
Bir kuruluşun gerçekleştirdiği 

faaliyetlerden etkilenen tüm 

insanların sağlığına ve güvenliği-

ne etki eden faktörler ve koşulla-

rın bütünüdür. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi; İş sağlığı ve güvenliği 

faaliyetlerinin kuruluşların genel 

stratejileri ile uyumlu olarak sis-

tematik bir şekilde ele alınıp 

sürekli iyileştirme yaklaşımı çer-

çevesinde çözümlenmesi için bir 

araçtır. 

 

Ülkemizde İSİG faaliyetleri kişisel 

koruyucuların kullanımını çağrış-

tırmakta ve geleneksel olarak 

ayrıca yapılması gereken iş ola-

rak algılanmaktadır.İSİG Yöne-

tim sistemiyle, çalışanlar, yöne-

tenler ve denetleyenlerin rol ve 

sorumlulukları açık hale getirile-

rek çalışanların katılımını sağla-

yacaktır. 

Bu sistemle çalışanlar İSİG risk-

lerinin belirlendiği ve önlemlerle 

asgari seviyeye indirildiği, yasa-

lara uyan, hedeflerin yönetim 

programları ile hayata geçirildiği, 

uygun İSG eğitimlerinin uygun 

kişilere verildiği, acil durumlara 

hazır,performansını izleyen, 

izleme sonuçlarını iyileştirme 

faaliyetlerini  başlatmak için 

kullanan, faaliyetlerini denetle-

yen, yaptıklarını gözden geçiren 

ve dokumante eden bir kuruluş-

ta İSİG faaliyetlerine gereken 

önemi veren bir sistemin parça-

sı olacaklardır. 

İş yerlerinde işlerin gerçekleşti-

rilmesi sırasında, çeşitli neden-

lerden kaynaklanan sağlığa 

zarar verebilecek kaza ve diğer 

etkilerden korunmak ve daha iyi 

çalışma ortamı sağlamak amacı 

ile sistemli ve bilimsel bir şekil-

de tehlikelerin ve risklerin belir-

lenmesi ve bu tehlikelere ve 

risklere yönelik önlemlerin alın-

ması çalışmalarının gerçekleşti-

rildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi de-

nir. 

İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi ; 

iş sağlığı ve güvenliği faaliyetle-

rinin kuruluşların genel strateji-

leri ile uyumlu olacak biçimde 

sistematik bir şekilde ele alına-

rak sürekli iyileştirme yaklaşımı 

çerçevesinde çözümlenmesi için 

kullanılan bir araçtır. 

ISG Yönetim 
Sistemi Nasıl 

Çalışır? 

 

1.Adım:Müşterilerinizi tanı-

yın ve algılama şekillerini 

belirleyin 

2.Adım:Müşterilerinizin is-

teklerini nasıl yerine getire-

ceğinizi planlayın 

3.Adım:Planınızı uygulayın 

4.Adım:İzleyin ve kontrol 

edin. 

5.Adım:Harekete geçin ve 

prosesinizi geliştirin. 
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ISO 45001 STAN-
DART  

MADDELERİ; 
 

1)   Kapsam 

2)   Atıf yapılan standardlar 

3)   Terimler ve tanımlar 

4)  İSG Yönetim Sistemi     

Unsurları İşletme 

5) Liderlik ve çalışan katılımı 

6) Planlama   
7) Destek  
  -Kaynaklar 

  -Yetkinlik 

  -Farkındalık 

  -İletişim 

  -Genel 

  -İç İleştişim 

  -Dış İletişim 

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi 

ISO 45001  



1) İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye 

indirmiş, 

2) İlgili mevzuat,yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş, 

3) İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim 

programları geliştirilmiş, 

4) Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlanmış, 

5) Acil durumlara yönelik gerekli hazırlıkları yapmış, 

6)  İş sağlığı ve güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen, 

7) İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan, 

8) İş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalarını dökümante eden ve sonuçlarını kayıt altına 

alan kurumlardır. 

 Çalışanların işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak,rahat ve güvenli bir 

ortamda çalışmalarını sağlamak, 

 Çalışan motivasyonunu ve çalışan katılımını arttırmak, 

 İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebi ile oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını aza 

indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi, 

 Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yan-

gın,patlama,makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme 

güvenliğinin sağlanması, 

 Ulusal ve uluslar arası yasa ve standartlara uyum sağlamak, 

 İş performansını arttırmak, 

 Diğer işletmeler yada müşterilere karşı duyarlı, sorumlu,bir imaj yaratmak, 

 Rakiplere karşı üstünlük sağlamak, 

 Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığın kanıtlanabilmesi. 
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Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni 
Uygulayan Kurumlar; 
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