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Özet 
 
Bu çalışmada bir hazır beton firmasında, kurumsallaşma sürecinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) performansını arttırmak için yapılan OHSAS 18001 çalışmaları 
anlatılmıştır.  
 
Bu kapsamda, işletme bünyesinde OHSAS 18001 Projesi, seçilen tesislerde İş Sağlığı 
ve Güvenliği teknik incelemeleri ile başlatılmış ve bu incelemeler sonucunda sistem 
çalışmalarına yönelik taslak proje planı hazırlanmıştır. Teknik aksiyonlara yönelik tüm 
tesisleri kapsayan ön bütçe belirlenmiş ve proje ekibi tarafından gerekli sistem 
çalışmaları yürütülerek, yasal gereklilikler çerçevesinde ve belirlenen risk 
değerlendirme sistematiğine uygun olarak, öngörülen risk kontrol yöntemleri 
uygulanmıştır. Sistem ile ilgili dokümantasyon yapısı oluşturularak ortak konular kalite 
yönetim sistemi ile entegre edilmiş, yapılan iç denetimlerin ardından, bağımsız bir dış 
denetim firması tarafından belgelendirilmiştir.  
 
Kurulan yönetim sistemi ile firma bünyesinde proaktif İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü 
oluşturulmaya başlanmıştır. Risk değerlendirme sistematiğinin işletilmesi, tehlikeli iş 
analizlerinin yapılması ve hazırlanan dokümantasyon ile tüm tesislerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği standartları belirlenmiştir.  
 

  



Abstract 
 
In this paper, OHSAS 18001 works in a ready mixed company are presented which has 
been carried out in order to increase Occupational Haealth and Safety performance in a 
turn-into institution process. 
In that aspect, OHSAS 18001 project has been started with some technical analyses in 
selected plants and a draft project plan has been prepared after these investigations. A 
pre-budget has been determined for technical actions for all the plants and system works 
has been carried out with risk evaluation systematic according to law requirements by 
project team. A documentation structure has been formed with integrating some 
common topics with Quality System and after a number internal audits and the company  
has been documented by an independent auiditing company.   
With the management system that set up in the company, proactive Occupational 
Haealth and Safety culture consideration has been started. After running risk evaluation 
systematic, analysing dangerous works and the documentation set up, Occupational 
Haealth and Safety standarts has been determined in all the plants. 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Kuruluşlar, teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimi, artan rekabet ve değişen çalışma 
koşullarıyla birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını daha kapsamlı ve sistematik 
olarak ele almaktadırlar. İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan kayıpları en 
aza indirirken performanslarını ve verimliliklerini de arttırmayı hedeflemektedirler. 
 
OHSAS 18001 müşterilerin belgelendirilebilen bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistem 
standardı oluşturulması ile ilgili acil isteklerine cevaben ve kuruluşların kalite, çevre ve 
iş güvenliği sistemlerini entegre etmelerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.[1]  
 
 

2. OHSAS 18001 PROJESİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
 
Proje kapsamında, sistemin kurulması ve sistem performansının üst yönetime 
raporlanmasından sorumlu olarak Yönetim Temsilcisi ve uygulamalar ile ilgili 
koordinasyonun sağlanması, dokümantasyon çalışmalarının yürütülmesi ve sistem 
kurulduktan sonra gerekli izleme faaliyetlerinden sorumlu olarak da İş Sağlığı ve 
Güvenliği Sorumlusu atanmıştır. Çalışmaların başlangıcında Yönetim Temsilcisi 
tarafından seçilen tesislerde İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanı ile birlikte teknik 
incelemeler yapılmıştır. İnceleme sonucunda iyileştirme noktaları belirlenmiş ve gerekli 
teknik aksiyonlar ile diğer ihtiyaçlara yönelik ön bütçe hazırlanmıştır. İnceleme 
sonuçları, ön bütçe ve taslak proje planı ile birlikte üst yönetime raporlanmıştır. 
 
