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ÖN SÖZ 
 
ISO (International Organization for Standardization – Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) 

standartlaşdırma üzrə milli orqanların (ISO-nun orqanları-üzvləri) ümumdünya 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 də ISO-nun müxtəlif 

növ sənədləri üçün zəruri olan müxtəlif təsdiqləmə meyarları müəyyən edilməlidir. Bu standart 

ISO/IEC Direktivləri, Hissə 2-də göstərilən qaydalara uyğun olaraq hazırlanmışdır (Bax: 

www.iso.org/directives). 

Bu sənədin bəzi elementlərinin patent hüquqlarının predmeti ola biləcəyi ehtimalına xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. ISO bütün və ya hər hansı bir patent hüququnun müəyyən edilməsinə görə heç bir 

məsuliyyət daşımır. 

Standartın işlənilməsi gedişində 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 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 Ətraf mühiti idarəetmə üzrə 207 saylı Texniki komitəsi, Ətraf mühiti 

idarəetmə sistemləri  üzrə 1 saylı Alt Komitəsi cavabdehlik daşıyır.  

Texniki cəhətdən yenidən nəzərdən keçirilən üçüncü nəşr  ikinci nəşri (ISO 14001:2004) ləğv edir və 

əvəzləyir. Bununla yanaşı o, ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Texniki Əlavəsini də özündə ehtiva edir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
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GİRİŞ 
 
0.1  Ümumi müddəalar 

Ətraf mühit, cəmiyyət və iqtisadiyyat arasında balansa nail olunması gələcək nəsillərin ehtiyaclarının 

ödənilməsi imkanlarını azaltmamaq şərtilə indiki nəslin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün vacib hesab 

edilir. Dayanıqlı inkişafa bir məqsəd kimi ancaq dayanıqlığın üç vacib aspekti arasında balans 

yaratmaqla nail olunur.  

Dayanıqlı inkişaf, şəffaflıq və hesabatlılıqla bağlı cəmiyyətin gözləntiləri qanunvericiliyin sərtləşməsi, 

çirklənmənin ətraf mühitə getdikcə artan  təsirlərinin, resurslardan qeyri-effektiv istifadə, 

tullantıların düzgün idarə edilməməsi, iqlim dəyişikliyi, ekosistemin deqradasiyası və 

biomüxtəlifliyin itirilməsi ilə yanaşı inkişaf etmişdir.  

Bu, təşkilatları dayanıqlığın ətraf mühit komponentlərinə töhfə vermək üçün ətraf mühiti idarəetmə 

sistemlərini tətbiq etməklə ətraf mühitin idarə edilməsinə sistemli yanaşmanı tətbiq etməyə vadar 

etmişdir. 

0.2  Ətraf mühiti idarəetmə sisteminin məqsədi 

Bu beynəlxalq standartın məqsədi təşkilatları ətraf mühiti mühafizə etmələri və dəyişən ətraf mühit 

şəraitlərinə sosial-iqtisadi ehtiyaclarla balanslaşdırılmış şəkildə cavab vermələri üçün yanaşma ilə  

təmin etməkdir. O, təşkilata özünün ətraf mühiti idarəetmə sistemi üçün müəyyənləşdirdiyi, nəzərdə 

tutulan nəticələrə nail olmağa  imkan verən tələbləri müəyyən edir.  

Ətraf mühitin idarə edilməsinə sistemli yanaşma ali rəhbərliyi uzunmüddətli perspektivdə uğura nail 

olmağa və aşağıdakılar vasitəsilə dayanıqlı inkişafa töhfə verməyə imkan yaratmaq üçün informasiya 

ilə təmin edə bilər:   

⎯ arzuolunmaz ətraf mühit təsirlərinin qarşısının alınması və ya azaldılması yolu ilə ətraf mühitin 

mühafizəsi; 

⎯ ətraf mühit şəraitlərinin təşkilata göstərə biləcəyi potensial arzuolunmaz təsirin azaldılması; 

⎯ təşkilata uyğunluğun təmin edilməsi üzrə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsində 

kömək edilməsi; 

⎯ ətraf mühit performansının artırılması; 

⎯ həyat dövrü konsepsiyasını tətbiq etməklə təşkilatın məhsul və xidmətlərinin layihələndirilməsi, 

istehsalı, paylanılması, istehlakı və utilizasiyası/məhv edilməsi metodlarının idarə olunması və 

ya onlara təsir edilməsi. Bu, həyat dövrünün hər hansı bir mərhələsində təsadüfi kənara 

çıxmadan yaranan ətraf mühit təsirlərinin qarşısını ala bilər; 

⎯ təşkilatın bazardakı mövqeyinin gücləndirilməsinə yönəlik ətraf mühit üzrə əsaslandırılmış  

alternativlərin tətbiqinin nəticəsi olan maliyyə və əməliyyat faydalarına nail olunması; 

⎯ müvafiq maraqlı tərəflərə ətraf mühitlə bağlı informasiyanın çatdırılması. 

