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için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Ülkemizde birçok kurumların üzerinde büyük bir hassasiyetle durdukları İş Sağlığı ve
Güvenliği sorunları öncelikli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Diğer sağlık
sorunlarına göre daha çok işbirliği ve bilgilerdeki gelişmeleri daha yakın izlemeyi gerektiren iş
sağlığı çalışmalarında, işverenlerin ve çalışanların göz önünde tutması gereken en önemli
noktalar; sorunlara duyarlı olmak, bilgisini sürekli tazelemek ve ilgili sektörlerle yakın işbirliği
ve sağlıklı ortamlar yaratmaya çalışmaktır.
Bunun için uygulamaya konulan 6331 sayılı yasa kapsamında iş sağlığı konusundaki
uygulamaların başarıya ulaşması denetim, gözetim ve eğitim programlarını personele
sunulması ile gerçekleşebileceği unutulmamalıdır. Eğitimlere ve uygulamalara temel
oluşturması ve gereğinde bir başucu kitabı olarak kullanılması amacıyla hazırlanan bu bir dizi
yayının, ülkemiz iş sağlığı sorunları ile mücadele eden iş güvenliği uzmanlarımız ve
personelimiz için gerçekten yararlı olacağına inancımız sonsuzdur.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ön
Lisans Program Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde hazırlanmış olan bu yayınların yakın bir
gelecekte iş güvenliği uzmanlarımız ve personelimiz için vazgeçilmez birer kaynak olacağı ve
pek çok yarar sağlayacağı ümidini taşıyorum.
Prof.Dr.Halim İŞSEVER
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1. ERGONOMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

Ergonomi Tanımı.

2.

Genel Amacı.

3.

Tarihsel Süreç Ve Gelişimi.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Ergonomi tanımı

2.

Tarihsel süreç

3.

Ergonomi iş sağlığı ilişkisi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

ilişkisi

Ergonomi tanımı

Ergonomi
biliminin
ortaya çıkışını ve tarihsel
gelişim
sürecini
kavrayabilmek.

Tarihsel süreç

Farkı
disiplindeki
araştırıcıların
ergonomiye
bakışlarını saptayabilmek

Ergonomi

iş

sağlığı

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Ergonomi konusunu ve
görevini detaylı olarak ortaya
koyabilmek.
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Giriş
Konunun Genel Amacı
Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve
işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme hedefleri:
Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar.
• Ergonomik risklerin etkilerini belirler.
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1.1 Ergonomi Tanımı
Uyum, uygunluk anlamı: “İşin insana, insanın da işe ve iş yeri ortamına uyumu” için
gereken şartların araştırılması anlamına gelmekte.
Bazı ülkeler ve ABD de insan faktörleri, diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan
terimiyle ergonomi esas olarak insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama
koşullarının optimal hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Ergonomi iş, ürün
tasarımı, ev yaşamı ve dinlenme dönemi etkinlikleri ve bunlara yönelik üretimle ilgili olarak
çevre ile kişinin etkileşimi olarak tanımlanabilir.
İş gören ile iş (işin insana, insanın işe) uyumunun sağlanması Genel anlamda çalışma
ortamının insana uydurulmasını hedef alır. Genel olarak 3 bölümde incelenmektedir.
Bilişsel Ergonomi: insanlar ve sistemin diğer öğeleriyle etkileşimlerde, algılama,
mantık yürütme, karar verme, motor cevap gibi mental süreçlerle ilgilenir.
uzanır.

Fiziksel Ergonomi: çevresel ısı, tozdan antropometriğe ve kişisel koruyuculara kadar

Örgütsel Ergonomi: Örgütsel yapı, politika, iletişim, kaynak yönetimi, örgütsel kültür
yönetimi (hava trafik kontrolörlerinin tatil dönemlerinde vardiya çalışmasının işlevi
azaltmayacak biçimde düzenlenmesi)
Ürün Ergonomisi
Üretim Ergonomisi
İnsancıllık
Ekonomiklik
Ergonomik koruyucu önlemlerin maliyet-etkililik oranı
İş ve toplum güvenliği açısından önemli, ayrıca her iş kazasında ergonomik
yetersizliklerin etkisi araştırılmalı.
Ergonomistler çalışma ve yaşama ortamındaki stresi ve insanın bu stresle baş edebilme
çabalarını ya da uyumunu sağlayacak önlemleri araştırır. Kısacası hayatın insan üzerindeki
zorlayıcı ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ya da sınırlandırılmasına yönelik bütün
çabalar ergonomi alanına girer. Chapanis tarafından yapılan tanıma göre insan faktörleri
verimli, güvenli, rahat ve etkili bir insan kullanımı sağlamak amacıyla araç, gereç, makine,
sistem, iş, çalışma akışı ve düzeni ve çevreler tasarımlamak amacıyla insan davranışı,
yetenekleri, kısıtlılıkları ve diğer karakteristikleri ile ilgili bilgileri araştırır ve uygular.
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1.2 Ergonominin Tarihsel Gelişimi
İÖ 400 Hipokrat
Leonardo da Vinci, Alfons Giovanni Borelli. Anatomi Fizyoloji, araç gereç tasarımı.
1700 lü yılların sonları : Endüstri Devrimi.
1800 ler insan yaşamında makine ve elektrik gücünün girmesi.
Dokumacılıkta bazı uygulamalarda insan yerine makine konulması.
İ.Ö. 400 Hipokrat, madencilerin işten doğan rahatsızlıklarını inceler.
İ.Ö. 200 Çin Seddinin inşaatında işçilerin tuğla pişirme ve buğday öğütme işinde günlük
performanslarının hesaplanması.
İ.S. 321 Kral Konstantin Pazar gününü kanunen tatil ilan eder.
400 Bir gümüş eşya atölyesinde işbölümüne ait kayıtlar.
1500 Leonardo da Vinci’nin kürekle çalışan işçinin hareketlerini incelemesi
1700 Şehir surlarında çalıştırılan inşaat işçileri üzerinde beslenme
ilişkisinin incelenmesi.

performans

1767 Buhar makinesinin icadı. Endüstri çağının başlangıcı.
1786 Dokuma tezgâhının icadı.
1802 İngiltere’de çocukların gece çalıştırılmasının yasaklanması ve gündüz en çok 12
saat çalıştırma kuralı
1839 Almanya’da 9 yaşın altındaki çocukların maden ocakları ve fabrikalarda
çalışmasının yasaklanması.
Gençlerin günlük çalışma süresinin 12 saat ile sınırlanması.
1866 – Muhtemelen - İlk iş hekimi(BASF Fabrikaları, Ludwigshafen/ Almanya, 135
işçi için)
1900 Taylor ilk işetüdlerini yapar. Gilberth ve Marey film çekerek işçinin iş anında
hareketlerini incelerler.
Zeiss firmasında günde 8 saat çalışma düzeni başlatılır. Aynı Fabrikada Ernst
Abbeişsüresi ile performans arasındaki ilişkiyi inceler.
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1923 Henry Ford bant tipi seri üretimi başlatır. İşçilerin günlük ücreti 2,34 dolardan 5
dolara çıkar, ürettikleri “Tin Lizzie” model otomobilin fiyatı ise 950 dolardan 290 dolara
düşer.)
1924 Türkiye’de “Hafta Tatili Kanunu”
1930 Türkiye’de Hıfzıssıhha Kanunu yürürlüğe girer.
1945 Türkiye’de Çalışma Bakanlığı kuruldu.
1956 İlk defa, haftada 5 gün çalışma düzeni başlar
Ergonominin Öncüleri ve Kişi Ergonomiye Katkısı
F.Winslon TAYLOR 1865-1915 Bilimsel yönetim ilkeleri, ayrıklık ilkesi, zaman etüdü,
metot analizi
Frank B. GILBERTH 1868-1924 Standartlar, planlama ve kontrol, hareket ve mikro
hareket etüdü, inşaat planlaması
Lilian M. GILBERTH 1878-1973 Yorgunluk etütleri, iş ortamında insan faktörü, işgücü
seçimi ve eğitimi
Henry L. GANNT 1861-1919 Gannt şemaları, teşvikli ücret sistemleri, insancıl
yaklaşım, işgücü eğitimi
Carl G. BARTH 1860-1939 Matematiksel analiz, sürgülü hesap cetveli, tezgah devir ve
besleme hızları, endüstriyel danışmanlık
Harrington EMERSON 1885-1931 Verimlilik ilkeleri, demiryolu ulaştırmasında
verimlilik, denetim yöntemleri
Morris L. COOKE 1872-1960 Eğitim ve kamu hizmetlerinde bilimsel yönetimin
uygulanması
Polonya’da 1857’de Prof.WojciechJastrzebowski ilk defa ergonomi terimini kullanıyor.
1920 ‘de ABD’de kassalişkeri değerlendirmek için “Harvard yorgunluk laboratuarı”
kurulmuştur.
Zaman ve hareket analizleri.
Zaman ve metot çalışmasının geliştirilmesine ait ilk incelemeler Taylor (1856-1915)
tarafından yapılmıştır.
Hareket konusundaki ilk çalışmalar ise Gilbrethlere aittir.
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Ergonominin Tarihçesi
Gilbreth’ler :Ameliyatlarda cerrahların çalışma biçimi o zamana kadar cerrahların
ameliyat sırasında kullanacakları aletleri kendilerinin alet tepsisi içerisinden seçmelerinin en az
ameliyatın kendisi kadar süre aldığını belirleyen Gilbreth’ler bunun yerine cerrahın istediği aleti
söylemesini ve ameliyat hemşiresi tarafından kendisine verilmesi, uygulamasını getirmişlerdir.
Böylece cerrahın vakit kaybetmesi önlendiği gibi, hasta üzerindeki dikkatinin de
dağılmaması sağlanmış olmaktadır.
Gilbrethler Duvar örücülerin kullandıkları yöntemleri geliştirmekle uğraşmıştır.
Bir işçinin 1 saatte ördüğü tuğla sayısını yaklaşık %200’lük artışla 120’den 350’ye
çıkarmışlardır.
Dakikanın ½.000 zamanına kadar kayıt yapabilen mikro kronometreyi icat etmiş ve film
endüstrisine kazandırmışlardır.
Basketbolcuların, fizikçilerin, ev hanımlarının, işçilerin hareketlerini analiz etmişlerdir.
Hareket analizi 19.yy’da Amerika’da sanayi devriminin bir parçası olmuştur.
Fabrikaların geliştirilmesinde Gilbreth’lerin rolü verimlilik artışını sağlamak olmuştur.
Amaçları
Verimlilik artışı için işçilerin aralıksız çalışmalarını sağlamak ne türlü yorgunluklarla
nasıl başa çıktıklarını ortaya çıkarabilmek Ergonomi konusundaki çalışmalar başlangıçta
ekonomik kökenlidir. Salt olarak verimliliğin artırılması amaçlanmıştır.
İnsanın verimini artırmak; makine temposuna ayak uydurmasını sağlamak, daha fazla
üretim, daha çok kâr hedeflenmiştir.
Bu süreçte:
• İnsan özellikleri ve yetenekleri üzerinde araştırmalar yapılmış,
• İnsanın çalışma sırasındaki hareketleri en ince ayrıntılarına kadar incelenmiş,
• İnsana bir makine gözüyle bakılmış,
• Bu makineyi daha çok üretim yapacak duruma getirebilmek için kafa yorulmuştur.
• İnsanı bir makine gibi görmenin yanlış olduğu,
• Belli bir sürede belli bir işi gerçekleştirebileceği
• Gücünün üstünde çalışan insanın yorularak kazalara neden olacağı,
9

• İnsan sağlığı ve mutluluğu pahasına üretim artışının sağlanamayacağı yolundaki
görüşler ağırlık kazanmış ve ergonomik çalışmalar hümanist yönde gelişmiştir.
Günümüzde, ergonomik çalışmalarla hedeflenen;
Ulaşılmak istenen çalışma ortamını, insana gelebilecek bir takım tehlikelerden ve
kazalardan arındırma ve bu çalışma ortamını, insanın hoşuna gidecek ve onu mutlu edecek bir
ortama dönüştürmektir.
Haziran (2000)Tanımına Göre
Ergonomi, insan ve sistemin diğer öğeleri arasındaki etkileşimlerin anlaşılması ile ilgili
bilimsel disiplin ve insan iyilik halini ve genel sistem performansını en uygun düzeyde
sürdürecek biçimde kuram, ilke ve yöntemleri uygulayan meslektir. İnsanca çalışma ortamı
olarak tanımlayabileceğimiz bir ortam gelişebilmesi için ERGONOMİ aracılığıyla; Bireyin
sağlık ve güvenlik içinde çalışması, İşin, insanın antropometrik ölçülerine, beden gücüne ve
kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanması, Her türlü araç, makine ve donanımın insan
yeteneklerine uygun biçimde tasarımlanması, Psiko-sosyal açıdan olumlu bir iş ortamının
yaratılması ve çalışma yaşamının insana önem vermesi gibi işlevleri yerine getirilmesi
hedeflenir.
Ergonomi;


İnsanın,



Özelliklerini



Yeteneklerini



Yeteneklerini geliştirme gücünü



Yeteneklerinin sınırlarını inceler.

Tüm bu incelemelerin sonucunda insandan istenebilecek görevlerin çerçevesini belirler.

1.3 Ergonomi İş Sağlığı İlişkisi
İş sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması
• İşgücü kayıplarının önlenmesi
• Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
• İş kazaları ve mesleki risklerin en aza indirilmesi
• Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi oturduğunuz sandalyenin rahat olması için
yüksekliği ne kadar olmalıdır?
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• Çalıştığınız yerin havası sizi rahatsız edecek kadar sıcak ya da nemli midir?
• Yorgunluğun en az düzeyde olması için dinlenme araları nasıl düzenlenmelidir?
Ergonomi bilimi bu tür sorunlara çözüm getirmeye çalışmaktadır.
Ergonominin desteklendiği bilgi alanları
Anatomi Fizyoloji Antropometri Mühendislik
Dizayn/tasarım Psikoloji Yönetim İstatistik
İş Fizyolojisinde kassal Etkinlik
Statik kassal etkinlik ; Kasta herhangi bir kısalma olmaksızın yapılan kassal iş
Statik Duruş ;
Kasa kan akımı azalır, O2 azalır ve atıklar birikir, çabuk yorulmaya neden olur.
Yunanca Ergos = İş
Nomos = Yasa sözcüklerinden türetilmiştir.
Uyum, uyumluluk anlamına gelir.
Çalışma yerlerinin kişilerin, anatomik, fizyolojik ve psikolojik özeliklerine göre
düzenlenerek, çalışma yerlerinin insana uyumunun sağlanması işin çalışana uygun hale
getirilmesi hedeflenmektedir.
“ Ergonomi (insansal faktörler) insanlar ve sistemin diğer unsurları arasındaki
etkileşimin anlaşılması ile ilgili bilimsel disiplindir “.
İnsanın iyiliğini ve genel sistem perfomansını optimize etmek üzere teori, ilkeler, veri
ve yöntem tasarımı sunan uzmanlıktır. (IEA 2000)
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Şekil 1 : Genel sistem performansı ve kişinin iyilik durumu.

Şekil 2: Ergonomi İş sağlığı ilişkisi – Sağlığın doğal gidişi
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Ergonominin başlıca amacı insan –makine sisteminin maksimum verimle çalışmasını
sağlarken, diğer yandan insanın en rahat, en uygun çevre koşullarında çalışması için gerekli
bilimsel verileri ortaya koymayı amaç edinir.


Daha az yorulma



Daha az iş günü kaybı



Daha az meslek hastalığı



İş memnuniyetini artırmak



Yaşam kalitesini artırmak



Üretimin kalite ve kantitesini artırmak



Meslekhastalığı maliyetini azaltmak işe dönüşü kolaylaştırmak



Şirkete rekabet olanağı sağlamak



Yatırımın geri dönüşünü sağlamayı hedeflemektedir.
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Uygulama Soruları
1.

Ergomomi ve iş sağlığı ilşikisini açkılayınız ?

2.

Ergonominin ilişkili olduğu bilim alanlarını açıklayınız.

3.

Ergonominin tarihsel gelişiminde en önemli bilim insanları kimlerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ergonominin temel amacı, çalışma ortamının, çalışanın anatomik fizyolojik ve
psikolojik özelliklerine uygun hale. Getirmek, çalışma ortamının insanlaştırılması
hedeflemektedir.

15

Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1767 Buhar makinesinin icadı. Endüstri çağının başlangıcı.
B) 1945 Türkiye’de Çalışma Bakanlığı kuruldu.
C) 1928 Türkiye’de “Hafta Tatili Kanunu”
D) 1930 Türkiye’de Hıfzıssıhha Kanunu yürürlüğe girer.
E) 1956 İlk defa, haftada 5 gün çalışma düzeni başlar
2.Ergonominin
öncülerinden
aşağıdakilerden hangisidir?

LilianM.Gılbert’ın

Ergonomiye

katkısı

A) Eğitim ve kamu hizmetlerinde bilimsel yönetimin uygulanmasında.
B) Standartlar, planlama ve kontrol, hareket ve mikro hareket etüdü, inşaat
planlamasına.
C) Teşvikli ücret sistemleri, insancıl yaklaşım, işgücü eğitimine.
D) Verimlilik ilkeleri, demiryolu ulaştırmasında verimlilik, denetim yöntemlerine.
E) Yorgunluk etütleri, iş ortamında insan faktörü, işgücü seçimi ve eğitimine.
3.Aşağıdakilerden hangisi Ergonominin diğer amaçları arasında yer almaz?
A) Şirkete rekabet olanağı sağlamak
B) Yatırımın geri dönüşünü sağlamak
C) Daha az iş günü kaybı sağlayarak iş miktarını arttırmak.
D) Daha az meslek hastalığı
E) İş memnuniyetini artırmak
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4.Aşağıdakilerden hangisi Ergonominin Öncüleri arasında yer almaz?
A)Henry L. Gannt
B)F.WinslonTaylor
C)Morris L. Cooke
D)Lilian M. Gılberth
E)Henry Ford
5.Aşağıdakilerden hangisi Ergonominin desteklendiği bilgi alanlarından değildir?
A)Sosyoloji
B)Fizyoloji
C)Psikoloji
D)Yönetim
E)İstatistik
6. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ergonomik risk faktörlerinden değildir?
A) Tekrarlama
B) Uygunsuz duruş
C) Statik duruş
D) Aşırı güç
E) Zihinsel yükleme
7. İnsanın anatomik ve bazı fiziksel aktivite ile ilgili olarak antropometrik ve
fizyolojik özellikleri ile ilgilenen ergonominin bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilişsel
B) Fiziksel
C) Biyomekanik
D) Antropometri
E) Anatomik
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8. Endüstriyel iş ortamındaki sistem verimliliği ve İnsan-makine-çevre
uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan çok disiplinli bir bilim dalı
hangisidir?
A. Ergonometri
B. Ergonomi
C. Antropometri
D. İş Sağlığı ve Güvenliği
9. Ergonomik yetersizlik sonucunda ilk zarar görebilecek vücut organı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Böbrekler
B. Kalp
C. Beyin
D. Kas ve eklemler
E. Göz
10. Ergonomide hangi kavramların uyumu amaçlanmaktadır?
A) İnsan-işyeri
B) İnsan-Fabrika-Makina
C) İnsan-Doğa-Çevre
D) İnsan-Psikoloji-Çevre
E) İnsan-Makine-Çevre

Cevaplar
1. C, 2. E, 3.C, 4. E, 5. A, 6.E, 7. B, 8.B, 9.D, 10.E
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2. KUVVET UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümün sonunda katılımcılar,
1.

Ergonomiyi ve temel kavramlarını ve kuvvet uygulamasını tanımlar.

2.

Ergonomik risklerin etkilerini belirler.

3.
açıklar.

Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları

20

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kuvvet uygulamasu nasıl olmalı ?

2.

Dinamik ce statik iş nedir. ?

3.

Hangi işler tercih edilmeli ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kuvvet
olmalı ?

uygulamasu

nasıl

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kuvvet
uugulamasını
kavrayabilmek.

Dinamik - statik iş nedir?

Kassal iş hakkında bilgi
edinebilmek.

Hangi işler tercih edilmeli ?

Dinamik ve statik çalışma
sonuçlarını inceleyebilmek.

22

Giriş
Bu bölümde, kassal iş ve kuvvet uygulaması haklinde bilgiler ele alınmıştır.
Konunun Genel Amacı
Öğrencilerin ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve
işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamaktır.
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2. KUVVET UYGULAMASI

2.1 İş Fizyolojisinin Amacı
İş fizyolojisinde iş dinamik kassal etkinlik ve statik kassal etkinlik olarak ikiye
ayrılarakincelenmektedir. Dinamlik etkinlik sırasında kaslar ritmik olarak kasılır ve
gevşer.Statik kassal etkinlik sırasında kas uzun bir süre özel bir kasılma durumunda
kalmaktadır. Yürüme, merdiven tırmanma dinamik işlere örnek verilebilir. Bir cismi elde
tutmak, kollan vücuttan uzakta tutmak statik işlere örnektir. Bir cisim elde tutulur diğer cisimle
iş yapılırsa bu dinamik-statik hareketin bir arada yaptığı işlere örnektir. Bir elle patates tutarak
soyarken yapılan iş bucin işlerdendir. Dinamik kassal etkinlik sırasında kan kasılma sırasında
kastan sıvaşlanirken gevşeme sırasında kasa geri akar. Sonuçta kasa akan kan miktarı artar ve
sağlanan oksijen artmış olur. Kastaki atık maddelerde daha hızlı olarka uzaklaştırılır. Statik
kassal etkinlikler sırasında uzun süreli kas kasılması kasa kan akımını azaltır. Bunun sonucunda
kasa gelen oksijen ve uzaklaştırılan atık miktarında azalma meydana gelmektedir.
• Çalışan insan ile çalışma koşulları arasındaki ilişkiyi araştırmak, bu ilişkilere ait
kuralları koymak,
• İş gücünün korunmasını sağlamak ve böylelikle verimliliği artırmak,
• Yorulmaya neden olan etkenleri tespit etmek,
• İşe uygun çalışma şeklini araştırmak.
İş Fizyolojisinin Araştırma-çalışma Alanları
• İş enerjisi ve İş enerjisinin tespiti,
• İnsan vücudunun etki derecesi,
• Yorulma ve dinlenme zamanlarının ayarlanması,
• Alıştırma ve antrenman,
•Statik ve dinamik iş,
•Antropometri
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Şekil 3 : İş ve enerji Tüketimi
Bir gün İçinde 3 farklı türde enerji tüketiyoruz
•Yaşama payı- bazal metabolizma (yaş, boy, cinsiyet etkiler) ortalama her kg başına 1
Kcal/saat
• Serbest zaman payı ortalama her kg başına 0.6 Kcal/saat
• İş payı (çalışılan yere göre değişmekte)
Büro işçiliği

2500 – 2900 kcal/gün

Hasat işçiliği

5200

Duvarcı

3500

Demiryolu işçiliği

4800

Montajcı

3600

Saatçi

2500

Marangoz

3400
25

Orman kesim işçiliği

4000 – 5000

Yüksek dağlarda kızakla nakliyat

6500 – 7000

Şekil 4: Çalışma şekilleri

2.2 İş Fizyolojisinde Kassal Etkinlik
Dinamik Kassal Etkinlik
Kasın boyunda kısalma olurken tonusun sabit kaldığı kassal işler Kas ritmik olarak
kasılır ve gevşer kan kısalma sırasında kastan uzaklaşırken gevşeme sırasında geri akar. O2
artar ve atıklar uzaklaşır geç yorulma (yürüme, merdiven tırmanma, bavul taşıma…)
Statik Çalışma Anında Vücutta Statik Çalışmaya Örnekler
Meydana Gelen Şikâyetler
Sürekli ayakta durma
Ayak ve bacak ağrıları, varisler
Aralıksız sandalyede oturma
26

Sırt ve boyun ağrıları
Oturma yerinin arkalığının yüksek olması durumu
Diz, alt ve üst baldır, ayak ağrıları
Öne doğru eğilme halinde
Omurlar arası ağrılar ve omuz deformasyonu
Yana doğru omuz hareketli çalışma
Omuz ve üst kol ağrıları
Başı devamlı olarak aşırı derecede öne eğimli çalışma
Sırt, boyun ağrıları, boyun omurlarında aşınma
Herhangi araç ve gerecin uygun olmayan şekillerde tutulması
Parmak, bilek ağrıları ve mafsal iltihapları
Kas gücüne dayalı işlerde alınacak önlemler
• Vücuda, işe uygun şekil verilmeli,
• Statik işten mümkün olduğu kadar kaçınmalı.
• Vücut üzerindeki kas yükü akışı kısaltılmalı.
• Kas yükü akış yönü vücudun uzun eksenine uygun olmalı,
Maksimum kas gücünün % 30 u aşılmamalı,
• Çekme yerine itme gücünden faydalanılmalı.
Yorgunluk
İş yükü nedeniyle bir organın, bir kasın veya tüm organizmanın işlevsel yeteneğinin,
performansının azalması
Subjektif yorgunluk, uyku hali, işten kaçış duygusu algılamaları
Kolay düşünememe
Dikkatin azalması
Algılama hızının düşmesi
27

Bedensel ve mental faaliyetlerde performans düşüşü.
Dinlenme
İşbiliminde mola
Bir vardiya süresi içerisinde işe ilişkin faaliyetlerin durdurulduğu zaman dilimi

Şekil 5: Yorgunluk havuzu

Şekil 6:Ergonominin ilşikili olduğu bilimler
28

2.3 Temel Ergonomi Prensipleri
Çalışırken vücut en doğal pozisyonda olmalı
Hareketler ritmik olmalı
Hareketler simetrik olmalı
Dinamik çalışmalar(özellikle pozitif dinamik) tercih edilmeli
İş yaparken vücudumuz en doğal pozisyonda olmalı
Kuvvet uygularken mümkün olduğunca fazla sayıda kas ve kas grubuna görev
bölüştürülmelidir.

Şekil 7: Farklı taşıma pozisyonlarında oksijen tüketimi.
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Şekil 8: Dinamik ve statik işler.

Şekil 9: İtme ve çekme işlerinde vücur ağırlığının yüzdesi.
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Şekil 10: Hatalı kadırma.
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Şekil 11: İki farklı kaldırma pozisyonununda L5-S1 bölgesine gelen yük.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları ve işyerinde ergonomik
düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olmaları
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangis dinamik-statik hareketetin yapıldığı işlere örnektir?
A) Merdiven tırmanma
B) Bir elle patates tutarak soyarken yapılan iş.
C) Yürüme
D) Bir cismi elde tutmak.
E) Asansör kullanmak
2.Aşağıdakilerden ifadelerden hangis/hangileri yanlıştır?
I.Farklı yük taşıma pozisyonunda oksijen miktarı değişir.
II.Farklı yük taşıma pozisyonunda oksijen miktarı değişmez.
III.Farklı yük taşıma pozisyonunda nabız sayısı değişmez.
A)I
B)II
C)III
D)II,III
E)I,III
3.Çalışma şekilleri ………………….ve …………… olmak üzere genelde iki şekilde
düşünülür. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir
A)Kassal Çalışma – Zihinsel Çalışma
B)Bedensel Çalışma –Zihinsel Çalışma
C)Tam zamanlı – Yarı zamanlı
D)Hafta içi – Hafta sonu
E)Günübirlik – Mevsimsel
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4.Aşağıdakilerden hangisi ergonominin kapsamında yer alan temel bilgi
alanlarından değildir?
A) İş Akışı
B) Antropometri
C) Kronobiyoloji
D) Fizyoloji
E) İş psikolojisi
5. Kas gücüne dayalı işlerde alınacak önlemler olmayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vücut üzerindeki kas yükü akışı kısaltılmalı.
B) Kas yükü akış yönü vücudun uzun eksenine uygun olmalı,
C) Çekme yerine itme gücünden faydalanılmalı.
D) Statik işten mümkün olduğu kadar kaçınmalı.
E) Maksimum kas gücünün % 30 u aşılmalı
6. Hangisi temel olarak iş fizyolojisi kapsamında ele alınacak konulardan biri
değildir?
A) Çalışanın enerji tüketimi
B) İş istasyonu tasarımı
C) Yüklenme ve zorlanmalar
D) Statik çalışmalar
E) Dinamik çalışmalar
7. Aşağıda yer alanlardan hangisi Ergonominin alt uygulama alanları arasında yer
almamaktadır?
A) İş fizyolojisi
B) Biyomekanik
C) Antropometri
D) Sağlık gözetimi
E) Çevre fizyolojisi
35

8.Hangisi iş fizyolojisinin amaçlarından biri değildir ?
A) Verimliliği arttırmak
B) İşgücünün korunmasını sağlamak
C) Yorulmaya neden olan etkenleri tespit etmek
D) İşe uygun çalışma şeklini araştırmak
E) İşe uygun insan almak
9. Aşağıdakilerden hangisi işe bağlı yorgunluk belirtilerinden biri değildir ?
A) Dikkatsizlik
B) Zorlanma
C) Hata ve yanılmaların artması
D) Kısa süreli dinlenme sürelerinin azalması
E) Algılama hızının düşmesi
10. Hangisi/hangileri araç ve gereçlerin uygun olmayan şekillerde tutulması
sonucunda oluşan sağlık sorunlarından değildir?
I) Parmak ağrıları
II) Omurlarda aşınma
III) Varisler
IV)Bilek ağrıları
V) Mafsal iltihapları

A)I,II

B)II,III

C)III

D) IV

E)V,III

Cevaplar
1.B, 2.D, 3.A, 4.A, 5.E

36

3. ANTROPOMETRİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

Antropometri neden önemli.

