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Konu Ergonomik Risk Etmenleri 

Konunun genel 
amacı Katılımcılar ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilecek 

Öğrenme hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar. 

 Ergonomik risklerin etkilerini belirler. 

 Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları 
açıklar. 

Konunun alt başlıkları 

 Çalışma yaşamı ve ergonomi 

 Bilgi teknolojisine dayalı ergonomik düzenlemeler 

 Güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemeler 

 Ofis ergonomisi 

 İlgili mevzuat 
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ERGONOMİ 

Ergonomi, yunanca iş anlamına gelen ergon ile prensipler, kanunlar anlamına gelennomos adlı iki kelimenin 
birleşiminden oluşmuştur ve iş bilimi anlamınagelmektedir. Ergonomi kelimesi son zamanlarda sıkça kullanılmasına 
rağmen yeni bir bilimdeğildir. Kelime ilk kez 1857 yılında kullanılmıştır. 

Ergonominin Kapsamı ve Hedefleri 

Ergonomi, işbilimin bir alt bölümüdür. Bu bilim dalı anatomik, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve teknik bilgilerden 
yararlanarak, insan işinin yapılabilirlik ve dayanılabilirlik sınırlarının belirlenmesi için yöntemler geliştirir. Ergonominin 
görevi, insana yönelik bir iş düzenlemesinin temel bilgilerini sağlamaktır. Böylelikle ergonomi, işin insana ve insanın 
işe uyumu için gerekli koşulları belirler. Ergonomi kelimesi, Yunanca’dan alınmıştır (ergon=iş, nomos=öğreti). 

İşin insana uyumu aşağıdaki öğelerden oluşur: 

 Çalışılan yerin ve üretim araçlarının analizi ve düzenlenmesi (çalışma ortamı, makineler), 
 İş çevresinin analizi ve düzenlenmesi (ses, aydınlatma, iklim, titreşimler), 
 İş organizasyonunun analizi ve düzenlenmesi görevleri, işin içeriği, çalışma ve mola zamanları. 
 İnsanın işe uyumunda ise, diğer koşullar yanında, 
 Kişinin işin içeriğine bireysel yatkınlığı; özellikle yaşı, cinsiyeti ve bedensel yapısı dikkate alınarak yapılan 

personel planlaması ve işe yerleştirme, iş öğretimi ve işe alıştırma gibi hususlar yer alır. 

İnsanın Ergonomik Açıdan İncelenmesi 

İnsan çalışması ve onun düzenlenme koşulları hakkında yargıya varabilmek için, değerlendirme ölçütlerinin 
saptanması gerekmektedir. Bu değerlendirme ölçütleri, olanak çerçevesinde sadece bilim adamları tarafından 
değil, aynı zamanda toplumsal gruplar, örneğin toplu sözleşme taraflarınca da onaylanmalıdır. Değerlendirme 
ölçütleri; yapılabilirlik, dayanılabilirlik, beklenebilirlik, hoşnutluk gibi dört değerlendirme ölçütünü göz önüne alır. 

Yapılabilirlik (kısa vadeli): Antropometrik, psiko-fiziksel sorun; işbilimsel araştırma ve eğitim kapsamı; örneğin en 
büyük kavrama uzaklığı, en büyük basma gücü. 

Dayanılabilirlik (uzun vadeli): Çalışma fizyolojisi ve çalışma hekimliği sorunu; işbilimsel araştırma ve eğitim 
kapsamı; örneğin kas ile çalışmalarda dayanıklılık sınırları.  

Beklenebilirlik: Toplumbilimsel sorun; dayanılabilirlik sınırları içindeki koşulların gruplar tarafından kabulü, 
toplumbilimsel kapsamı içinde. 

Hoşnutluk: Psikolojik sorun; bireysel hoşnutluk dikkate alınarak beklenilebilir koşulların kabulü, bireysel ve sosyal 
psikoloji kapsamında. 

Çalışma Biçimleri 

Sanayi ve büro işlerine ilişkin görevleri sınıflayabilmek için önce, enerji ve enformasyon ağırlıklı çalışma biçimleri 
arasında bir sınırlandırma yapılabilir. Diğer çalışma biçiminin payı hiçbir zaman sıfır olmayacağı için, 
sınırlandırmada kullanılan kavramlar zayıflatılarak çoğu kez öncelikle enerji ağırlıklı ve öncelikle enformasyon 
ağırlıklı çalışma biçimlerinden bahsedilebilir. Enerji ağırlıklı çalışmada özellikle kaslar, kalp ve kan dolaşım sistemi, 
kassal çalışmada hem kas hem de duyu organları zorlanıyorsa, sensomotorik çalışmadan söz edilir. 

Enformasyon ağırlıklı çalışma – duyu organlarının, zihinsel yeteneklerin ve az ölçüde kasların veya hemen 
tamamen zihinsel yeteneklerin kullanılmasına bağlı olarak - tepkisel bağlantı kurucu veya yaratıcı çalışma olarak 
adlandırılır. Üretim ve montaj alanındaki çalışmalar, genelde güç üretimi, kas ve duyu organlarının uyumu ve de 
enformasyonun tepkiye dönüştürülmesidir. 

Büro ve hizmet alanında ise daha çok giriş ve çıkış enformasyonları dönüştürülmekte veya yeni enformasyonlar 
üretilmektedir. 
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Çalışma Biçimi 

İş görevinin 
karakteristiği 

nedir? Yardımcı 
soru: insandan 

beklenen nedir? 

Etki ne ile karakterize 
edilir? 

Etkiyi karakterize eden 
unsur nedir? Yardımcı 
soru: İş görevi ağırlıklı 

olarak hangi organları 
zorlamaktadır? 

Etkiyi 
karakterize 

eden unsurlar 
Örnekler 

Enerji ağırlıklı 
çalışma 

(Kuvvet üretme 
ve verme) 

Sensomotorik 
çalışma 

Belirli kesinlikte el 
ve/veya kol hareketleri 
yapmak. Bunlar için sarf 

edilecek kuvvet, 
değerlendirme 

açısından önemli 
değildir. 

Kaslar, lifler, 
duyu organları 

Montaj işi, 
örgü örme 

Enformasyon 
ağırlıklı çalışma 

(Enformasyon 
işleme ve 
üretme) 

Yaratıcı olma 
Enformasyon üretmek 
ve gerekiyorsa vermek 

“Zihinsel 
yetenekler” 

Buluş 
yapma, 
problem 
çözme 

Bağlantı kurucu 
çalışma 

Enformasyonları almak, 
işlemek, başka 

enformasyonlar haline 
dönüştürmek ve vermek 

Duyu 
Organları 
‘’zihinsel 

yetenekler’’ 

Telefon 
etme, 

program 
yazma 

Tepkisel çalışma 
Enformasyonları almak 
ve işlemek, gerekiyorsa, 

tepki göstermek 

Duyu organları 
(kaslar) 

Kontrol, 
gözetleme 

Tablo 1 - Laurig’ e Göre Başlıca Görev Tipleri 

İnsan Performansı ve Performansın Dağılması 

Performans İstemleri 

İnsanın sürekli bedensel ve zihinsel çalışması, -toplum içinde erişilmek istenen hedeflerden bağımsız olarak varlığını 
sürdürmesi için zorunludur. Bireyin, bir insan topluluğunun toplam performansına katkısı, bu grubun ve çevrenin, 
örneğin ailesinin, kişiye yönelttiği performans istemlerine göre şekillenir. 

