
Artan uluslararası ticaret ile birlikte yeni sağlık ve güvenlik sorunları ortaya 
çıkıyor ve bu da global iş dünyasındaki beklentileri karşılamak ve iş yerinde 
sağlık ve güvenlik için çıtayı yükseltmek amacıyla kullanılacak bir uluslararası İş 
Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi standardına duyulan gereksinimi artırıyor. 
Bu nedenle ISO her büyüklükteki, sektördeki ya da konumdaki kuruluşlar için 
geçerli bir uluslararası standart geliştirdi.
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Güvenli ve sağlıklı
bir iş yeri ortamı oluşturmak.
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OHSAS 18001 değişiyor. . . 

ISO 45001 yeni İş Sağlığı ve Güvenliği 
(OH&S) yönetimi uluslararası 
standardıdır ve mevcut OHSAS 18001 
standardının yerini alacaktır.

Yeni ISO 45001 standardının Mart 
2018’de yayınlandı. ISO 45001 
standardının yayınlanmasıyla birlikte 
OHSAS 18001 yürürlükten kalkıyor 
olacak ve halihazırda OHSAS 18001 
sertifikalı kuruluşların ISO 45001 
standardına geçmek için üç yılları 
olacaktır.

1999 yılında kullanılmaya başlayan 
OHSAS 18001, karışıklıkları ve 
sektördeki karmaşayı  ortadan 
kaldırmak için çeşitli ulusal sağlık ve 
güvenlik yönetim standartlarını tek 
bir standartta   toplamak  amacıyla 
tasarlandı.

ISO 45001 standardının genel hedefi 
de aynıdır, ancak bütünüyle yenilenen 
ve revize edilen tüm ISO standartları 
gibi Annex SL’nin ortak terminoloji ve 
yapısını izlemektedir ve bu da OHSAS 
18001 ve ISO 45001 arasındaki en 
temel farktır.

ISO 45001 standardı İş Sağlığı ve 
Güvenliği yönetimini ve sürekli 
iyileştirmeyi kuruluşların merkezine 
taşıyacaktır. Bu yeni standart 
kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği 
yönetim sistemlerini stratejik 
yönelimlerine paralel hale getirmeleri 
ve sağlık ve güvenlik performans ve 
süreçlerini geliştirmeye daha fazla 
odaklanmaları için bir fırsattır.

Kimler içindir?

ISO 45001 her konumdaki ve her 
sektördeki küçük ve büyük her türlü 
kuruluşa uygulanabilir.

Yeni Annex SL yapısının kullanımı 
sayesinde ISO 9001 ve ISO 14001 gibi 
diğer yönetim sistemleri ve diğer 
personel sağlığı programları ile 
kolaylıkla entegre edilebilir.

Neden ISO 45001?

Küreselleşmeyle birlikte giderek daha 
fazla kuruluşun uluslararası ticarete 
ve entegrasyona yönelmeye 
başlaması, kuruluşların yeni sağlık ve 
güvenlik sorunlarıyla mücadele 
etmesine yol açıyor. Birçok kuruluş 
genel ya da ulusal sağlık ve güvenlik 
standartları uygulama eğiliminde ve 
bu standartların hiçbiri global 
uyumluluğu teşvik etmiyor. Sonuç 
olarak, birçok ilgili taraf 
kıyaslamaların farklı  coğrafi 
bölgelerdeki sağlık ve güvenlik 
politikalarına ve uygulamalarına 
dayanmasını sağlamak için 
uluslararası bir İş Sağlığı ve Güvenliği 
yönetim sistemine olan ihtiyacı ifade 
etmiştir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
yönetimi uluslararası standardını 
geliştirmek amacıyla Uluslararası 
Standardizasyon Teşkilatı (ISO) 
tarafından ISO PC 283 adıyla bir ISO 
Proje Komisyonu kuruldu.

