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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 olunan prosedurlar ISO/IEC Direktivləri, Hissə 1-də göstərilib. Xüsusilə ISOnun müxtəlif növ sənədləri üçün lazım olan müxtəlif təsdiqləmə meyarları 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 ISOnun Dünya Ticarət Təşkilatının Ticarətdə Texniki Maneələr haqqında sazişinin prinsiplərinə riayət
etməsi barədə informasiya əldə etmək üçün bax: www.iso.org/iso/foreword.html.
Bu sənədə görə ISO-nun 176 saylı Keyfiyyəti idarəetmə və keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə Texniki
Komitəsinin Keyfiyyət sistemləri üzrə 2 saylı Alt Komitəsi cavabdehlik daşıyır.
Bu beşinci redaksiya dördüncü redaksiyanı (ISO 9001:2008) ləğv edir və əvəzləyir. Belə ki, yeni
redaksiyada maddələrin ardıcıllığına yenidən baxılıb, həmçinin nəzərdən keçirilmiş keyfiyyəti
idarəetmə prinsipləri və yeni konsepsiyalar tətbiq edilib. Bununla bərabər, bu redaksiya ISO
9001:2008/Cor.1:2009 Texniki Düzəlişi ləğv edir və əvəzləyir.
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GİRİŞ
0.1 Ümumi müddəalar
Keyfiyyəti idarəetmə sisteminin tətbiqi təşkilatın ümumi performansının yaxşılaşdırılmasına və
davamlı inkişafa yönəlik təşəbbüslər üçün möhkəm zəminin təmin olunmasına kömək edə biləcək
təşkilatın strateji qərarıdır.
Keyfiyyəti idarəetmə sisteminin bu beynəlxalq standarta əsaslanmaqla tətbiqi təşkilata:
a)

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

b)

müştəri məmnunluğunun artırılması üçün imkanlar yaratmaq;

c)

təşkilatın konteksti və məqsədləri ilə bağlı risk və imkanları nəzərə almaq;

