
            

  

Önceliğiniz iş sağlığı ve güvenliği mi?
BSI’dan BS OHSAS 18001’i almak ilk tercihiniz olsun.

Rekabette üstünlük kazanmanızda yardımcı oluruz, çünkü:

1. Kanıtlanmış başarı tablosuna sahibiz. Dünya üzerinde çalıştığımız 65.000’den 
fazla küçük ve orta ölçekli kuruluştan, %50’si birleşik FTSE 100 Fortune 500 ve 
Nikkei’nin  içinde bulunan kuruluşlardır.

2. Doğru standardı seçerken ve onu kuruluşunuzla uyumlu hale getirirken bize 
güvenebilirsiniz. BSI, sektörünün uzmanları, devlet kuruluşları, ticari birlikler ve 
tüketici dernekleri  ile işbirliği içerisinde çalışarak bugün kuruluşların karşılaştığı 
zorluklar  için pazardan en geniş payı kazanan ve mükemmelliyeti yakalayan, 
standartları şekillendiren sektörel bakış açısını oluşturur.

3. BS OHSAS 18001’in nasıl uygulanacağını bilen ve bu sistemin faydalarını anlamış, 
farklı sektörlerde tecrübe kazanmış kişilerle çalışmanın faydalarını görebilirsiniz, 
bu kişiler aynı zamanda karşılaştığınız zorlukları da anlıyor.

4. Sektörde bir benzeri olmayan  “Excellerator” raporu yönetim sisteminiz için en 
iyi yardımcıdır.Size vereceği fikir işinizin performansını hızlandırır ve sektördeki 
diğer kuruluşların performansı ile kıyas yapmanıza olanak sağlar.

5. Müşterilerimizle hergün konuşur ve onları dinleriz, isteklerini öğrenmeye çalışır, 
ürün ve servislerimizden ne kadar memnun olduklarını sorgularız. Bu şekilde 
müşterilerimize ihtiyaç duydukları anda cevap veriyor olduğumuza emin oluruz.

6. BSI en iyi denetçileri yetiştirme ve işe alma konusunda ciddi yatırımlar 
yapmaktadır. Bu sebepten denetçilerimiz Global Müşteri memnuniyet aketinde 
9.2/10 şeklinde değerlendirilmişlerdir.

Neden BSI?

Bu konudaki uzmanlar olarak, kuruluşunuza sektörde kabul görmüş 
en iyi çalışma yöntemlerini uygulamanıza yardımcı olacak ürün ve 
hizmet paketleri hazırladık.İş sağlığı ve güvenliği konusunda risk ve 
tehlikelerini saptayıp, bunlara karşı önlem alabileceksiniz. Böylece 
küçük büyük tüm kuruluşlar daha iyi iş performansına götüren bir 
iş sağlığı ve güvenliği politikasına sahip olacak.
İster BS OHSAS 18001’e yeni başlayın, ister uzmanlığınızı artırmayı 
hedefleyin, BSI olarak sizler için doğru ürün ve hizmetlere sahibiz.

BS OHSAS 18001 ile iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda İlerleyin.

Personeliniz güvende olsun ve işinizi koruyun
Risk kelimesi genellikle olumsuz anlaşılır, ancak BS OHSAS 18001 ve 
diğer ürünlerimiz ile, daha güvenliği çalışma koşullarına, geliştirilmiş 
performansa ve yeni iş imkanlarına kavuşabilirsiniz. Kuruluşunuzun 
ihtiyacına yönelik geniş çapta ürün portföyüne sahibiz. Sizinle 
seçenekler hakkında konuşmaktan memnuniyet duyarız..