2.

Statik ve dinamik antropometri.

3.

Tasarımın amaçları.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Antropometri neden önemli

Antropometri hakkında bilgi
edinebilmek.

Statik ve dinamik antropometri

Dinamik ve statik ölçümler
açısından inceleyebilmek.

Tasarımın amaçları

Tasarımın amaç ve hefelerini
kavrayabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Giriş
Konunun Genel Amacı
Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve
işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri
Bu dersin sonunda katılımcılar;
Antropometri ve temel kavramlarını tanımlar.
Ergonomik risklerin etkilerini belirler.
Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda antropometrik ölçümleri ve
yapılacak çalışmaları açıklar.
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3.1. Antropometri Nedir ?
Vücut biçimleri ve büyüklüğü ile ilgilenen anatomi dalı
Kim için tasarım yapıldığına karar verilmesini sağlayan temel veri ve bilgiyi sağlar.
Yunanca Antropos (insan),
Metrikos (ölçü )
İsim babası Belçikalı Matematikçi Adolphe Quetelet 1870 de ilk kitabını yayınlamış.

3.2. Kullanıcı Popülasyonu
Nasıl belirleyeceğiz?
Kimlere uygun tasarım yapmalıyız?
Ortalama insan;
• Bireyler arasında önemli farklılıklar vardır.
• “Ortalama insan“ için tasarımlama.
• Tüm boyutları aynı olan “ortalama” hiçbir kimse yoktur.
• Hatta birkaç boyutu ortalama ile aynı olan birey sayısı da çok azdır.
Normal dağılım eğrisinde
• Kişilerin yarısı ortalama (boy, kilo…) yarısı da ortalama (boy, kilo…) altındadır. Çok
az sayıda kişi ileri derecede uzun ya da kısadır (geniş ya da dar).
• Ortalamanın solunda 5. Persantil ya da yüzdelik dilimi belirleyen bir nokta vardır.
• Aynı şey 95. Persantil içinde ortalamanın sağında geçerlidir.
• Popülasyondaki insanların %5 i normal dağılıma göre kısa ya da uzundur (geniş ya da
dar).
Antropometrik Ölçümle İlgili Terimler
• Yükseklik
• Genişlik
• Derinlik
• Mesafe
41

• Eğrilik
• Çevre
• Uzanma
Antropometrik Ölçüm Yöntemleri


Direkt ölçüm yöntemleri


İzdüşüm düzlemleri üzerinde ölçüm (boy, kol uzunluğu… fazla duyarlılık
gerektirmeyen doğrusal boyutlar…)


El aletleri ile serbest ölçüm (organ üzerinden ölçüm… «Harpenden» cihazı



Elektronik ölçüm cihazı

• Fotometrik ölçüm yöntemleri


Fotometrik, andrometrik, sterometrik kamera cihazları optik hata olasılığı

3.3. Antropometrik Ölçümler
• Antropometrik ölçümler genelde vücudun sağ tarafından yapılır.
• Ayakta ölçümler kişi ayakta dururken, baş dik, karşıya bakar durumda, topuklar bitişik,
ağırlık her iki ayağa eşit olarak dağılmış biçimde ve kollar doğal biçimde aşağı sarkık durumda
yapılır.
• Oturur biçimde ölçümler kişi dik durumda oturur, baş dik durumda, üst kollar doğal
biçimde sarkık, ön kol ve el yere paralel ve dizler bitişik, ayaklar diz 90 derece yapacak biçimde
yere bakarken yapılmalıdır.
• Derinlik ve genişlik ölçümleri vücudun değişik seviyelerinde yatay çaplardır.
• Baş ve yüz ölçümleri koruyucu maske, gaz maskeleri, solunum maskeleri, gözlük
koruyucular vb.nin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
• El ölçümleri genellikle el ayası yukarda ve parmaklar gergin durumda yapılır
• Ayak ölçümleri genellikle kişi ayakta sağ ayak, ayak tabanına basar ve ağırlık her iki
ayağa eşit dağılmış durumda iken yapılır.
• Deri kıvrım noktaları özel olarak bu amaç için geliştirilmiş olan kıskaç biçimindeki
araçlarla özel olarak tanımlanmış deri bölgelerinden yapılır.
• Kavrama gücü genellikle sağ elde el dinamometresi ile yapılmaktadır.
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Antropometrik veriler dört temel nedenle değişebilir:
1.Ölçüm değişkenliği: araç farklılığına bağlı
2.Birey içi değişkenlik: aynı vücut gençlikten yaşlılığa, beslenme, fizik aktivite ve
sağlık durumuna bağlı değişiklik gösterebilir.
3.Bireysel farklılıklar:Cinsiyet, ırk, meslek, beslenme ve fiziksel etkinlikler bireyler
arasında farklılığa 43vliden43.
4.Kuşaklar arası değişkenlik: son 50 yılda her on yılda boy 1 cm uzamıştır.
Antropometrik Ölçümler
1.Boy
2.Göz yüksekliği
3.Omuz yüksekliği
4.Omuz genişliği
5.Kol yukarı durumda parmak ucu yüksekliği
6.Yumruk yüksekliği
7.Parmak ucu yüksekliği
16.Bel çevresi
17.Kalça çevresi
18.Üst baldır çevresi
19.Alt baldır çevresi
20.Ayak bileği çevresi
21.Kol yukarı durumda yumruk yüksekliği
22.Üst vücut yüksekliği
23.Oturma halinde göz yüksekliği
24.Omuz yüksekliği
25.Dirsek parmak ucu uzaklığı
26.Dirsek yüksekliği
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27.Uyluk yüksekliği
28.Diz yüksekliği
29.Kollar yana açılmış durumda parmak uçları arası uzaklık
30.Kalça genişliği 31.Oturma yeri yüksekliği
32.Kafa çevresi
33.Omuz hareketli kol öne uzanmış durumda parmak ucu uzaklığı
34.Omuz hareketsiz kol öne uzanmış durumda parmak ucu uzaklığı
35.Sırt diz ucu uzaklığı
36.Sırt ayak parmak ucu uzaklığı
37.Sırt taban uzaklığı
38.Gözler arası uzaklık
39.Göz çene uzaklığı
40.Ayak boyu
41.Ayak genişliği
42.El boyu
43.El genişliği
44.Bilek çevresi
45.El yüksekliği
46.Yumruk çevresi
47.Kafa genişliği
48.Kafa boyu
49.Kafa yüksekliği
50.Ağırlık
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Şekil 12: Ergonomik tasarımda insana yönelik amaçlar.
Statik (Yapısal ) antropometri
Vücut boyutları sabit, standart duruşlar ile ölçülmekte
Ayakta ve oturur durumda ölçümler vb.
Dinamik (İşlevsel) antropometri
Vücut boyutları belirli bir fiziksel etkinlik yaparken ölçülür.
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Şekil 13 : Ergonomik tasarımda insana yönelik amaçlar.

Şekil 14 : Ergonomik tasarımda insana önemli noktalar
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Şekil 15 : Normal dağılım eğrişi ve persantil değerleri.
Uç değerlere göre tasarım
% 5 ve % 95 persantil arasında kalan kitlenin kapsanması esas alınır.
Hacim için %95
Erişim için %5 esas alınır.
Asansör boyu %95 ( 210 cm)
Kontrol düğmeleri %5 ( 50 cm)
Ayarlanabilir aralıklara göre tasarım.
Değişik kullanıcıları kapsayacak şekilde ayarlanabilir özelliğe sahip olabilir.
Otomobil koltuğu; ileri - geri
Sandalye; Aşağı - yukarı
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%5 ve %95 persantil bölgesinde herhangi bir noktaya ayarlana bilinecek şekilde
tasarım yapılır
Ortalama değerlere göre tasarım
Ortalama değere göre yapılan tasarımlar kullanıcıların büyük bir bölümünü
kapsamayabilir.
Hacim ve giysi tasarımında ortalama değerlere göre yapılmaktadır.
Kazak , çorap tasarımı gibi.

Şekil 16 : Erkekler için ayakta ve oturur durumda ölçümler.
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Şekil 17 : Kadınlar için ayakta ve oturur durumda ölçümler.

Şekil 18 : Farklı pozisyonlarda antropometrik ölçümler.
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Bölüm Soruları
1. % 5 ve % 95 persantil arasında kalan kitlenin kapsanması esas alınan, Antropometrik
verilerin tasarım amaçlarına yönelik olarak kullanılan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Uç değerlere göre tasarım.
B)Ortalama değerlere göre tasarım
C)Ortalama aralıklara göre tasarım
D)Maksimum dağılıma göre tasarım
E)Ayarlanabilir aralıklara göre tasarım.
2.Antropometrik ölçümler genelde vücudun ……….tarafından yapılır. Cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sol
B )Sağ
C) Her
D) Ayak
E) Baş
3. Aşağıdakilerden hangisi Antropometrik verilerin temel değişme nedenlerinden biri
değildir?
A) Ortalama değişkenlik
B) Ölçüm değişkenliği
C) Birey içi değişkenlik
D) Bireysel farklılıklar
E) Kuşaklar arası değişkenlik
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4. ……………………………. : Aynı vücut gençlikten yaşlılığa, beslenme, fizik
aktivite ve sağlık durumuna bağlı değişiklik gösterebilir. Cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bireysel değişkenlik
B) Ölçüm iç değişkenlik
C) Birey içi değişkenlik
D) Ortalama değişkenlik
E) Bireysel farklılıklar
5. Antropometrik ölçümler ile ilgili yanlış olan seçenek hangisidir?
A) Derinlik ve genişlik ölçümleri vücudun değişik seviyelerinde dikey çaplardır.
B) Baş ve yüz ölçümleri koruyucu maske, gaz maskeleri, solunum maskeleri, gözlük
koruyucular vb.nin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
C) El ölçümleri genellikle el ayası yukarda ve parmaklar gergin durumda yapılır
D) Ayak ölçümleri genellikle kişi ayakta sağ ayak, ayak tabanına basar ve ağırlık her iki
ayağa eşit dağılmış durumda iken yapılır.
E) Kavrama gücü genellikle sağ elde el dinamometresi ile yapılmaktadır.
6. Sabit çalışma yapılan iş istasyonlarında, hangi antropometrik veriler kullanılır?
A) Klasik
B) Statik
C) Dinamik
D) Mekanik
E) Teknolojik
7. Aşağıdakilerden hangisi Antropometrik veri toplamada göz önünde bulundurulur?
A) İstatistiki bilgiler
B) Risk etkenleri
C) Vücudun referans noktaları
D) Derinlik
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E) Boy uzunluğu
8. “Vücut ölçüleri bilimi” hangi bilim dalının diğer adıdır?
A) İş bilimi
B)Anotomi
C) Ergonomi
D)Antropometri
E) Fizyoloji
9. Aşağıdakilerden hangisi ortalama değere göre yapılan tasarımlar arasında yer alır.
I) Eldiven
II) Sandalye
III) Otomobil koltuğu
IV) Çorap
A) I,IV

B)II,III

C)I,II,III

D)III

E)IV,II

10. Aşağıdaki durumların hangisinde dinamik antropometri ölçüm yöntemine gerek
duyulmaz?
A) Oturma
B) Uzanma
C) Eğilme
D)Dönme
E) Kaldırma

Cevaplar
1. A, 2. B, 3. A, 4. C, 5. A, 6. B, 7.C, 8.D, 9.A, 10.E

52

4. OFİS ERGONOMİSİ I
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ofis Ergonomisi

Ofis Ergonomisi hakkında
bilgi sahibi olabilmek.

Ofis Ergonomisi

Ofi Ergonomisinde önemli
noktaları açıklayabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
• Ergonomiyi ve temel kavramlarını,
• Ofislerde Ergonomik risklerin etkilerini,
• Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları açıklar.
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Giriş
Konunun Genel Amacı
Katılımcıların, ergonomi ve ofis ergonomisinde temel kavramları ve çalışma ortamı
tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Bu dersin sonunda katılımcılar;
Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi ve ofis ergonomisi konusunda yapılacak
çalışmaları açıklar.
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4.1.Giriş
Ergonomi başlangıçta verimliliğin arttırılması amacı ile yola çıkmıştır. Bunun için insan
özellikleri ve yetenekleri üzerinde araştırmalar yapılmış, insanın çalışma sırasındaki hareketleri
en ince ayrıntılarına kadar incelenmiş, insanı bir makine gibi görerek makineyi daha çok üretim
yapacak duruma getirmeye çalışmıştır.
Ancak daha sonraları insan sağlığı ve mutluluğu pahasına üretim artışının
sağlanamayacağı, belli bir sürede sadece belli bir işin gerçekleştirilebileceği ve gücünün
üstünde çalışan insanın yorularak kazalara neden olabileceği kabul edilerek, ergonomi humanist
yönde evrilmiştir.
Ergonomi başlangıcında endüstriyel işyerlerinde uygulama alanı bulmuşken
günümüzde evlere kadar girmiştir.
Ergonominin en fazla kullanıldığı alanlardan birisi de ofis ortamlarıdır.
Ofis ortamındaki aydınlatma, gürültü, termal konfor gibi önemli fiziksel etkenlerin iş
sağlığına uygun hale getirilmesine çalışılmış; son 30 yılda ise Ergonomistler fiziksel etkenlerin
dışında psikolojik etkenlere ve bilgisayarlı çalışma şartlarına yoğunlaşmışlardır. Ergonomi,
maksimum is güvenliği ve verimlilik sağlamak amacıyla, insanların anatomik ve bilişsel
özelliklerinin, çalıştıkları çevre ve sistemlerin incelenmesine ve bu öğeler arasında maksimum
uyumun sağlanmasına yönelik çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilir.
Ergonomi, işi insana uyarlamak için bir araştırma ve eylem programı içerir. Çalışma
araçlarıyla gereçlerinin insanın gövde yapısı ile onun iç işleyişine uygun düşecek bir biçimde
düzenlenmesi, işin bireysel yeteneklere olduğu kadar genellikle insan doğasına da uygun olarak
düzenlenmesi ele alınmıştır.Kaynak : ERDİNÇ O., Ofis Ergonomisi ve Pratik Uygulamaları.)
Ofis, bir işletmeyi veya bir hizmeti yönetmek üzere organizasyonel faaliyetlerin
yapıldığı alandır. Modern ofisler basit önlemlerle engellenebilecek potansiyel tehlikeler ile
doludur.
Ergonominin amacı ise sakatlanma veya yaralanma riskini en aza indirerek için çalışma
ortamını insan vücudunun anatomik fizyolojik özelliklerine göre uygun hale getirmektir.
Çalışma ortamı ve alışkanlıkları ile basit ayarlamalar yapmayı öğrenmek kişinin rahatını ve
verimliliğini büyük ölçüde arttıracaktır.
Ofis sektörü meslek hastalıkları ve is kazaları yönünden ele alınması gereken bir
sektördür. Ofislerdeki is kazalarının inşaat, metal ve maden sektöründeki kazalara oranla daha
düşük olması ilginin bu yöne kaymasını azaltmaktadır.
Ancak is kazalarının küçük veya büyük olması değil insan sağlığı temel alınması
gerektiği için ofisler de is sağlığı ve güvenliği önlemleri bakımından incelenmelidir.
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Ofis ortamındaki sandalye, masa ve bilgisayar üçlüsünden oluşan çalışma ortamının
meydana getirdiği meslek hastalıkları tespit edilemese de çok büyük sayılara ulaşmaktadır.
Konunun önemine binaen 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu uyarınca Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2013 Sayısı: 28620 ile EKRANLI
ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK çıkarılmıştır.

4.2 Ofislerde Ergonomik Risk Faktörleri
Çevresel Faktörler
Çevresel faktörler çalışan için ek bir yük oluşturur.
İş performansının azalmaması, sağlığın zarar görmemesi açısından bu faktörlerin
bilinmesi, bu faktörlerin normal veya aşırı düzeyde olmalarında organizmanın vereceği
fizyolojik cevapların tanınması gerekir.
Gürültü
Gürültü genel olarak niteliği ve niceliği bozulmuş ses olarak tanımlanır.
Ofislerdeki gürültü düzeyi duyma kaybına sebebiyet verecek kadar fazla değildir. Ancak
endüstriyel ortamda gürültü sebebiyle duyma kaybı söz konusudur. Gürültü insan üzerinde
fizyolojik ve psikolojik olmak üzere iki türlü etkide bulunur. Ofis ortamındaki gürültü düzeyi
ortalama 50-55dB aralığındadır. Ancak ofisin büyüklüğüne göre bu aralık değişmektedir.
Gürültünün Psikolojik Etkileri
Gürültü ofis ortamının büyüklüğüne göre çalışanlar üzerinde psikolojik olarak farklı
düzeylerde etki gösterebilir.
Ancak çalışanlar çoğunlukla konsantrasyon eksikliği, dikkat kapasitesinde zayıflama,
yorgunluk, uyku bozuklukları ve geç uyuma, sinirlilik, karşılıklı anlaşma bozuklukları ve algıda
azalma gibi şikayetlerle karşılaşırlar.
Gürültü ayrıca;
Konuşurken bağırma ihtiyacı doğurabilir, iletişimi bozduğu için kişiler arasındaki
ilişkilerde olumsuzluklar ve iş kazalarının artmasında etkin rol oynayabilir.

4.3.Sıcaklık, Nem Ve Hava Akımı (Termal konfor)
Çalışılan yerlerde iç hava kalitesinin insanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilşikisi
nedeniyle günümüzde önemi artmaktadır.
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Bu bakımdan çalışanların günün en az sekiz saatini geçirdiği ofislerdeki termal konforun
sağlanması son derece önemlidir.
İç ortam sıcaklığı, konfor şartlarından en önemli parametredir.
Birçok insanın rahat olarak çalıştıkları ortam sıcaklığı 20-26 0C’dir.
İç ortam bağıl nem değerinin %30-70 aralığında olması önerilmektedir.
Aydınlatma
Ofislerde aydınlatma ihtiyacı, yapılan isin gerekliliğin göre değişmektedir. İhtiyacımız
olan aydınlatma iki yol ile sağlanır:
Doğal ışık ve yapay ışık. Ofis mimarisi doğal ışıktan maksimum yararlanacak biçimde
tasarlanmalıdır.
Yapay aydınlatmaya göre daha fazla aydınlatma şiddetine sahip olmasından dolayı gün
ışığının insanlar üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Güneşli bir günde açık havada
aydınlatma şiddeti 100.000 lüks, gölgede ise 10.000 lüks değerinde olabilmektedir.
Yapay aydınlatma ile işyerlerinde genellikle 500 lüks civarı aydınlatma şiddetine
ulaşılabilmektedir. İşyerlerinde sağlanan aydınlatmada ışığın gözü rahatsız etmeyen bir konfora
sahip olması ve dengeli bir dağılımı gereklidir.
Çalışılan plan veya projenin yanına masa lambası konulması gibi doğru noktalara ışık
odaklaması uygulanmalıdır. Düşük kontrastlı ışık kullanarak çalışanların performansını
düşürmemek gerekmektedir.
Işığın yansımaları doğru kullanılmalı tavandan, duvardan, yerden veya masalardan ne
kadar ışık yansıtılacağı iyi hesaplanmalıdır.
Işık direk olarak göze gelmemelidir.
Dolaylı aydınlatma ışık akısının en az %90’nını tavana veya duvarlara dağıtan ve bu
yüzeylerden geri yansıyan ışık ile aydınlatmadır.
Enerji verimliliği açısından duvarların ve tavanın açık renklere boyanmış olması
gerekmektedir.
Dolaylı aydınlatmada dağınık ışık oluşmakta ve gölgeler oluşmamaktadır. Genelde
yüksek aydınlatma şiddeti yaratarak kamaşma riskini en aza indirir ancak ofislerdeki parlak
duvar ve tavanlar ekranlar yüzeyinde yansımaya neden olabilirler.
Çoklu çalışma ortamında, ofis çalışanları arası enerji alışverişinin amaçlandığı açık ofis
sistemlerinde genel aydınlatmanın yanında kişisel aydınlatma da kullanılmalıdır.
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Genel aydınlatmada tercih edilecek sarkıtlar da kişisel çalışma bölümlerine direkt ışık
verebilen uygun seçimler arasında olabilir. Masalara yakınlaştırma olanağı bulunan sarkıtlar,
ek bir çalışma aydınlatması ihtiyacını ortadan kaldıracağından, daha ekonomik bir seçim
olabilir. Aydınlatmada ışığın yansıması da önemlidir. Renkler yansıma düzeyinin
belirlenmesinde önemli rol oynar.
Beyaz %75 ve daha fazlasını
Açık renkler %50-75 arası (azalan soğuk renkler)
Orta renkler % 20-50 arası (parlak sıcak renkler)
Koyu renkler %20 veya daha az miktarda ışığı yansıtırlar.
Kimyasallar
Ofislerde yazıcı ve kartuş tonerleri, temizlik maddeleri, piller, tüpler, yapıştırıcılar,
mürekkep ve ofis malzemeleri gibi çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır.
Tüpler, yapıştırıcılar, mürekkep ve ofis malzemeleri kullanılan başlıca tehlikeli
maddelerdendir.
Ayrıca ofislerde en sık kullanılan elektronik araçlardan olan fotokopi makinesi ve lazer
yazıcılar ozon salgılamaktadır. Ancak bu tür maddeler tehlikeli olmasına karsın maruziyet
riskinin düşük olması nedeniyle pratiPencereler:
İşyerinde pencereler güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir olmalıdır.
Dış pencere ve menfezler işyerinde ışığı bol ve eşit olarak yayacak ve ihtiyaca göre
kolayca açılıp kapanabilecek ve temizlenebilecek şekilde yapılmalıdır.
İçeriye ışık girmesine yarayan tüm açıklıkların - yan duvar ve tepede – taban yüzeyine
oranı en az %10 olmalıdır.

4.4 Acil Çıkış Yolları Ve Kapıları
Her yapı tüm kullanıcılara elverişli kaçış olanakları sağlamak üzere kullanıcı yüküne,
yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, konum ve kapasitede tehlike
çıkışlarıyla donatılmalıdır. Her çıkış açık bir şekilde işaretlenmeli ve görünmelidir. Çıkışlar
yönleri “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği ”ne uygun olarak düzenlenmelidir.
İşaretler uygun yerlere ve kalıcı olarak koyulmalıdır. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru
açılmalı ve güvenli bir alana çıkış sağlamalıdır.
Kaçış yolları caddeye kadar devamlı ve engellenmemiş şekilde olmalıdır.
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Ayrıca, işyerinde taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar
düz ve kaymaz bir şekilde olmalı, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmamalıdır.
Elektrik kabloları yerde dağınık olarak değil yürüyüşe engel olmayacak şekilde
toplanmış ve üzeri kapatılmış şekilde düzenlenmelidir.
Tuvaletler ve Lavabolar
Gerekli havalandırma ve aydınlatma sağlanmalı, koku çıkması engellenmelidir. Tuvalet
ve lavabolar için yeteri kadar temizlik malzemesi temin edilmelidir. Tuvaletler çalışılan yerden
bir kattan daha yüksek ve daha alçak bir yerde olmamalı ve direkt olarak is yerine
açılmamalıdır.

4.5. Hasta Bina Sendromu
Sürekli kapalı ortamlarda çalışan kişilerde hasta bina sendromu adında, halsizlik, bas
ağrısı, sersemlik hissi, bulantı, cilt kuruluğu, gözlerde batma, burunda tıkanıklık ya da akma
gibi belirtiler veren bir durum ortaya çıkmaktadır. Belirtiler, genellikle penceresi açılmayan,
merkezi bir havalandırmaya bağlı olan binalarda ortaya çıkar. Hasta Bina Sendromu: Sürekli
kapalı ortamlarda çalışan kişilerde hasta bina sendromu adında, halsizlik, bas ağrısı, sersemlik
hissi, bulantı, cilt kuruluğu, gözlerde batma, burunda tıkanıklık ya da akma gibi belirtiler veren
bir durum ortaya çıkmaktadır. Belirtiler, genellikle penceresi açılmayan, merkezi bir
havalandırmaya bağlı olan binalarda ortaya çıkar.Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve
parlamalar önlenmelidir
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Bölüm Soruları
1.İç ortam bağıl nem değerinin hangi aralıkta olması önerilmektedir.
A) %20-70
B)30-65
C)30-75
D) %30-70
E)%30-60
2.Aşağıdakilerden hangisi ofislerde ki ergonomik risk faktörlerinden değildir?
A)Çevresel faktörler
B)Tekrarlanan İşler
C)İşletmenin büyüklüğü
D)Kimyasallar
E)Aydınlatma
3. Bir işletmeyi veya bir hizmeti yönetmek üzere organizasyonel faaliyetlerin yapıldığı
alana ne ad verilir?
A)İşletme
B)Fabrika
C)Dep
D)Ofis
E)Atölye
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4. Çalışma ortamının meydana getirdiği meslek hastalıklarını çok büyük miktarlara
ulaşmasına sebebiyet veren üçlü grup aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sandalye, masa ve bilgisayar
B)Oda, Masa ve personel
C)Bilgisayar, iş miktarı ve Sandalye
D)İş Miktarı, Masa, Oda
E)Yönetici, Masa, Büro
5.Gürültü ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Gürültü genel olarak niteliği ve niceliği bozulmuş ses olarak tanımlanır.
B) Ofislerdeki gürültü düzeyi duyma kaybına sebebiyet verecek kadar fazla değildir.
C) Endüstriyel ortamda gürültü sebebiyle duyma kaybı söz konusudur.
D) Gürültü insan üzerinde fizyolojik ve psikolojik olmak üzere iki türlü etkide bulunur.
E) Ofis ortamındaki gürültü düzeyi ortalama 45-55dB aralığındadır.
6. Hangisi Aydınlatma şiddetinin ölçü birimidir?
A) Amper
B) Lüks
C) Fahrenayt
D) Watt
E) Bar
7.Hangisi gürültünün olumsuz etkilerinden değildir?
A) Psikolojik
B) Sosyal
C) Ruhsal Tepki
D) Enformasyon
E) Fizyolojik
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8.Sağlıklı bir insan kulağı …….-…….. arasında bulunan ses şiddetine karsı duyarlıdır.
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 5dB -130dB
B) 5dB -150dB
C) 0dB - 140dB
D) 1dB - 120dB
E) 0db – 120dB
9. Acil çıkış yönleri hangi yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmelidir ?
A) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
B) İş Sağlığı ve güvenliği
C) Acil yardım
D) Güvenlik
E) Acil çıkış
10)Hasta bina sendromu belirtilerinden olmayan seçenek hangisidir ?
A) Halsizlik
B)Bas ağrısı
C) Bulantı
D) Gözlerde batma
E) Zona

Cevaplar
1. D, 2. C, 3. D, 4. A, 5. E, 6.B, 7.D, 8.C, 9.A, 10.E
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5. OFİS ERGONOMİSİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Katılımcıların, ergonomi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde
ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağlamaktır.
5.2. Ofis ergonomisinde temel kavramları tanımları.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Ofis Ergonomisi

Ergonomik
etkileri

Ekranlı Araçlar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ofis
Ergonomisinde
önemli
noktaları
açıklayabilmek.
risklerin

Kas
iskelet
sistemi
hastalıkları ve ergonomi
hakkaında temel bilgiyi
kavramak
Ekranlı
çalışmada
bilebilmek

araçlar
ile
mevzuatı
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Anahtar Kavramlar


Ergonomiyi ve temel kavramlarını,



Ergonomik risklerin etkilerini,


açıklar.


Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları
Ekranlı araç kullanımı.
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Giriş
Ofis sektörü meslek hastalıkları ve is kazaları yönünden ele alınması gereken bir
sektördür. Ofislerdeki is kazalarının inşaat, metal ve maden sektöründeki kazalara oranla daha
düşük olması ilginin bu yöne kaymasını azaltmaktadır.
Ancak is kazalarının küçük veya büyük olması değil insan sağlığı temel alınması
gerektiği için ofislerde is sağlığı ve güvenliği önlemleri bakımından incelenmelidir. Özellikle
son yıllarda ofislerde meydana gelen meslek hastalıklarının artması bu konunun ehemmiyetini
gözler önüne sermektedir. Ofis ortamındaki sandalye, masa ve bilgisayar üçlüsünden oluşan
çalışma ortamının meydana getirdiği meslek hastalıkları çok büyük miktarlara ulaşmaktadır.
Konu hakkında yönetmelik için 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu uyarınca Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2013 Sayısı: 28620 ile “Ekranlı araçlarla
çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik“ maddlerine bakılmasında
yarar vardır.
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5.1. OFİSLERDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Bilgisayar Kullanımı Risk Faktörleri
Tekrarlamalı hareketler


Yanlış klavye pozisyonu



Ön kolun desteklenmemesi



Yetersiz molalar



Postür bozukluğu



İş memnuniyetsizliği



Bilgisayarla uzun çalışma süresi



Gözlerin korunmaması

Ekranlı araçlar;
Monitör: Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek sekil ve formda, uygun
büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır. Ekran görüntüsü
stabil olmalı, görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.
Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör tarafından kolaylıkla
ayarlanabilmelidir.
Ekran, operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir
olmalıdır. Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün
olmalıdır.
Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör tarafından kolaylıkla
ayarlanabilmelidir.
Ekran, operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir
olmalıdır.
Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün
olmalıdır.
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Şekil 19 : Monitör düşey yerleşimi.
Monitör gözlerden en az 65 cm uzakta bulunmalıdır. Genel olarak monitörü mümkün
oldukça uzağa yerleştirmek ve yazı karakteri boyutunu arttırmak tavsiye edilir.

Şekil 20 : Boyun posturü.

71

Ekran Eğimi
Monitör üst kısmı altında daha geride kalacak biçimde arkaya doğru eğik durmalıdır.
Klavye
Klavye, çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan
ayrı ve hareketli olmalıdır. Klavyenin ön tarafına, çalışanın bileklerini dayayabileceği özel
destek koyulmalıdır. Çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.
Klavyenin rengi mat olmalı ve ışığı yansıtmamalıdır. Çalışma pozisyonuna göre, tuşlar
üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilmeli, düzgün ve okunaklı olmalıdır. Çalışma masası
veya çalışma yüzeyi:
Çalışma masası veya çalışma yüzeyi, ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili
malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde ve yeterli
büyüklükte ve yüzeyi ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.
Çalışanı rahatsız edici göz ve bas hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde
yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır.

Şekil 21 : Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan bulunmalıdır.
Çalışma Sandalyesi
Sandalye dengeli ve çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket
edebileceği şekilde olmalıdır. Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilmelidir.
Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve
esnek olmalıdır. İstendiğinde operatöre uygun bir ayak dayanağı sağlanmalıdır.
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Şekil 22 : Çalışma sandalyesi.
Tekrarlanan işler
Tekrarlanan işler, iş sırasında aynı ya da benzer hareketlerin sık aralıklarla
tekrarlanmasını gerektiren işlerdir. İki saatten daha fazla süre hiç ara vermeden dakikada ikiden
daha fazla kere el ile bir butona dokunmak veya klavye üzerinde gün içerisinde dört saatten
fazla ara vermeden veri girmek tekrarlanan islere örnek olarak verilebilir. Sürekli tekrarlayan
işlerde, kasların dinlenmesi için yeterli aralar verilmezse kas ve iskelet sisteminde ağrılar ve
rahatsızlıklar kaçınılmazdır.
Uygunsuz Duruşlar
Uygunsuz duruşlar doğal durusun dışındaki duruşlardır. Doğal duruş iş için en güvenli
ve rahat duruştur.
Doğal olmayan duruşlar kas ve eklemlere baskı yaparak vücudun fiziksel limitlerini
zorlar.
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Şekil 23 : Uygunsuz Duruşlar.

Gün içerisinde iki saatten fazla sürekli eller ile omuz ve bas hizasının üzerinde çalışmak,
gün içerisinde iki saatten fazla diz çökerek çalışmak, gün içerisinde iki saatten fazla beli
bükerek veya eğerek çalışmak, ayaklarına destek vermeden oturmak,
Statik Duruş
Çalışanın aynı pozisyonda uzun süre durarak çalışması gereken duruşlardır. Statik
duruşlarda kan akışı sınırlanır, kaslarda yorgunluk ve zedelenmeler oluşur. Ergonomik
iyileşmelerle statik duruşun etkileri sınırlandırılabilir.

74

Şekil 24 : Yanlış oturma.

Şekil 25 : Doğru oturma.
Dizüstü bilgisayar kullanan birinin doğru oturuş pozisyonu. Kendi istekleri
doğrultusunda göre ayrı bir klavye ve fare de kullanmaları daha doğru olabilir. Eğer
bilgisayarınızı ekranınızın önüne konumlandırıyorsanız, yani pencereden güneş ışığının
girmemesine dikkat edin. Daha doğrusu pencereden gelecek güneş ışığının ekrana
vurmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Işıkla ilgili dikkat edilmesi gereken diğer bir kısımsa
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odada yer alan ışık. Çalıştığınız ortam çok aydınlık olmamalı ve ışık çok sert olmamalı.
Mümkünse ışığı oturduğunuz kısmın arka tarafından tavana vurduracak yumuşatabilirsiniz.

Şekil 26 : Baş Boyun postürü.
Görüş açısıyla ilgili detaylardan biri de aslında teoriye dayanan kısım. Yukarıda
gördüğünüz çizimde solda yer alan iskelet yapısında çene ileride durduğundan dolayı şekil
bozuluyor. Bu yanlış olan. Sağdakine baktığımızda ise boyun ve başın dengeli ve düz olduğunu
görüyoruz.

Şekil 27 : Görüş açısı.
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Bu aynı zamanda görüş açısına da büyük oranda katkı sağlıyor. Daha doğrusu görüş
açısının artması anlamında yukarıdaki grafikte sağda yer alan duruşu sergileyen kişi ekranda
daha fazla ayrıntıyı görebiliyor. Monitörün gözde alt kısımları da verimli şekilde görebilmesi
için kafa dört derece öne eğik şekilde 15 derece ile 30 derecelik bir açı elde edilirken monitörle
aranızdaki mesafenin 20” (en az 50 cm) kadar olması gerekiyor. Bu durum özellikle taşınabilir
bilgisayar kullancılarının muzdarip olduğu bir konu. Genelde bir stand ya da yükseltici bir araç
kullanılmadığından dolayı ekran üzerine eğilme isteği duyuluyor ve sonuç olarak boyun ve
görüş açısına dair sıkıntılar meydana geliyor.

Şekil 28 : Doğal baş boyun pozisyonu.
İşte yükselticilerin devreye girdiği nokta da tam olarak bu. Gözünüzün ekranın üst
seviyesinde olması gerekiyor. Doğru grafik üstteki.
Ekran, yatayda 15 derece/30 derece kadar eğik olabilir. Yani monitörün tam dik
durmasına gerek yok. Monitöre tam ortadan bakın. Yani kafanız monitörün sağ ya da sol
tarafında daha fazla yakın olmasın.
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Şekil 29 : Hatalı ve doğru oturma pozisyonu.
Dirsekler 90 derece/120 derece oranında olacak şekilde vücut şekli alınmalı. Sandalyede
varsa kolçaklar üzerine kollar konularak ara sıra dinlendirilebilir ve mümkünse bu şekilde de
çalışılabilir. Bilekler eğik değil, düz durmalı ve doğal duruşu bozulmamalı. Sünger ya da
benzeri bir malzemeden hazırlanmış olan koltuk kolçakları omuzları da önemli bir oranda
dinlendiriyor. Sandalyeyle bacağın arka kısmı arasında 3-4 parmak boşluk kalmalı. Ayaklar
zemine tam düz şekilde basmalı ve eğer rahatsızlık hissi uyandırıyorsa mutlaka ayağın altına
yükseltici birkaç eşya konulmalı.
Bacakların ikisi de aynı açıyla yere basmalı ve biri önde ya da arkada durmamalı. Yanlış
olan bölümler, kırmızıyla gösteriliyor.
Yukarıda yeşil olarak belirtilen hareketler doğru. Sonuç olarak koltukta da dizüstü
bilgisayarımızı kullansak bu şekli bozmamamız gereklidir.
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Şekil 30 : Vücut duruşunun bozulduğu dizüstü bilgisayar çalışma pozisyonları.
Kısaca özetlemek gerekirse sehpada bağdaş kurarak, yüzüstü uzanarak, koltuğa yaslanıp
bilgisayar dizler üzerinde tutularak ve bilgisayarı yatar konumda bileklerin açısı bozulacak
şekilde yatıp kullanmak sakıncalı. Öncelikle bilgisayar masası ve koltuktan başlayalım. Bu iki
eşya da uzun seneler boyunca kullanabileceğiniz türden olacağından dolayı satın alırken fiyat
unsurunu da göz önünde bulundurarak ergonomik ve size en uygun seçeneği tercih etmelisiniz.
Masanız, üzerinde bulunduracağınız monitör ve diğer çevre birimlerine göre orta ya da büyük
seviyede olabilir. Ama kesinlikle küçük modellerden yana tercih yapmamanızda yarar vardır.
Bazı masalarda iç büküm özelliğiyle karşılaşılıyor. Böylece sandalyeyle ilgili kısma biraz daha
yakınlaşmış oluyorsunuz. Boyut, raflar, dolaplar ve çekmecelerin yerleşimine de dikkat etmek
gerekir.
Uygun sandalye kesinlikle tam olarak beli ve sırtı kavrayacak bir yapıda olması gerekir.
Eğer böyle değilse belinizi desteklemek için araya yastık koyabilirsiniz. Koçaklar rahat ve
esnek bir yapıda olmalı. Koltuğun yere bastığı ayakların sağlam ve 5 farklı kolu olmasında
yarar var. Çevre birimi denildiğinde akla ilk olarak elbette klavye ve fare gelmektedir. Bu
konuda da aslında yoğun olarak kullandığımızdan dolayı “çevre birimi” denildiğinde klavye
ve farenin algılanması gerekiyor.
Klavyenin küçük ya da büyük olması gibi bir durum söz konusu olabilir, buna satın
alırken kendiniz karar vermeniz gerekiyor.
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Aramanız gereken önemli kriterlerden biri bilek desteği. Böylece bilekler desteklenmiş
oluyor ve eklem ağrılarında önemli bir oranda azalma yaşanabiliyor.
Bilek destek kısmının yumuşak olarak üretildiği ürünleri tercih ederseniz daha rahat
edeceğinizi söyleyebiliriz. Yüksekliği ayarlanabilen klavyeler ergonomi anlamında biraz daha
esneklik sağlıyor.
Psikolojik faktörler
Çalışandan kaynaklanan faktörler;
Uyuşmazlıklar (şaşırma, yanılma, unutkanlık), üzüntüler, ailevi sorunlar, meslek
sorunları, ekonomik zorluklar, güvensizlik, işyerinde negatif sosyal iletişim, dedikodu,
çalışanlarla çatışmalar çalışandan kaynaklanan faktörler arasındadır.
İşin yapısından kaynaklanan faktörler;
İşin yükü ve niteliği, amirlerin baskısı, monotonluk, görevin çeşitliliği ya da çok
yönlülüğü, grup içerisinde çalışma baskısı isin yapısından kaynaklanan faktörlerdendir.
İşletmenin yapısından kaynaklanan faktörler;
Rol çatışması ve rol belirsizliği, sınırlı kariyer, düşük ücret işletmenin yapısından
kaynaklanan faktörlerdendir.

5.2 Ergonomik Risk Faktörlerinin Kontrolü
İşverenler iş ve iş istasyonlarını en uygun şekilde tasarlayarak, iş için en uygun araç ve
ekipmanları seçerek ergonomik rahatsızlıkları önleyebilirler. İşverenler, işyerlerinde risk
değerlendirmesi yapılması sonucu ortaya çıkacak bilgileri kullanabilirler ve risk faktörlerini
kontrol etmek için aşağıda belirtilenleri kullanarak prosedürler oluşturabilirler:
İş istasyonları, alet ve Ekipmanlarının tasarımı veya yeniden tasarımı gibi uygun
Mühendislik kontrolleri; Eğer gerekliyse çalışan rotasyonu, daha fazla iş çeşitliliği,
artırılmış dinlenme araları gibi yönetimsel kontroller.
5.3. OFİSTE ÇALIŞMLARDA SAĞLIK SORUNLARI
Ofis hastalıkları, sürekli aynı pozisyonda kalma, tekrarlayan hareketler, ekranlı ve
klavyeli araçlarla çalışma, el bileği ve parmaklara aşırı yüklenmeler, ortamın ısı, nem, ışık ve
konfor yönünden uygunsuzluğunun neden olduğu multi sistemik hastalıklar topluluğudur.
Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları
Vücudumuzdaki kaslar kullanılmamaya bağlı olarak zayıflayıp vücudun bütün yükleri
iyi dengelenmeden kemik ve eklemlere binmektedir.
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Böylece bel ağrıları, boyun-bel fıtıkları, dizlerde öncelikle olmak üzere kıkırdak
aşınmaları sık meydana gelir. Sürekli klavye kullanmaya bağlı dirsek, önkol ve el bileğinde kas
hastalıkları çok olur. İleri yaslarda da osteoporoz riski artar. Dolaşım Sistemi Hastalıkları:
Sürekli stres, hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarında (kalp krizi gibi) en önemli
faktörlerdendir. Ek olarak azalmış beden aktivitesi ve aşırı beslenme sonucu yüksek kolesterol
seviyeleri gibi kan biyokimyası bozukları da kalp ve damar hastalıklarında risk faktörleridir.
Alerjik hastalıklar
Çalışanların kapalı ve dar alanlarda topluca bulunmaları, açık sahada çalışmaktan ofiste
çalışmaya dönüş, halı döşemeler, sigara alışkanlığının yayılması, ofislerde kullanılan
havalandırma ve ısıtma sistemleri gibi faktörler sonucu alerjik hastalıklar meydana
gelebilmektedir.
Psikolojik hastalıklar
Sürekli stres hali insanlarda depresyon, öfke, mutsuzluk, uyumsuzluk gibi problemlerin
ortaya çıkmasına neden olur. Bu toplumsal ve ikili ilişkilerde ciddi sürtüşmelere sebep olur.
Büro çalışması ayrıca gözden başlayarak, mide bağırsak, mesane ve idrar yollarına
kadar birçok vücut kısmında rahatsızlığa yol açabilir.
Ofis hastalıklarından korunmak için:
Spor, fiziksel aktivite,
Düzenli uyku ve dinlenme,
Ergonomik ofis dizaynları kullanmak,
İş yaşantısı dışında psikolojik deşarj sağlayan hobilere zaman ayırmak yeterlidir.
Uzmanlar, yoğun bilgisayar kullanan kişilerin gün içerisinde her saat başı mutlaka
küçük molalar vermesi gerektiğini, temiz hava alıp, birkaç esneme hareketi yapması gerektiğini
belirtiyor. Molaların süresi size kalmış ama ofis çalışanları için bu molayı uzun tutmak pek
mümkün olmadığından dolayı bilgisayar başından kalkıp birkaç tur atmanız, dışarı çıkma
şansınız varsa 4-5 dakika temiz hava almanız ve ardından birazdan bahsedeceğimiz hareketleri
yapmanızın sağlığınıza yaptığı katkı dışında işe moladan sonra işe odaklanma sürecine de
faydası oluyor.
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Şekil 31 : Egzersizler.

Başınızı boyundan küçük hareketlerle sağa ve sola yatırın. Bu hareketi birkaç kez
tekrarlayın, boyunca oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçilmesi bakımından kritik önem
taşıyor.
Daha sonrasında kafanızı sola ve sağa çevirin. Bu hareketleri hızlı şekilde değil, tekrarı
fazla tutarak yavaş şekilde yapmana gayret edin.

Şekil 32 : Boyun egzersizleri.
Daha sonrasında başınızı öne ve arkaya eğin.
Ardından başınızı avuçlarınız arasına alarak sağa ve sola yatırma hareketlerini
uygulayın.

82

Şekil 33 : Omuz egzersizleri.
Omuzları çalıştırmak için yukarıdaki hareketleri yapabilirsiniz.
Sizi zorlayan herhangi bir hareket olduğunda, bir diğerine geçebilirsiniz. Baş boyun
bölgesinde Herhangi bir sağlık sorunu olduğunda bu hareketler hekime danışılarak
yapılmalıdır.

Şekil 34 : Bilek ve el egzersizleri.
Ellerinizi yumruk yaparak kısa süre bekleyin, ardından avucunuzu açın. Ardından tekrar
koltuktan aşağıya ellerinizi sarkıtarak sıkma ve bırakma işlemini bir de bu şekilde
tekrarlayabilirsiniz. Masanızın üzerine ellerinizi rahatça bırakın. Birkaç dakika bu şekilde
bekleyin.
Dilerseniz ofiste ya da evde stres topu diye satılan ufak yararlı araçlardan satın
alabilirsiniz. Sürekli olarak aynı yere bakmaktan kaynaklı göz problemleri oluşabiliyor.
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Göz egzersizleri
Bunun için gözlerinizi ufak molalar verdiğiniz zamanlarda kapatın, rahatlamaya çalışın.
Mümkünse ofisin ya da evin camından dışarıya bakarak uzağa bakma egzersizi yaparak,
gözlerinizi dinlendirin. Elbette bu konularda çok fazla detay ve yapılması gereken var.
Ergonomi; Çalışma şartlarının diğer ifadeyle işin bilimsel esaslara, özellikle insan fizyolojisine
uydurulması sureti ile çalışan ve iş arasında karşılıklı optimum bir uyum sağlamaya çalışan, bu
suretle insanı daha insani bir şekilde çalıştırmak, dolayısı ile hastalıkları ve kazaları azaltmak
ve enerji tasarrufu sağlamak suretiyle verimliliği arttırmaya çalışan bir bilim dalıdır.
Fiziksel ve ruhsal sağlık açısından çalışanın, verimlilik, kalite açısından da işverenin
çalışma yaşamındaki önemli kriterlerini ele alan ergonomi; tüm iş kollarında dikkate alınması
gereken bir disiplin olarak değerlendirilmelidir.
Günümüzde çalışan insan, bir günün en az üçte birini aktif işinde ve yaşanan yılların
en az üçte ikisini aktif bir çalışma hayatı içinde geçirmektedir. Böyle olunca tabiidir ki kişinin
işinde veya işyerindeki sağlığı, tüm hayatındaki sağlığı üzerinde büyük etkendir.

Şekil 35 : Çevresel risk faktörleri.
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Şekil 36 : Cihazlardan gelen risk faktörleri.
Ergonomik Düzeltmeler

Şekil 37 : Ergonomik çalışma dizaynı.
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Şekil 38 : Bel desteği.

Şekil 39 : Yanlış oturma pozisyonu.
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Şekil 40 : Ayak desteği.

Şekil 41 : Oturma yeri desteği.
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Şekil 42 : Hatalı oturma pozisyonları.

Şekil 43 : Hatalı oturma pozisyonları - ayak bileklerinin üst üste gelmesi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ofis ergonomisi ve dikkat edilmesi gereken noktalarEkranlı Araçlar,
sandalye ,masa, klavye fare ve çalışma ortamı işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Monitörün Düşey Yerleşiminde, Ekran görüş alanının açı değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Gözün yatay görme hizasından 15°-45° açıları arasında bulunmalıdır.
B)Gözün yatay görme hizasından 25°-50° açıları arasında bulunmalıdır.
C)Gözün yatay görme hizasından 25°-45° açıları arasında bulunmalıdır.
D)Gözün yatay görme hizasından 15°-35° açıları arasında bulunmalıdır.
E)Gözün yatay görme hizasından 15°-50° açıları arasında bulunmalıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik risk faktörlerinden biri değildir?
A) Spor yapmak
B) Aşırı tekrarlı hareketler
C) Yüksekliği bele kadar olan yükleri taşımak
D) Belden eğilerek iş yapmak
E) Titreşime maruz kalmak
3. Psikolojik faktörler ile ilgili
faktörler arasında yer almaz ?

aşağıdakilerden hangisi

çalışandan kaynaklanan

A) Uyuşmazlıklar
B) Ekonomik zorluklar,
C) İşyerinde negatif sosyal iletişim,
D) Çalışanlarla çatışmalar
E) Düşük ücret
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4. Sürekli aynı pozisyonda kalma, tekrarlayan hareketler, ekranlı ve klavyeli araçlarla
çalışma, el bileği ve parmaklara aşırı yüklenmeler, ortamın ısı, nem, ışık ve konfor yönünden
uygunsuzluğunun neden olduğu multi sistemik hastalıklar topluluğuna ne ad verilir?
A) İskelet sistemi hastalıkları
B) Kas sistemi hastalıkları
C) Psikolojik ve dolaşım sistemleri hastalıkları
D) Meslek hastalığı
E) Ofis hastalıkları
5.Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Psikolojik faktörler içerisinde yer alan işin
yapısından kaynaklanan faktörler arasındadır?
I. İşin yükü ve niteliği, amirlerin baskısı, monotonluk, görevin çeşitliliği ya da çok
yönlülüğü, grup içerisinde çalışma baskısı.
II.Rol çatışması ve rol belirsizliği, sınırlı kariyer, düşük ücret .
III.İşyerinde negatif sosyal iletişim, dedikodu, çalışanlarla çatışmalar
A)I,II,III
B)I
C)I,II
D)II
E)II,III
6. Hangisi klavye kullanıcılarında yorgunluğa ve çeşitli sıkıntılara yol açacak risk
faktörlerinden biri değildir ?
A) Aşırı iş yükü
B) Avuç içinin yere bakacak şekilde çevrilmesi
C) Bileğin yanal sapmaları
D) Dirsek yüksekliğinden daha yukarıda klavye kullanımı
E) Değişken postür
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7. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenleri arasında yeralır ?
A) Esnek çalışma
B) Çalışanın sağlık sorunu
C) İşin niteliği
D) Vardiyalı çalışma sistemi
E) Renkler
8. Aşağıdakilerden hangisi cihazlardan gelen risk faktörlerinden biri değildir ?
A) Ekran
B) Klavye
C) Doküman tutucu
D) Ayak desteği
E) Aydınlatma
9) Çalışma alanı ve düzeni uygun almadığında aşağıdaki belirtilerden hangisi
yaşanmaz?
A) Göz yorulması
B) Kas ve eklem rahatsızlıkları
C) Dikkatte azalma
D) Çarpa ve kazalar
E) Düşmeler
10) Hangisi çalışandan kaynaklana psikolojik risk faktörleri arasında yer almaz?
A)Uyuşmazlıklar
B) Sınırlı kariyer
C) Ailevi sorunlar
D) Meslek sorunları
E) Güvensizlik

Cevaplar
1.E, 2. C, 3. E, 4. A, 5.B, 6. E, 7.E, 8.E, 9. C, 10.B
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6. EL ALETLERİ ile ÇALIŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

El aletlerinde ergonomik gereksinimler

6.2.

Antropometrik ölçümler

6.3.

Güvenlik ve güveli kullanım

6.4.

Depolama ve yerleştirme
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
El aletleri özellikleri

Kazanım
El aletlerinin
yapısal
özelliklerinin kavranması.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

El aletleri özelliklerinde El aletlerinin
yapısal
yapısal özellikler
özelliklerinin incelenmesi.
El aletlerinin
yapısal
özelliklerinin
yeniliklerin
anlaşılması.
El
aletlerinin
antropometrik ölçümler.

de
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Giriş
Bir araç seçmeden önce, yapılacak iş hakkında düşünülmeli. Araçlar belirli işler için
tasarlanmıştır. Genellikle zarar , başka bir şey için tasarlanmış aracı kullanıldığında meydana
gelimektedir. Uygun olmayan araç, ağrı, rahatsızlık veya yaralanmalara neden olabilir.
Yaptığınız işe uyan bir araç seçtiğinizde, yaralanma ve olası hasarlar engellenebilir.
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6.1. El Aletlerinin Çeşitli Kullanım Alanları


Sıkıştırmak,



Karıştırmak,



Kesmek,



Düzeltmek,



Asmak,



Zımbalamak,



Delmek,



Isıtmak,



Çevirmek,



Sürmek,



Şekil vermek



İşaretlemek için kullanılır.

Şekil 44 : Çeşitli el aletleri.
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Enerji ile çalışanlar ;
1-Elektrikli el aletleri,
2-Pnomatik el aletleri,
3-Hidrolik el aletleri,
Olası Riskler
1.

Kesikler

2.

Ezilmeler

3.

Uzuv kopmaları

4.

Parça batması

5.

Kas gerginlik

6.

Tekrarlayan gerilme

7.

Üst ekstremite bozuklukları

8.

El / parmak yaralanması

6.2. Tehlikeler
Aynı hareketin gün içinde sürekli tekrarlanması Titreşime maruz kalma

Şekil 45 : El aletlerinden gelen çeşitli tehlikeler.
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6.3. El Aletlerinde Alınması Gereken Tedbirler
Çekiçle Çalışma Yapılırken Uyulacak Tedbirler
Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı.
Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı.
Çekiç ağzının kenarları ile malzemeye vurulmamalı çekiç başı malzemeyeparalel
şekilde vurulmalı,
Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı.
Ahşap sapları budaksız, elyaflı ağaçtan uygun biçim ve boyuttaolmalı, kenarları
yuvarlatılmış, kıymıksız olmalı,
Bozulan ve çapaklanan çekiç başları eğe veya zımpara taşı ile düzeltilmeli,

.

Şekil 46 : Tormavida ile çalışma.
Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli.
Tornavida saplarının pürüzlenmemesine dikkat edilmeli.
Tornavidaya çekiçle vurulmamalı.
Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmemeli.
Tornavida zımba, kama, keski, manivela gibi kullanılmamalı.
Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı.
Anahtarlar İle Çalışma Yapılırkenuyulacak Tedbirler


Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı



Anahtar iterek değil çekerek kullanılmalı
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Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı



Anahtara çekiç vurulmamalı



Anahtar Çekiç veya manivela gibi kullanılmamalı

Eğeler İle Çalışma Yapılırken Uyulacaktedbirler


Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı



Eğeler manivela gibi kullanılmamalı



Eğelenecek malzeme sağlam bir şekilde



bağlanmalı



Talaşlar (Elle değil) fırça ile temizlenmeli

Keskiler İle Çalışma Yapılırken Uyulacaktedbirler
Keski başında oluşacak çapaklar zımparataşıveya eğe ile temizlenmeli.
Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
Keski ve çekiç sıkıca tutulmalı
Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli
Raspalar
Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı
Sapsız raspa kullanılmamalı
Vücuda doğru raspalama yapılmamalı
İş parçası mengeneye bağlanmalı, elle tutulmamalı
Raspa manivela gibi kullanılmamalı
Manivela Ve Sökme Aletleri
Yapılacak işe uygun seçilmeli,
Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli,
Sert çelikten yapılmamalı,
Destek olarak tahta, plastik veyayumuşak malzeme kullanılmalıdır.
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Havyalar
Kullanılmadığına prizden çeklimeli
Uygun havalandırma yapılmalı,
İş parçası pense veya kelepçe ile tutulmalı
Bu işte çalışanların kanda kurşun analizleri yapılmalı
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Şekil 47 : El aletlerinin saklanması.

