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OHSAS 18001 Özdeğerlendirme 
Soru Listesi
Bu soru listesindeki sorular, kurduğunuz/kuracağınız 
yönetim sistemdeki belirli alanlara daha fazla ışık 
tutmak, tekrar değerlendirerek gözden geçirmek ve 
denetime ne ölçüde hazır olduğunuzu 
belirleyebilmeniz için hazırlanmıştır. 

Eğer bu değerlendirmeyi bizim yapmamızı isterseniz 
formu doldurduktan sonra info@vericert.com.tr ‘ye 
gönderebilirsiniz. Tüm bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Değerlendirme denetçilerimiz tarafından ÜCRETSİZ 
olarak yapılacaktır.

Buradaki soruları hiç bir zaman nihayi tetkik soruları ve 
almanız gereken bir takım önemli kararlar olarak 
görmeyin. Geliştirebileceğiniz alanlar olarak 
değerlendirin.

Sormak istediğiniz sorular için her zaman VERICERT 
Belgelendirme ile irtibata geçebilir ve açıklayıcı bilgiler 
talep edebilirsiniz. 

Bu form doldurulabilir şekilde hazırlanmıştır. İlgili yerlere 
tıklayarak doldurabilirsiniz. Cevabınız Evet ise kutucuğa 
tıklamanız yeterlidir. Hayır ise soruyu lütfen boş bırakın.

İsminiz :

Şirketiniz :

Şehir :

Telefon :

E-Posta :

Web Adresi :

A. TAAHHÜT VE POLİTİKA

1. İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, kuruluş 
için veya kuruluş adına çalışan bütün 
personele iletilmiş mi?

2. İş Sağlığı ve Güvenliği, genel iş 
performansının entegre bir parçası olarak 
görülüyor mu?

3. Kuruluş, İş Sağlığı ve Güvenliği 
performansını sağlamak ve sürekliliğini 
temin etmek için yasal şartları ulaşılması 
gereken en alt düzeydeki şartlar olarak 
görüp sürekli iyileştirme için gerekli 
çalışmaları gerçekleştiriyor mu?

4. Kuruluş gerekli ve uygun kaynakları  
temin ederek, politikanın uygulanması 
için seferber ediyor mu?

5. Kuruluş, İş Sağlığı ve Güvenliği 
hedeflerini belirlemek ve duyurmak için 
gerekenleri yapıyor mu?

6. En üst düzeydeki yöneticiden en alt 
çalışana kadar herkes, İş Sağlığı ve 
Güvenliği yönetimini öncelikli 
sorumlulukları olarak görüyorlar mı?

7. Kuruluşun tüm seviyelerinde politikanın 
anlaşılması, uygulanması ve sürekliliğinin 
sağlanması temin edilmiş mi?

8. Çalışanları teşvik ederek ve çalışanların 
aktif katılımlarını sağlayarak politikaya 
destek vermeleri temin ediliyor mu?

9. Politikanın ve yönetim sisteminin tetkik 
edilmesiyle, uygunluğunun periyodik 
olarak gözden geçirilmesi temin ediliyor 
mu?

10.Kuruluş adına ve kuruluş için çalışan 
personelin görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmesi için gerekli eğitimlerin 
alınması temin ediliyor mu? Personel 
yetkin mi?

B. PLANLAMA

1. Risk Değerlendirme Programı ve kontrol 
ölçümleri bütün faaliyetleri içerecek şekilde  
yürütülüyor mu?

2. Risk kontrol faaliyet planı kabul edilemez 
riskler için hayata geçiriliyor mu?
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3. Tüm faaliyetler için gerekli yasal ve diğer 
şartlar belirlenmiş mi? Gerekli 
dokümanlar oluşturulmuş mu?

4. İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına 
ulaşmak için tüm planlar ve hedefler 
yürürlükte mi?

5. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuların 
etkili olarak yürütülmesi için, gerekli bilgi, 
beceri, deneyim ve ilgili düzenlemeler 
yürürlükte mi?

6. Risk kontrollerini yürütmek için 
operasyonel planlar yürürlükte mi?

7. İş sağlığı ve güvenliği politikasının 
uygulanmasını ve etkili olarak 
yönetilmesini temin etmek için 
operasyonel kontrol faaliyetleri yürürlükte 
mi?

8. Yasal ve diğer şartları uygulamak için 
operasyonel planlar yürürlükte mi?

9. İş sağlığı ve güvenliği performansını 
belirlemek, eksiklikleri gidermek, düzeltici 
ve önleyici faaliyetleri başlatmak için 
ölçme, tetkik ve gözden geçirme 
faaliyetleri yürütülüyor mu?

10.Düzeltici ve önleyici faaliyetleri 
uygulamak, izlemek ve gözden geçirmek 
için gerekli düzenlemeler yapılıyor mu?