Yürütülecek faliyetler ile ilgili, İş Sağlığı ve Güvenliği yasal gereklilikleri proje ekibi 
tarafından gözden geçirilmiş ve dokümante edilmiştir. Oluşturulan risk değerlendirme 
prosedürü doğrultusunda proje ekibi ve tesis şefleri detaylı tesis incelemeleri ve ofis 
çalışmaları yaparak  risk kontrol yöntemlerini belirlemiştir. Yasal gereklilikler 
kapsamında yapılacak faaliyetler ve belirlenen risk kontrol yöntemleri, tüm tesisleri 
kapsayacak şekilde yönetim programının oluşturulması ve bütçenin kesinleştirilmesi 
için üst yönetime raporlanmıştır.  
 

  



Yönetim programı ve bütçenin onayını takiben İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları 
belirlenen risk büyüklüklerine göre önceliklendirilerek başlatılmıştır. Bu kapsamda 
gerekli fiziki önlemler için taşeron firma seçimleri yapılmış, satın alınacak ürünler ile 
ilgili kriterler belirlenmiş ve sağlık kontrolleri ile ilgili takvim oluşturulmuştur.  
 
Proje kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda acil durum yönetimi, yangın 
söndürme cihazı kullanımı ve ilk yardım konulu eğitimler verilmiştir. Seçilen bir tesiste, 
geniş katılımlı bir acil durum tatbikatı yapılmıştır. Ayrıca hazırlanan dokümantasyon ve 
belirlenen risk kontrol yöntemleri ile ilgili tesis şefleri tarafından tesis personeline 
gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile paralel olarak doküman hazırlama çalışmaları 
da başlatılmış ve proje ekibi arasında hazırlanacak dokümanlar ile ilgili görev dağılımı 
yapılmıştır. Dokümantasyon çalışmalarının tamamlanmasını takiben iç denetçi eğitimi 
verilmiştir. İç denetimlerin yapılması ve saptanan uygunsuzlukların düzeltici faaliyetler 
ile giderilmesinden sonra dış denetim için seçilen kuruluşa başvuruda bulunulmuştur. 
 
Dış denetim; merkez ofis, laboratuvar ve herbir bölgeden seçilen tesislerin denetlenmesi 
ve dokümantasyon incelemesini kapsamıştır. Denetim sonucuna göre firma kurduğu İş 
Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi ile OHSAS 18001 sertifikası almaya hak 
kazanmıştır.  
 
Kurulan sistem OHSAS 18001’e uygun olarak beş temel aşamada sunulmaktadır: 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 
• Planlama 
• Uygulama ve Operasyon 
• Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler 
• Yönetimin Gözden Geçirmesi 
 

 
3. OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

ESASLARI 
 
3.1. Politikanın Oluşturulması 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği politikası mevcut kalite politikası ile entegre edilerek “Yönetim 
Politikası” oluşturulmuştur. Yönetim politikası; temel çerçeve olarak iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının en aza indirilmesi ve iş sağlığının korunmasını öngörmektedir. 
Yasal mevzuata uyum ve sürekli iyileştirme kavramları da politikada yer almaktadır. 
 
3.2. Planlama 
 
3.2.1. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü 
Kuruluşta, tehlike tanımlaması, risk değerlendirme yönteminin belirlenmesi ve risk 
kontrol yöntemlerinin seçimi ile ilgili sistematik, dokümante edilen Risk Değerlendirme 
Prosedüründe tarif edilmektedir. Süreç, temelde Risk Değerlendirme Formları’nın 
uygun ve eksiksiz şekilde doldurularak ilgili sorumluya aktarılması ve öngörülen risk 
büyüklüğü ve kontrol yönteminin yönetimce değerlendirilip bütçelenmesi ve gerekli 
uygulamanın yapılmasına dayanmaktadır.  
Risk değerlendirme formları aşağıdaki lokasyonlar belirtilerek doldurulur: 

  



• Atölye 
• Tesis 
• Şantiye 
• Trafik 
• Laboratuvar 
• Ofis 
• Yemekhane 
• Diğer 

 
Risk değerlendirme formu aşağıdaki bilgileri kapsar: 

• Tehlike tanımlaması ve tehlike cinsi 
• Risk faktörleri 
• Riskler 
• Yasal gereklilik (varsa) 
• Risk değerlendirme matrisi ve risk büyüklüğü 
• Öngörülen kontrol-önlem 
• Hazırlayan ile ilgili bilgiler 
• Tarih 
 

Onaylanan Risk Değerlendirme Formuna bir takip numarası verilerek Risk 
Değerlendirme Kontrol Tablosuna aktarılır. Gerekli izleme elektronik ortamda bu tablo 
üzerinden yapılır.  
 
