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Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'ne göre, her gün yaralanmalarla sonuçlanan 860.000 iş 
kazası meydana geliyor. İş hastalıklarının ve iş kazalarının doğrudan veya dolaylı maliyetinin 
dünya çapında     2.8   trilyon   USD olduğu tahmin edilmektedir.  ISO   45001'in amacı, büyüklük veya 
endüstri ne olursa olsun, yaralanma ve hastalıkların önlenmesi için sistem kurma konusunda 
kuruluşlara yardımcı olmaktır. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) için uluslararası bir standart oluşturma kararından tam beş yıl sonra ISO, 

OHSAS 18001:2007'nin yerini tamamen alacak olan ISO 45001'i onayladığını açıkladı. ISO 9001:2015 ve 

ISO 14001:2015 ile aynı yapıya sahip olan standart ISO Üst Düzey Yapısı'na uygun olarak, İSG yönetim 

sistemini diğer yönetim sistemlerine entegre etmeyi kolaylaştırmaktadır. 
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DQS'in yaklaşımı : Adım adım, güvenli geçiş süreci 

ISO 45001:2018, 31 Mart 2021'de eski İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı BS OHSAS 
18001'in yerini alacak. Eski standarda dayanan ISO 45001 ayrıca kuruluşun iş ortamıyla etkileşimine 
odaklanıyor. BS OHSAS 18001 ise doğrudan ve çoğunlukla sadece mesleki tehlikelere odaklanıyordu. 

 

ISO 45001 BS OHSAS 18001 

 Risk ve fırsatlara odaklanır  Yalnızca risklere odaklanır 

 İlgili tarafları hesaba katar  Yalnızca kuruluşu gözeder 
 

Bununla birlikte, BS OHSAS 18001'e göre iyi kurulmuş bir yönetim sistemi ISO 45001'e geçiş için sağlam bir 
temeldir. Bu avantaja odaklanın ve yeni standarda güvenli geçişinizi planlayın. 

 
Yeniden belgelendirme, gözetim denetimi veya farklı zamanlarda geçiş mümkün olsa da DQS, düzenli 
denetim periyodu içerisinde geçişi şiddetle tavsiye eder. Yönetim sisteminizin ISO 45001'in tüm 
gereksinimlerini karşılaması durumunda geçişiniz  yeniden belgelendirme olarak gerçekleştirilirse üç yıllık 
geçerliliği olacak sertifika ile sertifikasyon döngünüz yeniden başlamış olacaktır. Ayrıca düzenli gözetim 
denetimleri ile yönetim sisteminizin gelişimi izlenecektir. 
 

Güvenli geçiş: Neler yapılmalı? 
 ISO 45001'in yeni gereksinimleri ile mevcut yönetim sisteminiz arasındaki ayrımları belirleyin. İlgili 

tarafların yanı sıra kuruluşunuzun faaliyetlerini etkileyebilecek iç ve dış unsurları belirleyin. Kendinize 
sormanız gereken temel soru ise: İç ve dış unsurların etkisinden kaynaklanan riskler nasıl kontrol 
edilebilir veya yönetilebilir? 

 Bir geçiş planı oluşturun ve geçişi bir projeye dönüştürün. Hedeflerinizi göz önünde bulundurularak 
yönetim sisteminin kapsamını tanımlayın. Uygulama için gerekli eylemleri tanımlayın. 

 Mevcut yönetim sisteminizi yeni gereksinimlere göre güncelleyin. 

 İç denetçilerin yanı sıra sistemin etkinliği üzerinde etkisi olan herkes için eğitim ve bilinçlendirme 
programları düzenlemeyi unutmayın. 

 İç denetim ve yönetim gözden geçirme toplantıları sonrasında belirlenen düzeltici faaliyetlerin 
etkinliğini doğrulayın. 

 

İki adımda geçiş: Hazırlık Değerlendirmesi + Sistem Denetimi 
Saha hazırlıklarının incelenmesine dayanır (Aşama 1 Denetimi, geçiş için iç proje planının 
gözden geçirilmesini ve yönetim sisteminde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesini 
içerir). 