Kuruluşunuzu İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi konusunda 
hazırlamak için gereksiz hizmet maliyetlerini keserek size özel 
tasarlanan hizmet paketleri sunuyoruz. Özel hazırlanmış bir BS 
OHSAS 18001 paketi, başlangıç noktanız neresi olursa olsun, 
gitmek istediğiniz hedefe ulaşırken karmaşaya engel olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği BS OHSAS 18001 

Yol Trafik Güvenliği ISO 39001

Bilgi Güvenliği ISO/IEC 27001

İş Sürekliliği ISO 22301

Anti-Bribery BS 10500

Elektronik Bilgi BS 10008

Risk Yönetimi BS ISO 31000

TickIT & TICKIT Plus

Risk yönetimi konusunda taleplerinizi 
bekliyoruz. Hedefleriniz doğrultusunda 
uzmanlarımızdan biriyle konuşabilir. 
veya websitemizi ziyaret edebilrsiniz.  
Mükemmelliği alışkanlığa dönüştürmek 
için diğer iş araçlarımızı görün.
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Anahtar:  Standart          Eğitim  

Belgelendirme B
S E

Daha fazla bilgi için bizi arayın:
0216 445 90 38
www.bsi-turkey.com



BSI ile OHSAS 18001 yolculuğunuz için temel bir rehber

Anlama Uygulama Belgeleme Mükemmelliği Alışkanlığa Dönüştür

Adım

Hareket

Size 
yardımcı 
BSI hizmeti

BS OHSAS 
18001 

İş yerinde işçinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak her sorumlu 
kuruluşun önceliği olmalıdır. BSI tecrübesiyle, kuruluşunuzdaki 
riskleri dengeleyecek, iş gücünüzü, itibarınızı ve markanızı 
koruyacak bir iş sağlığı ve güvenliği disiplini sunuyoruz.

Ekibinizi ve Kurumsal İtibarınızı 
BS OHSAS 18001 ile koruyun.

Dünyada her yıl milyonlarca işçi iş kazası sonucu yaralanıyor 
veya yaşamını kaybediyor. Tüm sektörlerde ve tüm ölçeklerdeki 
kuruluşlar bu riskleri azaltmak için etkili bir yönetim sistemi 
kullanmalıdır.

BS OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal 
prosedürler konusunda çalışan tüm kuruluşlar için uygun bir 
standarttır. Risk merkezli bir yaklaşımla hazırlanan bilgi sistemi 
ile, kuruluşunuzun neye ihtiyacı olduğunu görebileceksiniz.

BS OHSAS 18001’i başarıyla uygulayan müşterilerimiz gözlemledikleri şu faydaları raporladılar:

Bizler standartlar dünyasında 
uzmanız. Size iş yeri risklerini 
tanımlama, yönetme, maliyetleri 
azaltma, aksama sürelerini en 
aza indirme, çalışma koşullarını 
iyileştirme ve ekibinizi motive 
etme konusunda destek verebiliriz. 
BS OHSAS 18001 sizi iş sağlığı 
ve güvenliği konusundaki en 
güncel yasal düzenlemelerle 
birlikte hareket etme konusunda 
destekleyecek.

Marka İtibarı

Hizmet Kalitesi

Ürün Çeşitliliği

%80

%50

%19

Bizler biliyoruz ki, BS OHSAS 18001’e yatırım yapan her kuruluş, 
bütçesini dengelemek ve yüzleştiği iş sağlığı ve güvenliği risklerini 
yönetmek için zaman ayırmak zorundadır. Ve bizler biliyoruz ki bu 
riskler tamamen sizin işinize özel olarak değişebilir. İşte bu yüzden 
bizler, sadece sizin ihtiyacınıza gore ayarlanabilen hizmet ve ürünler 
içeren paketler sunuyoruz.Böylece maliyeti düşürüp, BS OHSAS 
18001 uygulanması konusunda kolaylık sağlıyoruz.

Müşteriler BSI’ı neden seçtiklerini şöyle sıralıyor;

Bilgi
Toplama

Faydaları
Hesaplama

Kalite yönetim 
sistemini işinizin 
faydalanabileceği 
şekilde nasıl adapte 
edebilirsiniz.

BSI Temsilciniz

BS OHSAS 18001
Farkındalık eğitimi

Webinarlar

Vaka calışması 
oluşturmak için 
ücretsiz rehber

BS OHSAS 18001 
Yönetim bilgilendirme
toplantısı

Organizasyonu
Hazırlama

Ekibinizi eğitin, 
organizasyonunuzun temel 
prensipleri ve mevcut 
pratikleri anladığından 
emin olun.

