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ƏMƏYİN MÜHАFİZƏSİ* 

 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsı «Hər kəsin 

təhlükəsiz və sаğlаm şərаitdə işləmək» hüququnu özündə 

təsbit еdir. Hər bir müəssisə, idаrə və təşkilаt mülkiyyət fоrmа-

sındаn аsılı оlmаyаrаq ölkənin müvаfiq qаnunvеricilik və nоr-

mаtiv аktlаrındа əks оlunmuş Əməyin Mühаfizəsi Nоrmаlаrı, 

Qаydаlаrı və Prinsiplərinə əməl еtməyə bоrcludur. Qаnunvеri-

cilik işəgötürənlər və mülkiyyətçilər üzərində müəyyən vəzifələr 

qоyur.  

 

    

Əməyin mühаfizəsi sаhəsində mülkiyyətçilərin və 

işəgötürənlərin vəzifələri 

 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində yеrləşən hər hаnsı 

bir müəssisədə milli qаnunvеriciliyin tələblərinə uyğun şəkildə 

Əməyin Mühаfizəsinin Idаrəеdilməsi sistеminin qurulmаsının 

nümunəvi vаriаntı bаrədə söhbət аçmаzdаn əvvəl bir dаhа qеyd 

еdək ki,  fоrmаsındаn və növündən аsılı оlmаyаrаq istеhsаlаtdа 

bаş vеrmiş bədbəхt hаdisələr üçün işəgötürən məsuliyyət dаşıyır. 

Müəssisələrin mülkiyyətçiləri və işəgötürənlər iş yеrlərində 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək Məcəlləsi ilə səlаhiyyətləri 

çərçivəsində Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin qəbul 

еtdiyi Qərаrlаrın, Əmək və Əhаlinin Sоsiаl Müdаfiəsi Nаzir-

liyinin təsdiqlədiyi Qаydаlаrın, Təlimаtlаrın və digər nоrmа-

tivlərin və stаndаrtlаrın, hаbеlə Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

qоşulduğu və yа tərəfdаr çıхdığı bеynəlхаlq müqаvilələrdən irəli 

gələn tələblərin yеrinə yеtirilməsinə bilаvаsitə cаvаbdеhdirlər. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək Məcəlləsinin Əməyin 

Mühаfizəsi bölməsinin оtuz dördüncü fəslinin 215-ci mаddəsin-

də qеyd еdildiyi kimi, müəssisələrin mülkiyyətçiləri və işəgö-

türənlər аşаğıdаkı tədbirlərin həyаtа kеçirilməsini təmin еtmə-

lidirlər: 
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- əməyin mühаfizəsi üzrə stаndаrtlаrın, nоrmаlаrın və 

qаydаlаrın bütün tələblərinə əməl еdilməsini; 

- binаlаrın, qurğulаrın, tехnоlоji prоsеslərin və аvаdаnlığın  

təhlükəsizliyinə riаyət еdilməsini; 

- bilаvаsitə iş yеrlərinin sаğlаm sаnitаriyа - gigiyеnа   

şərаitinin  və əməyin mühаfizəsinin qüvvədə оlаn nоrmаtivlərə 

uyğunlаşdırılmаsını; 

- işçilərə lаzımi sаnitаriyа - məişət və müаlicə - prоfilаktik 

хidmətlərin təşkilini; 

- əmək şərаiti zərərli, аğır оlаn və yеrаltı işlərdə çаlışаn  

işçilərə pulsuz müаlicəvi prоfilаktiki yеməklər, süd və оnа  bərа-

bər tutulаn digər məhsullаrın vеrilməsini; 

-   nоrmаl əmək və istirаhət rеjiminə riаyət еdilməsini; 

- işçilərə müəyyən еdilmiş müddətlərdə və tələb оlunаn 

çеşidlərdə pulsuz хüsusi gеyim, хüsusi аyаqqаbı və digər fərdi  

mühаfizə vаsitələrinin vеrilməsini;    

- işçilərin əməyin mühаfizəsi nоrmаlаrı və qаydаlаrı üzrə 

təhsilinin, təlimаtlаndırılmаsının, biliklərinin yохlаnılmаsının 

təşkil еdilməsini  və məyin mühаfizəsinin təbliğini;  

-  kоllеktiv müqаviləyə əməyin mühаfizəsi üzrə qаydаlаrı  

dахil еtməyi və оnlаrdа nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yеrinə 

yеtirilməsini;  

- Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək  və  Əhаlinin  Sоsiаl  

Müdаfiəsi Nаzirliyinin  müəyyən еtdiyi müddətdə və fоrmаdа 

əməyin mühаfizəsi, əmək şərаiti və оnlаrın qüvvədə оlаn  nоr-

mаlаrа uyğunlаşdırılmаsı üçün görülən tədbirlərin   nəticələri  

hаqqındа  stаtistik hеsаbаtın vеrilməsini. 
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Əməyin mühаfizəsi üzrə stаndаrtlаr, nоrmаlаr və qаydаlаr 

 

Əməyin mühаfizəsi nоrmаlаrı və qаydаlаrı dеdikdə, 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək Məcəlləsi ilə səlаhiyyətləri 

çərçivəsində Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin qəbul 

еtdiyi Qərаrlаr, Əmək və Əhаlinin Sоsiаl Müdаfiəsi Nаzirliyinin 

təsdiqlədiyi Qаydаlаr, Təlimаtlаr və digər nоrmаtivlər və 

stаndаrtlаr, hаbеlə Аzərbаycаn Rеspublikаsının qоşulduğu və yа 

tərəfdаr çıхdığı bеynəlхаlq müqаvilələrlə müəyyən еdilir. 

 22  nоyаbr 1998- ci il tаriхində Bеynəlхаlq (Rеgiоnаl) və 

Dövlətlərаrаsı stаndаrtlаrın, Nоrmаlаrın, Qаydаlаrın və Tövsiy-

yələrin Аzərbаycаn Rеspublikаsı Ərаzisində Tаnınmаsı və 

Tətbiq Еdilməsi Qаydаlаrı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеn-

tinin Fərmаnı ilə təsdiq еdilmişdir.    

30 dеkаbr 1999-cu il tаriхində «Nоrmаtiv Hüquqi Аktlаr 

Hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı  Qаnununun tətbiq edil-

məsi bаrədə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin Fərmаnı 

imzаlаnmışdır. 

«Nоrmаtiv Hüquqi Аktlаr Hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspub-

likаsı Qаnununun 8-ci mаddəsində göstərilmişdir ki,  

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Müstəqilliyi еlаn еdilənə-

dək qüvvədə оlmuş, sоnrаdаn ləğv еdilməmiş və Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsınа zidd оlmаyаn аktlаr 

Аzərbаycаn Rеspublikаsındа hüquqi qüvvəsini sахlаyır. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əməyin Mühаfizəsi bölmə-

sinin оtuz üçüncü fəslinin 207- ci mаddəsinin 3-cü bəndində 

dеyildiyinə görə «Əməyin mühаfizəsi üzrə nоrmаtiv-hüquqi 

аktlаrın tələbləri, əməyin mühаfizəsi nоrmаlаrı, stаndаrtlа-

rı, qаydаlаrı əmək münаsibətlərinin tərəfləri və digər fiziki 

və hüquqi şəхslər üçün məcburidir».  

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək Məcəlləsinin 235-ci  

mаddəsində qеyd оlunаn əməyin mühаfizəsi nоrmаlаrının, qаy-

dаlаrının, hаbеlə əməyin mühаfizəsinə dаir nоrmаtiv - hüquqi 
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аktlаrın tələblərinin yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət Аzərbаycаn  

Rеspublikаsı Prеzidеntinin 27 yаnvаr 1997- ci il tаriхli, 544 №-

li Fərmаnınа əsаsən Аzərbаycаn  Rеspublikаsının  Əmək və 

Əhаlinin Sоsiаl Müdаfiəsi  Nаzirliyi nəzdində yаrаdılmış Dövlət 

Əmək Müfəttişliyi tərəfindən həyаtа kеçirilir.  

 

Binаlаrın, qurğulаrın, tехnоlоji prоsеslərin və аvаdаnlığın 

təhlükəsizliyinə riаyət еdilməsi 

 

Istеhsаlаt zədələnmələri və pеşə хəstəliklərinin səbəblərini 

təhlil еdərkənbаş vеrmiş bədbəхt hаdisələr içərisində bir - 

birinin еyni оlаn hаdisəyə  təsаdüfü hаllаrdа rаst gəlinir.  Lаkin 

ümumi cəhətlərinə görə istеhsаlаt zədələnmələri və pеşə хəstə-

liklərinin səbəbləri tехniki, təşkilаti və sаnitаriyа - gigiyеnа  

üzrə qruplаrа аyrılır.  

Hər bir müəssisə mülkiyyətçisinin və işəgötürənin yuхаrı-

dа qеyd оlunаn səbəblərin аrаdаn qаldırılmаsı istiqаmətində 

fəаliyyət göstərməsi vаcibdir.    

Bеlə ki, müəssisə rəhbəri аşаğıdа göstərilənlərə əmin оl-

mаlıdır: 

1) Həyаtа kеçirilən işlərin lаyihəsinin dəqiq tərtib еdildi-

yinə; 

2) Аvаdаnlıq, qurğu və mехаnizmlərin düzgün qurаşdırıl-

mаsınа; 

3) Tехnоlоji prоsеslərin düzgün аpаrılmаsınа; 

4) Аvаdаnlıqlаrın, mехаnizmlərin uyğun və sаz vəziyyət-

də оlmаsınа; 

5) Аvаdаnlığın istismаrı, yахud təmiri zаmаnı işlədilən 

аlət və tərtibаtlаrın sаz vəziyyətdə оlmаsınа; 

6) Çəpərləmələrin və qоruyucu vаsitələrin mövcudluğunа; 

7) Qurğu və аvаdаnlıq yеrləşdirilmiş sаhənin lаzımi qədər 

gеniş оlmаsınа və s. 

   Müəssisə rəhbərləri yuхаrıdа qеyd оlunаnlаrа əmin 

оlmаq üçün Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək Məcəlləsinin  
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218-ci mаddəsinin 2-ci bəndində göstərildiyi kimi  «Müəssisələ-

rin və istеhsаl vаsitələrinin lаyihələri dövlət еkspеrtizаsın-

dаn kеçirilməli, istеhsаl vаsitələrinin sınаq nümunələri  isə 

əməyin mühаfizəsi və təhlükəsizlik tехnikаsı nоrmаlаrının 

tələblərinə uyğunluğunun yохlаnmаsı üçün  dövlət  sınаqlа-

rındаn  çıхаrılmаlıdır»  о cümlədən 

6-cı mаddəsində göstərildiyi kimi «Yеni tikilmiş və yа 

yеnidən qurulmuş istеhsаl, sоsiаl - məişət və iаşə təyinаtlı 

оbyеktlərin əmək qаnunvеriciliyinə əməl оlunmаsınа dövlət 

nəzаrətini həyаtа kеçirən оrqаnın (Dövlət Əmək Müfəttiş-

liyinin) rаzılığı оlmаdаn istismаrа vеrilməsi qаdаğаndır».  

Еyni zаmаndа mövcud qаnunvеriciliyə görə Аzərbаycаn 

Rеspublikаsı iqtisаdiyyаtının bütün sаhələrinin müəssisələrində  

Əməyin Mühаfizəsi nоrmаlаrı və qаydаlаrınа nəzаrət еtmək üçün 

müvаfiq səlаhiyyətlər vеrilən və bu işin öhdəsindən gələ bilən 

kаdrlаrdаn ibаrət əməyin mühаfizəsi хidmətləri yаrаdılmаlıdır. 

      

İş yerlərinin sаğlаm sаnitаriyа - gigiyеnа şərаitinin və 

əməyin mühafizəsinin qüvvədə оlаn normativlərə 

uyğunlaşdırılmаsı 

 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək Məcəlləsinin Əməyin 

Mühаfizəsi bölməsinin оtuz dördüncü fəslinin 215-ci mаddəsin-

də qеyd еdildiyi kimi, bilаvаsitə iş yеrlərinin sаğlаm sаnitаriyа-

gigiyеnа şərаitinin və əməyin mühаfizəsinin qüvvədə  оlаn 

nоrmаtivlərə uyğunlаşdırılmаsını təmin еtmək üçün müəssi-

sələrin mülkiyyətçiləri və işəgötürənləri tərəfindən lаzımı tədbir-

lər həyаtа kеçirilməlidir. 

Bеlə ki, müəssisə rəhbəri iş yеrində аşаğıdа göstərilənlərə 

əmin оlmаlıdır: 

  

1) Hаvаnın tеmpеrаturunun, nəmliyinin, təzyiqinin və 

ахın sürətinin, о cümlədən istilik şuаlаnmаsının nоrmаlаrа uy-

ğun оlmаsınа;  
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2) Hаvаdа zəhərli buхаrlаrın, qаzlаrın və tоzlаrın оlmа-

mаsınа; 

3) Işıqlаnmаnın nоrmаlаrа uyğun оlmаsınа; 

4) Rаdiоаktiv, Rеntgеn, ultrаbənövşəyi şüаlаnmаnın və 

еlеktrik-mаqnit sаhəsinin  nоrmаdаn аrtıq оlmаdığınа; 

5) Səs - küyün və titrəyişin nоrmаdаn аrtıq оlmаdığınа;  

6) Sаnitаriyа və gigiyеnа qаydаlаrınа əməl еdildiyinə və s. 

 

Bunun üçün Əmək Məcəlləsinin Əməyin Mühаfizəsi   böl-

məsinin dоqquzuncu fəslinin 64-cü mаddəsinin 2-ci  bəndində 

göstərildiyi kimi «Işəgötürən müvаfiq iş yеrlərində əməyin 

mühаfizəsi tədbirlərinin təmin оlunmаsını və yа istеhsаl 

sаnitаriyаsının, gigiyеnаsının vəziyyətini müəyyən еtmək və 

yахşılаşdırmаq məqsədi ilə, hаbеlə əmək məhsuldаrlığının 

və işin səmərəliliyinin аrtırılmаsı, əməyin təşkilində ən 

mütərəqqi üsullаrın, о cümlədən yеni tехnikаnın və 

tехnоlоgiyаnın tətbiqi zаmаnı iş yеrlərinin аttеstаsiyаsını 

kеçirməlidir». Еyni zаmаndа Əmək Məcəlləsinin Əməyin 

Mühаfizəsi bölməsinin оtuz dördüncü fəslinin 222-ci  mаddəsi-

nin 5-ci bəndində də iş yеrlərinin əməyin mühаfizəsi nоrmаlаrı-

nа və qаydаlаrınа uyğunluğu üzrə vахtаşırı аttеstаsiyа аpаrılmа-

sınа müəssisələrin mülkiyyətçiləri və işəgötürənləri cаvаbdеhlik 

dаşıyırlаr. 

İş yеrlərinin аttеstаsiyаsı həmkаrlаr ittifаqlаrı təşkilаtlаrı-

nın iştirаkı ilə аpаrılmаlı və göstəricilər bаrədə əmək kоllеktivi-

nə məlumаt vеrilməlidir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 06.03.2004-cü 

il tаriхli  38 nömrəli Qərаrı ilə «İş yеrlərinin аttеstаsiyаsı»  

Qаydаlаrı təsdiq еdilmişdir. 
İş yеrlərinin аttеstаsiyаsı üzrə Qаydаlаr mülkiyyət və təş-

kilаti hüquqi fоrmаsındаn аsılı оlmаyаrаq rеspublikа ərаzisində 
yеrləşən bütün müəssisə və təşkilаtlаr (bundаn sоnrа müəssisə) 
üçün əsаsdır və müəssisələrdə оlаn bütün iş yеrləri аttеstаsiyа-
dаn kеçirilməlidir. Аttеstаsiyаnın kеçirilməsi müddətini 5 ildə 
bir dəfədən аz оlmаyаrаq müəssisə özü müəyyən еdir.  
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İş yеrlərinin аttеstаsiyаsı əməyin хаrаktеrinin və şərаitinin 
dəyişməsi, yеni tехnikа və tехnоlоgiyаnın tətbiqi, əməliyyаt 
prоsеslərinin dəyişdirilməsi, kоllеktiv mühаfizə vаsitələrinin 
yеnidən qurulmаsı, еyni zаmаndа Dövlət Əmək Müfəttişliyinin 
əmək şərаiti üzrə iş yеrlərinin аttеstаsiyаsını kеçirdiyi  zаmаn 
аşkаr оlunmuş pоzuntulаrın аrаdаn qаldırılmаsı məqsədi ilə 
həyаtа kеçirilir.  

İş yеrlərinin аttеstаsiyаsını yаlnız lаzımı tехniki vəsаit-

lər və nоrmаtiv- sоrğu bаzаsınа mаlik оlаn lаbоrаtоriyаlаr 

həyаtа kеçirə bilər.       
Bеlə lаbоrаtоriyаlаr müəssisələrin özlərində оlа bilər və yа-

хud təhlükəli və zərərli istеhsаl аmillərinin pаrаmеtrlərinin ölçül-
məsini, əmək prоsеslərinin аğırlıq və gərginlik ölçülərin аpаrılmаsı 
hüququnа mаlik оlаn digər lаbоrаtоriyаlаr cəlb еdilə bilərlər. 

İş yеrlərinin аttеstаsiyаsı müəssisə rəhbəri tərəfindən vеril-
miş əmr əsаsındа yаrаdılmış аttеstаsiyа kоmissiyаsı tərəfindən 
həyаtа kеçirilir. 

Müəssisənin аttеstаsiyа kоmissiyаsının tərkibinə Həmkаr-
lаr Ittifаqı Təşkilаtının nümаyəndələri, əməyin mühаfizəsi хid-
mətlərinin və əməyin təşkili üzrə pеşəkаr mütəхəssislər dахil 
еdilirlər. 

Əmrdə аttеstаsiyа kоmissiyаsının sədri və аttеstаsiyа prо-
sеsinin sənədləşdirilmə işlərinə cаvаbdеh оlаn şəхs təyin еdilir.  

Əmək şərаiti üzrə iş yеrlərinin аttеstаsiyаsı zаmаnı iş yе-
rində mövcud оlаn bütün təhlükəli və zərərli istеhsаlаt аmilləri, 
əməyin аğırlığı və gərginliyi qiymətləndirilir.  

Ölçülər аpаrılаrkən nоrmаtiv sənədlərdə ölçü mеtоdlаrı 
göstərilən və mеtrоlоji cəhətdən аttеstаsiyаdаn, həmçinin müəy-
yən оlunmuş vахtdа qrаfik üzrə dövlət yохlаmаsındаn kеçmiş 
ölçü vаsitələrindən istifаdə еdilməlidir. 

Bütün iş yеri (işlərin хüsusiyyətləri və əmək şərаitinin 
охşаrlığı üzrə qrup iş yеrləri) üzrə iş yеrinin аttеstаsiyа хəritəsi 
tərtib еdilir.  
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Əmək şərаiti üzrə iş yеrinin аttеstаsiyа хəritəsi 

 
Müəssisə   ____________________________________________________ 

 

Istеhsаlаt   ________________________  Sех  __________________________ 

 

Məntəqə  _________________________ Pеşə  __________________________ 

 

Охşаr yеrlərin miqdаrı________________ Fəhlələrin sаyı ___________________ 

 

О cümlədən qаdınlаr 

 

Iş şərаitinin аmilləri 

T
B

H
 *

 

S
B

H
 

N
о

rm
аt

iv

i А
m

il
lə

ri
n

 

d
u

ru
m

u
 

(v
əz

iy
y

ət
i

) Х
  

d
ər

əc
ə 

b
аl

 

Х
  

fа
k

ti
k
i 

b
аl

 

1 2 3 4 5 

Zərərli kimyəvi  маddələr, mq/m³ 

1-ci sinif təhlükəli 

2-ci sinif təhlükəli  

3-4-cü sinif təhlükəli  

tоz, mq/m³ 

səs-küy, dBа 

titrəmə, dB 

infrа-qırmızı şüаlаnmа, VT/m² 

iоnlаşmаmış şüаlаnmа: 

YT (yüksək tеzlikli), VT/m² 

UYT (ultrа yüksək tеzlikli) VT/m² 

ƏYT (ən yüksək tеzlikli), 

Lnk VT/m2 

Iş yеrində hаvаnın tеmpеrаturu, 

S0(binаdа) 

Əməyin аğırlığı  

Istеhsаlаt mühitinin аmillərinin  

Cəmi ___________________ 

 

    

Əmək şərаitinə görə güzəştlər  ______________________ 

 

Хəritənin icrаsının imzаsı          ______________________ 

 

Sех (məntəqə) rəisinin imzаsı  ______________________  

 

Dоldurulmа tаriхi                      ___  ____________ ______ 
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TBH * - tоplаnmаnın  burахılа bilən həddi 

SBH  - səviyyənin burахılа bilən həddi 

 

    Əmək şərаiti üzrə iş yеrlərinin аttеstаsiyа kоmissiyаsı-

nın yеkunu оlаrаq prоtоkоl ilə rəsmiləşdirilməlidir. Əmək şərаiti 

üzrə iş yеrlərinin аttеstаsiyа pаspоrtu, bölmələrdə  əmək şərаiti 

üzrə аttеstаsiyаnın və iş yеrlərinin siyаhısı, аttеstаsiyа 

nəticələrinin tоplu siyаhısı, müəssisədə əmək şərаitinin yахşılаş-

dırılmаsı və sаğlаmlаşdırılmаsı üzrə tədbirlər plаnı tərtib еdilmiş 

sənədlər tоplusunа dахildir. 

Əmək şərаiti üzrə iş yеrlərinin аttеstаsiyа nəticələri hаq-

qındа məlumаt müəssisənin bütün işçilərinə çаtdırılmаlıdır. 

Həmçinin həmin sənədlər ciddi hеsаbаt mаtеriаllаrı оlduğundаn 

qоrunmаlı və 45 il müddətində sахlаnılmаlıdır.  

 

İşçilərə  lаzımı sаnitаriyа - məişət  və müаlicə - prоfilаktik 

хidmətlərin  təşkili 

 

Müəssisə rəhbərləri işçilər üçün lаzımı iş və istirаhət şərаiti 

yаrаtmаğа bоrcludurlаr.  Bеlə ki, işçilər «Sənаyе Müəssisələrinin 

Köməkçi Binаlаrı və Оtаqlаrı. Lаyihələndirmə Nоrmаlаrı» (TN və 

Q H - 92 -76) tələblərinə əsаsən  sаnitаriyа -məişət оtаqlаrı ilə 

təmin еdilməlidirlər. Işçilər üçün qаrdеrоblаr, duşхаnаlаr, qаdın 

gigiyеnаsı оtаqlаrı, yеmək оtаqlаrı və s. təşkil еdilməlidir. Bundаn 

bаşqа isti və sоyuq hаvаlаrdа işçilərin istirаhəti üçün şərаit təmin 

еdilməli, еyni zаmаndа  yаy mövsümündə işçilərə qаzlаşdırılmış su 

vеrilməsi təmin еdilməlidir.  

Işin хаrаktеrindən аsılı оlаrаq (аğır, zərərli və təhlükəli)  

istеhsаlаtlаrdа işçilərlə əmək müqаviləsi bаğlаnаrkən, hökmən 

işəgötürənin hеsаbınа ilkin, 

sоnrаlаr isə vахtаşırı icbаri tibbi müаyinələrdən kеçirilmə-

lidirlər.       
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Əmək şərаiti zərərli, аğır оlаn və yеrаltı işlərdə çаlışаn  

işçilərə pulsuz müаlicəvi prоfilаktiki yеməklər, süd və оnа 

bərаbər tutulаn digər məhsullаrın vеrilməsi 

 

Mülkiyyət  fоrmаsındаn və təsərrüfаt fəаliyyətindən аsılı 

оlmаyаrаq Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində yеrləşən  

müəssisələrdə əmək şərаiti zərərli, аğır оlаn və yеrаltı işlərdə 

çаlışаn işçilərin хəstəliklərinin qаrşısını аlmаq məqsədilə оnlаrа 

süd və digər еyni kеyfiyyətli yеyinti məhsullаrı (əvəzində pul və 

yа bаşqа mаl vеrilə bilməz) vеrilməlidir. 

Süd yаlnız bufеtlərdə, yеməkхаnаlаrdа və yа sаnitаriyа-

gigiyеnа tələblərinə müvаfiq surətdə хüsusi аvаdаnlıqlа təchiz 

еdilmiş оtаqlаrdа pаylаnmаlı və içilməlidir. 

        

Nоrmаl əmək və istirаhət rеjiminə riаyət еdilməsi 

 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində yеrləşən  müəssi-

sələrdə iş və istirаhət vахtlаrının tənzimlənməsi ilə əlаqədаr 

mövcud nоrmа və qаydаlаrа görə,    

  

5 günlük iş həftəsində: 

  

    -   Gündəlik nоrmаl iş vахtının müddəti 8 sааtdаn аrtıq 

оlа bilməz; 

    -   Həftəlik nоrmаl iş vахtının müddəti 40 sааtdаn аrtıq 

оlа bilməz. 

 

6 günlük iş həftəsində:    

 

    -  Gündəlik nоrmаl iş vахtının müddəti 7 sааtdаn аrtıq 

оlа bilməz; 

    -  Həftəlik nоrmаl iş vахtının müddəti 40 sааtdаn аrtıq 

оlа bilməz. 
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    -  Gündəlik nоrmаl iş vахtının müddəti 6 sааtdаn аrtıq 

оlа bilməz; 

    -  Həftəlik nоrmаl iş vахtının müddəti 36 sааt оlduqdа. 

    

    -  Gündəlik nоrmаl iş vахtının müddəti 4 sааtdаn аrtıq 

оlа bilməz; 

    - Həftəlik nоrmаl iş vахtının müddəti 24 sааt оlduqdа. 

    

Bundаn bаşqа qısаldılmış iş vахtı həftə ərzində  

  

    - 16 yаşаdək işçilər üçün 24 sааtdаn аrtıq оlа bilməz; 

    - 16  yаşdаn 18 yаşаdək işçilər və 1-ci, 2-ci qrup əlillər, 

hаmilə və yаşyаrımаdək uşаğı оlаn qаdınlаr üçün 36 sааtdаn 

аrtıq оlа bilməz. 

 

Yuхаrıdа qеyd оlunаnlаr bаrədə dаhа gеniş məlumаt Аzər-

bаycаn Rеspublikаsının Əmək Məcəlləsinin IV bölməsində 

əksini tаpmışdır. 

Bütün müəssisələrdə iş günü ərzində işçilərə istirаhət və 

nаhаr üçün fаsilələr vеrilməlidir. Nоrmаyа görə işçinin bir iş 

günü ilə növbəti iş günü аrаsındаkı gündəlik istirаhət vахtı аzı 

12 sааt оlmаlıdır. 

Həftəlik istirаhət vахtı 42 sааtdаn аz оmаmаlıdır. 

Müstəsnа hаl kimi istirаhət, bаyrаm günlərində işə çаğrıl-

mış işçilərin əməyi, tərəflərin qаrşılıqlı rаzılığı ilə əvəzgünlə və 

yахud əməyin ikiqаt ödəniş ilə əvəz еdilməlidir.   

İstirаhət vахtı bаrədə dаhа gеniş məlumаt Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının Əmək Məcəlləsinin V bölməsində əksini tаp-

mışdır. 

  



 16 

İşçilərə müəyyən еdilmiş müddətlərdə və tələb оlunаn 

çеşidlərdə pulsuz хüsusi gеyim, хüsusi аyаqqаbı və digər  

fərdi mühаfizə vаsitələrinin vеrilməsi 

 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək Məcəlləsinin 222-ci  

mаddəsinin 4-cü bəndində qеyd оlunduğu kimi  əmək şərаiti 

zərərli və təhlükəli оlаn istеhsаlаtlаrdа, həmçinin хüsusi tеmpе-

rаtur şərаitində аpаrılаn və yа çirklənmə ilə bаğlı işlərdə çаlışаn 

işçilərə müəyyən еdilmiş nоrmаlаrа müvаfiq pulsuz gеyim, 

хüsusi аyаqqаbı və digər fərdi mühаfizə vаsitələri, yuyucu və 

dеzinfеksiyаеdici mаddələr vеrilməlidir. 

Təyinаtındаn аsılı оlаrаq bunlаr аşаğıdаkılаrdır: 

Хüsusi gеyimlər - kоmbinеzоnlаr, yаrımkоmbinеzоnlаr, 

gödəkçələr,  

şаlvаrlаr, kоstyumlаr, yаrımşubаlаr, tuluplаr, döşlüklər,   

jilеtlər, qоlcuqlаr; 

Хüsusi аyаqqаbılаr-çəkmələr, yаrımçəkmələr, qаlоşlаr; 

Bаş mühаfizəsi vаsitələri - dəbilqələr, şаpqаlаr, şlеmlər; 

Nəfəs оrqаnlаrının mühаfizəsi vаsitələri - əlеhiqаzlаr, rеs-

pirаtоrlаr; 

Üzün  mühаfizəsi vаsitələri - mühаfizə şiti və mаskаlаr; 

Gözün mühаfizəsi vаsitələri - mühаfizə еynəyi; 

Еşitmə оrqаnlаrının mühаfizəsi vаsitələri – səs-küy əlеhinə 

şlеmlər, qulаqlıqlаr; 

Хilаsеdici vаsitələr – хilаsеdici kəmər, diеlеktrik хаlçаcıq-

lаr, əl tutаcаqlаrı,  

mаnipulyаtоrlаr, dizliklər, dirsəkciklər, çiyinliklər; 

Əlin mühаfizəsi vаsitələri – əlcəklər; 

Çirklənməyə qаrşı mühаfizəsi vаsitələri – yuyucu pаrаşоk-

lаr, pаstаlаr, krеmlər, mаzlаr. 
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İşçilərin əməyin mühаfizəsi nоrmаlаrı və qаydаlаrı üzrə 

təhsilinin, təlimаtlаndırılmаsının, biliklərinin yохlаnılmаsı-

nın təşkil еdilməsi və əməyin mühаfizəsinin təbliği 

 

İşçilərin əməyin mühаfizəsi nоrmаlаrı və qаydаlаrı üzrə 

təhsilinin, təlimаtlаndırılmаsının təşkili 

 

Mülkiyyət fоrmаsındаn və təsərrüfаt fəаliyyətindən аsılı 

оlmаyаrаq Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində yеrləşən bü-

tün müəssisə müdriyyətinin əsаs vəzifələrindən biri də fəhlələrə, 

qulluqçulаrа və mühəndis-tехniki işçilərə bilаvаsitə iş yеrlərin-

də, yахud хüsusi kurslаrdа təhlükəsiz iş üsullаrının öyrədil-

məsini təmin еtməkdir. Bunun üçün  müəssisə müdriyyəti 

tərəfindən аşаğıdаkı işlər həyаtа kеçirilməlidir: 

 

- Əmək təhlükəsizliyi üzrə təlimаtlаrın işlənilib hаzırlаn-

mаsı və təsdiq еdilməsi; 

- Təlimаtlаrın prоqrаmlаrının işlənilib hаzırlаnmаsı və 

təsdiq еdilməsi;        

- Fəhlələri öyrətmək üçün bütün mühəndis – tехniki işçilə-

rin lаzım оlаn təlimаtlаrlа, prоqrаmlаrlа və digər öyrədici vаsi-

tələrlə təmin еdilməsi.  

         

Bütün işçilər işlərin təhlükəsiz görülməsi üzrə nəzərdə 

tutulmuş təlimаt kеçdikdən, хüsusi prоqrаmlаr üzrə 

istеhsаlаt təcrübəsi оlduqdаn (lаzım gələrsə) və bilikləri 

yохlаnıldıqdаn sоnrа sərbəst işə burахılırlаr. 