Risk değerlendirme sürecinde karar verilen ve uygulamaya alınan bazı risk kontrol 
aksiyonları şu şekilde örneklenebilir: 

• Tesis çevre ve kapı güvenliğine yönelik tel çit ve bariyer uygulaması 
• Tesislerde korkuluk vb. fiziki önlemlerin alınması 
• Konveyör bant altlarının malzeme düşmesine karşı kapatılması 
• Belirlenen kişisel koruyucu malzeme ihtiyaçlarının satınalınması ve dağıtımı 
• Emisyon ölçümlerinin yenilenmesi 
• Paratonerleri eksik tesislerin aktif paratonerlerle teçhizi; radyoaktif olanların 

yönetim programı dahilinde aktife çevrilmesi 
• Pompaların uzaktan kumanda ile teçhiz edilmesi 
• Yakıt tankları ile ilgili şartların standartlara uygun hale getirilmesi 
• Tüm tesislerde sağlık odalarının hazırlanması; gerekli sağlık malzemeleri ile 

teçhiz edilmesi 
• Araçlarda yasal açıdan gerekli olan eksik evrak ve teçhizatın tamamlanması 
• Tesis ve binalarda eksik yangın tüplerinin tamamlanması 
• Acil durum eğitimlerinin verilmesi 
• Tesis elektrik sistemlerinin gözden geçirilmesi 
• Tesislerde iletişim panolarının oluşturulması 
• İş sağlığı ve güvenliği levhaları ile ilgili ihtiyacın belirlenmesi ve satınalınması 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Personel Rehberi hazırlanması 

 
3.2.2. Yasal mevzuat 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde söz konusu olan 
bütün yasal ve diğer gerekliliklerden haberdar olma, ilgili mevzuatı anlama, çalışanlara 
duyurma hususu bir prosedür dahilinde ele alınmıştır. Bu sistematik kapsamında 

  



elektronik ortamda ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin belirtildiği Mevzuat 
Kaynakçası oluşturulmuş, bu kaynakça doğrultusunda merkez ve tesislerde ilgili 
mevzuatın son güncel revizyonlarının bulunması sağlanmış, değişen mevzuat 
hükümlerinin takip edilmesi ve değişikliklerin duyurulması ile ilgili sorumluluk ve 
yetkiler belirlenmiştir.  
 
3.2.3. Hedefler 
İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri ana hedefler ve bağlı alt hedefler olarak yıllık 
belirlenmekte ve üç ayda bir yapılan yönetim gözden geçirme toplantıları ile revize 
edilmektedir. Tesislerden gelen aylık performans raporları doğrultusunda İş Sağlığı ve 
Güvenliği metrikleri oluşturulmaya başlanmıştır. 
 
3.2.4. Yönetim programı 
Konulan ana hedeflerin ve özellikle risk kontrol yöntemlerini kapsayan alt hedeflerin 
takibine yönelik hazırlanmaktadır. Yönetim Programı, ana ve alt hedeflerle ilgili 
termini, sorumlulukları, gerekli kaynakları ve ilgili doküman tanımlamasını kapsar. 
Ayrıca konulan hedefin, risk değerlendirme süreci çerçevesinde izlenebilirliğini 
sağlamak üzere ilgili risk değerlendirme form numarası da programda yer alır. 
 
