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AMAÇ
PURPOSE

Bu prosedürün amacı; iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denetimlerinin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları
belirlemektir.
The purpose of this procedure; To determine the methods and responsibilities for the performance of occupational health and safety management system
audits.

2.

TANIMLAR
DEFINITIONS

-

3.

UYGULAMALAR

3.1.

Denetimlerin gerçekleştirilmesi

APPLICATIONS
Performing audits

İSGYS denetimleri, Denetim Prosedürü ve bu prosedürde verilen İSGYS denetimi gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirilir ve
denetim dokümanları ile kayıt altına alınır.
Denetim yapılırken, denetim ekibi, enerji performansıyla ilgili denetim kanıtlarını toplar ve doğrular.
OHSYS audits are carried out in line with the Audit Procedure and the OHSMS audit requirements given in this procedure and are recorded with the audit
documents.
During the audit, the audit team collects and verifies audit evidence of energy performance.

3.2.

Belgelendirme kapsamının doğrulanması
Verification of certification scope

Belgelendirilecek kuruluş, İSGYS’ nin kapsamını ve sınırlarını tanımlamalıdır. AVACERT, her denetimde kapsam ve sınırların
uygunluğunu doğrular.
The organization to be certified should define the scope and limits of the OHSAS. AVACERT verifies compliance of scope and boundaries at each audit.

Belgelendirmenin kapsamı; İSGYS ile ilgili faaliyetler, prosesler ile ilgili ana tehlikelerin ve İSG risklerinin, proseslerde kullanılan
başlıca tehlikeli malzemelerin ve yürürlükteki İSG mevzuatından kaynaklanan tüm ilgili yasal yükümlülüklerin belirlenmesi dâhil
İSGYS’ nin sınırlarını tanımlamalıdır.
Scope of certification; Activities related to the OHSMS should define the boundaries of the OHSMS, including the identification of the main hazards and OHS
risks associated with the processes, the main hazardous materials used in the processes, and all relevant legal obligations arising from the applicable OHS
legislation.

Kapsam; birden çok sahaya sahip bir kuruluşun tamamı, bir kuruluşun içindeki bir konum veya bina, tesis veya proses gibi
sahanın alt bölümü/bölümleri olabilir.
Scope; It can be an entire organization with multiple sites, a location within an organization, or subdivision(s) of the site, such as a building, facility, or process.

3.3.

Açılış Toplantısı
Opening Meeting

Baş denetçi tarafından, kuruluş temsilcisinden, iş sağlığı ve güvenliğinden yasal olarak sorumlu yöneticileri, çalışanların sağlığını
izlemekten sorumlu personeli ve iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu çalışan temsilci(ler)ini açılış toplantısına katılmak üzere
davet etmesi istenir.
Opening Meeting The representative of the organization is requested by the lead auditor to invite managers legally responsible for occupational health and
safety, personnel responsible for monitoring the health of employees, and employee representative(s) responsible for occupational health and safety to attend
the opening meeting.

3.4.

İSGYS İlk belgelendirme denetimi
OHSYS Initial certification audit
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3.4.1. Aşama 1
Stage 1

Aşama 1 aşağıdakileri içerir:
a) Belgelendirilecek İSGYS’ nin kapsamının ve sınırlarının doğrulanması,
b) Tanımlı kapsam ve sınırlar için kuruluşun faaliyetler, prosesler ile ilgili ana tehlikelerin ve İSG risklerinin, proseslerde
kullanılan başlıca tehlikeli malzemelerin ve yürürlükteki İSG mevzuatının incelenmesi,
c) Denetim zamanının doğrulanması için İSGYS efektif personel sayısının doğrulanması,
d) Tespit edilen iyileştirme fırsatları ile birlikte ilgili hedeflerin ve aksiyon planlarının incelenmesi.
Stage 1 includes:
a) Verifying the scope and limits of the OHSMS to be documented,
b) Examining the main hazards and OHS risks related to the organization's activities, processes, the main dangerous materials used in the processes and
the applicable OHS legislation for the defined scope and limits,
c) Verification of the effective number of OHSYS personnel to verify the audit time,
d) Reviewing the relevant targets and action plans along with identified improvement opportunities.

