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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 onun üçün maraq kəsb edən 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 ISO-nun müxtəlif növ sənədləri üçün lazım olan müxtəlif təsdiqləmə meyarları 

göstərilməlidir. Bu sənəd 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 belə bir patent hüququnun müəyyən edilməsi halında ISO 

məsuliyyət daşımır. Sənədin 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 Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) Ticarətdə Texniki Maneələr (TTM) 

haqqında sazişinin prinsiplərinə riayət etməsi barədə informasiya əldə etmək üçün bax: 

www.iso.org/iso/foreword.html. 

Bu sənəd ISO-nun “Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri” adlı ISO/PC 283 

saylı Layihə Komitəsi tərəfindən hazırlanmışdır. 
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GİRİŞ 
 
0.1  Ümumi müddəalar 

Təşkilat işçilərinin və onun fəaliyyətlərindən zərər görə biləcək digər şəxslərin  peşə sağlamlığı və 

təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyət onların fiziki və əqli sağlamlığının təşviqi və 

qorunmasını özündə ehtiva edir.  

PST idarəetmə sisteminin tətbiqi sağlam və təhlükəsiz  iş yerlərinin təmin edilməsi, işlə əlaqəli 

zədələnmənin və sağlamlığın pozulması hallarının qarşısınının alınması və PST performansının 

davamlı olaraq yaxşılaşdırılması üçün təşkilata imkan yaradılması məqsədi daşıyır. 

0.2  PST idarəetmə sisteminin məqsədi 

PST idarəetmə sisteminin məqsədi PST üzrə risk və imkanların idarə edilməsi üçün əsası təmin 

etməkdir. PST idarəetmə sisteminin məqsədi və nəzərdə tutulan nəticələri işlə əlaqəli işçilərin 

zədələnməsinin və sağlamlığının pozulması hallarının qarşısının alınması və sağlam və təhlükəsiz iş 

yerləri ilə təmin edilməsindən ibarətdir. Nəticə etibarilə effektiv qabaqlayıcı və qoruyucu tədbirlər 

həyata keçirməklə, təhlükələrin aradan qaldırılması və PST üzrə risklərin azaldılması təşkilat üçün 

kritik əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu tədbirlər təşkilat tərəfindən PST idarəetmə sistemi vasitəsilə həyata keçirildikdə, onlar PST 

performansını yaxşılaşdırır. PST performansının yaxşılaşdırılması üzrə imkanlara yönəlik ilkin 

tədbirlər həyata keçirilərsə, PST idarəetmə sistemi daha effektiv və səmərəli ola bilər.  

Bu sənədə uyğun PST idarəetmə sisteminin tətbiqi təşkilata özünün PST üzrə risklərini idarə etməyə 

və PST performansını yaxşılaşdırmağa imkan verir. PST idarəetmə sistemi təşkilatın qanunvericilik 

tələblərini və digər tələbləri yerinə yetirməsinə kömək edə bilər. 

0.3 Uğur amilləri  

PST idarəetmə sisteminin tətbiqi təşkilatın strateji və əməliyyat qərarıdır. PST idarəetmə sisteminin 

uğurlu fəaliyyəti liderlikdən, öhdəlikdən və təşkilatın bütün səviyyə və funksional strukturlarının 

iştirakından asılıdır. 

PST idarəetmə sisteminin tətbiqi və işlək vəziyyətdə saxlanılması, onun effektivliyi və nəzərdə tutulan 

nəticələrə nail olmaq qabiliyyəti aşağıdakıların daxil ola biləcəyi, bir sıra əsas amillərdən asılıdır:  

a) ali rəhbərliyin liderliyi, öhdəliyi, məsuliyyət və hesabatlılığından; 

b) PST idarəetmə sisteminin nəzərdə tutulan nəticələrini dəstəkləyən təşkilati mədəniyyəti inkişaf 

etdirən, irəli aparan və təşviq edən ali rəhbərlikdən;  

c) əlaqədən; 

d) işçilər və onların nümayəndələri (əgər varsa) ilə məsləhətləşmənin aparılmasından və onların 

qərar qəbulu prosesində iştirakından; 

e) sistemi işlək vəziyyətdə saxlamaq üçün zəruri resursların ayrılmasından; 

f) təşkilatın bütün strateji məqsədlərinə və istiqamətinə uyğun olan PST üzrə siyasətdən; 

g) təhlükələrin müəyyən edilməsi, PST üzrə risklərə nəzarət edilməsi və PST üzrə imkanlardan 

yararlanmaq üçün effektiv prosesdən (proseslərdən); 

h) PST performansının yaxşılaşdırılması üçün PST idarəetmə sisteminin davamlı olaraq 

performansının qiymətləndirilməsindən və monitorinqindən; 
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i) PST idarəetmə sisteminin təşkilatın biznes proseslərinə inteqrasiyasından; 

j) PST siyasətinə uyğun olan və təşkilatdakı mövcud təhlükələri, PST üzrə riskləri və PST üzrə 

imkanları nəzərə alan PST üzrə məqsədlərdən;  

k) qanunvericilik tələblərinə və digər tələblərə uyğunluğundan. 

Təşkilat bu sənədin uğurlu bir şəkildə tətbiq olunduğunu nümayiş etdirməklə işçilərdə və digər maraqlı 

tərəflərdə effektiv PST idarəetmə sisteminin mövcudluğuna dair əminlik yarada bilər. Bununla belə, bu 

sənədin tətbiq edilməsi öz-özlüyündə işlə əlaqəli işçilərin zədələnməsinin və sağlamlığın pozulmasının 

qarşısının alınmasına, sağlam və təhlükəsiz iş yerlərinin təmin edilməsinə və PST performansının 

yaxşılaşdırılmasına zəmanət vermir. 