BSI Temsilciniz

OHSAS 18004 İş sağlığı
ve güvenliği yönetim 
standardı rehberi

IOSH Güvenli çalışma 
online eğitim

BS OHSAS 18001 
Uygulama eğitimi

BSI Entropy yazılımı 
gereklilikleri anlamanıza 
yardımcı olurken ilerlemeyi 
izlemenizi sağlar.

Birlikte 
Kuruma Özel
Uygulama Planı
Oluşturma

Faaliyetlerinizi BS OHSAS 
18001 gereklilikleri ile 
kıyaslayın ve sonrasında 
GAP analiz raporu hazırlayın.

Self Assessment
kontrol listesi

BS OHSAS 18001 
İç tetkikçi eğitimi

BSI Gap analizi

BS OHSAS 18002 
Standardı uygulama 
rehberi

IOSH Güvenli çalışma 
online eğitim

BSI Entropy yazılımı 
gereklilikleri anlamanıza 
yardımcı olurken ilerlemeyi 
izlemenizi sağlar.

Sistemi
Çalıştırmak

Sistemin standardın 
gerekliliklerini yerine 
getirdiğinden emin olmak 
için gözden geçirilmesi

BSI Temsilciniz

BS OHSAS 18001
Baş tetkikçi eğitimi

BSI Entropy Yazılımı 
sisteminizi etkin 
yönetmenizi ve 
performansınızı 
artırmanızı sağlar 

Sistemin
Çalıştığını kanıtlamak

BSI bir sistem ve belge 
denetiminin yanı sıra 
etkinlik denetimi
gerçekleştirecektir.

BSI belgelendirme
denetimi

Belgenizi kutlayıp bir 
pazarlama aracı olarak 
kullanabilirsiniz sonrasında 
sistemi ve süreci gözden 
geçirirsiniz

BSI’ın benzersiz Excellerator 
raporu sisteminizin 
performansı hakkında 
detaylı bilgi sunar.

BSI Entropy Yazılımı 
sisteminizi etkin yönetmenizi 
ve performansınızı 
artırmanızı sağlar.

BSI’ın benzeri olmayan 
müşteri portalı pazarınızdaki 
başarınızı artırmanızı sağlar.

IOSH Güvenli yönetim 
güncellemesi online eğitimi

Uluslararası İş Sağlığı 
Güvenliği Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği BSI 
Sertifikası

Sürekli Gelişim için 
Fırsatları
Araştırma

Standardı anlama,
belgelenme ve işinizin
ihtiyaçları

BSI Temsilciniz

BSI websitesi ve
katalogları

BS OHSAS 18001 
Standardı/ üyelik 
hizmetleri

İş sağlığı sistemleri 
yönetimi kitabı

Webinarlar

Vaka çalışmaları

Satış & 
Pazarlama

Müşterilerimizin %64'ü firma imajında 
gelişme olduğunu belirtiyor.^

=
Firma itibarında gelişme,

İhalelere girme

Yönetim
Müşterilerimizin %77’si yasalara uyum konu-

sunda yararlı olduğunu belirtiyor.^
=

İş sağlığı ve güvenliği kazaları sebebiyle açılan 
davalarda azalma

Finans
Tüm kaza maliyetlerinde %32 

azalma. Sigorta harcamalarında %17 
azalma

=
Pozitif etki, uzun dönemli 

rahatsızlıklarda iş görememe 
durumlarında minimum zarar

Operasyon
 %55 eğitimin 

geliştirdiğini raporladı*
=

İş Sağlığı ve Güvenliği
 riskleri konusunda farkındalığın artması.

İnsan Kaynakları 
Müşterilerimizin %53'ü hastalığa bağlı iş 

süresi kaybında azalma olduğunu belirtiyor.**
=

İş devamsızlığında azalma 
işçi sağlığında artma 

işçi tatmini ve moralinde artma.

Tesisler
Müşterilerimizin %52'si tesislerdeki 

vakaların rapor edilmesinde 
artış olduğunu belirtiyor.*

=
Verimliliğin artması.
Vakalara harcanan 
zamanın azalması.

* BSI-White Paper - OHSAS 18001’in Faydaları? Kasım 2010   ^ ISO İspanya araştırması   ** BSI Excellerator 2011 Araştırması