Şekil 48 : El aleterine yardımcı düzenekler.
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6.4. El Aletleri İçin Ergonomik Yaklaşımlar

Şekil 49: Basınç noktasının azaltılması.

Şekil 50 : El aleti kullanımında basıç noktalarının azalatılası gereklidir.
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Şekil 51 : El bileğinin sert zeminde teması önlenmelidir.

Şekil 52 : Vücudumuz en doğal pozisyonda olmalı.
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Şekil 53 : El bileğimiz en doğal pozisyonda olmalı.

Şekil 54 : Alet kullanırken El bileğimiz en doğal pozisyonda olmalı.
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Şekil 55 : Otomatik ekipman desteği ile tekrarlanan hareketlerden kaçınılabilir.

Şekil 56 : Alet kullanımımda çift el desteğinden faydalanılmalı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
El aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği nasıl olmalı ?
El aletlerinde ergonomi , temel ergonomi prensipleri nelerdir?
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Bölüm Soruları
1.Havyaların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi /hangileri yanlıştır?
I. Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli.
II. Uygun havalandırma yapılmalı.
III. İş parçası pense veya kelepçe ile tutulmalı.
IV. Bu işte çalışanların ayda bir kanda nikel tahlili yapılmalı.
A)I,IV
B)I,II
C)II
D)IV
E)II,III,IV
2. Aşağıdakilerden hangisi raspalar ile çalışma yapılırken uyulacak tedbirler arasında
yer almaz?
A) Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı.
B) Sapsız raspa kullanılmamalı.
C) İş parçası mengeneye bağlanmamalı ,elle tutulmalı
D) Raspa manivela gibi kullanılmamalı.
E) Vücuda doğru raspalama yapılmamalı
3.Aşağıdakileren hangisi/hangileri enerji ile çalışan el aletlerinden değildir?
I. Elektrikli el aletleri,
II. Pnomatik el aletleri,
III. Ekstremite el aletleri,
A)III
B)II
C)I
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D)I,II,III
E)I,II
4. Aşağıdakilerden hangisi keskiler ile çalışma yapılırken uyulacak tedbirler arasında
yer almaz?
A)Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli
B)Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
C)Keski ve çekiç sıkıca tutulmalı
D)Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli
E)Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmamalı, çatlak kırık olmamalı, yağlı ve kaygan
olmamalı.
5.Aşağıdakilerden hangisi eğeler ile çalışma yapılırken uyulacak tedbirler arasında yer
almaz.
A)Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı
B)Eğeler manivela gibi kullanılmamalı
C)Eğelenecek malzeme sağlam bir şekilde bağlanmalı
D)Özel tutucu maşalar kullanılmalı.
E)Talaşlar (El le değil) fırça ile temizlenmeli
6. Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak tedbirlerden hangisi yanlıştır?
I ) Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı
II ) Sapsız raspa kullanılmamalı
III) Raspa manivela gibi kullanılmamalı
IV) Vücuda doğru raspalama yapılmalı
A) I,II B) I, III

C) II D) IV E) I, II, III

7) El aletlerinden olan …………….’nin görevi delme, kesme, vidalama ve eğeleme
gibi işlemlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için iş parçasını tutmak ya da sabitlemek için
kullanılan bir gereçtir. Boşluğu aşağıdakilerden hangisi tamamlar.
A)Mengene
B)Keski
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C) Raspa
D) Manivela
E) Havya
8) Aşağıdakilerden hangisi kesici alet değildir?
A) Keser
B) Testere
C) Raspa
D) Makas
E) Çekiç
9) El aletlerin için Temel Güvenlik Kurallarından olmayan seçenek hangisidir?
A) Düzenli bakım yapılmalı
B) Yapılacak iş için doğru alet kullanılmalı
C) Üretici talimatlarına uyulmalı
D) Doğru kişisel koruyucu malzeme kullanılmalı
E) Alet muhafazasız çalıştırılmalı
10) Hangisi aletlerle ilgili genel olarak en çok karşılaşılan iş kazalarının nedenlerinden
biri değildir?
A) İş için yanlış aleti kullanma
B) Kötü durumda olan aletleri kullanma
C) Aletlerin kullanılması sırasında gerekli dikkatin gösterilmesi
D) Aletlerin taşınması ve depolanması sırasında yanlış yol seçme
E) Aleti kullanırken doğru kişisel koruyucu donanımı işçinin kullanmaması

Cevaplar
1. D, 2. C, 3. A, 4. E, 5. D, 6.D, 7.A, 8.E, 9.E, 10.C
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7. İŞ YERİ DÜZENLEME ve ERGONOMİDE KONTROL
LİSTELERİ

112

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ayakta ve oturarak çalışma

Vücut postürünün özellikleri

Ergonomi kontrol

İşyeri düzenlemesinde nelere
dikkat etmelidir..

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ergonomi kontrol listeleri
önemini ortaya koymak.
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Giriş
Amaç ,
Çalışma ortamında postür ve işyeri düzenlemesi ile ilgili konularda,
Ayakta ya da oturarak yapılan çalışma duruşlarının ergonomik düzenlenmesi için dikkat
edilmesi gereken konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Öğrenme hedefleri
Bu dersin sonunda katılımcılar ;
Çalışma Duruşları ve Bunların Düzenlemesini
Doğru Postürü Yerleştirmeyi
Oturmada Duruş Şekilleri
Duruş Değişikliklerini ve işyeri düzenleesini

bilebilmeli

Ayakta veya oturarak çalışma.
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7.1. Giriş
Çalışma yaşamında oturma ve ayakta olmak üzere iki tür postür vardır.
Görev açısından hangi duruş şeklinin daha uygun olduğuna karar verebilmek oldukça
kolaydır. Çok sayıda el ve kol hareketinin gerekli olduğu veya büyük bedensel güçle çalışılacak
yerlerde, ayakta durarak çalışma (veya yarı oturma konumu) tercih edilmelidir.
Çünkü insan, ayakta dururken vücudun hareketleri ile gerektiğinde vücut ağırlığını
kullanarak işini kolaylaştırabilir.
Diğer yandan, yapılan iş, elin sakin tutulmasını ve gözlemi gerektiriyorsa ya da incelikli
bir iş ise oturarak çalışma tercih edilmelidir.
Fizyolojik açıdan bakıldığında, oturma hâlinde zorlanmanın az olması yüzünden, genel
olarak oturma ayakta durmaya tercih edilebilir. Ancak, ayakta durma sırasında bacaklarda kan
dolaşımını bozan ve varis oluşumuna yol açabilen kan toplanmaları, damar sorunları ve
sindirim şikâyetleri oluşabilir.
Oturarak yapılan işlerde ise dolaşım ve solunum şikayetleri, sırt ağrıları, omuz
şikâyetleri ve bacaklarda dolaşım ile ilgili sorunların ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.
Oturarak ya da ayakta çalışma yerlerinin seçimi genellikle gelenek ve deneyime bağlıdır.
Hangisinin daha iyi olacağını incelemek, verimliliği ve iş kalitesini geliştirmek
anlamına gelir.
Kötü postür, sırt, omuz, boyun ve kol rahatsızlıklarına neden olabilir.
Ayakta yapılan çalışma elle yapılan diğer işlere uygunken, oturarak çalışma dikkatli
çalışmaya daha uygundur.

Şekil 57 : Ayakta çalışma alanları.
Çok güç gerektiren ve çok fazla vücut hareketi gerektiren işler için ayakta çalışma
alanları sağlanmalıdır.
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Şekil 58 : Kuvvet uygulanmasına göre masa yükseklikeri.
Çalışma yükseklikleri, iş yüküyle orantılı olarak aşağıya inmektedir

Şekil 59 : Ayakta ve oturarak çalışma alternatifleri.
Tüm çalışanlara mümkün olduğunca ayakta ve oturarak çalışma alternatifleri
sunulmalıdır.
Ayakta durma ve oturma arasında dönüşüm yapmak, uzun zaman periyodunda duruşu
muhafaza etmekten çok daha iyidir.
Yorgunluğu azaltırken morali yükseltir.
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Şekil 60 : Dirsek seviyesinde yapılan işte performans.
Üstesinden gelinmesi gereken ilk engel kişinin kendi doğru postürünün ne olduğunun
farkına vardırılmasıdır. Postür iyileştirme sürecine başlamadan bu yapılmalıdır. Ancak, kişinin
yeni doğru alışkanlıklar kazanması kolay değildir.

Şekil 61 : Postür.

7.2. Postür
Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir.
STATİK : Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postüre denir.
DİNAMİK : Hareketler sırasındaki vücut
pozisyonudur.
BALANS : Vücudun dengede olduğu, yani vücudu etkileyen karşıt kuvvetler arasında
bir düzen oluştuğundaki durumdur.
STABİLİTE : Balansı bozabilecek kuvvetlere karşı direnme yeteneğidir.
Doğru postür
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Minimum enerjinin kullanıldığı,
ligamentler,kemikler ve eklemlerde minimal
zedelenmenin olduğu ve ağırlık merkezinin destek yüzeyi üzerinde tutulduğu pozisyondur.
Vücudun Ağırlık Merkezi
Çevresinde vücudun her yöne serbestçe dönebildiği noktadır.
Çevresinde vücut ağırlığının zıt yönlere eşit olarak dağıldığı noktadır.
Üç ana vücut düzleminin kesiştiği noktalardır.
Postürün önemi
Solunum, dolaşım, beslenme ve gastrointestinal sistem fonksiyonlarını etkiler.
Kas, tendon ve kemiklerin fazla yüklenmesini önler. Kişinin psikolojik durumu
konusunda fikir verir.

7.3. Postürü Etkileyen Faktörler


Ailesel ve gelişimsel özellikler



Beslenme



Boy, vücut tipi



Spor aktiviteleri



İş koşulları



Kişisel ve psikolojik özellikler



Bacak uzunluk farkları

7.4. Oturarak Çalışma
Oturma konumunun ayakta çalışmaya kıyasla birçok yararı vardır. Bunlar:
Bacaklardaki statik yük azalır,
Doğal olmayan konumlardan sakınmak mümkün olur.
Enerji tüketimi azalır.
Kan dolaşımına daha az gereksinme olur.
Çalışma esnasında kullanılan malzemeler büyüklük, ağırlık, biçim ve yer itibarı ile
içlerindeki parçaların basit kavrayışlarla alınabileceği tarzda şekillendirilmelidir.
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Oturarak çalışan bir kişi , kavrama alanı içinde bulunan her noktaya aynı kolaylıkla
erişemez. Örneğin, masa başında yapılan işlerin büyük çoğunluğunda, masanın kenarı insanın
gövdesinden 5-10 cm kadar uzaktadır.
Böyle bir durumda, kollarını masaya dayamadan çalışan insanın elleriyle iş gördüğü
merkez, gövdesinden 25-30 cm; kollarını masaya dayayarak çalışan bir insanın elleriyle iş
gördüğü merkez ise gövdesinden 30-40 cm öndedir.
Çalışma alanı, çalışan kişinin yerinden kalkmadan ve ek olarak eğilme hareketi
yapmadan ulaşabileceği uzaklıkta olmalıdır. Çalışan kişinin uygun çalışma alanı en az 25*25
cm boyutlarında olmalıdır. Bu alana göre malzeme tedarik için kullanılan kutular çalışma
alanına en az 25 cm uzaklıkta konulmalıdır.
En etkin çalışma hareketlerini sağlamak açısından tedarik kutuları, çalışma alanın sağ
ya da sol köşesine 41 cm uzaklığı aşmayacak şekilde konulmalıdır.
Çalışma alanının yanında bulunan“malzeme tedarik kutuları” için ise, çalışanın kaslarını
yormayacak, omuz bölgesine fazla yüklenme yapmayacak şekilde düzenlemeler getirilmelidir.
Özet
Postür otururken, yürürken ve ayakta dururken vücudun nasıl taşınması konularıyla
ilgilenir.
Çalışma yaşamındaki duruşlar, “oturma” ve “ayakta” olmak üzere iki konumda
değerlendirilmektedir. Bu postür şekillerinden hangisinin daha uygun olduğu ise, “görevin
özelliği” ve “çalışan kişinin zorlanması” açısından ele alınır.
Ayakta dururken vücudun hareketleri ile, gerektiğinde vücut ağırlığını kullanarak
yapılan iş kolaylaştırabilir. Yapılan iş, elin sakin tutulmasını ve gözlemi gerektiriyorsa ya da
ince bir iş ise oturarak çalışma tercih edilmelidir.
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7.5. İşyeri Tasarımı Ve Ergonomik Düzenlemeler

Şekil 62 : Forklift geçişleri için işyeri düzenleme

Şekil 63 : İki yönlü geçişe izin veren koridorlar olmalı.
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Şekil 64 : Mümkün olan her yerde ani yükseklik farklarını ortadan kaldırın.
Büyük tekerleklerle çukurları aşmak genelde daha kolay
(ii ) Çukur alanları doldurun veya köprü yapınız . Yükseklik farkları olursa tökezlemeyi
önlemek amacıyla , kademeli olarak eğimli kapaklar sağlanmalı .

Şekil 65 : Yükseklik farklarını ortadan kaldırılması.
Köprü gerekli olduğu durumda, yüzey kaygan olmadığını ve tekerleklerin geçişini
sağladığından emin olun.
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Şekil 66 : Merdivenler yerine hafif eğimli rampalar kullanılmalı.

Şekil 67 : Stok rafları.
Bir iş istasyonundan gelen iş öğeleri bir sonraki aşamaya ulaşım stok rafları ile
yapabilir.
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Şekil 68 : Silindirler veya taşıyıcılar malzemelerin elle taşınma mesafesini azaltabilir.
Çalışma öğesi yüksekliği gövdeyi bükmeden olmalıdır.. Bir konveyörde nesneleri
aktaran bir sitemde doğal bir duruşu sağlayın. Bir transfer levhasını ve silindirler kullanarak
nesneleri daha kolay taşınabilir.

Şekil 69 : Düşük yükseklikli palet ve taşıma arabası.
123

Düşük yükseklikli palet ve taşıma arabası güvenli ve kullanımı kolaydır. Bu araçlar
ağır yükleri asgari yüksekliği olan bir kısa mesafe taşıma sağlar. Varil taşıma cihazı çok daha
kolay iş yapmayı sağlar, aynı zamanda kişinin zarar görmesini de önler, küçük taşımak sepeti
ağır metal çubuklar daha kolay taşınmasını sağlar.

hattı.

Şekil 70 : Çalışma yüksekliğinde ağır malzemeleri taşıyan hareketli bir pasif konveyör
Kolay hareket eden takım arabası düzenli depolama ve araçların korunması sağlar

Şekil 71 : Bir mobil sepet.
Bir mobil sepet, her iş istasyonunda gerçekleştirilen montaj işlemleri için düzgün bir iş
akışı sağlar . Ayarlanabilir rafları olan tramvay az yer kaplar, motor mekanik ve makine veya
alet onarım işçilerinin verimliliğini arttırarak katkıda bulunur.
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Şekil 72 : Özel depolama ve taşınması için tasarlanmış tekerlekli bir raf.
Özel depolama ve taşınması için tasarlanmış tekerlekli bir raf. Düz ve iki taraflı
kullanılabilen hareketli raf, dar yerlerde küçük fabrika için çok uygun olabilir.

Şekil 73 : Metal levhalar veya kontrplak için birçoklu depolama rafı.
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Metal levhalar veya kontrplak için bir çoklu depolama rafı. Her katın ayrı olması
malzemenin kuru kalmasını sağlar. Yatay çubuk raf. Bu serbest duran tek ünite kısa parçaları
saklamak için tek başına kullanılabilir, bu raflarda iki tanesi uzun parçaları, boruları saklamak
için uygun olarak yerleştirilebilir. Bir dikey raf. Metal çubuklar ve farklı uzunlukta profil
çubukları sınırlı bir alanda veya iş yakınında saklanmasını sağlar. Kaset tipi raflar da küçük
parçalar için yer sağlar. Duvar alanından tam olarak faydalanmak için tasarlanmış raflar.

Şekil 74 : Düzgün bir atölye.
Gereksiz tüm öğelerin ortadan kaldırılmasından sonraki bir atölye. Tüm araçlar ve
parçalar raflar ve raflar üzerinde saklanır.

Şekil 75 : Güvenilir taşınabilir bir kızak.
Güvenilir taşınabilir bir kızak ve ağır yükleri en az yüksekliği olan bir kısa mesafe
taşıma için ideal. Çalışma seviyesinde ağır dökümler kaldırma için bir elle çalışan cihaz.
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Şekil 76 : Teleskopik kolu ile elle çalışan hidrolik vinç.
Teleskopik kolu ile elle çalışan hidrolik vinç güvenli çalışma yükü açıkça işaretlenmiş
olduğundan emin olun.

Şekil 77 : Malzemelerin mekanik taşıma araçları.
Malzemelerin mekanik taşıma elle taşımayı ortadan kaldırır ve çalışma yüksekliği ve
çalışma postürünü geliştirir ;
(.i) bir kol kaldırma kullanımı ile basit ve son derece çok yönlü kaldırma aracı .
(ii) kendi kendine aktive yük frenli ceraskal. (iii) hafif yüklerin verimli kullanımı için
kelebek kontrol anahtarı ile bir elektrikli zincirli vinç.
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Şekil 78 : Malzeme manüel taşımayı azaltan konveyörler.

Şekil 79 : Ağır paketlerini küçük ve hafif olarak bölünmesi.
bölün.

Ağır paketlerini küçük ve hafif olarak bölün. Ağır öğeleri mümkünse küçük parçalara
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Şekil 80 : Ağır öğelerin taşınması.
Bir boyunduruk veya benzer bir cihaz yüklerin dengede tutulması ve kaldırma işini en
aza indirmek ve kısa mesafe taşıma için eşit yüklerin taşınması için çok yararlıdır.

Şekil 81: Tutma yeri.
Kap bükülmüş parmakları ile tutulabilmeye izin verecek şekilde tutma yerlerini
kesilmelidir. Bu tasarım büyük ölçüde kabı tutmak için gerekli olan kuvveti azaltabilir.
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Şekil 82: Taşıma sapları.
Taşıma sapları çok yararlıdır, böylece bu tutma yerlerinde iyi kavrama sağlar.

Şekil 83 : Düzeltilmiş çalışma platformu.
Çalışma yerlerinde yükseklik farkları ortadan kaldırın.

Şekil 84 : Ergonomik çalıma düzenekleri
Kaldırma ve indirme hareketleri en aza indirin.
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Şekil 85 : Ağır malzemeleri kaldırma ve indirme için düzenekler.
Ağır malzemeleri kaldırma ve indirme düşürücü ile itin veya çekin. Malzemeleri aynı
yükseklikte hareket ettirin.

Şekil 86 : Çalışma ve iş istasyonu.
Çalışma ve iş istasyonu arasındaki mesafeyi en aza indirin.
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Şekil 87 :Ayarlanabilir masa.
Makas tipi asansör ve çalışma yüksekliği.

Şekil 88 : Manuel kaldırma veya sırt ile taşıma.
Vücudun önünde ağır bir yükü düz ve istikrarlı ayak pozisyonları ile manuel kaldırma
veya sırt ile taşıma.
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Şekil 89:Uzun bir ağır bir cismi kaldırma.
Uzun bir ağır bir cismi mümkün olduğunca vücuda yakın tutarak nesneyi bacakların
gücünü kullanarak kaldırılabilir. Taşıma kulpları, taşınacak bir nesneye adapte edilerek taşıma
sağlanabilir.

Şekil 90 : Bacakların gücünü kullanarak vücudun önünde bir platformdan ağır
yüklerin kaldırılması.
Bacakların gücünü kullanarak vücudun önünde bir platformdan ağır yüklerin
kaldırılması. Bir platform kaldırma yerden kaldırmadan daha iyidir.
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Şekil 91 : Hafif çalışma ile ağır fiziksel olarak ağır işlerin birleştirilmesi.
(I)
hafif çalışma ile fiziksel olarak ağır işler birleştirin. (ii) Bu yorgunluğu azaltır
ve verimliliği artırır.

Şekil 92:Kolay boşaltma için uygun yerlere boş çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi.
Uygun yerlere, kolay boşaltma için boş çöp konteynerlerinin yerleştirilmesini sağlayın.
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Şekil 93 : Farklı özel amaçlar için yapılmış aletler.
Farklı özel amaçlar için yapılmış aletler, genel amaçlı araçlardan daha iyi çalışabilir.
Başparmak ile işletilen ve tüm parmaklar ile çalışan pnömatik aletler. (i) aşırı efor ile
başparmak operasyon sonuçları. (ii) Parmak- kontrolü tüm parmaklara güç dağıtılarak
paylaşmanızı sağlar.

Şekil 94 : Güç araçları.
Güç araçları. Sabit kavrama operasyon için gerekli gücü azaltmaya yardımcı olur.
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Şekil 95 : Elektrikli el aletleri için çeşitli güvenlik cihazları vardır. (Ör. Motorlu testere)
Elle bir tutuş sağlayan yeterince uzun bir tetikleyici ile bir araç örneği. Elektrikli el
aletleri ile çalışmak tehlikeli olabilir. Bu nedenle, modern motorlu testereler için çeşitli
güvenlik cihazları vardır.

Şekil 96 : Değiştirilebilir çalışma parçaları ve Tekrarlanan işlemler için işçilerin kolayca
ulaşılabileceği asılı araçlar kullanımı.
Her bir amaç için değiştirilebilir çalışma parçaları, güvenli bir kullanış, bir güç ve
zamandan tasarruf sağlar. Tekrarlanan işlemler için işçilerin kolayca ulaşılabileceği asılı araçlar
uygundur.
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Şekil 97 : Araçları yay mekanizmaları ile asılması .(ii) Kullanım sıklığına göre araçların
yerleştirilmesi.
Araçları yay mekanizmaları ile asılabilir ve özel alan ve çalışma alanı sağlar. Kullanım
sıklığına göre araçların yerleştirilmesi gerekir.

Şekil 98 : Cisimleri uygun yükseklikte tutabilecek bir kelepçe veya yardımcı cihaz
kullanımı.
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Sürekli çalışmalarda cisimleri uygun yükseklikte tutabilecek bir kelepçe veya yardımcı
cihaz kullanın. Verimli çalışma için her iki elinizi de kullanmanıza olanak sağlayan kelepçeler
kullanın.

Şekil 99 : Operasyon noktasına yakın bir el ya da önkol desteğinin sağlanması.
Operasyon noktasına yakın bir el ya da önkol desteği hassas çalışmalarda verimi artırır.
En iyi sonuçları almak için el destek çeşitli görevler için farkı şekiller ve tasarımlar deneyin.

Şekil 100 : Çalışma aracını askıya alarak daha kolay ve etkili bir araçla çalışma
öğelerinin ağırlığının en aza indirilmesi.
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(i) ve (ii) kendi ağırlık merkezinin üzerinde aracını askıya alarak daha kolay ve etkili
bir araçla çalışma yapabilirsiniz. Dengeleme mekanizmaları ile birlikte araçları ve çalışma
öğelerinin ağırlığını en aza indirebilirsiniz

Şekil 101 : Çalışma öğelerinin ağırlığını en aza indirilmesi.
Dengeleme mekanizmaları ile birlikte araçları ve çalışma öğelerinin ağırlığını en
aza indirebilirsiniz.

Şekil 102 : Alternatif araçlar için alet kavrama yeri uygun bir kalınlık, uzunluk ve
şekilde olmalıdır.
Alternatif araçlar, bir mandal ile donatılmış bir tornavida vb. mekanik stresi azaltmak
için kullanılabilir. Alet kavrama yeri uygun bir kalınlık, uzunluk ve şekilde olmalıdır. Uygun
kavrama ve uygun kavrama için tasarım. Çalışırken vücut en doğal pozisyonda olmalı
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Şekil 103 : Hatalı ve düzgün çalışma şekilleri.
Hatalı ve düzgün çalışma şekilleri .. Aracın ağırlığını azaltma .. Düzgün kavrama ..

Şekil 104 : Sapları güvenli ve etkili bir araç işlemlerinin güvenli yapılmasına olanak
verir.
Sapları güvenli ve etkili bir araç işlemlerinin güvenli yapılmasına olanak verir. Metal
kolları için izolasyon yapılmış kavrama sapları yanıklar ve elektrik çarpmalarını önlemek
uygun yalıtımı sağlar.

140

Şekil 105 : Titreşim ve gürültünün etkilerine karşı, kulak koruyucuları ve el
korumaları kullanımı. (ii) az kullanılan araçları için yuvalar iş istasyonu etrafında olmalı.
Titreşim ve gürültünün etkilerine karşı, kulak koruyucuları ve el korumaları gürültü ve
titreşime karşı iyi bir koruma sağlanmalıdır. Yakın tekrar tekrar kullanılan araçlar için çalışan
cihaz yuvaları sağlayın. Daha az sıklıkla kullanılan araçları için yuvalar iş istasyonu etrafında
yerleştirilmiş olabilir.

Şekil 106 : Düzeni korumaya yardımcı olmak için araç yerleri çizim.
Her aracın anahtarın nereye gittiğini göstermek için araç yerleri çizilmelidir. Bu tasarım
düzeni korumaya yardımcı olur ve eksik cihaz var ise gösterir.
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Şekil 107 :Araçların bakım ve onarımı eğitimli uzman personel tarafından
yapılmalıdır.
Araçların bakım çok önemlidir. Onarım düzgün vasıflı eğitimli uzman personel
tarafından yapılmalıdır. Araçların düzenli bakım ve onarımı için yeterli alan sağlanması
gereklidir.
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Şekil 108 : İşe yeni başlayanlara denetçiler ve işçiler tarafından eğitim verilmelidir.
İşe yeni başlayanlara denetçiler ve işçiler tarafından ayrıntılı bilgi verilmelidir. Böylece
çalışma mümkün olduğunca güvenli yapılabilir yeni makineleri tanıştırırken gerekli bilgiler de
sağlanmalıdır.

Şekil 109 : Atölye duvarlarına, görüntülenen güvenlik kuralları ve uyarı işaretleri
olmalıdır.
Vasıflı işçiden alınan aynı verimliliği ve güvenliği diğer çalışandan elde etmek için,
başkalarını yetiştirmek için gerekli önlemler alınmalı. Atölyeler atölye duvarlarına
görüntülenen güvenlik kuralları ve uyarı işaretleri olmalıdır.
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Şekil 110 : Dirsek seviyesinde uygun çalışma.
Dirsek seviyesinde uygun şartlarda ve uygun çalışma yüksekliği ile kararlı bir duruş,
Her zaman güvenli ve verimli güç kullanımı için gereklidir.

7.6. Makinelerde Güvenlik
Makineler günümüz çalışma hayatının vazgeçilmez unsurlarındandır.
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Makinelerin çalışma hayatının esaslı unsuru olması sanayi devrimine dayanır.
Avrupa’da endüstrinin makineleşmesi, sanayi devrimin doğmasına sebep olmuştur. Sanayi
devrimi sonrası üretimdeki kullanım payı sürekli artan makineler, teknolojinin ilerlemesiyle
birlikte daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Çok fonksiyonlu ve karmaşık yapılı makineler,
bir taraftan üretim süreçlerini hızlandırmakta, kolaylaştırmakta, verim ve performans artışları
sağlamakta iken, diğer tarafta insan sağlığını ve özellikle de çalışanların sağlık ve güvenliğini
ciddi şekilde tehdit etmektedir.
Makinereden çalışana gelen en büyük risk iş kazası riskidir.
Risklerin tahmin edilmesinde değişik araç ve yöntemler kullanılabilir. Ancak hangi
yöntem kullanılırsa kullanılsın, aşağıdaki hususlar mutlaka dikkate alınmalıdır:
Tehlikeden etkilenebilecek operatör ve diğer bütün kişiler değerlendirilmesi ve risk
azaltılması
Maruziyetin tipi, sıklığı ve süresi
Maruziyet ve etki arasındaki ilişki
İnsani faktörler (Kişilerle makine arasındaki etkileşim, kişilerin birbirleri
arasındaki etkileşim, kişilerin belirtilen durumda riski algılama kapasitesi vb)
Koruyucu önlemlerin uygunluğu
Koruyucu önlemlerin engellenme ihtimali
Koruyucu önlemleri sürdürme yeteneği
Kullanım bilgisi vb.
Birinci Öncelik: Kendiliğinden Güvenli Tasarım Tedbirleri
Risk azaltma sürecinin birinci ve en önemli aşamasıdır. Makineyle ilgili tehlikelerin
daha tasarım aşamasında ortadan kaldırılması söz konusudur. Bu sebeple et etkin metot olup,
risk azaltma sürecinde diğer aşamalara göre öncelikli olarak uygulanmalıdır. Güvenli tasarım,
makinenin yapısı ve tehlike altındaki kişilerin makinenin etkileşim ile ilgilenir. Prensip olarak,
tasarım mümkün mertebe sade, makine parçaları birbiriyle uyumlu olmalıdır. Yine güvenlik
fonksiyonları diğer fonksiyonlarla mümkün mertebe ayrılmalıdır.
Makinenin mekanik tasarımında kendiliğinden güvenli tasarım ilkelerine uyulmalıdır.
Örneğin keskin kenarların, köşelerin, çıkıntıların önlenmesi, ezilme, kesme ve dolanma
yerlerinin önlenmesi, kinetik enerjinin sınırlandırılması, ergonomik prensiplerin hesaba
katılması, makine parçalarının mekanik streslerinin dikkate alınması, malzemelerin korozyona,
mukavemet, yaşlanma, yanıcılık gibi parametrelerinin göz önünde bulundurulması, gürültü,
vibrasyon, tehlikeli maddeler ve radyasyon gibi emisyonların düşünülmesi güvenli bir makine
145

tasarımı için önemlidir. Bu hususlar la ilgili genel mühendislik bilgilerinin yanında özel
standartlar da kullanılabilir.