Detallaşdırma səviyyəsi, mürəkkəblik dərəcəsi, sənədləşdirilmiş informasiyanın həcmi və təşkilatın PST 

idarəetmə sisteminin uğurlu olmasını təmin etmək üçün zəruri olan resurslar aşağıda göstərilən bir sıra 

amillərdən asılıdır:  

⎯ təşkilatın kontekstindən (məsələn, işçilərin sayı, təşkilatın ölçüsü, yerləşdiyi ərazi, mədəniyyət, 

qanunvericilik tələbləri və digər tələblər); 

⎯ təşkilatın PST idarəetmə sisteminin tətbiq sahəsindən; 

⎯ təşkilatın  fəaliyyətlərinin xarakterindən və onunla əlaqəli PST üzrə risklərdən. 

0.4 Planlaşdır – İcra et – Yoxla – Tədbir gör dövrü 

Bu sənəddə istifadə edilən PST idarəetmə sistemi yanaşması Planlaşdır – İcra et – Yoxla – Tədbir gör 

(PDCA) konsepsiyasına əsaslanır.  

PDCA konsepsiyası, təşkilatların davamlı inkişafa nail olmaq üçün istifadə etdikləri təkrarlanan bir 

prosesdir. Bu, idarəetmə sisteminə və onun ayrı-ayrı elementlərinin hər birinə aşağıdakı kimi tətbiq 

edilə bilər: 

a) Planlaşdır: təşkilatın PST üzrə siyasətinə uyğun nəticələrə nail olması üçün zəruri olan PST 

risklərini, PST imkanlarını və digər risk və imkanları müəyyənləşdir və qiymətləndir, PST  üzrə 

məqsəd və prosesləri işlə; 

b) İcra et: prosesləri planlaşdırıldığı kimi yerinə yetir; 

c) Yoxla: PST üzrə siyasət və PST üzrə məqsədlər ilə bağlı fəaliyyət və prosesləri monitorinq et və ölç 

və nəticələr barədə hesabat ver; 

d) Tədbir gör: nəzərdə tutulan nəticələrə nail olmaq üçün PST performansının davamlı 

yaxşılaşdırılmasına yönəlik fəaliyyətləri icra et. 

Bu sənəd  Şəkil 1-də göstərildiyi kimi PDCA konsepsiyasını yeni struktura inteqrasiya edir. 
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QEYD      Mötərizədə verilmiş rəqəmlər bu sənəddəki maddə nömrələrinə istinadlardır. 

Şəkil 1 — PDCA ilə bu sənədin strukturu arasındakı əlaqə 

0.5  Bu sənədin tərkibi 

Bu sənəd idarəetmə sistemi standartlarına dair ISO-nun tələblərinə uyğundur. Bu tələblər idarəetmə 

sistemi üzrə bir neçə ISO standartlarını tətbiq edən istifadəçilərin faydalanması üçün işlənib hazırlanan 

yüksək səviyyəli struktur, eyni əsas mətn və əsas təriflərlə yanaşı, ümumi terminləri özündə ehtiva edir. 

Bu sənəd keyfiyyət, sosial məsuliyyət, ətraf mühit, təhlükəsizlik və ya maliyyə idarəetməsi kimi digər 

mövzulara dair xüsusi tələbləri özündə ehtiva etmir. Bununla belə onun elementləri digər idarəetmə 

sistemi elementlərinə uyğunlaşdırıla və ya inteqrasiya edilə bilər. 

Bu sənəd PST idarəetmə sisteminin tətbiqi və uyğunluğun qiymətləndirilməsi üçün təşkilat tərəfindən 

istifadə edilə bilən tələbləri özündə ehtiva edir. Bu sənədə uyğunluğunu nümayiş etdirmək istəyən 

təşkilat aşağıdakılar vasitəsilə bunu edə bilər: 

⎯ özünüqiymətləndirmə və bəyanetmə, və ya 

⎯ müştərilər kimi təşkilatın fəaliyyətində maraqlı olanlar tərəfindən onun uyğunluğunun 

təsdiqlənməsi, və ya 

⎯ özünü bəyanetmənin təşkilat xaricindəki bir qurum tərəfindən təsdiqlənməsi, və ya 

⎯ PST idarəetmə sisteminin kənar təşkilat tərəfindən sertifikatlaşdırılması/qeydiyyata alınması. 

Hazırkı sənəddəki 1-3-cü maddələr sənədin tətbiqində istifadə olunan tətbiq sahəsi, normativ istinadlar, 

termin və tərifləri, 4-10-cu maddələr isə uyğunluğun qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan tələbləri 

özündə ehtiva edir. Əlavə A-da bu tələblərə dair izahedici informasiya verilib. 3-cü maddədəki termin 
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və təriflər konseptual qaydada təqdim olunub. Həmin terminlər eyni zamanda sənədin sonunda əlifba 

sırası ilə verilib.  

“QEYD” olaraq işarələnmiş informasiya müvafiq tələbin başa düşülməsi və ya aydınlaşdırılmasını təmin 

etmək üçün nəzərdə tutulub. 3-cü maddədə istifadə olunan “QEYD”lər isə terminoloji məlumatları 

tamamlayan əlavə informasiya ilə təmin edir və termindən istifadəyə dair şərtləri özündə ehtiva edə 

bilər.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