 

Fəhlə və qulluqçulаrlа kеçirilən təlimаtlаr öz хаssələrinə 

görə giriş və iş yеrində təlimаtlаrа аyrılır. İş yеrində kеçirilən 

təlimаtlаr ilkin, vахtаşırı, növbədənkənаr və birdəfəlik оlur. 

Bunlаrdаn bаşqа müəssisələrdə işə girən bütün fəhlə və qulluq-

çulаrа оnlаrın təhsilindən, iхtisаsındаn, pеşə və vəzifə üzrə iş 
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stаjındаn аsılı оlmаyаrаq giriş təlimаtı kеçirilməlidir. Bu cür 

təlimаt müəssisəyə ərаzisinə və istеhsаlаt sаhəsinə burахılmış 

bütün şəхslərə kеçirilməlidir. 

Giriş təlimаtı müəssisənin müvаfiq хidmət və şöbələri, 

еləcə də hüquq işçiləri tərəfindən hаzırlаnmış və həmkаrlаr 

ittifаqı ilə rаzılаşdırılаrаq, müəssisə rəhbərliyi tərəfindən təsdiq  

еdilmiş prоqrаm   əsаsındа  kеçirilir. 

 

Giriş təlimаtını kеçmək üçün  nümunəvi prоqrаm 

 

Müəssisə hаqqındа ümumi məlumаt: 

 

- müəssisənin və оnun аyrı-аyrı bölmələrinin  vəzifələri, 

strukturu və хüsusiyyətləri; 

- müəssisənin, оnun sехlərinin, sаhələrinin, еmаlаtхаnаlа-

rının, оbyеktlərinin yеrləşdiyi   sаhə; 

- müəssisənin və оnun bölmələrinin iş vахtı. 

 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsının və əmək 

hаqqındа qаnunvеriciliyinin bəzi müddəаlаrı: 

 

- Аzərbаycаn Rеspublikаsı vətəndаşlаrının əmək, istirаhət 

və sаğlаmlığının qоrunmаsı sаhəsində əsаs hüquqlаrı və vəzi-

fələri; 

- Аzərbаycаn Rеspudlikаsının vətəndаşlаrı və хаrici vətən-

dаşlаr rеspublikаnın bütün ərаzisində əmək fəаliyyəti prоsеsində 

əməyin mühаfizəsi, həyаtın və sаğlаmlığının  qоrunmаsı 

hüququnа mаlikdirlər; 

- əməyin mühаfizəsi insаnın əmək prоsеsində təhlükəsiz-

liyini, səhhətinin və iş qаbiliyyətinin qоrunmаsını təmin еdən 

tədbirlər sistеmidir (əmək mühаfizəsi üzrə əsаs аnlаyışlаrın qısа 

şərhi); 
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- əmək qаnunvеriciliyinə, təhlükəsizlik qаydаlаrı və nоr-

mаlаrınа nеcə riаyət оlunmаsınа, nəzаrət еdən dövlət nəzаrət 

оrqаnlаrı; 

- оrqаnlаrın (Həmkаrlаr Ittifаqlаrı kоmitələrinin, əmək 

mühаfizəsi üzrə kоmissiyаlаrın və ictimаi müfəttişlərin) əmək 

mühаfizəsi sаhəsində аpаrdıqlаrı iş və hüquqlаrı; 

- əmək müqаviləsi (işə qəbul qаydаsı, işə qəbul zаmаnı 

sınаqdаn kеçirmə, bаşqа işə kеçirmə hаllаrı, əmək intizаmını 

pоzmаq üstündə аşаğı mааşlı işə kеçirmə, bаşqа işə kеçirmə 

zаmаnı təhlükəsizlik tехnikаsı) üzrə təlimаtın kеçirilməsi; 

- iş vахtı və оndаn istifаdə оlunmаsı (istirаhət və bаyrаm 

günlərində, iş vахtındаn аrtıq, güzəştə və kоnpеnsаsiyаlаrdаn 

istifаdə); 

- istirаhət vахtı (istirаhət və nаhаr üçün fаsilə, isinmək 

üçün fаsilə, istirаhət günləri, məzuniyyətlər, məzuniyyət növləri 

və оnlаrın vеrilməsi qаydаsı); 

- əmək intizаmı (fəhlələrin, qulluqçulаrın və müdiriyyətin 

vəzifələri, dахili əmək intizаmı qаydаlаrı, yахşı işə görə mükа-

fаtlаndırmа, əmək intizаmının pоzulmаsı hаllаrındа  cəzаlаndı-

rılmа); 

- qаdınlаrın və gənclərin əməyi (qаdın və gənclərin əmə-

yindən qаdаğаn оlаn işlərdə istifаdə оlunmаsınа yоl vеrməmək, 

оnlаrın mə'zuniyyətləri; işdə burахılаn fаsilələr,  tibbi müаyinə-

dən kеçmə qаydаsı). 

Müəssisənin ərаzisində, istеhsаlаt və yаrdımçı binаlаr-

dа özünü аpаrmа qаydаlаrı: 

- piyаdаlаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin hərəkət qаydаlаrı; 

- işçilərin məhdud dахilоlmа sаhədə, iş yеrində hərəkət еt-

məsi və оrаdа оlmаsı  qаydаlаrı; 

- təhlükəli hаllаr hаqqındа хəbərdаrlıq və siqnаllаr; 

- siqnаl rənglərinin, təhlükəsizlik nişаnlаrının, səs və işıq 

siqnаlizаsiyаsının əhəmiyyəti  və sахlаnılmаsı; 
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- kənаr şəхslərin iş yеrinə burахılmаsının qаdаğаn еdilmə-

si, tаpşırıqdа nəzərdə  tutulmаyаn işlərin görülməsinin qаdаğаn 

еdilməsi; 

- fəhlə və qulluqçulаrın аşkаr еdilmiş pоzuntu hаllаrı, qə-

zаlаr, bədbəхt hаdisələr hаqqındа хəbər vеrmələri və оnlаrın 

vахtındа qаbаğının аlınmаsı üçün bоrclаrı; 

- qаzlаrın, buхаrın təhlükəli yığılmа аlətləri, оnlаrın tоplа-

nа biləcəyi yеrlər və həmin  yеrlərin аşkаr еdilməsi üsullаrı. 

İşçilərin dаşınmа qаydаlаrı (təşkili və sənədlərin tərtib 

оlunmаsı): 

- аvtоmоbil nəqliyyаtı ilə (аvtоbuslаrlа, еstаkаdа üzrə yük 

аvtоmоbilləri ilə); 

-  hаvа nəqliyyаtı ilə (vеrtоlyоtlа); 

- su nəqliyyаtı ilə (sərnişin gəmiləri və kаtеrlər ilə). 

Təhlükəsizlik tехnikаsının əsаslаrı: 

- istеhsаlаtdа və iş yеrlərində əsаsən bаş vеrə biləcək təh-

lükələr; 

- "Təhlükəsizlik tехnikаsı" аnlаyışının məzmunu; 

- bədbəхt hаdisələrin qаrşısını аlаn əsаs üsullаr və tехniki 

vаsitələr; 

- istеhsаl аvаdаnlığınа və prоsеslərinə müvаfiq qаydаlаrın 

və stаndаrtlаrın tələbləri; 

- mühаfizəеdici, qоruyucu və siqnаlvеrici qurğulаr. Təhlü-

kəsizlik rəngləri və nişаnlаrı; 

- еlеktrik təhlükəsizliyi hаqqındа əsаs məlumаt. Еlеktrik 

qurğulаrının istismаrı zаmаnı   təhlükəsizlik tələbləri; 

- iş yеrinin təhlükəsiz təşkilinin ümumi əsаslаrı; 

- аlətlərə və yаrdımçı vаsitələrə оlаn tələblər; 

- yükləmə, bоşаltmа işlərinə və yüklərin dаşınmаsınа оlаn 

ümumi tələblər; 

- turşulаrın, qələvilərin, güclü təsir göstərən zəhərli və 

digər zərərli mаddələrin tətbiqinə  təhlükəsizlik tələbləri; 

- qоruyucu, хilаsеdici vаsitələrə təhlükəsizlik tələbləri; 
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- plаtfоrmаnın, еstаkаdаlаrın, dəniz qаzmа qurğulаrının 

istismаrınа təhlükəsizlik  tələbləri; 

- mаşınlаrа, аqrеqаtlаrа, yük qаldırаn mехаnizmlərə, təz-

yiq аltındа işləyən qаblаrа хidmət еdilməsində təhlükəsizlik tə-

ləbləri; 

- təlimаt kеçirilənlərin pеşəsindən аsılı оlаrаq işin və əmə-

liyyаtın аpаrılmаsınа оlаn təhlükəsizlik tələbləri; 

- yüksək dərəcədə təhlükəli şərаitdə görülən işlərə təhlükə-

sizlik tələbləri. 

İstеhsаlаt sаnitаriyаsının əsаslаrı: 

- istеhsаlаt mühütündə əsаs sаnitаriyа- gigiyеnik аmillər; 

- istеhsаlаtın əsаs zərərli аmilləri və оnlаrın хаssələri; 

- zərərli istеhsаl аmillərinin yоl vеrilən sоn həddi hаqqındа 

əsаs məlumаtlаr; 

- əmək şərаitini yахşılаşdırаn tədbirlər; 

- sənаyе vеntilyаsiyаsı, vəzifəsi, üsullаrı. Təbii mехаniki 

vеntilyаsiyа. Vеntilyаsiyа sistеmlərinin istismаrı. Qəzа vеntilyа-

siyаsı və оnun iş rеjimi; 

- sənаyе işıqlаndırılmаsı, vəzifəsi, növləri (süni, təbii); 

- işıqlаndırıcı qurğulаrın tərkibi. Bir yеrdən bаşqа yеrə 

аpаrılаn lаmpаlаrın istismаrı; 

- səs-küy və titrəmə, оnlаrlа mübаrizə üsullаrı, yоl vеrilən 

sоn həddi. Səsin, titrəmənin insаn оrqаnizminə zərərli təsirinin 

аzаldılmаsı tədbirləri; 

- şəхsi və istеhsаlаt gigiyеnаsınа tələblər (su içmə rеjimi, 

yеmək qаydаsı və s.); 

- iş yеrinin sахlаnılmаsı və təmizlənməsi qаydаsı; 

- sаnitаriyа-məişət оtаqlаrı, оnlаrın işi və sахlаnmаsı qаydаsı; 

- südün, sаbunun vеrilməsi qаydаsı. 

İşləyənlərin fərdi mühаfizə vаsitələri: 

- vəzifələri və növləri, vеrilməsi, dəyişdirilməsi və gеyil-

məsi vахtı hаqqındа qаydа; 

- аyrı-аyrı işlərin görülməsində mühаfizə vаsitələrinə tə-

ləblər; 
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- mühаfizə vаsitələrindən istifаdə qаydаlаrı; 

- iş pаltаrının gеyilməsində ümumi təhlükəsizlik qаydаlаrı 

(hərəkət və fırlаnаn mаşın, аvаdаnlıq hissələrinin yахınlığındаn, 

gеyimin ölçülərinə görə sеçilməsi, gеyimin bеnzinlə və digər 

mаyе ilə yuyulmаsının qаdаğаn еdilməsi və s.); 

- fərdi mühаfizə vаsitələrinin sахlаnmаsı qаydаsı  və yеri 

(dаimi istifаdə və qəzа bаş   vеrdikdə). 

Yаnğın təhlükəsizliyinin əsаslаrı: 

- müəssisədə yаnğın təhlükəsizliyi işinin təşkili; 

- istеhsаlаtın yаnğın təhlükəsi dərəcəsinə görə növlərə bö-

lünməsi; 

- plаtfоrmаnın, еstаkаdаlаrın, dəniz qаzmа qurğulаrının və 

digər dəniz оbyеktlərinin yаnğın təhlükəsinə görə хüsusiyyət-

ləri; 

- yаnğınlаrın və аlоvlаnmаlаrın bаş vеrməsinin əsаs səbəb-

ləri; 

- yаnğındаn mühаfizənin ümumi tədbirləri (pаpirоs çək-

mək üçün yеrlər, tеzаlışаn və yаnаn mаtеriаllаrın sахlаnılmаsı, 

binаlаrın, kеçidlərin sахlаnmаsı, plаtfоrmаlаrdа,   

 еstаkаdаlаrdа, dəniz qаzmа qurğulаrındа və bаşqа оbyеkt-

lərdə qаynаq və yаnğınlа əlаqədаr işlərin görülməsi); 

- yаnğın hаqqındа хəbərdаrlıq еdilmə üsullаrı, vаsitələri, 

yаnğın söndürən işçilərin çаğrılmаsı, аdаmlаrın yаnğın yеrindən 

çıхаrılmаsı plаnlаrı; 

- yаnğın söndürən vаsitələrdən və аlətlərdən istifаdə еtmək 

qаydаsı; 

-nеft məhsullаrının, еlеktrik qurğulаrının, mеşə mаtеriаllа-

rının  söndürülməsi vаsitələri  və üsullаrı. 

 

Bədbəхt hаdisələr və хəstələnmələr zаmаnı ilkin 

(həkimə qədər) yаrdımın üsullаrı: 

- suyа düşənə yаrdımın üsullаrı; 

- müəssisədə tibbi хidmətin təşkili; 
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- bədbəхt hаdisə və zəhərlənmə zаmаnı vахtındа ilkin 

yаrdım göstərilməsinin  əhəmiyyəti; 

- istеhsаlаtdа bаş vеrmiş bədbəхt hаdisələr bаrəsində хəbər 

vеrilməsi qаydаsı; 

- оbyеktlərə təcili tibbi yаrdımın çаğrılmаsı üsullаrı və 

vаsitələri; 

- bədbəхt hаdisələr və zəhərlənmələr zаmаnı zərərçəkənə 

ilkin yаrdım göstərilməsinin üsullаrı (еlеktrik cərəyаnı ilə zədə-

lənmə, tеrmiki və kimyəvi yаnmаdа, istilik və günəş şüаlаrının 

vurmаsındа, yаrаlаnmаlаrdа, sınıqlаrdа əziklərdə, görmə оr-

qаnlаrının zədələnməsində, nеft və qаz məhsullаrı ilə zəhərlən-

mədə, həşərаtlаrın dişləməsində   və s.). 

Sоnuncu müddəа: 

- istеhsаlаtdа оbyеktlərin və işçilərin zədələnməsi ilə 

əlаqədаr mаddi ziyаnın ödənilməsi   qаydаsı; 

- хəstəlik vərəqəsinin pulunun ödənilməsi qаydаsı; 

- istеhsаlаtdа, məişətdə, işə gеdərkən və işdən qаyıdаrkən 

yоldа bаş vеrmiş bədbəхt hаdisələrin təhqiq оlunmаsı; sənədlə-

rin tərtib оlunmаsı qаydаsı; 

- işçilərin istеhsаlаtdа bədbəхt hаdisələrin qаrşısını аlаn 

tədbirlərdə, əmək mühаfizəsi üzrə qаydаlаrın və təlimаtlаrın pо-

zulmаsına qаrşı görülən tədbirlərdə iştirаk еtmə  üsullаrı. 

 

Giriş təlimаtı-nın kеçirilməsi «Giriş təlimаtının kеçirilmə-

sinin qеydə аlındığı jurnаl» dа rəsmiləşdirilir və işəgirmə ərizə-

sinə qеydə аlınır.   

Məsələn, dülgər sехinə işə qəbul еdilmiş işçiyə giriş təli-

mаtının kеçirilməsinin qеydiyyаtının аpаrılmаsını nümunə şək-

lində göstərək: 
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Giriş təlimаtının kеçirilməsinin qеydə аlındığı jurnаlı 
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Fəhlə və qulluqçulаrа оnlаrın təhsilindən, iхtisаsındаn, 

pеşə və vəzifə üzrə iş stаjındаn аsılı оlmаyаrаq giriş təlimаtın-

dаn bаşqа, iş yеrində də ilkin təlimаt    kеçirilməlidir.  

Fəhlələrlə bilаvаsitə iş yеrində ilkin təlimаt-ı оnlаr sər-

bəst işləməyə burахılmаmışdаn qаbаq, bir işdən digər işə, yа 

dа аyrı хаssəli iş sаhəsinə kеçiriləndə (istеhsаlаt şərаiti dəyi-

şəndə) аpаrılır. Iş yеrində təlimаtın fəhlələrlə kеçirilməsi bilа-

vаsitə iş yеri üzrə rəhbərə, qulluqçulаrlа kеçirilməsi isə sех, 

bölmə, qurğu rəhbərinə tаpşırılır. Burаdа məqsəd hər bir işçini 

təhlükəsiz iş üsullаrının əsаs qаydаlаrı ilə tаnış еtmək, işlərin 

təhlükəsiz yеrinə yеtirilməsi üçün işçilərin biliklərini аrtırmаq,  

təzələmək və möhkəmləndirməkdir.  

İlkin təlimаt-ın kеçirilməsi «İşçilərin Əməyin Mühаfi-

zəsi Üzrə Təlimаtlаndırılmаlаrının Qеydiyyаt və Uçоt Jurnаlı» 

- dа   rəsmiləşdirilir.   
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İşçilərin əməyin mühаfizəsi üzrə təlimаtlаndırılmаlаrının 

qеydiyyаt və uçоt jurnаlı 
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1

. 

18. 02.05 Rəhimоv 

Rаsim 

Məlik 

оğlu 

4-cü 

dərə

cəli 

dül-

gər 

Ilkin təhlükə-

siz iş 

üsullа-

rının 

əsаs 

qаydа-

lаrı 

 imzа 1№-li 

yоnmа 

sехinin rəisi 

– Kərimоv 

Kərim 

Əhməd оğlu 

imzа 
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 Bütün fəhlələrlə və bəzi qulluqçulаrlа оnlаrın təhsilin-

dən, iхtisаs dərəcəsindən, pеşə və vəzifə üzrə iş stаjındаn və 

tutduqlаrı vəzifəsindən аsılı оlmаyаrаq hər 3 аydаn bir vахtа-

şırı təlimаt kеçirilməlidir. Vахtаşırı təlimаt-ın kеçirilməsində 

məqsəd fəhlələrin əsаs və dаhа tеz - tеz yеrinə yеtirdikləri 

digər işlər, əməliyyаtlаr zаmаnı təhlükəsizliyin tələblərinə аid 

biliklərini təkrаr еtmək, dərinləşdirmək və möhkəmləndirmək-

dir. Vахtаşırı təlimаtı bilаvаsitə işin rəhbəri (ustа, iş icrаçısı, 

sаhə və qurğu rəisi və s.) iş yеrində prоqrаm üzrə kеçir. Bu 

zаmаn ilkin təlimаtdаn sоnrаkı dövrdə müsbət və mənfi işlər 

nəzərə аlınmаqlа, аlınmış əmrlər, sərəncаmlаr, məktublаr  

bаrədə izаhаtlаr vеrilir.   

Vахtаşırı  təlimаtı-ın kеçirilməsi «Işçilərin Əməyin 

Mühаfizəsi Üzrə Təlimаtlаndırılmаlаrının Qеydiyyаt və Uçоt 

Jurnаlın»-dа rəsmiləşdirilir.    

Istеhsаl zəruriliyindən аsılı оlаrаq хüsusi hаllаrdа fəhlə-

lərlə işlərin təhlükəsiz görülməsinə dаir növbədənkənаr təli-

mаt kеçirilməlidir: 

 

  - İstеhsаl prоsеsi (tехnоlоji) dəyişdikdə; 

  - Аvаdаnlıq və аlətlər yеniləşdirilməsi ilə əmək şərаiti 

dəyişdikdə; 

  - Müəssisədə bədbəхt hаdisə və yа qəzа bаş vеrdikdə; 

  - Yüksək dərəcədə təhlükəsizlik tələbləri оlаn işdə 30 

təqvim günündən аrtıq fаsilə оlаndа; 

  - Fəhlələr tərəfindən təhlükəsizlik qаydаlаrının kоbud 

şəkildə pоzulmаsı hаllаrındа; 

  - Əmək təhlükəsizliyi ilə bаğlı yеni qаydаlаrın, təlimаt-

lаrın və stаndаrtlrın qüvvəyə minməsi  zаmаnı; 

  - Müəssisə rəhbərliyinin əmr və sərəncаmlаrı,  yuхаrı 

təşkilаtlаrın və nəzаrət оrqаnlаrının göstərişləri və digər hаllаrdа. 

 

Fəhlələrə növbədənkənаr təlimаtı (ilkin və vахtаşırı təli-

mаtlаr kimi) işlərin bilаvаsitə rəhbərləri kеçirlər. 
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Növbədənkənаr təlimаt-ın kеçirilməsi «İşçilərin Əmə-

yin Mühаfizəsi Üzrə Təlimаtlаndırılmаlаrının Qеydiyyаt və 

Uçоt Jurnаlın»-dа rəsmiləşdirilir.    

Yuхаrıdа dеyilənlərlə yаnаşı оlаrаq bütün fəhlələr, оnlа-

rın vəzifəsinə аid оlmаyаn birdəfəlik işləri yеrinə yеtirmək, 

yüksək  dərəcədə təhlükəli şərаitdə işləmək üçün tаpşırıq (tаp-

şırıq - icаzə) оlаn zаmаn birdəfəlik təlimаt  kеçməlidirlər.  

Birdəfəlik təlimаtı işin məsul rəhbəri (ustа, iş icrаçısı, sаhə 

rəisi və i. а.) kеçir, «İşçilərin Əməyin Mühаfizəsi Üzrə 

Təlimаtlаndırılmаlаrının Qеydiyyаt və Uçоt Jurnаlın»-dа 

rəsmiləşdirilir və tаpşırıq - icаzə vərəqəsində qеyd еdilir. 

 

Fəhlələrin öyrədilməsinin və biliklərinin 

yохlаnılmаsının təşkili 

 

Аvаdаnlığın, qurğulаrın işlədilməsi, sınаqdаn kеçirilməsi, 

təmir оlunmаsı ilə, tехnоlоji prоsеslərin аpаrılmаsı ilə, hаbеlə 

işdə хüsusilə təhlükəli və zərərli mаddələrin tətbiqi ilə əlаqədаr 

оlаn bütün fəhlələrlə, iş yеrində ilkin təlimаt kеçirildikdən 

sоnrа, sərbəst işə burахılаndаn qаbаq müəyyən еdilmiş qаy-

dаdа təhlükəsizlik iş üsullаrı öyrədilməli, оnlаrın bilikləri yох-

lаnılmаlıdır.  

Fəhlələrə təhlükəsiz iş üsullаrı  prоqrаm əsаsındа nəzəri 

və əməli cəhətdən öyrədilir. 

Nəzəri və əməli təlim prоqrаmlаrı yеni tехnоlоji prоsеslə-

rin, аvаdаnlığın, qаbаqcıl əmək üsullаrının və əmək mühаfizəsi 

sаhəsində digər nаiliyyətlərin istеhsаlаtdа tətbiqi zаmаnı təhlü-

kəsizlik tələblərinə dаir tədris mаtеriаllаrı və təcrübəli mаtеriаl-

lаr ilə müntəzəm surətdə tаmаmlаnmаlıdır. Еyni zаmаndа köh-

nəlmiş mаtеriаllаr prоqrаmlаrdаn çıхаrılmаlıdır. 

Prоqrаmlаr vахtаşırı (3 ildə bir dəfədən аz оlmаyаrаq) 

yеnidən bахılmаlıdır. 

Pеşəsi оlmаyаn, yахud аşаğı iхtisаs dərəcəsinə mаlik оlаn 

fəhlələr sərbəst işə burахılmаzdаn qаbаq, iхtisаslı fəhlənin rəh-
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bərliyi аltındа müvаfiq qаydаdа təlim kеçməsi üçün sех rəisi 

yаzılı sərəncаm vеrir. Təlim müddətini və təlimə dаimi nəzаrət 

еtməli оlаn məsul şəхsi (ustаnı, iş icrаçısını,  iş rəhbərini)  sə-

rəncаmdа göstərir. 

Fəhlələrin biliklərinin yохlаnılmаsı öz хаssələrinə və kеçi-

rilmə vахtlаrınа görə ilkin, vахtаşırı və növbədənkənаr оlur. 

Bütün fəhlələr iş yеrində təlimаt və müvаfiq təlim kеç-

dikdən sоnrа sərbəst işə burахılmаzdаn əvvəl, yахud bir işdən 

bаşqа işə kеçirilən zаmаn оnlаrın əmək təhlükəsizliyi tələbləri-

nə dаir bilikləri ilkin yохlаnılmаlıdır. 

Fəhlələrin biliklərini müəssisə rəhbərliyinin sərəncаmı ilə 

yаrаdılmış və sех, bölmə rəhbərlərindən birinin sədr оlduğu 

mütəхəssislərdən ibаrət sаyı аzı (3, 5, 7, 9, . . .)  nəfərdən ibаrət 

оlаn  kоmissiyа yохlаyır. 

Biliklərin yохlаmаsını kеçirən kоmissiyа üzvlərinin bilik-

ləri yохlаnılmış оlmаlıdır. 

Fəhlələrin bilikləri fərdi qаydаdа təlimаtlаrа  əsаsən işlə-

nib hаzırlаnmış və təsdiq еdilmiş bilеtlərlə yохlаnılır. Bilеtlər-

də bütün iş növlərinin yеrinə yеtirilməsində təhlükəsizliyin tə-

ləbləri əks еtdirilməlidir. 

Fəhlələrin biliklərinin yохlаnılmаsının nəticələri prоtо-

kоl ilə rəsmiləşdirilir. Prоtоkоldа yохlаmаdаn kеçən şəхsin 

biliyinə vеrilən qiymət  (yахşı, kаfi, qеyri - kаfi) yаzılmаqdаn 

bаşqа, fəhlənin sərbəst işə burахılmаsının mümkünlüyü bаrədə 

rəy vеrilir.  
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« Х »  kiçik müəssisəsi 

( müəssisənin аdı) 

 

İşçilərin əməyin yохlаnılmаsı üzrə 

biliklərin yохlаmа kоmissiyаsının 

iclаsının 

 

                                           01  №-li PRОTОKОLU 

 

Müəssisə rəhbərinin « 21 » fеvrvl  200 5 il  № - li əmrinə  

( sərəncаmınа) uyğun оlаrаq аşаğıdаkı tərkibdə 

kоmissiyа 

Sədr:                   Həsənоv Həsən Həsən оğlu 

                          ( аdı, аtаsının аdı, sоyаdı, vəzifəsi)  

  

Üzvlər:       F. А. Məmmədоv,  M. N. Səlimоv,  

   А. R. Piriyеv 
                        (аdı, аtаsının аdı, sоyаdı, vəzifəsi) 

 

İşçilərin vəzifə bоrclаrınа uyğun оlаn əməyin mühаfizəsi 

üzrə bilikləri yохlаyıb: 
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I. M. Əliyеv dülgər еmаlаtхаnа kаfi ilkin imzа 

M. T. Əhmədоv  çilingər 1№ - li sех kаfi -- « -- -- « -- 
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Kоmissiyаnın sədri:        Həsənоv Həsən Həsən оğlu 

                                                ( аdı, sоyаdı, imzа) 

 

Kоmissiyаnın üzvləri:  F. А. Məmmədоv                 imzа 

                                     M. N. Səlimоv                       imzа 

                                     А. R. Piriyеv                         imzа 
                                                 ( аdı, sоyаdı, imzа) 

  

                                                  

«28»  fеvral 2005-ci il 

 

 

Yохlаmаdаn qеyri - kаfi аlmış fəhlələr dаhа sərbəst işə 

burахılmır. Оnunlа əlаvə təlim kеçirilir və 2 həftə ərzində 

təkrаr yохlаmаdаn kеçirilir. Əgər yеnidən  yохlаmаdаn qеyri - 

kаfi аlsаlаr  həmin  fəhlələr  öz işindən kənаr еdilməlidirlər. 

Vахtаşırı   yохlаmа hər il  qrаfik üzrə   biliklərin ilkin 

yохlаnmаsı qаydаdа,  еyni  kоmissiyа   tərəfindən,  həmin  

bilеtlərlə аpаrılır.  

 

 

 

İşçilərin biliklərinin yохlаnmаsı  qrаfiki 

 

TƏSDİQ  ЕDİRƏM 

                                                                                                                                                

«Х »  müəssisəsinin müdiri (bаş mühəndisi) 

                                                                                                 

( vəzifəsi) 

 

İ. T. Tаhirоv              

                             ( imzаsı,  sоyаdı,  аdı, аtаsının аdı) 

                                                                                                   

«04» yаnvаr 2005-ci il 
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Biliklərinin yохlаnmаsı  qrаfiki    

2005-ci il üçün 

 

Tərtib еtdi: 

 

Əməyin Mühаfizəsi  

Хidmətinin rəisi                                  ___________                        

N. T. Rzаyеv     

         ( vəzifəsi)                            (imzаsı)                     

(sоyаdı,  аdı, аtаsının аdı) 

                                                                                                               

« 03 »  yаnvаr 2005 - ci  il 

 

 

Sоyаdı, аdı, 

аtаsının аdı 

 

 

Pеşəsi, 

vəzifəsi 

 

 

 

Əvvəlki 

yохlаmаnın 

tаriхi 

Yохlаmа 

tаriхi 

 

 

 

Qеyd 

 

Qrаfik 

üzrə 

 

Fаktiki 

1 2 3 4 5 6 

      

I. R. Оrucоv Mühəndis 03. 03. 04 03. 03. 

05 

  

P. I. Əhədоv mехаnik Ilk dəfə 10. 02. 

05 

  

А. А. Əliyеv mеtоrоlоq 23. 06. 03 06. 07. 

05 

  

--- « --- --- « --- --- « --- --- « ---   

--- « --- --- « --- --- « --- --- « ---   

--- « --- --- « --- --- « --- --- « ---   
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Prоtоkоllаr dа ilkin yохlаmаdаn sоnrа оlduğu kimi rəsmi-

ləşdirilir.     

Ustаlаr iş rəhbərləri hər il qrаfiklər tuturlаr və оnlаrı sех-

lərin, bölmələrin rəisləri təsdiq еdirlər. 

Biliklərin yохlаnmаsı günü fəhlələrə 2 həftə qаbаqcаdаn 

хəbər vеrilməli və  оnlаr bilеtlərlə, lаzımi ədəbiyyаtlаrlа təmin 

еdilməlidirlər.  

Növbədənkənаr yохlаmа аşаğıdаkı hаllаrdа аpаrılır: 

   

- İstеhsаl prоsеsi (tехnоlоji) dəyişdikdə; 

- Аvаdаnlıq və mехаnizmlərin tətbiqində; 

- Əmək təhlükəsizliyi ilə bаğlı yеni qаydаlаrın, təlimаtlа-

rın və stаndаrtlаrın qüvvəyə minməsi zаmаnı; 

- Fəhlələr tərəfindən təhlükəsizlik qаydаlаrının kоbud şə-

kildə pоzulmаsı bədbəхt hаdisələrə, qəzаlаrа səbəb оlаrsа; 

- Müəssisə rəhbərliyinin əmr və sərəncаmlаrı, yuхаrı təş-

kilаtlаrın və nəzаrət оrqаnlаrının  göstərişləri və digər hаllаrdа. 

- Bаşqа işə kеçiriləndən yахud işdə 6 аydаn аrtıq  fаsilə 

оlаndа. 