Şekil 111 : Makinalarda mekanik güvenli tasarım ilkelerine uyulmalıdır.
Gösterge ve anahtarlarda hatalar minimal şekilde düzenlenmelidir.

Şekil 112: “kafes ” ya da şeffaf kapak eklenerek, kaza ile dokunmaları önlenebilir.
Her kontrol etrafında bir "kafes“ ya da şeffaf kapak eklenerek, kaza ile dokunmaları
önlenebilir
İkinci Öncelik: Teknik Koruma Tedbirleri (Koruma ve Tamamlayıcı Koruma)
Risk azaltma sürecinin ilk aşaması olan kendiliğinden güvenli tasarım tedbirleri ile
tehlikeler ortadan kaldırılamamış veya riskler yeteri kadar azaltılamamışsa, ikinci aşama olan
teknik koruma tedbirlerinin uygulanmasına geçirilir. Teknik koruma tedbirleri, koruma ve
tamamlayıcı koruma tedbirlerinden (acil durdurma tertibatı vb.) oluşur. Koruma ise mahfaza ve
koruyucu tertibatlar olmak üzere iki şekilde olabilir.
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Üçüncü Öncelik: Kalan Risklere Karşı Kullanıcı Bilgisi
Kullanıcı için bilgi hazırlanması makine tasarımının tamamlayıcı bir parçası olup bu
bilgiler profesyonel ve profesyonel olmayan kullanıcılar için, makinenin bütün hayat çevrimini
kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bilgiler, makinede kalan artık riskleri belirtmeli,
makinenin güvenli ve doğru kullanılması için gerekli bütün talimatları içermelidir. Kullanıcı
bilgisi, her türlü eğitim ihtiyaçlarını, gerekli kişisel koruyucu donanımları ve muhtemel ek
mahfaza ve koruyucu tertibat gereksinimlerini içermelidir. Kullanıcının bilgiye ihtiyaç
duyacağı durumlar dikkate alınarak yapılacak risk değerlendirmesine göre gerekli bilgiler
makinenin içinde, üstünde, paketinde, dışında, ayrı doküman olarak verilebilir. Görme veya
işitmeyle ilgili sinyaller ve uyarı cihazları uygun şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir.
Gerekli işaretler, tabelalar, yazılı uyarılar bulunmalıdır. İşaret ve yazılı uyarılarda, sadece
“Tehlikeli” şeklinde ibare kullanılmamalıdır.

Şekil 113: Kullanıcılar için gerekli işaretler, tabelalar, yazılı uyarılar bulunmalıdır.
Acil durdurma anahtarları kolayca görülebilir olmalı.Farklı kontrol grupları için
butonlar diğerlerinde kolayca ayırt edilecek nitelikte olmalı.
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Şekil 114 : Acil durdurma anahtarları kolayca görülmeli. (ii)butonlar diğerlerinde
kolayca ayırt edilecek nitelikte olmalı.
Farklı kontrol anahtarlarını birbirinden kolay ayırt etmek için çeşitli fikirleri deneyin. ,
Gruplama iyi kontrol-gösterge ilişkileri, aralık, farklı şekiller ve farklı renkler olabilir. Acil
kapatma anahtarlarını diğerlerinden ayırt etmek önemlidir.
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Şekil 115 : Çalışanlar için kontrol noktaları kolayca görülebilir ve kolayca ulaşılabilir
olmalı.
Çalışanlar ayakta ve oturur durumda her pozisyonda her bir butona rahatça ulaşabilmeli.
Tüm kontrol noktaları kolayca görülebilir ve kolayca ulaşılabilir olmalı.
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Şekil 116 : Alt görev kontroller grubu butonları daha kolay bulunur ve ayırt edilir
olmalı.

Şekil 117 : Kontrollerin yönü çoğu insanlar için anlaşılır şeklide olmalı.
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Akımları kontrol için ve azalış-artış etkileri arasında belirli kurulan ilişkiler vardır.
Bunların çalışanların beklentisi doğrultusunda olduğundan emin olun. Saat yönü. Kontrol
hareketleri için doğal beklentileri kullanın. Bu beklentilerin farklı popülasyonlar arasında
farklılık olabileceğini unutmayın. Açma-kapama, açık ve "kapalı" işaretler, Sağ-sol için,
yukarı-aşağı ve diğer hareketlerin, işçiler için tamamen doğru yönü anlattığından emin olun.
Kontrollerin yönü çoğu insanlar için anlaşılır şeklide olmalı.

Şekil 118: Uzak mesafeden ayak yükselterek ulaşmak yorucu olabilir (ii) pedal
seviyesi düşük olmalı ve kolay pedal çalışması için bir ayak platform sağlayın.
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Şekil 119 : Göstergelerin kolay ayırt edilmesi ve fark edilmesi için uygun
pozisyonlarda seçmeli.
Operatör ayakta ya da doğal konumda gözlerinden yatay çizginin altında yaklaşık 2050 derecelik bir açıyla en önemli görüntüler ve sinyalleri gözlemeli. Göstergelerin kolay ayırt
edilmesi ve fark edilmesi için uygun pozisyonlarda seçmeli.

Şekil 120 : Göstergelerin anlaşılır bilgi iletmesi gerekir.
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Şekil 121 : Uyarı tabelalarının kolayca anlaşılması için standart simgeleri
kullanılması.
Uyarı tabelalarının çalışanlar tarafından kolayca anlaşılması için standart simgeleri
kullanın.

Şekil 122 : Uyarı tehlike işaretleri kısa ve net olmalı.
Uyarı işaretleri tehlikeyi gösteren kısa ve net mesaj içermeli.
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Şekil 123 :El aletleri ile çalışmalarda iş daha basit hale getirebilme.
Şekil 124 :Elle tutma yerine bir parçasını tutan özel olarak tasarlanmış çerçeve
kullanın.
Şekil 125 :Sabit operasyonlar basit şeklide tasarlanabilir
Şekil 126 :Kelepçeler ve mengeneler çalışma sırasında iş parçasını sürekli tutabilir ve
eller serbest olabilir.
El aletleri ile çalışmalar da iş daha kolay hale getirilir ve stabilize edilebilir. Elle tutma
yerine bir parçasını tutan özel olarak tasarlanmış çerçeve kullanın. Sabit operasyonlar basit
şeklide tasarlanabilir.
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Şekil 127 : İki el ile çalıştırılan bir pres.
Şekil 128 : Bir kapatma cihazı ile kilitlemeli koruma.
Şekil 129 : Pedal sistemi ile kilitlemeli koruma.
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Şekil 130 : Forklif sürüş konforunu artırmak için titreşim emici koltuk ,ayna vb. için
destek sağlayın
Şekil 131 : Forklift ve seyahat yollarının güvenlikleri için günlük kullanım öncesi bir
kontrol listesi kullanın.
Forklift ve seyahat yollarının güvenlikleri için günlük kullanım öncesi bir kontrol
listesi kullanın.

7.7. İş İstasyonu Tasarımı

Şekil 132 : Oturarak çalışan işçiler için, çalışma yüksekliği dirsek seviyesinde olmalı.
Çoğu işlemler en iyi performans için dirsek seviyesinde yapılmalıdır.Oturarak çalışan
işçiler için, çalışma yüksekliği dirsek seviyesinde olmalı.
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Şekil 133 : Oturmuş duruma çalışan görevliler için önerilen boyut ayakta çalışan
görevliler için önerilen boyutlar.
Oturmuş duruma çalışan görevliler için önerilen boyutlar.Ayakta çalışan görevliler için
önerilen boyutlar.
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Şekil 134 :Kısa işçiler için bir ayak platformu desteği kullanın.

Şekil 135 : Makine butonlarına ulaşılması zor olan bir durumu önleyiniz.
Dirsek seviyesinde uygun bir çalışma yüksekliğini sağlamak için daha kısa işçiler için
bir ayak platformu desteği kullanın.Makine butonlarına ulaşılması zor olan bir durumu
önleyiniz.
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Şekil 136 : Koridorlarda ve iş istasyonlarında büyük işçiler için yeterli alan sağlayın.
Koridorlarda ve iş istasyonlarında büyük işçiler için yeterli alan olduğundan emin olun.
Yeterli diz ve bacak boşluklarını sağlayın.

Şekil 137 :Alet ve kontrol cihazları çalışanların kolay ulaşılabileceği yerlere
yerleştirin.
Sık kullanılan alet ve kontrol cihazlarını çalışanların kolay ulaşılabileceği yerlere
yerleştirin.
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Şekil 138 :Her iş istasyonunda bir stabil çok amaçlı çalışma platformu sağlayın.
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Şekil 139: Dirsek yüksekliğinde ya da biraz altında bir seviyede vücudun önünde
çalışmak.
Dirsek yüksekliğinde ya da biraz altında bir seviyede vücudun önünde çalışma yapmak
her zaman arzu edilen bir durumdur. Kaldırma ve yatırma kullanarak gerekirse düzenlemeler
yapın .Daha büyük bir güç gerektiren Vücut hareketleri için ayakta bir iş istasyonu sağlayın.

161

Şekil 140 :Ayakta çalışma masasında aynı veya benzer görevleri yaparken oturan için,
iyi bir ayak desteği ile yüksek bir tabure yararlıdır.(ii) Ayakta ve iş başında oturan işçileri için
mümkün olduğunca alternatiflere izin verilmeli
Ayakta çalışma masasında aynı veya benzer görevleri yaparken oturan için, iyi bir ayak
desteği ile yüksek bir tabure yararlıdır. Her iki postur için yeterli bacak mesafesi olduğundan
emin olun
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Şekil 141 : Ayakta çalışan işçiler için zaman zaman oturup çalması için destek
sağlayın.
Ayakta çalışan işçinin konforunu sağlamak için çok çeşitli yöntemler kullanın ve
destekleyin. Ayakta çalışan işçiler için zaman zaman oturup çalması için destek sağlayın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ergonomik kontrol listeleri İSG de önemli bir yer tutmaktadır .El aletlerin uygun
amaöşar için kullanımı iş kazlaları ve meslek hastalıklarını önmli ölçüde azaltacaktır.
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Bölüm Soruları
1.Postürü Etkileyen Faktörlerden olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim koşulları
B) Boy, vücut tipi
C) Spor aktiviteleri
D) İş koşulları
E) Kişisel ve psikolojik özellikler
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Malzeme depolama ve taşıma sisteminde
merdivenlerin yerine kullanabileceklerimiz arasındadır?
A)Hafit eğimli rampalar
B)Köprü geçiş sistemi
C)Kademeli eğimli kapaklar
D)Dikey eğimli rampalar
E)Kademeli geçiş sistemi.
3.Bir iş istasyonundan gelen iş öğeleri bir sonraki aşamaya ulaşım
……………………..ile yapabilir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir
A) Stok sistemi
B) Stok rafları
C) Taşıyıcı
D) İş organizasyonu
E) Stok çalışma sistemi
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4. Taşıma sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğru olarak verilmiştir?
I. Silindirler veya taşıyıcılar malzemelerin elle taşınma mesafesini değiştirmez sadece
taşıması sistemini kolaylaştırır.
II. Çalışma öğesi yüksekliği gövdeyi bükmeden olmalıdır.
III. Bir transfer levhasını ve silindirler kullanarak nesneleri daha kolay taşınabilir.
A)I,III
B)III,I
C)II,III
D)II
E)I
5.Ayarlanabilir rafları olan…………..az yer kaplar, motor mekanik ve makine veya
alet onarım işçilerinin verimliliğini arttırarak katkıda bulunur. Cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir
A)Mobil Sepet
B)Tramvay
C)Hareketli raf
D)Palet
E)Kızak
6) Risklerin tahmin edilmesinde mutlaka dikkate alınacak hususlardan biri değildir?
A) Maruziyetin tipi, sıklığı ve süresi
B) Maruziyet ve etki arasındaki ilişki
C) Kişiler arasındaki fark
D) Kişilerin belirtilen durumda riski algılama kapasitesi
E) Koruyucu önlemleri sürdürme yeteneği
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7) I. Kişiye yönelik koruma uygulamaları
II. Tehlike kaynağına yönelik koruma uygulamaları
III. Ortama yönelik koruma uygulamaları
Yukarıda verilen koruma uygulamalarının öncelik sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I, II, III
B) II,I, III
C) I,III,II
D) II,III,I
E) III, II, I
8. Teknik koruma tedbirleri, hangi koruma tedbirlerden oluşur?
I. Koruma
II.Tamamlayıcı
III.Mahfaza
IV.Koruyucu
A) I, II

B) I,III

C)III,IV

D)I,III,IV

E)I,IV

9) Aşağıdaki temel ergonomi ilkelerinden hangisi yanlıştır?
A) El aletleri sakatlanmaya ve kazaya neden oluyorlarsa değiştirilmeli.
B)Yapılan iş uzun süreyle ters harekete, uzanmaya ve dönmeye neden olmamalıdır.
C)İş tasarımı kaldırma ve taşıma işlemlerini minimize edecek şekilde yapılmalı ve
çalışanlar uygun kaldırma yöntemlerikonusunda eğitilmelidir.
D) ) Ayakta çalışma minimize edilmelidir
E) Gereksiz performans kayıplarının ve vücut zorlamalarınınönlenmesi için çalışanlar
ve kullandıkları makineler iyiyerleştirilmelidir.
10) Aşağıdakilerden hangisi sırt incinmelerinin sık rastlanan sebeplerinden değildir?
A) Hantal ve düzensiz şekilli eşyaları kaldırmak ve taşımak
B) Elverişsiz ortam ve pozisyonlarda çalışmak
C)Sabit bir pozisyonda çok uzun süre oturmak veya ayakta durmak
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D) Sabit bir pozisyonda çok kısa süre oturmak
E) Ağır yük kaldırmak

Cevaplar
1.A, 2.A, 3.B, 4.C,5.B, 6.C, 7.C, 8.A, 9.D, 10.D
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8. GÜRÜLTÜ ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
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Giriş
Amaç ,
Çalışma ortamında Fiziksel etkenler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Ses ve gürültü tanımını
•Gürültün Sağlığa Etkileri ve Önleme Metotlarını
• Diğer önlemleri bilebileceklerdir
Fiziksel etkenler


Elektromanyetik radyasyonlar



İyonize eden,



İyonize etmeyen,



Gürültü,



Titreşim,



Basınç,



Isı.
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8.1.Ses
Ses günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası,
Müzik veya kuş ötüşü gibi hoş zevkleri tattırır, konuşarak anlaşabilmemizi sağlarken,
kimi zamanda bizi tehlikelere karşı uyarır,
sağlar.

Günlük yaşamda kullandığımız cihazlar hakkında kalite değerlendirmesi yapabilmemizi
Sesin fiziksel özellikleri

Ses günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası, Müzik veya kuş ötüşü gibi hoş zevkleri
tattırır, konuşarak anlaşabilmemizi sağlarken, kimi zamanda bizi tehlikelere karşı uyarır,
sağlar.

Günlük yaşamda kullandığımız cihazlar hakkında kalite değerlendirmesi yapabilmemizi

Şekil 142 : Ses dalgası.
Sesin fiziksel özellikleri;
Frekans birimi Hertz (Hz).
İnsan kulağı 20 ile 20.000 Hz. Arasında olan sesleri işitebilmektedir.
Kulağımızın algılamadığı 20 Hz den az olan seslere infrasound
20.000 Hz üzerindeki seslere ultrasound denilmektedir.
Sesin gücü
Sesin kaynağından çevreye yayılan enerji anlamına gelir.
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Watt birimi ile ifade edilir.
Ses yoğunluğu
Ses gücünün birim zamanda birim alana düşen miktarını gösterir. (W/m2)
Ses yoğunluğu bakımından kaynakla etkilene yer arasındaki uzaklık önemlidir.
Gürültünün işitme eşikleri üzerindeki etkilerini değerlendirmede önemli bir özelliktir.
Ses basıncı
Ses iletimi havadaki veya bulunduğu ortamdaki titreşimler ile olmaktadır. Sesin havayı
titreştirmesi, havada basınç oluşturması demektir. Ses basıncı paskal ölçü (Pa) birimi ile
değerlendirilmektedir.İşitme eşiği olan 10-12 W/m2 ses yoğunluğu 2x10-5 Pa kadar basınç
oluşturur.
Ses Yoğunluk Düzeyi
Herhangi bir zamanda kulağımıza çok değişik frekans ve yoğunlukta sesler gelmektedir.
Kulağımızdaki özellik dolayısı ile, kulağımız bu değişikliklere doğrusal değil, logaritmik
olarak tepki vermektedir.
Ses yoğunluğu ve basıncındaki değişim işitme eşiği değerine orantılı olarak logaritmik
bir artış şeklinde ölçülür.
Ses yoğunluk değerinden logaritmik olarak türetilen değere “Bell”, günlük yaşamda
Bell’ in onda biri anlamına gelen dB değeri kullanılmaktadır.
Yoğunluk düzeyi (dB) = 10 log I/IoIo= referans ses yoğunluğu (işitme eşiği : 10-12
W/m I= değerlendirilen ses yoğunluğu
2

Ses Basınç Düzeyi
Ses yoğunluğu kullanılarak yapılan hesaplamaya benzer şekilde basınç değerleri
kullanılarak ses basıncı düzeyi hesaplanır.
Basınç düzeyi(dB)= 10 log10 (p/po)2
= 20 log 10(p/po)
Po =referans ses basıncı ( 2x10-5 Pa)
P = değerlendirilen ses basıncı
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8.2.İşitme

titreştirir.

Basınç etkisi ile havada oluşan titreşim kulağa ulaştığında kulak zarını


Zar titreşimleri orta kulaktaki kemikçiklere (incus, malleus ve stapez ) (çekiç –
örs-üzengi) ulaştırır.


Kemikçikler aracılığı ile ses dalgaları iç kulağa iletilir.


Bu şekilde iç kulaktaki (koklea) sıvı (endolenfa) titreşir ve sonunda kokleadeki
tektorial membran üzerinde bulunan titrek tüylü hücreler titreşim hisseder .

Tektorial membran üzerindeki titrek tüylü hücreler (hairy cells) titreşimi
hisseder. Bu hücreler tarafından hissedilen ses işitme siniri (akustik sinir) aracılığı ile
beyindeki temporal loba iletilir ve ses algısı oluşur.

8.3.Gürültü
Gürültü yapay olarak ortaya çıkan niteliği (frekansları farklı ses dalgasının üst üste
gelmesi )ve niceliği bozulmuş arzu edilmeyen seslerdir. (Şiddetinin zararlı seviyelere
ulaşması)Gürültü, niteliği ve niceliği bozulmuş seslerdir.
Gürültü, insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik
ve psikolojik dengelerini bozabilen, çalışma performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve
sakinliğini yok etmek suretiyle niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliğidir.
İşyerindeki çevresel koşullar içinde gürültü, çalışanın iş yükünü etkileyen en önemli
faktörlerden biridir.
Kulağımıza gelen ses, müzik, konuşma, uyarı sinyali veya karmaşık bir gürültü olabilir.
Dünyamızdaki teknolojik gelişme, yaşamımızın pek çok alanında, özellikle de iş
yerlerinde üretim hatta yönetim birimlerinde gürültünün artmasını beraberinde getirmiştir.
Dünyada her gün milyonlarca insan, iş yerlerinde gürültüye ve bunun doğurabileceği
risklere maruz kalmaktadır. Bu nedenle, gürültünün ölçümü, gürültünün sağlığa etkileri,
gürültüden insanı koruma yöntemleri Ergonomi ile ilgilenenlerin bilmesi gereken önemli
konulardır.
dB(A)
İnsan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların özellikle vurgulandığı
bir ses değerlendirmesi birimidir.
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Eşdeğer gürültü düzeyi :
Verilmiş bir süre içinde süreklilik gösteren ses basınçlarının ortalama değerini veren
dB(A) biriminde bir gürültü ölçeğidir.
Simgesi Leq olup aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır

Kararlı gürültü : Sürekli olarak aynı düzeyde gürültüyü tanımlamak için kullanılan bir
terimdir .
Kararsız gürültü : Ses basıncı düzeyi zaman zaman iniş ve çıkışlar göstermektedir
Aralıklı gürültü

: Belirli aralıklar ile çalışan motorun çıkardığı

Darbe gürültüsü : Çekiç veya pres makinelerinin çıkardığı gürültü
Gürültüye bağlı sağlık sorunları
Endüstriyel işitme kayıpları
Yorgunluk baş ağrısı ve kafada sersemlik
Gürültüye bağlı hipertansiyon
Erkeklerde libido azalması
Kadın çalışanlarda çeşitli şikayetler
Konsantrasyon zayıflığı
Gürültülü ortamda kaza riskinin artması
Gürültüye bağlı işitme kayıpları
Uzun süreli şiddetli gürültüye (85 dB üstü) maruz kişilerde iki tür de işitme kaybı
oluşmaktadır.


Geçici İşitme kayıpları
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Sürekli işitme kayıpları

Geçici işitme kayıpları
Uzun süre gürültüye maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan ve belirli bir süre dinlendikten
sonra ortaya çıkan işitme kayıplarıdır.
Geçici işitme kaybının ortadan kalkabilmesi için maruz kalınan sürenin karesi veya 10
katı bir sürenin gerekli olduğu çeşitli literatürlerde belirtilmektedir.
Sürekli işitme kayıpları
Gürültülü ortamlarda çalışan kişilerin anılan bu sürelere sahip olması çalışma
yaşamında mümkün olmamaktadır. 8 saatlik çalışma sonunda 16 saatlik dinlenme sürelerine
sahip çalışanlarda bu işitme kayıpları yığılmalı şekilde oluşarak sürekli işitme kayıplarını
oluştururlar.
Gürültünün sağlık etkilerinden korunma önlemleri
Gürültüye bağlı işitme kayıpları bir meslek hastalığı olduğuna göre meslek
hastalıklarına korunma önlemleri burada da geçerli olmaktadır.
Teknik koruyucu önlemler
Tıbbi koruyucu önlemler
Organizasyona ait önlemler.
Kaynakta ve çevredeki önlemler
Makine bakımlarının yapılması
Makine çalışma hızının düşürülmesi
Makineleri susturucu cihazlar
Çarpan yüzeylerin mümkün ise sert plastikten yapılmış malzeme ile kaplanması
Duvarların sesi absorbe eden malzeme ile kaplanması
Gürültü kaynağı olan makinenin kapatılması ve çevreden ayrılması
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8.4. Alınacak Önlemler
Kişisel koruyucu önlemler
Bu tip önlemler, gürültüde çalışan insanların gürültüden korunabilmelerini için kulak
tıkaçları (earplug) ve kulak kepçesinin üzerine takılan (earmuff) kulaklıkları (Kulak manşonu)
içermektedir.
Kulak tıkaçları 10- 20 dBlik bir azalma sağlar iken, kulak manşonlarının koruyuculuğu
daha fazladır. Algılanan ses düzeyinde 30- 40 dB’ lik bir azalma sağlamaktadır.

Şekil 143 :Kişisel koruyucu donamımlar (KKD)
Tibbi önlemler
İşe giriş muayeneleri :
Gürültü riskini taşıyan işlerde çalışan kişilerin işitmeleri tam bir odyometrik
muayeneden geçirilmeli. Hipertansif olanlar ve risk grubu oluşturanlar belirlenmelidir.
Periyodik muayeneler : Belirli aralıklar ile yapılan odyometrik muayeneler. 4000-8000
Hz’ lik işitme frekanslarında yapılan odyometrik muayeneler ile işitme kayıpları erken
dönemde saptanır.
İşçi ve İşverene yönelik sağlık eğitimi : Mevzuat ve kulak koruyucuların sürekli
kullanımı
176

Organizasyona ait önlemler
Gürültüden oluşan işitme kayıpları belirli dinlenme süreleri sağlanır ise önlenebilir.
İşitme kayıplarının oluşmaması için yönermelikre kabul edilen limit değer 87dB(A) için 8
saattir. Kulak koruyucularının etkisi de değerlendirilerek.
Bu süre bir grup standarda göre 3 dB, bir grup standarda göre ise 5 dBdir. Yani gürültü
seviyesi 95 dB olduğu zaman maruz kalma süresi 4 saat, 100 dB olduğu zaman ise 2 saate
inmektedir. Uygulama tamamen kuramsal olup, pratikte pek tercih edilen bir yol değildir.

Şekil 144 : Organizasyona ait önlemler.
Mevzuat
Gürültü kontrol yönetmeliği-Çevre bakanlığı Meslekte kazanma gücü ve maluliyetin
hesaplanması Yönetmeliği 2Gürültü yönetmeliği (6331 –İş SG kanunu) . Resmi Gazete
Tarihi:28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28721
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1)

Gürültü nedir ?

2)

İşitme kayıpları nasıl oluşur ?

3)

Korunma politikaları nelerdir ?
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Bölüm Soruları
1) Kulağımızın algılamadığı 20 Hz den az olan seslere …………..denir.
A) İnfrasound
B) Ultrasound
C) Enfrasound
D) Anfarsound
E) İntrasound
2) Ses ile ilgili yanlış olan seçenek hangisidir?
A)Ses iletimi havadaki veya bulunduğu ortamdaki titreşimler ile olmaktadır. B)Sesin
havayı titreştirmesi, havada basınç oluşturması demektir.
C)Ses basıncı paskal ölçü (Pa) birimi ile değerlendirilmektedir.
D) İşitme eşiği olan 10-12 W/m2
E) Ses yoğunluğu 2x10-15 Pa kadar basınç oluşturur.
3). Aşağıdakilerden hangisi gürültüye bağlı sağlık sorunları arasında yer alır ?
I) Endüstriyel işitme kayıpları
II) Psikolojik rahatsızlıklar
III) Gürültüye bağlı hipertansiyon
IV) Baş ağrısı
A) I,IV,II
B)I,II,III
C)IV,II
D)IV,I
E)I,III,IV
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4) Geçici işitme kaybının ortadan kalkabilmesi için maruz kalınan sürenin …….. veya
……….. bir sürenin gerekli olduğu çeşitli literatürlerde belirtilmektedir. Boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
A) İki katı -10 katı
B) Karesi - 10 katı
C) Tamamı - Karesi
D) 2 katı - Karesi
E) 10 katı – karesi
5. Kişisel koruyuculardan olan kulak tıkaçları algılanan ses düzeyinde yaklaşık olarak
ne kadarlık azalma sağlar ?
A)10- 20 dBlik
B) 15-25 dBlik
C) 30-40 dBlik
D) 20-25 dBlik
E) 15-30 dBlik
6) İşitilebilen en hafif şiddetindeki sese …………….denir. Boşluğa uygun olan seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Desibell
B) Hertz
C) Frekans
D) İşitme eşiği
E) Ağrı eşiği
7. Gürültülü ortamlar için belirlenmiş ağrı eşiği değeri aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 80 dB
B) 20 dB
C) 110 dB
D) 140 dB
E) 60 db
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8. Hangisi ses dalgalarının önemli bileşenlerinden biri değildir?
A) Teknik koruyucular
B) Ses dalgasının boyu
C) Frekansı
D) Periyodu
E) İlerleme hızı
9) Aşağıdakilerden hangisine odyometri testi yapılır?
A) Akciğer
B) Kalp
C) Akciğer
D) Göz
E) Kulak
10) Eşdeğer gürültü seviyesi simgesi aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
A) Dba
B) Leq
C) dB
D) qLx
E) LEX

Cevaplar
1.A, 2.E, 3. E, 4.B, 5.A, 6.D, 7.D, 8.A, 9.E, 10.B
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9. TİTREŞİMLER ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Titreşimler
a.