3.3. Uygulama ve Operasyon 
 
3.3.1. Yapı ve sorumluluk 
İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonu şeması tanımlanmıştır. Ayrıca kuruluş 
organizasyon şemasında da gerekli revizyon yapılmış ve ilgili pozisyonlar belirtilmiştir. 
Organizasyonda yer alan pozisyonlarla ilgili görev, yetki ve sorumluluklar dokümante 
edilmiş ve ilgili kişilere bildirim yapılmıştır. 
 
3.3.2. Eğitim, bilinçlendirme ve yetkinlik 
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim ihtiyaçları tesislerden ve merkez çalışanlarından gelen 
talep üzerine yıllık eğitim programı dahilinde ele alınmaktadır. Ayrıca risk 
değerlendirme sürecinde ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları da dikkate alınarak eğitim planı 
revize edilir. Organizasyonun her aşamasındaki çalışanlar İSG eğitimi alımaktadır. Bir 
çalışan işe yeni girdiğinde sistem ile ilgili temel kavramları öğrenmesi ve şirket içindeki 
İSG sorumluluklarını bilmesi açısından temel eğitim alır. Tesis şefleri tarafından gerek 
teknik içerikli gerekse İSG bilinçlendirme toplantıları yapılır. Yetkinlik tanımları ise 
görev, yetki, sorumluluk dokümanında tariflenmiş olup, ayrıca işbaşı davranış takibi ve 
performans ölçümü ile de gerekli izleme yapılır. 
 
3.3.3. Danışma ve iletişim 
Tesis ve ofislerde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği panolarında, yaşanan talihsiz 
kazalarla ilgili açıklayıcı ve tekrarını önleme amaçlı bilgiler, İSG kültürünün 
oluşmasına yönelik kavramlar, duyurular ve internet üzerinden gelen faydalı bilgiler 
bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu, iletişimin aynı içerikte olmasını 
sağlamak amacıyla bilgileri network üzerinden tesis ve ofislere iletmektedir. 
 

  



3.3.4. Dokümantasyon-doküman ve veri kontrolü 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dokümantasyonu, tamamen elektronik ortamda 
saklanmaktadır. İlgili dokümana Kalite Doküman Yönetim Sistemi (QDMS) yazılımı 
üzerinden erişilmektedir. Sistem kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı ve İlk 
Yardım El Kitabı hazırlanmıştır. Ayrıca sistemi tanımlayan prosedür, talimat ve formlar 
yer almaktadır. Doküman ve Veri Kontrolü kalite yönetim sistemi ile entegre edilmiş 
olup belirtilen yazılım üzerinden gerekli revizyon ve duyurular yapılmaktadır. 
 
3.3.5. Operasyonel kontrol 
Hazırlanan kontrol prosedürü temel konularda İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini ve 
işletme kriterlerini belirlemektedir. Bu konulardan bazıları bir veya birden fazla 
talimatla desteklenmektedir. 
 
Operasyonel kontrol kapsamında onsekiz ayrı tehlikeli iş tanımı yapılmış ve bu işlerle 
ilgili destek dokümanlar hazırlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği teknik analizleri 
yapılmıştır (Şekil 1). Belirlenen tedbirler alınmadan ve Tesis Şefi izni olmadan bu 
işlerin başlatılması yasaklanmıştır. Tehlikeli işlerin bazıları aşağıdaki gibidir: 

• Mikser Yatak Değişimi 
• Panmikser Temizliği 
• Motor Değişimi 
• Çimento Silosu Üstü Filtre Değişimi 
• Tambur Değişimi 
• Pompa Borusu Değişimi 

  



Şekil 1: Tehlikeli iş analizine bir örnek : Tambur değişimi 

 
Tambur 
arızası 
nedeniyle iş 
durması 

Tamirle ilgili 
kişi,alet v.s 
belirlenmesi 

İş bölümü yapılması 

Gerdirme ve 
kayışların 
çıkarılması, 
redüktörün 
sökülmesi ve yere 
alınması 

Arıza tespiti için 
bantın üzerine 
çıkılması 

Bantı gerdirme  
çift caraskal ile askılama 
yatakların sökümü 
tamburun çıkartılması 
 

