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ÖN SÖZ 
 
ISO (International Organization for Standardization – Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) 
standartlaşdırma üzrə milli orqanların (ISO-nun orqanları-üzvləri) ümümdünya federasiyasıdır. 
Beynəlxalq standartların hazırlanması üzrə iş adətən, ISO-nun texniki komitələri tərəfindən həyata 
keçirilir. Hər ISO üzvü-milli orqan maraqlandığı sahə üzrə yaradılmış texniki komitədə təmsil olunmaq 
hüququna malikdir. ISO ilə əlaqədə olan beynəlxalq təşkilatlar, dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları da 
bu işdə yaxından iştirak edirlər. ISO həmçinin, elektrotexniki standartlaşdırma məsələləri üzrə 
Beynəlxalq Elektrotexnika Komissiyası (IEC) ilə sıx əməkdaşlıq edir. 

Bu sənədin və gələcəkdə onu dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulan sənədlərin işlənib hazırlanmasında 
istifadə edilən prosedurlar ISO/IEC Direktivləri, Hissə 1-də göstərilib. Xüsusilə ISO-nun müxtəlif növ 
sənədləri üçün lazım olan müxtəlif təsdiqləmə meyarı göstərilməlidir. Bu standart ISO/IEC Direktivləri, 
Hissə 2-də göstərilən qaydalara uyğun olaraq hazırlanmışdır (Bax: www.iso.org/directives). 

Bu sənədin bəzi elementlərinin patent hüququnun predmeti ola biləcəyinə diqqət yetirilməlidir. Hər 
hansı bir patent hüququnun müəyyən edilməsi halında ISO məsuliyyət daşımır. Standartın işlənilməsi 
zamanı müəyyən edilmiş istənilən patent hüquqlarının təfsilatları Giriş bölməsində və/və ya ISO-nun 
patent bəyannaməsi siyahısında göstəriləcəkdir (Bax: www.iso.org/patents). 

Bu sənəddə istifadə edilən hər hansı bir ticarət markası istifadəçilərin rahatlığı üçün verilən 
məlumatlardır və tövsiyə vermək (təsdiqləmək) mənasını daşımır. 

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı ISO-nun xüsusi termin və ifadələrinin mənasının izahı və ISO-
nun Dünya Ticarət Təşkilatının Ticarətdə Texniki Maneələr haqqında sazişinin prinsiplərinə riayət 
etməsi barədə informasiya əldə etmək üçün bax: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Bu sənəd ISO-nun 34 saylı Qida məhsulları üzrə Texniki Komitəsinin Qida təhlükəsizliyini idarəetmə 
sistemi üzrə 17 saylı Alt Komitəsi tərəfindən hazırlanmışdır.  

Bu sənədlə bağlı hər hansı sorğu və ya sual istifadəçi ölkənin milli standartlaşdırma orqanına 
göndərilməlidir.  Bu orqanların tam siyahısını www.iso.org/members.html internet səhifəsindən əldə 
etmək olar. 

Bu ikinci redaksiya texniki baxımdan yenidən baxılmış maddə ardıcıllığının qəbul edilməsi yolu ilə 
yenidən nəzərdən keçirilərək birinci redaksiyanı (ISO 22000:2005) ləğv edir və əvəzləyir. Bu sənəd eyni 
zamanda ISO 22000:2005/Cor.1:2006-ya edilmiş texniki düzəlişi nəzərə alır.  

Aşağıdakı əlavələr bu sənədin istifadəçilərinə daha ətraflı məlumat vermək üçün daxil edilib: 

– Əlavə A Kodeks HACCP prinsipləri və bu sənəd arasındakı çarpaz istinadlar; 
– Əlavə B bu sənəd və ISO 22000:2005 arasında çapraz istinad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/members.html
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GİRİŞ 
 
0.1  Ümumi müddəalar 
Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin (QTİS) tətbiqi təşkilatın qida təhlükəsizliyi üzrə ümumi 
performansının yaxşılaşdırılmasına kömək edə biləcək onun strateji qərarıdır. QTİS-in bu beynəlxalq 
standarta əsaslanmaqla tətbiqi təşkilatı: 

a) müştəri tələblərinə və tətbiq edilə bilən qanunverici və normativ tələblərə uyğun təhlükəsiz 
qida və məhsul və xidmətləri davamlı olaraq təqdim etmək qabiliyyətini əldə etmək;  

b) onun məqsədləri ilə bağlı riskləri nəzərə almaq;  

c) müəyyən olunmuş QTİS tələblərinə uyğunluğun nümayiş etdirilməsi qabiliyyəti əldə etmək 

kimi potensial faydalarla təmin edir. 

Bu beynəlxalq standartda “Planlaşdır – İcra et - Yoxla – Tədbir gör” (PDCA) tsiklini (0.3.2) özündə 
ehtiva edən proses yanaşması (0.3) və risk əsaslı düşüncə (0.3.3) tətbiq olunub. 

Proses yanaşması təşkilata öz proseslərini və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqəni planlaşdırmağa imkan 
verir. 