Yeni Gereksinimler

ISO 45001 standardı kuruluşların 
kendi sağlık ve güvenlik 
gereksinimlerinin ötesine bakmalarını 
ve ne gibi harici gereksinim ve 
risklerin mevcut olduğunu göz 
önünde bulundurmalarını gerektirir. 
Kuruluşlar sadece hangi sağlık ve 
güvenlik sorunlarının kendilerini 
doğrudan etkilediğini düşünmemeli, 
aynı zamanda toplumun geneline 
olan etkilerini de hesaba katmalıdır.

Annex SL’yi kullanan ISO 45001 ile 
birlikte, üst yönetimin kabulü ve daha 
geniş çalışan katılımı sağlanarak bir 
kuruluşun o rtamına ve üst yönetimin 
rolüne daha güçlü odaklanma 
sağlanır. ISO 45001 standardıyla, İş 
Sağlığı ve güvenliği hususlarının bir 
kuruluşun yapısıyla bütünleştirilmesi 
beklenmektedir

Mevcut OHSAS 18001 bağlamında, 
sağlık ve güvenlik sorumlulukları İş 
Sağlığı ve Güvenliği yöneticisine aittir. 
ISO 45001 ile birlikte, İş Sağlığı ve 
Güvenliği sorumluluklarının artık 

daha geniş bir hesap verebilirlik ile 
günlük ticari faaliyetlerle 
bütünleştirilmesi gerekecek ve 
bundan böyle sadece İş Sağlığı ve 
Güvenliği yöneticisinin 
sorumluluğunda olmayacaktır.

Yeni standardın avantajları 
nelerdir?

ISO 45001 geliştirilirken temel alınan 
OHSAS 18001 ile karşılaştırıldığında, 
ISO 45001 açık ve iyileştirilmiş 
gereksinimler ve maddeler 
içermektedir. ISO 45001 standardının 
ana hedeflerinden biri de, çalışanları 
ve temsilcilerini İş Sağlığı ve Güvenliği 
yönetim sisteminin merkezine 
entegre etmektir.

ISO 45001 standardı, kuruluşların 
sağlık ve güvenlik risklerini 
öngörerek, uyum sağlayarak ve bu 
alandaki ihtiyaçlara cevap vererek 
değişime ayak uydurma güçlerini 
arttırmalarını sağlayacaktır.

Diğer avantajları arasında şunlar 
bulunmaktadır:

•	 ISO 9001 (Kalite Yönetimi) ve ISO 
14001 (Çevre Yönetimi) gibi diğer 
ISO standartlarıyla daha kolay 
entegrasyon imkanı sağlayacaktır.

•	 Üst yönetimin katılımı kuruluş 
genelinde daha büyük bağlılığa ve 
ortak sağlık ve güvenlik 
sorumluluğuna öncülük edecektir

•	 -Düzenli risk yönetimiyle kuruluşlar 
tehlike ve riskleri azaltacaktır

•	 -Hedefler ve stratejik planlar 
konusunda netlik sağlayan 
“Kuruluşun Ortamı” kavramıyla 
birlikte, kuruluşlar dahili ve harici 
faktörleri daha iyi anlayacaktır

•	 -Dış kaynaklar, yükleniciler ve 
tedarik düzenlemelerinin yönetim 
süreci daha açıkça tanımlanacak ve 
bu da risklerin azaltılması ve 
verimliliğin artırılmasıyla 
sonuçlanacaktır.



Nasıl yardımcı olabiliriz?

Müşterilerimizin ve işletmelerin 
ihtiyaçlarını ve kendine özgü 
koşullarını anlamaya çalışıyoruz. 
Denetim kuruluşu olarak 
bağımsızlığımız, en yüksek kalitede 
hizmet verebilmek için en doğru 
şekilde çalışmakta kararlı 
olduğumuzu taahhüt eder ve bu da 
müşterilerimizin aldığımız kararlara 
güvenmesini sağlar.  