Tamburun 
vinçle 
indirilmesi 

Tamburun 
araca 
yüklenmesi 

İşlemlerin geriye 
dönük tekrarı 

1,2,3 
4,5,6 

7,8 9,10,11 

12 13 

A
D

IM
L

A
R

 
B

U
L

G
U

L
A

R
 

1. Bant çukurunda işci bulunması 
2. Malzeme yığılması 
3. Diğer motorların çalışması 
4. Bant üzerinden düşme tehlikesi 
5. Arıza bölgesine girme tehlikesi 
6. Gereğinden fazla insan çıkması 
7. Caraskal seçimi ve kullanımı, ağırlık kullanımı, montaj 
8. Çektirmelerin yerinden kurtulması 
9. İşe uygun olmayan malzeme kullanılması 
10. Ağır tamburun insan gücüyle yerinden çıkartılması 
11. Sökülemeyen vidalar ( taş motoru , oksijen kullanımı) 
12. Her zaman vinç bulunamaması,indirmede insan gücü kullanımı 
13. Balyoz kullanımı 

1. İşci girişinin emniyet  şeridi  ve/veya uyarı levhaları ile önlenmesi  
2. Yığılan malzeme boşaltılması 
3. Acil durum stopunun devreye alınması 
4. Askı için kulak kaynatılması, paraşüt tipi emniyet kemeri kullanımı/korkuluklu platform yapılması 
5. Bant altının emniyet şeritleri ile çevrilmesi 
6. Bölüm yöneticisi tarafından tespit için çıkacak kişilerin belirlenmesi 
7. Caraskal kullanım talimatına uygun işlem yapılması 
8. Çektirmelerin sabitlenmesine dikkat edilmesi,  
9. Yapılacak işlemlere uygun malzemenin belirlenmesi, beceri, eğitim 
10. Tanburun çıkarılmasında kolaylık sağlamak amacıyla gerekirse tesis dizaynı değiştirilmeli. 
11. Kullanılan spiral taş, oksijen kaynağı ilgili talimatlara göre kullanılmalıdır. Gerekli KKM kullanılmalıdır. (Eldiven, kaynakçı gözlüğü, baret) 
12. Tambur indirilirken kesinlikle vinç veya caraskal kullanılmalıdır. 
13. Balyozun sap kontrolü yapılmalıdır. 

Ö
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E

M
L

E
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Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili satınalma gereklilikleri için Yan Sanayi 
Değerlendirme ve Satınalma Prosedürleri revize edilmiştir. Özellikle tehlikeli malzeme 
satınalımı ile ilgili kriterler belirlenmiş ve dokümante edilmiştir. Mevcut yan sanayi 
değerlendirme kriterlerine ilgili firmanın İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları 
performansı da eklenmiştir. Bakım sürecindeki İSG konuları ile ilgili olarak Bakım 
Yönetimi Prosedürü revize edilmiştir. 
  
Çalışanlarını ve ilgili tarafları, bedensel ve ruhsal açıdan iş ortamındaki tehlikelerden 
koruma ve gelecekte oluşabilecek  meslek hastalıklarının önüne geçmek amacıyla, risk 
değerlendirme süreci ve tehlikeli iş analizleri dikkate alınarak gerekli Kişisel Koruyucu 
Malzemeler belirlenmiştir. Tüm tesislerde kişisel koruyucu malzemelerin doğru ve etkin 
kullanımı konusunda bakım, temizlik ve yenileme esasları bir prosedür dahilinde 
açıklanmış ve üst yönetimin bu konuya verdiği önem çalışanlara aktarılarak çalışanlar 
arasında koruyucu malzeme kullanım kültürünün oluşturulmasına yönelik  
uygulamaların etkinliği sürekli izlenir hale getirilmiştir. 
 
Firma çalışanlarının işe giriş, çalışma, yemekhane, yaşam alanları ve sağlık işlemleri ile 
ilgili bütün iş ve sosyal şartlarının İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ve ilgili 
şartnamelere uygun olarak yürütülmesi amacıyla her tesis bünyesinde sağlık odaları 
oluşturulmuş ve işyeri hekiminin önerileriyle gerekli sağlık teçhizatı sağlanarak işyeri 
günlük ve periyodik muayeneler, ilk yardım eğitimleri, çalışma ortamı sağlık ve hijyen 
kontrolleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Sağlık ve hijyen konusu 
dokümante edilmiş bir prosedür dahilinde ele alınmıştır. 
 