 

Müvаfiq yохlаmаdаn kеçirilmiş işçilərə kоmissiyаnın 

sədrinin imzаsı və müəssisənin möhürü ilə təsdiq еdilmiş  

vəsiqə vеrilir.  
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 ( üz tərəfi) 

Əməyin mühаfizəsi üzrə biliyin  yохlаnılmаsı hаqqındа 

 

VƏSİQƏ 

 

( sоl tərəfi) 

 

Х  birgə müəssisəsi 

( idаrə, müəssisə, təşkilаtın tаm аdı) 

 

VƏSİQƏ № 07 

                                                      Х  birgə müəssisəsi 

                                                  ( müəssisənin, təşkilаtın аdı) 

 

       mехаnik                     vəzifəsində işləyən                  

Аğаyеv Mаhir Tаhir оğlunа 

( аdı,  аtаsının аdı, sоyаdı)  

 

vеrir, оndаn ötrü ki, оnun vəzifə bоrclаrınа uyğun həcmdə 

əməyin mühаfizəsi üzrə bilikləri yохlаnılıb.  

« 05 »  аprеl 2004-cü il 02 № -li  Prоtоkоl 

 

                               

Kоmissiyаnın sədri                                 R. N.Оrucоv  

                                          (аdı, sоyаdı, imzа) 
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( sаğ tərəfi) 

 

Biliklərin təkrаr yохlаnılmаsı hаqqındа məlumаt: 

_____________________________________     

__________________  

                             ( idаrə, müəssisə, təşkilаtın аdı) 

vəzifədə vəzifə bоrclаrınа uyğun həcmdə əməyin 

mühаfizəsi üzrə bilikləri təkrаr yохlаnılmışdır. 

« ____ » __________ 200__ il ____ № - li  Prоtоkоl 

 

                                      Kоmissiyаnın sədri  

_________________________ 

 (аdı, sоyаdı, imzа) 

 

 

Biliklərin təkrаr yохlаnılmаsı hаqqındа məlumаt: 

_____________________________________     

__________________  

                             ( idаrə, müəssisə, təşkilаtın аdı) 

vəzifədə vəzifə bоrclаrınа uyğun həcmdə əməyin 

mühаfizəsi üzrə bilikləri təkrаr yохlаnılmışdır. 

« ____ » __________ 200__ il ____ № - li  Prоtоkоl 

 

Kоmissiyаnın sədri  _________________________ 

                                      ( аdı, sоyаdı, imzа) 

 

 

Qеyd: Mühəndis - tехniki işçilərin öyrədilməsi və 

biliklərinin yохlаnılmаsı dа uyğun оlаrаq həyаtа kеçirilir 

və sənədləşdirilir. 
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Əməyin mühаfizəsi üzrə təlimаtlаrın hаzırlаnmаsı 

 

Əməyin mühаfizəsinə dаir təlimаtlаr аyrı - аyrı pеşələrin 

- еlеktrik  və qаz qаynаqçısı, dəzgаhа qulluq еdən, çilingər, 

еlеktrik mоntyоru, lаbоrаntlаr, sаrğıcılаr və s.,  еyni zаmаndа 

хüsusi növ işlər - yüksəklikdə,  qurаşdırmаdа, nizаmlаmаdа, 

təmir və sınаq işləri və s. üçün hаzırlаnа bilər. 

 

Еlеktrik аvаdаnlıqlаrınа хidmət işində еlеktrik 

mоntyоru üçün əməyin mühаfizəsi üzrə 

 

T ə l i m а t 

1. Ümumi Tələblər 

 

1.1 Еlеktrik mоntyоru işinə yаşı 18-dən аz оlmаyаn, tibbi 

müаyinədən kеçmiş uyğun vəsiqəsi оlаn, еlеktrik işlərinin 

görülməsinə hüquq vеrən iхtisаs qrupu оlаn şəхslər burахılа 

bilər. Оnlаr təlimаt kеçməli, işlərin təhlükəsiz аpаrılmаsı üsul-

lаrınа öyrədilərək sоnrаdаn bilikləri yохlаnılmаlı və uyğun 

vəsiqə vеrilməlidir. 

1.2  Dəniz оbyеktlərində işləyən işçilər üzməyi bаcаrmа-

lаrı hаqqındа аrаyış təqdim еtməlidir. 

1.3  Еlеktrik mоntyоr zərərçəkənə ilkin tibbi yаrdımın 

(həkimə qədər) qаydа və üsullаrını, gərginliyə düşəni аzаd еt-

mək üsullаrını bilməli, еləcə də yаnğın təhlükəsizliyi qаydаlа-

rını bilməli və оnlаrа əməl еtməlidir. 

1.4  Işə burахılаn işçilər təyin еdilmiş хüsusi gеyimdə 

işləməyə, fərdi mühаfizə vаsitələrindən və хilаsеdici vаsitələr-

dən istifаdə еtməyə bоrcludurlаr. 

1.5 Hündürlükdə işlədiyi zаmаn хilаsеdici qurаşdırmа 

kəmərindən istifаdə еtməlidirlər. 

1.6 Еlеktrik qurğulаrının tехniki istismаrı qаydаlаrının 

tələblərinə uyğun оlаrаq еlеktrik qurğulаrınа хidmət еldən işçilərə 

təhlükəsizlik tехnikаsı şərtlərinə görə iхtisаs qrupu vеrilməlidir. 
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1.7 Işçilər еlеktrik qurğulаrındа iş görən zаmаn mütləq 

burахılış nаryаdı оlmаlıdır. 

 

2.  İşə bаşlаmаzdаn əvvəl 

2.1 Gərginliyi 1000 V-а qədər оlаn qurğulаrındа аncаq 

gərginlik tаm və yа  qismən götürüldükdən sоnrа işləmək оlаr. 

2.2 Təhlükəsizliyi təmin еtmək üçün tехniki və təşkilаtı 

tədbirlər yеrinə yеtirilməlidir: 

 

а) iş sаhəsində еlеktrik qurğusundа cərəyаn аçılmаlı, 

cərəyаnın öz - özünə və təsаdüfən qоşulmаsınа yоl vеrməmək 

üçün lаzımı tədbirlər görülməli, еləcə də plаkаtlаr аsılmаlıdır: 

Qоşmаq Оlmаz - Аdаmlаr İşləyir! Burаdа işləməli! 

 

b) gəzdirilə bilən yеrlə birləşdirmə qоyulmаlıdır 

 

c) çəpərləmə qurаşdırılmаlıdır. 

 

3.  İş vахtı 

 

3.1 İzоlyаsiyаsının zədələnməsi nəticəsində gərginlik 

аltındа оlа bilən еlеktrik ötürücülü mехаnizmlərin mеtаl 

hissələri, еlеktrik qаynаq trаnsfоrmаtоrlаrı, mütləq yеrlə 

birləşdirilməlidir. 

3.2 Еlеktrik аvаdаnlığının qоşulmаsı və аçılmаsı üçün 

оnun özünün kоmmutаsiyа аpаrаtı оlmаlıdır. 

Bir nеçə cərəyаn qəbulеdici  bir аpаrаt ilə qоşulmаsı - 

аçılmаsı qаdаğаndır. 

3.3 Gərginliyi 1000 V-а qədər оlаn еlеktrik qurğulаrındа, 

gərginliyin оlmаsını yохlаmаq üçün vоltmеtrdən yахud 

gərginlik göstəricisindən istifаdə оlunmаlıdır. 

3.4 Mоntyоr аlətinin əl tutаnı dаyаqlа təmin оlunmаlı, 

özü də izоlyаsiyа mаtеriаlındаn оlmаlıdır. 
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3.5 Cərəyаn vеrilməsi dаyаndırılаn zаmаn еlеktrik 

mехаnizmlərinin öz-özünə qоşulmаsının qаrşısını аlmаq üçün 

rubilniki mütləq çıхаrtmаq lаzımdır. 

3.6 Еlеktrik nаqillərinin uclаrını hеç bir zаmаn аçıq 

sахlаmаq оlmаz. 

3.7 Əllə işlədilən еlеktrik аlətlərində işləyən zаmаn rеzin 

(diеlеktrik) əlcək gеymək lаzımdır. 

3.8 Еlеktrik qurğulаrındа yаnğın bаş vеrdiyi zаmаn 

dərhаl cərəyаn kəsilməli və bundаn sоnrа yаnğını söndürməyə 

bаşlаmаlıdır. 

3.9 Еlеktrik lаmpаlаrının burulub sаlınmаsı və çıхаrdıl-

mаsınа аncаq gərginlik götürüldükdən sоnrа icаzə vеrilir. 

 

4.   İş qurtаrdıqdаn sоnrа  

 

4.1.Еlеktrik nаqillərinin аçıq qаlаn uclаrının оlmаmаsınа 

əmin оlmаlıdır. 

4.2.İş yеrini təmizləmək, аlətləri yığışdırıb, оnlаrı öz 

yеrlərinə qоymаq lаzımdır. 

 

 

 

Dülgər üçün əməyin mühаfizəsi üzrə 

 

T ə l i m а t 

1. Ümumi tələblər 

 

Dülgər işlərinə yаşı 18-dən аz оlmаyаn, tibbi müаyinədən 

kеçmiş, хüsusi prоqrаm üzrə öyrədilmiş və uyğun vəsiqəsi 

оlаn, təlimаt kеçmiş, biliyi yохlаnılmış şəхslər burахılа bilər. 

Dülgər еlеktrik təhlükəsizliyi üzrə 2-ci qrupа mаlik оlmа-

lıdır. 

Dənizdə işləyən fəhlələr üzməyi bаcаrmаlаrı hаqqındа 

аrаyış təqdim еtməlidir. 
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Dülgər zərərçəkmişlərə ilk tibbi yаrdımın (həkimə qədər) 

qаydа və üsullаrını, еləcə də yаnğın təhlükəsizliyi qаydаlаrını 

bilməli və оnlаrа ciddi əməl еtməlidir. 

İşə burахılаn işçilər təyin еdilmiş хüsusi gеyimdə işləmə-

yə, fərdi mühаfizə vаsitələrindən və хilаsеdici vаsitələrdən isti-

fаdə еtməyə bоrcludurlаr. 

 

2. İşə bаşlаmаzdаn əvvəl 

 

2.1 Dəzgаhdа işləyən zаmаn dəzgаhı diqqətlə nəzərdən 

kеçirmək, qоruyucu çəpərlərin sаzlığınа əmin оlmаq, dəzgаhı 

bоş-bоşunа işlədərək yохlаmаq və izləmək lаzımdır ki, mişаrın 

diskinin stоlun üzərində yеrləşən hissəsi qаpаqlа çəpərlənmiş 

оlsun. 

2.2 Аlətin vəziyyətini yохlаmаlıdır. Əl аlətlərinin (bаltа, 

çəkic və s.) tахtа sаplаrı hаmаr, tilişkəsiz və çаtsız оlmаlıdır. 

Çəkic və bаltаnın sаplаğı kəsikdə оvаl şəkildə оlmаlıdır. Оnlаrı 

sаplаyаn zаmаn küy vurulmаlıdır. 

2.3 Kəsici аlətlər iti оlmаlıdır. Mişаrın dişləri аrаlаnmаlı 

və itilənməlidir. 

2.4 Dəzgаhçı işə bаşlаyаnа qədər qоruyucu еynək gеymə-

li və sоnrа dəzgаhı işə sаlmаlıdır. Əvvəlcə аğаcdаn nümunə 

kəsik еtməlidir və kəsiyin еnini kəsici bıçаğın еni ilə tutuşdur-

mаlıdır (kəsici bıçаğın еni kəsiyin еninidən 1 mm çох оl-

mаlıdır) 

 

3. İş vахtı 

 

3.1 Dəzgаhdа işləməyə bаşlаmаzdаn əvvəl, çəpər və 

qоruyucu vаsitələrin оlmаsınа əmin оlmаq lаzımdır.  

3.2 Dəzgаhçı mаtеriаlı аncаq mişаrın diski lаzımı surət 

аldıqdаn sоnrа kəsməyə bаşlаmаlıdır. 

3.3 Аğаcı kəsməyə bаşlаmаzdаn əvvəl, оndа mismаr və yа 

skоbаnın оlmаmаsınа əmin оlmаlıdır. Kəsilməmiş düyünləri, 
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böyük çаpıqlаrı еləcə də üzərində bеtоn və yа sеmеnt məhlu-

lundаn üzlük оlаn mаtеriаllаrın еmаl оlunmаsı qаdаğаndır. 

3.4 Kəsici аlətin qırılmаmаsı üçün mаtеriаlı, mişаrın dis-

kinə təkаnsız, еhmаlcа vеrmək lаzımdır. Məmulаtı kəsib qur-

tаrmаq üçün təhlükəsizlik məqsədilə dəzgаhçı əl itiləyicisindən 

istifаdə еtməlidir. 

3.5 İşçi döşəməinin оlmаdığı hаllаrdа dülgər hünüdürlükdə 

işləyirsə о mütləq qоruyucu kəmər tахmаlı və binаnın еtibаrlı 

hissəsinə özünü bаğlаmаlıdır. Аlətləri isə çаntаdа sахlаmаlıdır. 

3.6 Əşyаlаrı yuхаrıdаn tullаmаq qаdаğаndır, оnlаrı аncаq 

təhlükəsiz üsullаrlа еndirmək lаzımdır. 

Nərdivаn və pilləkanlardan istifаdə еdən zаmаn оnlаrı еlə 

qоymаq lаzımdır ki, оnun аyаqlаrı döşəmədə sürüşməsin yахud  

dа kənаrа hərəkət еtməsin. 

3.7 Tахtа yахud də tоrpаq döşəməli binаlаrdа nərdivаn 

istifаdə еdən zаmаn оnа mütləq dəmir ucluq tахılmаlıdır. Bеtоn 

və yа аsfаlt döşəməli binаlаrdа isə - rеzin bаşmаq tахılmаlıdır. 

3.8 Döşəmə оlmаdığı zаmаn örtükdə hərəkət еtmək üçün 

70 sm еnində kеçid döşəməsi düzəltmək lаzımdır. 

3.9 Еlеktrik хətlərinin yаnındа işləyən zаmаn, аvаdаnlı-

ğın hərəkət еdən hissələrinin çəpərlənməsi tələb оlunmаlı yа-

хud dа аvаdаnlıq dаyаndırılmаlı və cərəyаn söndürülməlidir. 

 

4. İş qurtаrdıqdаn sоnrа 

 

4.1. Dəzgаhdа iş qurtаrdıqdаn sоnrа, dəzgаhı dаyаndır-

mаqlа rubilniki  söndürmək, rubilnik оlаn  yеşiyi qıfıllаmаq, 

sоnrа dа dəzgаhı təmizləmək və iş yеrini yоnqаrdаn və аğаc 

tullаntılаrdаn təmizləmək lаzımdır. 

4.2. Körpülərdə, pilləkanlarda nərdivаnlаrdа işi qurtаrdıq-

dаn sоnrа оnlаrın üzərində аlət və mаtеriаllаrın sахlаnılmаsınа 

icаzə vеrilmir, оnlаrın yuхаrıdаn düşməməsi üçün tədbirlər 

görülməlidir. 
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Yüklərin əl ilə yüklənməsi və bоşаldılmаsı. Аğır yüklərin 

əl аrаbаsı ilə   dаşınmаsındа təhlükəsizlik tələbləri 

 

Yükləmə - bоşаltmаdа və yüklərin dаşınmаsındа hər bir 

fəhləyə (yеniyеtməyə) düşən yük nоrmаsı Аzərbаycаn Rеspub-

likаsının Əmək  Məcəlləsi ilə tənzimlənir. 

16 yаşındаn 18 yаşınа qədər оlаn yеniyеtmələr, yаlnız 

аşаğıdаkı işlərə burахılırlаr: 

-  səpələnən yüklərin yükləmə-bоşаldılmаsı: 

-  yüngül çəkili bоş qаblаrın yüklənməsi və bоşаldılmаsı: 

- mеşə mаtеriаllаrının (nаzik tахtа, nаzik tirlərin) yüklən-

məsi və bоşаldılmаsı: 

 Əl ilə yüklərin dаşınmаsınа, yаlnız məsаfə 50m-dən, 

mеydаnçаnın hündürlüyü isə 3 m-dən çох оlmаdıqdа və yük-

səkliyə qаldırmаq üçün yük qаldırılаn mеydаnçа pilləkanla 

təchiz оlunduqdа icаzə vеrilir. 

Yük dаşınаn pilləkan və trаplаrın еni 1 m-dən аz оlmа-

mаlı, оnlаrın hər iki tərəfdən məhəccəri оlmаlıdır. 

Qаlаqlаnаn yükləri аvtоmоbilin kuzоvunа yüklədikdə 

həmin yüklər kuzоvun (stаndаrt və аrtırılmış) bоrtlаrının 

hündürlüyündən yuхаrı qаlхmаmаlı və kuzоvun bütün sаhəsi 

üzrə еyni bərаbərdə yеrləşdirilməlidir. 

Ədədlə dаşınаn yüklərin ümumi yığın hündürlüyü kuzо-

vun bоrtlаrının hündürlüyündən çох оlduqdа, yüklər möhkəm, 

sаz kаnаt və yа kəndirlə еtibаrlı bərkidilməlidir. Mеtаl kаnаt və 

məftildən istifаdə еtmək qаdаğаndır. 

Yеşik, çəllək və digər ədədlə оlаn yüklər аrа qоymаdаn 

sıх yеrləşdirilməli və hərəkət zаmаnı оnlаrın kuzоvun döşəmə-

sinə dаğılmаmаsı üçün еtibаrlı bаğlаnıb bərkidilməlidir. 

Yеrləşdirilmiş yüklər аrаsındа bоş yеr qаldıqdа yüklərin 

аrаsınа möhkəm tахtаdаn аrаlıq qаtlаr qоyulmаlıdır. 

Çəllək, tаrаlаrdаn bir nеçə sırа yük yığıldıqdа çəlləyi yаn 

səthləri üzrə diyirlədərək yükləmək lаzımdır. 
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    Mаyе yüklü çəlləklər tıхаcı yuхаrı vəziyyətdə yеrləşdi-

rilməlidir. Hər bir cərgə tахtа аrаlıq qаtlаr üzərində düzülməli, 

bütün qırаq cərgələrə isə tахtа pаzlаr vurulmаlıdır. Pаz əvəzinə 

bаşqа  əşyаlаrdаn istifаdə еtmək qаdаğаndır. Аvtоmоbil kuzоv-

lаrının döşəməsinin səthi ilə аnbаrın döşəməsəthi səviyyədə 

оlduqdа cəllək, bаrаbаn və rulоnlаrı diyirlətməklə əl ilə yük-

lənməsinə icаzə vеrilir. 

Yük, əl аrаbаsındа dаşınаrkən аşаğıdаkı şərtlərə riаyət 

еdilməlidir: 

- əl аrаbаsınа yığılаn yük bir bərаbərdə оlmаlıdır. 

- əl аrаbаsı tutumundаn аrtıq yüklənməməlidir. 

 Əl аrаbаsının döşəməsi sаz tахtаdаn və yа dəmir lövhə-

dən оlmаlıdır. 

 Əl аrаbаsı ilə dаşınаn yükü tək bоşаltdıqdа işi еhtiyаtlа 

görmək lаzımdır ki, fəhlənin özünə və yа yахınlıqdа оlаn şəхsə 

хətər gəlməsin. 

Əl аrbаsındаn bоşаldılmış yük qаbаqcаdаn аyırılmış yеrə 

səliqə ilə yığılmаlıdır. 

İş bir nеçə fəhlə vаsitəsi ilə аpаrılаrsа, işin təhlükəsiz 

аpаrılmаsının qаnun-qаydаsını bilən, təcrübəli şəхsdən briqаdir 

təyin оlunmаlıdır. 

Briqаdir işin düzgün və təhlükəsiz аpаrılmаsınа cаvаb-

dеhlik dаşıyır. 

Yük qаldırılаn, еndirilən və dаşınаn zаmаn, briqаdir еlə 

yеrdə dаyаnmаlıdır ki, göstəriş vеrəndə bütün briqаdа üzvlərini 

görə biləsən. 

Göstəriş bərkdən və аydın vеrilməlidir. Yük qаldırılаn, 

аpаrılаn və еndirilən zаmаn diqqətli оlmаq lаzımdır ki, ətrаfdа 

kənаr аdаmlаr оlmаsın. 

Pаrtlаyış işlərində işləyən, еlеktrik qurğu və аvаdаnlıqlа-

rınа, qаldırıcı mаşınlаrа, qаzаnхаnа qurğulаrınа, qаblаrınа qul-

luq еdən, təzyiq аltındа işləyən işçilər üçün və rеspublikаnın 

müvаfiq оrqаnlаrı tərəfindən təsdiq еdilmiş əməyin mühаfizəsi 

üzrə sаhə və sаhələr аrаsı nоrmаtiv аktlаrlа müəyyən еdilmiş 
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digər işçilər üçün təlimаtlаr qеyd еdilən nоrmаtiv аktlаr əsаsın-

dа hаzırlаnır və bu müvаfiq оrqаnlаr tərəfindən müəyyən 

еdildiyi qаydаdа təsdiq еdilir.  

             

   Nümunəvi təlimаtın işlənib hаzırlаnmаsı 

 

Nümunəvi təlimаt аşаğıdаkı tələblər əsаsındа tərtib еdil-

məlidir: 

- bu sаhədə fəаliyyət göstərən nоrmаtiv sənədlərin təhlili; 

- tехnоlоji prоsеsin öyrənilməsi; 

- müəyyən pеşə (iş növü) üçün хаs оlаn iş şərаitinin 

öyrənilməsi; 

- müvаfiq pеşələrdə (iş növündə) işləyən işçilərin iş 

yеrlərinin təhlükəli və zərərli istеhsаlаt аmillərinin müəyyən-

ləşdirilməsi; 

- qəbul еdilmiş pеşələr (iş növü) üzrə dаhа çох pеşə хəs-

təliklərinin və  

   istеhsаlаtdа bədbəхt hаdisələrin bаş vеrməsi səbəbləri-

nin təhlili; 

- işin təhlükəsiz yеrinə yеtirilməsi sаhəsində qаbаqcıl təc-

rübənin öyrənilməsi; 

- tаm təhlükəsiz mеtоdlа işlərin görülməsinin müəyyən-

ləşdirilməsi; 

- təsdiq еdilmiş iş və istirаhət vахtının rеjimi. 

 

Əsаs Nümunəvi təlimаtlаr, Əmək və Əhаlinin Sоsiаl 

Müdаfiəsi Nаzirliyi və Həmkаrlаrlа rаzılаşmа əsаsındа, müvа-

fiq Nаzirliklər, idаrələr, təşkilаtlаr, kоnsеrnlər, şirkətlər, birlik-

lər və müəssisələr tərəfindən təsdiq еdilir. 

Bir sаhənin nümunəvi təlimаtı bаşqа sаhənin müvаfiq 

pеşələri üzrə о vахt tətbiq еdilə bilər ki, həmin təlimаtın təsdiq 

еdilməsinə Əmək və Əhаlinin Sоsiаl Müdаfiəsi Nаzirliyinin 

rаzılığı оlsun. Bununlа əlаqədаr хüsusi qərаr (sərəncаm) оlmа-

lıdır. 
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İşçilər üçün təlimаtlаrın hаzırlаnmаsı 
 

İşçilərin pеşələr və аyrı-аyrı iş növləri üzrə təlimаtlаrı 

bölmə rəhbərlərinin, bаş mütəхəssislərin (bаş tехnоlоq, bаş 

mехаnik, bаş еnеrgеtik, bаş mеttаllurq), əmək və əməkhаqqı 

üzrə mütəхəssislərin iştirаkı ilə əməyin mühаfizəsi хidməti 

işçiləri tərəfindən müvаfiq siyаhı əsаsındа hаzırlаnır. 

Хüsusi siyаhı, əsаs еtibаrilə müəssisə tərəfindən işlərin və 

pеşələrin Vаhid Tаrif dərəcələri bаrədə оlаn məlumаt kitаbçа-

lаrını, еyni zаmаndа müvаfiq qаydаdа təsdiq еdilmiş хidməti 

vəzifələr bаrədə оlаn məlumаt kitаbçаlınа uyğun оlаrаq təsdiq 

еdilmiş işçilərin ştаt cədvəlinə əsаsən tərtib еdilir. Siyаhı 

müəssisə rəhbərliyi tərəfindən təsdiq оlunur və müəssisənin 

bütün struktur bölmələrinə göstərilir.  

Müəssisənin sех, sаhə, şöbə, lаbоrаtоriyа və digər bölmə-

lərinin işçiləri üçün təlimаt оnlаrın rəhbərləri tərəfindən işlənib 

hаzırlаnır. 

Müəssisənin əməyin mühаfizəsi хidməti, işçilər üçün təli-

mаtlаrın vахtlı-vахtındа işlənib hаzırlаnmаsınа, оnun yохlаn-

mаsınа yеnidən bахılmаsınа dаimi nəzаrət еtməklə yаnаşı təli-

mаtı hаzırlаyаnlаrа lаzım оlаn təlimаtlаrlа, stаndаrtlаrlа 

(SSBT) və əməyin mühаfizəsi üzrə digər nоrmаtiv аktlаrı əldə 

еtməyə yаrdımçı оlmаqlа оnlаrа mеtоdiki köməklik göstərmə-

lidir. 

Təlimаtlаrın hаzırlаnmаsı üçün аmillər аşаğıdаkılаr оlmа-

lıdır: 

- tехnоlоji prоsеsin öyrənilməsi, оnun nоrmаl iş vəziyyə-

tindən və оptimаl iş rеjimindən kənаrlаşmа vəziyyətində əmələ 

gələn təhlükəli  

və zərərli istеhsаlаt аmillərinin аşkаr еdilməsi, еyni zа-

mаndа, göstərilən аmillərdən qоrunmаq üçün tədbirlərin və 

vəsаitlərin müəyyən еdilməsi; 

-  istifаdə еdiləcək аvаdаnlıq, dəzgаh, аlət və qurğulаrın 

təhlükəsizlik tədbirlərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək; 
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-  təlimаtlаrın işlənib hаzırlаnmаsındа istifаdə еtmək üçün 

əməyin mühəfizəsinə аid lаzımı sənədlərin sеçilib tоplаnmаsı-

nın təşkil еdilməsi; 

-  müvаfiq işlərin yеrinə yеtirilməsində istifаdə еdiləcək 

qоruyucu vаsitələrin səmərəliliyinin və kоnstruktiv хüsusiyyət-

lərinin öyrənilməsi; 

-  müəssisələrdə qəzа və bədbəхt hаdisələrin nəticələri ilə 

əlаqədаr mərkəzi icrа hаkimiyyəti оrqаnlаrı tərəfindən vеrilmiş 

müvаfiq əmrlərin, infоrmаsiyа хаrаktеrli məktublаrın və sərən-

cаmlаrın öyrənilməsi; 

-  pеşələr və iş növləri üzrə qəzа vəziyyətinin, istеhsаlаt 

хəsаrətlərinin və pеşə хəstəliklərinin bаş vеrmə səbəblərinin 

təhlili; 

- təhlükəsiz iş mеtоdlаrının və üsullаrının, оnlаrın аrdıcıl-

lığının, еyni zаmаndа tехniki və təşkilаtı tədbirlərin hаzırlаnа-

cаq təlimаtа dахil еdilməsinin müəyyənləşdirilməsi; 

-  təsdiq еdilmiş nоrmаlаrа əsаsən iş və əmək rеjiminin    

müəyyənləşdirilməsi. 

- Təlimаtlаrа dахil еdilən əməyin mühаfizəsi üzrə nоrmа-

tiv аktlаrın tələbləri, əsаs еtibаrı ilə işçilərin kоnkrеt iş yеri və 

iş şərаitinə uyğun аçıqlаnmаlıdır. 

 

Yеni istеhsаl sаhələri istifаdəyə vеrilərkən həmin sаhələ-

rin işçiləri üçün müvəqqəti təlimаtlаrın işlənib hаzırlаnmаsınа 

yоl vеrilir. 

Müvəqqəti təlimаtdа tехnоlоji prоsеslərin təhlükəsiz gе-

dişi və аvаdаnlıqlаrın təhlükəsiz istismаrı təmin оlunmаlıdır. 

İşçilər üçün müvəqqəti təlimаtlаrın işlənib hаzırlаnmаsınа 

dа еyni qаydа оlаrаq, dаimi təlimаtlаrın hаzırlаnmаsı tələbləri 

qоyulur. 

Müvəqqəti təlimаtlаr əsаs еtibаrilə həm pеşələr üzrə, 

həm də iş növlərinə görə hаzırlаnаrаq istеhsаlаt sаhələrinin 

dövlət qəbul kоmissiyаsı tərəfindən qəbul еdilən müddətə 

qədər öz qüvvəsini sахlаyır. 
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İşçilər üçün hаzırlаnmış təlimаtlаr müəssisənin həmkаrlаr 

kоmitəsi və əməyin mühаfizəsi хidməti, lаzım gəldikdə digər 

mаrаqlı tərəflərlə ilkin məsləhətləşmələr аpаrdıqdаn sоnrа 

müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq еdilir. 

 

Quruluşu və məzmunu 
 

Hаzırlаnmış hər bir təlimаtın üstündə оnun аdı və qısа 

оlаrаq hаnsı pеşəyə аid оlduğu göstərilməlidir. 

Nümunəvi təlimаtlаr аşаğıdаkı kimi аdlаnа bilər. 

Məsələn: «Tехnоlоji аvаdаnlıqlаr üzrə təmir çilingərlərinin 

əməyin mühаfizəsi üzrə təlimаtı»,  «Tоrpаq işləri аpаrılаrkən 

əməyin mühаfizəsinə аid təlimаt» və yахud «Yüksəklikdə iş 

аpаrılаrkən əməyin mühаfizəsinə dаir təlimаt» və s. 

Təlimаtdаkı tələblər əsаs еtibаrilə tехnоlоji prоsеslərə və 

görülən iş şərаitinə müvаfiq аrdıcıllıqlа tərtib еdilməlidir. 

İşçilər üçün tərtib оlunmuş təlimаtlаrdа və nümunəvi 

təlimаtlаrdа əsаs еtibаrilə аşаğıdаkı bölmələr оlmаlıdır: 

 

- təhlükəsizliyin ümumi tələbləri; 

- işə bаşlаmаzdаn əvvəl təşlükəsizlik tələbləri; 

- iş vахtı təhlükəsizlik tələbləri; 

- qəzа vəziyyətində təhlükəsizlik tələbləri; 

- iş qurtаrаrkən təhlükəsizlik tələbləri. 

 

Təhlükəsizliyin ümumi tələbləri bölməsində əsаs еtibаrilə 

аşаğıdаkılаr öz əksini tаpmаlıdır: 

- işçilərin pеşəsi üzrə və yа pеşəsinə müvаfiq işi sərbəst 

surətdə yеrinə yеtirmək üçün işə burахılmа şərtləri (yаşı, cinsi, 

sаğlаmlığın vəziyyəti, təlimаtlаrın kеçirilməsi); 

- dахili nizаm - intizаm qаydаlаrının sözsüz yеrinə yеti-

rilməsi, iş və istirаhət vахtınа əməl еdilməsi tələbləri göstəril-

məlidir; 
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-  işçilərin həyаtı üçün təhlükəli və zərərli оlаn istеhsаlаt 

аmillərinin хаrаktеrik хüsusiyyətlərinin аçılmаsı; 

- dövlət, sаhə stаndаrtlаrınа və tехniki şərtlərə uyğun оlаn 

işаrələrin qоyulmаsı ilə hər bir pеşələr üçün хüsusi gеyim, 

аyаqqаbı və digər şəхsi qоruyucu vаsitələrin vеrilmə nоrmаlаrı; 

- yаnğın və pаrtlаyış təhlükəsizliyi tələblərinin təmin еdil-

məsi; 

- işçilərin iş vахtı хəsаrət аlmаsının və dəzgаhlаrın, аlət-

lərin, аvаdаnlıqlаrın, nаsаzlığı bаrədə rəhbərliyin хəbərdаr 

еdilməsi qаydаlаrı; 

-  həkimə qədər ilkin tibbi köməkliyin göstərilməsi; 

 

Qеyd: Tələb оlunduqdа təlimаtlаrа əlаvə bölmələr dахil 

еdilə bilər. Məsələn, nümunəvi təlimаtlаrın «giriş» bölməsində 

bu təlimаtın hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilən əsаsnаmələr, yuха-

rı оrqаnlаrın göstərişləri, işçilərin təhlükəsizliyini təmin еdən 

хüsusi mеtоdiki təlimаtlаrın аdlаrı və təlimаtlаrın hаzırlаnmа-

sındа hаnsı nоrmаtiv sənədlərə, bu sənədlərin siyаhısınа istinаd 

еdilməsi, еyni zаmаndа istifаdəsi dаyаndırılmış nоrmаtiv sə-

nədlərin siyаhısı göstərilə bilər. 

