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İş kazalarını önleyin, güven sağlayın 
 
 

TÜV NORD CERT – OHSAS 18001:2007 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Sistemi 
Sertifikasyonu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İşle ilgili kazalar ve hastalıklar 
genelde yanlış davranışlardan ve 
şirketlerin organizasyonel 
yapısındaki kusurlardan 
kaynaklanır. 
BS OHSAS  18001'e  uygun 
olarak bir iş sağlığı ve güvenliği 
yönetimi sisteminin uygulamaya 
konulması bu tür eksikliklerin 
düzeltilmesine yardımcı olur. 

 
Bu sistem, çalışanların sağlığını 
ve yaşamlarını korumayı 
amaçlar.OHSAS 18001, Sirket 
içinde sorumlu olan kişilerin 
yükümlülük risklerini sınırlarken 
daha fazla karlılığa ve itibara 
sahip olunmasına da katkıda 
bulunur. 

 
 
 
 
 

Günümüzde gittikçe artan sayıda 
müşteri ve potansiyel iş ortaklığına 
bağlı olarak, OHSAS sertifikasyonu 
iş ortaklıklarında bir şart olarak 
talep edilebilmektedir. 
 
Sertifikasyonun hedef grupları 
İş sağlığı ve güvenliği yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi 
ve sertifikalandırılması, her sektörden kuruluş için uygundur. 
Bu standart tüm dünyada uygulandığından BS OHSAS 18001 
sertifikasyonu özellikle uluslararası alanda çalışan şirketler için 
faydalıdır. Ayrıca ISO 9001 ve ISO 14001 ile birlikte entegre 
bir yönetim sistemi olarak da hayata geçirilebilir. 

 
Sertifikasyonun avantajları 
Sertifika sahibi olan şirketler, güvenlik ve sağlık alanındaki 
süreçlerini en verimli hale getirmiş olduklarından operasyonel 
sorunlarla daha az karşılaşırlar. 
Bu sayede daha az kaza ve hastalık, çalışanların güvenlik 
konusundaki bilinçlerinin artması ve şirket bünyesinde güvenlikten 
sorumlu olanların yasal açıdan daha belirgin olması nedeniyle 
maliyetlerden tasarruf sağlanır. Ayrıca başarılı sertifikasyonlar 
kuruluşun itibarını artırdığı gibi, rekabet anlamında da avantaj sağlar. 
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              Sertifikasyonun ön koşulları 

BS OHSAS 18001'in şartlarına uygun bir güvenlik ve sağlık 
yönetimi sisteminin sertifikasyon öncesinde en az üç aydır 
kullanılıyor olması gerekir. Temel şartlar arasında şunlar yer alır: 
n İş sağlığı ve güvenliği politikasının, hedeflerinin ve programlarının 

tesisi/bildirilmesi 
n İş yerinde var olan risklerin belirlenmesi/değerlendirilmesi 
n İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uyumluluk 
n Acil durumlarda başvurulacak önlemlerin ve riskten kaçınma 

önlemlerinin belirlenmesi 
n İş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluların 

belirlenmesi/bildirilmesi 
n Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında 

eğitilmesi/talimatlandırılması 
n İş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurum içinde gözden geçirilip 

değerlendirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi 
 

. 

 
Sertifikalandırma Süreci 

 
 

Sunulan bilgiler doğrultusunda TÜV NORD CERT'in teklifi               

Teklifin onaylanması 

Mevcut durumun yerinde değerlendirilmesi  

1. Aşama Tetkiki : Hazırlılığın belirlenmesi  

Tetkikin planlanması 

2. Aşama Tetkiki: Sertifikasyon  

Uygunsuzluk yönetimi (gerekiyorsa) 

Sertifikasyon sürecinin yayını  

Sertifikanın düzenlenmesi, yıllık gözetim tetkikleri 

Yeniden sertifikasyon tetkiki yoluyla sertifikanın geçerliliğinin 3 yıl 
uzatılması 

 
 
 
 
 
 
 

İlgileniyor musunuz? 
Lütfen yanıtınızı mail ile gönderin. 
Görüşmek dileğiyle. 

o Evet, BS OHSAS 18001 doğrultusunda mesleki 
sağlık ve güvenlik yönetimi sistemlerinin 
sertifikasyonu ile ilgileniyorum. Lütfen bana ulaşın. 

 

 
Gönderen (lütfen büyük harflerle yazın) 

 
 
 

           Şirket             .................................................................... 

           Bay/Bayan     .................................................................... 

          Ünvanı           .................................................................... 

          Sokak, No.    ....................................................................  

Posta Kodu/Şehir     ......................................................... 

Telefon                     ......................................................... 

Faks                         ......................................................... 

E-posta                     ......................................................... 

 
 
 
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.  

              Ayazmadere Cad., Pazar Sokak, No 2-4, Bareli Plaza 
Kat 4, TR-34349, Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul 
Tel.: +90 212 293 26 42 
Faks: +90 212 293 29 41 
tuv-nord@tuv-turkey.com 

 
 

Hakkımızda daha fazla bilgiye ve iştiraklerimize şu adresten 
ulaşabilirsiniz: 
www.tuv-turkey.com 

 
 

 