 Yönetim sisteminizin uygulanmasını ve etkinliğini değerlendiren yerinde gerçekleştirilecek kapsamlı 
sistem denetimine dayanır (Aşama 2 Denetimi). 
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ISO 45001 

. . .hayat kurtarın -  kayıpları  azaltın  

 
 

İyi bir başlangıç için: Gap Analizleri 

 

DQS tarafından gerçekleştirilecek ek bir Gap Analizi, başarılı 
bir geçiş için gereken kaynakları ve ihtiyacınız olan zamanı 
önceden bilmenizi sağlar. Gap Analizi esnasında, DQS 
denetçisi tüm sisteminizi ve standardın tüm yönlerini 
yeniliklerle birlikte gözden geçirecektir. Bu, potansiyel olarak 
alınması gerekebilecek aksiyonları önceden belirlemenizi 
sağlar ve geçiş denetimi sırasında ortaya çıkabilecek 
beklenmedik sürprizlerden sizi korur. Gap Analizleri düzenli 
denetim periyodunuzdan bağımsız olarak her zaman 
gerçekleştirilebilir. Belirli koşullar altında Gap Analizi, Aşama 1 
Hazırlık Değerlendirmesi'  ne eşdeğer olarak 
değerlendirilebilir. Böyle bir Gap Analizi ile Sistem Denetimi 
(Aşama 2) arasındaki süre altı ayı geçemez. 

DQS'in önerisi: Güvenli geçiş, erken geçiş 
Elbette üç yıllık resmi geçiş dönemi boyunca mevcut BS OHSAS sertifikanızı da koruyabilirsiniz. Ancak, yeni 
yönetim yaklaşımının avantajlarından yararlanmak için erken geçiş yapmanızı öneririz. DQS, ilk 
belgelendirme ve yeniden belgelendirme talepleri üzerine, ancak 30 Eylül 2020'ye kadar eski versiyondan 
denetimler gerçekleştirebilir. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek denetimler ISO 45001 standardında 
olacaktır. Ayrıca, eski standartta verilecek sertifikaların daha kısa bir geçerlilik süresine sahip olduğunu 
unutmayın, geçerlilikleri 30 Eylül 2021'de sona erecektir. 

 

ISO 45001:2018 Belgelendirme 
Kuruluşunuzun yeni standarda geçişten en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini öğrenmek, Ön Denetim 
veya farklı denetimler planlamak, size özel bir teklif almak üzere lütfen ilgili departmanımızla iletişime 
geçin. 
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ISO 45001 - Güvenli geçiş için önemli yenilikler 
Şu anda OHSAS 18001 sertifikasına sahipseniz, yakında ISO 45001'e geçmeniz gerekecektir. Bu geçişi 
planlamaya başlarken öncelikle, standardın kendisini, özellikle Ek A'yı okuyarak sürece başlamanızı 
öneririz. 

ISO 45001, tüm yönetim sistemlerine ortak bir çerçeve getiren yeni ISO üst düzey yapısına (HLS) 
dayanmaktadır. Ancak tek önemli fark bu değil; ISO 45001 ayrıca süreçlerin “kurulması, uygulanması ve 
sürdürülmesi” ni gerektirmektedir ve kuruluşun stratejik politikasının sağlık ve güvenlik politikalarıyla 
tutarlı olması, ayrıca mesleki  riskleri ve fırsatları içermesi gerekmektedir. 

 

 
Madde 4 - Kuruluşun bağlamı 
 
“Kuruluşun bağlamı” artık ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gerekliliklerini de yansıtıyor. Kuruluşun hem 
içinde hem dışındaki risk veya fırsat yaratabilecek ya da hedeflenen sonuçlara ulaşmak için uygun 
olabilecek koşulları anlamak önemlidir. Kuruluş içinde ve dışında var olan ilgili tarafların ihtiyaç ve 
beklentilerinin anlaşılması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, İSG yönetim sisteminin sınırları ve 
uygulanabilirliği kapsamı belirleyecektir. 
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 Madde 5 – Liderlik ve Katılım 
Artık üst yönetim için, güvenli ve sağlıklı işyerlerinin sağlanması ve işle ilgili yaralanmaların önlenmesi ile 
ilgili özel gereklilikler bulunmaktadır. Bu amaçla, üst yönetimin beklenen sonuçları destekleyen bir 
organizasyon kültürünü hayata geçirmesi gerekmektedir. ISO 45001, sağlık ve güvenlik politikasını ve 
sürdürülebilirlik arayışını kuruluşun stratejisiyle uyumlu hale getirmeyi amaçladığından, yeni gereksinimler 
tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerinin azaltılmasını içerir. 
 
Çalışanların -“katılım” adı verilen- karar alma süreçlerine dahil edilmesi ve istişare edilmesi, kuruluşun her 
seviyesindeki personelin, İSG yönetim sisteminin üzerinde kontrol sahibi oldukları yönlerde sorumluluk 
üstleneceği anlamına gelir. Belirlenmiş bir “yönetim temsilcisi” olmadığından, üst yönetim doğrudan sorumludur. 
Çalışanların veya temsilcilerinin İSG yönetim sisteminin geliştirilmesi, planlanması, uygulanması, performans 
değerlendirmesi ve eylemlerine katılımı sağlanacaktır. Bu, doğru zamanda net bilginin yanı sıra; mekanizmalar, 
zaman, ücretsiz eğitim ve kaynaklar sağlama gereksinimlerini karşılayacak ve istenmeyen sonuçlardan kaçınmayı 
da içerecektir. 