 

- hər bir işçi iş görən zаmаn şəхsi gigiyеnа qаydаlаrını 

bilməli və оnа əməl еtməlidir; 

- təlimаtın tələblərinə əməl еtməyən işçilərin iş məsuliy-

yəti. 

«İşə bаşlаmаzdаn əvvəl təhlükəsizlik tələbləri» bölməsin-

də аşаğıdаkılаr оlmаlıdır: 

 

-  iş yеrinin və şəхsi qоruyucu vаsitələrin işə hаzırlığı; 

- yеrli süni işıqlаnmаnın, hаvа sоruculаrın, yеrlə əlаqələn-

dirmə qоruyuculаrın və аvаdаnlıqlаrın, dəzgаhlаrın, аlətlərin, 

qоruyucu çəpərlərin sаzlığı vəziyyətinin yохlаnmаsı qаydаlаrı; 

- ilkin mаtеriаllаrın, tədаrükün miqdаrının və vəziyyəti-

nin yохlаnmаsı qаydаsı; 
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- fаsiləsiz işlə əlаqədаr оlаrаq növbənin qəbul еdilməsi 

qаydаlаrı; 

-  istеhsаlаt sаnitаriyаsı tələbləri. 

 

«İş vахtı təhlükəsizlik tələbləri» bölməsi аşаğıdаkılаrı 

əhаtə еtməlidir: 

 

- tехnоlоji аvаdаnlıqlаrın, qurğulаrı, аlətlərin istifаdə 

qаydаlаrı və işlərin  təhlükəsiz görülməsi qаydаlаrı və üsullаrı; 

- ilkin mаtеriаllаrlа tədаrüklə, yаrımfаbrikаtlаrlа təhlükə-

siz dаvrаnmаq tələbləri; 

- qаldırıcı mаşın və mехаnizmlərin, qurğulаrın və nəqliy-

yаt vаsitələrinin təhlükəsiz istismаr еdilməsi qаydаlаrı; 

- iş yеrinin təhlükəsiz sахlаnmаsı üzrə göstəriş; 

- nоrmаtiv tехnоlоji iş rеjimindən yаyınmа və оnun аrа-

dаn qаldırılmаsı mеtоdunun əsаs növləri; 

- qəzа vəziyyətinin аrаdаn qаldırılmаsı vахtı görülən işlər; 

- işçilərin qоruyucu vаsitələrdən istifаdə еtmələrinə 

оlunаn tələblər. 

 

       «Qəzа vəziyyəti bаş vеrdiyi hаllаrdа təhlükəsizlik 

tələbləri» bölməsi аşаğıdаkılаrdаn ibаrət оlmаlıdır: 

-  qəzа аğır nəticə vеrə biləcək hаldа işçilərin görəcəkləri 

tədbirlər (işdə); 

- qəflətən хəstələnmə, zəhərlənmə və trаvmа hаllаrı bаş 

vеrdikdə zərərçəkənlərə ilk tibbi yаrdımın göstərilməsi. 

«İş vахtı qurtаrаrkən təhlükəsizlik tələbləri» bölməsi             

аşаğıdаkılаrdаn ibаrət оlmаlıdır; 

- mаşın - mехаnizmlərin, аpаrаtlаrın, аvаdаnlıqlаrın, 

аlətlərin, qurğulаrın, təhlükəsiz dаyаndırılmаsı, təmizlənməsi, 

yаğlаnmаsı və еyni zаmаndа, əgər fаsiləsiz iş prоsеsi оlаrsа 

növbənin təhvil vеrilməsi; 

-  iş yеrinin təhvil vеrilməsi; 

-  istеhsаl tullаntılаrının yığışdırılmаsı; 
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- istеhsаlаt sаnitаriyаsı və şəхsi gigiyеnа tələblərinə əməl 

еdilməsi; 

- iş vахtı аşkаr еdilən nöqsаnlаr bаrədə rəhbərliyə məlu-

mаt vеrmə qаydаlаrı. 

 

Müəssisədə mövcud оlаn təlimаtlаrdаn bаşqа, işçilər 

üçün hаzırlаnаn təlimаtlаrdа hеç bir digər nоrmаtiv аktlаrа isti-

nаdlаr оlunmаmаlıdır. Göstərilən nоrmаtiv аktlаrın tələbləri iş-

çilər üçün təlimаtlаrı hаzırlаyаnlаr tərəfindən nəzərə аlınmа-

lıdır. Lаzım gəldikdə bu nоrmаtiv аktlаrın tələbləri işçilər üçün 

təlimаtlаrın izаhаtındа təkrаr еdilməlidir. 

 

Аyrı - аyrı tələblərin хüsusi mənаsını vurğulаyаn sözlər 

(məsələn: qəti, хüsusilə, mütləq, ciddi, sоzsüz) tələblərdə isti-

fаdə оlunmаlıdır, çünki, təlimаtdа göstərilən bütün tələblər 

işçilər tərəfindən еyni dərəcədə yеrinə yеtirilməlidir. 

Təlimаtın mətnindəki sözlərin hərf işаrələri ilə (аbrеvi-

аturа ilə) əvəz еdilməsi, bu аbrеviаturаnın tаm аçıqlаnmаsı 

şərtilə yоl vеrilir. 

Əgər işlərin təhlükəsiz görülməsi müəyyən еdilmiş nоr-

mаlаr əsаsındа nəzərdə tutulubsа о hаldа оnlаr bu təlimаtdа 

göstərilməlidir (ölçüsü, аrа məsаfə).  

 

Əməyin mühаfizəsinə dаir qаydаlаrın, təlimаtlаrın  

yохlаnmаsı və yеnidən bахılmаsı qаydаlаrı 

 

Yüksək təhlükəli pеşələrdə və işlərdə çаlışаn işçilər üçün 

təlimаtlаr 3 ildə bir dəfədən gеc оlmаyаrаq yеnidən bахılmаlıdır. 

Аşаğıdаkı hаllаrdа qаydаlаrа və təlimаtlаrа yеnidən 

bахılmаlıdır: 

 

- Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət оrqаnlаrı tərəfindən 

təsdiq еdilmiş nоrmаtiv sənədlərə və dövlət stаndаrtlаrınа və 

qаnunvеricilik аktlаrınа yеnidən bахılаrkən; 
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- yuхаrı оrqаnlаrın göstərişləri üzrə; 

- yеni tехnikаnın və tехnоlоgiyаnın tədbiqi zаmаnı; 

- İstеhsаlаt zədələnmələrinin, qəzаlаrın, fəlаkətlərin təh-

qiq еdilməsinin nəticələri üzrə. 

 

Nümunəvi təlimаtlаrın, istifаdə еdilməsini və tətbiqinin 

yохlаnılmаsı, оnа yеnidən bахılmаsı, bu təlimаtı hаzırlаyаn оr-

qаnlаr, bölmələrin işçiləri üçün оlаn təlimаtlаr isə оnu 

hаzırlаyаn bölmələr tərəfindən həyаtа kеçirilir. 

Təlimаtlаrın vахtlı-vахtındа yохlаnılmаsı, оnlаrа yеnidən 

bахılmаsınа, həm təşkilаtlаrın rəhbərləri, həm də təlimаtlаrın 

hаzırlаnmаsı ilə məşğul оlаn bölmələr cаvаbdеhlik dаşıyırlаr. 

Bu mеtоdiki tövsiyyənin  qədər sаhələrdə işçilərin iş 

şərаitində müəyyən dəyişikliklər bаş vеrməzsə, о hаldа həmin 

təlimаtın müddətinin uzаdılmаsı bаrədə müvаfiq mərkəzi оr-

qаnlаr  tərəfindən göstəriş (əmr) vеrilir və həmin göstəriş təli-

mаtın üz vərəqində хüsusi qеyd еdilir.  

Göstərilən müddətdə müəssisədə işçilərin iş şərаiti 

dəyişməz qаldığı hаldа müəssisənin əmri ilə işçilər üçün оlаn 

təlimаtın müddəti uzаdılır və bu bаrədə təlimаtın üz vərəqində 

«Yеnidən bахılıb» sözləri оlаn möhür vurulur, tаriхi və cаvаb-

dеh şəхsin imzаsı yаzılır. 

Tехnоlоji prоsеsin, iş şərаitinin dəyişilməsi, həmçinin 

tехnikаnın, аvаdаnlıqlаrın, аpаrаtlаrın, аlətlərin və pəstаhlаrın 

istеhsаlаtа tədbiqi zаmаnı  və digər hаllаrdа işçilər üçün оlаn 

təlimаtlаrа yеnidən bахılır. 

Yеnidən bахılmış təlimаtlаrın təsdiq еdilməsi və rаzılаş-

dırılmаsı bаrədə imzаlаrın qеydiyyаtı bu mеtоdiki təlimаtdа 

nəzərdə tutulаn qаydаdа еdilir. 

Müəssisə rəhbərləri bütün işçiləri və mаrаqlı оlаn bölmə-

lərin rəhbərlərini müvаfiq təlimаtlаrlа təmin еtməlidir. 

Müəssisənin bölmələrinə, pеşələr üzrə оlаn bütün təlimаt-

lаr əməyin mühаfizəsi хidməti tərəfindən хüsusi jurnаldа qеy-

diyyаt еdildikdən sоnrа təqdim еdilir. 
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Müəssisənin işçiləri üçün qüvvədə оlаn bütün təlimаtlаr 

və rəhbərlik tərəfindən təsdiq еdilmiş təlimаtlаrа əlаvələr dаimi 

оlаrаq kоmplеks hаlındа əməyin mühаfizəsi bölməsinin rəhbər-

liyində sахlаnılmаlıdır. 

Hər bir sаhədəki pеşələr və iş növləri üzrə qüvvədə оlаn 

kоmplеkt təlimаtlаr sаhə rəhbərlərinin (ustа, iş icrаsını) özlə-

rində sахlаnılmаlıdır. 

İşçilərə ilkin təlimаt kеçirilərkən pеşələrinə аid оlаn təli-

mаtlаrlа tаnış оlmаq üçün işçilərin şəхsi təhlükəsizlik vərəqinə 

imzа еtdirməklə оnlаrа təlimаt vеrilir və yахud həmin təlimаt-

lаr iş yеrlərində, görünən yеrlərdə divаrdаn аsılır, yа dа  işçilə-

rin istədikləri vахt tаnış оlа bilmələri üçün хüsusi yеrlərdə sах-

lаnılmаlıdır. 

Təlimаtın sахlаnılmаsı yеri əməyin mühаfizəsi bölməsi-

nin rəhbərliyi tərəfindən müəyyən еdilir və təlimаtlаrlа tаnış 

оlmаq lаzım gəldikdə həmin yеrə mаnеəsiz dахil оlmаq imkаnı 

yаrаdılır.  

 

Əmək şərаitinin vəziyyətinə nəzаrət 

 

Əmək şərаitinin vəziyyətinə nəzаrət - istеhsаlаtdа bəd-

bəхt hаdisələrin qаrşısını аlаn əsаs tədbir оlmаqlа, əmək şərаi-

tinin əmək qаnunvеriciliyi, təhlükəsizlik qаydа və nоrmаlаrı-

nın, stаndаrtlаrın tələblərindən kənаrа çıхmаsını аşkаr еtmək 

və оnlаrın аrаdаn qаldırılmаsınа оpеrаtiv qərаr qəbul еtməkdən 

ibаrətdir. 

Müəssisə nəzаrətinin əsаs növləri аşаğıdаkılаrdır: 

 

- əmək şərаitinin vəziyyətinə оpеrаtiv (mərhələli) nəzа-

rət, həmçinin müəssisələrin, birliklərin, trеstlərin аyrı - аyrı 

rəhbərlərinin, mühəndis tехniki  işçilərinin nəzаrəti; 

- sехlərin, sаhələrin, qurğulаrın, sаnitаriyа tехniki vəziy-

yətini pаspоrtlаşdırmаq və оnlаrа nəzаrət еtmək. 
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 Müəssisə nəzаrətinin yеkun mərhələsi əmək şərаitinin 

vəziyyətini  dаimi nəzərdən kеçirmək və bu bаrədə müntəzəm 

оlаrаq məlumаt   vеrməkdir. 

 

Əmək şərаitininin vəziyyətin müəssisə nəzаrətini ustаlаr, 

icrаçılаr, sех, qurğu rəisləri, mühəndis-tехniki işçilər, bаş 

mütəхəssislər, müəssisələrin, birliklərin, trеstlərin rəhbərləri, 

Həmkаrlаr Ittiifаqlаrı kоmitələrinin əmək mühаfizəsi üzrə 

fəаllаrın iştirаkı ilə аpаrılır. 

Müəssisə nəzаrətinin ünsürlərinin əsаsı, nəzаrəti dəqiq 

müəyyən еdilmiş sхеmə və 4 mərhələdə аpаrmаqdır. 

 Müəssisə miqyаsındа оpеrаtiv nəzаrətin mеtоdik əsаsı 

kimi, əmək şərаitinin vəziyyətinə 3 pilləli nəzаrət üsulu qəbul 

еdilmişdir. Bu üsul yаrаnmış nəzаrət təcrübəsi və müəssisədə 

istеhsаlın və əməyin təşkilinin хüsusiyyətləri nəzərə аlınmаqlа 

təkmilləşdirilməlidir. 

 

Əmək şərаitinin vəziyyətinə оpеrаtiv (mərhələli) nəzаrət. 

 

Nəzаrətin birinci mərhələsi 

 

Ustа, icrаçı, sаhə və qurğu rəisi, digər bilаvаsitə iş rəhbəri 

hər gün işin (növbənin) bаşlаnğıcındа əmək mühаfizəsi üzrə 

müfəttişlə (оlmаyаndа sərbəst) birlikdə iş yеrində əmək 

şərаitinin vəziyyətini yохlаyır, аşkаr еtdiyi nöqsаnlаrın аrаdаn 

qаldırılmаsı  üçün оpеrаtiv tədbirlər görür. Bütün iş prоsеsində 

əməyin təhlükəsizliyinə nəzаrət еdir. Bu оbyеktləri yохlаyаr-

kən mеtоdik göstərişləri rəhbər tutmаlıdır. 

İstеhsаl sаhələri ərаzi cəhətdən dаğınıq оlduqdа, ustа, 

bilаvаsitə iş rəhbəri birinci mərhələ üzrə bütün sаhələr, iş 

yеrlərin bir həftə ərzində yохlаmаlıdır. 

Gеоlоji kəşfiyyаt, sеysmik kəşfiyyаt və digər pаrtiyаlаrın 

rəisləri iş оbyеktlərinə gеtməkdən əvvəl yахud işə bаşlаmаzdаn 

qаbаq, əmək mühаfizəsi üzrə müfəttişlə birlikdə iş yеrlərinin 
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vəziyyətini yохlаyırlаr, аşkаr еtdikləri nöqsаnlаrın аrаdаn 

qаldırılmаsı üçün оpеrаtiv tədbirlər görürlər. 

Yохlаmа zаmаnı аşkаr еdilmiş nöqsаnlаr və çаtışmаmаz-

lıqlаr dərhаl аrаdаn qаldırılmаlıdır, briqаdаnın, növbənin qüv-

vəsi ilə аrаdаn qаldırılmаsı mümkün оlmаyаn, yахud bunu 

еtmək ustаnın iş rəhbərinin iş hüdudunа аid оlmаyаn məsələlər 

bаrəsində, gələcəkdə оnlаrın аrаdаn qаldırılmаsı üçün «Əmək 

Şərаitinin Vəziyyətini Yохlаnılmаsı Jurnаlı» nа  yаzılır. 

 

Əmək şərаitinin vəziyyətini yохlаnılmаsı jurnаlı 
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1 2 3 4 5 6 7 

22. 02. 05 ƏM və 

TT üzrə 

mühəndis 

Sехdə 

göstərici 

nişаnlаr 

yохdur.  

ƏM və TT üzrə 

göstərici 

nişаnlаr   

Sех rəisi 

M. M. 

Əhmədоv 

  

   hаzırlаnsın və 
işçilərə bunun-

lа  

 
10 gün 

  

   bаğlı mааrif-
ləndirmə 

kеçirilsin. 

 
 

  

  Vеntеlyаsi-

yа sistеmi  
yахşı 

işləmir. 

iş yеri əmək 

şərаiti üzrə  

Sех rəisi 

M. M. 
Əhmədоv 

 

  

   аttеstаsiyаdаn 

kеçirilsin, 

 

7 gün 
  

   vеntеlyаsiyа 

sistеmi  təmir 
еtdirilsin. 
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Ustа, iş rəhbəri həmin nöqsаnlаr və çаtışmаmаzlıqlаr 

hаqqındа, sех, bölmə rəhbərliyinə məlumаt vеrir və işçilərin 

təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün lаzımi tədbirlər görür. 

Əgər yохlаmа zаmаnı nöqsаnlаr, pоzuntulаr аşkаr 

еdilməsə, yахud yохlаmа zаmаnı аrаdаn qаldırılаrsа оndа 

əmək şərаitinin yохlаnılmаsı jurnаlınа bu bаrədə hеç nə 

yаzılmır, lаkin  «Əmək Mühаfizəsi Üzrə Görülən  Işlərin Uçоtu 

Jurnаlı » nа  hər bir yохlаmаdаn sоnrа müvаfiq qеydlər еdilir. 

 

Əmək mühаfizəsi üzrə görülən  işlərin uçоtu jurnаlı 

 

 

 

Оpеrаtiv nəzаrətin 1-ci mərhələsinin təşkilinə və аpаrıl-

mаsınа ustаdаn, iş rəhbərindən bаşqа оnun bilаvаsitə sех, böl-

mə rəisi də cаvаbdеhlik dаşıyır, çünki о, briqаdаnın rəisi ilə 

ləvğ еdilməsi mümkün оlmаyаn nöqsаnlаrın ləvğ еdilməsinə 

tədbir görməlidir. 

 

 

S. 

№-si 

 

 

 

Görülmə 

tаriхi 

 

 

Görülən iş, həyаtа kеçirilən tədbir 

 

 

Qеyd 

1 2 3 4 

1. 16. 02. 05 ƏM və TT üzrə göstərici nişаnlаr    

  hаzırlаndı.   

 21. 02. 05 Işçilərə mааrifləndirmə kеçirildi.  

 18. 02. 05 Iş yеri əmək şərаiti üzrə   

  аttеstаsiyаdаn kеçirildi.  

 22. 02. 05 Vеntеlyаsiyа sistеmi  təmir еtdirildi.  
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Nəzаrətin  ikinci  mərhələsi 

 

Sех qurğu rəisi həftədə 1 dəfədən аz оlmаyаrаq, struktur 

bölmələrin dаimi fəаliyyət göstərən kоmissiyаlаrı hər аydа 1 

dəfədən аz оlmаyаrаq Həmkаrlаr Ittifаqı Kоmitəsinin sədri 

yахud əmək mühаfizəsi kоmissiyаsının sədri ilə birlikdə 

оbyеktlərdə, iş yеrlərində əmək şərаitinin vəziyyətinin, həmçi-

nin 1-ci mərhələ üzrə аpаrılаn işləri yохlаyırlаr, аşkаr еdilmiş 

nöqsаnlаrın və pоzuntulаrın аrаdаn qаldırılmаsı üçün оpеrаtiv 

tədbirlər görürlər. Yохlаmа zаmаnı vаhid sistеmdə göstərilən 

mеtоdik göstərişləri rəhbər tuturlаr. 

Bütün оbyеktlərdə, iş yеrlərində yохlаmаnın müntəzəm 

surətdə аpаrılmаsını, nəzаrətin 1-ci mərhələsinin dоlğunluğunu 

təmin еtmək məqsədilə sех rəisi, bölmələrin dаimi fəаliyyət 

göstərən kоmissiyаsının sədrləri öz müаvinlərini və digər 

mühəndis-tехniki işçiləri cəlb еdirlər ki, yохlаmа оbyеktlərin 

hаmısındа hər аydа bir dəfədən аz оlmаyаrаq аpаrılsın. 

Yохlаmа zаmаnı аşkаr еdilmiş nöqsаnlаr və çаtışmаmаz-

lıqlаr dərhаl аrаdаn qаldırılmаlıdır. Yохlаmа müddətində аrа-

dаn qаldırılmаsı mümkün оlmаyаn məsələlər «Əmək Şərаitinin 

Vəziyyətini Yохlаnılmаsı Jurnаlı» nа  аrаdаn qаldırmа müddəti 

və icrаçılаr göstərilməklə yаzılır. 

Əgər аşkаr еdilmiş nöqsаnlаrın, çаtışmаmаzlıqlаrın sехin, 

bölmənin qüvvəsi ilə аrаdаn qаldırılmаsı mümkün dеyilsə, оn-

dа sех, bölmə rəisi həmin nöqsаnlаr, çаtışmаmаzlıqlаr hаqqın-

dа müəssisənin rəhbərliyinə məlumаt vеrir və işləyənlərin təh-

lükəsizliyinin təmin оlunmаsı üçün müvаfiq tədbirlər görür. 

Əgər аşkаr еdilmiş nöqsаnlаr, çаtışmаmаzlıqlаr qəzа və 

bədbəхt hаdisələrin bаş vеrməsi üçün təhlükə yаrаdırlаrsа, 

оndа sех rəisi, dаimi fəаliyyət göstərən kоmissiyаnın sədri 

оnlаrın аrаdаn qаldırılmаsınа qədər işi sахlаyır. 

Yохlаmаlаrın nəticələri hаqqındа ümumiləşdirilmiş şəkil-

də аşkаr еdilmiş nöqsаnlаrın, çаtışmаmаzlıqlаrın аrаdаn qаldı-

rılmаsı tədbirləri göstərilməklə аkt tərtib еdirlər. 
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İstеhsаlın təşkilini sехsiz strukturundа nəzаrətin 2-ci mər-

hələsi kеçirilmir. Bu hаldа оbyеktləri, sаhələri аydа аzı bir dəfə 

müəssisənin əmək təhlükəsizliyi üzrə dаimi fəаliyyət göstərən 

kоmissiyаsı, оnun köməkçi kоmissiyаsı, yахud müəssisənin 

mühəndis-tехniki işçilərindən biri yохlаmаlıdır. 

Nəzаrətin 2-ci mərhələsinin düzgün təşkilinə və аpаrılmаsı-

nа, аşkаr еdilmiş nöqsаnlаrın, çаtışmаmаzlıqlаrın vахtındа аrаdаn 

qаldırılmаsınа sех rəisi, bölmənin əmək təhükəsizliyi üzrə dаimi 

fəаliyyət göstərən kоmissiyаsının sədri cаvаbdеhlik dаşıyır. 

 

Nəzаrətin üçüncü mərhələsi 

 

Müəssisənin əmək təhlükəsizliyi üzrə  dаimi fəаliyyət 

göstərən kоmissiyаsı, yахud оnun kоməkçi kоmissiyаsı hər 

rübdə bir dəfədən аz оlmаyаrаq sехlərdə, qurğulаrdа, istеhsаl 

sаhələrində, zаvоdlаrdа və s. əmək şərаitinin vəziyyətini, həm-

çinin 1-ci və 2-ci mərhələlərin gördükləri işləri yохlаyır. 

Müəssisənin rəhbər və mühəndis-tехniki işçiləri əsаs işlə-

ri dаirəsində sехlərdə, qurğulаrdа, istеhsаl оbyеktlərində оlаr-

kən, işçilərin əmək şərаitini də yохlаmаlıdırlаr və аşkаr еtdik-

ləri nöqsаnlаrın pоzuntulаrın аrаdаn qаldırılmаsı üçün tədbirlər 

görülməlidir. 

Yохlаmа zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаmаzlıqlаr dərhаl 

аrаdаn qаldırılmаlıdır. Yохlаmа müddətində аrаdаn qаldırılmа-

sı mümkün оlmаyаn çаtışmаmаzlıqlаr hаqqındа « Əmək Şərаi-

tinin Vəziyyətini Yохlаnılmаsı Jurnаlı»nа qеydiyyаt аpаrılmа-

lıdır. 

Yохlаmаnın nəticələri kоmissiyаnın gеniş iclаsındа mü-

zаkirə оlunur, müvаfiq nəticələr çıхаrılır, hаbеlə аşkаr еdilmiş 

çаtışmаmаzlıqlаrın аrаdаn qаldırılmаsı üçün təkliflər irəli sürü-

lür. Yохlаmаnın nəticələrinə dаir  аkt tərtib оlunur. 

Nəzаrətin 3-cü mərhələsinin düzgün təşkilinə və аpаrıl-

mаsınа, аşkаr еdilmiş çаtışmаmаzlıqlаrın аrаdаn qаldırılmаsı-
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nа, nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yеrinə yеtirilməsinə müəssisə-

nin rəhbərləri cаvаbdеhlik dаşıyırlаr. 

 

Nəzаrətin dördüncü mərhələsi 

 

Birliyin, trеstin əmək təhlükəsizliyi üzrə dаimi fəаliyyət 

göstərən kоmissiyаsı, yахud köməkçi kоmissiyаsı hər yаrım 

ildə bir dəfədən аz оlmаyаrаq müəssisələrdə, оnlаrın struktur 

bölmələrində, istеhsаl sаhələrində əməyin təhlükəsiz təşkilini, 

əmək mühаfizəsini, müəssisənin rəhbərlərinin, mühəndis-

tехniki işçilərinin bu sаhədə gördükləri işləri yохlаyır. 

Birliyin, trеstin rəhbər və mühəndis-tехniki işçilərin əsаs 

vəzifələrini yеrinə yеtirmək üçün müəssisələrdə, оnlаrın böl-

mələrində, sехlərində, qurğulаrındа, zаvоdlаrındа və digər 

istеhsаl sаhələrində оlаrkən təhlükəsiz iş şərаitini də yохlаmаlı, 

аşkаr еtdikləri nöqsаnlаrı аrаdаn qаldırılmаsı üçün lаzımi 

tədbirlər görməli, müəssisə və оnun struktur bölmələri rəhbər-

lərinə əmək mühаfizəsi məsələlərinin həllində əməli yаrdım 

göstərməlidirlər. 

Yохlаmа zаmаnı аşkаr еdilmiş nöqsаnlаr və pоzuntulаr 

hаqqındа аkt tərtib оlunur, həmçinin оnlаr оbyеktlərdə « Əmək 

Şərаitinin Vəziyyətini Yохlаnılmаsı Jurnаlı » nа   yığılır. 

Yохlаmаnın nəticələri yохlаnılаn müəssisənin rəhbərləri-

nin yаnındа kеçirilən gеniş iclаsdа müzаkirə еdilir, аşkаr еdil-

miş nöqsаn və pоzuntulаrın аrаdаn qаldırılmаsı üçün tədbirlər 

müəyyənləşdirilir, lаzım gəldikdə əmr vеrilir. 

Nəzаrətin 4-cü mərhələsinin həyаtа kеçirilməsi birliyin, 

trеstin bаş mühəndisinə və dirеktоrun, müdirin istеhsаl sаhələri 

üzrə müаvinlərinə həvаlə еdilir. 
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Kоllеktiv müqаviləyə əməyin mühаfizəsi üzrə qаydаlаrın 

dахil  еdilməsi  və оnlаrdа nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin 

yеrinə yеtirilməsi 

 

Kоllеktiv müqаvilənin bir tərəfi işəgötürən, digər tərəfi 

isə həmkаrlаr ittifаqlаrı təşkilаtı və yа əmək kоllеktividir. 

Kоllеktiv müqаvilələrə əməyin mühаfizəsi ilə bаğlı dа 

аşаğıdаkı məsələlər üzrə tərəflərin qаrşılıqlı öhdəlikləri dахil 

еdilir: 

   - iş və istirаhət vахtı, məzuniyyətlərin müddəti hаqqın-

dа şərtlər; 

   - işçilərə və оnlаrın аilə üzvlərinə mədəni və məişət 

хidmətlərinin, sоsiаl təminаtlаr və güzəştlərin müəyyən еdilməsi; 

   - qаdınlаrın, 18 yаşınа çаtmаmış işçilərin əmək şərаiti-

nin yахşılаşdırılmаsı; 

   - əməyin mühаfizəsinin yахşılаşdırılmаsı üçün əlаvə 

təminаtlаrın müəyyən еdilməsi; 

   - işçilərin tibbi  və sosiаl sığоrtаsının üstün əlаvə 

şərtlərinin müəyyən еdilməsi; 

   - işçilərin ekоlоji təhlükəsizliyinin və sаğlаmlığının 

gözlənilməsi  və s. 

Kоllеktiv müqаvilədə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yеri-

nə yеtirilməməsinə görə işəgötürənlər inzibаti və cinаyət məsu-

liyyəti dаşıyırlаr.  

Mülkiyyət fоrmаsındаn və təsərrüfаt fəаliyyətindən аsılı оl-

mаyаrаq Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində yеrləşən bütün 

müəssisə rəhbərləri Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək və Əhаli-

nin Sоsiаl Müdаfiəsi Nаzirliyinin müəyyən еtdiyi müddətdə və 

fоrmаdа əməyin mühаfizəsi, əmək şərаiti və  оnlаrın qüvvədə 

оlаn nоrmаlаrа uyğunlаşdırılmаsı üçün görülən tədbirlərin nəti-

cələri hаqqındа stаtistik hеsаbаt vеrilməsini təmin еtməlidirlər.   

* Bu bölməni ARDNŞ Sosial İnkişaf İdarəsinin Təlim, 

Tədris və Sertifikatlaşdırma Departamentinin rəhbəri Asif 

Bəkirli hazırlamışdır 
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ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİNƏ DAİR NORMATİV –

HÜQUQİ AKTLAR 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

(Çıxarış) 

 
Maddə 35. Əmək hüququ 

I. Əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır. 

II. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst su-

rətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək 

hüququ vardır. 

III. Heç kəs zorla işlədilə bilməz. 

IV. Əmək müqavilələri sərbəst bağlanılır. Heç kəs əmək 

müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz. 

V. Məhkəmə qərarı əsasında şərtləri və müddətləri qa-

nunla nəzərdə tutulan məcburi əməyə cəlb etmək, hərbi xidmət 

zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmrlərinin yerinə yetirilməsi ilə 

əlaqədar işlətmək, fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyət zamanı 

vətəndaşlara tələb olunan işləri gördürmək hallarına yol verilir. 

VI. Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək, heç 

bir ayrı-seçkilik qoyulmadan öz işinə görə dövlətin müəyyən-

ləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az olmayan haqq 

almaq hüququ vardır. 

VII. İşsizlərin dövlətdən sosial müavinət almaq hüququ 

vardır. 

VIII. Dövlət işsizliyin aradan qaldırılması üçün bütün 

imkanlarından istifadə edir.  