Bu beynəlxalq standart digər beynəlxalq standartlar kimi təşkilatın qarşısına qoyulan qanunvericilik 

tələblərinin artırılması və ya dəyişdirilməsi üçün nəzərdə tutulmayıb. 

0.3  Uğur amilləri 

Ətraf mühiti idarəetmə sisteminin uğurlu fəaliyyəti ali rəhbərlik başda olmaqla təşkilatın bütün 

səviyyə və bölmələrinin öhdəlikləri yerinə yetirib-yetirməməsindən asılıdır. Təşkilatlar arzuolunmaz 
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ətraf mühit təsirlərinin qarşısının alınması və ya azaldılması və arzuolunan ətraf mühit təsirlərinin, 

xüsusilə strateji və rəqabətlə bağlı təsirlərin gücləndirilməsi imkanlarından istifadə edə bilər. Ali 

rəhbərlik ətraf mühiti idarəetmə sistemini təşkilatın biznes proseslərinə, strateji istiqamətinə və qərar 

qəbulu prosesinə inteqrasiya etməklə, onları digər biznes prioritetlərə uyğunlaşdırmaqla və ətraf 

mühtin idarə edilməsini bütövlükdə təşkilatın idarəetmə sisteminə daxil etməklə  risk və imkanları 

effektiv bir şəkildə nəzərə ala bilər. Bu beynəlxalq standartın uğurlu bir şəkildə tətbiqinin nümayiş 

etdirilməsi təşkilatda effektiv ətraf mühiti idaretmə sisteminin mövcudluğuna dair maraqlı tərəflərdə 

əminliyin yaradılması üçün  istifadə edilə bilər. 

Lakin bu beynəlxalq standartın tətbiqi özü-özlüyündə optimal ətraf mühit nəticələrinin əldə 

ediləcəyinə zəmanət vermir. Standartın ayrı-ayrı təşkilatlarda tətbiq səviyyəsi bu təşkilatların 

kontekstindən asılı olaraq fərqlənə bilər. İki ayrı-ayrı təşkilat oxşar fəaliyyətləri yerinə yetirdikləri 

halda uyğunluğun təmin edilməsi üzrə fərqli öhdəliklərə, ətraf mühit üzrə siyasətdə ifadə edilən fərqli 

məsuliyyətlərə, fərqli ətraf mühit texnologiyalarına və fərqli ətraf mühit üzrə performans 

məqsədlərinə malik olsalar da, hər ikisi bu beynəlxalq standartın tələblərinə uyğun ola bilər.    

Ətraf mühiti idarəetmə sisteminin detallılıq və mürəkkəblik dərəcəsi təşkilatın kontekstindən, ətraf 

mühiti idarəetmə sisteminin tətbiq sahəsindən, uyğunluğun təmin edilməsi üzrə üzərinə götürdüyü 

öhdəliklərdən, habelə ətraf mühit aspektləri və onlarla əlaqəli ətraf mühit təsirləri də daxil olmaqla, 

təşkilatın fəaliyyət, məhsul və xidmətlərinin xarakterindən asılı olaraq dəyişəcəkdir. 

0.4  Planlaşdır – İcra et – Yoxla – Tədbir gör – PDCA modeli 

Ətraf mühiti idarəetmə sisteminin əsaslandığı yanaşmanın təməlində Planlaşdır-İcra et-Yoxla-Tədbir 

gör (PDCA) konsepsiyası dayanır. PDCA modeli davamlı yaxşılaşdırmaya nail olmaq üçün təşkilatlar 

tərəfindən tətbiq edilən dövrü prosesi təmin edir. O, həm ətraf mühiti idarəetmə sisteminə, həm də 

onun ayrı-ayrı elementlərinə tətbiq edilə bilər. Onu qısa şəkildə aşağıdakı kimi təsvir etmək olar: 

⎯ Planlaşdır: təşkilatın ətraf mühit üzrə siyasətinə uyğun olan nəticələrin əldə edilməsi üçün zəruri 

ətraf mühit məqsəd və proseslərinin işlənilməsi. 

