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Derleyen: BİLGİN CANDEMİR

İngilizce Occupational Health & Safety (Administration) Management  
System cümlesindeki kelimelerin başharflerinin bir arada okunması 
ile elde edilen bu ifadeye İngiltere Standartlar Enstitüsü(BSI)’in 18001
kodu ile değerlendirmesi sonucu İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetim 
Sistemi Standardı oluşturulmuştur. Genel anlamı ile iş sağlığı ve 
güvenliğinin uluslar arası tescilidir.  Diğer ISO ‘dan tescilli yönetim 
sistemleri standartları (ISO 9001, 14001, 22000) gibi sonuç itibari ile 
sürdürülebilir yaşam standardının şekillenmesi, daha açık ifade ile 
insanca yaşamanın asgari koşullarının dökümante edilmesidir. İş 
Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemine uygunluk için şu unsurların 
oluşması gerekir: İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Planlama, 
Uygulama ve Operasyon, Kontroller ve Kusur Giderici Eylemler, 
Yönetimce Gözden Geçirme ve Sürekli Geliştirmedir. 
Etkin ve iki taraflı iletişim, zamanında raporlama İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetimi için önemlidir. Bunlar, risk yönetimi süreci içinde 
her bir adımın en önemli parçalarıdır ve bir çok hukuksal davalarda 
(yargılamada) kanunen de ihtiyaç duyulur. 
Bu sistemde, İş Sağlığı ve Güvenliği  organizasyonu, ilgili İş Sağlığı 
ve Güvenliği bilgilerine ihtiyaç duyan herkes tarafından paylaşıldığını 
kanıtlamak için prosedürler olmalıdır. Bu bilgi ihtiyaçlarını belirlemek 
ve bu ihtiyaçların karşılandığını kanıtlamak için düzenlemeler 
gereklidir. Bu aşamada danışma kavramı ortaya çıkar, danışma ile 
çalışanlar ve diğer ilgililer bu konulara direk girmiş olurlar. Çalışanlar 
ve diğer ilgilerle danışmanın yararlarını şöyle sıralayabiliriz; 
Sağlık, emniyet ile ilgili bilginin çalışanlar, müteahhitler ve ziyaretçiler 
ile paylaşılması, 

* Çalışanlara İş sağlığı ve Güvenliği risklerinin çözümü konularında, 
katkılarını ve görüşlerini belirtmek için fırsat sağlanması, 
* İlgililerin görüşleri değerlendirilerek bu görüşlerden yararlanılması,
Çalışanlara danışma şu durumlarda olmalıdır. 
* İşyerinde, iş metodu veya sisteminde, kullanılan maddelerde 
değişiklik olduğunda, 
* Sağlık ve emniyet riskleri değerlendirildiğinde, 
* Riskleri indirgeyen veya elimine eden tedbirler hakkında kararlar 
verildiğinde 
* Risklerin izlenmesi için prosedürlerde değişiklik veya yenileme 
olduğunda, 
* Çalışanların refahı için tesisler ile ilgili kararlar verildiğinde, 
* Danışma prosedürleri hakkında kararlar verildiğinde, 
* Yeni bilgiler gündeme geldiğinde danışma yapılmalıdır. 
Danışma mekanizması; 
* İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, 
*  serbest formlar ve 
*  temsilciler 
                   vasıtasıyla oluşturulur.             
                                                                  Devamı gelecek sayıda

AYIN EN GÜVENLİ ÇALIŞANI 
Sertaç ÇETİN

YARIM CUMHURİYET ALTINI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Arkadaşları arasında yardım severliği ile tanınan
Sertaç Çetin Mahmudiye köyünün gençlerinden.
Yüzme, denizaltı avcılığı ve okumayı sever.
Galatasaray'lı olan Sertaç, halen devam ettiği açık
öğretime devam ederek lise diplomasını almaya
çalışmaktadır. Anne-Babası için hayırlı evlat olmak
için de çabaladığını söyleyen Sertaç'a ömür boyu
mutluluk dileriz.
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ANGUT Ne Demek !!
Haber, Angut'un aslında bir kuş olduğunu bilmeyen bir ton "Angut" 

var. Diye başlıyor ve devam ediyor.
Angut kuşu'nun eşi öldüğü zaman (yanına o anda başka bir yırtıcı 

hayvan veya bir insan gelse dahi) gözlerini bir dakika bile eşinin 
ölüsünün üstünden ayırmadan o da ölene kadar ölen eşinin baş 

ucunda bekler..
İşte bu canlının yaptığı en büyük angutluk budur.