Maddə 37. İstirahət hüququ 

I. Hər kəsin istirahət hüququ vardır. 

II. Əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə qanunla müəyyən 

edilmiş, lakin gündə 8 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahət 

və bayram günləri, ildə azı bir dəfə 21 təqvim günündən az 

olmayan ödənişli məzuniyyət verilməsi təmin edilir.  
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İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında 

Beynəlxalq Pakt 
(Çıxarış) 

Maddə 7.  
Bu Paktda iştirak edən dövlətlər hər bir şəxsin ədalətli və 

münasib iş şəraiti hüququnu tanıyır, o cümlədən:  

 a) Bütün zəhmətkeşlər üçün ən azı:  

1) ədalətli əmək haqqı və eyni dəyərli iş üçün heç bir fərq 

qoyulmadan hamının bərabər mükafatlandırılması; bu zaman 

qadınlara kişilər üçün olduğundan pis olmayan iş şəraiti təmin 

edilməli və eyni əmək üçün bərabər haqq ödənilməlidir;  

 2) onların özləri və ailələri üçün bu Paktın qərarlarına 

müvafiq olaraq qənaətbəxş yaşayış;  

b) təhlükəsizlik və gigiyena tələblərinə cavab verən iş 

şəraiti;  

c) hamının yalnız iş stacı və ixtisas səviyyəsi əsasında 

daha yüksək vəzifələrə irəli çəkilmək üçün eyni şərait imkanı;  

d) istirahət, asudə vaxt və iş gününün ağlabatan şəkildə 

məhdudlaşdırılması və ödənilən mütəmadi məzuniyyət, eləcə 

də bayram günlərinin haqqının ödənilməsi təmin olunmalıdır 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 

(Çıxarış) 
 

IX BÖLMƏ 
ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ 

O t u z  ü ç ü n c ü  f ə s i l  

Əməyin mühafizəsi normaları, qaydaları və prinsipləri 

Maddə 207.  Əməyin mühafizəsi normalarını və qayda-

larını müəyyən edən qanunvericilik 
1. İşçilərin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququ vardır. 

2. Əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları bu Məcəllə ilə, 

səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 
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qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlarla, habelə Azərbaycan Respubli-

kasının qoşulduğu və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə 

müəyyən edilir. 

3. Əməyin mühafizəsi üzrə normativ hüquqi aktların tələbləri, 

əməyin mühafizəsi normaları, standartları, qaydaları əmək münasi-

bətlərinin tərəfləri və digər fiziki və hüquqi şəxslər üçün məcburidir. 

Maddə 208.  Əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları 

tətbiq edilən iş yerləri. 
Bu Məcəllə ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən 

edilmiş əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları hökmən: 

işçilərin; 

istehsalat təcrübəsi keçən tələbə və şagirdlərin; 

müəssisələrdə işə cəlb edilən hərbi qulluqçuların; 

məhkəmə hökmlərinin icrası yerlərində işləyən məhkumların; 

təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına, habelə hərbi 

və fövqəladə vəziyyət rejimində işlərin görülməsinə cəlb edilən 

şəxslərin çalışdıqları bütün iş yerlərində tətbiq edilməlidir. 

Maddə 209.  Əməyin mühafizəsinin əsas prinsipləri 
Dövlət hakimiyyəti orqanları, mülkiyyətçilər, işəgötürənlər və 

işçilər tərəfindən əməyin mühafizəsinin təmin olunması əsasən 

aşağıdakı prinsiplərlə həyata keçirilir: 

dövlət hakimiyyəti orqanlarının, mülkiyyətçilərin, işəgötürən-

lərin və işçilərin əmək şəraitinin və əməyin mühafizəsinin yaxşılaş-

dırılmasına, istehsal qəzalarının, xəsarətlərinin, zədələrinin və peşə 

xəstəliklərinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş fəaliyyət birliyi; 

işçinin həyatının və sağlamlığının müəssisənin istehsal fəaliy-

yətinin nəticələrindən üstün tutulması; 

əməyin mühafizəsi sahəsində fəaliyyətin iqtisadi və sosial siya-

sətin digər istiqamətləri ilə, habelə ətraf mühitin mühafizəsi 

sahəsində fəaliyyətlə əlaqələndirilməsi; 

mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bü-

tün müəssisələr üçün əməyin mühafizəsi sahəsində vahid tələblərin 

müəyyən edilməsi; 

əməyin mühafizəsi tələblərinin bütün müəssisələrdə yerinə 

yetirilməsinə müstəqil və səmərəli nəzarətin həyata keçirilməsi; 

əməyin mühafizəsi sahəsində ümumbəşəri elmi-texniki tərəq-

qidən, qabaqcıl təcrübədən geniş istifadə edən, habelə təhlükəsiz 
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texnikasının və texnologiyanın səmərəli mühafizə vasitələrini hazır-

layan və tətbiq edən işəgötürənlərin müvafiq qaydada və vəsaitlərlə 

həvəsləndirilməsi; 

müəssisələrdə əməyin yüksək mühafizəsi şəraiti yaradılmasına 

yönəldilmiş vergi siyasətinin aparılması; 

əməyin mühafizəsinin maliyyələşdirilməsində dövlətin iştirakı; 

əməyin mühafizəsi normalarının müntəzəm olaraq təkmilləşdi-

rilməsi; 

işçilərin xüsusi geyim və ayaqqabı, digər fərdi mühafizə vasi-

tələri ilə, müalicə-profilaktik yeməklə və digər vasitələrlə pulsuz tə-

min edilməsi; 

təhsil müəssisələrində əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin 

hazırlanması; 

istehsalatda baş vermiş hər bir bədbəxt hadisənin hökmən 

təhqiq edilməsi, uçota alınması, təhlil edilməsi və bunun əsasında 

istehsalat xəsarətlərinin, zədələrinin və peşə xəstəliklərinin vəziyyəti 

barədə işçilərə dürüst məlumatların verilməsi; 

istehsalatda bədbəxt hadisələrdən zərər çəkmiş və ya peşə xəs-

təliklərinə tutulmuş işçilərin mənafelərinin sosial, maddi və mənəvi 

müdafiəsi; 

həmkarlar ittifaqlarının, müəssisələrin və ayrı-ayrı fiziki, hüqu-

qi şəxslərin əməyin mühafizəsini təmin etməyə yönəldilmiş fəaliyyə-

tinə hərtərəfli yardım olunması; 

əməyin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq münasi-

bətlərinin genişləndirilməsi. 

Maddə 210. Əməyin mühafizəsi məsələlərinin həllində 

ictimai birliklərin iştirakı 
İşəgötürənlər, işçilər, habelə ayrı-ayrı fiziki şəxslər əməyin 

mühafizəsi problemlərini həll etmək üçün birləşərək ictimai birliklər 

haqqında qanunvericiliyə müvafiq olaraq fəaliyyət göstərən ictimai 

birliklər yarada bilərlər.Dövlət hakimiyyəti orqanları, habelə 

işəgötürənlər bu ictimai birliklərə hərtərəfli kömək göstərməli və 

əməyin mühafizəsinin təmin edilməsi barədə normativ hüquqi aktları 

qəbul edərkən onların təkliflərini və tövsiyələrini nəzərə almalıdır. 
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O t u z  d ö r d ü n c ü  f ə s i l  

Əməyin mühafizəsinin hüquqi, təşkilati-texniki və maliyyə 

təminatı 

Maddə 211. Əməyin mühafizəsinin normativ hüquqi 

tənzimlənməsi 
1. Əməyin mühafizəsi qaydalarının hər yerdə eyni cür yerinə 

yetirilməsini, bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş hallarda əmək şəraiti-

nin xüsusiyyətlərinin, əlavə məzuniyyət hüququnun və digər norma-

ların tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı: 

ağır əmək şəraitli, insan orqanizmi üçün təhlükəli və zərərli 

olan istehsalatların, iş yerlərinin; 

işlərin yerin altında görülən yeraltı istehsalatların, şaxtaların, 

tunellərin, qurğuların və digər iş yerlərinin; 

işçinin yüksək həssaslılığı, zehni və fiziki gərginliyi tələb olu-

nan avadanlıqların, qurğuların və iş yerlərinin; 

qadınların, yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyindən istifadə 

olunması qadağan edilən istehsalatların və iş yerlərinin; 

əmtəələrin istehsalı, işlərin (xidmətlərin) görülməsi zamanı 

istifadəsi qadağan olunan kimyəvi, radioaktiv və digər yüksək təhlü-

kə mənbəli maddələrin; 

işçinin peşə xəstəliyinə tutulmağı ehtimalı yüksək olan iş yer-

lərinin; 

yoluxucu xəstəliklərin baş verməsinin yüksək riski ilə əlaqədar 

və profilaktik peyvəndlərin məcburi aparılması tələb olunan işlərin;  

işçilərin istehsalatda bədbəxt hadisələrdən icbari şəxsi sığorta 

edilməli olan həyat üçün yüksək təhlükə mənbəli istehsal və qeyri-

istehsal sahələrinin respublika üzrə vahid, əhatəli siyahılarını və 

onların tətbiqi qaydalarını təsdiq edir. 

2. Bu maddənin birinci hissəsində sadalanan siyahılar kütləvi 

tirajlarla nəşr etdirilməli və iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə işəgö-

türənlərin, həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının istifadəsinə verilmə-

lidir. İşəgötürənlər bütün imkanları və məqbul üsulları ilə işçilərin 

həmin siyahılarla istənilən vaxt tanış olması və istifadəsi üçün zəruri 

tədbirlər görməyə borcludurlar. 
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Maddə 212. Əməyin mühafizəsinin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi 
1. Əməyin mühafizəsinə dair vahid dövlət siyasəti müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilir. 

2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı: 

əməyin mühafizəsi sahəsində vahid dövlət siyasətini hazırlayır 

və həyata keçirir, əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq və əməyin mühafizə-

sini təmin etmək sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, 

işəgötürənlərin vəzifələrini müəyyənləşdirir, sağlam və təhlükəsiz 

əmək şəraitini təmin etmək sahəsində onların fəaliyyətini əlaqələn-

dirir və ona nəzarət edir; 

həmkarlar ittifaqları və işəgötürənlərin nümayəndəli orqanları 

ilə məsləhətləşməklə əmək şəraitinin və əməyin mühafizəsinin yaxşı-

laşdırılmasına dair proqramları təsdiq edir, onların yerinə yetirilməsi-

ni təşkil və təmin edir; 

əməyin mühafizəsi vasitələrinin istehsalı barəsində müəssisələ-

rə dövlət sifarişini müəyyən edir, bu vasitələrin hazırlanması və 

istehsalı üzrə müəssisələr yaradılmasına dair qərarlar qəbul edir; 

əməyin mühafizəsi sahəsində elmi tədqiqat işini təşkil edir və 

əlaqələndirir,müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş milli proq-

ramları həyata keçirir, bu işlərin maliyyələşdirilməsi qaydasını və 

şərtlərini müəyyən edir; 

əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını təşkil 

edir; 

əməyin mühafizəsi üzrə respublikada vahid dövlət statistika 

hesabatının aparılması qaydasını müəyyən edir. 

Maddə213. Əməyin mühafizəsi sahəsində icra hakimiy-

yəti orqanlarının səlahiyyətləri 
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, habelə dövlət konsernləri, 

şirkətləri, assosiasiyaları və müəssisələrin birlikləri öz səlahiyyətləri 

daxilində: 

həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının, işəgötürənlərin nümayəndəli 

orqanlarının iştirakı ilə əməyin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətinin 

müvafiq iş yerlərində həyata keçirilməsinin əsas istiqamətlərini 

müəyyən edir və bu barədə nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirirlər; 
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əməyin mühafizəsi üzrə sahə standartlarını, normalarını, qay-

dalarını, normativ hüquqi aktlarını hazırlayır və müəyyən olunmuş 

qaydada təsdiq edilməsini təmin edirlər; 

müəssisələrin rəhbər işçilərinin, mütəxəssislərinin əməyin mü-

hafizəsi normaları və qaydaları üzrə təlimini keçirir və onların bilik-

lərini yoxlayırlar; 

tabeliklərində olan müəssisələrdə əməyin mühafizəsi qayda və 

normalarının yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər; 

zəruri hallarda müvafiq sahə üzrə əmək təhlükəsizliyini təmin 

edən cihazların, qurğuların və digər qoruyucu vasitələrin hazırlanma-

sını təşkil edirlər. 

Maddə 214. Əməyin mühafizəsi sahəsində bələdiyyə 

orqanlarının səlahiyyətləri 
Bələdiyyə orqanları: 

əməyin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətinin tabeliklərində 

olan ərazidə həyata keçirilməsini təmin edirlər; 

əməyin mühafizəsi üzrə sahələrarası yerli əhəmiyyətli proq-

ramlar hazırlayır və onların yerinə yetirilməsini təmin edirlər; 

regional problemlərin həlli və əməyin mühafizəsinin təmin 

edilməsində mülkiyyətçilərə yardım göstərilməsi üçün onların pay iş-

tirakı və digər vəsaiti hesabına əməyin mühafizəsi üçün qanunverici-

liklə müəyyən edilmiş qaydada məqsədli fondlar yaradır və bu fond-

ların vəsaitinin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin edirlar. 

Maddə 215. Əməyin mühafizəsi sahəsində mülkiyyətçinin 

və işəgötürənlərin vəzifələri 
Müəssisənin mülkiyyətçisi və işəgötürəni işçilərin iş yerlərində 

əməyin mühafizəsi normalarının və qaydalarının yerinə yetirilməsinə 

bilavasitə cavabdehdirlər və aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi-

ni təmin etməlidirlər: 

əməyin mühafizəsi üzrə standartların, normaların və qaydaların 

bütün tələblərinə əməl edilməsini; 

binaların, qurğuların, texnoloji proseslərin və avadanlığın təh-

lükəsizliyinə riayət edilməsini; 

bilavasitə iş yerlərinin sağlam sanitariya-gigiyena şəraitinin və 

əməyin mühafizəsinin qüvvədə olan normativlərə uyğunlaşdırılmasını; 

işçilərə lazımi sanitariya-məişət və müalicə-profilaktik xidmə-

tinin təşkilini; 
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əmək şəraiti zərərli, ağır olan və yeraltı işlərdə çalışan işçilərə 

pulsuz müalicəvi profilaktiki yeməklər, süd və ona bərabər tutulan 

digər məhsulların verilməsini; 

normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsini; 

işçilərə müəyyən edilmiş müddətlərdə və tələb olunan çeşidlər-

də pulsuz xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə 

vasitələrinin verilməsini; 

işçilərin əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları üzrə təhsili-

nin, təlimatlandırılmasının, biliklərinin yoxlanılmasının təşkil edil-

məsini və əməyin mühafizəsinin təbliğini; 

kollektiv müqaviləyə əməyin mühafizəsi üzrə qaydaları daxil 

etməyi və onlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini; 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi müddətdə 

və formada əməyin mühafizəsi, əmək şəraiti və onların qüvvədə olan 

normalara uyğunlaşdırılması üçün görülən tədbirlərin nəticələri haq-

qında statistik hesabatın verilməsini. 

Maddə 216. Əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin vəzifələri 
Əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin vəzifələrinə aşağıdakılar da-

xildir: 

əməyin mühafizəsi üzrə müvafiq normativ aktlarda nəzərdə 

tutulmuş əməyin təhlükəsizliyi, gigiyenası və yanğına qarşı mühafizə 

tələblərini öyrənmək, mənimsəmək və onlara əməl etmək; 

əmək funksiyasını özünü və başqa işçiləri təhlükəyə məruz 

qoymayacağı təqdirdə icra etmək, şəxsi buraxılışı olmadan qurğular-

da, dəzgahlarda, partlayış və həyat üçün təhlükəli digər mənbələrdə 

iş görməmək; 

verilmiş xüsusi geyimdə və ayaqqabıda işləmək, texnoloji pro-

sesdə, əməyin mühafizəsi üzrə normalarda, qaydalarda və təlimatlar-

da nəzərdə tutulmuş fərdi və kollektiv mühafizə vasitələrindən istifa-

də etmək; 

əməyin mühafizəsi qaydalarının bütün pozuntuları haqqında, 

həmçinin baş vermiş qəzalar və bədbəxt hadisələr haqqında işəgötü-

rənin nümayəndələrinə dərhal məlumat vermək; 

müntəzəm olaraq əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları 

barədə biliklərini artırmaq; 

əməyin mühafizəsi məsələləri ilə əlaqədar işəgötürənin, iş yeri 

üzrə rəhbərinin, mütəxəssislərin tapşırıqlarına, məsləhətlərinə, tövsi-

yələrinə əməl etmək. 
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Maddə 217. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin 

təhqiqi və uçota alınması qaydaları 
1. İşəgötürən istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin ağırlıq 

dərəcəsindən asılı olmayaraq hadisənin təhqiqatının aparılması üçün 

dərhal həmin hadisə baş verən günü əmək qanunvericiliyinə əməl 

olunmasına dövlət nəzarəti həyata keçirən orqana məlumat verməyə 

borcludur. 

2. Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini 

həyata keçirən orqan daxil olmuş məlumat əsasında qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada komissiya yaradır və baş vermiş bədbəxt 

hadisənin təhqiqatının aparılmasını təşkil edir. 

3. Bədbəxt hadisənin təhqiqatı başa çatdıqdan sonra işəgötürən 

tərəfindən bir gündən gec olmayaraq qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada müvafiq akt tərtib edilməli və onun bir nüsxəsi 

mütləq zərərçəkən işçiyə təqdim olunmalıdır. 

4. Bədbəxt hadisənin baş vermə faktını gizlədən, aparılan təh-

qiqat barədə müvafiq akt tərtib etməkdən boyun qaçıran işəgötürən, 

onun səlahiyyətli vəzifəli şəxsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qay-

dada məsuliyyət daşıyır. 

5. Bədbəxt hadisələrin təhqiqinin, uçotunun aparılması bu mad-

dədə nəzərdə tutulmuş qaydalar əsasında müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş normativ hüquqi aktla tənzimlənir. 

Maddə 218.  Müvafiq obyektlərin layihələşdirilməsi, 

tikintisi və istismarı zamanı əməyin mühafizəsi tələblərinin tə-

min edilməsi 
1. Qüvvədə olan əməyin mühafizəsi standartlarının, qaydaları-

nın və normalarının, təhlükəsizlik texnikasının tələblərinə uyğun gəl-

məyən istehsalat binalarının və qurğularının layihələşdirilməsinə, 

tikintisinə və yenidən qurulmasına, istehsal vasitələrinin hazırlanma-

sına və buraxılmasına, texnologiyaların tətbiqinə yol verilmir. 

2. Müəssisələrin və istehsal vasitələrinin layihələri dövlət 

ekspertizasından keçirilməli, istehsal vasitələrinin sınaq nümunələri 

isə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normalarının 

tələblərinə uyğunluğunun yoxlanması üçün dövlət sınaqlarından 

çıxarılmalıdır. 

3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının tələbləri ilə sifarişçi 

və ya icraçı layihənin (nümunənin) əməyin mühafizəsi və təhlükə-



 68 

sizlik texnikası normalarının tələblərinə uyğunluğunu müəyyən 

etmək məqsədi ilə müvafiq təşkilatları və mütəxəssisləri cəlb etməklə 

öz hesabına müstəqil ekspertiza keçirilməsini təşkil etməlidirlər. 

4. İnsanın sağlamlığına təsirini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

texnoloji, yanğın-texniki, sanitariya-gigiyena, tibbi-bioloji eksperti-

zadan və digər nəzarət növlərindən keçirilməmiş zərərli maddələrin, 

xammalın, materialların tətbiqi qadağandır. 

5. Hər hansı yeni və ya yenidən qurulmuş müəssisənin, obyek-

tin, istehsal vasitəsinin müəyyən edilmiş qaydada əmək qanunverici-

liyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan tərə-

findən verilən sertifikat-pasportu olmadan istismara buraxılması 

qadağandır. 

6. Yeni tikilmiş və ya yenidən qurulmuş istehsal, sosial-məişət 

və iaşə təyinatlı obyektlərin əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına 

dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanın razılığı olmadan istismara 

verilməsi qadağandır. 

7. Əməyin təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun gəlməyən və işçilə-

rin sağlamlığı, yaxud həyatı üçün təhlükə törədən müəssisələrin işi 

və ya istehsal vasitələrinin istismarı, onlar əməyin təhlükəsizliyi tə-

ləblərinə uyğunlaşdırılanadək qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qay-

dada əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini hə-

yata keçirən orqan tərəfindən dayandırılmalıdır. Belə hallarda işçilə-

rin əmək haqqı bu Məcəllənin 169-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş 

qaydada ödənilir. 

Maddə 219. Əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin 

hazırlanması və işçilərin təlimi 
1. Dövlət müvafiq ixtisas məktəblərində ölkədə mövcud isteh-

salat xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla əməyin mühafizəsi üzrə mütə-

xəssislərin hazırlanmasını təmin edir. 

2. İşəgötürənlər həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının iştirakı ilə 

əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin təlimi və ixtisasartırma sistemini 

təşkil etməli və qanunvericiliyə müvafiq həyata keçirməlidirlər. 

3. İşəgötürənlər və müəssisələrin rəhbər işçiləri 3 ildə bir dəfədən 

az olmayaraq əməyin mühafizəsi üzrə vaxtaşırı ixtisasartırma kurs-

larında təlim keçməli və bu sahədə onların bilikləri yoxlanılmalıdır. 

4. İşçilərin təliminin və ixtisasartırmanın bütün formalarında 

əməyin mühafizəsi üzrə təlim nəzərdə tutulmalıdır. İşəgötürən işə 
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qəbul edilən və başqa işə keçirilən işçilərə əməyin mühafizəsi üzrə 

təlimatlar verməli, onlara təhlükəsiz iş üsullarından istifadə etməyin 

və bədbəxt hadisələrdən zərərçəkənlərə ilk tibbi yardım göstərilməsi 

qaydalarının öyrədilməsini təşkil etməlidir. 

5. Zərərli, ağır istehsalatlardakı iş yerlərinə, peşələrə (vəzifələrə) 

və yüksək təhlükə mənbəyi olan maşın, mexanizmlərdə, avadanlıqlar-

da işləmək üçün işə götürülən işçilərin qabaqcadan əməyin mühafizəsi 

üzrə təlimatlandırılması keçirilmədən əmək funksiyasının icrasına 

başlamasına yol verilmir. İşəgötürən bu təlimatlandırmaların xüsusi 

jurnallarda qeydiyyatını və onların uçotunu aparmağa borcludur. 

Maddə 220.  Əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələş-

dirilməsi 
1. Məqsəd və təyinatından asılı olaraq əməyin mühafizəsi 

dövlət büdcəsindən və müəssəsənin gəliri hesabına maliyyələşdirilir. 

2. Dövlət büdcəsində və yerli büdcələrdə əməyin mühafizəsi 

üçün ayrıca sətirlə ayrılmış büdcə təxsisatından əməyin mühafizəsi 

üzrə elmi tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsi, məqsədli dövlət və 

regional proqramlarının hazırlanması və yerinə yetirilməsi üçün 

istifadə olunur. 

3. İşəgötürən və ya müəssisənin mülkiyyətçisi hər il əmək 

şəraitindən və əməyin təhlükəsizliyi vəziyyətindən, zədələnmələrin 

və xəstələnmələrin səviyyəsindən asılı olaraq əməyin mühafizəsi 

üzrə tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi maliyyə vəsaiti və material 

ayırır. Bu vəsaitlərin başqa məqsədlərə sərf edilməsi qadağandır. 

4. Əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi həcmi 

və mənbəyi kollektiv müqavilədə müəyyən edilir, həm də illik xərc-

lərin miqdarı işçilərin əməyinin ödənilməsinə xərclənən vəsaitin 

məbləğinin iki faizindən az olmamalıdır. 

5. (Çıxarılıb)  

Maddə 221.  Əməyin mühafizəsi fondu 
1. Dövlət və müəssisələr səviyyəsində əməyin mühafizəsi fon-

du yaradıla bilər. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondu müvafiq icra 

hakimiyyəti tərəfindən təsis edilir.  

2. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondu: 

dövlət büdcəsindən ayırmalar; 

mənfəətindən ayırmalar;  
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əməyin mühafizəsi normalarını və qaydalarını pozan inzibati 

qaydada cəzalanmış vəzifəli şəxslərin ödədikləri cərimələrin qanun-

vericiliklə müəyyən edilmiş hissəsi; 

müəssisələrin, vətəndaşların könüllü ödəmələri və başqa ödə-

mələr hesabına təşkil edilir. 

3. Müəssisə üzrə fond işəgötürən tərəfindən əməyin mühafizəsi 

və texniki təhlükəsizlik tədbirlərinə ayırdığı vəsaitin hesabına yara-

dılır. 

4. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun idarə olunması və 

onun vəsaitlərindən istifadə edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqa-

nı tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada 

həyata keçirilir. 

5. Müəssisədə əməyin mühafizəsi fondunun vəsaiti yalnız 

işçilərin əmək şəraitinin və təhlükəsizliyinin normativ tələblərə çatdı-

rılması və ya müəssisədə mövcud olan əməyin mühafizəsi səviyyəsi-

nin yüksəldilməsi tədbirlərində istifadə edilə bilər. 

Maddə 222. Sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafizəsi 

şəraitinin təmin edilməsi 
1. İşəgötürən sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinə, təhlükəli və 

zərərli istehsalat amillərinə nəzarəti təşkil edir və bu sahədə baş ver-

miş dəyişiklik barədə işçilərə müntəzəm olaraq və vaxtında məlumat 

verir. 

2. İşəgötürən əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, əməyin mü-

hafizəsinin təmin edilməsinə və işçilərin sağlamlığının qorunmasına 

yönəldilmiş perspektiv və illik tədbirlər planı hazırlayır və həyata 

keçirir. 

3. İşəgötürənlə işçilər arasında sağlam və təhlükəsiz əməyin 

mühafizəsi şəraitinin təmin edilməsi üzrə qarşılıqlı öhdəliklər kollek-

tiv müqavilədə, əmək müqaviləsində nəzərdə tutulur. 

4. Əmək şəraiti zərərli və təhlükəli olan istehsalatlarda, həmçi-

nin xüsusi temperatur şəraitində aparılan və ya çirklənmə ilə bağlı 

işlərdə çalışan işçilərə müəyyən edilmiş normalara müvafiq pulsuz 

xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələri, 

yuyucu və dezinfeksiyaedici maddələr verilir. 

5. İşəgötürən həmkarlar ittifaqları təşkilatının iştirakı ilə vaxta-

şırı iş yerlərinin əməyin mühafizəsi normalarına və qaydalarına uy-

ğunluğu üzrə attestasiya aparmalıdır. Attestasiyanın nəticələri barədə 
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əmək kollektivinə məlumat verilir. İşəgötürən iş yerləri attestasiyası-

nın nəticələrinə əsasən onları əməyin mühafizəsi üzrə qüvvədə olan 

normativ aktlara uyğunlaşdırmaq üçün lazımi tədbirlər görməlidir. 

6. İşəgötürən işçilərə verilmiş xüsusi geyimin və ayaqqabının, 

digər fərdi mühafizə vasitələrinin saxlanılmasını, yuyulmasını, quru-

dulmasını, dezinfeksiyasını, deqazasiyasını, dezaktivizasiyasını və 

təmirini təmin etməlidir. 

7. İşəgötürən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş istehsalat sa-

hələrini qazlı və duzlu su ilə təchiz etməlidir. 

8. İşəgötürən ilin soyuq və isti vaxtlarında açıq havada, yaxud 

qızdırılmayan qapalı binalarda və isti sexlərdə çalışan işçilərin isin-

məsi və ya istirahəti üçün otaqlar hazırlamalıdır. 

Maddə 223. Əməyin mühafizəsi xidmətləri 
1. Əməyin mühafizəsi işinin təşkili və əməyin mühafizəsi üzrə 

qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçiril-

məsi üçün iqtisadiyyatın bütün sahələrinin müəssisələrində əməyin 

mühafizəsi xidmətləri yaradılmalıdır. 

2. Əməyin mühafizəsi xidmətinin tərkibinə əmək qanunverici-

liyini, əməyin mühafizəsi normalarını mükəmməl bilən mütəxəssislər 

daxil edilir. Min nəfərdən çox işçinin çalışdığı müəssisələrdə sənaye-

sanitariya laboratoriyası təşkil olunur, habelə əməyin gigiyenası üzrə 

həkim vəzifəsi təsis edilir. 

3. Əməyin mühafizəsi xidmətinin mütəxəssisləri əməyin mü-

hafizəsi qaydalarına və normalarına əməl olunmasına nəzarət etmək, 

aşkara çıxarılmış pozuntuların aradan qaldırılması barədə vəzifəli 

şəxslərə icrası məcburi olan göstərişlər vermək, habelə əməyin mü-

hafizəsi haqqında qanunvericiliyi pozan şəxslərin intizam məsuliyyə-

tinə cəlb edilməsi barədə işəgötürənə təqdimatlar vermək hüququna 

malikdirlər. 

4. Əməyin mühafizəsi xidmətinin mütəxəssisləri öz vəzifələri-

nə aid olmayan işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilə bilməzlər və 

vəzifə borclarını düzgün və keyfiyyətli yerinə yetirməməyə görə 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

5. İşəgötürən əməyin mühafizəsi xidmətini yalnız əmək qanun-

vericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqa-

nın razılığı ilə yenidən təşkil və ya ləğv edə bilər. 
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O t u z  b e ş i n c i  f ə s i l  

İşçinin əməyin mühafizəsi hüququnun həyata keçirilməsi 

üçün təminatlar 

Maddə 224.  Əmək müqaviləsi bağlanarkən işçinin 

əməyin mühafizəsi hüququna təminatları 
1. Əmək müqaviləsinin bağlanması şərtləri bu Məcəllə ilə mü-

əyyən edilmiş əməyin mühafizəsi normalarının tələblərinə uyğun 

olmalıdır. 

2. Əmək müqaviləsində hökmən işəgötürən tərəfindən işçinin 

sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinə təminat verilməsi barədə öhdəli-

yi göstərilməlidir. 

3. İşçi peşə xəstəliyinə tutulmağa yüksək təhlükə mənbəyi olan 

işə qəbul edilərkən belə xəstəliyə tutulmağın ehtimal olunan müddəti 

barədə işəgötürən onu hökmən xəbərdar etməlidir. Bu halda yalnız 

həmin müddətlə məhdudlaşan müddətli əmək müqaviləsi bağlanmalı 

və onun müddəti bitdikdən sonra işçiyə əvvəlki orta əmək haqqı 

saxlanılmaq şərtilə başqa iş verməlidir. 

4. İşçilərin peşə xəstəliyinə tutulması ehtimalı olan istehsalat-

lar və iş yerləri bu Məcəllənin 211-ci maddəsində göstərilmiş siyahı-

da nəzərdə tutulmalıdır. 

Maddə 225. İşçilərin istehsalatda bədbəxt hadisələrdən və 

peşə xəstəliklərindən sosial sığortası və şəxsi sığortası 
1. İşəgötürən qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada və 

şərtlə işçiləri icbari sosial sığorta etməlidir. 

2. Həyat üçün yüksək təhlükə mənbəyi olan işlərdə çalışan 

işçilər istehsalatda bədbəxt hadisələrdən və peşə xəstəliklərindən 

işəgötürən tərəfindən mütləq icbari şəxsi sığorta edilməlidirlər. Şəxsi 

sığorta edilməli olan işçilərin siyahısı, sığorta haqqının məbləği 

kollektiv müqavilələrdə, əmək müqavilələrində sığorta təşkilatları ilə 

bağlanmış müqavilələr əsasında müəyyən edilir. 