El kol

b.

Tüm vücut

c.

Sınır değerler

d.

Korunma
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Titreşimler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Titreşimlerin tanımlanmsı ve
anlaşılması.
Titreşimler ile ilgili risklerin
ortaya konulması.
Korunma politikalarının ve
risk
değerlendirmenin
anlaşılması.
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9.1.Titreşim
Titreşim : Referans bir konum etrafında oluşan salının hareketidir.
Titreşim, faydalı bir prosesin zarar verici, rahatsız edici yan etkisi olarak karşımıza
çıkmaktadır.. El kol ve tüm vücut olmak üzere iki grupta incelenmektedir.
a) Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve
güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol
açan mekanik titreşimi,
b) El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve
güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına
yol açan mekanik titreşimi,
c) Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetin- den
kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri,
ç) Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz
kalmaması gereken değeri,
Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Eylem Değerleri * Titreşim yönetmeliği :
RG 22 Ağustos 2013 – Sayı : 28743

9.2. Maruziyet Sınır Değerleri Ve Maruziyet Eylem Değerleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır değerleri
ve maruziyet eylem değerleri aşağıda verilmiştir:
a) El-kol titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.
b) Bütün vücut titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.

9.3. İş Verenin Yükümlülükleri
Maruziyetin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde
gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik
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titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümler, 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında
Yönetmeliğe göre yapılır.

9.4. Risk Değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete de
yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden
kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;
a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi
ve süresine,
b)Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların
sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş
ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca
imalatçılardan sağlanan bilgilere,
e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş
ekipmanının bulunup bulunmadığına,
f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma
saatleri dışında da devam edip etmediğine,
g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere.
MADDE 8 – (1) Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik
gelişmeler dikkate alınarak, mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanabilecek riskler
kaynağında yok edilir veya en aza indirilir.
(2) Maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında 6331 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde
yer alan risklerden korunma ilkelerine uyulur maruziyetin sınırlandırılması çalışanın
maruziyeti, hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde Belirtilen maruziyet sınır
değerlerini aşmayacaktır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm kontrol tedbirlerinin alınmasına
rağmen, maruziyet sınır değerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;
a) Maruziyeti, maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri
derhal alır.
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b) Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek
amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır. Çalışanların bilgilendirilmesi ve
eğitimi
MADDE 10 – (1) İşveren; işyerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların veya
temsilcilerinin, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları ve özellikle de
aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar;
a) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek
amacıyla alınan önlemler,
b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet
eylem değerleri,
c) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuç
ları ile kullanılan iş ekipmanlarından kaynaklanabilecek yaralanmalar, ç) Mekanik titreşime
bağlı yaralanma belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği,
d) İlgili mevzuata göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi
tutulacağı,
e) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları.
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
(1) İşveren, 6331 sayılı Kanuna göre bu Yönetmeliğin kapsadığı konular ile ilgili
çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

9.5. Sağlık Gözetimi Ve Özel Koşullar
Sağlık Gözetimi
(1) Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının
önlenmesi ve erken tanı amacıyla, işveren;a) Çalışanların aşağıdaki koşullarda sağlık
gözetimine tabi tutulmalarını sağlar:
1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken
durumlarda.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 52) İşyerinde gerçekleştirilen risk
değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi halinde.
3) Bu Yönetmelikte belirtilen maruziyet eylem değerlerini aşan mekanik titreşime
maruziyetin olduğu her durumda.
b) Sağlık gözetimi sonuçlarını dikkate alarak, gerekli koruyucu önlemleri alır.
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(2) Sağlık gözetimi, aşağıdakilere uygun olarak yürütülür;
a) Sağlığa zararlı bir etki ya da belirli bir hastalık ile maruziyet arasında bir ilişki
olduğu tespit edilebildiği durumlarda çalışanların titreşime maruziyeti,
b) Hastalığın veya etkilenmenin çalışanın özel çalışma koşullarından ortaya çıkma
ihtimalinin olması,
c) Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli yöntemlerin bulunduğu
durumlar.
(3) Sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda mekanik titreşime maruz kalmanın
sonucu olarak tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptanması
halinde:
a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında
bilgilendirilir.
Çalışanların özellikle, maruziyetin sona ermesinin ardından yapılacak sağlık
gözetimi ile ilgili bilgi ve önerileri alması sağlanır.
b) İşveren, tıbbi gizlilik dikkate alınarak, sağlık gözetiminde saptanan dikkate
değer bulgular hakkında bilgilendirilir.
c) İşveren;
1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir,
2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir,
3) Çalışanın titreşime maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil,
riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli tüm tedbirleri alır,
4) Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi
için düzenli bir sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlar. Böyle durumlarda işyeri hekimi,
maruzkalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir.
Hasar ile ilişkili olası değişkenler
Titreşimin karakteristikleri (frekans, iveme değeri, yön)
Araçlar veya işlemler (araç tipi, vurgulu, dönen vurgulu)
Maruziyet koşulları (süre, günlük ve yıllık maruziyet)
Çevresel şartlar (Sıcaklık, hava akım hızı, nem)
Titreşimlerin neden olduğu hastalıklara karşı düşük farkındalık
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Teknolojinin maliyeti –ekonomik açıdan
Küçük işletmelerin büyük sayıda oluşu
Laboratuvar çalışmaları ve alandaki kısıtlılıklar
Parmak el- kol sisteminin dinamik cevabı ve vibrasyonun iletilebilirliği
Kişisel özellikler (kişisel hasasiyet )
Çalışma metotları (kavrama kuvveti, itme kuvveti, el-kol postürü, vücut pozisyonu)
El kol vibrasyonuna maruziyet ile olası şikayetler
El bileğinde , ellerde, dirseklerdeki, osteoartroz bulguları
Üst ekstremitelerde eklem rahatsızlıkları ve dejeneratif kemik rahatsızlıkları
Lokal ağrı, şişme, uyuşma, ve eklem sertlikleri ve deformiteleri kemik ve eklem
dejenerasyonu.
El ve parmaklarda uyuşukluk ve sızlama ve ağrı deneyimleri.
Ödem ve fibrozisi takip eden ve sinir lif kayıpları gibi parmak sinirlerinde patolojik
değişiklikler.
Dokunma duyusal algılamada kalıcı azalmaya doğru eğilim
Kaza riskinde artış
Vibrasyon nöropatileri
Karpal Tünel Sendromu (KTS)
Kol ve ellerde ağrı, kas zayıflığın şikayetler
El kavrama kuvvetinde azalma.
Üst ekstremitelerde tendinit, tenosinovit
Beyaz parmak (VBP)
VBP ile etkilenen işçilerde beklenenin üzerindeki işitme kayıpları.
Sürekli yorgunluk, baş ağrısı, uyku bozuklukları,
Cinsel güçsüzlük olabilmektedir.
Titreşim, insan vücudunun titreşimle temasta olduğu noktalardan ölçülür.
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Lokal titreşimde ölçüm, elle tutulan veya aletin çalışan kısmı üzerinden, tüm vücut
titreşiminde, oturulan veya ayakta durulan noktalardan ölçülür.
Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülür.
Eğer iletim esnasında bir engel veya diğer faktörler etkili ise bunlar ölçüm esnasında
göz önünde bulundurulur.

Şekil 145 :El - kol titreşimi cihaz kullanımı .

Şekil 146 :Tüm vücut titreşimi cihaz kullanımı.
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Bölüm Soruları
1.Referans bir konum etrafında oluşan salının harekete ne ad verilir?
A)Salınım
B)Titreşim
C)Etkileşim
D)Hasar
E)Değişim hızı
2.……………, faydalı bir prosesin zarar verici, rahatsız edici yan etkisi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
A)Hasar
B)Maruziyet
C)Titreşim
D)İvme
E)Kaza
3.Hasar ile ilişkili olası değişkenlerden olmayan seçenek hangisidir?
A)Titreşimin karakteristikleri
B)Araçlar veya işlemler
C)Maruziyet koşulları
D)Çevresel şartlar
E)Laboratuvar çalışmaları
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4. Aşağıdakilerden hangisi el kol vibrasyonuna maruziyeti ile olası sağlık riskleri
arasında yer almaz?
A)Kaza riskinde artış
B)Karpal Tünel Sendromu (KTS)
C)Kol ve ellerde ağrı, kas zayıflığın şikâyetler
D)VBP ile etkilenen işçilerde beklenenin üzerindeki konuşma kayıpları.
E)Beyaz parmak (VBP)
5.El kol titreşim risk yönetiminde, aşağıdakilerden hangisi
yapılacaklar arazında yer almaz?

riski kontrol için

A) Tamamen titreşimli ekipmanları ortadan kaldırmak için alternatif yollar araştırılması.
B) Çalışanlarınız için en uygun ekipman kullandığınızdan emin olunması.
C) Bireylerin ekipman kullanımı süresini en aza indirilmesi.
D) Bireyler tarafından sürekli ekipman kullanım sürelerini denetlenmesi ve ara
dinlenme süreleri verilmesi.
E) Daha fazla eleman çalıştırılması.
6. Aşağıdakilerden hangisi titreşimin kontrolü için alınacak idari tedbirlerden biridir?
A) Günlük çalışma süresinin kısaltılması
B) Titreşime maruz kalan işçinin daha fazla dinlendirilmesi
C) Titreşime müsait olmayan kişilerin işe alınmaması,
D) Fonksiyonel bozukluk gösteren işçilerin düzenli muayene ve tedavi edilmesi
E)Makinenin titreşen elemanlarının titreşim özelliklerinin değiştirilmesi
7) Titreşimin maruziyet değerleri aşağıdaki birimlerden hangisi ile ifade edilir?
A)Hz
b) N/cm2
C)w/m2
D)W/cm2
E) m/s2
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8) Birim zamandaki titreşim sayısına ne denir?
A) Vibrasyon
B) Frekans
C) Şiddet
D) Hertz
E) Bar
9) Aşağıdakilerden hangisi titreşimden kaynaklanan bir hastalıktır?
A) Lösemi
B) Anemi
C)Beyaz el sendromu
D) Dolaşım bozukluğu
E) İşitme kaybı
10) Titreşim ölçümü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Titreşim, vücuda yayıIdığı nokta veya bölgeye en uzak yerden ölçülür.
B) Ölçen ve analiz eden cihazlar her ölçümden önce uygun şekilde kalibre edilmelidir
C) Titreşim, insan vücudunun titreşimle temasta olduğu noktalardan ölçülür
D) Lokal titreşimde, ölçüm elle tutulan veya aletin çalışan kısmı üzerinden, tüm vücut
titreşiminde oturulan veya ayakta durulan noktalardan ölçülür.
D)Titreşim ölçüm sonuçları, istemeleri halinde işçi ve/veya temsilcileri tarafından
ulaşılabilir olmalıdır.
E)Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülür.

Cevaplar
1. B, 2. C, 3. E, 4. D, 5. E, 6.A, 7.E, 8.B, 9.C, 10.A
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10. TERMAL KONFOR ve İKLİMLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu üniteyi sununda katılımcılar
• Sıcaklık, nem, hava akımı ve termal konfor gibi iklimlendirme kavramlarını
tanımlayabilecek,
• İklimlendirmenin sağlık üzerindeki etkilerini anlayabilecekler.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Termal konfor

Tanımı ve çalışma ortamındas
özellikler

Havalandırma

İklimlendirme kavramı
havalandırma kavramı.

Nem

Bağıl
ve
kavramları

mutlak

ile

nem

196

10.1. Giriş
Ortamdaki aşırı sıcak ya da soğuk, rutubetli ya da kuru havanın çalışma performansını
düşürdüğü, termal stres yarattığı, çeşitli hastalıklara hatta psikolojik sıkıntılara neden olduğu
bilinmektedir.
Bu nedenle herhangi ortamın tasarımında havalandırma, diğer faktörler kadar hatta daha
fazla önem kazanmaktadır. Çalışanların veya o ortamı kullananların verimini düşürmemek,
sağlıklı, rahat, ferah bir ortam yaratabilmek için havanın sıcaklık, nem, hareket kriterlerinin çok
dikkatli bir biçimde uygun Fiziksel İşyeri Düzenlemesi yapılmalıdır.

10.2. Havalandırma
Kapalı bir ortamdan kirli havayı boşaltmaya, bir mekânın havasını doğal yolla veya
mekanik yollarla değiştirmeye, ortamda hava dolaşımını sağlamak,
Asıl amacı ortam içinde bulunan aşırı derecede ısınmış ve kirlenmiş hava yerine
dışarıdan temiz hava alınması ve rahatsızlık duygusunun önlenmesidir.
Hava iklimlendirme kavramı ile havalandırma kavramı bazen birbirlerine
karıştırılmaktadır. Hava iklimlendirme kavramı; belli bir yer içine gönderilen havanın
temizlenmesi, soğutulması, ısıtılması, nemlendirilmesi veya kurutulması suretiyle ortam içinde
istenen şartların oluşturulması faaliyetleridir.
Dışarıdan çalışma ortamı içine sokulan serin hava, ortam içi sıcaklığını, dışarıdaki gölge
sıcaklığına indirebilecek miktarda olmalı, ayrıca, beden sıcaklığının düşürülmesi bakımından,
ortam havasına yeter ölçüde bir hareket verilmelidir.
Termal konfor; insanın, bulunduğu ortamın termal şartlarından hoşnut olma hâlidir.
İnsan ile ortam arasındaki ısı alışverişini etkileyen değişkenler ortamın ısıl şartlarını
oluşturur.
Bunlar;
ortam havasının
termometre sıcaklığı,
bağıl nemi
hava akım hızı
ortamın ısı ışınım sıcaklığıdır.
Nem, havada bulunan su buharı miktarıdır.
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Nemlilik, mevcut ortam ısısı koşullarında, iş yeri havasını doymuşluk düzeyine
getirecek kadar su buharı değerine göre, yüzde oranı şeklinde ifade edilir.
Havadaki nem miktarı “mutlak” ve “bağıl nem” olarak ifade edilir.
Mutlak nem, birim (1 kg) havadaki su buharı miktarıdır.
Bağıl (rölatif) nem ise, birim hacim havada bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıktaki
doymuş havada bulunması gereken su buharı miktarına oranıdır.
Çalışma şekillerine göre bağıl nemin % 30-70 arasında olması uygundur.
Bir ortamı oluşturan yüzeylerin sıcaklığı, önemli ölçüde yapı bileşenlerinin ısı yalıtım
ve ısı depolama özelliklerine bağlıdır. Bu sebeple, mevzuata da uygun inşa edilmiş yapılarda
termal konforun sağlanması daha kolay ve ucuzdur.
Çalışma ortamının sıcaklığında homojenlik sağlanmalıdır. Vantilatörler kullanılarak
sıcaklığın etkisi azaltılmalıdır.
Düşük sıcaklıkta hava akımı azaltılmalıdır.
Ortam sıcaklığı, çalışma şekline göre ayarlanmalıdır.

Şekil 147 : Çalışma şekli ile olması gereken ortam sıcaklığı
Bir fırın veya ocaktan yayılan sıcaklığa karşı ekranlar ve ısı geçirmez elbiseler
aracılığıyla korunmak gerekir. Fırın veya ocağın iş yerini kızdırmasına olanak vermeden
sıcaklık davlumbaz sistemiyle dışarıya atılmalıdır.
Bürolardaki ortalama sıcaklık 21-23 °C civarındadır.
Termal konfor, çalışanın, faaliyetini sürdürmesi esnasında en rahat durumda olabilmek
için gerekli termal konfor şartlarının üst ve alt sınırlar arasında olan alandı.
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10.3.Termal Konforu Etkileyen Faktörler
Ortam sıcaklığı
Ortamın nem durumu
Hava akım hızı
Yapılan işin niteliği
Çalışanın giyim durumu
Çalışanın yaşı ve cinsiyeti
Çalışanın beslenmesi
Çalışanın fiziki durumu
Çalışanın sağlık durumu
Hava akımı, havanın belli bir zaman birimi içerisinde katettiği mesafe cinsinden ifade
edilir.
Hava akımının düzenlenmesi sayesinde sıcaklığın ve nemin etkisi azaltılabilir.
Hava akımı çalışma biçimine göre düzenlenmelidir.
Hava akımı, oturarak çalışma için en çok 12 m/min, çok ince işler için 6 m/min
olmalıdır.
Sıcak cisimlerin şekillendirilme işlemlerinde hava akım hızının çok yüksek olması
istenmez.
Hava hızının 0, 075 m/s’den 0, 3 m/s değerine yükselmesiyle vücudun çıplak
kısımlarında oluşan ısı kayıpları yaklaşık iki kat artmakta bu hızın yine 0, 075 m/s değerinden
0, 75 m/s değerine kadar yükselmesi hâlinde ise ısı kayıplarındaki artış üç katına erişmektedir.
İnsan daima gereksiniminden daha fazla miktarda ısı üretiminde bulunduğu için beden
aracılığı ile oluşan ısı yayınımının sürekli bir şekilde gerçekleşmesi gerekir.
Bu ısı yayınımı
Konveksiyon,
Kondüksyon,
Radyasyon
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Evaporasyon (buharlaşma)
yöntemleri uyarınca birbirlerinden farklı dört biçimde oluşur.
Konveksiyon, çevremizdeki hava ile ısı alışverişidir
Hava sıcaklığı cilt sıcaklığından düşük olduğu zaman, konveksiyon yolu ile ısı kaybı
oluşur. Bu yolla ısı atımı ısı alışverişinin %30’udur. Yalıtım ne kadar fazla ise, Konveksiyon
yolu ile ısı alış-verişi o derece az olur.
Kondüksiyon ise bir katı cisme temas ile ısı alışverişidir. İki maddenin etkileşmesi
sonucu oluşan enerji transferidir. Bu etkileşmenin yönü, enerjisi yüksek olan (sıcaklık)
maddenin molekülünden enerjisi düşük olan komşu moleküle doğrudur.
Radyasyon, vücudun çevresinde olan bir obje ile ısı alış verişidir. Obje vücut
sıcaklığından çok farklı sıcaklıktaysa örneğin; sıcaklığın sıfırın altında olduğu bir günde, çok
büyük bir cam, insandan çok büyük bir miktar ısı kaybına neden olur. Obje, fırın, duvar gibi
vücut sıcaklığının çok üstündeyse çalışan kişi radyasyon yoluyla çok miktarda ısı alır.
Buharlaşma, deri ve akciğerler yolu ile vücuttaki suyun buharlaşıp dışarıya verilmesi ile
atılan ısıdır. Isı denkleminde yükü daima negatiftir . Buharlaşma ile daima ısı kaybı olur.
İklimlendirme, kapalı bir ortamdaki havanın belirli sınırlar içerisinde, istenilen şartlarda
tutulması işlemidir. İklimlendirme, endüstriyel veya konfor amaçlı olabilir. Endüstriyel
iklimlendirme üretim, ürün depolama, araştırma ve geliştirme gibi endüstriyel faaliyetleri
gerçekleştirmek için gerekli olan havanın şartlandırılmasıdır. Konfor iklimlendirmesi ise
insanların ısıl konfor, temiz ve taze hava gereksinimlerini karşılamak amacını taşır.
Yaz iklimlendirmesi;
Ortam havasından ısı ve nem çekilmesidir. Hava, iklimlendirme sisteminde bulunan
soğutucu eleman ile temas ettiğinde soğur, içindeki nem (su buharı) yoğuşarak ayrılır.
Kış iklimlendirmesi;
Ortam havasına ısı ve nem verilmesi işlemleridir.
Ortam havasının istenilen sıcaklıkta tutulması, bir santralde ısıtılan havanın kanallardan
geçirilerek ortama gönderilmesi ve ortama ısıtıcı cihazlar konulması ile gerçekleştirilir.
Soğukta çalışmanın en genel etkileri
Isı kaybı
Soğuk algınlığı,
Vücudun belirli yerlerinin donması,
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Gözleme ve reaksiyon yeteneğinin azalması,
Hassas işlerde soğuk etkisiyle parmak ve vücut hareketlerindeki becerinin azalması.
Soğuk ortamda vücut ürettiği ısıdan fazlasını kaybeder. Bu durumda cilt altındaki kan damarları
kasılar ve vücudun iç ısısını korumaya yönelir. Eller ve ayaklar ilk etkilenen organlar. Daha
fazla ısı kaybı konuşmada zorluk, unutkanlık ve hareketlerin azalmasına, donuklara ve ölüme
neden olur.
Aşırı sıcakta çalışmanın en genel etkileri şunlardır:
•

Nabız frekansının yükselmesi,

•

Deri sıcaklığının yükselmesi,

•

Terlemenin artması,

•

Tuz kaybı nedeni ile eksiklikler

•

Aşırı yorgunluk, sıcak çarpması

•

Isı krampları

Korunma
Tıbbi
Teknik
Organizasyona ait önlemler
Kişiyi uygun işe yerleştirme
Çalışma ortamının düzenlenmesi
Etkin sıcaklık derecesinin hesaplanması
Esinti, nem ve eşya radyasyonunun ağırlıkları düşünülerek çalışma giysilerinin
ayarlanması
Sıcak ortamda teri emen pamuklu
Soğuk ortamada ısı kaybını önleyen giysiler
Dönüşümlü çalışma
Dinlenme aralarının düzenlenmesi
Dinlenme aralarında elektrolit desteği
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10.4. Ortam Isısı
İnsanlar vücut ısılarını dış ortam değişmelerine karşı sabit tutma özelliğinde olan sıcak
kanlı canlılardır. İnsan vücudunun ısısı 37 derecede sabit tutulur. Kişilerin verimli bir biçimde
çalışabilmeleri için ortam ısısının insana uygun olması gerekir Çok soğuk ve çok sıcak ortamlar
kişinin çalışma etkinliğini düşürür. Kışın iyi giyimli bir kişide uygun ortam ısısı 20-22
derecedir. Yazın ise 20-24 derecelik bir ortam ısısı en uygun ısı değeri olarak belirtilmektedir.
Isının bu değerin üzerine çıkması genellikle yorgunluk ve uyku hali meydana getirir. Çalışma
ortamındaki ısının bu değerlerin üzerinde olması yorgunluk ve uykusuzluk meydana
getirdiğinde, dikkatin dağılmasına ve hata yapılmasına neden olabilir. Kaza oranının artmasına
yol açar. Kişiden kişiye ısıya tepki ve dayanıklılık bakımından farklılıklar olmakla birlikte
yüksek ortam ısısının etkisi herkes için söz konusudur. Bir de çok yüksek ısı değerlerinin
vücutta meydana getirdiği terleme ve buna bağlı olarak meydana getirdiği elektrolit
yetersizliğine bağlı sorunlar olabilir. Eğer ortam havası neme doymuşsa terleme ile verilen su
buharlaşarak havaya karışamaz ve vücutta soğutucu etkisini meydana getiremez. Buda aynı bir
sorun nedenidir. Sıcak çarpması, güneş çarpması gibi terimlerle tanımlanan sağlık sorununun
ortaya çıkmasına yol açar. Bebekler, yaşlılar, kadınlar biraz daha yüksek ısı değerlerinde daha
rahat olabilirler. Deri altı yağ dokusunun kalınlığı da ısıya dayanıklıyla ilişkili bir durumdur.
Eğer ortamdaki ısı düşecek olursa deri soğur, vücuttaki kan damarları büzülür ve kan vücut
yüzeyinden derinlere giderek ısıyı korumaya çalışır. Kalp hızı düşer. Kaz derisi görünümü
meydana gelir. Bu yolla derinin pürüzlü hale gelmesi ve ısı kaybının azalması
amaçlanmaktadır. Titreme meydana gelir. Titreme sonucu küçük kasların kasılmasına bağlı
olarak meydana gelen ısı vücut ısısının artmasını sağlar. Kan basıncı düşer. Eğer ortam ısısı
artacak olursa deri yüzeyi ısınır. Bu kez vücut yüzeyine daha fazla kan gitmesi sağlanır. Kalp
hızı artar. Terleme başlar ve terlemeye bağlı olarak meydana gelen vücut ısı azalımı yüksek
ısının etkisinin azalmasını sağlar. Vücut ısısının 27 derecenin altına düşmesi uyku haline yol
açar ve vücut ısısının 25 derecenin altına düşmesi ölüme neden olur. Vücut ısısının 42 derecenin
üzerine çıkması ise merkez sinir sisteminin çalışma etkinliğinin azalmasına ve beyin
fonksiyonlarının bozulmasına, eğer bu durum uzun sürecek olursa ölüme yol açar. Bütün bu
durum vücut ısısının korunmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Aşırı ısıya uyum
4-7 günde başlamaktadır ve genellikle 12-14 günde tamamlanmaktadır. Soğuğa uyum ise daha
uzun süre almaktadır. Aylar sürebilir. Ortam ısısı iklim, coğrafi özellik gibi nedenlerle
değişiklik gösterebileceği gibi, iş ortamında çeşitli nedenlere bağlı olarak da değişim
gösterebilir. Üstelik çalışma koşullarına bağlı olarak değişik ısı ortalamalarının etkisi ömür
boyu sürecektir. Bir soğuk hava deposunda çalışan kişi, yada yüksek fırının karşısında çalışan
kişi genellikle sürekli sıcak yada soğuk etkisinde kalan bir kişidir. Buna bağlı stres ve fizyolojik
değişiklikler sürekli onu etkileyecektir. İdeal çalışma ısısı 16 derecenin altında olmamalıdır.
Ancak hafif işlerde yada durağan kişilerde bu ısı değeri rahat bir değer değildir. Sıcak fırınların
karşısında çalışanlarda kalp hızında artma, deri ısısının yükselmesi, susama, bitkinlik ve
baygınlık gibi belirtilerle giden sıcak çarpması belirtileri ortaya çıkabilir. Böyle sıcak
ortamlarda 20 dakikalık bir çalışma döneminin on dakikalık bir dinlenme ve serinleme dönemi
önerilmektedir. Oturma odası için en düşük ısı değerinin 21 derece, yatak odası için 18, mutfak
için 18, banyo için 20, tuvalet için 16, koridor için 18 derece olması önerilmektedir.
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10.5. Termal Konfor
Çalışanların; Sıcaklık, Nem, Hava Esintisi ve Eşyanın Radyasyonu gibi iklim koşulları
açısından gerek beden ve gerekse zihin faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde
bulunmalarını ifade eder.
Daha geniş anlamda; çalışanların ve üretim sistemini oluşturan tüm mekanik ve
elektronik araç, gereç, ekipman ve otomasyon sistemlerinin, en verimli değerlerde çalışabilmesi
için gerekli optimum fiziksel ve psikolojik şartlardır.

Şekil 148 : Termal Konfor.
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Termal
Konforun
(EffectiveTemperature)” dir.

Fiziksel

olarak

ifadesi

“Etkin

sıcaklık

derecesi

Eşyanın radyasyonuna bağlı olarak düzeltilmiş haline ise : “Düzeltilmiş etkin sıcaklık
derecesi (CorrectedEffectivetemperature)” denir. Etkin sıcaklık derecesi, Psikrometri denilen
cihazlarla, bazı parametrelerin ölçülmesi sonucunda hazırlanmış nomogramlardan okunarak
bulunur. Kesinlikle termometreden okunan sıcaklık derecesi değildir.