Bu performans istemleri, ürünle ilgili olarak sadece zaman ve miktar gereklerini değil, nitelikle ilgili özellikleri de 
kapsar. Ancak bunlar, iş sisteminin bir parçası olarak her zaman yalnız insana değil, biyolojik, toplumsal, örgütsel 
ve teknik bileşenleri ile iş sisteminin bütününe yöneliktir.  
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Performans Arzı – Performans Yeterliği 

Kişi, kendine yöneltilen performans istemlerini, performans yeteneği ve performansa hazır olma öğelerinden 
oluşan, kişisel performans arzı ile karşılar. Burada sözü edilen “performans yeteneği” kavramı; hem kısa süreli 
yüksek performans yeteneğini, hem de daha düşük, ama uzun bir süre boyunca sürdürülebilen performans 
yeteneğini kapsar. Performans yeteneği kavramı, genel olarak, performans isteminin karşılanabilmesi için 
harekete geçirilebilecek, yararlanılabilir bireysel performans toplam gücünün düzeyi olarak tanımlanabilir. 

Performansa Hazır Olma 

Performans yeteneği, bir insanın yararlanılabilecek teorik azami kişisel kapasitesini gösterir. Ancak bu tanım, 
insanın performans arzını belirlemeye yetmez. İnsanın performans arzı, mevcut koşullar altında performans 
yeteneğini kısmen veya tamamen ortaya koymaya hazır olmasına ya da olabilmesine bağlıdır. Yani performansa 
hazır olma kavramı, sözü edilen bu azami kapasiteden tümüyle yararlanılmasını karakterize eder. 

Performans yeteneği ve performansa hazır olmaya ilişkin faktörlerin en önemlileri, Şekil – 2 de bir arada 
gösterilmiştir. Bu şekilden, performans yeteneğinin bir taraftan insanın özelliklerine ve temel yeteneklerine, diğer 
taraftan da edinilen bilgilere ve beceriye bağlı olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 1 – Performans Yeteneği ve Performansa Hazır Olma Faktörleri 

Çalışan Kişinin Uygunluğu 

Çalışan bir kişinin yapılacak işe uygunluğu, “nitelikler”, “yetenekler”, “beceriler”, “bilgiler” bileşenlerine bağlıdır. 

Performans Arzının Zaman İçinde Değişimi 

İnsanın performansı, bir taraftan performans yeteneğine, diğer taraftan ise performansa hazır olmanın periyodik 
değişmelerine bağlıdır. Diğer etkenlerin yanı sıra, alıştırma ve yorulma da performans yeteneğini zamanla 
etkileyen öğelerdir. 

Performansa Hazır Olmanın Periyodik Dalgalanmaları 

Performansa hazır olmanın gün boyunca dalgalanmalarını gösteren eğri, günlük ritim ya da bioritim; vardiya ve 
mola düzenlemesi, yemek zamanı, serbest zaman davranışı gibi etkenlere ve nihayet günün saatlerine bağlı olan 
biyolojik bir temel kanundur. 

Günlük ritmde, öğleden önce, saat 9’a doğru bir fonksiyon maksimuma erişilir. Buna kıyasla daha düşük bir 
düzeye erişebilen ikinci yükselme, öğleden sonraki saatlerde görülür. Mutlak minimum, yani “ölü nokta” ise, gece 
saat 2 ile 4 arasındadır.  

Performans İstemi
Performans

İnsan Performans Arzı

Nitelikler ve Temel Yetenekler
Yapıya ve Cinsiyete Özgü Farklılıklar (İnsanın Temel Yapısı)
Sağlık
Yaş
Antreman

Edinilen Bilgi ve Yetenekler
Eğitim
Deneyim
Araştırma

Fizyolojik Olarak Performansa Hazır Olma
Günlük, Haftalık ve Yıllık Dalgalanmalar
Fiziksel Çevre (Gürültü,İklim)
Hormonal Dalgalanmalar

Psikolojik Olarak Performansa Hazır Olma
Çalışanın İşine Karşı Genel Tutumu
Ruhsal Durum
İş Çevresi
Kişilerden Oluşan Çevre
Özel Yaşantı

Performans Yeteneği Performansa Hazır Olma
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Şekil 3 – 24 Saat Içinde Biyolojik Ritim 

Günlük ritm, iş kazalarının oluşmasını ve yanlış hareketleri de etkiler. Günün performanstan en fazla yararlanılan –
yoğun ve çabuk alışılan- saatlerinde, yanlış hareketler de artar. Eğer iş sistemi devamlı aynı kalması gereken bir 
çalışma temposu öngörüyorsa, performansa hazır olmanın düşük olduğu zamanlarda da yanlış hareketler ve iş 
kazaları meydana gelebilir.  

İş organizasyonunda, insanın biyolojik günlük ritmi de hesaba katılmalıdır.  

Performansa hazır olmada ikinci önemli faktör de, performansa özenme olarak da tanımlanan performansa 
psikolojik açıdan hazır olma durumudur. İnsanın performansa fizyolojik açıdan hazır olmasında görülen eksikliğin 
yeri, insanın performansa gereken derecede özendirilmesiyle belirli ölçüde doldurulabilir.  

Örneğin, psişik alanda etkin olabilen önemli faktörler şunlardır: 

 İşe karşı genel tutum 
 Psişik nedenlere göre değişebilen ruhsal durum 
 İş ve iş çevresinin etkileri 
 Çevredeki kişilerin özendirici etkileri (işletmenin sosyal ortamı) 
 Özel yaşamdaki olaylara dayanan ruhsal durumlar 

Alıştırma 

Birbirinin aynı veya birbirine benzeyen işlerin aynı kalan koşullarda tekrarlanması sonucu performansta, çalışanın 
zorlanmasındaki düşüş, işin gerçekleştirilmesindeki için gereken zamanın kısalması ve yapılan işin niteliğinin 
iyileşmesi belirtileriyle izlenebilen bir iyileşme görülür. İşin tekrarlanmasıyla ortaya çıkan bu performansın 
iyileştirilmesi işlemi, işe alışma kavramıyla tanımlanır. Alışma, çalışanın eğitim düzeyinden bağımsız olarak ortaya 
çıkar.  

Alışma Eğrileri 

Örneğin parça başına gereken zamanın alışma ilerledikçe kısalması, öğrenme ve alışmanın ilk dönemlerinde 
daha hızlı bir gelişme gösterir; ancak zamanla yavaşlar. İşletmelerdeki deneyimler ve bilimsel araştırmalar 
sonucunda, alışma ile parça başına gereken zamanın genel olarak aşağıdaki etmenlere bağlı olduğu 
saptanmıştır  

 İşin tekrarlanma sayısı ve alışma süresi, 
 İnsanın görevi gerçekleştirmede yararlanabildiği, yaradılışından gelen yetenekleri ve daha önceki 

çalışmalarından edindiği deneyimlerinden aktarabileceği uyum ve alışkanlık, 
 Çalışma yönteminin zorluk derecesi, 
 İş öğretimi tekniği 
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Şekil 3 - Alışma Eğrileri 

 

Gruplara Özgü Koşullar 

Yaşlı İşgörenler 

İnsan Özelliklerindeki Değişimler 

İnsanın çok sayıda özellikleri arasında yaşını, cinsiyetini ve sağlık durumunu ele alarak bunlardan doğan 
yetenekleri tartışmak mümkündür. Şekil – 4 de, insan özelliklerinin ve davranışlarının ilerleyen yaşa bağlı olarak 
gösterdiği değişimler genel bir tablo halinde gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 4 - Yaş İlerlemesiyle İnsan Özelliklerinde Ve Davranışlarında Görülen Değişimler 

Eğer önce bedensel performans yeteneğini, örneğin kas kuvvetini incelersek, bunun maksimum değerine 25. 
yaşta ulaştığını (Şekil – 5) ve daha sonra sürekli düştüğünü görürüz.  