3. Maşın, mexanizm, qurğu, elektrik avadanlıqları, partlayış və 

yanğın təhlükəsi və bu qəbildən olan digər yüksək təhlükə mənbələ-

rində işləyən işçilərin işəgötürən tərəfindən istehsalatda bədbəxt ha-

disələrdən icbari şəxsi sığorta edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən təsdiq edilən həyat üçün yüksək təhlükə mənbəli 

istehsal və qeyri-istehsal sahələrinin bu Məcəllənin 211-ci maddəsin-

də nəzərdə tutulan siyahısı əsasında həyata keçirilir. 
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Maddə 226. İcbari tibbi müayinələr 
1. Ağır, zərərli və təhlükəli istehsalatlarda işçilərlə əmək mü-

qaviləsi bağlanılarkən onların hökmən ilkin tibbi müayinədən, sonra-

lar isə vaxtaşırı icbari tibbi müayinələrdən keçməsi işəgötürənin 

hesabına təmin edilməlidir. 

2. İşçilər icbari tibbi müayinələrdən keçməkdən boyun qaçır-

dıqda və ya keçirilmiş müayinələrin nəticələrinə əsasən həkim 

komissiyalarının verdikləri tövsiyələri yerinə yetirmədikdə, işəgötü-

rən bu Məcəllənin 62-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada onla-

rı işdən kənar edə, habelə müvafiq intizam məsuliyyətinə cəlb edə 

bilər. 

Maddə 227.  Əməyin mühafizəsi şəraiti haqqında işçilərin 

məlumat almaq hüququ 
İşçilər iş yerlərində əməyin mühafizəsi şəraiti, həmin şəraitə 

uyğun olaraq onlara müəyyən edilmiş normalarla verilməli olan fərdi 

mühafizə vasitələri, güzəştlər və təminatlar haqqında məlumat tələb 

etmək hüququna malikdirlər. İşəgötürən bu tələbləri yerinə yetirməyə 

borcludur. 

Maddə 228.  Qadınların və yaşı 18-dən az olan işçilərin 

əməyinin mühafizəsinin tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri 
Qadınların, yaşı 18-dən az olan işçilərin, habelə əmək şəraiti 

zərərli və ağır olan işçilərin əməyinin mühafizəsi sahəsində münasi-

bətlərin xüsusiyyətləri bu Məcəllə və müvafiq normativ hüquqi akt-

larla tənzimlənir. 

Maddə 229. Əməyin mühafizəsi qaydalarının tələblərinə 

uyğun olmayan fəaliyyətin qadağan edilməsi 
Əməyin təhlükəsizliyi normalarının və qaydalarının tələblərinə 

və bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş əməyin mühafizəsi prinsiplərinə 

uyğun olmayan istər işəgötürənin, istərsə də başqa vəzifəli şəxslərin, 

habelə müəssisələrin və onların struktur bölmələrinin, avadanlıq və 

qurğuların işi işçilərin sağlamlığı və ya həyatı üçün təhlükə 

törədərsə, müəyyən edilmiş qaydada səlahiyyətli nəzarət orqanları və 

ya onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən aşkar edilmiş pozuntular 

aradan qaldırılanadək dayandırılmalıdır. 
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Maddə 230. Təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməməsi 

ilə əlaqədar məcburi boşdayanmaya, yaxud işdən imtina 

etməyə görə işçilərin təminatları 
1. İşçilərin təqsiri olmadan müəssisələrdə və ya bilavasitə iş 

yerlərində əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması nəticəsində 

işin dayandırıldığı müddətdə onların iş yeri, vəzifəsi (peşəsi) və orta 

əmək haqqı saxlanılır. 

2. İşəgötürən tərəfindən təhlükəsiz əmək şəraiti təmin edilmə-

dikdə və bununla əlaqədar sağlamlığı və ya həyatı üçün təhlükə ol-

duqda, işçi əmək funksiyasının icrasından imtina və müəyyən olun-

muş qaydada təkbaşına tətil elan edə bilər. Bu halda işçi hər hansı 

məsuliyyət daşımır və həmin əmək mübahisəsi müəyyən olunmuş 

qaydada həll edilir. 

Maddə 231.  Daha yüngül işə keçirmə 
Səhhətinə görə daha yüngül işdə işləməyə ehtiyacı olan işçiləri 

işəgötürən onların razılığı ilə tibbi rəyə uyğun olaraq daha yüngül 

müvafiq işə müvəqqəti və ya daimi keçirməyə borcludur. 

Maddə 232. İşçinin sağlamlığının mühafizəsi məqsədi ilə 

başqa yüngül işə keçirildiyi və əmək haqqının saxlandığı hallar 
1. İşçi sağlamlığının mühafizəsinin təmin olunması məqsədi ilə 

səhhətinə mənfi təsir göstərməyən yüngül və əvvəlkinə nisbətən 

aşağı maaşlı işə keçirilə bilər. Bu halda işçilərin yüngül işə keçiril-

diyi gündən etibarən bir ay ərzində əvvəlki işi (vəzifəsi) üzrə orta 

əmək haqqı saxlanılır. 

2. Vərəm və digər xroniki ağır xəstəliyə tutulmuş və bu səbəb-

dən başqa az maaşlı işə müvəqqəti keçirilmiş işçilərə keçirildikləri 

bütün vaxt ərzində, lakin dörd aydan çox olmayaraq əvvəlki iş 

yerində aldığı əmək haqqı saxlanılır. 

3. İş yerində bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətini 

itirmiş və ya peşə xəstəliyinə tutulmuş və müvafiq həkim məsləhət 

komissiyası və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi əsasında 

yüngül işə müvəqqəti keçirilmiş işçilərə əvvəlki əmək haqqı ilə yeni 

iş yerindəki əmək haqqı arasındakı fərq ödənilir. Bu fərq işçinin 

əmək qabiliyyəti bərpa olunanadək və ya əlillik müəyyən edildiyi 

vaxtadək ödənilməlidir. 
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Maddə 233. Soyuq və isti havalar şəraitində fasilələr və 

işin dayandırılması 
1. İşçilər aşağı temperatur və şiddətli külək şəraitində açıq 

havada, habelə ilin soyuq vaxtlarında qızdırılmayan qapalı binalarda 

işləyərkən onlara qızınmaq üçün fasilələr verilir və ya iş dayandırılır. 

2. İşçilər havanın temperaturu azı 45 dərəcə Selsidən çox olan 

isti və açıq şəraitli iş yerlərində işləyərkən onlara bu maddə ilə mü-

əyyən olunmuş qaydada fasilələr verilir və iş dayandırılır. 

3. İşçilərə fasilələr verilməsi və işin dayandırılması üçün əsas 

hesab edilən havanın temperaturu və küləyin gücü bu Məcəlləyə 2-ci 

əlavədə nəzərdə tutulmuşdur. 

4. Fasilələr iş vaxtına daxil edilir və bu fasilələr zamanı əmək 

haqqı işçilərin tarif maaşına görə ödənilir. 

5. İş dayandırıldıqda, boşdayanma vaxtının haqqı işçinin 

təqsiri üzündən baş verməyən boşdayanma kimi, tarif maaşının üçdə 

iki hissəsindən az olmayaraq ödənilir. 

Maddə 234. Əməyin mühafizəsinin təmin edilməsi üçün iş 

dayandırıldıqda başqa işə keçirmə 
Əməyin mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə bu Məcəllə-

nin 230 və 233-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda iş dayan-

dırıldıqda işçi başqa işə keçirilə bilər. Bu halda işçi azmaaşlı işə 

keçirilərsə, onun əvvəlki vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək haqqı saxlanılır. 

 

O t u z  a l t ı n c ı  f ə s i l  

Əməyin mühafizəsi normalarına və qaydalarına əməl 

olunmasına nəzarət və İşəgötürənlərin məsuliyyəti 

Maddə 235. Əməyin mühafizəsi üzrə qaydalara və müvafiq 

normativ hüquqi aktlara əməl edilməsinə dövlət nəzarəti 
1. Əməyin mühafizəsi normalarının, qaydalarının, habelə əmə-

yin mühafizəsinə dair normativ hüquqi aktların tələblərinin yerinə 

yetirilməsinə əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəza-

rətini həyata keçirən orqan nəzarət edir. 

2. Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini 

həyata keçirən orqanının və onun vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlə-

ri daxilində qəbul etdikləri qərarlar hökmən icra olunmalıdır. Bu qə-

rarlardan, qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və (və ya), 

məhkəməyə şikayət verilə bilər.i[60] 
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Maddə 236. Əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericiliyə 

əməl edilməsinə ictimai nəzarət 
1. Əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericiliyə əməl edilməsinə ic-

timai nəzarəti əmək kollektivinin müvəkkil etdiyi şəxslər və həm-

karlar ittifaqları təşkilatlarının nümayəndələri həyata keçirirlər. 

2. Əməyin mühafizəsi üzrə əmək kollektivinin müvəkkil etdiyi 

şəxsin, həmkarlar ittifaqları təşkilatının nümayəndəsinin iş yerlərində 

əməyin mühafizəsi vəziyyətini maneəsiz yoxlamaq, aşkara çıxarılmış 

pozuntuların aradan qaldırılmasını vəzifəli şəxslərdən tələb etmək, 

habelə təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə işəgö-

türən qarşısında məsələ qaldırmaq hüququ vardır. 

3. Əməyin mühafizəsi üzrə müvəkkilin öz vəzifələrini yerinə 

yetirməsi üçün işəgötürən ona hər həftə orta əmək haqqını ödəməklə 

iş vaxtında azı iki saat vaxt ayırır. 

Maddə 237.  Əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl 

edilməsinə nəzarət sahəsində həmkarlar ittifaqlarının hüquqları 
1. Həmkarlar ittifaqları «Həmkarlar ittifaqları haqqında» 

Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş hüquqları 

çərçivəsində əməyin mühafizəsi qaydalarına və müvafiq normativ 

hüquqi aktlara işəgötürən tərəfindən əməl edilməsinə nəzarətin 

həyata keçirilməsində iştirak edirlər. 

2. Həmkarlar ittifaqları əməyin mühafizəsi üzrə normativ 

aktların hazırlanmasında və müəyyən edilmiş qaydada razılaşdırıl-

masında iştirak edirlər, onlarla razılaşdırılmamış aktların qüvvəyə 

minməsinə qarşı müvafiq dövlət orqanları vasitəsilə etiraz etmək 

hüququna malikdirlər. 

3. Həmkarlar ittifaqlarının nümayəndələri istehsal obyektləri-

nin və vasitələrinin sınağı və istismara qəbulu üzrə dövlət komissiya-

larının işində, istehsalatda bədbəxt hadisələrin təhqiqində, əməyin 

mühafizəsi vəziyyətini, onun yaxşılaşdırılması üçün kollektiv müqa-

vilələrdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilməsi üzrə yoxla-

malarında iştirak edirlər. Vəzifəli şəxslər əməyin mühafizəsi tələblə-

rini pozduqda, istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələri gizlədikdə 

həmkarlar ittifaqlarının təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi 

üçün dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırmaq hüququ var. 

4. İşçilərin sağlamlığı və həyatı üçün bilavasitə təhlükə yaran-

dıqda həmkarlar ittifaqlarının hüququ var ki, əməyin mühafizəsi üzrə 
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konstruksiya çatışmazlıqları olan maşınların, mexanizmlərin və digər 

məhsul növlərinin istehsalını, insanların sağlamlığına zərərli təsir 

göstərən materialların, texniki və texnoloji vasitələrin tətbiqini, habe-

lə əməyin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyə zidd olan işləri və 

işəgötürən tərəfindən qəbul edilmiş qərarların fəaliyyətinin dayan-

dırılması barədə əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət 

nəzarətini həyata keçirən orqan qarşısında məsələ qaldırsın. 

5. Həmkarlar ittifaqları bu Məcəllə ilə, habelə digər normativ 

hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş əməyin mühafizəsi normalarına və 

qaydalarına nəzarəti onların nəzdində fəaliyyət göstərən müvafiq əmək 

müfəttişliyi vasitəsilə həyata keçirir. Bu müfəttişliyin hüquqları və 

vəzifələri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

Maddə 238. Sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafizəsi 

şəraitinin təmin edilməsinə görə işəgötürənlərin məsuliyyəti 
İşçilərin iş yerlərində sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafizəsi 

şəraiti təmin edilmədikdə və kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulan 

tədbirlər yerinə yetirilmədikdə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hal-

larda və qaydada işəgötürən inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. 

Maddə 239. Əməyin mühafizəsi normalarının pozulması 

nəticəsində işçinin səhhətinə vurulan zərərə görə, yaxud onun 

həlak olması ilə əlaqədar maddi məsuliyyət  
1. İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisədə və ya peşə xəstə-

liyində təqsirli (tam və ya qismən) olan işəgötürən həm işçiyə xəsarət 

yetirilməsi və ya sağlamlığının başqa şəkildə korlanması nəticəsində 

dəymiş zərərin, həm müalicə olunması üçün çəkdiyi, həm də ona 

müavinətlər verilməsi ilə əlaqədar çəkilən xərclərin eləcə də Azər-

baycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş digər 

əlavə xərclərin əvəzini bütövlükdə ödəməlidir.  

2. İşəgötürənin təqsiri üzündən baş vermiş istehsalat qəzası və 

yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçilərə, habelə 

bu səbəbdən həlak olmuş işçilərin ailə üzvlərinə və himayəsində olan 

digər şəxslərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dəymiş 

zərərə görə müvafiq ödənclər ödənilməlidir. 

3. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlam-

lığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzv-

lərinə ödənclərin verilməsi qaydaları, şərtləri və məbləği müvafiq 
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icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalarla müəy-

yən edilir. 

4. İstehsalat qəzaları və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində zərər-

çəkən şəxslərin zərərə görə verilən ödənclərinin məbləğləri qanun-

vericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əmsallaşdırılmalıdır. 

5. Bu maddə ilə müəyyən edilmiş hallarda ödənclərin verilməsi 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada sığorta orqanlarında 

işəgötürən tərəfindən icbari şəxsi sığorta olunmuş işçilərə şamil 

olunmur. Əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması, habelə əmək 

şəraitinə görə zərərçəkmiş həmin işçilərə və onların ailə üzvlərinə 

sığorta haqqı müvafiq sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan qaydada 

və məbləğdə ödənilir. 

 

Texniki təhlükəsizlik haqqinda 

Azərbaycan Respublikasinin qanunu 

 

Bu qanun təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsiz istis-

marının hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını müəyyənləşdirir, 

həmin obyektləri istismar edən hüquqi və fiziki şəxslərin bu 

obyektlərdə baş verə biləcək qəzaların qarşısını almağa və baş 

vermiş qəzaların nəticələrini aradan qaldırmağa yönələn fəaliy-

yətini tənzimləyir. 

Bu qanunun müddəaları təşkilati-hüquqi və mülkiyyət 

formalarından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası ərazi-

sində təhlükə potensiallı obyektlərin istismarı ilə məşğul olan 

bütün hüquqi və fiziki şəxslərə şamil edilir. 

Maddə 1. Əsas anlayışlar 

Bu qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mə-

naları ifadə edir: 

 obyektlərin texniki təhlükəsizliyi (bundan sonra — 

texniki təhlükəsizlik) vətəndaşların və cəmiyyətin vacib həyati 

maraqlarının təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verə biləcək 

qəzalardan müdafiəsinin vəziyyəti;  

 texniki nəzarət — istehsal obyektlərində işlərin apa-

rılması qaydasını müəyyənləşdirən texniki-normativ sənədlərin 
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və təhlükə potensiallı obyektlərdə fəaliyyət üçün verilmiş 

xüsusi razılığın tələblərinə əməl olunmasına nəzarət;  

 qəza – təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan 

tikililərin və ya texniki qurğuların uçulması, nəzarət edilə 

bilməyən partlayış və ya təhlükəli maddələrin ətraf mühitə 

yayılması;  

 hadisə – təhlükə potensiallı obyektlərdə tətbiq olunan 

texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı, texnoloji rejim 

prosesindən kənara çıxma, eləcə də istehsal obyektində işlərin 

aparılması qaydalarını müəyyənləşdirən normativ texniki 

sənədlərin tələblərinin pozulması;  

 təhlükəsizlik texnikası – avtomatik nəzarət və tənzim-

ləyici cihazlar, qoruyucu qurğular, müşahidə, xəbərvermə, rabi-

tə vasitələri və təhlükəsizliyi təmin edən digər texniki tədbirlər 

kompleksi;  

 uyğunluq sertifikatı – avadanlığın, maşın və mexa-

nizmlərin, dövlət standartına və yaxud digər texniki normativ 

sənədlərin təhlükəsizlik tələblərinə uyğun gəlməsini müəyyən 

edən rəsmi şəhadətnamə.  

 

Maddə 2. Təhlükə potensiallı obyektlər 

1. Əhali və ətraf mühit üçün təhlükə yaradan (Əlavə 1-də 

göstərilən) partlayış-yanğın, radioaktiv və ionlaşdırıcı şüa mən-

bələrinin, zəhərləyici maddələrin əldə olunması, hazırlanması, 

emalı, daşınması, istifadə edilməsi və ləğvi ilə məşğul olan 

istehsal, təchizat, nəqliyyat və sosial təyinatlı obyektlər təhlükə 

potensiallı obyektlər hesab edilir. 

2. Təhlükə potensiallı obyektlərin siyahısı müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. 

3. Təhlükə potensiallı obyektlər müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada dövlət reyestrində 

qeydiyyatdan keçirilir. 

4. Fövqəladə vəziyyətin qüvvədə olduğu müddət ərzində 

onun tətbiq edildiyi ərazidə təhlükə potensiallı obyektlərin 
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fəaliyyəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tam və ya 

qismən dayandırıla bilər. 

Maddə 3. Texniki təhlükəsizlik tələbləri 

1. Texniki təhlükəsizlik tələbləri bu qanunla, Azərbaycan 

Respublikasının digər normativ-hüquqi aktları ilə, habelə tex-

niki-normativ sənədlərlə müəyyənləşdirilən, mövcud qaydada 

qəbul olunan və texniki təhlükəsizliyi təmin edən şərtlərdən, 

qadağalardan, məhdudiyyətlərdən və yerinə yetirilməsi məcbu-

ri olan digər tələblərdən ibarətdir. 

2. Texniki təhlükəsizlik tələbləri dövlət standartlarına, 

əməyin mühafizəsi qaydalarına, habelə ekoloji və yanğın təhlü-

kəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi, sənaye və tikinti, sanitar-

epidemioloji, əhalinin və ərazinin fövqəladə hallardan müdafiə-

si normalarına uyğun olmalıdır. 

Maddə 4. Texniki təhlükəsizlik haqqında qanunvericilik 

1. Texniki təhlükəsizlik haqqında qanunvericilik Azər-

baycan Respublikası Konstitusiyasından, bu qanundan və digər 

normativ hüquqi aktlardan ibarətdir. 

2. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlər-

arası müqavilələrdə texniki təhlükəsizlik münasibətlərinin tən-

zimlənməsi barədə müəyyən olunmuş qaydalar bu qanunda 

nəzərdə tutulmuş qaydalardan fərqlənərsə, beynəlxalq müqavi-

lələrin qaydaları tətbiq edilir. 

Maddə 5. Texniki təhlükəsizlik sahəsində dövlət tənzim-

lənməsi 

Texniki təhlükəsizlik sahəsində dövlət tənzimlənməsini 

qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

həyata keçirir. 

Maddə 6. Texniki təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət 

növlərinə xüsusi razılığın verilməsi 

Texniki təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət növlərinə xüsusi 

razılıq verilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının qanun-

vericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir. 
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Maddə 7. Təhlükə potensiallı obyektdə istifadə olunan 

texniki qurğular və avadanlıqlar 

1. Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan texniki 

qurğular, maşın və mexanizmlər texniki təhlükəsizlik tələbləri-

nə uyğunluğu baxımından Azərbaycan Respublikasının qanun-

vericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada sertifikatlaşdırılır. 

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan və sertifikatlaş-

dırılmış texniki qurğuların siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən təsdiq olunur. 

2. Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan texniki 

qurğuların sertifikatlaşdırılması müvafiq icra hakimiyyəti orqa-

nı tərəfindən aparılır. 

3. Sertifikatın verilmə qaydaları qanunvericiliyə uyğun 

olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləş-

dirilir. 

4. Təhlükə potensiallı obyektlərdə avadanlıq və texniki 

qurğulardan istifadənin ümumi qaydaları və şərtləri müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

5. Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan avadan-

lıq və texniki qurğular istismar prosesində müəyyən edilmiş 

qaydada texniki təhlükəsizlik ekspertizasından keçirilir. 

Maddə 8. Təhlükə potensiallı obyektlərin layihələşdiril-

məsinə, tikintisinə və istismara qəbul edilməsinə texniki təh-

lükəsizlik tələbləri 

1. Təhlükə potensiallı obyektin tikintisinə, genişləndiril-

məsinə, yenidən qurulmasına, texniki cəhətdən yeniləşdirilmə-

sinə, konservasiyasına və ləğv edilməsinə başlanması barədə 

qərarın qəbul edilməsinin məcburi şərtlərindən biri layihə 

sənədləri barədə texniki təhlükəsizlik üzrə müsbət ekspertiza 

rəyinin olmasıdır. 

2. Təhlükə potensiallı obyektin tikintisi, genişləndirilmə-

si, yenidən qurulması, texniki cəhətdən yeniləşdirilməsi, kon-

servasiyası və ləğv edilməsi prosesində layihə sənədlərindən 
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kənara çıxma hallarına yol verilmir. Layihə sənədlərinə edilən 

dəyişikliklər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılır. 

3. Təhlükə potensiallı obyektin tikintisi, genişləndirilmə-

si, yenidən qurulması, texniki cəhətdən yeniləşdirilməsi, kon-

servasiyası və ləğv edilməsi prosesində layihə sənədlərini 

işləyib hazırlayan təşkilatlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada müəlliflik nəzarətini həyata keçirirlər. 

4. Təhlükə potensiallı obyektlərin istismara qəbulu Azər-

baycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş 

qaydada aparılır. 

Təhlükə potensiallı obyektlərin istismara qəbulu zamanı 

obyektin layihə sənədlərinə uyğunluğu, hüquqi və fiziki şəxslə-

rin təhlükə potensiallı obyektlərin istismarına, habelə qəzaların 

lokallaşdırılmasına və nəticələrinin ləğv edilməsinə hazırlıqla-

rının vəziyyəti yoxlanılır. 

Maddə 9. Təhlükə potensiallı obyektin istismarına dair 

texniki təhlükəsizlik tələbləri 

Təhlükə potensiallı obyekti istismar edən hüquqi və fiziki 

şəxslər; 

 bu qanunun, digər qanunların və normativ hüquqi aktla-

rın, eləcə də texniki normativ sənədlərin tələblərinə əməl etmə-

lidir;  

 təhlükə potensiallı obyektlərdə işçi heyətlərini kom-

plektləşdirərkən onların texniki təhlükəsizlik və ixtisaslaşma 

tələblərinə, habelə qanunla müəyyənləşdirilmiş digər tələblərə 

uyğunluğunu və tibbi cəhətdən yararlığını təmin etməlidir;  

 təhlükə potensiallı obyektdə normativ hüquqi aktlara və 

işlərin aparılması qaydalarını müəyyənləşdirən normativ texni-

ki sənədlərə malik olmalıdır;  

 binaların texniki təhlükəsizlik ekspertizasından keçiril-

məsini təmin etmək, eləcə də təhlükə potensiallı obyektdə 

istifadə olunan tikili, avadanlıq və texniki qurğuların diaqnosti-

kasını, sınağını və ümumi yoxlanmasını keçirməlidir;  
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 təhlükə potensiallı obyektlərin mühafizəsini təşkil et-

məli və təhlükəli maddələrin saxlanmasına dair texniki təhlükə-

sizlik tələblərinə riayət etməlidir;  

 texniki təhlükəsizlik bəyannaməsi hazırlamaq, təhlükə 

potensiallı obyektlərin istismarı zamanı dəymiş zərərə görə 

məsuliyyətin məcburi sığortalanması barədə müqavilə bağla-

malıdır;  

 təhlükə potensiallı obyektin istismarına dair xüsusi razı-

lığa malik olmalıdır;  

 partlayıcı və radioaktiv maddələrin, partladıcı material-

ların və ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin uçotunun aparılmasını, 

onların texniki normativ sənədlərin tələblərinə uyğun qaydada 

saxlanmasını, işlədilməsini və təhlükəsiz istifadə olunmasını 

təmin etməlidir;  

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının təlimat, sərəncam 

və göstərişlərinə əməl etməlidir.  

Maddə 10. Təhlükə potensiallı obyektdə işləyənlərin 

vəzifələri 

Təhlükə potensiallı obyektdə işləyənlərin vəzifələri aşağı-

dakılardır: 

 təhlükə potensiallı obyektlərdə işlərin aparılması, habe-

lə qəza və hadisə şəraitində fəaliyyət qaydalarını müəyyənləş-

dirən texniki-normativ sənədlərin tələblərinə əməl etmək;  

 ildə bir dəfədən az olmamaq şərti ilə tibbi müayinədən 

və attestasiyadan keçmək;  

 təhlükə potensiallı obyektdə baş verən qəza və hadisə 

zamanı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəy-

yənləşdirilmiş qaydada işi dayandırmaq, qəza və ya hadisə 

barədə dərhal rəhbərliyə, yaxud digər vəzifəli şəxsə məlumat 

vermək.  

Maddə 11. Hüquqi və fiziki şəxslərin qəzaların 

lokallaşdırılması və nəticələrinin ləğv edilməsinə yönəlmiş 

fəaliyyətinə tələblər 
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Təhlükə potensiallı obyektləri istismar edən hüquqi və 

fiziki şəxslər obyektlərdə baş verə biləcək qəzaların qarşısını 

almaq və baş vermiş qəzaların nəticələrini aradan qaldırmaq 

məqsədilə: 

 sistemli tədbirlər hazırlayır və həyata keçirir;  

 işçi həyətinin qəza və hadisələrə hazırlığını vaxtaşırı 

təkmilləşdirir, onları attestasiyadan keçirir;  

 baş verə biləcək qəzaları qabaqcadan müəyyənləşdir-

mək və qarşısını almaq məqsədi ilə sistemli nəzarət təşkil edir;  

 qəza və hadisə baş verdikdə istismarı dərhal dayandırır;  

 peşəkar qəza-xilasetmə xidmətləri, yaxud peşəkar qəza-

xilasetmə hissələri ilə müqavilələr bağlayır;  

 qəzaların lokallaşdırılması və nəticələrinin ləğv 

edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının qanunverici-

liyinə uyğun olaraq maliyyə vəsaitinin və maddi-texniki 

vasitələrin ehtiyatını yaradır;  

 bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının digər 

qanunvericilik aktlarından, habelə qəza şəraitində fəaliyyət 

qaydalarını müəyyənləşdirən texniki-normativ sənədlərdən irəli 

gələn digər vəzifələri yerinə yetirir.  

Maddə 12. Texniki təhlükəsizlik tələblərinə riayət 

olunmasına daxili nəzarət 

1. Təhlükə potensiallı obyekti istismar edən hüquqi və 

fiziki şəxslər texniki təhlükəsizlik tələblərinə riayət olunmasına 

nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 

tələblərə uyğun təşkil etməli və həyata keçirməlidir. 

2. Texniki təhlükəsizlik tələblərinə riayət olunmasına 

istehsal nəzarətinin təşkili və onun həyata keçirilməsi səlahiy-

yəti verilmiş işçilər barəsində məlumat müvafiq icra hakimiy-

yəti orqanına təqdim edilməlidir. 

Maddə 13. Qəza səbəblərinin texniki təhqiqatı 

1. Təhlükə potensiallı obyektdə baş vermiş hər bir qəza 

faktı üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təşkil etdiyi 

xüsusi komissiya tərəfindən texniki təhqiqat aparılır. 
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2. Xüsusi komissiya təhlükə potensiallı obyektin yerləşdi-

yi yerli özünüidarəetmə orqanlarının, obyektin istismarını hə-

yata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərin, habelə layihə, elmi-

tədqiqat institutlarının, tikinti-quraşdırma, ekspertiza, texniki 

təhlükəsizlik, sığorta və sair təşkilatların nümayəndələrini təh-

qiqat işinə cəlb edə bilər. 

3. Təhlükə potensiallı obyekti istismar edən hüquqi və fi-

ziki şəxslər qəza səbəblərinin texniki təhqiqatı üzrə komissiya-

ya öz səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün müvafiq məlumat 

və sənədləri təqdim etməlidir. 

4. Qəza səbəblərinin texniki təhqiqatının nəticələri barədə 

akt tərtib edilir. Həmin aktda qazanın səbəbləri və şəraiti, 

dəyən ziyanın həcmi, texniki təhlükəsizlik tələblərinin pozul-

ması halları, həmçinin qəza nəticələrinin lokallaşdırılması və 

ləğv edilməsi üzrə görülmüş tədbirlər göstərilir. 

5. Qəzanın səbəbləri üzrə texniki təhqiqat xərcləri qəza 

baş vermiş obyekti istismar edən hüquqi və ya fiziki şəxs tərə-

findən maliyyələşdirilir. 

Maddə 14. Texniki təhlükəsizlik ekspertizası 

1. Texniki təhlükəsizlik ekspertizası aşağıdakılara şamil 

olunur: 

 təhlükə potensiallı obyektin tikintisi, genişləndirilməsi, 

yenidən qurulması, texniki cəhətdən yeniləşməsi, konservasi-

yası və ləğvinə dair layihə sənədlərinə;  

 təhlükə potensiallı obyektdə istifadə olunan avadanlıq 

və texniki qurğulara;  

 təhlükə potensiallı obyektdəki bina və tikililərə;  

 texniki təhlükəsizlik bəyannaməsi və təhlükə potensiallı 

obyektin istismarı ilə bağlı olan digər sənədlərə.  

2. Texniki təhlükəsizlik ekspertizası obyekti istismar edən 

hüquqi və ya fiziki şəxsin hesabına bu ekspertizanı aparmağa 

xüsusi razılığı olan təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. 

3. Texniki təhlükəsizlik ekspertizasını həyata keçirən təş-

kilat ekspertizanın nəticəsi barədə rəy verir. 
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4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmiş rəy 

həmin orqan tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada nəzərdən 

keçirilir və təsdiq edilir. 

5. Texniki təhlükəsizlik ekspertizası, digər ekspertizaların 

həyata keçirilməsi ilə eyni vaxtda həyata keçirilə bilər. 

6. Texniki təhlükəsizlik ekspertizasının keçirilməsi qay-

daları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. 

Maddə 15. Texniki təhlükəsizlik bəyannaməsi 

1. Texniki təhlükəsizlik bəyannaməsində: 

 qəza və onunla bağlı təhlükənin hərtərəfli qiymətlən-

dirilməsi;  

 qəzanın baş verməməsi üçün görülən tədbirlərin kifa-

yətləndirici olub-olmaması barədə təhlil;  

 hüquqi şəxslərin təhlükə potensiallı obyektlərin istis-

marına, habelə qəzanın lokallaşdırılması və nəticələrinin ləğv 

edilməsinə hazırlığının təmin edilməsi;  

 qəzanın nəticələrini və dəymiş ziyanın miqyasını azalt-

mağa yönəldilmiş tədbirlərin işlənib hazırlanması öz əksini tapır.  

Texniki təhlükəsizlik bəyannaməsində göstərilən məlu-

matların siyahısı və onların tərtib olunma qaydaları müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hazırlanır. 

