MEYER OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ:
Müşterilerin ve tüketicilerin, ürün ve hizmet almakta oldukları kuruluşlardan olan beklentileri
giderek artış göstermektedir. Artık sadece kaliteli ürün veya hizmet sunmak yetmemekte,
bunun yanı sıra kuruluşlardan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeleri beklenmektedir.
Bu beklentiler, klasik "kalite" tanımlarının da geçerliliğini yitirmesine sebep olmuş;
tanımlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ifadeler geçmeye başlamış ve tanım, sosyal
sorumlulukların eklenmesi ile birlikte genişletilmiştir. Artık "kalite" denilince, kuruluşların iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata ne derece uygun olduğu, ilgili taraflar için güvenli ve
sağlıklı çalışma ortamını oluşturup oluşturmadığı ve bu ortamı sürekli iyileştirip
iyileştirmediği de sorgulanmaktadır.
Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak,
kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli ortam faktörleri ile doludur. Günlük
yaşantımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz işyerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli şekilde
yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu
bulunmaktadır. İnsana yaraşan bu güvenli ortamları sağlayabilmek ancak bu husustaki
kuralları yaşam tarzı olarak benimsemekle sağlanabilir.
Çalışanlar için tüm yönleriyle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulamaması,
çalışma hayatının günümüzdeki en önemli sorunlarından biri durumundadır. Birçok ülkede,
özellikle bizim gibi sanayileşme yolunda ilerleyen ve gelişmekte olan ülkelerde, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında
iş verimini de etkilemektedir. Hem üretim hem de hizmet sektörlerinde, işyerlerini çalışanlar
için sağlıklı ve güvenli hale getirmek, kanunlarca zorunlu kılınmıştır. İşte tam bu noktada,
Occupational Health and Safety Assessment Series ifadesinin baş harflerinin bir araya
getirilmesi ile kısaltılan ve Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında
yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bu
zorunluluğu yerine getirmede yardımcı olabilecek, tetkik edilebilir ve uluslararası platformda
kabul gören bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır.
OHSAS 18001 her türde sektöre ve faaliyetleri tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı
ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir
şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan
etkin bir araçtır. Bu standart yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz
edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların
hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurmak mümkündür. Bu sayede çalışanlar acil
durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme
faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve
dokümante eden bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir
sistemin parçası olacaklardır.
OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında,
kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir
çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir. Daha detaylı anlatmak gerekirse
OHSAS 18001'in üç ana başlıkta toplayabileceğimiz amaçları şunlardır:
1) Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve

güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.
2) Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş
gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla
üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.
3) İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi
tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan
kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.
Birçok kuruluş, değişen yasalara uyum sağlamak ve iş güçlerini korumak amacıyla risk
yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
uygulamaktadır. Bu sistem, kuruluşların tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini
tanımlamasına ve denetlemesine, kaza risklerinin azaltmasına, yasalara uyuma yardımcı
olmasına ve genel performansı artırmasına olanak sağlayan bir çerçeve sunarak güvenli ve
sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik eder.
OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte
ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu uluslararası bir standarttır. Bu sebeple OHSAS
18001, diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir. OHSAS 18001, hem
kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem
de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi
arttırmaktadır. OHSAS 18001, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın
sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.
OHSAS serisinde iki temel standart bulunmaktadır. Bunlardan OHSAS 18001, değerlendirme
ve belgelendirme amacıyla kullanılan, spesifikasyonların verildiği standarttır. OHSAS 18002
ise OHSAS 18001'in uygulama rehberi niteliğindedir.
Sonuç olarak;
OHSAS 18001, proaktif bir yaklaşımla, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin
önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.
OHSAS 18001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile
paralellik gösterir.
Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı
bir yönetim sistemidir.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?
İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren
istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların
korunmasını sağlar.
Sağlık ve güvenlik konularına verilen önemi dolayısıyla yönetimin taahhüdünün
sağlandığını gösterir.
Kurumun itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırır.
Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar,
kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu
gösterir.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını
sağlar.
Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını önler.
Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüşe sebep olur.
Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine
imkan sağlar.
İş sağlığı güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği
sağlanarak müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunur.
Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının
açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun
sonucunda kazalar önlenmiş olur.
Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi
giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürür.
Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlar.
Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın,
patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme
güvenliğini sağlar ve güvenlik kültürünü güçlendirir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en
aza indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlar.
Diğer yönetim sistemi standartlarına entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile
doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

OHSAS 18001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, iş yerinde çalışanlar,
müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en
aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulamayı isteyen her kuruluş tarafından
benimsenebilir. Genel bir standart olduğundan her boyuttaki ve sektördeki kuruluşun
ihtiyaçlarına cevap verebilir.

