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ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, binlerce kuruluşun çalışanlarına gü-

venli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmalarına, iş kazalarına bağlı can kayıplarını, yara-

lanmaları ve meslek hastalıklarını önlemelerine ve İSG performanslarını sürekli olarak 

iyileştirmelerine yardımcı olacak dünyanın ilk İSG ISO standardıdır. Yeni standarttaki bir-

takım önemli değişiklikler, aşağıdaki yeni faydaları beraberinde getirecektir: 
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ISO 45001:2018 Geçiş Süreci 

IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) geçiş için 
resmi süreyi 3 yıl olarak yayınladı. Standard 12 
Mart 2018 tarihinde yayınlandı. Standard Yayın-
landıktan sonra 3 yıllık bir geçiş süreci vardır.12 
Eylül 2021 tarihine kadar OHSAS 18001 belgesi 
alan kuruluşlar ISO 45001 belgesi olarak geçişini 
tamamlamak durumundadır. 

Kalitest tarafından OHSAS 18001:2007  sertifikası-
na sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni ver-
siyona uyumlu hale getirmelerini takiben gözetim 
denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen pe-
riyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçek-
leştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen 
firmaların sertifikaları 12 Eylül 2021 tarihinden 
itibaren geçerliliğini yitirecektir. 

ISO 45001 standardına göre ilk defa belge-
lendirilecek kuruluşlar 

Kalitest 12 Mart  2020 tarihinden sonra ISO 
45001:2018 ’e göre ilk belgelendirme başvuruları-
nı kabul etmemeyi ön görmektedir. Kalitest’in ISO 

45001:2018 akreditasyonunun TÜRKAK tarafından 
yayınlanmasının ardından başvuruları hemen ala-
bilecektir.  

OHSAS 18001:2007 Belgeli Firmalar Ne 
Yapmalı? 

Kalitest tarafından OHSAS 18001  İş Sağlığı ve Gü-
venliği sertifikasına sahip kuruluşların mevcut sis-
temlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmeleri-
ni takiben gözetim denetimleri ile geçişleri sağla-
nacak, belirlenen periyotta sistemlerinde ilgili dü-
zenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim dene-
timine giremeyen firmaların sertifikaları 12 Eylül 
2021 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir. 
 

Bu kılavuz yeni revizyonun getirdiği yenilikler ve değişikliklerin an-
laşılmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kılavuz standardın 
tümünü içermemekle birlikte kalite yönetim sisteminin kurulması 
için şart standardın OHSAS 18001 standardı ve dikkate alınması 
gereken birincil kılavuzların standardın atıf yaptığı diğer standart/
dokümanlar olduğu unutulmamalıdır. 
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OHSAS 18001:2007 Belgeli Firmalar 
 
OHSAS 18001:2007 belgeli kuruluşların aşağıdaki 
faaliyetleri gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir; 
 
• Yeni standart gereksinimlerini karşılamak için 

ele alınması gereken organizasyonel boşlukları 
tespit edilmesi 

• Bir uygulama planının geliştirilmesi 
• Kuruluşun etkinliği üzerinde etkisi olan tüm 

taraflar için uygun eğitim ve farkındalığın sağ-
lanması 

• Standardın yeni revizyonunun gereksinimlerini 
karşılamak ve etkinliğinin doğrulanmasını sağ-
lamak için mevcut iş sağlığı ve güvenliği  yöne-
tim sisteminin (OHS) güncellenmesi  

• Geçiş süreci boyunca Kalitest ile iletişim halin-
de olunması  

 
Kalitest; 12 Eylül  2018 tarihinden itibaren  
yayınladığı tüm ISO 18001:2007 belgelerinin ge-
çerlilik tarihini 12 Eylül 2021 olarak belirlemiştir. 
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• Risk ve Fırsat Yönetimi: 
• ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin tes-

pit edilmesinin yanı sıra daha geniş kapsamlı 
risk ve fırsatların tespit edilmesini gerekli kılan 
bir kuruluş odaklı yaklaşımı benimsemektedir. 
Liderlik: 

Üst yönetimin, İSG yönetim sisteminin geliştiril-
mesi,planlanması, uygulanması ve sürekli iyileşti-
rilmesinde çalışanlarla istişare yapılması ve çalı-
şanların katılımının sağlanması bağlamında liderlik 
ve bağlılık göstermesine çok daha fazla önem ve-
rilmektedir. 
• Entegre Yaklaşım  
İleri seviye yapının (HLS – High Level Structure) 

kullanılmış olması ISO 45001, tüm yönetim sis-
temlerine ortak bir çerçeve getiren yeni ISO yük-
sek seviye yapı (HLS) Annex SL'ye dayanır. Böylece 
farklı yönetim sistemi standartları uyumlaştırılır, 
yüksek seviye yapıya karşılık gelen alt maddeler 
sunulur ve bütün standartlar genelinde ortak bir 
dil kullanılır.  
• Sağlık-güvenlik ve iyileştirmeyi organizasyonu-

nuzun kalbine taşımak 
• ISO 45001, kuruluşların stratejik yönlerini İSG 

yönetim sistemleriyle uyumlaştırmaları ve iş 
sağlığı ve güvenliği performansını yükseltmeye 
daha da fazla odaklanmaları için bir fırsattır 
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Yeni Revizyonla Gelen Temel Değişiklikler 
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8.5.1.4 Amaçlanan Kullanım  
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OHSAS 18001:2007 ve ISO 45001:2018 Çapraz Liste 

OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 

4. Yönetim Sistemi 4.4. İSG Yönetim Sistemi 

4.1 Genel Gereklilikler  4.3 İSG Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirle-
mek  

4.4 İSG Yönetim Sistemi 

4.3 Planlama(Yalnızca Başlık) 6.Planlama (Yalnızca Başlık 

4.3.1 Tehlike Tespiti Risk Değerlendirme ve Kont-
rolleri belirlemek 

6.1 Risk ve Fırsatları Ele Almak için yapılacaklar 
(yalnızca Başlık) 

6.1.2 Tehlike Tespiti ve Risk ve Fırsat Değerlen-
dirmesi  

6.1.2.1 Tehlike Tespiti 

6.1.2.2. İSG Risklerini ve İSG Yönetim Sistemini 
İlgilendiren diğer risklerin değerlendirilmesi  

8.1.2 Tehlikeleri Ortadan Kaldırmak ve İSG 
Risklerini azaltmak  

8.1.3 Değişim Yönetimi  

8.1.4.2 Yükleniciler 

4.3.2 Yasal ve Diğer Yükümlülükler 6.1.3 Yasal Yükümlülükler ve Diğer Yükümlü-
lükleri Belirlemek  

8.1.4.3.Dış Kaynak Kullanımı  

4.3.3 Hedefler ve Programlar  6.2 İSG Hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için 
plan yapmak (yalnızca başlık) 

6.2.1 İSG hedefleri 

6.2.2 İSG hedeflerine ulaşmak için plan yapmak 

10.3 Sürekli iyileştirme 

4.4 Uygulama ve operasyon (yalnızca başlık)  7. Destek (yalnızca başlık) 

8. Operasyon (yalnızca başlık) 

4.4.1 Kaynaklar, roller, sorumluluklar, hesap 

verebilirlik ve yetkiler 

5.1 Liderlik ve bağlılık 

5.3 Organizasyondaki roller, sorumluluklar ve 
yetkiler 

7.1 Kaynaklar 

4.4.2 Yetkinlik, eğitim ve farkındalık 7.2 Yetkinlik 

7.3 Farkındalık 

4.4.3 İletişim, katılım ve istişare (yalnızca başlık)  5.Liderlik ve çalışan katılımı (yalnızca başlık) 
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OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 

4.4.3.1. İletişim  7.4 İletişim 

7.4.1 Genel 

7.4.2 İç iletişim 

7.4.3 Dış iletişim 

8.1.4.2 Yükleniciler 

8.1.4.3 Dış kaynak kullanımı 

4.4.3.2. Katılım ve İstişare  4.2 Çalışanların ve ilgili diğer tarafların ihtiyaç 
ve 

beklentilerini kavramak 

5.4 Çalışanlarla istişare ve çalışan katılımı 

8.1.4.2 Yükleniciler 

4.4.4 Dokümantasyon  7.5 Dokümante edilmiş bilgi (yalnızca başlık) 

7.5.1 Genel 

4.4.5 Belgelerin kontrolü  7.5.2 Oluşturmak ve güncellemek 

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü 

4.4.6 Operasyonel Kontrol  6.1.1 Genel 

6.1.4 Planlama eylemi 

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol (yalnızca 
blık) 

8.1.1 Genel 

8.1.2 Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risk-
lerin azaltmak 

8.1.3 Değişiklik yönetimi 

8.1.4 Satın alma (yalnızca başlık) 

8.1.4.1 Genel 

8.1.4.2 Yükleniciler 

8.1.4.3 Dış kaynak kullanımı 

4.4.7 Acil durumlara hazır olmak ve müdahale 
etmek 

8.2 Acil durumlara hazır olmak ve müdahale 
etmek 

4.5 Kontrol etmek (yalnızca başlık)  9. İzleme, ölçüm, analiz ve performans 

değerlendirmesi (yalnızca başlık) 

Genel 

4.5.3.1 Uygunluk değerlendirmesi 10.2 Uyumluluk değerlendirmesi 

4.5.3.2 Olay araştırma, uyumsuzluk, düzeltici 
eylem ve önleyici eylem (yalnızca başlık) 

10.2 Olay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 

OHSAS 18001:2007 ve ISO 45001:2018 Çapraz Liste 
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OHSAS 18001:2007 ve ISO 45001:2018 Çapraz Liste 
OHSAS 18001:2007  ISO 45001:2018 

4.5.4 Kayıtların kontrolü Dokümante edilmiş bilgi (yalnızca başlık) 

Genel 

Oluşturmak ve güncellemek 

Dokümante edilmiş bilginin kontrolü 

4.5.5 İç tetkik 9.2 İç tetkik 

9.2.1 Genel 

9.2.2 İç tetkik programı 

4.6 Yönetimin gözden geçirmesi  4. Kuruluşun bağlamı (yalnızca başlık) 

4.1 Kuruluşu ve bağlamını kavramak 

4.2 Çalışanların ve ilgili diğer tarafların ihtiyaç 
ve 

beklentilerini kavramak 

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 

10. İyileştirme (yalnızca başlık) 

10.1 Genel 
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