3.4.2. Aşama 2
Stage 2

Aşama 2 aşağıdakileri içerir:
a) Aşağıda belirtilen personel ile görüşme yapılır:
i. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal sorumluluğu olan yöneticiler,
ii. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluğu olan çalışan temsilci(ler)i,
iii. Doktor ve hemşire gibi çalışanların sağlığını izlemekten sorumlu personel (görüşmelerin uzaktan yapılması
durumunda gerekçeler kaydedilir),
iv. Yöneticiler, daimi ve geçici çalışanlar.
b) Görüşme için göz önünde bulundurulması gereken diğer personel:
i. İş sağlığı ve güvenliği risklerinin önlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürüten yönetici ve çalışanlar,
ii. Yüklenicilerin yöneticileri ve çalışanları.
İlgili düzenleyici gerekliliklere dair bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, Denetim Prosedürü uyarınca, tespit edilen
uygunsuzluk kayıt altına alınır ve denetlenmekte olan kuruluşa iletilir.
Stage 2 includes:
a) Aşağıdaki personel ile mülakat yapılır:
I. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal sorumluluğu bulunan yöneticiler,
ii. İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu çalışan temsilcisi/temsilcileri,
iii. Doktor, hemşire gibi çalışanların sağlık takibinden sorumlu personel (görüşme uzaktan yapılıyorsa nedenleri kayıt altına alınır),
iv. Yöneticiler, daimi ve geçici çalışanlar.
b) User personnel who should be popular for the interview:
I. Personnel manager and clothing related to the use of occupational health and safety risks
ii. Managers and businesses of contractors.
Training is taken from the records of a non-compliance training zone, places related to the inspection, trainings are given to the diaries for the trainings for
children.

3.4.3. Çoklu saha örneklemesi
Multi-site Sampling

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi

Onaylayan: Genel Müdür

Prepared by: Management Representative

Approved by: General Manager

Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
It is an electronic copy. The printed version is an uncontrolled copy.

syf. 3

Doküman kodu
Document code

İSGYS DENETİM PROSEDÜRÜ
OHSMS AUDIT PROCEDURE

Yayın tarihi
Release date

Revizyon no
Revision number

Revizyon Tarihi
Revision date

PR-18
25.03.2021
00
-

3.4.3.1. Saha
Field

Herhangi bir saha tanımlanması uygulanabilir olmadığında (örneğin hizmetler için) belgelendirmenin kapsamı, kuruluşun genel
merkezindeki faaliyetlerinin yanı sıra hizmetlerin sunumunu da dikkate alır.
İlgili olduğu durumda AVACERT, belgelendirme denetiminin denetlenen kuruluşun, hizmet verdiği sahada yapılmasına ve
merkez ofisinin tespit edilmesine ve denetlenmesine gerekli olduğuna karar verebilir.
Where no site identification is practicable (eg for services), the scope of certification takes into account the provision of services as well as the organization's
activities at its headquarters.
Where relevant, AVACERT may decide that it is necessary to conduct the certification audit at the site it serves, and to identify and audit its head office.

3.4.3.2. Geçici saha
Temporary Field

Geçici saha, sınırlı bir süreyle belirli bir işin yapılması veya bir hizmetin verilmesi için kuruluş tarafından kurulan sahadır
(örneğin bir inşaat şantiyesi). Geçici sahalar bir kuruluşun önemli enerji kullanımı ve enerji tüketimi unsurlarını oluşturuyorsa
bu sahalar denetime dâhil edilir.
A temporary site is a site established by the organization (for example, a construction site) to perform a specific job or provide a service for a limited period of
time. If temporary sites constitute important energy use and energy consumption elements of an organization, these sites are included in the audit.