 
 

Madde 6 – Planlama 
'Risklere ve fırsatlara yönelik eylemler', genellikle ISO 14001:2015 gerekliliklerine karşılık gelmektedir 
ancak ISO 45001 revizyounda 'Tehlike Tanımlaması' ile; organizasyonel ve sosyal faktörler, iş yükü, 
çalışma saatleri, mağduriyet, taciz ve baskı, liderlik ve organizasyonu da içermektedir. Fırsatları göz 
önünde bulundurmak İş Sağlığı ve Güvenliği standardında bir yeniliktir -genel ve İSG’ye özgü risk ve 
fırsatların farkları gibi-. Ek olarak, aksiyonların artık İSG süreçlerine ve genel süreçlere entegre edilmesi 
gerekiyor. 

 
Madde 7 – Destek 
İSG yönetim sistemini destekleyen süreçler artık beş farklı alana ayrılıyor. 

 

 
. . .gereksinimleri  anlamak 



Madde 8 - Operasyonlar 
BS OHSAS 18001:2007 ile karşılaştırıldığında artık çok daha kapsamlı olan "Operasyonlar" ; birden fazla 
kuruluşun tek bir sahada koordine edilmesi, tehlikelerin ortadan kaldırılması, İSG risklerinin azaltılması gibi 
birkaç alt maddeye ayrılarak “kontrol hiyerarşisi” için süreç gerektirmektedir. Geçici veya kalıcı 
değişikliklerin kontrolünü ifade eden “Değişim Yönetimi”, dış kaynaklı süreçlerin/faaliyetlerin/hizmetlerin 
kontrolü veya kuruluşun çalışanları ve yüklenicilerinin karşılıklı ilişkisi ile aynı önceliğe sahiptir. Son olarak, 
"Acil durumlara hazırlık ve müdahale" çok daha açık hale getirildi. 

Madde 8 – Performans Değerlendirmesi 
Performansı izlemek, ölçmek, analiz etmek ve değerlendirmek için "Performans değerlendirme" altında 
yöntemler eklenmiş ve böylece ISO 14001:2015 gereklilikleriyle karşılaştırılabilir hale getirmiştir. 
Öncelik, ''bilgi kalitesine'' ve kuruluşun uyması gereken çeşitli yasal ve diğer gereklilikler hakkında güncel 
bir genel bakışa sahip olması gerektiği anlamına gelen "uygunluk durumuna" verilir. İç denetim için ISO 
19011'e atıfta bulunulurken, yönetimin gözden geçirmesi, üst yönetimin çok daha fazla katılımını 
gerektiriyor. Vurgu artık "girdi" yerine "çıktı" üzerinde. 

Madde 10 - İyileştirme 
İyileştirme aynı zamanda olayları ve uygunsuzlukları ele almak için süreçler oluşturma gerekliliğini ve 
bunların düzeltici faaliyetlerini de içerir. Sürekli iyileştirme, yalnızca İSG performansının arttırılmasını değil, 
aynı zamanda olumlu bir İSG kültürünün teşvik edilmesinden çalışanın katılımına ve iletişimine, hatta 
dokümante edilmiş bilgilerin korunmasına kadar kuruluşun ve yönetim sisteminin her açıdan 
iyileştirilmesini içerir. 

DQS: Küresel varlık - Yerel uzmanlık 
DQS, dünya çapında yönetim sistemleri için önde gelen belgelendirme kuruluşlarından biridir. 60 ülkede 80 
ofisi ve dünya çapında 2.500 denetçisi ve uzmanı ile DQS, sürdürülebilir başarı için güvenilir belgelendirme 
partnerinizdir. Merkezi Frankfurt'ta bulunan DQS Holding, dünya çapındaki tüm DQS ofisleri için stratejik 
liderlik sağlamaktadır. Ortak bir hedef için çabalıyoruz: Katma değer sağlayan değerlendirme hizmetleri 
sunarak müşterilerimizin yönetim sistemlerini ve kurumsal sağlığı iyileştirmek. 

Bize ulaşın 
www.dqs.com.tr 
+90 216 457 3839
marketing@dqs.com.tr

DQS Holding GmbH 
info@dqs-holding.com 
www.dqs-holding.com 

LinkedIn 'DQS Turkey' 
Instagram  'dqsturkey' 
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