Yaşlanmayla artan özellik ve 
yeteneklere örnekler : 
 
 
 

İş ve meslek deneyimi, 
Düzenleyici düşünce yeteneği ve bağımsızlık, 
Konuşma ve yargı yeteneği, 
İnsanlara yaklaşım ve insanlarla işbirliği yeteneği, 
Sıralama ve tasarım görevlerindeki isabet yeterliliği, 
Enerji ve bilgi kullanımını gerektiren işlerde alışkanlık, 
Karmaşıklık derecesi düşük işlerin uygulamasındaki duyarlık, 
Güvenilirlik ve sorumluluk bilinci, 
Denge ve süreklilik, 
 

Yaşlanmayla azalan özellik ve 
yeteneklere örnekler : 
 
 

Kassal güç, 
Görme, işitme ve dokunma gibi duyu organları yetenekleri, 
Soyut ilişkileri anlama, 
Kısa dönemli bellekte depolama yeteneği, 
Soyutlama yeteneği, 
Algılama hızı ve bilgileri değerlendirme hızı, 
Özellikle karmaşık görevlerde tepkime yeteneği 
 
 

Şekil 5 -Yaş ilerlemesiyle insan özelliklerinde ve davranışlarında görülen değişimler 
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Şekil 5 - İlerleyen Yaşa Bağlı Olarak Değişen Kas Kuvveti

Yaşlı insanlarda daha çok zihinsel alanda bazı yeteneklerde artma görülür. Böylece yaşlıların çalışma alanları 
enerji gerektiren kassal çalışmalardan, zaman baskısı altında yapılmayan deneyim, karar verme yeteneği, 
sorumluluk bilinci ve güvenilirlik gerektiren işlere doğru kaymaktadır. Sorumluluk bilinci, güvenilirlik ve dengelilikle 
kaza sıklığı yaşa bağımlı olarak paralellik göstermektedir. 

14 ile 20 yaşları arasında kaza sıklığı eğrisi en üst sınırdadır, artan yaşla doğru orantılı olarak devamlı düşmeye 
başlar. Ancak yaşla birlikte azalan canlılık nedeniyle kaza sonucunun ağırlığı da artmaktadır. Özellikle iş 
kazalarının yaşlı insanlar üzerindeki psişik etkileri unutulmamalıdır. 

Kadın İşgörenler 

Beden Ölçüleri ve Ağırlık 

Çalışan kadınlar, erkeklere nazaran ortalama olarak 10 cm. daha kısa ve 10 kg. daha hafiftirler. Kadınların kısa 
ve hafifçe içe dönük vücut yapıları kaza tehlikesini arttırmaktadır. Kadın bedeni kalçadan itibaren hafifçe öne 
doğru eğik olduğu için kadınlar erkekler kadar uzun süre ayakta kalamazlar.  

Kadınların toplam ağırlıkları içindeki yağ oranı daha elverişsiz olduğundan, kadınlar sürekli performans 
yeteneğine erkeklere kıyasla daha kısa zamanda ulaşırlar. 

Kadınlarda yüksek olduğu söylenilen parmak becerisi, cinsiyet farklılığına değil kadın işçilerde daha çok rastlanan 
işe çabuk alışma özelliğinden kaynaklanır. Yapılan testler, kadınların sadece % 6 ile % 10 arasında daha yüksek 
parmak becerisine sahip olduklarını göstermiştir.  

Kadınların uygulamada pek sık sözü edilen tekdüzeliğe dayanıklılıkları, bilimsel araştırmalarla 
belgelendirilememiştir. Ancak kadınların daha sık olarak, kısa çevrimli ve tekrarlanan işlerde çalıştırıldıkları 
doğrudur. 

Performans Kısıdı Olanlar (Düşük Performanslılar) 

Toplumsal sorumluluk açısından ve ekonomik nedenlerden de performansı kısıtlı olan kişilerin çalışmaya devam 
ettirilmesi ve işletmede kendilerinden yararlanılması sağlanmalıdır. Uygun bir işyeri bulabilmek için işletmedeki 
çalışma yerlerine ait verilerin ve iş gereklerinin belirtildiği bir veri merkezinin bulunması yararlı olur. Bu veri merkezi 
şu soruların yanıtlanmasında yayarlı olabilir: 

 Hangi çalışma yerlerinde belirli yetenek ve beceriler gereklidir veya gerekli değildir?
 Özürleri dolayısıyla, yetenek ve becerileri belirli ölçüde kısıtlı kişiler hangi çalışma yerlerine yerleştirilebilir?
 Performansı kısıtlı bir kişiden belirli bir çalışma yerinde yararlanmak için düzenleme açısından hangi

değişikliklerin yapılması gerekiyor?
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Yüklenme / Zorlanma 

İş Yüklenmesi 

İnsan çalışmasının değerlendirilmesinde yüklenme ve zorlanma kavramlarının önemi büyüktür. Teknik 
terminolojiden alınmış kavramlar, insanla ilgili olarak kullanıldıklarında da eşdeğer anlamdadır. İnsana verilen 
görevlerden türetilen etkinlik gerekleri, bir işin enerji kullanımı açısından ağırlığını ve enformasyon yönünden 
güçlüğünü simgeler. İşin ağırlığı ve güçlüğü; duruma özgü, yani iş çevresini oluşturan ortam ile birlikte insanın 
yaptığı işteki yüklenmesini belirler. 

DIN 33 400, yüklenme kavramını iş sisteminin insan üzerinde yarattığı etkiler bütünü olarak tanımlar. Konuyla ilgili 
bir kavram olarak iş yüklenmesi görev ve duruma özgü kısmi yüklenmelerden oluşur.  

Her kısmi yüklenme, yüklenme düzeyi ve yüklenme süresi bileşenlerinden oluşur. Sabit yüklenme altında geçen 
zaman aralıklarına, yüklenme dilimleri adı verilir. Toplam yüklenme süresi, yüklenme dilimlerinin toplamından 
meydana gelir. Böylelikle bir mesai süresi içindeki toplam yüklenme, kısmi yüklenmelerin düzey, süre, sıra, birbiri 
üzerine eklenme ve zamansal durumları yardımıyla tanımlanabilir.  

İş Zorlanması 

İş yüklenmesinin tersine, İş Zorlanması insanla ilgili bir kavramdır. Bu kavram, iş yüklenmesinin kişi üzerindeki etkilerini 
belirler. Bu etkiler, bireylerin performans yeteneğine bağlı olduğundan, aynı iş yüklenmesi altındaki iş zorlanması, 
insandan insana farklılıklar gösterir. 

Şekil 7 - Yüklenme ve Zorlanma Kavramlarının Mekanik Modeli 
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Yüklenme Süresi

Yüklenme Zamanı

Şekil 6 - Kısmi Yüklenmelerden Toplam Yüklenmenin Oluşumu
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Aynı nesnel yüklenmeye maruz oldukları halde, örneğin bir algılama görevi, düşük performans yeteneğine sahip 
bir kişinin, yüksek performans yeteneğine sahip bir kişiye göre daha fazla zorlanmasına neden olur. 