3.4.3.3. Çok sahalı kuruluş
Multi-site Organization

Çok sahalı bir kuruluş, merkez ofise sahip olan ve belirli faaliyetlerin bütünüyle veya kısmi olarak yapıldığı yerel ofis ve şube
(saha) ağı bulunan kuruluş olarak tanımlanır.
Çok sahalı bir kuruluş, özgün bir tüzel kişilik olmak zorunda değildir, ancak bütün sahalar merkez ofisiyle yasal veya sözleşmeye
tâbi bir bağa ve ortak bir İSGYS’ ye sahip olmalıdır.
Çok sahalı bir kuruluşta; İSGYS kurulmalı, uygulanmalı, sürdürülmeli ve AVACERT tarafından gözetim denetimlerine ve merkez
ofisi tarafından planlanan iç denetimlere tâbi olmalıdır. Merkez ofisi, gerekli olduğunda sahaların düzeltici faaliyetleri
uygulamasını zorunlu tutma yetkisine sahip olmalıdır.
A multi-site organization is defined as an organization that has a head office and a network of local offices and branches (sites) where certain activities are
carried out wholly or partially.
A multisite organization does not have to be a unique legal entity, but all sites must have a legal or contractual link with the head office and a common
OHSMS.
In a multi-site organization; The OHSMS must be established, implemented, maintained and subject to surveillance audits by AVACERT and internal audits
scheduled by its head office. The head office should have the authority to require sites to implement corrective actions when necessary.

3.4.3.4. Bir kuruluşun örneklemeye uygunluğu
Sample eligibility of an organization

Bir kuruluşun örneklemeye uygun olması için, İSGYS ile ilgili faaliyetler, prosesler ile ilgili ana tehlikelerin ve İSG risklerinin,
proseslerde kullanılan başlıca tehlikeli malzemelerin ve yürürlükteki İSG mevzuatından kaynaklanan tüm ilgili yasal
yükümlülükler büyük ölçüde aynı olmalı veya benzer yöntemler ve prosesler kullanılarak çalıştırılan alt gruplar halinde
düzenlenmiş olmalıdır.
For an organization to be eligible for sampling, the OH&S-related activities must be substantially the same, or be organized into subgroups operated using
similar methods and processes. should be.

İlgili sahalar (merkezi yönetim birimi dâhil), AVACERT denetime başlamadan önce, kuruluşun merkezî olarak yönetilen iç
denetim programına dahil olmalıdır.
Relevant sites (including the central management unit) must be included in the organization's centrally managed internal audit program prior to AVACERT
auditing.

Kuruluşun merkez ofisinin bir İSGYS oluşturduğu ve İSGYS’ nin kapsamı içindeki bütün kuruluşun İSGYS şartlarını yerine getirdiği
ispat edilmelidir.
It must be proven that the central office of the organization has established an OHSYS and that all the organization within the scope of the OHSYS fulfills the
OHSYS requirements.

Merkez ofisi, kapsam ve sınırlar dâhilindeki bütün sahalardan veri toplayabildiğini ve analiz edebildiğini ispat etmelidir.
Kuruluşun örneklemeye uygun olabilmesi için aşağıdaki kurallar karşılanmalı ve merkez ofisine uygulanmalıdır:
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The head office must demonstrate that it can collect and analyze data from all sites within its scope and boundaries. For the organization to be eligible for
sampling, the following rules must be met and applied to its head office:

a)

Yönetim sistemi kuralları:
Merkez ofisi tarafından onaylanan sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri,
Bütün sahalarda yapılan yönetimin gözden geçirmesi,
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi,
İç denetim planlaması ve sonuçların değerlendirilmesi,
Yasal ve diğer şartlarla ilgili bilgi toplama ve gerekli olduğunda kuruluşla ilgili değişiklikleri başlatma
yetkisinin gösterilmesi,
Sahalardaki iç denetimlerin sonuçları.

a) Management system rules:
- System documentation and system changes approved by the head office,
- Management review at all sites,
- Evaluation of corrective actions,
- Internal audit planning and evaluation of results,
- Demonstrating the authority to gather information on legal and other requirements and initiate changes in the organization when necessary,
- Results of internal audits at sites.

