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ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanındaki gerçek anlamda uluslararası ilk yönetim sistemi standardıdır. Standart geliştirme ve her sene binlerce müşterimizin beklentilerini yönetmedeki deneyimimiz sayesinde BSI olarak yeni bir standarda en 

iyi uygulamalarla sorunsuzca nasıl geçiş yapılacağını biliyoruz. Eğitim ve destek materyallerinden oluşan kapsamlı setimiz, size ve kuruluşunuza tüm süreç boyunca atacağınız her adımda rehberlik etmek için tasarlandı.

Yeni gereklilikleri daha detaylı bir şekilde kavrayın, en son yayınlanan beyaz bültenler için BSI web sitesini ziyaret edin

BSI, değişiklikleri kavramanıza ve kuruluşunuzda uygulamanıza yardımcı olacak kapsamlı bir set geliştirdi

Uzmanlarımızca geliştirilen geçiş eğitimlerimiz, değişiklikleri ve temel gereklilikleri tamamen anlamanızı sağlar

Liderliğin Önemi
Liderliğin tüm yeni ISO standartlarında nasıl 

entegre edildiğini ve bunun pratik uygulamada ne 
anlama geldiğini kavrayın

Süreç-Prosedür Karşılaştırması
Süreç ve prosedür yaklaşımı arasındaki farkı ve 

bunun yeni yüksek seviye yapıyla nasıl ilişkili 
olduğunu kavrayın 

Yönetici Bilgilendirmesi
Sorumluluklarını ve yeni standardı benimsemenin 
avantajlarını kavramada liderlere yardımcı olmak 

için 

Eşleştirme Kılavuzu

OHSAS 18001 ve ISO 45001 arasındaki değişiklikler, 
silinenler, yeni veya geliştirilen gerekliliklere genel bakış

İç İletişim Paketi
Liderlik bilgilendirmesi ve sunumu dahil olmak 

üzere değişiklikleri ve yeni gereklilikleri 
kuruluşunuza iletmenize yardımcı olmak için

Geçiş Tetkiki
Yeni standardın akredite belgesini alın ve 

beraberinde getireceği gelişmiş performansın 
faydalarını erkenden elde etmeye başlayın

Tetkikçi Geçişi
Geçiş eğitimiyle birlikte yalnızca ISO 45001 
hakkında bilgi almakla kalmayacak, tetkik 

becerilerinizi de geliştireceksiniz

Üst Yönetim Bilgilendirmesi
Yöneticileri hedef alan bu oturum, etkili bir 

İSG yönetim sisteminin faydalarını ve 
liderliğin sorumluluklarını vurgular

ISO 45001 Kılavuzu
Yeni yüksek seviye yapıya (HLS) ve yeni standarttaki 

gerekliliklere genel bakış sunar

Boşluk Analizi
BSI, resmi değerlendirme öncesinde zayıf yönleri ve 
eksiklikleri tespit etmenize yardımcı olacak isteğe 

bağlı bir "boşluk analizi" gerçekleştirebilir

Annex SL'ye Giriş
Tüm yeni yönetim sistemi standartlarındaki 

yeni yüksek seviye yapıyı anlayın

ISO 45001 En İyi Uygulama Yolculuğu

ISO Revisions

BSI'ın, değişiklikleri uygulamanız ve bu uygulamalar konusundaki gelişiminizi anlamanıza yardım edecek çok çeşitli hizmetleri vardır

ISO 45001'in ve destekleyici nitelikteki BS 45002'nin bir kopyasını en kısa zamanda satın alın
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Uygulamadaki Değişiklikler
Standarttaki değişiklikleri kuruluşunuzda 

uygulamanıza yardımcı olacak, kanıtlanmış en iyi 
uygulamaları keşfedin

BSI Entropy™ Yazılımı
BSI Entropy™ yazılımıyla geçişinizi olabildiğince 

etkili bir biçimde yönetin

Geçiş
Yeni ISO'nun yüksek seviye yapısını (HLS) 
ve OHSAS 18001 ile ISO 45001 arasındaki 

önemli farkları öğrenin
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Bizimle iletişime geçin

+90 216 445 90 38

bsi.eurasia@bsigroup.com 
bsigroup.com/tr

12 Mart 2018 

11 Mart 2021'de sonlanacak geçiş sürecinizin başlangıcı

2018 2019 2020 2021

12 Mart 2018 
Standardın 
yayınlanması

ISO 45001'e Geçiş Zaman Çizelgesi

BSI müşteri temsilcinizle iletişime geçin

• Zorluklarınızı ve zaman çizelgenizi tartışın

• BSI web sitesindeki en son videoları ve beyaz

bültenleri gözden geçirin

• ISO 45001'in (ve destekleyici nitelikteki BS

45002-2'nin) bir kopyasını satın alın

BSI'ın eğitim programına katılın

• Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen

eğitimlerimize katılarak yeni gereklilikleri daha

hızlı ve daha detaylı bir şekilde kavrayın.

Organizasyonunuzdaki iç iletişimi başlatın

• Liderlik takımınızla yeni gereklilikler

hakkında konuşun

• Desteklerini almak için revizyonu

şirketinizin geneline iletin

• Kaydedilen ilerleme hakkında düzenli
güncellemeler gönderin

Bir iç proje ekibi kurun

• BSI'ın size geçiş boyunca kılavuzluk edecek olan

geçiş setini indirin

• Bir uygulama planı oluşturun ve ilerlemeyi takip edin

• İSG yönetim sisteminizi tamamen taze bir bakış
açısıyla inceleyin

• Liderlik, risk ve kuruluş bağlamı konusundaki yeni

gereklilikleri uygulayın

• Dokümantasyonunuzu yeni yapıyı yansıtacak şekilde 

değiştirin

Boşluk analizi alın

• ISO 45001'e hazırlanabilmenize yardımcı olmak adına güçlü ve 

zayıf yanlarınızı tespit etmek amacıyla bir boşluk analizi yapmak 

için uzmanlarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu analiz, sizi 6. adıma 

hazırlayacaktır T

Geçiş tetkikinizi gerçekleştirin

• BSI müşteri temsilcinizle birlikte çalışarak, BS

OSHAS 18001 Mart 2021'de kullanımdan

kaldırılmadan önce ISO 45001'e geçişinizi

tamamlayabilirsiniz.
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ISO 45001'e hazırlanmak: başarılı bir geçiş için 6 adım
Gecikmeyin: Yeni sisteme geçişinizi şimdiden başlatın