Yüklenmeyi Derecelendirme ve Ölçme Olanakları 

Bedensel Ağırlıklı İş 

Bedensel Çalışmada Yüklenme Analizi 

Bedensel çalışmada vücut duruşu, statik tutma işi, tek yanlı ve ağır dinamik kassal çalışma analiz edilebilir ve 
yüklenme düzeyinin en azından bir kısmı, sayısal olarak saptanabilir. 

 

Şekil 8 – Tutma İşi, Kassal Çalışma Çeşitleri ve İlgili Tanımlama Karakteristikleri 

 

Kasların Yapısı 

Kaslar, kemikler ve liflerle birlikte insanın asıl hareket mekanizmasını oluşturur. Kaslar, insanın vücut ağırlığının % 40’ 
ını teşkil eder. İnsanın kemikleri, kasların çekme kuvveti sayesinde bir arada durur.  

Kassal Çalışma Şekilleri 

Kassal çalışmada, çeşitli zorlanmalarla belirlenen ve genellikle bir kaçının üst üste görüldüğü dört ayrı şekil vardır: 

 Statik durma işi 
 Statik tutma işi 
 Ağır dinamik çalışma 
 Tek yanlı dinamik çalışma 
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Statik çalışmada kas, bir dış kuvvete karşı uzun süre kasılmış olarak kalır. Bu sürede insanın kol ve bacakları da 
hareketsiz durur. Bu koşullar altında kas çabuk yorulur. Kasılma sırasında kası besleyen kan damarları daralır ve 
bunun sonucunda da kasın taze kanla beslenmesi ve çalışma sonucu oluşan artıkların atılması işlemi yavaşlar 
veya tamamen durur.  

Buna karşılık dinamik çalışmada, kasın kasılma ve gevşemesi kısa aralıklarla değişir ve böylece kasın kanla 
beslenmesi kolaylaşır ve insan daha az yorulur.  

Şekil 9 – Dinamik ve Statik Çalışmada Kaslardaki Kan Dolaşımı Ve Kan Gereksinimi 

Ağır ve Tek Yanlı Dinamik Kassal Çalışma 

Daima daha fazla enerji dönüşümüne yol açan büyük (ağır) kas gruplarının gördüğü işler, ağır dinamik kassal iş 
olarak tanımlanır.  

İş gören bir insan, vücudundaki kas gruplarından birini veya bir kaçını çalıştırdığında gruplardaki toplam kas 
kütlesinin yedide biri harekete katılıyorsa ve dakikadaki kasılma frekansı 15’ten fazla ise bu iş tek yanlı dinamik 
kassal çalışma olarak tanımlanır.  

Statik kassal çalışma yorucudur. Bu yüzden de, bu çalışma şeklini daha ayrıntılı bir biçimde incelemek doğru olur. 
Statik iş, önce tutma işi ve durma işi olarak ikiye ayrılır. Gerçekte durma işi, tutma işinin özel bir biçimidir. Dışa doğru 
kuvvet uygulamasının olmadığı durma işinde zorlanma, vücudun belirli bir pozisyonda tutulmasından doğar 
(örneğin arkalığı olmayan bir sandalyede oturmak gibi). 

İnsanın çalışması sırasında vücut duruşunun uygun olmaması, orta veya uzun vadede bir dizi sonuçlar doğurabilir. 
Bunlar arasında iş gücünden belli bir süre yararlanılmaması veya çalışanın sakat kalarak iş gücünü tamamen 
yitirmesi sayılabilir. 

İŞ DÜZENLEMEDE UYARILAR 

İnsanın iş görürken kaslarını uygun biçimde kullanabilmesi için aşağıdaki temel kurallar geçerlidir: 

 İş için gerekli kuvvet, bu işi görecek kas grubunun maksimum kuvvet değerini aşmamalıdır.
 Normal kullanım sıklığında bu oran yaklaşık % 30’dur.

E
R

G
O

N
O

M
İK

 R
İS

K
 E

T
M

E
N

LE
R

İ



238

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI

12 / 42 

 Maksimum kuvvet, kuvvet yönünün çalışan insana göre olan konumuna bağlıdır. Bu yüzden kuvvet yönleri,
insan vücudunun ana eksenine veya omuz eklemine doğru olmalıdır.

 Statik kassal çalışmadan mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.

Aşağıdaki önlemlerle insanın çalışırken elverişsiz biçimde durması önlenebilir: 

 Uygun çalışma yüksekliği,
 İş parçasının yükseğe kaldırılması,
 Alçakta duran iş parçalarının önünde oturma,
 Ayakta çalışma halinde dinlenme için oturma olanaklarının sağlanması veya ayakta ilişilecek bir yüksek

taburenin bulundurulması
 Mümkün olduğu kadar az sayıda kas grubunun zorlanmasını sağlamak amacıyla, çalışan insanın

vücudundan geçen kuvvet çizgisi mümkün olduğu kadar kısaltılmalıdır. Buna, vücudun tamamının veya belirli
kısımlarının bir yere dayanması veya vücudun dönme momentlerinin önlenebilmesi için karşı yönlü
hareketlerin yapılabilmesi ile erişilir.

 Kuvvet gerektiren hareketler için, çekme hareketi yerine yatay sürme veya itme hareketi yeğlenmelidir.

Her kassal harekette, kaslarda enerji ortaya çıkaran bir takım madde değişim süreçleri meydana gelir. Bunun için 
de besin maddeleri (karbonhidratlar ve yağlar) ile oksijen gereklidir. Kan, karaciğerden aldığı besin maddelerini 
ve akciğerden aldığı oksijeni kas hücrelerine taşır. Kaslar ne kadar çok çalışırsa, bu yakıt maddelerine gereksinim 
o denli artar. Gereksinimin karşılanmadığı ölçüde de iş zor ve yorucu olur.

İşe başladıktan birkaç dakika sonra, solunan oksijen miktarıyla, organizmanın gereksinim duyduğu oksijen miktarı 
dengelenir. Ağır bedensel çalışma sırasında bu dengeye erişilmeyebilir. Böyle durumlarda meydana gelen 
“oksijen açığı” iş bittikten sonra da insanın hızlı nefes almasıyla karşılanır.  

Çalışma Sırasında Tüketilen Enerji 

Bedensel çalışmanın ağırlığını, enerji değişimini inceleyerek saptamak mümkündür. Enerji değişimi, vücudun 
çeşitli fonksiyonlarını yerine getirmek için bir zaman biriminde gereksinim duyduğu ve gıda maddelerinin 
yakılmasıyla kazanılmış, enerji miktarıdır. İnsanın çalışması için, gerekli olan enerjinin yanı sıra, dinlendiği 
zamanlardaki metabolizma olayları (kalp kaslarının, solunum kaslarının, sindirim organlarını hareket ettiren kasların 
beslenmesi) için de enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerji tüketimine temel enerji tüketimi denir. Ölçümler veya tablolar 
yardımıyla bulunabilen temel enerji tüketimi insanın yaşına, cinsiyetine, boyuna ve ağırlığına göre değişir. 

Şekil 10 - Yaşa ve Cinsiyete Bağlı Olarak Günlük Temel Enerji Tüketimi 

Enerji tüketiminin birimi kilojoule’ dur. (kJ) 1978 yılı Ocak ayına kadar kullanılmış birim olan Kilokalori (kcal), 4,19 kJ’ 
e tekabül eder. Enerji tüketiminin değişik biçimlerini bir arada değerlendirecek olursak, orta boylu (175 cm) ve 
ortalama ağırlıkta (75 kg) genç bir adamın temel enerji tüketimi 24 saat içinde yaklaşık 7000 ile 7500 kJ 
arasındadır. Serbest zamanda enerji tüketimi, spor ve bahçe işlerinde çalışma için tüketilen enerji hariç, 24 saatte 
yaklaşık 2500 kJ’ u bulur. Bu demektir ki, insanın 24 saatte yaklaşık 10 000 kJ enerjiye gereksinimi vardır. Çalışma 
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için enerji gereksinimi bu değere eklenir. 8 saatlik mesai süresinde 4200 kJ’ a kadar (1000 kcal) enerji tüketilen 
işler hafif; 4200 ile 6300 kJ enerji tüketilen işler orta ve 6300 ile 8400 kJ arası enerji tüketilen işler ağır ve tüketimi 
8400 kJ’ un üzerindeki işler ise çok ağır işler olarak tanımlanır.