d) müəyyən olunmuş keyfiyyəti idarəetmə sistemi tələblərinə uyğunluğun nümayiş etdirilməsi
qabiliyyəti əldə etmək
kimi potensial faydalar təqdim edir.
Bu beynəlxalq standartdan daxili və xarici tərəflər istifadə edə bilər.
Bu beynəlxalq standartın aşağıdakı məqsədlər üçün tətbiqi nəzərdə tutulmur:
— müxtəlif keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin strukturunun unifikasiyası;
— sənədləşmənin bu beynəlxalq standartın maddələrinin strukturuna uyğunlaşdırılması;
— təşkilat daxilində bu beynəlxalq standartın xüsusi terminalogiyasından istifadə edilməsi.
Keyfiyyəti idarəetmə sisteminə bu beynəlxalq standartla müəyyən olunmuş tələblər məhsul və
xidmətlərə dair tələbləri tamamlayır.
Bu beynəlxalq standartda “Planlaşdır – İcra et - Yoxla – Tədbir gör” (PDCA) tsiklini özündə ehtiva edən
proses yanaşması və risk əsaslı düşüncə 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, yaxşılaşdırmaq üçün imkanları müəyyən etməyə və reallaşdırmağa imkan verir.
Risk əsaslı düşüncə təşkilata proseslərin və keyfiyyəti idarəetmə sisteminin planlaşdırılmış
nəticələrdən sapmalara gətirib çıxaran amilləri müəyyən etməyə, həmçinin mənfi təsirlərin azaldılması
üçün qabaqlayıcı fəaliyyətləri tətbiq etməyə və yaranmış imkanlardan maksimum istifadəyə imkan verir
(Əlavə A4-ə bax).
Tələblərin sistemli şəkildə yerinə yetirilməsi və gələcək tələbatların və gözləntilərin müəyyən edilməsi,
getdikcə daha dinamik və qarışıq mühitdə təşkilat qarşısında mürəkkəb vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin
həlli üçün təşkilat düzəltmə və yaxşılaşdırmalara əlavə olaraq əsaslı dəyişikliklər, innovasiya və yenidən
təşkiletmə kimi müxtəlif yaxşılaşdırma formalarından istifadəni zəruri hesab edə bilər.
Bu beynəlxalq standartda aşağıdakı fel formalarından istifadə olunur:
- “shall” (malı, məli) tələbi göstərir;
- “should” (gərəkdir, lazımdır ki) tövsiyəni göstərir;
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- “may” (ola bilər, edilə bilər) icazəni göstərir;
- “can” ( edə bilər, bacara bilər) imkan və bacarığı göstərir.
“Qeyd” olaraq işarələnmiş informasiya müvafiq tələbin başa düşülməsi və izah edilməsi üçün
rəhbəredici göstərişdir.
0.2 Keyfiyyəti idarəetmə prinsipləri
Bu beynəlxalq standart ISO 9000-də təsvir edilən keyfiyyəti idarəetmə prinsiplərinə əsaslanır. Bu
təsvirlər hər bir prinsipin ifadə edilməsi, təşkilat üçün prinsipin nədən əhəmiyyətli olduğunun
əsalandırılmasını, prinsipin faydalarına dair bəzi misalları və prinsipi tətbiq edərkən təşkilatın
performansını yaxşılaşdırmaq üçün tipik fəaliyyətlərə dair misalları özündə ehtiva edir.
Keyfiyyəti idarəetmənin prinsipləri:
— 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 beynəlxalq standart müştəri tələblərini yerinə yetirməklə onların məmnuniyyətini artırmaq üçün
keyfiyyəti idarəetmə sisteminin işlənilməsi, tətbiqi və effektivliyinin yaxşılaşdırılması zamanı “proses
yanaşması”ndan istifadəni təşviq edir. Proses yanaşmasının tətbiqi üçün zəruri olaraq qəbul edilmiş
spesifik tələblər 4.4 maddəsinə daxil edilib.
Qarşılıqlı əlaqəli proseslərin bir sistem kimi başa düşülməsi və idarə edilməsi təşkilatın nəzərdə
tutulmuş nəticələrə effektiv və səmərəli şəkildə nail olmasına kömək edir. Bu yanaşma təşkilata
sistemdəki proseslər arasında qarşılıqlı asılılığı və qarşılıqlı əlaqələri idarə etməyə imkan verir, beləliklə
də təşkilatın ümumi perfonmansını yaxşılaşdıra bilir.
Proses yanaşması təşkilatın strateji istiqaməti və keyfiyyət 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 (0.3.2)
istifadə etməklə, bütün diqqəti risk əsaslı düşüncəyə (0.3.3) yönəltməklə nail oluna bilər.
Keyfiyyəti idarəetmə sistemində proses yanaşmasının tətbiqi aşağıdakıları təmin edir:
1. tələblərin başa düşülməsi və daim yerinə yetirilməsi;
2. proseslərin dəyər qatma baxımından nəzərə alınması;
3. proseslərin effektiv fəaliyyət göstərməsinə nail olunması;
4. verilənlərin və informasiyanın qiymətləndirilməsi əsasında proseslərin yaxşılaşdırılması.
Şəkil 1 hər hansı bir prosesin sxematik təsvirini verir və prosesin elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsini
göstərir. İdarəetmə üçün zəruri olan izləmə və ölçməyə aid nəzarət nöqtələri hər bir proses üçün
spesifikdir və müvafiq risklərdən asılı olaraq dəyişir.
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Şəkil 1 – Bir prosesin elementlərinin sxematik təsviri
0.3.2 Planlaşdır – İcra et – Yoxla – Tədbir gör – PDCA tsikli
PDCA tsikli bütün proseslərə və bütövlükdə keyfiyyəti idarəetmə sisteminə tətbiq oluna bilər. Şəkil 2-

də 4-10 maddələrinin PDCA tsiklinə uyğun olaraq necə qruplaşdırılacağı misallarla izah edilir.

Qeyd – Mötərizədə verilmiş rəqəmlər bu beynəlxalq standartın maddələrinə olan istinadlardır.

