
Bir rüzgar santralinin şimdiki veya 
gelecekteki sahibi ya da proje yöneticisi 
olarak, yatırımınızın uzun ömürlü olmasına 
büyük önem vermektesiniz. Rüzgar 
santralinizin kullanım süresi boyunca 
ürettiği geliri optimize etmeyi, sağlık, 
güvenlik ve çevre koşullarını olabilecek en 
iyi şekilde korumayı hedeflemektesiniz.

İşçi Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Yönetimi 
faaliyetlerinin hedefi, bir rüzgar santrali 
projesinin geliştirme ve hayata geçirme 
aşamalarında yüksek kalitede işin güvenli 
şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

KALİTE YÖNETİMİ – SGS UZMANLIĞI

SGS, rüzgar santrali projeleri için etkin 
kalite organizasyonunu desteklemek 
amacıyla, ekipmanlar ve prosedürler de 
dahil olmak üzere gerekli İşçi Sağlığı,

Güvenlik ve Çevre Yönetim sistemlerini 
oluşturacaktır.

Sonlandırma öncesi tüm eksikliklerin ve 
uygunsuzlukların belgelendirilebilmesi  
ve takip edilebilmesi için ekipmanlar ve 
prosedürler proje geliştirme sırasında 
oluşturulacaktır.

Tüm proje üyeleri, kalite 
uygunsuzluklarının farkedildiği anda, 
uygunsuzluk sistemi içinde kayıt altına 
alınmasını sağlamak için ekipmanlar ve 
prosedürler konusunda önceden eğitim 
alacaktır.

Projenin kalite planı, rüzgar santralinin 
üretim aşamasından nihai kabul 
aşamasına kadar proje döngüsünün tüm 
kalite yönetim sistemleri için planlanan 
faaliyetlerini açıklayacak şekilde 
geliştirilecektir.

Bu plan, her sistem ve bileşenler için 
bilinen kalite planları ve geçerli belgelere 
atıfta bulunacaktır. Gereklilikler ve kabul 
kriterlerinin açıklamaları belgelerde yer 
alacaktır.

Kalite kontrol denetim faaliyetleri ilgili 
paydaşlar ile planlanacak ve koordine 
edilecektir. Gelecekte yapılacak denetim-
lerin planlanması için düzenli olarak, 
belirtilen etkinlik, kapsam, yer ve kaynak 
ile tanımlanmış en iyi ön çalışmanın 
dokümante edilmesi sağlanacaktır.

Kalite sistemi kurulduktan sonra, 
tanımlanmış prosedürlerin 
uygulandığından emin olmak için iç 
denetim faaliyetleri planlanacak ve 
uygulanabilir durumlarda düzeltici ve 
önleyici faaliyetler başlatılacaktır.

İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİK VE ÇEVRE  
 (İSG) YÖNETİMİ

WWW.SGS.COM

İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİK VE ÇEVRE (İSG) YÖNETİMİNDE SGS UZMANLIĞI



YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLE GÜVENLİ PROJE UYGULAMASI

İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİK VE ÇEVRE YÖNETİMİ – SGS UZMANLIK BİLGİSİ

SGS İşçi Sağlığı, Güvenlik ve Çevre 
yönetim sisteminin başlangıç noktası 
önüne geçme prensibidir. 

Yönetim sistemi, kişisel yaralanmaların 
önlenmesini en yüksek düzeye çıkarmak, 
kişisel refah ve çevre üzerinde herhangi 
bir olumsuz etki oluşturmamak üzerine 

odaklanmıştır. İşçi Sağlığı, Güvenlik ve 
Çevre risklerinin tasarım aşamasında 
tespit edilmesi risklerin mümkün olan 
azami ölçüde önlenmiş olduğu anlamına 
gelir.Böylece sistem inşaat aşamasından 
işletme aşamasına kadar korunmuş olur.

İSG ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulum 

ve sürdürülmesini en iyi şeklide  
yönetebilmek ve sürekli iyileştirmeyi 
kolaylaştırmak amacıyla tespit etme, 
önceliklendirme, performans ölçümleri, 
öz-değerlendirmeler ve denetim  
faaliyetleri döngüsünü oluşturarak 
tasarlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME 
VE İYİLEŞTİRME

Proje yönetim ekibi tarafından uygulanan 
İşçi Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Yönetim 
Sistemi ve onun uygulamaları;

 Projedeki İşçi Sağlığı, Güvenlik ve 
Çevre uygulamalarının operasyonel 
politikalar, prosedürler ve İşçi Sağlığı, 
Güvenlik ve Çevre ile ilgili geçerli 
yönetmeliklere, standartlara, en iyi 
uygulamalara veya yönergelere uygun 
olmasını sağlar.

 Tüm müşteriler, yükleniciler, 
taşeronlar, topluluklar ve çevrenin 
refahını optimize eder.

 Yükleniciler ve taşeronların İşçi 
Sağlığı, Güvenlik ve Çevre sistemini, 
projenin İSG ve Çevre sistemleri ile 
uyumlu hale getirir.

SGS’NİN DİĞERLERİNDEN FARKI

 Rüzgar santrali projelerinde global 
deneyim

 Kalite eksperlerinin global uzman 
yetkinliği

 Yönetmelikler ve gereklilikler ile ilgili 
yerel ve global bilgi

 Pratik ve esnek bir yönetim sistemi 
Farklı uygunsuzluk sistemleri ile ilgili 
bilgi birikimi

 Global deneyime sahip, konusunda 
uzman yöneticiler

©
 S

G
S

 G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t S
A

 –
 2

01
3 

– 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 –
 S

G
S

 is
 a

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S
 G

ro
up

 M
an

ag
em

en
t S

A

ENDÜSTRİYEL HİZMETLER BÖLÜMÜ

İş İstanbul Plaza Bağlar Mah. Osmanpaşa  
Cad. No: 95 A Girişi 34209 
Güneşli - İSTANBUL - TÜRKİYE 
t +90 212 36840 - 00  
f +90 212 2964782 - 83 
industrial.turkey@sgs.com 
www.sgs.com.tr

SGS DÜNYANIN LİDER GÖZETİM, DENETİM, TEST VE BELGELENDİRME KURULUŞUDUR.

PERFORMANS İZLEME  
VE RAPORLAMA

İŞÇİ SAĞLIĞI, 
GÜVENLİK VE ÇEVRE 
PLANLAMASI

UYGULAMA  
VE KONTROL

ORGANİZASYON  
VE ÇALIŞANLAR

İSG POLİTİKALARI,  
STANDARTLAR, 
BEKLENTİLER