Şekil 11 – İşin Ağırlığı Ve Enerji Tüketimi 

Çok ağır işin bu şekilde sınırlanmasından; 

Erkekler için 16,5 – 17,5 kJ/ dak ve 

Kadınlar için 11,0 – 12,0 kJ/ dak 

olan sürekli performans sınırı elde edilmiştir. Çalışan kimseye zarar verilmek istenmiyorsa, yıllık ortalamada bunun 
üzerine çıkılmaması gerekir. 

YORULMA VE DİNLENME 

Yorulma ve dinlenme her yaşayan organizma için söz konusu olan periyodik olgulardır. Yorulma, organ veya 
organ sistemlerindeki performans veya fonksiyon azalmasıdır. Yorulma yeterli bir dinlenme ile tekrar dengelenir. 
Bu durum hem insanın çalışıp çalışmamasından bağımsız olan biyolojik yorgunluk, hem de iş zorlamasının bir 
sonucu olan iş yorgunluğu için geçerlidir. İş yorgunluğu sürekli olarak yapılması gereken bir aktiviteye ait hemen 
saptanabilen veya daha sonra ortaya çıkan tüm değişiklikleri kapsar. 

Yorulma deyiminden eğer olgu değil de, bir kez erişilen bir durum kastediliyorsa o zaman yorgunluk derecesinden 
söz etmek daha kolay anlaşılabilir.  

Yorgunluk hiçbir halde organizma için zararlı bir durum değildir. Ancak eğer çok fazla enerji harcanması veya 
uzun süren bir dikkat yükselmesi sonucu bitkinlik meydana gelmişse, performans yeteneği ve sağlık üzerine etkili 
bedensel ve psişik yorgunluk belirtileri ortaya çıkar. İş yorgunluğu zorunlu hallerde çalışma saatlerindeki dinlenme 
zamanları ve dinlenme olanakları ile göz önüne alınmalıdır. 

İş yorgunluğunun değerlendirilmesi bir organın veya tüm organizmanın fonksiyon yeteneğinin azalması 
incelenerek yapılabilir. Bu azalma iş sırasındaki sürekli performans sınır değerleri aşıldığı zamanlarda ölçülebilir. Bu 
da kendini aşırı yüksek kalp atış frekansında, yüksek toplam dinlenme nabzında veya kas aksiyon potansiyelinin 
yüksek artma hızında gösterir.  

Bununla birlikte bu ancak birinci derecede bedensel ağırlıklı çalışma için geçerlidir. Eğer kasların daha az, buna 
karşılık duyu organlarının ve sinirlerin daha fazla yüklendiği enformasyonel – düşünsel çalışma söz konusu ise, 
yorulmanın zorlanmayı ölçerek saptanması çok zor olur.  

Enformasyonel – düşünsel ağırlıklı çalışmalardaki yorgunluğun saptanması için bir yol, bu tür işlerin yapılmasıyla 
ortaya çıkabilen belirtilerin kaydedilmesidir.  

Yorulmada duyu ve sinir organlarında görülen belirtiler 

Algılama bozuklukları 

Sinyalleri eksik, gecikmiş veya yanlış yorumlama, eleştiri yeteneğinin azalması, aceleci tanıma varsayımları 
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Koordinasyon süreçlerinde bozukluklar 

Yanlış hareketler, düzeltme hareketleri için fazla zaman harcama, zaman birimi başına göz hareket sayısında 
düşüş, tespit işlemi başına sürenin uzaması 

Dikkat ve konsantrasyon bozuklukları 

Tepki süresinin uzaması, atlanan tepkiler, kişiden kaynaklanan faaliyetler sonucunda dikkat azalması, dikkatin 
bloke olması 

Düşünme bozuklukları 

Düşünce akışının yavaşlaması, bilince yabancı kavramların üşüşmesi, düşünme işleminin hep yeni baştan 
başlaması, kavram oluşturma ve hafıza bozuklukları 

Dürtü yapısında bozukluklar 

İlgi azalması, bıkkınlık ve sıkıntı oluşması, kendi hatalarına karşı boş vermişlik, makinelere, aletlere ve iş 
arkadaşlarına karşı ters tutumlar. 

Yorulmaya benzer durumlar 

Tekdüzelik ve bıkkınlık gibi yorgunluk benzeri durumları yorgunluktan ayırmak gerekir. Böyle durumlarda uyku hali 
veya zihinsel durgunluk gibi yorulma belirtileri görülürse de bu belirtiler daha değişik ve ilginç çalışmalara birden 
ortadan kalkar.  

Yorgunluğa benzer durumlardan biri olan tekdüzelikten, çok az değişen ve sürekli tekrarlanan işlerde yavaş yavaş 
oluşan bir aktivite düşüşü anlaşılır. Tekdüzelik kavramı iş durumunu olduğu kadar psişik durumu da belirtir. 
Tekdüzeliğin ortaya çıkmasını kolaylaştıran durumlar şunlardır: 

 Genel olarak çekicilik eksikliği, 
 Çalışanın dikkat alanının küçüklüğü, 
 Tekdüze, ritmik ve sürekli bir uyarının varlığı, 
 Bedensel hareket olanağından yoksunluk, 
 İşyerinin sıcak oluşu, 

Tekdüzeliğin aksine bıkkınlık çalışanın düşük aktivitesine bağlı değildir. Bıkkınlık, tekrarlanan faaliyetlere karşı bir 
direnç doğduğunda meydana gelebilir. Bıkkınlığın belirtileri kızgınlık, performans düşüşü, "yerinde sayma" ve 
"ilerleyememe" duygularıdır.  

İşin Zaman Açısından Organizasyonu 

Çalışma Zamanının Düzenlenmesi 

Çalışma zamanı, ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenir. Her işyerindeki çalışma zamanları bu yasal 
çerçeve içinde kalmak koşuluyla ve çoğunlukla toplu sözleşmeler ile belirlenir. 

 Çalışma zamanının fizyolojik bakımdan performansa hazır olma eğrisinin maksimumları ile yaklaşık olarak 
çatışabilmesi için tek vardiyalı çalışmada işbaşı zamanı sabahları 7 ile 8, öğle tatili 12 ile 14 ve paydos zamanı 
16 ile 18 saatleri arasında olmalıdır.  

 Bu, günlük biyolojik ritim eğrisi yalnızca bir ortalama değer ifade ettiği ve çok kişi, performans maksimumlarına 
bundan daha erken ya da daha geç eriştikleri için, organizasyon açısından mümkün olduğu takdirde, 
değişken çalışma zamanının uygulanmaya konulması, amaca uygunluğu açısından, üzerinde durulmaya 
değebilir.  