 PDCA tsikli təşkilata öz proseslərini müvafiq resurslarla təmin etməyə, prosesləri müvafiq qaydada 
idarə etməyə, yaxşılaşdırma üçün imkanları müəyyən etməyə və reallaşdırmağa imkan verir. 

Risk əsaslı düşüncə təşkilata proseslərin və QTİS-in planlaşdırılmış nəticələrdən kənarlaşmalara 
gətirib çıxaran amilləri müəyyən etməyə, həmçinin mənfi təsirlərin qarşısını almaq və ya azaltmaq 
üçün nəzarət tədbirlərindən istifadə etməyə imkan verir. 

 Bu sənəddə  aşağıdakı fel formalarından istifadə olunur: 

— “malı, məli” tələbi göstərir; 

— “gərəkdir, lazımdır” tövsiyəni göstərir; 

— “ola bilər, edilə bilər” icazəni göstərir; 

— “edə bilər, bacara bilər” imkan və bacarığı göstərir. 

“Qeyd” olaraq işarələnmiş informasiya müvafiq tələbin başa düşülməsi və izah edilməsi üçün 
rəhbəredici göstərişdir.  

0.2  QTİS-in prinsipləri 
Qida təhlükəsizliyi istehlak zamanı (istehlakçının istehlak etməsi) qida təhlükəsizliyinə yönəlik 
təhdidlərin mövcud olması ilə əlaqədardır. Qida təhlükəsizliyinə yönəlik təhdidlər qida zəncirinin hər 
hansı bir mərhələsində baş verə bilər. Ona görə də bütün qida zənciri boyunca adekvat nəzarət çox 
vacibdir. Beləliklə, qida təhlükəsizliyi qida zəncirində iştirak edən bütün tərəflərin birgə səyləri ilə 
təmin edilir. Bu sənəddə hamıya məlum aşağıdakı əsas elementləri özündə birləşdirən QTİS-ə aid 
tələblər dəqiq müəyyən edilib: 

— interaktiv əlaqə;  

— idarəetmə sistemi;  

— ilkin şərtlər proqramları;  

— təhlükə analizi və kritik nəzarət nöqtələri (HACCP) prinsipləri. 
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Bundan əlavə, bu sənəd digər ISO idarəetmə sistemi standartları üçün ümumi olan prinsiplərə 
əsaslanır. İdarəetmə prinsipləri aşağıdakılardır: 

— müştəri yönümlülük; 

— liderlik; 

— insanların cəlb edilməsi; 

— proses yanaşması; 

— yaxşılaşdırma; 

— dəlillərə əsaslanan qərarların qəbulu; 

— əlaqələrin idarə edilməsi. 

0.3  Proses yanaşması 

0.3.1 Ümumi müddəalar 

Bu sənəd təhlükəsiz məhsul və xidmətlərin istehsalının artırılmasına və tətbiq edilən tələbləri 
ödəmək üçün QTİS-in işlənilməsi, tətbiqi və effektivliyinin artırılması zamanı proses 
yanaşmasından istifadəni təşviq edir. Qarşılıqlı əlaqəli proseslərin bir sistem kimi başa 
düşülməsi və idarə edilməsi təşkilatın nəzərdə tutulmuş nəticələrə effektiv və səmərəli şəkildə 
nail olmasına kömək edir. Proses yanaşması təşkilatın strateji istiqaməti və qida təhlükəsizliyi 
üzrə siyasətinə uyğun olaraq nəzərdə tutulan nəticələrə nail olunması üçün proseslərin sistemli 
şəkildə müəyyənləşdirilməsi və idarə edilməsi və onların qarşılıqlı əlaqələrini özündə ehtiva 
edir. Proses və sistemlərin bütövlükdə idarə edilməsinə, imkanların reallaşdırılmasına və 
arzuolunmaz nəticələrin qarşısının alınmasına PDCA tsiklindən istifadə etməklə, bütün diqqəti 
risk əsaslı düşüncəyə yönəltməklə nail oluna bilər. 

Təşkilatın qida zəncirindəki rolu və mövqeyinin tanınması (qəbul edilməsi) bütün qida zənciri 
boyunca effektiv interaktiv əlaqənin təmin edilməsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 

0.3.2  Planlaşdır-İcra et-Yoxla-Tədbir gör tsikli 

PDCA tsiklini qısaca olaraq belə təsvir etmək olar: 

— Planlaşdır - sistemin məqsədlərini və onun proseslərini işlə, nəticələrə nail olmaq üçün zəruri 
resurslarla təmin et, risk və imkanları müəyyənləşdir və nəzərə al; 

— İcra et - planlaşdırılanları icra et; 

— Yoxla – prosesləri və əldə edilən məhsul və xidmətləri monitorinq et və (əgər mümkündürsə) ölç, 
monitorinqə dair məlumat və verilənləri, ölçmə və verifikasiya fəaliyyətlərini təhlil et və 
qiymətləndir, nəticələr barədə hesabat ver; 

— Tədbir gör - lazım olduqda performansın artırılması üçün tədbir gör. 

