Güvenli Yönetim

Her yönetici güvenlik ve sağlık konusundaki
sorumluluklarını ayrıntılı biçimde bilmelidir

IOSH olarak güvenlik ve sağlık eğitimi konusunda başarıya ulaşmanın en iyi yolunun insanların konuya kendilerini tam olarak
vermelerini, eğlenmelerini ve yaparak öğrenmelerini sağlamak olduğunu biliyoruz. Katılımcıların öğrendikleri üzerinde gerçek anlamda
düşünmelerini, işlerine geri döndüklerinde ise aradaki farkı herkesin görmesi için öğrendiklerini uygulamaya koyacak özgüven ve
coşkuya sahip olmalarını istiyoruz.
Güvenli Yönetim başka hiçbir kursa
benzemez. Tamamen iş dünyası odaklı
hazırlanan kurs içeriğinde uygulamalı
bir program ve adım adım yol gösteren
eksiksiz bir kılavuz bulacaksınız.
Fakat aynı zamanda oldukça yenilikçi
formatının ve içeriğinin çalışanlarınızı
içine çekip onlara esin kaynağı
olacağını da göreceksiniz. Bu, güvenlik
ve sağlık konusunun kuruluş çapında
benimsenmesi açısından hayati önem
taşır.
Güvenli Yönetim kime hitap ediyor?
Güvenli Yönetim dünya çapında
tüm sektörlerde ve tüm kuruluşlarda
görev yapan yönetici ve amirler
için tasarlanmıştır. Bu kişiler kursu
tamamlar tamamlamaz birden
güvenlik uzmanı olmayacaklardır.
Fakat gerçekleştirmeleri gereken
pratik uygulamalar hakkındaki son
gelişmeleri takip edecek, sorumlulukları
kapsamındaki güvenlik ve sağlık
hususlarının üstesinden gelebilecek
bilgi birikimi ve araçlara sahip
olacaklardır. Daha da önemlisi, Güvenli
Yönetim güvenlik ve sağlığın günlük
yönetim ve işletme faaliyetlerinin
vazgeçilmez bir parçası olduğunu
güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.
İşletme bundan ne gibi faydalar sağlar?
- Tasarımı ve kalite kontrolü güvenlik
ve sağlık uzmanları için Sözleşmeli/
İmtiyazlı kuruluş olan IOSH tarafından
gerçekleştirilen bir eğitim programına
dahil olmanın getirdiği gönül rahatlığı

- Esneklik – program, esnek bir
-

-

şekilde sunulabildiği için işletmenizin
şartlarına uyum sağlar
Sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili
temel bilgilerin tek bir program
dahilinde işlenmesi sayesinde etkin
ve etkili öğrenme
Yönetici ve amirlerinizin dünya
çapında tanınan, saygın ve sertifikalı
bir eğitim almasını sağlama

Dünyanın dört bir yanından derlenmiş
akılda kalıcı ve düşünmeye teşvik edici
bilgiler ve örnek olay incelemeleri,
kursun tamamı boyunca içeriğin etkili
bir biçimde aktarılmasına yardımcı olur.
Her modül anlaşılır örnekler ve akılda
yer eden senaryolarla desteklenirken,
önemli öğrenme noktaları da özetlerle
pekiştirilir.
Güvenli Yönetim kapsamında işlenen
konular…
- Risklerin değerlendirilmesi
- Risklerin kontrol edilmesi
- Sorumlulukları anlama
- Tehlikeleri anlama
- Olayları araştırma
- Performans ölçümü
Başarılı katılımcılar bir IOSH Güvenli
Yönetim sertifikası ile ödüllendirilir.

Ne gibi sonuçlar almayı bekleyebilirim?
- Hastalık ve kaza nedeniyle kaybedilen
saat sayısının daha az olması
sayesinde daha yüksek verimlilik
- Şirket genelinde güvenlik farkındalığı
kültürünün gelişmesi ve güvenlik
önlemlerinin değerinin daha iyi
anlaşılması
- Çalışanların aktif şekilde katılımı ile iş
yerinin daha iyi hale getirilmesi
- Tedarik zinciriniz dahilinde itibar artışı
Güvenli Yönetim, sizlere IOSH’nin
onaylı eğitim sağlayıcıları ağı aracılığıyla
ulaştırılmaktadır.
Yardıma veya daha fazla bilgiye mi
ihtiyacınız var?
www.iosh.com/managingsafely
E-posta: courses@iosh.com
Güvenli Yönetim kursunu daha önce
eksiksiz olarak tamamlayan katılımcılar
için tek günlük bir Güvenli Yönetim Bilgi
Tazeleme kursu mevcuttur.

Tel: +44 (0)116 257 3100
www.iosh.com
twitter.com/IOSH_tweets
facebook.com/IOSHofficial
tinyurl.com/IOSH-linkedin
youtube.com/IOSHchannel
instagram.com/ioshofficial

IOSH, güvenlik ve sağlık uzmanları için
Sözleşmeli/İmtiyazlı bir kuruluştur. 130'dan fazla
ülkede 47.000'den fazla çalışanı ile dünyadaki en
büyük profesyonel sağlık ve güvenlik kuruluşuyuz.
Standartları kendimiz belirliyoruz ve üyelerimizi
kaynaklar, rehberlik, etkinlikler ve eğitimlerle
destekliyor, geliştiriyor ve birleştiriyoruz. Sektörün
sesi oluyor ve milyonlarca çalışanı etkileyen
sorunlara ilişkin kampanyalar yürütüyoruz.
1945 yılında kurulan IOSH, uluslararası STK
statüsüne sahip onaylı bir yardım kuruluşudur.

İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu
1945 yılında kurulmuştur
2003 yılında Kraliyet İmtiyaz Belgesi almıştır
İngiltere ve Galler'de 1096790 numara ile tescilli hayır
kuruluşudur
İskoçya'da SC043254 numara ile tescilli hayır kuruluşudur
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