Değişken çalışma zamanı deyiminden, başlangıç ve bitimi sabit kalan çalışma zamanından farklı olan tüm 
zaman düzenlemeleri anlaşılmalıdır. Bu sistemlerde her iş görenin, çalışma zamanının fizyolojik bakımdan 
performansa hazır olmasına, özel yaşam koşullarına (örneğin evinden işine uzun sürede gidebilme) göre 
ayarlama imkanı vardır. Buna karşılık işveren için de bu tür bir düzenleme yararlı olabilir. 
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Dinlenme Molaları 

Eğer başka dinlenme olanağı yok ise, artan iş yorgunluğu ile birlikte dinlenme molalarına gereksinim doğar. 
Burada dinlenme molası ile iş zamanındaki her türlü ara verme anlaşılmaktadır. Bu tür ara vermeler düşen 
performansı önler veya geciktirir. 

Her bir mola süresinin dinlenme değeri farklıdır. Bir moladaki dinlenme değeri başlangıçta en fazladır ve mola 
zamanının uzamasıyla gittikçe düşer. Bunun için çok sayıda kısa mola, bir uzun moladan daha iyidir. 

Şekil 12 - Her Bir Mola Süresinin Dinlenme Değeri 

Vardiya ve Gece Çalışması 

Molaların dağılımından çok, vardiya ve gece çalışmasının organizasyonu bir dizi ergonomik sorunu beraberinde 
getirir. Özellikle gece çalışan bir işçi fizyolojik bakımdan performansa hazır olma eğrisinin gidişine karşıt çalışmak 
zorundadır. 

Bunun, uyum sağlama zorluklarından kendini iyi hissetmemeye kadar varabilen bir dizi sonuçları vardır. Vardiya 
işçilerinin sık sık, mevcut sosyal ilişkileri ve normal yaşam ritimlerinin ters yüz olması dolayısıyla, iştahsızlık, uykusuzluk, 
performans yeteneğinin düşmesi; mide ve kan dolaşımı rahatsızlıkları gibi konularda şikayetçi oldukları görülür. 
Uzun süre çalışan kimselerde dahi, fizyolojik fonksiyonlarda tam bir tersine dönüşün olmadığı ispatlanmıştır. 

Gece vardiyasında çalışmanın kaza sıklığına etkisi kesin olarak ispatlanamamıştır.  Bunun nedeni de muhtemelen 
kaza sayısının çalışma temposuna sıkı sıkıya bağlılığı ve temponun da gündüzdeki performans maksimumlarında 
en büyük değerde olmasındandır.  

Şekil 13 – İsveç’de Bir Gaz Tesisinde, 1912 – 1931 Yılları Arasında (175 000 Saatte) Yapılan Hata Sayısı 
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ÇEVRE KOŞULLARININ İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

İklim 

İnsan vücudunun sıcaklığı 37 ºC civarındadır. Bu değerden ancak çok küçük ölçüde farklı olabilir. Aksi halde 
soğuk veya sıcak rahatsız edici biçimde algılanır ya da hastalık belirtileri görülür. Vücut sıcaklığının 1,5 ºC 'den 
fazla yükselmesi yaklaşık 335 kJ'lık bir ısının depolanması demektir ki, bu da bir ısı birikimine neden olarak “sıcak 
çarpması”na yol açabilir. 

İnsan vücudu, kaslarda, eklemlerde ve özellikle ciltte büyük sıcaklık değişikliklerini kaldırabilir. Örneğin gayret 
gerektiren işlerde kasların sıcaklığı birkaç derece fazla; dışarıda, soğuk havada cildin sıcaklığı birkaç derece 
düşük olabilir. 

İnsan yapısının, vücut sıcaklığını kuvvetli dalgalanmalara karşı korumak üzere, içteki ısıyı dışarı doğru 
aktarabilmenin dışında, başka ısı düzenleme olanakları da vardır: 

 Soğuğa maruz kalındığında, örneğin "soğuktan titreme" yoluyla daha fazla ısı oluşturma, 
 Terleme 

İnsan vücudunun, sözü edilen bu kısa süreli uyumlarının yanında bir de uzun süreli tepkileri vardır. İklim koşullarına 
uyum olarak tanımlanan bu tepkiler sayesinde, mevcut yüklenme daha dayanılır hale gelir ve subjektif olarak 
daha azmış hissini verir. Aşırı sıcakta çalışmada iki – üç haftalık bir uyum süresi genellikle; 

 Terlemenin artmasını, 
 Cilt sıcaklığı artışının azalmasını, 
 Vücut iç sıcaklığı artışının azalmasını, 
 Vücut terinde tuz oranının azalmasını, 
 Kalp ve dolaşım yükünün azalmasını 

sağlar. Ancak, iklim koşullarına uyum sağlandıktan sonra bu durum kalıcı değildir.  

İnsan vücudu ve çevre arasında ısı alışverişi 

Yaşadığımız coğrafi kuşakta dış hava sıcaklığı genellikle vücut sıcaklığının altında olduğu için, vücut ile çevre 
arasında gerekli olan ısı alışverişi çoğunlukla bir zorlukla karşılaşmadan mümkün olmaktadır. Çevreye ısı vermenin 
ölçüsü, iklime bağlı çevre koşullarının yanı sıra giysilere de bağlıdır. Vücut içinde taşınmasından sonra, çevreye ısı 
verme – fiziksel olarak bakıldığında – dört yoldan gerçekleşebilir: 

 Isı konveksiyonu 
 Isı iletimi 
 Isı ışınımı 
 Buharlaşma 

A) İklim faktörleri 
 Çevredeki havanın sıcaklığı 
 Çevredeki havanın hareketi 
 Çevredeki havanın su buharı basıncı 
 Çevrenin ışınım sıcaklığı 

B) İklim dışı faktörler 

 Bedensel faaliyet 
 Giysinin termik direnci 

İklimin değerlendirilmesi 

Çalışma yerinde ya da çalışma ortamında iklim aşağıdaki iklim faktörlerinin ölçülmesiyle saptanır: 

 Hava sıcaklığı – kuru hava sıcaklığı – (°C olarak), 
 Havanın bağıl nemi – nemli sıcaklık- (yüzde olarak veya °C olarak), 
 Çevrenin ışınım sıcaklığı (°C olarak), 
 Hava akım hızı (m/sn olarak). 
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Efektif Sıcaklık 

Elde edilen temel iklim faktörlerinden yararlanılarak, toplam iklim değerleri geliştirilebilir. Bu toplam iklim 
değerlerinin dikkate alınması, temel faktörlerin farklı kombinasyonunda aynı iklim algılamasının söz konusu 
olabileceğini gösterir. Yaglou’ya göre böyle bir iklim toplam değeri %100 nemli hava ve çok düşük hava 
hızında (0,1 m/s) ortam sıcaklığını baz alan efektif sıcaklıktır. İncelenen kişilerde ısıl algılamanın eşit olduğu 
deneylerle tüm iklim kombinasyonları elde edilmiştir. 

Şekil 14 – Efektif Sıcaklıkların Belirlenmesi 

En düşük oda sıcaklıkları 

Çoğunlukla oturarak görülen işlerde + 19 °C 

Çoğunlukla oturmadan görülen işlerde + 17 °C 

Ağır bedensel çalışmada + 12 °C 

Bürolarda + 20 °C 

Satış yapılan kapalı yerlerde + 19 °C 

Özellikle yaz aylarında yüksek hava sıcaklıklarından dolayı iklimlendirilmiş yerlerde dahi bu değerler aşılabilir. 
Avrupa’da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulamalardan farklı olarak, dışarıdaki sıcaklıkla, ortam sıcaklığı 
arasındaki farkın 4 C’ ın üzerinde olmamasına gayret gösterilmektedir. Grandjean, bağıl nem %50 iken, 
yaklaşık olarak aşağıdaki sınırlara (Tablo - 2) uyulmasını önermektedir. 

