
İSG (Îş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Sistemleri) Ve Terimleri

Entegre Yönetim Sistemi

ISO 14001, ISO 9001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun olarak şirket yönetim
düzenidir.

Güvenlik: Zarar verecek bir riski bulunmayan hususlara denir.

İlgili Kesim

İşletmenin ÎSG yeteneği ile alakalı, veya bu yetenekten etkilenen sınıf ya da
kişilerdir.

İSG

Çalışanların, geçici personelin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma
sahasındak buluan diğer insanların huzurunu etkileyen faktörler ve koşullardır.

İSG Yönetim Sistemi

Kuruluşun uygulamaları ile alakalı İSG riskleri yönetimini kolay şekle getiren, tüm
yönetim düzeninin bir unsurudur. Bu kuruluş yapısını, uygulama planlarını,
yetkinliklerini, tecrübeleri, süreçleri, yöntemleri ve kuruluşun ÎSG politikasının
ilerletilmesi, faaliyete konması, iyileştirilmesi, başarı elde edilmesi, gözden geçirilmesi
ve devam ettirilmesi adına kaynakları içerir.

Kabul Edilebilir Risk

İşletmenin, yasal mecburiyeti ve kendi İSG politikası göz önüne alındığında,
dayanabileceği seviye kadar minimize edilmiş riske denir.

Kaza

Yaralanmaya, hasara, ölüme, hastalığa ya da diğer şekilde yaşanacak kayıplara
neden olacak istenilmeyen vakadır.

Kuruluş

Ortaklı veya tek başına, kendine özel ya da kamu fonksiyonları ve yöntemleri olan,
birleşim, firma, şirket, firma, girişimci, enstitü, kurumlar denir.

Performans

Kuruluşun İSG politika ve amaçları baz alınarak, şirketin güvenlik ve sağlık
tehlikelerinin kontrolü ile alakalı İSG yönetim düzeninin ölçülebilir neticelerine denir.



Risk: Oluşabilecek zarar teşkil edebilecek bir olayın neticeleri ve meydana gelme
ihtimaline denir.

Risk Değerlendirmesi

Tüm süreçlerde, riskin oranını düşünmek ve riskin kabul edilip edilmeyeceğini
belirlemeye denir.

Sürekli İyileştirme

İşletmenin, İSG hedeflerine ilişkin şekilde, genel iş sağlığı ve güvenliği yeteneğini
gelişirmek adına İSG yönetim ağını ilerletme aşamasıdır.

Tehlike

İnsanların yaralanma, hastalanma, malın, çalıştığı yerin zarar görmesi ya da
bunların birlikte yaşanmasına sebebiyet verebilecek potansiyel durumdur.

Tetkik

Uygulama ya da uygulamalarla ilişkin biten, koordine edilen işlemlere uygunluğunu
ve bu işlemlerin verimli bir biçimde gerçekleştiğini, işletmenin politikasını ve
amaçlarını uygulayabilmek adına uygunluğu kararlaştırmak için gerçekleşen düzen
analizidir.

Vak’a

Kazaya neden olan ya da kazaya neden olabilecek durumu olan olay.

Zararın Tanımlanması

Bir zararın mevcut durumunu ve karakter özelliklerinin tanıtan süreçtir.
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