Denetim
Sektörünüzün ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere tasarlanmış ve tamamı uzman 
tavsiyeleriyle desteklenmiş gap 
analizi, denetim ve belgelendirme de 
dahil olmak üzere, yönetim sistemleri 
alanında uzmanız. İlgili tüm 
sorunlarınızı her yönüyle tam ve 
analitik bir kesinlikle inceliyoruz.
 
Gap analizi
Denetçi tarafından sunulan bu 
faaliyet, denetim ziyaretinizden önce 
sisteminizin kritik, yüksek risk taşıyan 
ya da zayıf alanlarına odaklanmanızı 
sağlar. İster yönetim sisteminizi 
uygulamaya alma sürecinin ilk 
aşamalarında, ister bir ‘prova’ 
arayışında olun, verilecek hizmetin 
kapsamına kendiniz karar 
verebilirsiniz.

Belgelendirme
Belgelendirme süreci iki aşamalı 
olarak kuruluşun büyüklüğü ve 
kapasmına göre belirlenen sürelerde 
gerçekleştirilmektedir. 

Eğitim
Uzman eğitmenlerimiz ile uygulamalı 
eğitimler düzenlemekteyiz. 
Eğitimlerimizin birçoğu ilgili meslek 
birlikleri tarafından kabul görmekte 
ve yönetim sistemleri değerlendirme 
deneyimimizi temel almaktadır.  İş 
geliştirme hizmetlerimiz kanalıyla 
özelleştirilmiş eğitim çözümleri de 
dahil olmak üzere, hem genel katılıma 
açık, hem de kurum içi eğitim 
hizmetleri sunuyoruz.

Uzmanlığımız
Lloyd’s Register, standart geliştirme 
alanında hep en ön sıralarda yer 
almakta ve çok uzun yıllardır İş Sağlığı 
ve Güvenliği yönetim değerlendirme 
ve sertifikasyon alanında faaliyet 
göstermektedir.

Tüm değerli ve yüksek profilli 
müşterilerimiz üst düzey, kaliteli, 
tutarlı ve tarafsız değerlendirme 
sağlayan Lloyd’s Register’a güveniyor.

Denetçilerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği 
alanında yetkin yönetim sistemleri 
uzmanlarıdır ve amaçları sektörel iyi 
uygulamalar ile kuruluş hedef ve 
uygulamalarını karşılaştırarak size 
uzmanlıklarını aktarmaktır.  

Lloyd’s Register Hakkında

1760 yılında gemi sınıflandırma 
firması olarak kuruldu. Bugün ise, 
mühendislik ve teknoloji alanında 
dünyanın lider profesyonel hizmet 
sağlayıcılarından biriyiz ve dünya 
genelinde 75’den fazla ülkede faaliyet 
gösteren müşterilerimize güvenliğin 
iyileştirilmesi ve kritik altyapıların 
performansının artırılması 
konularında destek sunuyoruz. Elde 
ettiğimiz kâr ile, tüm faaliyet 
alanlarımızda bilim ve mühendislikle 
ilişkili araştırma, eğitim ve halk 
katılımını destekleyen bir hayır 
kurumu olan Lloyd’s Register Vakfı’na 
fon sağlıyoruz. Tüm bunlar, her an bizi 
yönlendiren amaca bağlı kalmamıza 
yardımcı oluyor: Daha güvenli bir 
dünya için birlikte çalışmak.

Veri ve fikirlerle aşırı yüklenmiş, 
karmaşıklığı sürekli artan bir dünyada 
müşterilerimizin başarıya ulaşmak 
için teknolojiden fazlasına ihtiyaç 
duyduğunun farkındayız. 
Kuruluşların, deneyimli, kendileri ve 
müşterileri için gerçekten önemli olan 
konulara odaklanmalarını sağlayacak 
bir iş ortağına ihtiyaçları var. Bu 
nedenle, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
özenle ve empatiyle değerlendiriyor 
ve uygun çözümleri sunabilmek için 
uzmanlığımızı ve 250 yılı aşan 
deneyimimizi kullanıyoruz.

Ne de olsa, bazı şeylerin yerini 
teknoloji bile dolduramaz.
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