məmulatında da buraxıla bilər. 

Normativ-texniki sənədlər üzrə 2-ci və 3-cü sort materiallarda yol verilmiş 

nöqsanlar isə 2-ci sortlu hazır məmulatda buraxıla bilər. Bir sortla 

qiymətləndirilmiş hazir geyim məmulatında, 1-ci, 2-ci, və 3-cü sort materialda yol 

verilən bütün yayılmış nöqsanlar buraxıla bilər. 

Tikili məmulatlarda yerli nöqsanlara da rast gəlinə bilər: əriş və arğac 

saplarının qalınlaşması, qoşalaşması, naxışların çox hiss olunan əyriliyi, yağ, çirk 

ləkəsi və s. Normativ-texniki sənədlərdə 1-ci və 2-ci sortlu məmulatların 

materiallarında yol verilə bilən yerli nöqsanların ölçüsü və miqdarı göstərilir. 

Qadın geyimlərinin sortlaşmasına materialda olan nöqsanin yeri də təsir edir 

(məmulatın örtülü detalında və hissəsində olan nöqsanlar nəzərə alınmır). 

Normativ-texniki sənədlərdə qadın geyimlərinin örtülü hissə və detallarının 



 

 48

siyahısı verilir: yaxaaltı hissə, alt yaxalıq, məmulatın bəzək detalları ilə örtülən 

hissələri, qalın astar, yubkanın astarı vəs. 

1-ci sorta heç bir nöqsanı olmayan, yaxud normativ-texniki sənədlərdə 1-ci 

sort üçün yol verilən miqdarda istehsal-tikiş və material nöqsanlarına malik olan 

qadın geyim məmulatları aid edilir. Bu zaman ölçüsü standartdakı göstəricilərdən 

böyük olan yalnız 3-ə qədər istehsal-tikiş nöqsanlarının buraxılmasına yol verilir. 

2-ci sorta isə standart sənədlərdə 2-ci sort üçün yol verilən sayda nöqsanlara 

malik olan geyim məmulatları aid edilir. Bu sortda ölçüləri standart göstəricilərini 

aşan 5 adda nöqsanın buraxılmasına yol verilir. 
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NƏTİCƏ  VƏ  TƏKLİFLƏR 

 

Buraxılış işində aparılan təhlilləri ümumiləşdirərək mövzu ilə bağlı 

aşağıdakı təklıfləri irəli sürməyi məqsədəuyğun hesab edirəm. 

1. Tikili malların ticarət çeşidinin təhlili göstərdi ki, bir çox məmulatlar 

üzərində xarici firmaların yarlıqlqrı olmasına baxmayaraq yerli tikiş sexlərində 

istehsal edilir. Belə məmulatların xarici firma nişanları ilə deyil, yerli məhsul kimi 

istehlakçıya təqdim edilməsi daha məqsədəuyğundur. Belə ki, bu zaman 

istehlakçıya malın mənşəyi haqqında düzgün məlumat verməklə onun hüququ 

qorunmuş olur, digər tərəfdən yerli müəssisələr bazarda öz markası ilə tanınaraq 

rəqabətə girmək imkanını əldə edərlər. 

2. Tikili malların keyfiyyətini qiymətləndirmək və keyfiyyəti idarə etmək 

məqsədilə vaxtaşırı ekspert qiymətləndirmənin kütləvi sorğu metodlarının təbiq 

olunması məqsədəuyğundur. Bu metodla əldə olunan nəticələrin təhlili, satış 

firmalarında istehlakçı tələbini yüksək səviyyədə ödəyən çeşidin 

formalaşdırılmasına və istehsal müəssisələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi ilə bağlı 

məsələlərin həllinə müsbət təsir edər. 

3. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi  tikili malların keyfiyyətini müəyyən edən 

əsas amillərdən biri də standartlardır. Respublikamızda tikili malların xarici 

görünüşünə, materialına, layihələndirilməsinə və hazırlanmasına qoyulan tələbləri 

özündə normalaşdıran standartların işlənib hazırlanması və yerli müəssisələrdə 

fəaliyyətin standartlar əsasında qurulması məqsədəuyğundur. Belə ki, öz markası 

ilə bazarda tanınmağın düzgün yolu məhz standartlar əsasında fəaliyyətin təşkil 

olunmasıdır. 

4. Tikili malların istehsal və satış firmalarında əmtəəşünas kadrlarından 

istifadə olunması həm keyfiyyətin yüksəlməsinə, həm də istehlakçı tələbinin daha 

dolğun qarşılanmasına şərait yaradar. 
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5. Tikili malların istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrdə yeni texno-

logiyanın tətbiq olunması və bu sahəyə yüksək səriştəli modelyerlərin cəlb 

olunması məqsədəuyğundur. Belə ki, hazırda tikili mallarının keyfiyyətindəki əsas 

çatışmamazlıqlar istehsal-tikiş proseslərində yolverilən nöqsanlardan və bədii 

layihələndirmənin lazımi səviyyədə olmamasından yaranır. 
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