3.4.3.5. Çoklu saha denetimleri
Multiple site audits

Denetimlerde, bütün sahalardaki faaliyetler için geçerli olan aynı İSGYS’ nin, bütün sahalarda uygulandığı ve örneklemeye
uygunluğu karşıladığı doğrulanır ve raporda kayıt altına alınır.
In the audits, it is verified that the same OHSMS, which is valid for the activities at all sites, is applied in all sites and meets the sampling compliance, and is
recorded in the report.

Herhangi bir sahada kuruluşun iç denetimi veya AVACERT’ nin denetimi sırasında uygunsuzlukların bulunması durumunda diğer
sahaların bu uygunsuzluklardan etkilenmiş olup olmadığını belirlemek için inceleme yapılır.
If nonconformities are found at any site during the organization's internal audit or AVACERT's audit, an investigation is conducted to determine whether other
sites have been affected by these nonconformities.

AVACERT, diğer sahalarda düzeltmelerin veya düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının gerekip gerekmediğini belirlemek için
kuruluşun uygunsuzlukları gözden geçirmesini talep eder, bu gözden geçirmenin ve gerekçelerinin kayıtlarının tutulmasını
sağlar.
AVACERT requests the organization to review nonconformities to determine whether corrections or corrective actions are required at other sites and ensures
that records are kept of this review and its rationale.

AVACERT, kontrolün tekrar sağlandığından emin olana kadar uygun olduğu şekilde örnekleme sıklığını veya örnek boyutunu
artırır.
AVACERT increases the sampling frequency or sample size as appropriate until it is certain that control is restored.

Belgelendirme kararının verilmesi sırasında herhangi bir sahada önemli bir uygunsuzluk varsa, yeterli düzeltici faaliyetler
gerçekleştirilene kadar verilen saha ağının bütünü için belgelendirme yapılmaz. Tek bir sahadaki önemli bir uygunsuzluk
nedeniyle oluşan engeli aşmak için kuruluşun belgelendirme sürecinde sorunlu sahayı belgelendirme kapsamından çıkarmaya
çalışmasına izin verilmez.
If there is a significant nonconformity at any site at the time of certification decision, certification is not made for the entire given field network until adequate
corrective actions are taken. In order to overcome the obstacle caused by a significant non-compliance at a single site, the organization is not allowed to try to
exclude the problematic site from the scope of certification during the certification process.

3.5.

Kapanış Toplantısı
Closing Meeting

Baş denetçi tarafından, kuruluş temsilcisinden, iş sağlığı ve güvenliğinden yasal olarak sorumlu yöneticileri, çalışanların sağlığını
izlemekten sorumlu personeli ve iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu çalışan temsilci(ler)ini kapanış toplantısına katılmak üzere
davet etmesi istenir.
Davet edilenlerin toplantıya katılmamaları halinde, katılmama gerekçeleri kaydedilir.
The lead auditor is asked to invite the representative of the organization to attend the closing meeting, the managers legally responsible for occupational
health and safety, the personnel responsible for monitoring the health of employees, and the employee representative(s) responsible for occupational health
and safety.
If the invited people do not attend the meeting, the reasons for not attending are recorded.

3.6.

İSGYS Denetim Raporu
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OHSYS Audit Report

Denetim raporu aşağıdakileri içerecek şekilde oluşturulur:
a) Denetlenen İSGYS’ nin kapsamı ve sınırları,
b) İSGYS’ nin sürekli iyileştirilmesinin başarıldığına yönelik ifade ve bu ifadeleri destekleyen denetim kanıtları ile birlikte
enerji performansının iyileştirilmesi.
The audit report is created to include:
a) Scope and limits of the audited OHSMS,
b) Improving energy performance with a statement that continuous improvement of the OHSMS has been achieved and audit evidence supporting
these statements.

3.7.

İSGYS Belgelendirmesinin Sürdürülmesi
Maintaining OHSYS Certification

Belgelendirmenin sürdürülmesine ilişkin olarak gereklilikler, Belgelendirme Prosedüründe belirtilir.
Requirements for maintaining certification are specified in the Certification Procedure.
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