C. UYGULAMA VE OPERASYON

1. İş sağlığı ve güvenliği konularından 
sorumlu bir yönetici tam yetkiyle 
görevlendirilmiş mi?

2. Yönetim yapısında sorumluluklar açık 
olarak tanımlanmış mı?

3. Organizasyon yapısında yetkiler açık 
olarak tanımlanmış mı?

4. Gerekli kaynaklar tahsis edilmiş mi?

5. Kuruluş için veya kuruluş adına çalışan 
tüm personel, bireysel 
sorumluluklarından haberdar mı?

6. Kuruluş için veya kuruluş adına çalışan 
tüm personel, yürüttükleri faaliyetlerden 
diğer kişilerin nasıl etkilenebileceği 
hakkında bilgiye sahip mi?

7. Kuruluş için veya kuruluş adına çalışan 
tüm personel, kontrolleri altındaki 
faaliyetlerden diğer kişilerin nasıl 
etkilenebileceği hakkında bilgiye sahip 
mi?

8. Hatırlatma ve tazeleme eğitim 
programları yürütülmekte mi?

9. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerin  
çift taraflı iletişim kanalları yoluyla, ilgili 
taraflara aktarılmasını sağlayan etkili bir 
sistem mevcut mu?

10.Taşeronlarda dahil olmak üzere 
çalışanlar ve ilgili taraflar İş sağlığı ve 
güvenliği çalışmalarına tümüyle 
katılmakta mı?

11.Uygun bir dokümantasyon sistemi 
yürürlükte mi?

12.Dokümantasyonun güncel olarak 
kullanılmasını sağlayacak bir sistem 
yürürlükte mi?

13.Acil durumlar için olasılık planları, 
tesisin boşaltılması, acil hizmetler ve acil 
durum sonrası yapılacak faaliyetler ile 
ilgili düzenlemeler yürürlükte mi?

14.Acil durum hazırlıkları ilgili tarafları 
kapsıyor mu? Bu hazırlıklar periyodik 
olarak test ediliyor mu?
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D. KONTROL

1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) 
performansı ve kontrollerin etkililiği rutin 
olarak ölçülmekte mi?

2. Proaktif ölçümler kullanılmakta mı?

3. Reaktif ölçümler kullanılmakta mı?

4. Politika, hedefler ve amaçlara ulaşıldığını 
izlemek için İş sağlığı ve güvenliği 
performansı izlenmekte mi?

5. Performans kriterleri karşılanamadığında, 
kök nedenler tanımlanmakta ve düzeltici 
ve önleyici faaliyetler uygulanmakta mı?

6. Kuruluşun yasal ve diğer şartlara 
uygunluğu periyodik olarak 
değerlendirilmekte mi?

7. Yasal ve diğer şartlara uygunluk kayıtları 
tutulmakta mı?

8. Sağlık ve güvenlik olaylarını rapor etmek, 
araştırmak ve düzeltmek için kullanılan 
bir prosedür mevcut mu?

9. Yönetim sistemine uyumla ilgili kayıtlar 
tutulmakta mı?

E. TETKİK

1. İSG ile ilgili planlanmış tetkikler 
yapılmakta mı?

2. Tetkiki yapan kişiler, bu işi yapmaya 
yetkin mi?

3. Tetkiki yapan kişiler tetkik ettikleri 
faaliyetlerden bağımsız mı?

4. Tetkiklerde İSG şartlarının karşılandığı 
doğrulanmakta mı?

5. Tetkikler İSG Yönetim Sistemindeki 
zayıf ve güçlü yönleri belirlemeye 
yardımcı olmakta mı?

6. Tetkikler İSG performans hedeflerinin 
karşılandığını göstermekte mi?

7. Tetkik sonuçları ilgili kişilere 
bildirilmekte mi?

8. Tetkik sonuçları düzeltici faaliyetler 
için temel olarak kullanılıyor mu?

F. YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME

1. İSG Yönetim Sistemi planlanmış 
aralıklarla gözden geçirilmekte mi?

 
2. Gözden geçirmede, İSG Yönetim 

Sisteminin genel performansına 
bakmakta mı?

3. Gözden geçirme iç ve dış faktörlerde 
dahil olmak üzere tetkik sonuçlarını 
da dikkate almakta mı? 

4. Gözden geçirme proaktif bir 
yaklaşımla İSG Yönetim sisteminin 
iyileştirilmesine yönelik bir yaklaşım 
içermekte mi?

5. Gözden geçirme ilgili dış tarafların ve 
üçüncü tarafların katılımlarını ve 
bunlarla yapılan mütalaları içermekte 
mi?

6. Gözden geçirmeler, İSG performansı, 
politika ve hedeflerle ilişkili 
değişiklikleri ve kararları 
tanımlamakta mı?
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