Operasyonel kontrol kapsamında hazırlanan talimatlar ilgili personele duyurulmuştur. 
Bu bağlamda hazırlanan talimatların bazıları aşağıdaki gibidir: 

• Akaryakıt İkmal Talimatı 
• Elektrik Tesisatı İş Güvenliği Talimatı 
• Tesis İçi ve Dışı Trafik Talimatları 
• İlk yardım Talimatı 
• Üretim ve Bakım Talimatı 

 
3.3.6 Acil durum hazırlığı 
Tüm tesisleri fiziksel ve finansal açıdan etkileyecek, operasyonlara ara verilmesi ile 
sonuçlanabilecek acil durum potansiyellerini belirlemek, belirlenen acil durum 
potansiyellerine yönelik gerekli hazırlıkları yapmak ve acil durumların yönetimi ile 
ilgili olay komuta sistemine ilişkin esas ve kuralları belirlemek amacıyla acil durum 
prosedür, talimat ve planları hazırlanmıştır. 
 
Acil durumlar olarak belirlenen Yangın, Deprem, Patlama, Sel, Fırtına, Yıldırım 
düşmesi, Heyelan, Sabotaj / bombalama, Trafik kazası gibi olaylar karşısında olay 
komuta organizasyonu, acil durum ekipleri, kaçış ve toplanma alanları, acil durum 
ekipmanları, aydınlatma ve uyarı sistemleri, tesisler bazında hazırlanmış acil durum 
planlarında belirtilmiştir. Acil durumlarda destek alınacak firma personeline, kamu ve 
özel sektör kuruluşlarına kardeş tesislere ait irtibat bilgileri ile ilgili iletişim listeleri 
oluşturulmuştur.

  



Acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla acil durum, ilk yardım, arama ve kurtarma, yangınla 
mücadele vb. konularda çalışanlara sürekli bir eğitim desteği sağlanmakta ve iletişim panoları 
vasıtasıyla acil durumlarla ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.  
 
Meydana gelebilecek bir acil durum karşısında nasıl bir aksiyon alınacağı ile ilgili olarak 
belirli periyotlarda acil durum tatbikatları düzenlenmekte, etkin olarak gerçekleştirilemeyen 
ve eksik kalan hususlar ile ilgili sonuç raporları hazırlanmakta ve üst yönetime bilgi 
verilmektedir.  
 
3.4. Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler 
 
3.4.1. Performans izleme ve ölçme 
Firma bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği etkin olarak sürdürmek amacıyla sistem ve 
uygulamalar bazında proaktif ve reaktif performans takibi yapılmaktadır. Proaktif performans 
izleme kapsamında tesislerin özelinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik kontrol listeleri 
hazırlanmış ve tesis şefleri tarafından periyodik olarak kontroller yapılmaya başlanmıştır. 
Yapılan bu kontroller üç ayda bir İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu tarafından 
denetlenmektedir. Fiziki ortam, gürültü ve toz emisyon ölçümleri yıllık olarak onaylı dış 
kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. 
 
Reaktif performans ölçme ve izleme kapsamında her tesiste meydana gelen olağan dışı olay 
ve kazaların, kaza oranı, kaza ağırlık ve sıklıkları ile istatistiksel değerlendirmeleri 
yapılmaktadır. Tüm bu proaktif ve reaktif ölçüm ve izleme sonuçları, aylık ve yıllık olarak 
hazırlanan firma İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyet Raporları ile üst yönetime raporlanmakta ve 
sistemin sürekli iyileştirilmesine yönelik gerekli karar alma desteği üst yönetime 
sağlanmaktadır. 
 