Dış Sıcaklık C 20 22 24 26 28 30 32 

İç Sıcaklık C 20 21 22 23 24,5 26 28 

Tablo 2 - Yazın Dış ve İç Sıcaklıklar İçin Arzu Edilen Değerler 

Hava ile temas eden duvar ve pencerelerin, ışınım yoluyla büyük miktarda ısıyı dışarı vermelerini önlemek için, 
sıcaklık farkının olanaklar çerçevesinde küçük tutulması gerekir. Hava sıcaklığının yeterli olduğu durumlarda bile, 
soğuk pencere ve duvarlar rahatsız edicidir. Bu yüzeylerin sıcaklıkları ile hava sıcaklığının arasındaki sıcaklık farkı 
± 2 C ’den fazla olmamalıdır.  

Çok geniş yüzeyli pencereler, yeterli ölçüde izole edilmemiş dış duvarlar ve tesisatı uzmanca yapılmamış tavan 
ısıtıcıları, belirtilen sınır değerlerinden büyük ölçüde sapmalara neden olabilir. 
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Grandjean, pencere oranları yaklaşık % 50 olan modern yapılarda; duvarlara kıyasla pencerelerden çok daha 
fazla ısı geçtiğinden: ısı kaybının yaklaşık % 82’sinin pencerelerden ve yalnız % 18 kadarının da duvarlardan 
olduğu sonucuna varılmıştır. Bundan da anlaşılacağı gibi, izolasyon önlemlerine önce pencerelerden 
başlanmalıdır. 

İklim Etkileri 

Soğukta Çalışma 

Soğuk çevre koşulları altında çalışmada, insana soğuğu hissettiren etkenler özellikle çalışılan yerdeki sıcaklık 
derecesi ve hava akım hızıdır. Soğuğun etkisi insan sağlığına aşağıdaki şekilde zarar verebilir: 

 Soğuk algınlığı rahatsızlıkları,
 Vücudun belirli yerlerinin donması,
 Soğuk yanığı,
 Gözlem ve tepki yeteneğinin azalması.

Soğuğun etkisi altında her şeyden önce el ve vücut becerileri azalır.  

Gerektiği kadar kalın giysilerle soğuğun etkisinden korunabilmek mümkündür. Diğer taraftan bu giysilerin kalın 
olması hareket serbestliğini, dolayısıyla çalışmayı kısıtlar. 

Şekil 15 - Soğuğun Etkisi Altında El Becerisindeki Azalma

Aşırı sıcakta çalışma 

Aşırı sıcakta çalışmanın insan vücuduna etkisi açık olarak; 

 Nabzın,
 Vücut sıcaklığının
 Terlemesinin

artması şeklinde olur. 

İklim etkilerinden korunma 

Bir çalışma yerinde iklim koşullarını iyileştirmek teknik ya da ekonomik nedenlerden dolayı olanaklı değilse, bir dizi 
korunma önleminden de yararlanılabilir. Bu korunma önlemleri 

 İnsanın içyapısı ile ilgili olarak (fizyolojik koruyucu önlemler),
 İnsan üzerinde (korunma giysileriyle kişisel koruyucu önlemler),
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 Çalışma yerinde (teknik koruyucu önlemler), 
 İş organizasyonunda (çalışma zamanları ve molaların düzenlenmesi) 

ayrı ayrı ya da bir kaçı bir arada olabilir. 

Fizyolojik Koruyucu Önlemler 

Fizyolojik koruyucu önlemler ele alındığında, önce soğukta ya da sıcakta çalışacak işçilerin uygun incelemeleri 
yapılır. Nefes, kan dolaşımı ve belirli diğer hastalıkları olan kimseler, fazla veya düşük kilolu kişiler veya belirli bir 
yaşın üzerindekiler, genellikle iklim yüklenmesi altında çalışmaya pek uygun değildir. 

İşe alınmadaki uygunluk kontrollerinde soğuğa ya da sıcağa tam dayanıklı olarak değerlendirilmiş kişilerin de 
işlerine önce iklim koşullarına alıştırılarak başlatılmaları gerekir. 

Bunlardan başka doğru besin alma, özellikle çok meşrubat içme yoluyla organizmanın su ve tuz dengesinin 
bozulmamasına özen gösterilmelidir. 

Kişisel Koruyucu Önlemler 

Aşırı iklim koşulları yükü altında çalışan insan için kişisel koruyucu önlemlerin başında, 

 Koruyucu giysiler, 
 Başı ve yüzü koruyan araçlar 

gelir. Soğukta çalışmaktan etkilenmeyi önlemek için yüksek derecede yalıtım özelliği olan iş giysileri kullanılırsa 
da, el ve ayakların soğuktan korunması sorun yaratabilir. Aşırı sıcak etkisi altında çalışmada ise ısı ışınımından 
korunmak için öncelikle 

 Yansıtıcı iş önlükleri 
 Yüzeyleri ısınımı yansıtan koruyucu giysiler 

kullanılır. Sıcaktan korunmak için kullanılan basınçlı hava ile soğutmalı iş giysileri veya geniş ceplerine buz, 
karbonik asit karı konan giysilerin yanı sıra, soğuktan korunmak için de ısıtma sistemli giysiler kullanılmaktadır. 
Ancak bunların sakıncaları, hareket serbestliğini kısıtlamaları ve enerjiye bağımlı olmalarıdır. 

Koruyucu Teknik Önlemler 

Çalışma yerlerinde koruyucu teknik önlemlerle öncelikle sıcak ve soğuğun ısınımı önlenmeye çalışılır. Bunun için 
aşağıdaki önlemler yararlı olabilir. 

 Parlar metal yüzeyli koruyucu paravanalar kullanmak, 
 Zincir perdeler ve tel örgüler  (hareket ettirilebilme ve görüş olanağı sağlama yararları açısından) kullanmak, 
 Akarsu perdesinden yararlanmak, 
 Isıyı emen ya da yansıtan özellikle cam yüzeylerden yararlanmak 
 Binaların bazı bölümlerini yalıtmak. 

Koruyucu Organizasyon Önlemleri 

Bütün koruyucu önlemlere rağmen tatmin edici sonuçlara ulaşılamazsa, ek bir çare olarak mesai ve mola 
sürelerinin düzenlenmesi yönünde önlemlere başvurulur. Örneğin, yaz aylarında, dışarıda yüksek sıcaklıklardan 
ek bir yüklenme gelmesini önlemek amacıyla mesai başlama saati öne alınabilir. 

Ayrıca, molaların işletmenin iklim açısından daha uygun bir yerinde geçirilmesi ve çalışanların vücut ısılarının 
düşürülmesinin sağlanması mümkündür. 
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Havalandırma 

İş yerleri tüzüğünde, çalışılan hacimde devamlı bulunan her işçi için, asgari hava hacmi şu şekilde 
belirlenmektedir; 

Çoğunlukla oturularak yapılan işlerde  12 m3    

Çoğunlukla oturulmadan yapılan işlerde  15 m3    

Ağır bedensel çalışmada   18 m3 

 

Asgari hava gereksinimi olarak belirlenmiş bu değerlerin, çalışma alanlarına yerleştirilecek işletme donanımları ile 
daha da azaltılması gerekir. Doğal havalandırmalı çalışma yerlerinde devamlı iş gören personel dışında başka 
kişiler de uzun süre kalıyorlarsa, her fazla kişi için en az 10 m3 

hacminde hava gereklidir. Yapay havalandırmada, havalandırma ünitelerinin gereken kapasitede seçilmesi 
gerekir.  

