
ISO 45001:2018
standardına geçişe 
hazırlanma

ISO 45001:2008 standardı, 
ISO tarafından yürürlüğe sokulan ve 
tüm yeni nesil yönetim sistemleri 
standartları (örneğin: ISO 9001 ve 
ISO 14001 2015 sürümü) tarafından 
paylaşılan Ek SL/ HLS modeline 
uygun olarak 10 bölümden oluşur. 
Standardın yeni yapısı risk odaklı 
ve önleyici türde bir yönetim 
yaklaşımını teşvik ederek OHSAS 
18001 "eski gerekliliklerini" yeni 
bir mantık çerçevesinde yeniden 
düzenler.  Üst yapısı, geçmişte OHSAS 

18001 standardında karşılaşılan 
güçlükleri aşarak İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim sistemi ve diğer 
Sistemler arasındaki entegrasyonu 
kolaylaştırır ve yalınlaştırır. 
Annex SL / HLS modeli çatısında 
hazırlanan ISO 45001 standardı, 
Yönetim Sistemi tasarlanırken 
kuruluşun faaliyet gösterdiği 
bağlamın ve ilgili paydaşlarının 
sistemden beklenen sonuçlara ne 
şekilde etki edeceklerinin önceden 
analiz edilmesini gerektirir. Daha 

önceki OHSAS 18001 standardında 
bulunmayan bu yeni gereklilikler, 
Güvenlik Yönetim Sisteminin 
kapsamını operasyonel boyuttan 
stratejik bir boyuta doğru genişleterek 
Kuruluşun iş hedefleriyle daha 
iyi bir şekilde bütünleştirilmesini 
sağlar. Paydaşlar arasında, Sistemin 
etkili işleyişi açısından özellikle 
personel kilit bir rol oynar: Kuruluş 
beklentilerini belirlemeli ve ilgisini ve 
amaçladığı hedeflere çalışanlarının 
katılımını garanti etmelidir.

Uluslararası Akreditasyon Forumu 
(IAF), ISO 45001 standardının 
yayımlanmasından (yani 12/03/2018 
tarihinden) itibaren OHSAS 
18001 sertifikalarından ISO 45001 
sertifikalarına geçiş için 3 yıllık bir 
süre vermiştir. Bu süre boyunca, 

OHSAS 18001 sertifikalı kuruluşlar, 
yönetim sistemlerini ISO 45001 
standardının gerekliliklerine uygun 
olarak güncellemeli ve bir sertifika 
geçiş denetimi talep etmelidir. Bu 
denetim mevcut sertifikanın düzenli 
incelemesi için daha önce öngörülmüş 

olan bir diğer denetime (gözetim 
veya yenileme denetimine) paralel 
olarak talep edilebilir veya yalnızca 
sertifikanın güncellenmesine yönelik 
bir denetim olarak planlanabilir.

OHSAS 18001 sertifikalarından ISO 45001 sertifikalarına geçiş
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Hedefler Avantajlar

Değişiklikleri anlama

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Müdürünün bilgilerini 
pekiştirme

Kendi kendine 
tanılamanın ardından 
belirlenen güçlü 
yönlere ve zayıf 
yönlere odaklanma

Geçiş denetimin daha 
etkili olması

(1) Genel katılıma açık eğitimler. Kurum için eğitim için lütfen LR ile iletişime geçin. Müşterinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre terzi 

usulü eğitimler hazırlanabilir.

* OHSAS 18001 gözetim denetimi – gerekliyse – pakete dahil değildir

Ücret 3 yıl için 
sabitlenmiştir

ISO 45001 
standardının 
evriminin kapsamlı 
bilgisi

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sisteminizin 
performansını 
artırma

Tüm boşlukların 
doldurulduğundan ve 
yapılacak eylemlerin 
belirlendiğinden 
emin olma

SEÇENEK

Şirket İçi Denetçi Geçişi için ISO 45001 (2 gün)

Ön değerlendirme

İÇİNDEKİ HİZMETLER

"Geçişe hazırlık" eğitimi1 (1 gün)

Kendi kendine tanılama testi (ÜCRETSİZ)

Kapsamlı boşluk analizi (site üzerinde)

Ön değerlendirme

Uygulama Paketi

Kime yöneliktir?
OHSAS 18001 sertifikasına sahip olmayan ve ISO 45001 sertifikası almak 
isteyen kuruluşlar
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