
İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ 



YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları 

vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. 

İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, 

sermaye ve doğal  kaynaklar  ile 

beraber üretim faktörlerinden biridir. 

Örgüt ve yönetim üzerinde çalışan 

uzmanlar ise YÖNETİMİ  bir yetki devri 

olarak tanımlarlar. 



Sosyologlar ise yöneticileri örgüte beyin-lerini 

koyan seçkin kişiler olarak görmekte, bu 

nedenle yönetimi sınıf ve saygınlık sistemi 

olarak nitelendirmektedirler. 

Geniş bir tanımla YÖNETİM, amaçlara ulaşmak 

için kaynakların organize edildiği ve 

gelecekteki faaliyetlerin plânlanması amacıyla 

sonuçların değerlendirildiği süreçtir. 



 

Sistem kelimesi, Latince "birleşme","oluşma","bir 

araya gelme" anlamını taşıyan systema'dan; o da 

Yunanca gene aynı anlamlara gelen sustema 

kelimesinden türemiştir. 



 Sistem; 

 

- Birbiriyle ilişki içerisinde olan, birbiriyle 

etkileşen elemanlar topluluğu, 

- Ortak bir amacı gerçekleştirmek veya 

başarmak amacıyla bir araya getirilen, 

ortak özellikleri olan, birbiriyle 

etkileşimli parçaların bütününe verilen 

isim. 



Yönetim sistemi;  

Kuruluşların ilkelerini, prosedürlerini 

ve faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli 

olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış 

bir çerçevedir.  



YÖNETİM SİSTEMLERİ,                   

TOPLAM KALİTE FELSEFESİNİN                    

UYGULAMASIDIR. 



 PLÂNLAMA 

 UYGULAMA 

 KOORDİNASYON 

 ORGANİZASYON 

 KONTROL 

Bir maden mühendisi olarak özellikle madenlerde yangın 

tehlikelerini önleme konusunda çalışan Henry Fayol (1841-

1925) 1916 yılında yayımlanan ‘Sanayileşme ve Genel 

Yönetim’ adlı eserinde yönetimi – halen bugün de geçerli olan 

- beş fonksiyona ayırarak incelemiştir: 



Bu yönetim sistemi döngüsü 
organizasyonların üretim sistemlerini 
iyileştirmenin bir yolu olarak Walter 
Shewhart (1939) tarafından 
geliştirilmiş ve  uygulanmıştır. 

 

Daha sonra Deming tarafından 
geliştirilerek PUKÖ döngüsü kalite 
yönetim sistemi olarak uygulanmıştır. 
Halen kullanılmaktadır. 



TOPLAM 

KALİTE 

FELSEFESİ 

(anlayışı) 

ISO 9000 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

ISO 14 000 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 

ISO 22000 

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM  

SİSTEMİ (HACCP) 

OHSAS 18 001    

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM  

SİSTEMİ 

... DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ 



YÖNETİM SİSTEMLERİ 

Henry Fayol (1841-1925) 1916 yılında yayımlanan ‘Sanayileşme 
ve Genel Yönetim’ adlı eserinde yönetimi – halen bugün de 
geçerli olan - beş fonksiyona ayırarak incelemiştir. 

 
Bu sistem organizasyonların üretim sistemlerini iyileştirmenin bir 

yolu olarak Walter Shewhart  (1939) tarafından geliştirilmiş ve 
uygulanmıştır.  

 

Deming tarafından daha da geliştirilerek uygulanan PUKÖ 
yönetim döngüsü bugünkü sistemlerin de temelidir ve halen 
uygulanmaktadır.  





• İş Sağlığı ve Güvenliği açısından amacın belirlenmesi ( neyi 
başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman ) 

• Mevcut durumu analiz etme 

• Hedeflerin belirlenmesi 

• Kayıtların analizi 

• Tehlikelerin Belirlenmesi 

• Risk değerlendirme metodlarının belirlenmesi 

• Detaylı plan hazırlaması ( uygulama planı ) 

• İç talimatlar hazırlama 

PLANLA 



• Riskleri Değerlendirme 

• Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar 

verme 

• Kontrol Önlemlerinin seçimi ve uygulaması 

• Her bölümdeki İlgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve 

katılımını sağlama 

• Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme 

• Uygulama sonuçlarını yakın takip etme 

UYGULA 



• Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı? 

• İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme 

• Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme 

• İlgili kişileri bilgilendirme 

KONTROL ET 



• Kalıcı bir denetleme sistemi kurma 

• Etkili önlemleri standartlaştırma 

• Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama 

ÖNLEM AL 



İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ilk standart İngiliz Standart 

Teşkilatı (BSI) tarafından BS 8800 olarak 1996 yılında 

yayınlanmıştır.  

Bu standart çok sayıda İngiliz kuruluşunun katılımı ile İngiliz 

Standart Teşkilatı bünyesinde oluşturulan HS/1 teknik 

Komitesi 

tarafından hazırlanmıştır. 

İSG Yönetim Sisteminin Doğuşu 



OHSAS (Occupational Health and 

Safety Management Systems) 

18001,   İngiliz Standardları 

Enstitüsü (BSI) tarafından 

yayımlanmış olan "İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ" standardıdır. 

15 Nisan 1999 



 OHSAS 18001; 

 09 NİSAN 2001'de TSE tarafından Türk 

standardı olarak kabul edilmiştir. (TS 18001)  
  

 Ancak;  

 OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği 

değerlendirme sistemini uygulamış olmak, 

tek başına yasal gerekliliklerin yerine 

getirildiği anlamına gelmemektedir. 



OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 

14001 gibi diğer uluslararası 

standartlardan farklı olarak bazı 

ulusal standart kuruluşları ve 

belgelendirme kuruluşlarının 

birlikte çalışmasıyla 

gerçekleştirilmiştir ve  

bir ISO standardı değildir.  



ISO 9000 SERİSİ STANDARTLAR, müşteri 

memnuniyetinin artırılmasına yönelik 

olarak kuruluşların KALİTE YÖNETİM 

SİSTEMİni kurması ve geliştirmesi 

konusunda rehberlik eden ve ISO 

tarafından yayımlanmış olan bir 

standartlar bütünüdür.     



Günümüzde, KURULUŞLARIN sadece 

kaliteli mal veya hizmeti ucuza sunmaları 

yetmemekte, ürün veya hizmeti 

üretirken çevreye saygılı olmaları, iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri 

almaları ve SOSYAL SORUMLULUKLARINI 

YERİNE GETİRMELERİ BEKLENMEKTEDİR.  



ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ; özünde doğal 

kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, 

suya, havaya verilen zararların minimum 

düzeye indirilmesini amaçlayan, risk 

analizleri tabanında kurulan bir yönetim 

modelidir. 



1 Eylül 2005‘te yayımlanan ISO 22000 GIDA 

GÜVENLİĞİ YÖNETİM SISTEMİ standardı; dünya 

çapında güvenli gıda üretim zinciri 

oluşturmak amacıyla oluşturulmuş, 

uluslararası bir standarttır. 



ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ; 

HACCP sisteminin prensiplerini ve uygulama 

basamaklarını tamamlamakta, ISO 9001 ile 

uyum oluşturmaktadır.                    

Bu sayede kuruluşlar hem güvenli gıda 

üretimini sağlamakta hem de kurumsallaşma 

süreçlerini hızlandırarak gelişimlerine destek 

vermektedir. 


