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Derleyen: BİLGİN CANDEMİR

Bir önceki sayıda OHSAS'ın ne anlama geldiği ve bizde 
çağrıştırdığı düşünceleri dile getirdik. Bu sayıda da Risk tespit ve 
değerlendirme hakkındaki düşünceleri dile getireceğiz.
Tehlike:Canlıları çevreyi ve/veya malı, tesisleri tehdit eden, 
kapsamı belirlenmemiş potansiyel kaza ve zarar olasılığını,
Risk:Kapsamı belirlenmiş kaza veya zarar potansiyeli. Risk kaza 
olasılığı (A) ile kazanın şiddetinin (B) bir fonksiyonudur.
Risk Yönetimi:Tehlikenin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi, 
kontrol tedbirlerinin uygun şekilde kullanılması ve sonuçların 
değerlendirilmesini de kapsayacak şekilde toplam yöntemi ifade 
eder, diyebiliriz.
Riskle karşılaşma ve sonuç çalışmaları büyük ölçüde belirsizlik 
içerir. Gerçekten de risk tanımının özünde belirsizlik vardır. Bir çok 
durumda risk, istatistik anlamda çok iyi anlaşılmasına karşın, 
olaylar tek tek ele alındığında belirsizleşebilmektedir. Simgesel 
biçimde, biz herhangi bir malzemenin, prosesin, bina veya 
organizasyonun etrafına bir daire çizebiliriz ve risk yönetim 
adımlarını tehlikelerin tanınmasında, risklerin değerlendirilmesine 
ve uygun kontrol tedbirlerinin seçilmesine uygulayabiliriz. 
Tehlikelerle hayatımızın her anında karşı karşıyıyız. Soluduğumuz 
havada, yediğimiz yiyeceklerde, yaşadığımız mekanlarda, tehlikeli 
sporların arasında, düşünebildiğimiz meslek veya konumlarda her 
zaman tehlike vardır. Hemen hemen yaşamın her anında bir 
tehlike ile iç içeyiz. Yaşantımızı sürdürebilmek için, tehlikenin 
tanınması, riskin değerlendirilmesi, riskin kontrol edilmesi ve 
yeniden gözden geçirilmesi için belli bir yöntemi uygulamamız 
gerekir. Bu yöntemi, risk yöntemi olarak adlandırırız. Her işletme 
zamanının ve kaynaklarının bir kısmını, kendi güvenlikleri için risk 
yönetimi ile ilgili konulara ayırmalıdır. 
Risk analizlerinin ortak amaçları;
• risk odaklarını bulmak, 
• bunları değerlendirmek, 
• önlemleri belirlemek, 
* önlemlerin sırasını belirlemek, 
* yapılabilecek tasarrufu belirlemek, 
* doğabilecek masrafları belirlemek, 
* güvenlikten ödün vermeden işletme için en ekonomik yöntemi 
belirlemek, 
• önlemlerin gerçekleşmesini sağlamak, 
* amaca ulaşılıp ulaşılmadığını saptamak, 
* bir riski önlerken başka bir riske yol açmamak, olarak 
sıralayabiliriz.
Bir kısım veya bölümü ilk önce büyük daire, sonra içindeki diğer 
kısımları küçük daireler halinde iç içe geçmiş daireler halinde 
tasavvur edersek her daireyi şiddetleri ölçüsünde sıralayıp sonra 
bu büyüklükeri(sayıasal değerleri) bir sıralamaya tabi tutup risk 
yönetimine havale etmemiz gerekir. Risk yönetimi süreklilik 
içermeli, özünde şüphecilikle daima izlenmelidir.
                                                                                                                                                                                Devamı gelecek sayıda

HASTANE
DEĞİL

YEMEKHANE

VAHİT YILMAZ
sorumlulukla "iş güvenliği olmadan, baretsiz, kişisel
koruyucu ekipmanlar olmadan adım atmam" diyor.
Vahit'e ömür boyu mutluluk diliyoruz.

05. Eylül. 1983 de
Ezinede doğdu. 
Bu projeye
Bentur' da katıldı.
Yeni evli
arkadaşımız iş-
deki başarısını
gönül hayatında
da göstererek
başarılı bir evlilik
yapmıştır. 
Arkadaşları ve
amirleri arasında
sevilen Vahit yeni
evliliğin getirdiği

YUSUF ÇİFTCİ

25.Nisan.1977 de
Ezine - Bozalan' da
doğdu.  
İş hayatının başın-
da olmasına rağ-
men dikkatli çalış-
ması ve güvenlik
ekipmanlarını hiç-
bir hatırlatmaya
gerek kalmadan,
her işinde kullan-
ması ile amirlerinin
dikkatini çekmiştir.
İş hayatındaki
başarısını evlilikle
sürdürmek isteyen
Yusuf "iş güvenliği, bizi hayata bağlar, sevdiklerimizle
yakın olmamızı sağlar, nasıl uymam" diyor. 
Yusuf'a sevdikleri ile beraber römür boyu mutluluk
diliyoruz.
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Ramazan ARSLAN  Pınarbaşı 01.12.1965
Erhan SELVİLİOĞLU Çanakkale 21.12 1981
Muammer SEZGİN Çanakkale 14.12.1979

Hüseyin TOKER Bakırköy 28.12.1970
Ufuk EVCİ Bayramiç 13.12.1973

Görüşülen konuların başlıkları:
- Kayda değer iş kazasının olmadığı,
- Çalışma sahasının temiz ve tertipli tutulmasının önemi,
- Elektrik panolarının önündeki lastik paspasların kalan bir kaç 
panoda da tamamlanması,
- Baretlere isim yazılması ile ortalıkta sahipsiz baret kalmadığı,
- Tuvaletlerde sigara içilmemesi için levha konulması, 
- Elektrikli el aletlerinin, elektrik tehlikelerine karşı kontrol edilip, 
elektrikçi tarafından 6 aylık kontrol etiketlerinin kullanılması ve 
takibi,
- Revir faaliyetlerinin yoğunluğunun araştırılalarak koruyucu 
çalışmalar hakkında yorum yapılması hakkında,
- Bu ayın en güvenli ve başarılı çalışanının seçilmesi, konularında 
kararlar alınmıştır.

1997 den bu güne aralıksız CETAdadır. Çanakka-
le yatırım projelerinin Ceta sorumluluğundaki
uygulamalarda emeği vardır. Çalışanlar ve yönetim
arasında dengeli tavrı ile herkesin saygısını
kazanmıştır. Emniyetli çalışma ve insana verdiği
önem örnek gösterilir.
Düzce doğumlu ise de Çanakkale'li sayılır. Emine
ve Esra adında iki çocuk babası Dursun'a ömür
boyu mutluluklar dileriz.
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Biz ne projeler bitirdik

Ya bu sakaldan ben
de mi bıraksam?
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Bi 
denetim 
yapayım 

de 
görsünler

Dur
Karnımı 
çekeyim 
göbek 

çıkmasın

BAKLAVAYI 
HAKKETTİK

KONUŞAN   FOTOĞRAFLAR Anlamadım,
fotograf mı
konuşuyor?

Ben Çaycımı severim iyi Çay versin 
diye yapıyor

ALTINI 
KAPTIRDIK 
GALİBA

Ceta'nın Askeri
Böyle olur

Temizlik 
nerden 

geliyordu?

Baret maskeli 
olsa ne iyi 

olacak

Ambar hatırası
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