⎯ İcra et: prosesin planlaşdırıldığı kimi həyata keçirilməsi. 

⎯ Yoxla: öhdəliklər, ətraf mühit  üzrə məqsədlər və əməliyyat meyarları da daxil olmaqla, ətaf 

mühit üzrə siyasətin reallaşdırılması baxımından proseslərin monitorinqi və ölçülməsi, nəticələr 

haqqında hesabatın təqdim olunması. 

⎯ Tədbir gör: davamlı yaxşılaşdırma üçün tədbirlərin görülməsi. 

Şəkil 1 bu beynəlxalq standartda  təqdim olunan strukturun mövcud və yeni istifadəçilərə sistemli 
yanaşmanın əhəmiyyətini anlamağa kömək edə biləcək PDCA modelinə necə inteqrasiya edəcəyini 
göstərir. 



8 

ISO 14001:2015 (AZ)                                                                                  “Keyfiyyət Assosiasiyası” İctimai Birliyi 

8                                                                                                                                              © Bütün hüquqlar qorunur.  

 

Şəkil 1 — PDCA  modeli və bu beynəlxalq  standartda təqdim olunan struktur arasındakı əlaqə 
 
0.5  Bu beynəlxalq standartın tərkibi 

Bu beynəlxalq standart idarəetmə sistemi standartları üzrə ISO-nun tələblərinə uyğundur. Bu tələblər 

idarəetmə sistemi üzrə bir neçə ISO standartını tətbiq edən istifadəçilərin rahatlığını təmin etmək 

məqsədilə yüksək səviyyəli struktur, eyni əsas mətn və əsas təriflər ilə yanaşı ümumi terminləri 

özündə ehtiva edir. 

Bu beynəlxalq standart keyfiyyəti idarəetmə, peşə sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi, enerji və ya 

maliyyə idarəetməsi kimi digər idarəetmə sistemlərinə xas olan tələbləri özündə ehtiva etmir. Bununla 

belə bu beynəlxalq standart təşkilata ətraf mühiti idarəetmə sistemini digər idarəetmə sistemlərinin 

tələblərinə inteqrasiya etmək üçün ümumi yanaşma və risk əsaslı düşüncəni tətbiq etməyə imkan 

verir.  

Bu beynəlxalq standart uyğunluğun qiymətləndirilməsində istifadə olunan tələbləri özündə ehtiva 

edir. Bu beynəlxalq standartın tələblərinə uyğunluğu nümayiş etdirmək istəyən hər hansı bir təşkilat 

bunu aşağıdakılar vasitəsilə edə bilər: 

⎯ özünüqiymətləndirmə və bəyanetmə, və ya 

⎯ müştərilər kimi təşkilatın fəaliyyətində maraqlı olanlar tərəfindən onun uyğunluğunun 

təsdiqlənməsi və ya 

⎯ özünü bəyan etmənin təşkilat xaricindəki bir qurum tərəfindən təsdiqlənməsi və ya 

⎯ ətraf mühiti idarəetmə sisteminin xarici qurum tərəfindən sertifikatlaşdırılması/qeydiyyatının 

aparılması. 

Əlavə A  bu beynəlxalq standartın tələblərinin yanlış anlaşılmasının qarşısını almağa xidmət edən şərh 

xarakterli informasiyanı özündə əks etdirir. Əlavə B-də bu beynəlxalq standartın əvvəlki və hazırki 
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versiyaları arasındakı texniki uyğunluq ətraflı şəkildə verilir. Ətraf mühiti idarəetmə sisteminin tətbiqi 

üzrə rəhbəredici göstərişlər ISO 14004 standartına daxil edilmişdir. 

 “QEYD” adı altında verilən informasiya sənədin başa düşülməsi və ya istifadəsinə kömək etmək üçün 

nəzərdə tutulmuşdur.  

 3-cü maddədəki “Qeydlər” terminoloji verilənlər  və  termindən istifadə şərtləri barədə əlavə 

informasiya ilə təmin edir.  

3-cü maddədə termin və təriflər konseptual qaydada verilmiş,  sənədin sonunda terminlər əlifba sırası 

ilə göstərilmişdir. 
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