Şekil 149 : Etkin sıcaklık derecesi.
Giyimli bir insan için dinlenme veya hafif iş durumunda 23oC ile 27oC ortam sıcaklığı
(ışınım sıcaklığı ile çevre hava sıcaklığının karşılıklı ısı geçiş katsayılarına göre ağırlıklı
ortalaması) aralığı konfor şartlarını sağlarken, çıplak insan için bu aralık 29oC ile 31oC dir.

10.6. Ortam Bağıl Nemi
Havada en fazla bulunabilecek nem miktarı, o andaki sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık
arttıkça bu Nem miktarı artar.
Mutlak Nem: Birim havada, herhangi bir anda bulunan su buharı miktarıdır.
Bağıl Nem : (Relatif nem) Mutlak nemin, o sıcaklıkta en çok bulunabilecek nemin %
kaçı olduğudur. Sağlık bakımından en önemli olanı bağıl/relatifnemdir.Bağıl nem, ortam
havanın nemi içine alabilmesinin bir ölçüsü olduğu ve böylece vücuttan buharlaşma ile atılan
ısı miktarını etkilediği için termal konfor üzerinde önemli derecede etkilidir.
Arzu edilen bağıl nem aralığı %30 ile %70 aralığındadır ve %50 en çok kabul edilen
değerdir.
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Ortamdaki Hava Hızı
Termal konforu etkileyen diğer bir temel faktör de hava hareketleridir ki ortamdaki
yüksek hava hızları istenmeyen yerel soğumalara ve dolayısıyla yerel konforsuzluklara
sebebiyet verebilir.
Arzu edilen hava hızı genellikle yaz ve kış şartlarına bağlı olarak 0.15 m/s ile 0.25 m/s
arasında değişmektedir.
Bu termal konfor aralıklarının en güncel ve detaylı hali ise ASHRAE Standart 55 – 2004
ve ISO 7730 de grafik halinde verilmektedir.
Ortalama Işınım Sıcaklığı
Hissedilir sıcaklığı ve dolayısıyla vücuttan olan duyulur ısı kaybını etkileyen bir diğer
parametre de ortalama ışınım sıcaklığıdır.
Ortamda bulunan sıcak veya soğuk duvarlar ve yüzeyler, iç ortam sıcaklığı konfor
sınırları içinde olsa bile, ortamda ikamet eden insanlar için soğukluk veya sıcaklık hissi
verebilecektir.
Bu nedenle, ortamda sıcak veya soğuk yüzeyler mevcut ise konfor hesaplamalarında
ışınım sıcaklığı da mutlaka dikkate alınmalıdır.

Şekil 150 : WBGT – Termal Monitörü
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Şekil 151 : Etkin sıcaklık derecesi.

Şekil 152 : WBGT formülü.

206

Şekil 153 : Sıcaklığın etkileri.

Şekil 154 :Sıcaklığın etkileri.
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Şekil 155 : Sıcaklığın etkileri.
Koruma önlemleri:
Ne kadar su yeterlidir?
Susuzluğunuzu giderenden fazla
Su kaynakları :
1. Sıvılar - 1 bardak = 240 ml her 20 dak.
2. Meyve, sebze gibi % 90 sulu gıdalar
İçme suyu çok soğuk olmamalıdır.

10-15°C?

Çalışma yerinde kolayca erişebilecek şekilde verilmelidir. Ne içmeli:
Elektrolit içeceklere genelde gerek duyulmaz, ilk yardım amacıyla kullanılabilir.
Kafeinli, karbonatlı (gazlı) içecekler ve alkolden uzak durmalıdır.
Su en iyisidir. Taze meyve suları ve kafeinsiz spor içecekleri alınabilir.
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Şekil 156 : Kişisel önlemler.

10.7. Teknik Önlemler:
Havalandırma
Havalandırma ve/veya soğutma fanlarının amacı terin vücut yüzeyinden buharlaşmasını
arttırmaktır. Ayni zamanda vücut sıcaklığından da soğuk olan hava temas yoluyla deriyi
soğutur. Soğutma fanlarını yerleştirirken işyeri ortamının temizleyen emiş bacalarına yakın
olmamasına dikkat edilmelidir.
yapılır.

Havalandırma: Bağıl nemdeki azalmayla buharlaşma kolaylaşır, daha tesirli soğutma
Bağıl nem % 100’e yaklaşırsa havalandırmanın terlemenin buharlaşmasına katkısı

olmaz.
Hava sıcaklığı vücut sıcaklığına yakınsa (35 - 36°C),soğumanın etkisi azalır. Eğer hava
sıcaklığı vücut ısısından fazlaysa, havalandırmanın tersine ısıtma etkisi olur.
Ölçümlerde
Termometre ve/veya higrometre üzerinde belirleyici (kritik) noktayı işaretleyin.
Saatlik ölçümler almak ve kaydetmek için bir kişiyi görevlendirin.
Sıcaklığa bağlı olarak hareketlerde değişme oluyorsa (iş yavaşlatma, daha çok
dinlenme, su içme gibi) zaman ve sıcaklıkla birlikte detayları kaydedin.
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Sıcaklığa bağlı olarak sağlık koşullarında değişme oluyorsa ; Zamanı, kişinin genel
durumunu ve belirtileri kaydedin.
Kontrol edilecekler :
Isı rahatsızlığının belirtilerini araştırın: Bitkinlik, baş ağrısı, bulantı, koyu renkli idrar
gibi
Terlemenize rağmen buharlaşmayla vücudunuzda ferahlık hissetmiyorsanız, sıcak
artıyor demektir.
Nabız sayımı yapın; Eğer dinlenmeden sonra dakikada 100 civarında ise, sıcaktan
etkilenmiş demektir.
Bütün fırın ve ocak başı çalışmaları,
Dökümhaneler,
Kalorifer Daireleri
Gemi makine daireleri
İplikhaneler,
Kontraplak ve sunta imalatı
Cam ve cam eşya imali
Seramik eşya imalatı,
Madenler,
Güneş altında imalat,
Tarım işletmeleri,
İnşaat
Sauna ve hamam işçileri
Tütün yaprak imalatı, v.d.

210

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1)

Termal konfor nedir?

2)

Korunma önlemleri nelerdir.

3)

Effectif sıcaklık parametreleri nelerdir.

4)

Isı alışverişi ne şeklide olur.

5)

Aşırı düşük ve yüksek sıcaklıklardan nasıl korunuruz?
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Bölüm Soruları
1. Kışın iyi giyimli bir kişide uygun ortam ısısı …………..derecedir. Yazın ise
…………...derecelik bir ortam ısısı en uygun ısı değeri olarak belirtilmektedir. Cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
A)20-22 / 20 -24
B)18-22 / 22-24
C)18-20 / 20-22
D)21-24 / 22 -24
E)20-22 / 21- 24
2. Termal konfor ne zaman sağlanabilir?
A)Vücutta üretilen ısı ile vücuttan kaybedilen ısı eşit olduğunda
B)Eşyanın radyasyonuna bağlı olarak değişir.
C)Sıcak soğuk geçişlerinde.
D)Ortam havası neme doymuşsa.
E)Ortam ısısı 20 derecenin üzerinde ise.
3.Birim havada, herhangi bir anda bulunan su buharı miktarına ne ad verilir?
A)Bağıl Nem
B)Mutlak Nem
C)Kısmi nem
D)Maksimum Sıcaklık
E)Maksimum Nem
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4. Termal konfor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A)Kişilerin verimli bir biçimde çalışabilmeleri için ortam ısısının insana uygun olması
gerekir.
B)İnsanlar vücut ısılarını dış ortam değişmelerine karşı sabit tutma özelliğinde
olan sıcak kanlı canlılardır.
C)İnsan vücudunun ısısı 37 derecede sabit tutulur.
D)Kişiden kişiye ısıya tepki ve dayanıklılık bakımından farklılıklar olmakla birlikte
yüksek ortam ısısının etkisi herkes için söz konusudur.
E)Çok soğuk ve çok sıcak ortamlar kişinin çalışma etkinliğini değiştirmez.
5. Vücudunun ısı fizyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Vücut metabolik aktivitesi sırasında ısı oluşturur.
B) Isının çoğu vücut derisinde gerçekleşir.
C) Isı ışınımlar şeklinde kaybedilir.
D) Isısı mutlak 00 C olmayan tüm cisimler ışınımla ısıyayarlar.
E) Deri ısısı çevre ısısına göre değişebilir
6) Bir işyerinde termal
hangisi/hangilerine sebep olur?

konfor

şartlarının

sağlanmaması

aşağıdakilerden

I.İş kazalarının artmasına
II.Üretimin artmasına
III.İş veriminin düşmesine
A) I,II
B) II
C) II, III
D) III
E)I,III
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7. Çalışmanın rahat bir şekilde yapılabilmesi için iç ortam ikliminin çeşitli koşulları
taşıması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Hava ısısı
B) Hava bağıl nemi
C) Buhar
D) Radyant ısı
E) Hava hareketi
8.İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya ......................denir. Boşluğa
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Sıcaklık
B) Islak termometre ile ölçülen ısı
C) Kuru termometre ile ölçülen ısı
D) Efektif ısı
E) Etken ısı
9. Aşağıdakilerden hangisi termal konfor şartlarından biri değildir?
a) Radyant ısı
b) Hava akım hızı
c) Hava sıcaklığı
d) Havanın nem yoğunluğu
e) Havadaki ses
10. Çok ağır işlerin yapıldığı bir atölyede sıcaklık en fazla ne kadar olmalıdır?
A) 16 °C
B) 20 °C
C) 25 °C
D) 27°C
E) 29

Cevaplar
1.A, 2.A, 3.B, 4.E, 5.B, 6.E, 7.C, 8.D, 9.E, 10.A
214

11. PSİKOSOSYAL ETKENLER
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Psikososyal etkenler

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Psikososyal etkenlerin
anlaşılması
Psikososyal etkenler ile
ilgili risklerin ortaya
konulması.
Korunma politikalarının ve
risk değerlendirmenin
anlaşılması.
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Giriş
Amaç Katılımcıları ;
İş ve Psikolojik Çevre
İş Yükü ve İş Psikolojisi
Psikososyal Stresin Etkileri
Psikolojik Çalışma Yeri Düzenleme ile bilgilendirme
Bu dersin sonunda;
• Psikolojik kavramları tanımlayabilecek,
• İş yükü ve psikolojisi konusunu anlayabilecek,
• Psikolojik stresleri bilecek,
• Psikolojik iş yeri düzeni hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.
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11.1. Giriş
Ergonomi, insanı çalıştığı ortamdan kaynaklanan olumsuz etkilerden korumak için
sadece teknik konularda değil psikolojik konularda da çalışmalar yapmaktadır. Çalışma ortamı
ve koşullarının uygun olmaması çalışanların psikolojik dengesini bozarak işe karşı
motivasyonlarının azalmasına yol açar. Ergonominin temel amaçlarından biri de çalışma ortamı
ve koşullarını insanların rahat ve huzurlu bir şekilde çalışmasına imkân tanıyacak bir hale
getirmedir.
Kısaca belirtecek olursak, insanların psikolojik özelliklerini dikkate alarak insan makina
- çevre bütünlüğünü sağlamaya çalışan ergonominin insan psikolojisi açısından önemi oldukça
fazladır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlık “bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam
iyilik hâli “ olarak tanımlanmaktadır.
İnsanlar arasındaki ilişkilerin olumlu olduğu bir iş ortamında çalışmak ve bir şeyler
üretmek, çalışanın psikososyal sağlığı üzerinde olumlu etki yapar.Buna karşılık ilişkilerin iyi
olmadığı bir çalışma ortamı kişinin sağlığını olumsuz etkiler.
İşin niteliğinden kaynaklanan birtakım psikolojik konular nelerdir?
Örneğin montaj sanayiinde çalışan bir kişi, sürekli olarak aynı işi yapmak
durumundadır. Bu durum (monoton ve tekrarlayan iş), bazı ruhsal sorunlara yol açabilir.
Küçük işletmeler
Küçük işlerin yapıldığı işyerlerinde işin tamamı bir ya da birkaç kişi tarafından yapılır.
Bu durumda kişiler bir işi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşayabilirler.
Büyük işletmeler
Büyük işlerin yapıldığı bir işyerinde işin tamamlanması çok sayıda kişinin çalışması
sonucunda olur. Bu durumda ise çalışanlardan herhangi birisi, söz konusu işi gerçekleştirmiş
olmanın hazzını ve bundan dolayı olacak mutluluğu hissedemez

11.2. Psikososyal Risk Etmenleri Nelerdir?
Psikolojik Destek
Kurumsal Kültür
Saydam Liderlik ve Beklentiler
Nezaket ve Saygı
Psikolojik İş Uyumu
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Büyüme ve Gelişme
Tanıma & Ödül
Katılım & Etki
İş Yükü Yönetimi
Bağlanma
Denge
Psikolojik Korunma
Fiziksel Güvenliğin Korunması
Psikososyal Tehlike Tanımı
İş tasarımının, iş örgütlenmesinin ve yönetiminin ve gerçekleştirildiği toplumsal ve
çevresel koşulların psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan
boyutlarıdır.
Tehlike - Stres - Sağlık
Fiziksel ve psikososyal tehlikelere maruziyet psikolojik ve fiziksel sağlığı etkileyebilir.
Bu iki yol çoğu durumda birlikte ve birbiriyle etkileşerek etkinlik gösterir. Birbirlerini
tamamlar veya birbirinin etkisini güçlendirir.
Tehlike-stres-sağlık ilişkisi ile ilgili tartışmalar çoğunlukla psikososyal tehlikelere
yönelir, işin fiziksel boyutu göz ardı edilir.
Oysa fiziksel tehlikelerin de hem beyin üzerindeki etkileri, yarattıkları rahatsızlık ve
tehlikeye maruz kalmak nedeniyle yarattıkları kaygı ve korku üzerinden psikososyal etkileri
vardır.
Bu korku hem başarıyı hem de sağlığı etkiler. Bu durumda stres «fiziksel ve psikososyal
tehlikelere maruz kalmaya bağlı stres» olarak tanımlanır.

11.3. Stres
Kişinin kendisini tehdit altında hissetmesine neden olan, fiziksel veya psikolojik
zorlanmalar karşısında,
Savunma ya da uyum sağlama amacıyla verdiği tepkidir.
Stres, organizmanın stres verici faktörlere gösterdiği, fizyolojik veya psikolojik
tepki’dir.
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Stresin etkisini artıran özellikler;
Stresin süresi,
Stresin şiddeti ya da büyüklüğü ’dür.
Kişi, stres verici yaşam olaylarına dayandığı sürece "uyum"dan söz edilir.
Uyum, başka bir deyişle, kişinin değişikliğe alışma düzeyidir.
İşin insan sağlığına psikolojik açıdan yaptığı en büyük etki: İŞ STRESİ’dir.
İşyerindeki stres, gerçek olabildiği gibi, sanal da olabilir.
Gerçek stresler; Şirket sahibinin değişmesi, iki şirketin birleşmesi, vb nedenlere bağlı
olabilir.
Ayrıca;
zorunlu fazla mesai, işyerindeki koşullar (işyeri ortamındaki gürültü,aşırı sıcak ya da
soğuk ortam yüksek sıcaklık vb) stres yaratan etkenlerdir.
Psikososyal Tehlikeler
İş koşulları
Kişi bir örgütün parçası olmayı kimliği, özgürlüğü ve özerkliği için bir tehdit olarak
algılayabilir.
Örgütteki rol
Rol belirsizliği (işteki rolün belirsizliği)
Rol çatışması (değerlerin-rollerin çatışması)
Rol yetersizliği (çalışanın yetenek-eğitiminden yeterince yararlanılmaması)
Kişilerle ilgili sorumluluk artışı
Kariyer gelişimi
Beklenen kariyer gelişiminin sağlanmaması
İş güvencesinin olmaması ve düşük ücret
İşte eskimiş olarak görülme
İş kültürü ve işlev
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İletişim, sorun çözme, kişisel gelişim olanakları yetersiz, örgütsel amaçlar belirsiz
Üstlenen rol
Rol belirsizliği, rol çatışması, kişilerle ilgili sorumluluk
Kariyer gelişimi
Kariyer durgun ve belirsiz; yetersiz, abartılı kariyer, düşük ücret, iş güvencesizlik.
İş çevresi ve teçhizatı
Teçhizatın ve tesislerin güvenilirliği, uygunluğu, ulaşılabilirliği bakım ve onarımı ile
ilgili sorunlar
Görev tanımı
Tekdüze, tekrarlatıcı iş, parçalanmış, anlamsız iş, vasıfsız iş, işte belirsizlik
İş yükü / iş hızı
İşte aşırı ya da yetersiz yüklenme, hızı denetleyememe, yüksek zaman baskısı
Çalışma saatleri
Vardiyalı çalışma, değişmez çalışma saatleri, uzun, belirsiz, asosyal iş saatleri
Çalışanlar bir örgütün parçası olmayı kimliği, özgürlüğü ve özerkliği için bir tehdit olarak
algılayabilir. Bu algılamaya örgütsel işleyişin ve kültürün üç farklı boyutu temel oluşturur:
Görev çevresi olarak örgüt,
Sorun çözme çevresi olarak örgüt,
Gelişme çevresi olarak örgüt.
Bu alanlar yetersiz görüldüğünde stres düzeyi artar, yeterli görüldüğünde ise, stres ile
sağlık semptomları arasındaki ilişki zayıflar.
Örgütün ölçeği ve yapısı, sıkıcılığı, arabuluculuk ilişkileri, rolle ilgili konular stres
kaynağı olabilecek başlıklardır. Bu unsurların işçi üzerindeki etkileri yöneticilerin ve
gözetmenlerin davranışlarıyla aktarılır.
İş yeri çalışma koşulları
Hava Koşulları (Sıcaklık-Nem)
Aydınlatma
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Renkler
Gürültü-Titreşim
Tozlar- kimyasallar
Kişisel koruyucular
Temizlik-Bakım

Şekil 157 : Stres yaklaşımları.
Mühendislik Yaklaşımı
Bu yaklaşım stresi,
Kişinin çevresinin kişiye yüklenen yük ya da istem düzeyi veya zararlı veya tehdit edici
unsur cinsinden tanımlanan uyarıcı özelliği olarak ele alır.
Stres kişide olan değil, kişiye olandır.
Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir.
Kabul edilebilir stres düzeyi buna dayanır.
Fizyolojik yaklaşım
Stres özgül olmayan, genel bir fizyolojik yanıt sendromu.
Alarm aşaması
Direnme aşaması
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Dışa vurma
Selye (1950, 1956) Stresi iç ve dış çevrelerdeki değişikliklere uyum sağlama
çabasındaki insanın psikofizyolojik etkinlikleri olarak değerlendirir.
Uyum sağlama üç yol ile olmakta ;
İşlev tasarrufu
Çabanın en aza indirilmesi
İyilik hali ilkesi Scheuch (1996)
Stres reaksiyonları
1.

Fiziksel Sonuçlar

2.

Davranışsal Sonuçlar

3.

İş, İş Stresi ve Akıl Sağlığı Sorunları

11.4.Fiziksel Sonuçlar
Kalp ve dolaşım, solunum, sindirim, kas iskelet ve bağışıklık sistemlerini etkiler.
Bu etki, strese bağlı hormonal değişikliklerle veya stresle birlikte artış gösteren sigara
ve içki içme, aşırı ve kötü beslenme gibi sağlıksız davranışlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. İş
stresi ile boyun, omuz, kol ve sırt kaslarında ve eklemlerinde ortaya çıkan yakınmalar arasında
ilişki olduğu, yakınmaların iş yoğunluğu ile doğru, karar verme ve işin gereklerini denetleme
olanakları ile ters orantılı olarak arttığı gösterilmiştir. İş stresi bağışıklık sistemini zayıflatır ve
kişinin bulaşıcı hastalıklara karşı direncini azaltır.
Vardiya sistemi ile çalışanlarda sindirim sistemi sorunlarında yüksek görülme sıklığı
vardır. Midede şişkinlik - dolgunluk hissi, geğirme, bulantı vb. ya açan hazımsızlık ile iş stresi
arasında ilişki pozitif yönlüdür. Stres puanı artıkça şikayet sayısıda artmaktadır.
Davranışsal Sonuçlar
İş stresi varlığında,
Sigara ve çay, kahve, alkol tüketimi ve madde bağımlılığı stresli işlerde, stresle başa
çıkma yöntemi olarak artmakta ve yaygınlaşmakta
En yaygın uyku bozukluğu uykusuzluk stres en önemli geçici uykusuzluk nedenlerinden
biri akıl sağlığı ile iş stresi arasında doğrudan ilişki vardır.
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Akıl sağlığı yalnızca çevresel strese bağlı bir değişken değil, aynı zamanda baş etme
tarzı, motivasyon düzeyi ve bu stresi nasıl algıladığımızı belirleyen kişisel özelliklerimizden
de etkilenir.
«Akıl sağlığı hem işyerindeki ve dışındaki stres etmenlerinden, hem de kişilik
özelliklerinden etkilenir.»
Kişilik tipleri A Tipi Davranış
Güçlü bir motivasyonları vardır.
Kendilerine aşırı güvenleri vardır.
Ben merkezcidirler.
İşlerinde yüksek kaygı taşırlar.
Çabuk karar verirler.
Randevularına tam saatinde giderler ve başkalarında da aynı duyarlılığı isterler.
Duyarlı bir kişilik yapıları vardır.
Enerjilerini planlarlar.
Kendileri için zaman bulamazlar.
Az dinlenir, az spor yaparlar.
Kişilik Tipleri
A Tipi Davranış
İvedilik ve sabırsızlık düşünceleri yoktur.
Gösteri meraklısı değildirler ve sorulmadıkça başarılarını ve yaptıklarını tartışma
ihtiyacı duymazlar.
İyi dinleyicidirler.
Sosyal değerler için fazla kaygılanmazlar.
Zaman esiri olmazlar. Ekiple kolayca çalışırlar.
Karar vermede aceleci değildirler.
Sakin ve yavaş yapıdadırlar.
Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler.
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Eve döndüklerinde günlük hayattan tamamen uzaklaşabilirler.
STRES AŞAMALARI
Alarm Aşamasında
Fiziksel Belirtiler
Duygusal Belirtiler
Zihinsel Belirtiler
Sosyal Belirtiler
Direnme Aşaması
Strese uyum sağlanırsa veya sorunlar çözülürse her şey normale döner, organizmadaki
zararlar onarılır..
Direnme söz konusu ise birey strese karşı koymak için elinden gelen tüm gayreti ortaya
koyar, stresli davranışları devam eder.
Tükenme aşaması
Stresle baş edemezsek;
Tükenme aşamasına geçeriz
Dış tehditlere açık hale geliriz
Kronik stres gelişir
Strese Baş Etme Yöntemleri
Kişisel Stres Yönetimi
Örgütsel Stres Yönetimi
Kişisel Stres Yönetimi
Davranışsal
Zihinsel
Bedensel
Örgütsel Stres Yönetimi
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Denetim
Bulunduğu ortamı denetleyebiliyor olması kişinin stresini azaltır.İşi makina tarafından
denetlenen işçilerin sağlık sorunları artmakta !
Katılım
Yapılan bir araştırmada verimliliğin, güdülenmenin ve iş doyumunun işçinin karar
verme sürecine katılması sağlanarak arttırılabilir.
Özerklik
En sık kullanılan yöntem, şirketin hiyerarşik yapısını kırmak ve çalışma ekiplerine
sorumluluk vermek .
Esnek Çalışma Programları
Esnek süre kullanımı - çalışma süresinin ya da görevlerin paylaşımı
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal risk etmenlerinden biri değildir ?
A) Kurumsal Kültür
B) Algı
C) Denge
D) Psikolojik Korunma
E) Fiziksel Güvenliğin Korunması
2.……….., organizmanın stres verici faktörlere gösterdiği, fizyolojik veya psikolojik
tepki’dir.
A) Stres
B) Savunma
C) Uyum sağlam
D) Alışma
E) Davranış
3. Stres alarm aşamasından olmayan belirti şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiziksel Belirtiler
B) Duygusal Belirtiler
C) Zihinsel Belirtiler
D) Sosyal Belirtiler
E) Kronik Belirtiler

227

4. Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki gerçek stresler arasında yeralır?
I. Şirket sahibinin değişmesi,
II. İki şirketin birleşmesi,
III. Zorunlu fazla mesai
A)I,III
B)II,III
C) III
D) I
E) II
5) Aşağıdakilerden hangisi stres reaksiyonunun Fiziksel Sonuçlarından değildir?
içme,

A) Strese bağlı hormonal değişikliklerle veya stresle birlikte artış gösteren sigara ve içki
B) Kalp ve dolaşım, solunum, sindirim, kas iskelet ve bağışıklık sistemlerini etkiler
C) Aşırı ve kötü beslenme gibi sağlıksız davranışlar sonucunda ortaya çıkmaktadır.
D) İş stresi bağışıklık sistemini zayıflatır ve kişinin bulaşıcı hastalıklara karşı direncini

azaltır.
E) Akıl sağlığı ile iş stresi arasında doğrudan ilişki vardır.
6. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre stres, kişinin çevresinin kişiye yüklediği
yüktür?
A) Psikososyal yaklaşımı
B) Biyolojik yaklaşım
C) Mühendislik yaklaşım
D) Psikolojik yaklaşım
E) Fizyolojik yaklaşım
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7) Rol belirsizliği ve çatışması, sorumluluk gibi işyeri ortamı ve iş çevresi ile ilgili
özellikler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
A) Kariyer gelişimi
B) Örgütsel kültür
C) Örgütsel işlev
D) Örgütsel rol
E) Kariyer serbestisi
8) Aşağıdakilerden hangisi stresin nedenlerinden biri değildir?
A) Yavaş değişimlerden hızlı değişimlere geçiş
B)Kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş
C) Değişken yaşamdandurağan yaşama geçiş
D) Aktif yaşamdan hareketsizliğe geçiş
E) Kendine yeterlilikten bağımlı hale gelme
9) Aşağıdakilerden hangisi
A)Güçlü bir motivasyonları vardır.

A

tipi

kişilik

özelliklerinden

biri

değildir?

B) Kendilerine aşırı güvenleri vardır.
C) İşlerinde yüksek kaygı taşırlar.
D) Çabuk karar verirler.
E) Zaman baskısı yaşamama
10) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtisi değildir?
A) Sıkıntı, kaygı ve gerginlik süresinin uzaması
B) Genelde anlamlı olan şeylerin anlamsız gelmesi
C) Düzenli yaşama
D )Bir şey yapmak istememe
E) Bunalım ve gerginlik

Cevaplar
1. B, 2. A, 3.E, 4. D, 5. E, 6.C, 7.D , 8. C, 9.E, 10.C
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12. İŞ KAZALARI
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İş kazaları

Kazanım
Tanımı (ILO ve WHO ya göre
tanımlar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İş kazaları ile ilgili risklerin
ortaya konulması.
Korunma politikalarının ve
risk
değerlendirmenin
anlaşılması.
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Giriş
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışanların sağlığını ve iyilik halini bozabilen, işyerinde
ortaya çıkabilecek veya işyerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri, topluma ve genel çevreye
olası etkilerini de hesaba katarak, öngörme, tanıma, değerlendirme ve kontrol etme bilimi
olarak tanımlanır.
Amaç
Öğrencilerin iş kazaları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Öğrenim hedefleri
Bu oturumun sonunda katılımcılar;
İş kazasını tanımlar,
İş kazası nedenlerini sayar,
Güvensiz davranışları ve durumları sayar,
Ramak kala olayını açıklar,
İş kazalarından korunma uygulamalarını sıralar,
İş kazası bildirimini açıklar.
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12.1. İş Kazası
Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve öngörülmemiş bir
olaydır. (ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin
zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaydır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
İş kazası ;
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya
vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır. 6331 Sayılı İSG Kanunu.
* Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla işyeri dışında
İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın
geçen zamanlarda,
Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp
getirilmeleri sırasında meydana gelen olaylardır. *5510 sayılı Kanun.

