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AÇIKLAMA   

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Standardında da refere edilen ISO 45001 Standardı, henüz taslak olarak yayınlanmış 

olmakla birlikte, ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 ve ISO 14001:2015 Standartlarıyla benzer yapıda oluşturulmuş İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemi Standardıdır. 

Özellikle entegre yönetim sistemi kurmayı planlayan kuruluşlarda, standart yapılarının paralelliği sayesinde entegrasyonun daha kolay ve 

etkin olması sebebiyle ISO 45001 taslağınının uygulanmasını öneriyoruz.  

ISO DIS 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardının şartlarını bilmek ve çalışmaları yürütürken bu standardın şartlarına uygun bir 

sistem içinde bulunmak; çalışanlarımızla birlikte, fikir alışverişi ile, birlikte kararlar alarak, risk temelli düşünerek, sağlıklı, güvenli ve işbirliği 

içinde çalışmamızı sağlıyor.  

Standardın tüm maddeleri çok sayıda uygulama örneği ile desteklenerek aktarılmaktadır.   

AMAÇ 

Standardın tüm maddelerinin kavranmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. 

 

İÇERİK 

 İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler 

ISO DIS 45001:2018 standardının madde madde açıklaması (örneklerle)  

- Organizasyon Yapısı, 

- Liderlik, Çalışan Katılımı ve Bilgi Alışverişi 

- Planlama 

- Destek 

- Operasyon 

- Performans Değerlendirme ve Gelişim 

- Kontrol Hiyerarşisi 

- Vaka Analizleri ve Raporlama 

- Risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı) 

- Dokümantasyon (örneklerle) 

- Acil durum planlama 

- İSG Mevzuatı 

- ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 ve ISO 14001:2015 ile ilişkilendirme (entegrasyon) 

- Soru-cevap uygulaması 

 

KATILIMCI PROFİLİ 

Tüm seviye ve disiplinden çalışanlar. 

 
 

 

GEREKLİ ÖN BİLGİLER 

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır. 
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YÖNTEM 

Katılımcılar sayıya göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel eğitim süresince 

yapılacak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından 

puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır. 

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak 

katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı 

oluşturulmaktadır.   

 

SÜRE 

1 Gün  