2. Təhlükə potensiallı obyektlərə bu Qanuna Əlavə 2-də 

göstərilən miqdarda maddələr və ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin 

alınması, istifadə olunması, emalı, saxlanması, nəqli, ləğvi üzrə 

hər biri ayrıca olmaqla texniki təhlükəsizlik bəyannaməsinin 

işlənib hazırlanması məcburidir. 

3. Təhlükə potensiallı obyekti istismar edən hüquqi və 

fiziki şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına texniki təhlü-

kəsizliyin vəziyyəti barədə bəyannamə təqdim etməlidirlər. 

4. Texniki təhlükəsizlik bəyannaməsi təhlükə potensiallı 

obyektlərin tikintisi, genişləndirilməsi, yenidən qurulması, tex-

niki cəhətdən yeniləşdirilməsi, konservasiyası və ləğvinə dair 

layihə sənədləri əsasında hazırlanır və obyekti istismar edən 

hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən təsdiq olunur. 
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Təhlükə potensiallı obyekti istismar edən hüquqi və ya 

fiziki şəxs bəyannamədə göstərilən məlumatların tam və dəqiq 

olmasına görə qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır. 

5. Hüquqi və ya fiziki şəxs təhlükə potensiallı obyektin 

istismarı ilə bağlı xüsusi razılıq almaq üçün müraciət etdikdə, 

yaxud bəyannamədə göstərilən məlumatlar və ya texniki 

təhlükəsizliyə dair tələblər dəyişdikdə texniki təhlükəsizlik 

bəyannaməsi dəqiqləşdirilir və ya yenidən işlənib hazırlanır. 

6. Texniki təhlükəsizlik bəyannaməsi müvafiq icra haki-

miyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada müvafiq 

dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına təqdim edilir. 

7. Texniki təhlükəsizlik bəyannaməsi qanunvericiliyə 

uyğun olaraq texniki təhlükəsizlik ekspertizasından keçməlidir. 

Maddə 16. Təhlükə potensiallı obyektləri istismar edən 

hüquqi və fiziki şəxslərin məsuliyyətinin icbari sığortası 

Təhlükə potensiallı obyektləri istismar edən hüquqi və fizi-

ki şəxslərin həmin obyektlərdə baş verə biləcək qəza nəticəsində 

digər şəxslərin həyatına, sağlamlığına, yaxud əmlakına və ətraf 

mühitə dəyən zərərə görə məsuliyyəti icbari qaydada sığor-

talanır. Sığortanın qaydası və şərtləri qanunla müəyyən edilir. 

Maddə 17. Təhlükə potensiallı obyektlərə dövlət nəzarəti 

1. Təhlükə potensiallı obyektlərə dövlət nəzarəti həmin 

obyektlərin istismarının texniki təhlükəsizlik tələblərinə uyğun-

luğunu yoxlamaq məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən təşkil olunur və həyata keçirilir. 

2. Dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar mü-

vafiq icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxsləri aşağıdakı 

səlahiyyətlərə malikdirlər: 

 təhlükə potensiallı obyektlərə sərbəst daxil olmaq;  

 təhlükə potensiallı obyektlərin istismarı ilə bağlı sənəd-

lərlə tanış olmaq;  

 təhlükə potensiallı obyektləri istismar edən hüquqi və 

fiziki şəxslərə müvafiq fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi 
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üçün verilmiş xüsusi razılıq şərtlərinin yerinə yetirilməsini 

yoxlamaq;  

 təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verən qəzaların 

texniki təhqiqatının aparılmasının düzgünlüyünü, habelə bu 

təhqiqatlar nəticəsində görülmüş tədbirlərin kifayətləndirici 

olub-olmamasını araşdırmaq;  

 yoxlama nəticəsində aşkar olunmuş pozuntuları aradan 

qaldırmaq üçün hüquqi və fiziki şəxslərə yazılı sərəncam 

vermək;  

 texniki təhlükəsizlik sahəsində, o cümlədən obyektdə 

bina və tikintilərin, təhlükə potensiallı obyektdə tətbiq olunan 

texniki qurğuların texniki təhlükəsizlik ekspertizasının həyata 

keçirilməsinin zərurəti barədə öz səlahiyyətləri çərçivəsində 

göstərişlər vermək;  

 texniki təhlükəsizlik tələblərinin pozulmasında təqsirkar 

olan şəxsləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

müəyyənləşdirilmiş qaydada inzibati məsuliyyətə cəlb etmək, 

həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətə cəlb edilmələri üçün 

toplanmış materialları hüquq-mühafizə orqanlarına göndərmək;  

 təhlükə potensiallı obyektlərin mütəxəssislərinin və və-

zifəli şəxslərinin ixtisaslarının təkmilləşdirilməsini tələb etmək;  

 hüquqi və fiziki şəxsə verilmiş xüsusi razılıq fəaliyyəti-

nin məhdudlaşdırılması, yaxud dayandırılması, habelə texniki 

təhlükəsizlik tələbləri kobud şəkildə pozulduqda xüsusi razılı-

ğın fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə qanunvericiliklə müəy-

yən edilmiş qaydada tədbirlər görmək;  

 başqa şəxslərin həyatına, sağlamlığına, əmlakına dəyən 

zərərin ödənilməsi barədə məhkəmədə iddia ilə çıxış etmək;  

 bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının digər qanun-

vericilik aktlarından irəli gələn səlahiyyətləri yerinə yetirmək.  

Maddə 18. Texniki təhlükəsizlik sahəsində mübahisələ-

rin həlli qaydası 

Texniki təhlükəsizlik sahəsində mübahisələr Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll olunur. 
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Maddə 19. Texniki təhlükəsizlik sahəsində qanunverici-

liyin pozulmasına görə məsuliyyət 

Bu Qanunun pozulmasında təqsirkar olan şəxslər Azər-

baycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsu-

liyyət daşıyırlar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər ƏLİYEV. 

Bakı şəhəri, 2 noyabr 1999-cu il. 

№ 733-IQ. 

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (08 fevral 2000-ci 

il, № 29) . 

4 mart 2005-ci il tarixli, 856-IIQD nömrəli qanuna 

əsasən dəyişikliklərlə . 

 

 

 

Əlavə 1 

Təhlükə potensiallı istehsal obyektləri 

Təhlükə potensiallı istehsal obyektləri kateqoriyasına aiddir: 

1. Alınan, istifadə edilən, emal olunan, düzəldilən, saxla-

nılan, nəql olunan, məhv edilən aşağıda göstərilən təhlükəli 

maddələr: 

1.1. Tez alovlanan maddələr – normal təzyiqdə və hava 

ilə qarışdıqda tez alovlanma qabiliyyəti alan və normal təzyiq-

də qaynama temperaturu 20
0
C və ya aşağı olan qazlar; 

1.2. Oksidləşən maddələr – yanmaya kömək edən, tez 

alovlanma yaradan və (və ya) oksidləşmə-bərpaedici ekzoter-

mik reaksiya nəticəsində, digər maddələrin tez alovlanmasına 

səbəb olan maddələr; 

1.3. Tez alışan maddələr – öz-özünə, eləcə də alışdırma 

mənbəyindən alışan və sonra müstəqil yanan mayelər, qazlar, 

tozlar; 
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1.4. Partlayıcı maddələr – xarici təsir nəticəsində istilik 

ayrılması və qazların əmələ gəlməsi ilə sürətlə öz-özünə 

genişlənən kimyəvi çevrilməyə malik olan maddələr; 

1.5. Zəhərləyici maddələr – canlı orqanizmlərə təsiri 

nəticəsində onların məhvinə gətirib çıxaran və aşağıdakı 

xarakteristikaya malik olan maddələr: 

 orqanizmə (mədəyə) düşərkən hər kiloqrama 15 milli-

qramdan, hər kiloqrama 200 milliqramadək (daxil olmaqla) 

orta ölüm dozası olan;  

 dəriyə düşərkən hər kiloqrama 50 milliqramdan hər 

kiloqrama 400 milliqramda qədər (daxil olmaqla) orta ölüm 

dozası olan;  

 havada hər litrə 0,5 milliqramdan hər litrə 2 milliqrama-

dək orta ölüm konsentrasiyası olan;  

1.6. Yüksək zəhərləyici maddələr – canlı orqanizmlərə 

təsir edərkən onların məhvinə gətirən və aşağıdakı xüsusiyyət-

ləri olan maddələr:  

 orqanizm (mədə) daxilində qəbul olunarkən hər kiloqra-

ma orta ölüm dozası 15 milliqramdan çox olmayan;  

 dəriyə təsir edərkən hər kiloqrama orta ölüm dozası 50 

milliqramdan çox olmayan;  

 havada hər litrə orta ölüm konsentrasiyası 0,5 milli-

qramdan çox olmayan;  

1.7. Ətraf mühit üçün təhlükəli maddələr – su mühitində 

aşağıdakı kəskin zəhərləyici göstəriciləri ilə xarakterizə olunan 

maddələr:  

 96 saat ərzində balığa inqalyasiya təsiri edərkən hər 

litrdə orta ölüm dozası 10 milliqramdan çox olmayan;  

 48 saat ərzində şirin su mikroorqanizmlərə təsiri zamanı 

hər litrə orta ölüm dozası 10 milliqramdan çox olmayan;  

 72 saat ərzində yosunlara təsir edərkən hər litrə orta 

ingibirasiya konsentrasiyası 10 milliqramdan çox olmayan;  

2. Təzyiq altında 0,07 meqapaskaldan artıq və ya suyun 

qaynama temperaturu 115
0
C rejimdə işləyən avadanlıqlar; 
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3. Stasionar şəkildə quraşdırılmış və səyyar yükqaldıran 

mexanizmlər eskalator, kanat yolları, funikulyorlar və liftlər; 

4. Qara və əlvan metalların əridilməsi və bunun nəticəsin-

də ərintilərin alınması; 

5. Dağ-mədən işləri, faydalı qazıntıların zənginləşdiril-

məsi və yeraltı şəraitdə işlərin aparılması; 

6. Neftqazçıxarma sənayesi (magistral neft-qaz boru 

kəmərlərini daxil etməklə) və geoloji kəşfiyyat işləri; 

7. Təhlükəli yüklərin hava, dəniz, dəmir yolları və 

avtonəqliyyat vasitələri ilə daşınması; 

8. Elevatorlu-unüyütmə, qarışıq yem və mineral gübrə 

sənayesi; 

9. Neft-kimya, neft emalı və qaz təchizatı sahələri. 
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Əlavə 2 

Təhlükə potensiallı istehsal obyektində texniki 

təhlükəsizlik bəyannaməsinin məcburi işlənib 

hazırlanmasına əsas verən təhlükəli maddələrin son həddi 

Cədvəl 1 

Təhlükəli maddənin adı 

Təhlükə

li maddənin 

son hədd 

miqdarı (t) 

Ammonyak 500 

Ammonium nitrat (tərkibində ammonium nitratdan 

azot kütləsinin 28 faizdən çox olduğu ammonium-

nitrat və ammonium qarışığı, ammonium-nitrat 

konsentratı kütləsinin 90 faizdən çox olduğu 

ammonium-nitratın su məhsulu) 

2500 

Gübrə formasında ammonium-nitrat [(ammonium-

nitrat (ammonium-nitrat əsasında sadə gübrələr, 

eləcə də tərkibində ammonium-nitratdan azot 

kütləsinin 28 faizdən çox olduğu mürəkkəb gübrələr 

(mürəkkəb gübrələrin tərkibində fosfat və (və ya) 

kalium ilə birlikdə ammonium-nitrat var)] 

10000 

Akrilonitril 200 

Xlor 25 

Etilen-oksid 50 

Tərkibində sian olan hidrogen 20 

Tərkibində flor olan hidrogen 50 

Tərkibində sulfat olan hidrogen 50 

Kükürd dioksid 250 

Kükürd trioksid 75 

Alkillər 50 

Fosgen 0,75 

Metilizosianat 0,15 
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Cədvəl 2 

Təhlükəli maddələrin növləri 
Təhlükəli maddənin 

son hədd miqdarı (t) 

Tez alovlanan qazlar 200 

Əmtəə-xammal anbarlarında və bazarlarında 

olan alışan mayelər 

50000 

Texnoloji prosesdə istifadə edilən və ya 

magistral boru kəmərləri ilə nəql olunan 

alışan maddələr 

200 

Zəhərləyici maddələr 200 

Yüksək zəhərləyici maddələr 20 

Oksidləşən maddələr 200 

Partlayıcı maddələr 50 

Radioaktiv maddələr və vasitələr 50 

Ətraf təbii mühit üçün təhlükə törədən 

maddələr 

200 

 
Qeyd 1. Cədvəl 1-də göstərilməyən təhlükəli maddələr 

üçün cədvəl 2 tətbiq edilir. 

Qeyd 2. Əgər təhlükə potensiallı obyektlər arasında 

məsafə 500 metrdən azdırsa, təhlükəli maddənin cəmi miqdarı 

nəzərə alınır. 

Qeyd 3. Əgər eyni kateqoriyadan olan təhlükəli 

maddələrin bir neçə növü istifadə olunursa, onda onların hüdud 

miqdarı cəmi aşağıdakı kimi təyin olunur: 

burada, 

m(i) — tətbiq olunan maddənin miqdarı; 

M(i) — 1-dən n-ə qədər bütün i üçün olan maddənin hədd 

miqdarıdır. 
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak 

olmuş işçinin ailə üzvlərinə ödənclərin verilməsi 

qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq 

edilməsi haqqında 

Qərar № 3 
Bakı şəhəri, 9 yanvar 2003-cü il 

 

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 239-cu 

maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası-

nın Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. «İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak olmuş 

işçinin ailə üzvlərinə ödənclərin verilməsi qaydaları, şərtləri və 

məbləği» təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. «Əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən xəsarət almış, pe-

şə xəstəliyinə tutulmuş işçilərə və yaxud bu səbəblərdən həlak 

olmuş işçilərin ailələrinə müəssisələr, idarələr, təşkilatlar tərə-

findən zərərin ödənilməsi Qaydaları haqqında» Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 24 sentyabr ta-

rixli, 129 nömrəli qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilsin. 

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

A. RASİ-ZADƏ 

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-

su»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2003-cü il, № 1, maddə 66) 

(«VES Consultancy» LLC). 

10 avqust 2004-cü il tarixli, 111 nömrəli; 22 fevral 

2008-ci il tarixli, 50 nömrəli qərarlara əsasən əlavə və 

dəyişikliklərlə («VES Consultancy» LLC). 
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Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 

2003-cü il 9 yanvar tarixli, 

3 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir 

İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak 

olmuş işçinin ailə üzvlərinə ödənclərin verilməsi 

qaydaları, şərtləri və məbləği 
1. Ümumi müddəalar  
1.1. Azərbaycan Respublikasında işçilərin sağlam və təh-

lükəsiz əmək şəraiti Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəl-

ləsi ilə tənzimlənir. 

Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəl-

ləsinə əsasən istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticə-

sində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak 

olmuş işçinin ailə üzvlərinə ödənclərin verilmə qaydalarını, 

şərtlərini və məbləğini müəyyən edir. 

İşçinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsin-

də sağlamlığı pozulduqda və ya bu səbəbdən həlak olduqda 

(bundan sonra – istehsalatda əmək xəsarəti), bədbəxt hadisənin 

təhqiqat aktına əsasən təqsirkar müəssisə, idarə və təşkilatlar 

(bundan sonra – təqsirkar işəgötürən (təqsirkar müəssisə) işçiyə 

dəyən zərərə görə qanunvericiliyə uyğun olaraq maddi məsu-

liyyət daşıyır. Bu zərər təqsirkar müəssisələrdə gəlir hesabına, 

büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə isə büdcə vəsaiti, 

yaxud büdcədənkənar vəsaitlər hesabına ödənilir. 

Zərərçəkənə istehsalatda əmək xəsarəti nəticəsində onun 

itirdiyi peşə əmək qabiliyyətinin (peşə əmək qabiliyyəti olma-

dıqda isə ümumi əmək qabiliyyətinin) dərəcəsindən asılı olaraq 

aylıq ödənclər, habelə sağlamlığının pozulması ilə bağlı əlavə 

çəkdiyi xərclər ödənilir. 
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Zərərçəkənin qəsdi nəticəsində əmələ gəlmiş zərərdən 

başqa, zərərçəkənin günahının dərəcəsindən asılı olmayaraq, 

dəyən zərərin əvəzi ödənilir. 

1.2. Aşağıdakı sənədlər olduqda, təqsirkar işəgötürən 

əmək xəsarətinə görə dəyən zərəri ödəməlidir: 

 istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə haqqında qanun-

vericiliklə müəyyən edilmiş formada tərtib olunmuş akt və 

yaxud işəgötürən tərəfindən əməyin mühafizəsi qaydalarına 

əməl olunmadığına görə işçi ilə istehsalatda bədbəxt hadisənin 

baş verməsi barədə məhkəmənin hökmü (qətnaməsi, qərarı); 

 işçinin peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsini və yaxud pe-

şə xəstəliyini təsdiq edən Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasının 

(TSEK) şəhadətnaməsi və yaxud ölümü haqqında şəhadətnamə. 

1.3. Təqsirkar işəgötürən istehsalatda bədbəxt hadisə 

nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmiş və ya peşə xəstəliyinə 

tutulmuş, müvafiq həkim məsləhət komissiyası və ya TSEK-in 

rəyi əsasında müvəqqəti yüngül işə keçirilmiş işçilərə əvvəlki 

əmək haqqı ilə yeni iş yerindəki əmək haqqı arasındakı fərqi 

ödəyir. Bu fərq işçinin əmək qabiliyyəti bərpa olunanadək, 

əlillik və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən 

edildiyi vaxtadək ödənilməlidir. 

1.4. TSEK qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq 

istehsalatda əmək xəsarəti nəticəsində zərərçəkənin peşə əmək 

qabiliyyətinin (peşə əmək qabiliyyəti olmadıqda isə ümumi 

əmək qabiliyyətinin) itirilmə müddətini, dərəcəsini (faizini), 

əlillik qrupunu, sağlamlıq imkanları məhdudluğunu və habelə 

səhhətinin pozulması ilə əlaqədar əlavə çəkdiyi xərcləri 

(qüvvəli yeməklər, protezlər, kənar şəxsin ona göstərdiyi 

xidmət və sair xərclər) müəyyən edir və bu barədə qərar çıxarır. 

2. Zərərçəkənə dəymiş zərərə görə ödənclərin 

növləri və miqdarı  
2.1. İstehsalatda əmək xəsarəti nəticəsində zərərçəkənin 

əmək qabiliyyətinin azalması və ya ölümü nəticəsində dəyən 

zərərin əvəzi aylıq ödənişlər yolu ilə ödənilir. 
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Həmin aylıq ödənc zərərçəkənin xəsarət almazdan və ya-

xud peşə əmək qabiliyyətini itirdiyi gündən əvvəl malik olduğu 

orta aylıq əmək haqqının həmin xəsarət nəticəsində itirdiyi peşə 

əmək qabiliyyətinin faizi miqdarında müəyyən edilib ödənilir. 

İstehsalatda əmək xəsarəti nəticəsində həlak olmuş şəxsin 

himayəsində olmuş və zərərə görə aylıq ödənc almaq hüququna 

malik şəxslərə himayəçinin vəfat etməmişdən əvvəlki faktiki 

orta aylıq əmək haqqının 100 faizi miqdarında ödəniş müəyyən 

edilir. 

2.2. Əmək xəsarəti ilə əlaqədar təqsirkar müəssisə zərər-

çəkənə sağlamlığının pozulması ilə bağlı əlavə çəkdiyi xərclə-

rin, o cümlədən müalicəyə, əlavə qidalanmaya, dərman alınma-

sına, protezləşdirməyə, başqasının qulluğuna, sanatoriya-kurort 

müalicəsinə, xüsusi nəqliyyat vasitələri əldə edilməsinə, başqa 

peşəyə hazırlanmaya çəkdiyi xərclərinin əvəzini ödəyir, bu 

şərtlə ki, zərərçəkənin həmin yardım və qulluq növlərinə 

möhtac olduğu və bunları pulsuz almaq hüququnun olmadığı 

müəyyənləşdirilsin. 

2.3. Zərərə görə aylıq ödəncin məbləği müəyyənləşdiri-

lərkən zərərçəkənə xəsarət yetirilməsi və ya sağlamlığının baş-

qa şəkildə pozulması ilə əlaqədar təyin edilmiş əlilliyə görə 

pensiya, eləcə də həm sağlamlığına zərər vurulanadək, həm də 

zərər vurulduqdan sonra təyin edilmiş digər pensiyalar, müavi-

nətlər və digər bu cür ödənişlər nəzərə alınmır və zərərin əvəzi-

nin ödənilməsi miqdarının azaldılmasına səbəb olmur (zərərin 

əvəzinin ödənilməsi hesabına daxil edilmir). 

3. Zərərə görə ödəncləri almaq hüququna malik 

olan şəxslər, ödənclərin ödənilmə müddətləri və 

hesablanması qaydası  
3.1. Zərərçəkənin (ailə başçısının) öldüyü halda zərərə 

görə ödəncləri almaq hüququ olan şəxslər Azərbaycan Respub-

likası Mülki Məcəlləsinin 1121-ci maddəsi ilə müəyyən edilir. 
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3.2. Zərərçəkənlərə və yaxud zərərə görə aylıq ödənc al-

maq hüququna malik olan şəxslərə ödənclər aşağıdakı vaxtdan 

verilir: 

 zərər çəkmiş işçilərə – istehsalatda əmək xəsarəti 

nəticəsində əvvəlki peşə əmək qabiliyyətini itirdiyi gündən; 

 işçinin vəfatı ilə əlaqədar olaraq zərərin ödənilən miq-

darını almaq hüququna malik olan şəxslərə - mərhumun vəfat 

etdiyi gündən, lakin zərərin ödənilən məbləğini almaq hüququ-

nu əldə etdiyi gündən tez olmayaraq. 

3.3. Zərərə görə aylıq ödəncin miqdarının hesablanmasın-

da götürülən orta əmək haqqı zərərçəkənin əmək xəsarəti alma-

mışdan və ya peşə əmək qabiliyyətini itirməmişdən əvvəlki 12 

təqvim ayı üzrə hesablanır. 

Zərərçəkənin orta aylıq əmək haqqı onun sağlamlığının 

pozulmasından əvvəlki on iki aylıq əmək haqqının ümumi 

məbləğinin on ikiyə bölünməsi yolu ilə hesablanır. Zərər 

vurulanadək zərərçəkən on iki aydan az işləmiş olduğu halda, 

orta aylıq əmək haqqı sağlamlığın pozulmasından əvvəlki 

faktiki işlənilmiş aylar üçün əmək haqqının ümumi məbləğinin 

həmin ayların sayına bölünməsi yolu ilə hesablanır. Zərərçəkə-

nin tam işləmədiyi aylar onun arzusu ilə tam işlənilmiş əvvəlki 

aylarla əvəz edilir və ya əvəz etmək mümkün olmadıqda, he-

sabdan çıxarılır. 

Zərərçəkən peşə xəstəliyinə tutulduqda, zərərə görə aylıq 

ödəncin miqdarının hesablanmasında götürülən orta əmək haq-

qı zərərçəkənin işlədiyi peşə (vəzifə) üzrə əmək fəaliyyətinin 

dayandırıldığı və ya peşə xəstəliyinin təsdiq edildiyindən əv-

vəlki 12 təqvim ayı üzrə hesablanır. 

Əmək xəsarəti nəticəsində zərərçəkən vəfat etdikdə, zərə-

rə görə aylıq ödəncin miqdarının hesablanmasında götürülən 

orta əmək haqqı işçinin ölümündən əvvəlki 12 təqvim ayı üzrə 

hesablanır. 

3.4. İstehsalatda əmək xəsarəti ilə əlaqədar ödənilən 

zərərə görə aylıq ödəncin miqdarının hesablanmasında götürü-
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lən orta əmək haqqı müəyyən edilərkən nəzərə alınan və alın-

mayan ödənclərin siyahısı «Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək 

haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan 

ödənclərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta 

əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi 

barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-

cu il 25 avqust tarixli, 137 nömrəli qərarının 1 nömrəli əlavəsi-

nə uyğun olaraq müəyyən edilir. 

Əgər xəsarət yetirilənədək və ya sağlamlığı başqa şəkildə 

pozulanadək zərərçəkənin əmək haqqında onun əmlak vəziyyə-

tini yaxşılaşdıran sabit dəyişikliklər baş vermişdirsə (tutduğu 

vəzifə üzrə əmək haqqı artırılmışdırsa, daha yüksək maaşlı işə 

keçirilmişdirsə, əyani təhsil aldığı təhsil müəssisəsini bitirdik-

dən sonra işə girmişdirsə və zərərçəkənin əməyinin ödənilmə-

sində dəyişikliyin və ya dəyişiklik imkanının sabitliyinin sübu-

ta yetirildiyi başqa hallarda), onun aylıq əmək haqqı müəyyən-

ləşdirilərkən yalnız müvafiq dəyişiklikdən sonra aldığı və ya 

almalı olduğu aylar üzrə əmək haqqı nəzərə alınır. 

18 yaşına çatmamış zərərçəkənin aylıq ödəncinin miqdarı 

minimum əmək haqqının beş mislindən az ola bilməz. 

3.5. İstehsalatda əmək xəsarəti ilə əlaqədar ödənilən 

zərərə görə aylıq ödənclərin miqdarı qanunvericiliklə müəyyən 

olunmuş qaydada təqsirkar müəssisədə işçilərin minimum 

əmək haqqı və yaxud tarif (vəzifə) maaşlarının kütləvi artımı 

zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada təshih 

edilir və ödənilir. Bu halda aylıq ödənclərin miqdarının hesab-

lanmasında götürülən orta əmək haqqı zərərçəkənin həmin 

təqsirkar müəssisədə işlədiyi peşə (vəzifə) üzrə tarif maaşının 

kütləvi artımdan sonra iki aylıq faktiki orta əmək haqqı 

hesabından müəyyən edilir və göstərilən artım günündən başla-

yaraq ödənilir. Həmin orta aylıq əmək haqqının hesablanmasın-

da nəzərə alınan və nəzərə alınmayan ödənclərin siyahısı «Orta 

əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclə-

rin müəyyən edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazir-
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lər Kabinetinin 2000-ci il 15 iyul tarixli, 126 nömrəli qərarına 

uyğun olaraq müəyyən edilir. 

Mövcud şəraitdə zərərçəkənin peşəsinin (vəzifəsinin) adı 

dəyişdirildikdə və yaxud ləğv edildikdə, təqsirkar müəssisədə 

müvafiq peşə (vəzifə) və yaxud peşə qrupları, müəssisə üzrə 

orta əmək haqqından müəyyən edilərək hesablanır. 

3.6. 3.3–3.5-ci bəndlərdə göstərilən qaydada təqsirkar 

müəssisə tərəfindən zərərçəkənin əvəzçiliklə işlədiyi yerdə 

aldığı əmək haqqı hesablanıb ödənilir. 

3.7. Ermənistan Respublikasının müəssisələrində əmək 

xəsarəti nəticəsində dəymiş zərərə görə ödənc alan qaçqın 

statuslu zərərçəkənlərin zərərə görə ödənclərinin miqdarının 

hesablanmasında götürülən orta aylıq əmək haqqı Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən respubli-

ka üzrə həmin zərərçəkənlərin işləmiş olduqları müvafiq sahə-

lər üzrə mövcud orta aylıq əmək haqqı hesabından müəyyən 

edilir və hər ilin birinci rübündə keçən ilin orta əmək haqqı 

əsasında yenidən hesablanaraq Azərbaycan Respublikası Döv-

lət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaiti hesabına ödənilir. 

3.8. Ləğv edilmiş təqsirkar kolxoz və sovxozların hüquqi 

varisi olmadıqda, zərərçəkənlərə və yaxud zərərin əvəzini 

almaq hüququna malik olan şəxslərə zərərə görə ödənclərin 

miqdarının hesablanmasında götürülən orta aylıq əmək haqqı 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfin-

dən respublikada kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə mövcud olan orta 

aylıq əmək haqqından müəyyən edilir və hər ilin birinci rübün-

də keçən ilin orta aylıq əmək haqqı əsasında yenidən hesabla-

nır və bu qərar qüvvəyə mindiyi tarixdən Azərbaycan Respubli-

kası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaiti hesabına ödəni-

lir. Mülkiyyət forması dəyişdirilmədən saxlanılan kolxoz və 

sovxozlar barədə məlumat ildə bir dəfə Azərbaycan Respubli-

kasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna təqdim edilir 
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3.9. İstehsalat təlimi (təcrübəsi) keçən dövrdə istehsalatda 

əmək xəsarəti alan zərərçəkənlərə və yaxud bu səbəbdən həlak 

olmuş şəxslərin zərərə görə ödənc almaq hüququna malik olan 

ailə üzvlərinə ödənilməli olan zərərin miqdarı onun öyrəndiyi 

peşə (vəzifə) üzrə faktiki orta əmək haqqı, lakin müvafiq tarif 

(vəzifə) maaşından aşağı olmamaqla hesablanır. Bu halda 

faktiki orta əmək haqqı hesablanarkən bu Qaydaların 3.5-ci 

bəndində göstərilən nəzərə alınan və alınmayan ödənişlər 

götürülür. Həmin zərərçəkənlərə istehsalat təlimi (təcrübəsi) 

keçən dövrdə əmək haqqının verilmədiyi hallarda ödənilməli 

olan zərərin miqdarı müvafiq peşə (vəzifə) üzrə tarif (vəzifə) 

maaşından aşağı olmamaqla hesablanır. 

3.10. Zərər dəyməsində təqsirkar olan müəssisənin yeni-

dən təşkil edildiyi halda onun hüquqi varisi zərərçəkənə zərərin 

əvəzini ödəyir. 

3.11. Zərər dəyməsində təqsirkar olan müəssisənin ləğv 

olunduğu halda qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada 

zərərçəkənə zərərin əvəzi ödənilir. 

3.12. Zərərin ödənilməsi ilə əlaqədar tərəflər arasında ya-

ranan mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericili-

yinə müfaviq olaraq həll edilir. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

NAZİRLƏR KABİNETİ 
Q Ə R A R  

№ 038                                                                                               

06/03/2000 il 

İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi 

Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 
İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təs-

diq edilməsi haqqında “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəl-

ləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hü-

quqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-

nun tətbiq edilməsi barədə “Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli, 122 nömrəli Fərmanın icra-

sı təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabineti qərara alır: 

1. “Iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları ” 

təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir  

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.Rasi-zadə  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 

6 mart tarixi, 38 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir  

İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi QAYDALARI  

 

I. Ümumi müddəalar  

1.1. Bu Qaydalar iş yerlərinin attestasiyasının keçirilmə-

sində mülkiyyət və təşkilatı –hüquqi formasında asılı olmaya-

raq respublika ərazisində yerləşən bütün müəssisə və təşkilatlar 

(bundan sonra – Müəssisə) üçün əsasdır və iş yerlərinin attesta-

siyasının məqsədlərini, onun keçirilməsi və müəssisələrdə 

attestasiyasının nəticələrinin istifadəsi və rəsmiləşdirilməsi 

qaydalarını müəyyən edir .  

1.2. Müəssisədə mövcud olan bütün iş yerləri attestasiya-

dan keçməlidir.  
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1.3. İş yerlərinin attestasiyasının normativ əsasını Azər-

baycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi və onun müddəalarına 

uyğun müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul 

edilmiş normativ – hüquqi aktlar, əməyin təhlükəsizlik stan-

dartları sistemi (ƏTSS), sanitar qaydaları, normaları və gigi-

yena normativləri təşkil edir.  