Şekil 158 : İş kazalarının sebepleri.
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Şekil 159 : İş kazalarının sebeplere göre oranları.
SGK 2015 Yılı İstatistikleri
1.740.187 işyerinde toplam 19.850.860 çalışan istihdam edilmektedir.
Söz konusu çalışanlarda;
241.547 iş kazası,
510 meslek hastalığı,
65.361 kişinin sürekli iş göremez hale geldiği 1.252 ölüm vakası saptanmıştır.
Güvensiz Davranışlar
Görev hissi ve sorumluluk,
Karakter ve iş disiplini,
Kuralları önemsememe,
Zeka ve anlayış,
Duygusal olma,
Aşırı güven,
Korkusuzluk,
Uyarılara uymama,
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Tecrübesizlik,
İşini sevmeme,
İşin monoton ve sıkıcı olması,
Beslenme yetersizliği,
Tehlikeyi önemsememe,
Kişisel uyumsuzluk,
Kişisel koruyucu kullanmama,
Yanlış alet kullanımı.
Güvensiz Durumlar
İşyerinde kullanılacak makine vb. yanlış planlanması,
Yetersiz aydınlatma, havalandırma, ısıtma,
Koruyucusuz makine veya ortam,
Kişisel koruyucuların uygun olmaması,
Kaygan ve/veya pürüzlü zemin,
Düzensiz ve bakımsız çalışma ortamı,
Uygun olmayan makine koruyucuları
Ramak kala olay
İşyerinde meydana gelen, çalışanı, işyerini ya da iş ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır.
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Korunma

Şekil 160 : Korunma.

12.2. İş Kazalarından Korunma Uygulamaları


Ortama Yönelik Uygulamalar



Mühendislik önlemleri,



İşyeri risk etmenlerinin ölçümü ve kontrol altına alınması,



Organizasyonel düzenlemeler.

Çalışana Yönelik Uygulamalar


İşe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetim,



İşe giriş muayeneleri,



Periyodik muayeneler,



Kişisel koruyucu donanımlar kullanmak.

Bildirim
İşveren, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmalı, gerekli
incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemeli,
İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya
da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara
uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemeli.

236

İşveren,
İş kazalarını kazadan sonraki 3 (üç) iş günü içinde, Sağlık hizmeti sunucuları veya
işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3
(üç) iş günü içinde bildirir.
Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 (on) gün içinde
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir.

12.3. İş Kazası Sonrası Uygulama Örneği
Delici kesici delici alet yaralanmasında uygulama hataları;
Kesici aletin monte edilmesi ya da çıkarılması,
Aletin ekip içinde taşınması,
Aletin kullanımı,
İğne kapaklarının kapatılması,
Aletlerin atık kutularına atılması sırasında
Yönetmeliğe uygun olmayan tıbbi atık kutularının kullanılması
Güvensiz Hareketleri Ortadan Kaldırmak
Kişiyi uygun işe yerleştirme
Eğitim
Denetim
Gözetim
Disiplin
Güvensiz koşulları ortadan kaldırmak
Tasarım
Koruma
Kontrol önlemleri, yalıtım
Araç bakımları, sürdürebilir güvenli çalışır durumda makine
Uygun çalışma ortamı
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12.4. İş Kazalarının Maliyeti
A) Doğrudan
Tedavi giderleri, Çalışanlara yapılan ödemeler, İş Göremezlik Ödeneği, Cenaze
Giderleri, Ölüm Aylığı, Cezai Ödemeler, Evlenme Ödeneği, Tazminatlar, Yönetim giderleri
vb.)
Dolaylı
İşgücü
kayıpları,
Üretim
Kayıpları,
Siparişlerin
Zamanında
Karşılanamamasından Doğan Kayıplar, Adli ve idari Soruşturma Masrafları, Firmanın prestij
kaybı vb.

12.5. İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
İşveren / vekilleri / 3. şahıslara;
İSG Kanununa göre

İdari Para Cezaları,

SGK Kanununa göre

Rücu Davaları,

Borçlar Kanununa göre

Tazminat Davaları,

Türk Ceza Kanununa göre Ceza Davaları açılabilir.
Önemli noktalar;
Tüm kazalar önlenebilir. En azından %98 i önlenebilir
Yönetimin kişisel yaralanmaları önlemek için bir sorumluluğu vardır.
Olası yaralanmalara neden olabilecek tüm işlemlerde koruma mümkündür.
Güvenli bir şekilde çalışmak için eğitim şart, istihdam için güvenlik şarttır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi İş kazasının 6331 Sayılı İSG kanunundaki tanımıdır?
A) Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve öngörülmemiş bir
olaydır.
B) Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin araç ve
gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaydır.
C) İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya
vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.
D) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp
getirilmeleri sırasında meydana gelen olaylardır.
E) İşyerinde meydana gelen, çalışanı, işyerini ya da iş ekipmanını zarara uğratan olaydır.
2. İş Kazalarından Korunma Uygulamaları arasında yer almaz ?
A) Ortama Yönelik
B) İşverene yönelik
C) Mühendislik önlemleri,
D) İşyeri risk etmenlerinin ölçümü
E) Organizasyonel düzenlemeler.
3. Hangisi iş kazası değildir?
A) Sigortalının işyerinin avlusunda düşüp yaralanması,
B) Yemekhanede kavga etmesi sonucu bedensel zarara uğraması, C) Dinlenme yerinde
bir kişi tarafından tabancayla vurulması
D) İşyeri bahçesindeki havuza düşüp boğulması
E) Sigortalıların, kendi araçlarıyla özel işlerini yapmaları sırasında gerçekleşen kaza
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4. İş kazası işveren tarafından, en geç kaç gün içerisinde Kuruma bildirilir?
A) Kazadan sonraki üç işgünü içinde
B) Üç gün içinde
C) Derhal
D) Kazadan sonraki gün
E) Bir hafta içerisinde
5. İş kazalarının ……………..güvensiz davranışlardan kaynaklanmaktadır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 98
B) 88
C) 2
D) 10
E) 55
6. Aşağıdaki kaza zincirini meydana getiren sebeplerden hangisi kişisel kusurlar içinde
yer almaktadır?
A) İşverenin kusuru
B) Dikkatsizlik
C) Makine hatası
D) Fiziki Yapı
E) Hava şartları
7. Hangisi iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan açıklamalardan biri değildir ?
A) Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması
B) Sigortalının iş yerinde veya iş yerinden sayılan yerlerde bulunması,
C) Olayın işveren tarafından yürütülmekte olan, iş nedeniyle meydana gelmesi,
D) Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunmaması
E) Kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması
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8.Aşağıdakilerden hangisi güvensiz davranışlardan değildir?
A) Aşırı güven
B) İş yeri düzensizliği
C)İşi bilinçsiz yapmak
D) Kişisel koruyucuları kullanmamak
E)Tehlikeli hızla çalışmak
9 “Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin araç ve
gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaydır ”.
Hangisi iş kazası ile ilgili yukarıdaki tanımlamayı yapmıştır?
A) İSG
B) Sağlık müdürlüğü
C) Avrupa insan hakları
D) Uluslar arası çalışma örgütü
E) WHO
10. Aşağılardan hangisi kazanın unsurlarından değildir.
A) Dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelmiş olması.
B) İstenmeyen sonuçlar doğurması.
C) Kasıt söz konusu olması
D) Beklenmedik bir olay olması.
E) Kişilere zarar vermesi.

Cevaplar
1. C, 2. B, 3. E, 4. A, 5. B, 6.B, 7.D, 8.B, 9.E, 10.C
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13. KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKARINDA RİSK
FAKTÖRLERİ VE ERGONOMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kas iskelet sistemi hastalıkları
13.2. Korunma prensipleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kas
iskelet
hastalıkarı

Kazanım
sistemi Kas
iskelet
hastalıkarında
açıklayabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
sistemi
riskkeri

Kas
iskelet
sistemi
hastalıkarı hakkında bilgi
vermek.
Kas
iskelet
sistemi
hastalıkarında
sebeplerini
ortaya koymak.
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Anahtar Kavramlar
Kas iskelet sistemi hastalıkarı
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13.1. Giriş
Ergonominin Faydaları Daha az yorulma, daha güvenli iş verimlilik artışı ve verimlilik
ile gelişmiş kalite ve daha az hata ve geliştirilmiş moral .
Ergonomi amaçları;
Yorucu, genellikle tekrarlayan iş yapmak, kas ve eklem yaralanmalara neden olmakta.
Korunma için uygulamalar geliştirildiğinde kas ve eklem yaralanmaları daha az görülecektir.

Şekil 161 : Kas iskelet sistemi hastalıkları.

13.2. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
Kas iskelet sistemi hastalıkları bir kişinin belirli yüksek riskli faaliyetleri maruz kalması
oluşabilecek anatomik yapılara stres yüklemektedir. Biriken stres vücudun normal tamir
yeteneğini aşarsa, doku da kızarıklık ve ağrı oluşabilir. Bu stresler işle ilgili kas iskelet sistemi
hastalıklarının gelişmesine yol açabilir. Gelişimi için hafta, ay veya yıl gerekebilir. Yani yavaş
gelişimlidir. İyileşmesi için daha uzun süreler gerekebilir.
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Şekil 162 : Sakatlanma nedenleri.

Şekil 163 : Baş üzerinde çalışma.

Şekil 164 : Beyaz parmak.

WMSDs bazen başka terimler kullanılarak ifade edilir:
Kümülatif Travma Bozuklukları - CTD
Tekrarlanan Travma Bozuklukları - RTD
Tekrarlanan Gerilme Yaralanmaları - RSI
Tekrarlanan Hareket Bozuklukları - RMD
Aşırı kullanım Sendromları
WMSDs belirtileri (İşle ilgili iskelet sistemi hastalıkları)
Ağrılı eklemler
Bilekler, omuzlar, ön kol, diz, vb Ağrı
Ellerde veya ayaklarda ağrı, karıncalanma veya uyuşma
El ve ayak parmaklarda beyazlaşma
247

Kollarda veya bacaklarda çekme veya batma şeklinde ağrılar
Boyun ağrısı, Şişme veya iltihaplanma, sertlik, Yanma hisse
Ellerde güçsüzlük veya beceriksizlik nedeni ile cisimleri bırakarma.

13.3. Risk Faktörleri
Kullanışsız Vücut postürü
Yüksek El Gücü uygulama
Tekrarlanan Hareket
Tekrarlamalı Darbeler
Ağır Sık veya Kullanışsız Kaldırma
Yüksek El-Kol Titreşim
Kullanışsız Vücut postürü
Bu iş pozisyonlarında günlük toplam en fazla 2 saat bulunmak
Başının üstünde Eller
Omuz üstünde Dirsekler
30 derecen fazla geri eğilmek
30 derecen fazla boyunun eğildi
Çömelme , Çökerek çalışma

Şekil 165 : Eller baş üstünde çalışma.
Şekil 166 : Dirseklerin omuz üstünde çalışma.
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Şekil 167 : Boyun ileri veya geri 30 dereceden fazla bükülmesi.
Şekil 168 : Boyun veya sırtın 30 dereceden fazla ileri bükülmesi.

Şekil 169 : Boyun veya belin 30 dereceden fazla ileri bükülmesi.
Şekil 170 : Çömelme.

249

Şekil 171 : Diz çökerek çalışma.
Şekil 172 : Kuvvetli kavrama.

Şekil 173 : Tekrarlanan hareketler.
Şekil 174 : Yüksek tekrarlamalı hareketler.

Şekil 175 : Ağır, sık ya da uygunsuz kaldırma
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13.4. Korunma
Çalışanın bilinçlendirme eğitim programı başlayın Tehlikeler için işyeri analizi, risk
değerlendirmesi yapın,
Tehlikeleri azaltın
Ergonomi eğitimini planlayın.
WMSDs etkileriniBelirtilerin erken dönemde raporlamanın önemini gösteriniz
Tüm "dikkat bölge" risk faktörleri hakkında bilgi veriniz.
Tehlikeleri ve bunları azaltmak için önlemlerin belirleyiniz
Araştırma için sistematik bir yöntemi kullanın:
-Fiziksel talepler
Çalışma alanının değerlendirilmesi
Nesnelerin şeklini ve ağırlığı ele almak
Yapılan kontrollerin sonuçların belirlenmesine yardımcı olacaktır
Manuel taşımanın önlenmesi ve iş tanımlarına uygun risk değerlendirmesi yapılmalı.
Ergonomik risk değerlendirme ve bunlar farkındalık eğitimi vermek gerekir.
Tehlikeli ve düzeltilmesi gereken durumlar bu işleri analiz etmek
Fiziksel talepler görevleri aynı olup olmadığını değerlendirin, aynı zamanda iş temposu
veya çeşitli ve ne kadar iyileşme gerekiyor ise oluğunu dinlenme aralarını kontrol edin.
Çalışma alanının Düzenli olması önemli, iş istasyonu, sandalye, konveyör ya da her
türlü o işçinin çalıştığı veya garip duruşlara neden olup olmadığının analiz edilmesi gerekir.
Bu bölümde neler öğrendik:
Kas iskelet sistemi hastalıklarında risk faktörleri neler?
Korunmanın önemi ve ergonomik yaklaşım, iş analizi.
Ergonomik risk değerlendirme araçları.
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Bölüm Soruları
1. Kas İskelet Sistemi aşağıdakilerden hangisini içermez?
A) Kemikler
B) Kaslar
C) Deri
D) Ligament
E) Sinirler
2. Kemiklere kasları bağlamak için gerekli dokulara ne ad verilir?
A) Eklem
B) Tendon
C) Ligament
D) Kas Dokusu
E) Kıkırdak
3. Aşağıdakilerden hangisi WMSDs belirtilerinden biri değildir?
A) Ellerde veya ayaklarda ağrı, karıncalanma veya uyuşma
B) El ve ayak parmaklarda beyazlaşma
C) Kollarda veya bacaklarda çekme veya batma şeklinde ağrılar.
D) Ellerde güçsüzlük veya beceriksizlik nedeni ile cisimleri şeyleri bırakarak
E) Zayıflama ve terleme
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4.Aşağıdakilerden hangisi Ergonominin faydalarından biri değildir?
A) Daha az iş
B) Daha güvenli iş
C) Verimlilik ile gelişmiş kalite
D) Daha az hata
E) Geliştirilmiş moral
5.Kas iskelet sistemi hastalıkları ile ilgili ifadelerden yanlış olan seçenek hangisidir?
A) Bir kişinin belirli yüksek riskli faaliyetlere maruz kalması oluşabilecek anatomik
yapılara günlük stres yüklemektedir.
B) Biriken stres vücudun normal tamir yeteneğini aşarsa, psikolojik hastalıklar oluşur.
C) Bu stresler WMSDs gelişmesine yol açabilir
D) Gelişimi için hafta, ay veya yıl gerekebilir.
E) İyileşmesi için daha uzun süreler gerekebilir
6. Aşağıdakilerden hangisi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının belirtilerinden
değildir?
A) Tutulma ya da zor hareket etme
B) Eklem ve kasların sızılı ağrıması
C) Ürperme ve uyuşukluk
D) Şişlik ve iltihap
E) Konuşmada bozukluk
7. Aşağıdakilerden hangisi sırt incinmelerinin sık rastlanan sebeplerinden değildir?
A)Ağır bir yük kaldırırken veya tutarken belden dönmek
B) Sabit bir pozisyonda çok kısa süre oturmak
C)Hantal şekilli eşyaları kaldırmak
D) Elverişsiz ortam ve pozisyonlarda çalışmak
E) Islak veya kaygan bir zemin üzerinde düşmek
8. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ergonomik problemdir?
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I.İyi tasarlanmamış sandalye
II. Sürekli ayakta durma
III.Gürültü
A) I,II B)III, I C)III,I D)II

E)III

9.WMSDs bazen başka terimler kullanılarak ifade eilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
A)Kümülatif Travma Bozuklukları - CTD
B)Tekrarlanan Travma Bozuklukları - RTD
C)Tekrarlanan Gerilme Yaralanmaları - RSI
D)Tekrarlanan Hareket Bozuklukları - RMD
E)Kümülatif Davranış Bozuklukları - CMD
10.Mesleki bel ağrısı için kimler risk altında değildir?
A) Müzisyenler
B) Ağır sanayide çalışanlar
C) İmalat sektöründe çalışanlar
D) Hizmet ve temizlik sektöründe çalışanlar
E) Hastaneler ve yaşlı bakım evlerinde çalışanlar

Cevaplar
1. C, 2. B, 3. E, 4. A, 5. B, 6.E, 7.B, 8.A, 9.E, 10.A
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14. ERGONOMİK ÇÖZÜMLER
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Postür

Ergonomik
çözümlerde
çalışma ortamına ilşikin
sürecini kavrayabilmek.

El aletlerinin uygun seçimi

El aletleri için uygun
seçimleri yapabilmek

Ofiste
düzenlemeler

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ergonomik Ergonomi konusunu ve
görevini detaylı olarak ortaya
koyabilmek.
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Giriş
Amaç,
İşyerinde Ergonomik tehlikelerin önlenmesi için alınacak tedbirler ve düzeltici önleyici
faaliyetler konusunda bilgi sahibi olmak,
Öğrenim hedefleri
İş analizinde Mühendislik önlemlerini sayabilmeli
Bakım işlemlerini ve iş istasyonları yeniden tasarlanması için öneri yapabilmeli,
Gereksiz görevleri hareketleri ortadan kaldırmak için önerileri yapabilmeli,
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14.1.Giriş
Bir iş ya da iş yerinde Ergonomik tehlikeler bu işte kullanılan etkili tasarlanmış araç
veya ekipman yardımı ile önlenir.
Stresi azaltmak ve kas ile ilişkili birçok potansiyel yaralanma ve bozukluklar ortadan
kaldırmak,
kötü postürü ve tekrarlayan hareket önlemek için akılcı düzenlemeler
yapılmaktadır.
Bazı çalışanlar aşırı titreşim ve gürültü, göz yorgunluğu, tekrarlayan hareket, ağır
fiziksel efora maruz kalmaktadır.
Makineler, araçlar, çalışma ortamı kötü tasarlanmış olabilir. Bu da işçilerde tendonlar,
kaslar, sinirlerde ek yük olarak stresi arttırarak kas iskelet sistemi hastalıklarında durumu
kötüleştirebilir. Bu durumu önlemek çok disiplinli bir çalışma gerektirir.
Mühendislik önlemleri;
İş ünitesi,
Araç-gereç,
Fizik mekân,
Ekipman,
Malzeme ve prosesin değiştirilmesini, modifiye edilmesini veya yeniden dizayn
edilmesini içerir.
Çalışma istasyonları bir işçinin gerekli hareketlerini karşılamak için ergonomik
tasarlanmış olmalıdır.
Yeterli alan dizler ve ayaklar için sağlanmalıdır. Makine kontrolleri sağ ve sol-elli
operatörler hem ulaşılabilir ve eşit erişilebilir olmalıdır
Çalışma yerinin sabit veya keskin kenarları, termal iletken çalışma yüzeyleri ile temas,
oturma yeri, iş parçası yönü ve iş istasyonu da göz önüne alınmalı. İşyerinde kullanılan
araçların tasarımları çalışanlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olmaması için dikkatle
seçilmelidir
İşçilere yeni araçlar satın almadan önce fiili çalışma ortamında araçları test etmek için
izin verilmelidir. Araçların boyutları, sağ ve sol-elli işçi için, kilo ağırlık merkezi ve yeterliliğini
işlemek için dikkate alınmalı her boy araç ve donanım mevcut olmalıdır.
Mühendislik uyarlamaları ile araçlar uygun hale getirilebilir.
İyi bir iş pratiği programının temel unsurları;
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Doğru çalışma teknikleri, çalışanların eğitimi, düzenli izlenmesi, geribildirim,
ayarlamalar, modifikasyon ve bakım talimatı içermektedir. İşçiler, belirli bir çalışma
faaliyeti için eğitilmeli ve daha sonra, örneğin uygun kaldırma gibi, onların doğru teknikleri
kullanmaya devam etmelerini sağlamak için izlenmelidir. Yanlış uygulamalar bel ve sırt
yaralanmayı önlemek için düzeltilmelidir.

14.2. Postür

Şekil 176 : 90 Derece Duruş.
90 Derece Duruş:
Bu pozisyon biyomekanik olarak doğru, ancak zaman içinde sırt kaslarında yorgunluk
yaratabilir. Sandalyenin arkalığı içine 20o kalça ve dizleri açısını açmak – 10o arkaya yaslanma
sırt kaslarının gevşemesine yardımcı olur ve kan dolaşımını artırır. .Başınızı dik tutmaya
çalışırken, yaslanmış, bir boyun uygun olmayan duruşa neden olabilir.

Şekil 177 : Ayakta Duruş.
Ayakta Duruş :
Daimi duruşta büyük değişiklik sağlar. uzun süreli oturma için iyi bir alternatif olduğu
söylenebilir.
Ancak, yorucu olabilir, bu yüzden ayakta iş istasyonlarında mevcut bir sandalye ya da
iş istasyonu standı sağlanırsa / yükseklik ayarlı oturup kullanabilirsiniz
Ayrıca, bazen kilo değişimine yardımcı olmak için düşük ayaklık üzerinde bir ayak
desteği gerekebilir.
Yaralanma faktörleri;
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Boyun, sırt, omuzlar, kollar, bilekler veya el tendonları
Birincil nedenler:
Uzun süre tekrarlayan hareketler
Uygun olmayan postür duruşlar.

Şekil 178 : Aşırı kuvvet uygulaması.

14.3. Ergonomik Çözüm
Doğal & Rahat : Vücut en doğal pozisyonda olmalı
Bilekler düz
Vücuda yakın dirsek ile rahat
Omuzlar
Baş dikey hizada / omuzlar
Tekrarlamalı Hareketler
Otomatik tekrarlanan görevler için araçlar (vida ve cıvata sıkma vb.) kullanın
Bakım işlemlerini ve iş istasyonları yeniden tasarlayarak gereksiz görevleri / hareketleri
ortadan kaldırın
Sık sık molalar verin
Alternatif görevler ve süreçler farklı kas gruplarını kullanın.
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14.4.Yüksek Tekrarlamalı Hareketler İçin İş Zenginleştirme
Çalışma Hızlarını azaltma.
Mekanik yardımcı / Konumlandırma
Mengene parçaları tutmak için /Mengene
İşçiye işin uydurulması
Ses tanıma yazılımı
Mini aralar verilmesi..

Şekil 179 : Çalışma ortamı düzenlenmesi
Güçlü kavrama;
Kelepçeler ve bağlantı elemanları kullanın
Aracın veya nesnenin ağırlığını azaltın
Tasarım aracı / kullanıcı arabirimi
Malzeme Taşıma Alternatifleri bakınız
İki El kullanımı / Alternatif elin kullanımı
Keskin, bakımlı araçlar
Alternatif Pozisyonlar / Görevler
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Şekil 180 : El aletleri tasarımı.

14.5.El Aletleri Tasarımı Ve Çözümleri
Ağır, Sık, Uygun Olmayan Kaldırma
Ergonomik Çözümler:
Kapasitesini veya yük ağırlığını azaltın
Yük asansörleri, asansörler, forklift, konveyörler varsa tercih edin ..
Yatay taşıma mesafesini azaltın
Mobil raflar ve depolamayı gözden geçirin
Bükülmeyi önlemek için çalışma düzenleyin

Şekil 181 : Alçıpan yüklemek için sunta kaldırma sistemi.
El Aletlerinde Çözümler
El aleti için;
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Uygun alet gereksinimi için yeniden düşünün.
Aracın ağırlığını azaltın
Dönüşümlü çalışma
Kelepçeler ve Mengeneleri kullanın
El aletleri kulpların tasarımı önemli olabilir:
Görev ve kullanıcıya uygun kavrama şekli ve boyutu
Soğuk sıcaklık etkisini yalıtın
Bilek ve dirsekleri doğal pozisyonunda tutun.
Keskin kenarları veya basınç noktalarını ortadan kaldırın.
Sapları iki elle (mümkünse ) kullanın.
Titreşimi azaltın.
Yeniden tasarım.

Şekil 182 : Çalışma yerinin yeniden tasarlanması.Uygun postür geliştirme
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Şekil 183 : Uygun postür geliştirme.

Şekil 184 : Bilek ile çalışma
Şekil 185 Araçları operatörün en uygun yere koyun.
Bileğinizi keskin kenarlara ile temastan kaçınız.
operatörün en yakınına ve uygun olarak yerleştiriniz.

En sık kullandığınızı araçları

Şekil 186 : El ve elbileği.
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Şekil 187 : Postür uyum.
90 ° ila 105 ° 'de dirsekler. Mümkün üst ekstremiteye yükü azaltın.

Şekil 188 : Aydınlatma.

Şekil 189 : Uygun oturma yeri.
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Şekil 190 : Model Çalışma İstasyonu
Şekil 191 : Dirsek desteği.
Köşe masa üniteleri doğrudan çalışanın önünde monitörü konumlandırmak için gerekli.
Ayak dinlenme yeri
Çalışan kolunun ulaşabileceği mesafede çalışan için malzemelerin yeniden
düzenlenmesi
Alternatif işaretleme cihazları.
Bilek desteği yapılmış Klavye tepsileri
Doğal bilek açısı kolaylaştırmak için klavyeleri bölmek
Tamamen ayarlanabilir ergonomik koltuk.
Belge tutucu baş / göz ve boyun hareketleri en aza indirmek için
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ergonomide, stres azaltmak ve kas aşırı ilişkili birçok
potansiyel yaralanma ve bozukluklar ortadan kaldırmak, kötü duruş ile, v tekrarlayan hareket
önlemek için yapılmaktadır durumunu ifade eder?
A)Akılcı önlemler
B)Düzenleyici ergonomi
C)Motivasyon
D)Önleyici prosedür
E)Akılcı düzenlemeler
2.Aşağıdakilerden hangisi tekrarlamalı hareketlerde ergonomik çözümler arasında yer
almaz?
A) Otomatik tekrarlanan görevler için araçlar (vida ve cıvata sıkma) kullanılması.
B) Bakım işlemlerini ve iş istasyonları yeniden tasarlayarak gereksizgörevleri /
hareketleri ortadan kaldırılması.
C) Sık sık molalar verilmesi.
D) Alternatif görevler ve süreçler farklı kas gruplarını kullanılması
E) İş zenginleştirme.
3.Aşağıdakilerden hangisi yaralanma faktörleri arasında birincil nedenlerindendir?
A) Uzun süre tekrarlayan hareketler
B) Uykusuzluk
C) Esneme
D) Gerilme
E) Stres
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4.Aşağıdakilerden hangisi mühendislik önlemleri arasında yer almaz ?
A) İş ünitesi
B) Araç-gereç
C )Fizik mekân
D) Ekipman
E) Çalışanın eğitimi
5. Aşağıdakilerden hangisi İyi bir iş pratiği programının temel unsurları arasında yer
almaz?
A) Doğru çalışma teknikleri
B) Düzenli izlenmesi
C) Geribildirim
D) Ayarlamalar
E) İş Ünitesi
6. Aşağıdakilerden hangisi işin insana uyumunu sağlamada temel öğe olan ergonomik
çalışma yeri düzenleme yöntemlerinden biri değildir?
a) Fizyolojik açıdan
b) İş sağlığı ve güvenliğine dayalı
C) Mekanik açıdan
d) Antropometrik açıdan
e) Enformasyon tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme
7. İnsanın, kas ve iskelet sisteminin günlük hayattaki faaliyetler sırasında gösterdiği
mekanik özellikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ergonomi
B) Anatomi
C) Biyomekanik
D) Antropometri
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E) Bilişsel ergonomi
8. Hangisi ergonominin etkileşimini incelediği ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel
ve psikososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalıştığı öğeler arasında yer alır.
I. Araç-Gereç
II. İnsan
III. Çevre Koşulları
IV. Enerji ihtiyacı
A)I,III

B)II,III,

C)III,IV,I

D)I,II,III

E)II,III,IV

9. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde ergonomi uygulamaları sonucunda oluşacak
iyileşmelerden biri değildir?
A)Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
B)İş kazaları ve mesleki risklerin önlenmesi
C)İşçilerin işleri daha rahat yapmasını sağlayarak üretimin artırılması
D)İş gücü kayıplarının önlenmesi
E) Çalışanlara ödenen ücretlerin azalması
10. Doğru oturuş pozisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Ayaklar düz olarak yere temas etmeli
B) Diz 90 derece açılı olmalı
C) Sandalyede beli destekleyen parça olmalı,
D) Sırt dik, omuzlar rahat,
E) Baş bilgisayar seviyesinden yukarı

Cevaplar
1.E, 2.E, 3.A, 4.E, 5.E, 6.C, 7.C, 8.D, 9.E, 10.E
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