Bu sənəddə və şəkil 1-də göstərildiyi kimi proses yanaşması PDCA tsiklini iki səviyyədə tətbiq 
edir. Birinci səviyyə QTİS-in ümumi çərçivəsini əhatə edir (4-cü maddədən 7-ci maddəyə və 9-
cu maddədən 10-cu maddəyə kimi). Digər səviyyə (əməliyyat planlaşdırılması və nəzarət) isə 
8-ci maddədə təsvir edildiyi kimi QTİS daxilində əməliyyat proseslərini əhatə edir. Bu, iki 
səviyyə arasındakı əlaqənin vacib olduğunu göstərir. 
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Şəkil 1 –“Planlaşdır – İcra et - Yoxla – Tədbir gör” tsiklinin iki səviyyədə təsviri 

0.3.3 Risk əsaslı düşüncə 

0.3.3.1  Ümumi müddəalar 

Risk əsaslı düşüncə effektiv bir QTİS-ə nail olmaq üçün lazımdır. Bu sənəddə risk əsaslı düşüncə 
iki səviyyədə, təşkilati (0.3.3.2-ə bax) və əməliyyat (0.3.3.3-ə bax) səviyyəsində nəzərdən 
keçirilir ki, bu da 0.3.2-də təsvir olunmuş proses yanaşmasına uyğunlaşdırılır. 

0.3.3.2 Təşkilati risklərin idarə edilməsi 

Risk - qeyri-müəyyənliyin təsiridir və hər bir qeyri-müəyyənliyin müsbət və ya mənfi təsirləri 
ola bilər. Təşkilati risklərin idarə edilməsi kontekstində riskdən yaranan müsbət kənarlaşma 
imkana çevrilə bilər, amma heç də bütün müsbət kənarlaşmalar imkanlara çevrilmir. 

Bu sənədin tələblərinə uyğunluğu təmin etmək üçün təşkilat risklərə yönəlik fəaliyyətləri 
planlaşdırmalı və həyata keçirməlidir (6-cı maddəyə bax). Risklərin nəzərə alınması, QTİS-in 
effektivliyinin artırılması, yaxşılaşdırılmış nəticələrə nail olunması və mənfi təsirlərin 
qarşısının alınması üçün zəmin yaradır. 

0.3.3.3 Təhlükə analizi – əməliyyat prosesləri  

Əməliyyat səviyyəsində risk əsaslı düşüncə konsepsiyası HACCP prinsipləri əsasında bu sənəddə 
nəzərdə tutulmuşdur. 
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HACCP-dakı növbəti addımlar istehlak zamanı qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün təhlükələrin 
qəbul edilən səviyyələrədək qarşısının alınması və ya azaldılması üzrə lazımi tədbirlər kimi nəzərdən 
keçirilə bilər (8-ci maddəyə bax). 

HACCP-ın tətbiqi ilə bağlı qəbul edilən qərarlar elmə əsaslanmalı, qərəzsiz olmalı və 
sənədləşdirilməlidir. Sənədləşdirmə qərarların qəbulu prosesindəki əsas fikirləri özündə ehtiva 
etməlidir. 

0.4  Digər idarəetmə sistemi standartları ilə əlaqə 
Bu sənəd ISO-nun Yüksək Səviyyə Strukturu (YSS) çərçivəsində işlənilib. YSS-nin məqsədi idarəetmə 
sistemlərinə  dair ISO-nun standartları arasında uyğunluğu yaxşılaşdırmaqdır. Bu sənəd təşkilata PDCA 
tsikli və risk əsaslı düşüncə ilə birlikdə proses yanaşmasını tətbiq etməklə, QTİS yanaşmasını digər 
idarəetmə sistemlərinin və köməkçi standartların tələblərinə uyğunlaşdırmağa və ya inteqrasiya 
etməyə imkan verir. 

Bu sənəd QTİS-lər üçün əsas prinsip və struktur rolunu oynayır və qida zəncirindəki təşkilatlar üçün 
QTİS-ə dair spesifik tələbləri müəyyən edir. Qida təhlükəsizliyinə aid digər rəhbərlik, qida sektorları 
üçün spesifik olan spesifikasiya və/və ya tələblər bu struktur ilə birlikdə istifadə edilə bilər. 

Bundan başqa ISO bir-biri ilə əlaqəli sənədlər ailəsini işləyib hazırlamışdır. Bunlara aşağıdakı sənədlər 
daxildir: 

— qida zəncirinin spesifik sahələri üçün tələb olunan ilkin şərtlər proqramları (ISO/TS 22002 
seriyası); 

— audit və sertifikatlaşdırma orqanlarına tələblər; 

— izlənə bilmə. 

ISO həmçinin bu sənədin və müvafiq standartların  necə tətbiq olunması ilə bağlı təşkilatlar üçün rəhbər 
sənədləri təqdim edir. Məlumatı ISO-nun saytından əldə etmək olar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Tam
                                            əldə  bilərsiniz edə 

  Assosiasiyası"ndan ""Keyfiyyət versiyanı 