3.4.2. Kaza, olay, uygunsuzluk ve düzeltici - önleyici faaliyetler 
Firma bünyesinde meydana gelen iş kazası, olağan dışı olay (incident) ve uygunsuzluklar 
Uygunsuzluk-Olay-Kaza Raporlama Prosedürüne uygun olarak ele alınmaktadır. Bu 
kapsamda tespit edilen olay ve uygunsuzluklar ile meydana gelen iş kazalarında acil 
müdahaleyi takiben gerektiğinde “Kaza Araştırma Ekibi” tarafından ilgili durumun meydana 
gelmesindeki kök nedenler araştırılarak, tekrar yaşanmasını önlemek için ne gibi önlemlerin 
alınması gerektiği belirlenmektedir. Uygunsuzluk-Olay-Kaza Raporu ile uygunsuzluk, olay 
ve/veya kazanın ne olduğu ve nasıl önleneceğine ilişkin gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler 
kayıt altına alınmaktadır. İş kazalarında yasal bildirim süresi ve bildirim formu sistemde 
belirtilmiştir. 
 
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlere yönelik uygulamalarda ise, İş Sağlığı ve Güvenliği 
gereklilikleri belirlenerek kalite yönetim sistemi ile entegre edilmiştir. 
 
3.4.3. Kayıtlar ve kayıtların yönetimi 
Yasal olarak tutulması gereken kayıtlar ve ilgili süreler tanımlanmış olup diğer ilgili 
gereklilikler ile ve kalite kayıtlarının kontrolü prosedürü ile entegre edilmiştir. 
 
3.4.4. Denetim 
İç denetimlerle ilgili gereklilikler kalite yönetim sistemi prosedürü ile entegre edilmiştir. 

  



  

 
3.5. Yönetimin Gözden Geçirmesi 
 
Yönetimin gözden geçirmesi süreci de kalite yönetim sistemi prosedürü ile entegre edilmiş 
olup yılda iki defa gözden geçirme toplantıları yapılmaktadır. 
 
 

4. SONUÇLAR 
 
Hazır beton tesis faaliyetleri gözönüne alındığında yoğun çalışma temposu ve hızlı iş 
akışlarına sahip sektörümüzde İş Sağlığı ve Güvenliğinin korunması ve bunun sürdürülebilir 
bir temele oturtulması, gerek İSG performansının artırılması açısından gerekse çalışanın 
motivasyonu  ve işletme verimi için son derece önemlidir. 
 
OHSAS 18001’in kurulma aşamalarında üst yönetim desteği ve kaynak planlaması önemli rol 
oynamıştır. Yapılan teknik incelemeler sonrasında oluşturulan ön bütçe ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği aksiyonları için maddi kaynak ayrılmış ve görevlendirilen proje ekibinin planlı ve 
üretken çalışmaları ile de aksiyonlar ve dokümantasyon çalışmaları etkin bir şekilde ve 
zamanında gerçekleştirilmiştir.   
 
Kurulan yönetim sistemi, planlı eğitim ve işbaşı bilgilendirmeleri ile firma bünyesinde 
proaktif İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturulmaya başlanmıştır. Yasal gereklilikler 
dikkate alınmış, hazırlanan dokümantasyon çerçevesinde risk değerlendirme sistematiği 
işletilmiş, operasyonel kontrol alanları belirlenmiş ve tehlikeli iş analizleri yapılarak 
birbirinden uzak lokasyonlarda bulunan tesislerde kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği 
standartları oluşturulmuştur. 
 
Yönetim politikasına uygun olarak sürekli iyileştirmenin sağlanabilmesi için, risk 
değerlendirme sistematiğinin uygulanması, gerekli eğitimlerin periyodik olarak verilmesinin 
sürdürülmesi ve performans ölçüm ve izleme yöntemlerinin etkin olarak işletilmesi şarttır. 
Bununla birlikte uygunsuzluk, olay ve kaza raporlama ve iletişim konularında üst yönetim ve 
çalışanların desteğinin artarak devam etmesi sistemin etkinliğini artıracaktır. Zaman içerisinde 
oluşacak veritabanı ile sayısal hedeflerin belirlenmesi ve takip edilmesi sağlanacaktır. 
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