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TÜV NORD CERT – ISO 45001 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Sistem 
Sertifikasyonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

İşle ilgili kazalar ve hastalıklar genelde yanlış 

davranışlardan ve şirketlerin organizasyonel 

yapısındaki kusurlardan kaynaklanır. 

ISO 45001’e uygun olarak bir iş sağlığı ve 

güvenliği yönetimi sisteminin uygulamaya 

konulması bu tür eksikliklerin düzeltilmesine 

yardımcı olur.Uluslararası Standardizasyon Örgütü 

(ISO) tarafından geliştirilmiştir ve uluslararası kabul 

görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemlerinin sertifikasyonunun anahtarı olarak 

önceki İngiliz Standardı BS OHSAS 18001'in yerini 

almıştır. 

 

Bu sistem, çalışanların sağlığını ve yaşamlarını 

korumayı amaçlar. ISO 45001, Sirket içinde 

sorumlu olan kişilerin yükümlülük risklerini 

sınırlarken daha fazla karlılığa ve itibara sahip 

olunmasına da katkıda bulunur. 

 

Günümüzde gittikçe artan sayıda müşteri ve 

potansiyel iş ortaklığına bağlı olarak, ISO 45001 

sertifikasyonu iş ortaklıklarında bir şart olarak talep 

edilebilmektedir. 

 

 

 

 

 
 
 

     

 

         Sertifikasyonun hedef grupları 

İş sağlığı ve güvenliği yönetimi sisteminin  

hayata geçirilmesi ve sertifikalandırılması,  

her sektörden kuruluş için uygundur. Bu standart tüm 

dünyada uygulandığından ISO 45001 sertifikasyonu 

özellikle uluslararası alanda çalışan şirketler için 

faydalıdır. Ayrıca ISO 9001 ve ISO 14001 ile birlikte 

entegre bir yönetim sistemi olarak da hayata 

geçirilebilir. 

 

Sertifikasyonun avantajları 

 İş sağlığı ve güvenliğinin sistematik yaklaşımı ve 

sürekli iyileştirilmesi 

 Potansiyel risk ve tehlikelerin belirlenmesi ve 

bunların ortadan kaldırılması 

 Kaza ve hastalık oranlarının düşürülmesiyle 

maliyet tasarrufu 

 Güvenlik Konularında çalışanların 

bilinçlendirilmesi 

 Müşteri Gereksinimlerinin karşılanması 

 Çalışanlar için artan motivasyon ve yeterlilik 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

Sertifikasyonun ön koşulları 

ISO 45001’in şartlarına uygun bir güvenlik ve sağlık 

yönetimi sisteminin sertifikasyon öncesinde en az üç 

aydır kullanılıyor olması gerekir. Temel şartlar 

arasında şunlar yer alır: 

 İş sağlığı ve güvenliği politikasının, hedeflerinin ve 

programlarının tesisi/bildirilmesi 

 İş yerinde var olan risklerin 

belirlenmesi/değerlendirilmesi 

 İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uyumluluk 

 Acil durumlarda başvurulacak önlemlerin ve riskten 

kaçınma önlemlerinin belirlenmesi 

 İş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluların 

belirlenmesi/bildirilmesi 

 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında 

eğitilmesi/talimatlandırılması 

 İş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurum içinde 

gözden geçirilip değerlendirilmesi ve sürekli olarak 

iyileştirilmesi 

 

Başarınız için bizim uzmanlığımız  

TÜV NORD, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerinde 

dünya çapında iyi bilinen, köklü ve güvenilir bir iş 

ortağıdır. Uzmanlarımız ve denetçilerimiz, 

deneyimlerine dayalı olarak kapsamlı bilgiye sahiptir 

ve genel olarak daimi bir şekilde TÜV NORD 

tarafından istihdam edilirler. Bu durum, bağımsız ve 

tarafsız sunulan hizmetin garantisidir ve aynı 

zamanda da müşterilerimizi istikrarlı bir şekilde 

destekleyeceğimiz anlamına gelmektedir. Bu sayede 

denetçilerimiz şirketinizin gelişiminde size eşlik edip 

sizi desteklerken size objektif bir geri bildirim sunar.  
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Sertifikalandırma Süreci 
 

 

      Sunulan bilgiler doğrultusunda TÜV NORD’ un teklifi               

Teklifin onaylanması 

         Mevcut durumun yerinde değerlendirilmesi  

           1. Aşama Tetkiki: Hazırlığın belirlenmesi 

Tetkikin planlanması 

2. Aşama Tetkiki: Sertifikasyon  

Uygunsuzluk yönetimi (gerekiyorsa) 

Sertifikasyon sürecinin yayını  

Sertifikanın düzenlenmesi, yıllık gözetim tetkikleri 

Yeniden sertifikasyon tetkiki yoluyla sertifikanın 

geçerliliğinin 3 yıl uzatılması 

                TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 

Ayazmadere Cad., Pazar Sok., No:2-4,  

Bareli Plaza, Kat:4, Gayrettepe, Beşiktaş  

TR- 34349 İstanbul 

Tel: +90 212 293 26 42 

E-mail: tuv-nord@tuv-turkey.com 

        

 

 

  
 
 
 
 

 

http://www.tuv-turkey.com/
https://www.facebook.com/TUVturkey
https://twitter.com/tuvturkey
https://plus.google.com/116483730545297006241/about
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