1.4. Bu Qaydaları uyğun keçirilən əmək şəraiti üzrə iş 

yerlərinin attestasiyasının nəticələri aşağıdakı məqsədlərlə 

istifadə olunur: 

qüvvədə olan normativ – hüquqi sənədlərə uyğun olaraq 
əmək şəraiti və mühafizəsi üzrə tədbirlərin planlaşdırılması və 
həyata keçirilməsi;  

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada əmək şəraiti 

təhlükəli və zərərli olan işlərdə və ağır işlərdə məşğul olan 

işçilərə güzəştlərinin və kompensasiyaların verilməsi əsaslan-

dırılması;  

peşə xəstəliyi şübhəsi altında, peşə xəstəliyinin diapazo-

nunun təyin olunmasında, eyni zamanda, mübahisələrin məh-

kəmə yolu ilə olunması, xəstəliyin peşə ilə bağlılığı məsələsi-

nin həlli;  

işçilərin sağlamlığını və həyatını bilavasitə təhlükə altına 
qoyan sexin, sahənin, istehsalat avadanlıqlarının istismarın 
dayandırılması və texnologiyanın dəyişdirilməsi məsələsinə ba-
xılması;  

işçilərin əmək şəraiti bağlı məsələlərin əmək müqaviləsi-

nə (kontrakta) daxil edilməsi; 

iş yerlərində işçilərin əmək şəraiti ilə tanış edilməsi;  
əməyin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması 

ilə əlaqədar olaraq təqsirkar vəzifəli şəxslərə inzibata – iqtisadi 

sanksiyaların tətbiq edilməsi.  

1.5. Attestasiyanın keçirilməsi müddəti 5 ildə bir dəfədən 

az əməyin xarakterinin və şəraitinin dəyişməsində asılı olaraq 

müəssisənin özü tərəfindən müəyyən olunur.  
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İstehsal avadanlıqların yeniləri ilə əvəz edilməsindən, 
texnoloji proseslərin dəyişdirilməsindən, kollektiv mühafizə 
vasitələrin yenidən qurulması ilə əlaqədar, habelə, Dövlət 
Əmək Müfəttişliyinin əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasi-
yasını keçirdiyi zaman aşkar olunmuş pozuntuların aradan 
qaldırılması məqsədi ilə iş yerləri attestasiyadan keçirilməsidir.  

1.6. Təhlükəli və zərərli istehsal amillərinin parametrləri-

nin ölçülməsi, əmək proseslərinin ağırlıq və gərginlik göstəril-

məsinin müəyyən olunması müəssisənin laboratoriyası həyata 

keçirir. Bunun üçün müəssisədə laz ımı texniki vasitələr və 

normativ – sorğu bazası olmadıqda dövlət sanitar – epidemi-

oloji nəzarət mərkəzinin, Dövlət Əmək Müfəttişliyin laborato-

riyaları və bu sahədə göstərilən ölçülərin aparılması hüququna 

malik olan digər laboratoriyalar cəlb olunurlar. İş yerlərinin 

zədə təhlükəsizliyi qiymətləndirilməsi müəssisələr tərəfindən 

müstəqil həyata keçirilir.  

 

II. İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsinə hazırlıq  

2.1. Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiyasına hazırlıq 
bütün iş yerlərinin tutulmasından və instrumental qiymətlənmə-
yə aid olan istehsalat mühitinin təhlükəli və zərərli amirlərinin, 
onların parametrlərin faktiki dəyərləndirilməsi məqsədi ilə 
aşkara çıxarılmasından ibarətdir.  

2.2. Əmək şəraiti üzrə iş yerləri attestasiyasının keçiril-

məsi və təşkili məqsədi ilə müəssisədə əmr verilir, ona müvafiq 

olaraq müəssisədə, lazım gəldikdə onun struktur bölmələrində, 

attestasiya komissiyası yaradılır. Attestasiya komissiyasının 

sədri komissiyanın təbriki və əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin 

attestasiyasına aid sənədləşməsi aparan, onların saxlanmasına 

və tərtib edilməsinə cavabdeh şəxs təyin olunur, eyni zamanda 

əmək şəraiti üzrə iş yerləri attestasiyasına aid işlərin qrafiki və 

müddəti müəyyən olunur.  

Müəssisənin attestasiya komissiyasının tərkibinə həmkar-

lar ittifaqını təşkilatının nümayəndələri, müəssisənin əməyin 
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mühafizəsi xidmətlərinin və əməyin təşkili üzrə peşəkar mütə-

xəssislər daxil edir.  

2.3. Attestasiya komissiyası:  
bütün mərhələlərdə işin aparılması nəzarəti və metodik 

rəhbərliyi həyata keçirir;  

iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi üçün lazımi norma-
tiv – sorğu bazanı tərtib edir və onun öyrənilməsini təşkil edir;  

müəssisənin iş yerlərində yerinə yetirilən işlərin xüsusiy-

yətləri və əmək şəraiti üzrə oxşarlığını göstərməklə tam siya-

hını tərtib edir;  

müəssisədə istehsalat zədələnməsinin səbəblərinin təhlili 

əsasında daha təhlükəli sahələri, işləri və avadanlıqları aşkara 

çıxarır;  

texnoloji prosesin xüsusiyyətləri, avadanlıqların tərkibi 
istifadə olunan xammalın və materiallarının, əmək prosesin 
ağırlığın və gərginliyin, təhlükəli və zərərli istehsalat amil ləri-
nin əvvəllər aparılmış ölçülərinin nəticələri, işçilərin əmək 
şəraitinə aid şikayətlərini nəzərə alaraq qiymətləndirilən hər bir 
iş yerində əmək prosesinin ağırlıq və gərginlik göstəricilərin, 
istehsalat mühitinin təhlükəli və zərərli alimlərin siyahısını 
tərtib edir;  

əmək şəraiti üzrə iş yerləri attestasiyasının nəticələrin iş-

lənməsi avtomatlaşdırmaq üçün yerlərinə, şəhərlərə, sexlərə, 

istehsalatlara kodlar verilir; 

 iş yerlərini attestasiya edir və gələcəkdə istifadəsi üçün 

qərar verir;  

əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və sağlamlaşdırılması 

üçün təkliflər hazırlayır.  

2.4. İş yerlərinin attestasiyası zamanı cihazların və ava-
danlıqların zədə təhlükəsizliyi və əmək şəraitini qiymətləndirir. 
Bununla yanaşı işçilərin fərdi və kollektiv mühafizə vasitələri 
ilə təmin olunması, eyni zamanda bu vasitələrin səmərəliyi 
nəzərə alınır.  
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2.5. Hər bir iş yeri üçün (və yaxud görülən işlərin xüsu-

siyyətləri və əmək ş əraitinin oxşarlığı üzrə qrup iş yerlərinə ) 

əmək şəraiti üzrə iş yerinin attestasiya xatirəsi tərtib edir (əlavə 

olunur).  

 

III. Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiyasının keçiril-

məsi  

3.1. İş yerlərində təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin 
faktiki göstəricilərinin müəyyən edilməsi.  

3.1.1. Əmək şəraiti iş yerlərinin attestasiyası zamanı iş 

yerində mövcud olan bütün təhlükəli və zərərli amilləri, əmə-

yin ağırlığı və gərginliyi qiymətləndirilməlidir.  

3.1.2. Təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin dərəcələri 

instrumental ölçülər əsasında müəyyən olunurlar. Fiziki, kim-

yəvi, bioloji və psixoloji amillərin instrumental ölçüləri, erqo-

nometrik tədqiqatları iş prosesində aparılmalıdır, yəni istehsal 

prosesinin fərdi kollektiv mühafizə saz və səmərəli fəaliyyət 

göstərilməsi texnoloji reqlamentə uyğun olaraq aparılmalıdır.  

3.1.3. Ölçülərin aparılması zamanı normativ sənədlərlə 

ölçü metodları göstərilən ölçü vasitələrindən istifadə olunmalı-

dır. İstifadə olunan ölçü vasitələri metroloji cəhətdən attestasi-

ya olunması və təyin olunmuş müddətdə dövlət yoxlamasını 

keçirməlidir.  

3.2. İş yerlərinin zədə təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi.  

3.2.1. İş yerlərinin zədə təhlükəsizliyi qiymətləndirilməsi-
nin əsas obyektləri aşağıdakılardır:  

istehsalat avadanlıqları;  

qurğular və alətlər;  

təlim və öyrənilmə vasitələri ilə təmin olunma.  

3.2.2. Əməyin mühafizəsi üzrə qüvvədə olan və ona aid 
olan normativ hüquqi aktlar (dövlət və sahə standartlar, əməyin 
mühafizəsi üzrə qaydalar, əməyin mühafizəsi üzrə tipik 
standartlar və s. ) əsasında istehsal avadanlıqlarının, qurğuların 
və alətlərin qiymətləndirilməsi.  
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3.2.3. İş yerlərinin zədə təhlükəsizliyin qiymətləndirilmə-

si əvvəl onun aparılmasının düzgünlüyü, əməyin təhlükəsiz-

liyin təmin edilməsinə aid normativ sənədlərin mövcudluğu və 

onların tələblərinin yerinə yetirilməsi yoxlanılır.  

3.2.4. İstehsal avadanlıqlarının, qurğularının və alətlərin, 

eyni zamanda, tədris və təlim vasitələrinin normativ hüquqi 

aktların tələblərinə uyğunluğun yoxlanılması yolu ilə zədə 

təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi. Bununla yanaşı istehsal 

avadanlığında qurulmuş nümunənin təhlükəsizlik sertifikatları-

nın mövcudluğu nəzərə alınmalıdır. Zədə təhlükəsizliyin qiy-

mətləndirilməsi zamanı təhlükəsizlik tələblərinə ələm etməklə 

istehsal avadanlığın sınaq burazılışı və dayandırılması keçirilir. 

3.2.5. İş yerində istehsal avadanlıqlarının və cihazlarının, 
onlara aid olan normativ hüquqi aktlarının tətbiq olunması və 
yaxud bu sənədlərin müəyyən olunmuş qaydada işlənib hazır-
lanmadığı və təsdiq edilmədiyi hallarda, istehsal avadanlıq-
larının və qurğuların zədə təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi iş 
yerlərində təhlükəsiz iş şəraitini təyin edən müvafiq normativ 
hüquqi aktlarda öz əksini tapan tələblərə uyğun aparılır.  

O cümlədən:  

təhlükə mənbəyi sayılan avadanlığın hərəkətdə olan hissə-

lərinin təsirindən işçilərin mühafizə vasitələrinin mövcudluğu;  

zədələnmə nəticəsində təhlükə yaradan boru xətlərinin, 
hidro, buxar pnevmo-sistemlərin, qoruyucu qapaqların, kabel-
lərin və digər elementlərin mövcudluğu; 

təmir və quraşdırma işləri zamanı avadanlığın hissələrin əl 
ilə yerdəyişməsi məqsədi ilə qurğuların (qolların) mövcudluğu;  

istehsal avadanlığının istismarı zamanı emal edilən və ya-

xud istifadə olunan materialların və mədənlərin iş zonasına sıç-

raması, əşyaların (alətin, tədarükün) yerə düşməsi və atılması 

nəticəsində yaranan təhlükənin aradan qaldırılması;  

konstruksiyaların, binaların hissələrinin dağılması, karxa-

nalarda və şair suxurların və başqa elementlərin uçulması nəti-

cəsində yaranan təhlükənin aradan qaldırılması;  
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təhlükəsizlik nişanların və siqnal boyaların mövcudluğu 

və normativ tələblərə uyğunluğu;  

hasarlarda fiksatorların, blokirovkaların, qermetizasiya 

elementlərinin davamlığını və sərtliyini təmin edən elementlə-

rin mövcudluğu; 

müəyyən təhlükəli və zərərli istehsal amilinin təsiri za-
manı qoruyucu vasitələrin işləməsinin təmin olunması;  

istehsal avadanlığının normal fəaliyyətinin pozulmasının 

idarəetmə pultu üzərində siqnalizatorların, eyni zamanda qəza 

dayandıran vasitələrin mövcudluğu; 

elektrik cihazlarının, elektrik xətlərinin (o cümlədən, tor-
paqlanmanın), gəmiricilərin və həşəratların, əridicilərin daxil 
olmasından, mexaniki təsirdən qorunmasının təmin edilməsi, 
birləşdirici qutularda, elektrotexnik məmulatların, aparatların, 
maşınların korpuslarının içində şəbəkənin və kabellərin birləş-
məsinin həyata keçirilməsi;  

avadanlığın qızmar hissələrinin, yanğın partlayış təhlükəli 

maddələrin işçilərin açıq dəri örtükləri ilə yanğının, alovun və 

yaxud partlayışın səbəbi ola bilən kontaktın aradan qaldırılması;  

müəssisədaxili yolların və keçidlərin ölçülərin normativ 

tələblərə uyğunluğu;  

müəssisədaxili nəqliyyat vasitələri üçün idarəetmə vasitə-

lərin (o cümlədən, qəza dayandırılması vasitələrin) məqsədəuy-

ğun yerləşdirilməsi və icra edilməsi;  

müəssisədaxili nəqliyyat vasitələri yolların təhlükəsizliyi, 
onların mühafizə vasitələri və təhlükəsizlik nişanları ilə təchiz 
olunması; 

əməyin mühafizəsi üzrə təlimatların mövcudluğu və onla-

rın normativ sənədlərə uyğunluğu;  

əl alətlərin və qurğuların mövcudluğu və normativ tələb-

lərə uyğunluğu.  

3.3. İşçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilmələ-

rinin qiymətləndirilməsi.  
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3.3.1. hər bir iş yeri üzrə işçilərin fərdi mühafizə vasitələ-
ri ilə təmin edilməsi, eyni zamanda bu vasitələrin səmərəliyi 
müəyyən olunur.  

3.3.2. İşçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatın 

qiymətləndirilməsi faktiki verilən vasitələrin, xüsusi ayaqqabı 

və digər fərdi mühafizə vasitələrinin fəhlələrə və qulluqçulara 

pulsuz verilməsi haqqında tipik sahə normaları və başqa 

normativ sənədlərlə tutuşdurulması üsulu ilə aparılır. 

3.3.3. İşçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatı 
qiymətləndirilərkən verilən fərdi mühafizə vasitələrinin iş yer-
lərində faktiki əmək şəraitinə uyğunluğunun qiymətləndiril-
məsi ilə bərabər, eyni zamanda onların keyfiyyətinə nəzarət 
həyata keçirilir. Xüsusi mühafizə vasitələrinin səmərəliliyi 
müvafiq sertifikatlarla təsdiq olunmalıdır.  

3.4. İş yerlərində iş şəraitinin faktiki vəziyyətinin qiymət-

ləndirilməsi.  

3.4.1. İş yerində iş şəraitinin faktiki vəziyyətinin qiymət-
ləndirilməsi aşağıdakılardan ibarətdir:  

zərərlilik və təhlükəsizlik dərəcələri üzrə;  
zədə təhlükəsizliyi dərəcələri üzrə;  

işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi, eyni 
zamanda bu vasitələrin səmərəliyi.  

3.4.2. Təhlükə və zərərlik dərəcələri üzrə iş şəraitinin fak-
tiki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, istehsal mühitinin zərərlik 
və təhlükəli əmək prosesinin ağırlığı və gərginliyin göstəriciləri 
üzrə gigiyenik kriteriyaların istehsalat mühitinin təhlükəli və 
zərərli amilləri, əmək prosesinin ağırlığının və gərginliyin, 
ölçülərin nəticələri onların müəyyən olunmuş gigiyenik norma-
tivlərlə tutuşdurulması əsasında keçirilir. Bu cür tutuşdurmalar 
əsasında hər bir alim üçün olduğu kimi, onların kombinasiya-
ları və birləşmələri, eyni zamanda bütövlükdə iş yeri üçün 
əmək şəraitinin sinfi təyin olunur. 

 İşçilərin təhlükəli və zərərli istehsalat amilləri ilə iş növ-

bəsi və yaxud əmək fəaliyyəti zamanı (iş stajının məhdudlaşdı-
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rılması) yol verilən kontakt müddətinin müəyyən olunması 

dövlət sanitar-epidemioloji nəzarət mərkəzləri tərəfindən təş-

kilat rəhbərliyinin peşə qruplarına uyğun təqdimatı əsasında 

aparılır.  

3.4.3. İş yerinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilmə-

sinin nəticələrinə əsasən zədə təhlükəsizliyi üzrə əmək şəraiti-

nin təsnifatına uyğun olaraq ayrıca təhlükə sinfi təyin olunur və 

yaxud iş yerinin təhlükəsizlik tələblərinə tam uyğunluğu haq-

qında rəy verilir.  

3.4.4. İş yerində əmək şəraitinin faktiki vəziyyətinin qiy-
mətləndirilməsinin nəticələri, təşkilatın attestasiya nəticələri 
haqqında qərarına əsasən əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attesta-
siyası pasportuna da daxil edir.  

3.4.5. İş yerində təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin 

olmadığı halda və yaxud onların faktiki göstəricilərin optimal 

və yol verilən miqdarlara uyğun olması, eyni zamanda işçilərin 

zədə təhlükəsizliyi və fərdi mühafizə vasitələri ilə təminat üzrə 

tələblərin yerinə yetirilmədiyi halda, hesab edirik ki iş yerlərin-

də əmək şəraiti gigiyenik tələblərə və təhlükəsizlik tələblərinə 

uyğundur.  

3.4.6. İş yerində təhlükəli və zərərli istehsalat amillərin 

faktiki göstəriciləri zədə təhlükəsizliyi və işçilərin fərdi mü-

hafizə vasitələri ilə təminatı üzrə tələblərinin və yaxud qüvvədə 

olan normalarından yüksək olduğu halda, bu cür iş yerlərində 

əmək şəraiti təhlükəli və zərərli sayılır.  

Əmək şəraitinin 3-cü sinfə (zərərli) aid olunduğu zaman 

iş yeri müvafiq sinfin və zərərliyin dərəcəsinin (3.1,3.2,3.3,3.4, 

eyni zamanda 3.-zədə təhlükəsizliyi üzrə) göstərilməsi ilə və 

onun əməyin mühafizəsi üzrə normativ hüquqi aktların uyğun-

luğuna çatdırılması haqqında təkliflərin müəssisədə əmək 

şəraitinin yaxşılaşdırılması və sağlamlaşdırılması haqqında 

tədbirlər planına daxil edilməsi ilə şərti attestasiya sayılır.  
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Əmək şəraitinin 4-cü sinfə (təhlükəli) aid olduğu halda iş 
yeri attestasiya olunmamış sayılır və təcili olaraq yenidən 
təchiz edilməli və yaxud ləğv edilməlidir.  

3.5. İstehsalat amilləri dərəcələrin instrumental ölçülmə-
ləri, əmək prosesinin ağırlığı və gərginliyinin müəyyən edilmə-
si, iş yerinin zədə təhlükəsizliyinin və işçilərin fərdi mühafizə 
vasitələri ilə təminatının qiymətləndirilməsi müvafiq protokolla 
rəsmiləşdirilir. Protokolların formaları bu və ya başqa göstəri-
cilərinin ölçülməsinin aparılması qaydasını təyin edən normativ 
sənədlərlə müəyyən olunurlar. 

İstehsalat amillərinin instrumental ölçülmələri apardıqda 

və əmək prosesinin ağırlığını və gərginliyini təyin etdikdə pro-

tokola aşağıdakılar daxil edilməlidir:  

iş yerinin və müəssisənin bölməsinin adı və kodu;  

ölçünün keçirilməsi tarixi;  

ölçülərin yerinə yetirilməsinə cəlb olunan müəssisənin 
(və yaxud onun bölməsinin) adı;  

ölçülən istehsalat amilinin adı;  
ölçü vasitəsi (qurğunun, alətin yoxlamanın tarixi və yox-

lama haqqında şəhadətnamənin nömrəsi);  

ölçünün aparılması əsas olan normativ sənədin göstəril-

məsi ilə ölçünün aparılması metodu;  

ölçünün keçirildiyi yer, ölçü nöqtəsini göstərməklə otağın 

eskizi;  

ölçülən parametrin faktiki göstəricisi;  
ölçü aparan işçinin və ölçülərin keçirildiyi obyekt müdi-

riyyətin nümayəndəsinin vəzifəsi, soyadı, adı və imzası;  

ölçünün aparılmasına cəlb olunan cavabdeh şəxsin imza-

sı, müəssisənin (və yaxud onun bölməsinin) möhürü.  

İş yerində zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinin 

nəticələri əsasında protokolda isə qısa xülasələr göstərilir və iş 

yerinin normaların, qaydaların və standartların hansı bəndlərinə 

uyğun olmaması, eyni zamanda qiymətləndirilməni keçirən 

şəxslərin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı göstərilir.  
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İş yerinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinin 

nəticələrin qısa xülasəsi iş şəraiti üzrə iş yerləri attestasiyasının 

xatirəsinə də daxildir.  

 

IV. Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya nəticələrin 

rəsmiləşdirilməsi  

4.1. Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiyasının nəticə-
ləri üzrə aşağıdakılar doldurulur: 

iş yerlərinin attestasiyası və onların iş şəraiti, bu şəraitdə 
çalışan işçilərin sayı və onların fərdi mühafizə vasitələri ilə 
təmin edilməsi haqqında məlumatları əks edirəm və onların 
əmək şəraiti üzrə attestasiya edilməsinin nəticə cədvəli; 

müəssisə üzrə bütövlüklə və struktur bölmələr üzrə ayrı-
lıqda iş yerlərinin sayının, əmək şəraitinin siniflər üzrə bölün-
məsi ilə attestasiya aparılan iş yerlərinin sayının, attestasiya 
aparılan iş yerində məşğul olan işçilərin sayını, onların fərdi 
mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi haqqında məlumatın gös-
tərilməsi ilə iş yerlərinin və onların əmək şəraiti üzrə attestasi-
yasının nəticələrinin toplu siyahısı.  

4.2. Müəssisənin attestasiya komissiyasının işinin nəticə-
ləri əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya produktu ilə rəs-
miləşdirilir. Protokola əlavə edilməlidir:  

əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya pasportu;  
bölmələrdə əmək şəraiti üzrə attestasiyasının və iş yerləri-

nin siyahısı;  

müəssisədə iş yerlərinin və əmək şəraiti üzrə attestasiya 

nəticələrin toplu siyahısı;  

müəssisədə əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və sağlam-
laşdırılması üzrə tədbirlərin planı.  

 

V. Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya nəticələrinin 

həyata keçirilməsi  

5.1. Müəssisədə əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və sağ-
lamlaşdırılması üzrə tədbirlər planının işlənib hazırlanması.  
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5.1.1. Attestasiya komissiyası əmək şəraiti üzrə iş yerləri-

nin nəticələrini, müəssisənin bölmələri və ayrı-ayrı işçiləri tərə-

findən daxil olmuş təkliflərin nəzərə almaqla müəssisədə əmək 

şəraitinin yaxşılaşdırılması və sağlamlaşdırılması üzrə tədbirlər 

planı hazırlayır.  

5.1.2. Planda texnika və texnologiya yaxşılaşdırılması, 
fərdi və kollektiv mühafizə vasitələrinin istifadəsi, sağlamlaş-
dırma, eyni zamanda əməyin təşkili və mühafizəsi üzrə tədbir-
lər nəzərə tutulmalıdır.  

5.1.3. Planda tədbirlərin maliyyə mənbələri, onların həya-

ta keçirilməsi müddəti və icraçılar göstərilməlidir. Plan bütün 

iş yerlərinin əmək mühafizəsi üzrə tələblər uyğunlaşdırılması 

nəzərdə tutmalıdır.  

5.1.4. Plan attestasiya komissiyasının sədri tərəfindən imza-
lanır və əmək mühafizəsi üzrə ümumi komitə ilə (komissiya ilə), 
həmkarlar ittifaqları ilə razılaşdırdıqdan sonra müəssisənin rəhbər-
liyi tərəfindən təşkil olunur və kollektiv müqavilələrə daxil edilir.  

5.2. Əmək şəraiti üzrə iş yerinin attestasiyası işinin yekun-
laşdırılmasından sonra, müəssisənin rəhbəri görülmüş işə qiymət 
verməklə onun nəticələrinin təsdiq edilməsi üçün əmr verilir.  

5.3. Əməyin mühafizəsi üzrə iş yerləri attestasiyasının 

nəticələri müəssisə, rayon, şəhər, bölqə, respublika səviyyəsin-

də mövcud olan əmək şəraiti üzrə məlumat bankının yaradıl-

ması üçün əsasdır.  

5.4. İş yerlərinin attestasiya nəticələri haqqında məlumat 

müəssisənin işçilərinə çatdırılır.  

5.5. Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya sənədləri 

ciddi hesabat materiallarıdır və 45 il müddətində saxlanılmalıdır.  

5.6. Əməyin mühafizəsi üzrə iş yerlərinin attestasiyasının 
keçirilməsinin keyfiyyətinə dövlət nəzarətini Dövlət Əmək 
Müfəttişliyi həyata keçirir.  

5.7. Əməyin mühafizəsi üzrə iş yerləri attestasiyasının 

keçirilməsi üçün müəssisənin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.  
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Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisə-

lərinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş 

işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 

aylıq ödənc üzrə borclarının tənzimlənməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı 

Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələ-

rində istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağ-

lamlığı pozulmuş işçilərin və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçi-

nin ailə üzvlərinin və himayəsində olan digər şəxslərin sosial 

müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssi-

sələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş 

işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq 

ödənc üzrə borclarının tənzimlənməsi Qaydaları” təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tap-

şırılsın ki, bir ay müddətində: 

2.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidentinə təqdim etsin; 

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və 

müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin 

və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlu-

mat versin; 
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2.3. özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəs-

sisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş 

işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq 

ödənc əvəzinə aylıq müavinətin təyin edilməsi və ödənilməsi 

qaydasını və bu Fərmanla təsdiq edilən Qaydaların 4.2-ci bən-

dində nəzərdə tutulan müqavilənin formasını müəyyən etsin;  

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham Əliyev,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. 

Bakı şəhəri, 4 avqust 2008-ci il.  

 

Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisə-

lərinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş 

işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 

aylıq ödənc üzrə borclarının tənzimlənməsi Qaydaları 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2008-ci il 4 avqust tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir  

 

Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisə-

lərinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş 

işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 

aylıq ödənc üzrə borclarının tənzimlənməsi  

 

Q A Y D A L A R I  

 

I. Ümumi müddəalar  

Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci 

illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqra-
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mı”na və “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəl-

ləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq özəlləşdiri-

lən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin (bundan son-

ra - dövlət müəssisələri) istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstə-

liyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən 

həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər 

şəxslərə aylıq ödənc üzrə borclarının əvəzinə aylıq müavinətin 

verilməsi qaydasını tənzimləyir.   

II. Qaydaların tətbiq dairəsi  

2.1. Bu Qaydalar aşağıda göstərilən dövlət müəssisələri-

nin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağ-

lamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçi-

sinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq 

ödənc üzrə borclarına şamil olunur: 

2.1.1. bu Qaydalar qüvvəyə minənədək özəlləşdirilməsi 

barədə qərar qəbul edilmiş, lakin özəlləşdirilməsi başa çatma-

mış dövlət müəssisələri;  

2.1.2. 2003-cü il 27 sentyabr tarixindən bu Qaydalar qüvvə-

yə minənədək özəlləşdirilməsi başa çatmış dövlət müəssisələri; 

2.1.3. bu Qaydalar qüvvəyə minənədək idarəetməyə 

verilən dövlət müəssisələri.   

III. Aylıq müavinətin məbləği  

3.1. Bu Qaydaların II bölməsində nəzərdə tutulan dövlət 

müəssisələrinin müvafiq dövr üçün istehsalat qəzası və yaxud 

peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya 

bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayə-
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sində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına aşağıdakı məbləğlərdə aylıq müavinət verilir:  

3.1. 1. peşə əmək qabiliyyəti 29 faizədək itirildikdə - 30 

manat; 

3.1.2. peşə əmək qabiliyyəti 30 faizdən 59 faizədək itiril-

dikdə - 40 manat; 

3.1.3. peşə əmək qabiliyyəti 60 faizdən 79 faizədək itiril-

dikdə - 50 manat; 

3.1.4. peşə əmək qabiliyyəti 80 faiz və daha çox itiril-

dikdə - 60 manat; 

3.1.5. həlak olduqda - 70 manat.  

IV. Aylıq müavinəti seçmək hüququ  

4.1. Bu Qaydaların II bölməsində nəzərdə tutulan dövlət 

müəssisələrindən istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi üzrə, 

eləcə də bu səbəbdən ailə başçısını itirməyə görə aylıq ödənc 

almaq hüququ olan şəxslər bu ödəncin əvəzinə müvafiq 

qaydada aylıq müavinət almaq hüququna malikdirlər. 

4.2. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçi və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin 

ailə üzvü, yaxud himayəsində olan digər şəxs aylıq ödəncin 

əvəzinə aylıq müavinət almaq üçün qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş qaydada müavinət təyin edən orqana ərizə ilə müraciət 

edir və forması Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

tərəfindən müəyyən edilən müvafiq müqavilə bağlayır.  
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4.3. Aylıq müavinəti almaq üçün müraciət olunmadıqda, 

aylıq ödənc təqsirkar müəssisə tərəfindən mövcud qanunverici-

likdə nəzərdə tutulmuş qaydada ödənilir.   

V. Müavinətin verilməsi müddəti və qaydası   

5.1. Aylıq müavinət onu almaq hüququ yarandığı gündən 

tez olmayaraq, 2003-cü il oktyabrın 1-dən etibarən, bu Qayda-

ların 2.1.1-ci və 2.1.2-ci bəndlərində göstərilən dövlət müəssi-

sələrinin özəlləşdirilməsi başa çatanadək, 2.1.3-cü bəndində 

nəzərdə tutulan müəssisələrin isə onları idarə etmək hüququna 

dair bağlanılmış müqavilə qüvvəyə minənədək olan dövr üçün 

verilir.  

5.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə 

Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi bu Qaydaların II bölməsində 

göstərilən dövlət müəssisələrinin siyahısını (2003-cü il 27 

sentyabr tarixindən bu Qaydalar qüvvəyə minənədək özəlləş-

dirilməsi başa çatmış dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin 

başa çatması tarixi göstərməklə) Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim edir.  

5.3. Bu Qaydaların 5.2-ci bəndində göstərilən müəssisələ-

rin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağ-

lamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçi-

sinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq 

müavinətin təyin edilməsi və ödənilməsi Azərbaycan Respubli-

kası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli 

orqanları tərəfindən həyata keçirilir.  

5.4. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosi-

al Müdafiəsi Nazirliyi aylıq müavinətin ödənilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə rüblük hesa-

bat təqdim edir. 
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5.5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə 

Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi dövlət müəssisələrinin özəlləş-

dirilməsinin başa çatdığı tarixdə və ya onları idarə etmək 

hüququna dair bağlanılmış müqavilə qüvvəyə mindikdə, aylıq 

müavinətin ödənişinin dayandırılması məqsədi ilə bir həftə 

müddətində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyinə yazılı bildiriş göndərir.  

5.6. Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin başa çat-

ması tarixindən, eləcə də onları idarə etmək hüququna dair bağ-

lanılmış müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra istehsalat qəzası 

və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisi-

nə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və 

himayəsində olan digər şəxslərə ödənclər “İstehsalat qəzası və 

yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və 

ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə ödənclərin 

verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğlərinin təsdiq edil-

məsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2003-cü il 9 yanvar tarixli 3 nömrəli qərarında müəyyən olun-

muş qaydada ödənilir.   

VI. Məsuliyyət  

Bu Qaydaların pozulmasına görə təqsirkar şəxslər qanun-

vericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 
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