Bu olay bütün Angut kuşları için geçerlidir. Arada bir görülen bir şey 
değildir. Çok ürkek bir kuş olmalarına rağmen eşinin ölüsünün 
başında bekleyen Angut kuşuna elinizi uzatsanız dahi oradan 

kaçmaz. Hani derler ya "Angut gibi bakmasana lan". 
Keşke herkes Angut gibi bakabilse değer verdiklerine. Bundan sonra 
bazılarına "Angut" demeden önce bir kere daha düşünün. Bir Angut 

bile olamayan o kadar çok insan var ki artık günümüzde.

Görüşülen konuların başlıkları:

- Yemekhane girişine Baret yeri - askılık yapılması,
- Çalışma sahasının ilave ikaz levhaları ile donatılması,
- Oksijen tüplerinin mutlaka dik ve bağlı muhafaza edilmesi, (Yatık 
tüp kullanılmayacak)
- Çalışma sahasında baretsiz ve iş ayakkabısız kimse olmayacak, (bu 
konuda herkes birbirini ikaz etmekle sorumlu)
- Banyo ve tuvaletlerin temiz tutulması, 
- Çöplerin cinslerine göre (kağıt, plastik ve diğer) ayrı atık varillerine 
atılmasına özen gösterilmesi,
- Bu ayın en güvenli ve başarılı çalışanının seçilmesi, konularında 
kararlar alınmıştır.

Namaz kılarken veya Kuran okurken aklıma kötü şeyler geliyor, bunların önüne 
nasıl geçebilirim?
Alkollü iken oruç tutulabilir mi? Sigara içmek, morfin yapmak orucu bozar mı?
Malımın bir kısmını helal, bir kısmını da haram yoldan elde ettim. Haram yoldan 
elde ettiğim malın zekâtını verecek miyim?
Burnumdan ameliyat olduğum için secdede yere koyamıyorum. Bir sakıncası var 
mı?
Yüksekten düşerek ölen insan şehit midir?
İşe girersem her ay kurban keseceğim diye adakta bulundum. Her ay kesmek 
zorunda mıyım?
Annem 85 yaşında.Her abdest aldığında yelleniyor.Yaşı özür olarak kabul 
edilebilir mi?
Eşimle henüz nikáhlı değilken Kadir Gecesi cinsel ilişkiye girdik. Sonra evlendik. 
Şu an 5 yıldır evliyiz. Bu günahtan nasıl kurtulabiliriz?
Muayene ve benzeri nedenlerle ön veya arka tarafa parmak sokulmasıyla oruç 
bozulur mu ?
Cinsel ilişki sırasında eşim tatmin olmuyor ve etkilenmiyor. Bu durumda yine de 
boy abdesti alması gerekir mi?

Madenci bir babanın oğlu olarak 1969 yılında
Zonguldak'ta doğdu. Aslen Düzceli olan Erdal'ın
Yavuz, Ayhan ve Umut isminde 3 çocuğu vardır.
Ceta'nın tecrübeli elmanlarındandır. Haidelberg'in
Afrika Serlone projesinde değirmen ve paketleme
montajında Kadir EREN'in yanında çalıştı.
Ülkemizi ve Ceta'yı eniyi temsil ettiklerini
söyleyen Erdal Beşiktaşlı olup, kitap okumayı,
(ekonomik imkan olursa) tarihi ve turistik gezi
yapmayı sever, Erdal 'a ömür boyu mutluluk
dileriz.
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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