Şəkil 2 - Bu beynəlxalq standartın strukturunun PDCA tsiklinə uyğun olaraq təsviri
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PDCA tsiklini qısaca olaraq belə təsvir etmək olar:
— Planlaşdır - sistemin məqsədini və onun proseslərini işlə, həmçinin müştəri tələbləri və təşkilatın
siyasətinə uyğun nəticələrə nail olmaq üçün zəruri resursları müəyyən et, risk və imkanları
müəyyənləşdir və nəzərə al;
— İcra et - planlaşdırılanları icra et;
— Yoxla – proses, məhsul və xidmətləri siyasətlər, məqsədlər, tələblər və planlaşdırılmış fəaliyyətlərlə
müqayisə edərək izlə və ölç (tətbiqi mümkün olan yerdə) və nəticələr barədə hesabat ver;
— Tədbir gör - lazım olduqda performansın yaxşılaşdırılması üçün tədbir gör.
0.3.3 Risk əsaslı düşüncə
Risk əsaslı düşüncə (А.4-ə bax) effektiv bir keyfiyyəti idarəetmə sisteminə nail olmaq üçün lazımdır.
Risk əsaslı düşüncə konsepsiyası məsələn, potensial uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasına yönəlik
qabaqlayıcı fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi, yaranmış hər hansı bir uğunsuzluğun təhlil edilməsi və
uyğunsuzluğun təsirinə müvafiq olaraq onun təkrarlanmasının qarşısını almaq üzrə fəaliyyətlərin
yerinə yetirilməsi də daxil olmaqla bu standartın əvvəlki versiyasında nəzərdə tutulmuşdu.
Bu beynəlxalq standartın tələblərinə uyğunluğu təmin etmək üçün təşkilat risk və imkanlarla bağlı
fəaliyyətləri planlaşdırmalı və həyata keçirməlidir.
Risk və imkanların müəyyən edilməsi və nəzərə alınması, keyfiyyəti idarəetmə sisteminin effektivliyinin
artırılması, yaxşılaşdırılmış nəticələrə nail olunması və mənfi təsirlərin qarşısının alınması üçün zəmin
yaradır.
İmkanlar nəzərdə tutulmuş nəticələrə nail olmaq üçün əlverişli olan bir şəraitdə ortaya çıxa bilər;
məsələn, təşkilata müştəriləri cəlb etməyə, yeni məhsul və xidmətləri işləməyə, itkiləri azaltmağa və ya
məhsuldarlığı artırmağa imkan verən şərtlərin kompleksi kimi.
İmkanların müəyyən edilməsinə dair fəaliyyətlər, onlarla bağlı risklərin nəzərə alınmasını da özündə
ehtiva edə bilər.
Risk - qeyri-müəyyənliyin təsiridir və hər bir qeyri-müəyyənliyin müsbət və ya mənfi təsirləri ola bilər.
Riskdən yaranan müsbət sapma imkan yarada bilər, amma heç də bütün müsbət sapmalar imkanlara
çevrilmir.
0.4 Digər idarəetmə sistemi standartları ilə əlaqə
Bu beynəlxalq standartda idarəetmə sistemlərinə dair ISO-nun beynəlxalq standartları arasında
uyğunluğu yaxşılaşdırmaq üçün ISO tərəfindən işlənmiş struktur tətbiq edilib (Əlavə A1-ə bax).
Bu beynəlxalq standart təşkilata PDCA tsikli və risk əsaslı düşüncə ilə birlikdə proses yanaşmasını tətbiq
etməklə, keyfiyyəti idarəetmə sistemini digər idarəetmə sistemi standartlarının tələblərinə
uyğunlaşdırmağa və ya inteqrasiya etməyə imkan verir.
Bu beynəlxalq standart ISO 9000 və ISO 9004 standartları ilə aşağıdakı kimi əlaqəlidir:
— ISO 9000 “Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Əsas müddəalar və lüğət” bu beynəlxalq standartın düzgün
başa düşülməsi və tətbiqi üçün zəruri əsası təmin edir.
—

ISO 9004 “Təşkilatın davamlı uğuru üçün idarəetmə. Keyfiyyəti idarəetməyə əsaslanan yanaşma” bu
beynəlxalq standartın tələblərindən daha irəli getmək istəyən təşkilatlar üçün tövsiyələr verir.

Əlavə B-də keyfiyyəti idarəetmə üzrə digər beynəlxalq standartlar və ISO/ТК 176 tərəfindən işlənmiş
keyfiyyəti idarəetmə sistemləri barədə məlumatlar verilir.
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Bu beynəlxalq standart ətraf mühitin idarə edilməsi, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyin idarə
edilməsi və ya maliyyə idarəetməsi kimi digər idarəetmə sistemləri üçün spesifik olan tələbləri özündə
ehtiva etmir.
Keyfiyyəti idarəetmə sistemi üzrə sahə standartları bu beynəlxalq standartın tələbləri əsasında bir sıra
sahələr üçün işlənmişdir. Bu standartlardan bəziləri keyfiyyəti idarəetmə sisteminə əlavə tələblər
müəyyən etdiyi halda, digərləri isə bu beynəlxalq standartın müəyyən bir sahə çərçivəsində tətbiqi üzrə
ancaq rəhbəredici göstərişləri təqdim edir.
Bu beynəlxalq standartın hazırki versiyası ilə əvvəlki versiyanın (ISO 9001:2008) maddələri arasındakı
əlaqəni göstərən cədvəli www.iso.org/tc176/sc02/public saytından əldə etmək olar.
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