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IOSH Tarafından Akredite Güvenli Yönetim   
 

 
 
Kursa Genel Bakış 

Tüm organizasyonlarda yöneticiler ve denetçiler için temel sağlık ve iş güvenliği yeterliliğini sağlamayı 
hedefleyen kursun amacı, iş güvenliği gerekliliklerinin hat yöneticisi olarak görevlendirilen kişiler tarafından 
önemsenmesini, bu yöneticilerin kendi bölümlerindeki sistemleri iş güvenliği bakımından gözden geçirmelerini 
ve kendi işyerleri için uygun olduğu şekilde yeni kontrolleri veya değişiklikleri uygulamaya koymalarını 
sağlamaktır. 
 
Kurs Kimler İçindir 

Güvenli Yönetim iş güvenliği risklerini ve kaynaklarını yönetmesi gereken, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 
olmayan kişiler içindir. 
 
Öğrenme Çıktıları 

Kursu başarıyla tamamladıktan sonra yönetici şunları daha iyi yapabilecektir: 

 Temel yönetim ilkelerini ve uygulamalarını, toplam yönetim stratejisinin bir parçası olarak iş güvenliği ve 
sağlık sorunlarına uygulamak. 

 Ulaşılabilir iş güvenliği, sağlık hedefleri ve planı belirlemek ile bu hedeflere ulaşmak için gerekli hareket 
yollarını izlemek. 

 İşyerinde mevcut iş güvenliği ve sağlık tehlikelerinin farkına varmak. 

 İşyeri tehlikelerine ilişkin riskler hakkında temel değerlendirmeleri yapmak, kaydetmek ve uygun denetim 
önlemlerini tavsiye etmek. 

 Ergonomik faktörlerden doğan riskleri hesaba katmak. 

 Çalışanlar için yeterli bilgi, eğitim ve gözetimin sağlandığına emin olmak. 

 Kaza veya yaralanma ya da hasar içeren bir olayın nedenlerini belirlemek ve uygun önlemleri almak üzere 
olayı araştırmak. 

 

Kurs Süresi 
3 gün (Sıkıştırılmış yoğun eğitimdir) 
 
İzleyen Eğitim 
NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika 
 

Sertifikasyon 

Kısa cevaplı bir testin ve işyerinde pratik bir değerlendirmenin başarıyla tamamlanmasıyla katılımcı IOSH 
tarafından akredite bir sertifika alır. 
 
 
 
 
 
 
 

Daha fazla bilgi için + 90 (216) 368 72 20 numarayı arayın, info@donusenadam.com.tr’ye e-posta gönderin veya 
www.donusenadam.com.tr adresini ziyaret edin  

 
 
 
 
 
 

Dönüşen Adam katılımcısının bir IOSH Güvenli Yönetim kursu üzerine 
düşünceleri 
 

"İlginç bir kurs, yeni konular öğrendim, ders boyunca sıkılmadım. 
Mükemmel!"  

Sabahattin Korkmaz - Unimar Elektrik Santrali 

mailto:info@donusenadam.com.tr
http://www.donusenadam.com.tr/
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IOSH Tarafından Akredite Güvenli Yönetim  
3 günlük program 
   
 

 
 
 

Modül Konu  

 Kayıt, karşılama ve tanıtımlar 

Müfredatın açıklaması, sınav yazılı kağıdının ve pratik risk değerlendirme 
raporunun ana hatlarıyla belirtilmesi 

 

1 Güvenli yönetimin sebepleri. İş sağlığı ve güvenliğinin yönetimi. 
Yönetimin sorumlulukları 

 

2 

3 

Risk değerlendirme  

Riskleri kontrol etme. İşyerinde davranışlar  

 

 

 

 

   

4 İş sağlığı ve güvenliği hukuku  

5 İş sağlığı ve güvenliğinin teknik boyutu  

 

 

 

 

6 Kaza incelemesi ve bildirimi  

7 Performansı ölçmek  

8 Çevreyi korumak  

 Test, değerlendirme ve kapanış  

   

 

 

 

 
 

2. Gün 

1. Gün 

3. Gün 