Ses 

Gürültü, rahatsız eden veya zarar veren sestir. Ses karmaşasının gürültü olarak algılanması sadece sesin 
yoğunluğuna değil, ses karmaşasındaki enformasyon içeriğine ve algılayan kişinin ses olayına karşı takındığı tavra 
bağlıdır. 

Ses, hava ve diğer elastik taşıyıcıların belirli bir frekans ve basınç aralığındaki titreşimleri demektir. Ses titreşimleri 
gazlar içinde olduğu gibi sıvılar ve katılar içinde de doğabilir, yayılabilir.  

Katı cisimler içindeki titreşimleri, havadakilerden ayırmak için, gövdesel ses adı verilir.  

Ses gücü, bir ses kaynağından birim zamanda çıkan ses enerjisidir.  

Ses yoğunluğu olarak birim yüzeye düşen ses gücü anlaşılır. (Ölçü birimi: W/ m 2). İnsanın algılayabildiği ses 
yoğunluğu aralığı (Duyma eşiği 10 -12 W/ m2'den ağrı veren sınır olan 1 W/ m2 değerine kadar) 10 12 birime 
ulaşabildiğinden logaritmik değerlerle hesap yapmak daha uygun olur. 

Ses yoğunluğu düzeyi: 

L 1 = 10 . log 

   l 

(dB) 

   l 0  

olarak tanımlanır. Ses yoğunluğu düzeyinin ölçü birimi, desibel' dir. 

Ses yoğunluğunun iki misli çıkması, ölçü biriminin logaritmik yapısına uygun olarak ses yoğunluğu düzeyinin 3 
dB kadar artması demektir.  

İnsanın algıladığı ses şiddeti sadece ses basıncı düzeyine değil, aynı zamanda sesin saniyedeki titreşim sayısına, 
yani frekansına (saniyede 1 titreşim = 1 Hz) da bağlıdır.  

Ses düzeyi gibi, frekans da bir yüklenme ölçüsüdür. 
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İnsan kulağının en duyarlı olduğu aralık, yaklaşık 3000-4000 Hertz arasındadır. İnsan, 4000 Hz frekanslı ses 
karmaşalarını çok rahatsız edici olarak algılar. Normal konuşmada (karşılıklı konuşma) meydana gelen seslerin 
frekans aralığı 150-4000 Hz arasındadır. 

“Gürültü”Yönetmeliği  

 Gürültü aralıklarından ( ≥ 90 dB) olanları saptamak ve karakteristiği belirlemek, 
 85 dB 'in aşılması durumunda sesten korunma gerekçelerini hazır bulundurmak, 
 Tehlike sinyallerinin algılanma durumunu denetlemek, 
 Gürültü azaltma tekniğinin gelişimine uygun yeni üretim araçlarını temin etmek. 
 

İşveren ve işçi, aynı şekilde ve düzenli olarak önlem alıcı ve denetleyici incelemeleri yapmakla sorumludurlar. 
Gürültülü alanlarda çalışan işçiler sesten korunma gereçlerini (kulak koruyucu pamuk, tıkaç, muhafazalı kulak 
koruyucusu, vb) kullanmak zorundadırlar. 

İşyerleri Yönetmeliği 

Çalışma yeri ve çalışma mekanlarında dışardan etkiyen gürültüler de göz önüne alınarak değerlendirme 
düzeyinin aşağıdaki değerleri geçmemesi gerekmektedir. 

 Zihinsel ağırlıklı işlerde:  55 dB 
 Basit ve ağırlıklı olarak mekanikleştirilmiş veya bunlarla kıyaslanabilir işlerde: 70 dB 
 Diğer bütün işlerde: 85 dB 

Birden fazla gürültü kaynağının olduğu durumlarda göz önüne alınması gerekenler; 

 Aynı miktarda gürültü üreten iki ses kaynağı, ses düzeyini 3 dB oranında artırırlar 
 Ses, aralarında 6 dB’lik fark bulunan iki ayrı ses kaynağından geliyorsa, ses düzeyi, gürültünün daha fazla 

olduğu kaynağın sesinin 1 dB üzerine çıkar. 
 İki kaynak arasındaki fark 20 dB’in üzerinde ise, az gürültü üreten kaynak genel ses düzeyini etkilemez. 

Gürültünün Etkileri 

Ses basıncı, frekans ve ses etkisinin zaman içinde dağılımı ve ayrıca çalışan kişinin özelliklerine bağlı olarak gürültü 
dolayısıyla yüklenme ruhsal tepkilere, işitme organının ve diğer organların zarar görmesine neden olabilir. 

İŞİTME ORGANINA ZARARLI ETKİLERİ 

İzin verilen 85 dB şiddetindeki emisyon, ses düzeyinin üzerinde gürültüye maruz kalan kişilerde gürültü sağırlığı 
meydana gelebilir. 

İnsanın sinir sistemi, gürültü yüklenmesine doğrudan doğruya ve bilinçsiz bir şekilde cevap verir. Bu cevap, 
kendisini şu tepkilerle gösterir: 

 Kan damarlarının daralması, 
 Göz bebeklerinin büyümesi, 
 Kalp atış hacminde azalma, 
 Metabolizmanın yüklenmesi, 
 Kan bileşiminde değişiklikler. 
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Bu tepkiler 85 dB’in altındaki değerlendirme düzeylerinde insanın fizyolojik dengeleme durumunun bir ayarlama 
süreci olarak görülmeli ve mutlaka sağlığa zarar verici olarak görülmemelidir.  

Psişik etkiler 

Enformasyon algılama ve onları işleme sırasında gürültü etkisinde kalan insanların performansları büyük ölçüde 
olumsuz yönde etkilenebilir. Özellikle konuşarak haberleşme ve sinyallerin algılanması, gürültünün bastırma 
özelliği dolayısıyla engellenebilir. Büyük ölçüde dikkat gösterilmesi gereken çalışmalarda alışılmamış, kesikli veya 
yüksek frekanslı gürültü yüklenmeleri de söz konusu olursa insanın performans yeteneği yine önemli ölçüde 
azalabilir. Bu sapma veya bloke olma etkisi zihinsel ağırlıklı çalışmalarda özellikle önemlidir. Sadece enformasyon 
algılama ve işleme değil, işin yerine getirilmesindeki performans da gürültüden olumsuz olarak etkilenebilir. Bu 
konuda özellikle el becerisi ve hareket akışı üzerindeki etkiler saptanabilir.  

Gürültüden korunma 

Gürültüden korunma önlemleri esas olarak tasarım ve planlama evresinde dikkate alınmalıdır. Tasarımcılar, satın 
alma görevlileri, organizatörler ve işletme yöneticilerine standart değerler aracılığıyla gürültünün ortaya çıkışının 
ne şekilde önlenebileceği anlatılabilir. Bu konuda iş etütçüsünün ses kaynağından olan uzaklığın iki katına 
çıkılması halinde genel olarak 3 – 6 dB arasında azaldığının bilinmesi, özellikle sessizlik isteyen çalışma yerlerinin 
(örneğin konstrüksiyon büroları) veya özellikle gürültülü makinelerin (örneğin presler ve zımba makineleri) 
bulunduğu çalışma yerlerinin konumlandırılmasında çeşitli olanakları sunar. Belli bir hacim içinde ses düzeyleri 
yaklaşık aynı olan çalışma yerlerinin bulunmasına çaba gösterilmelidir.  

Gürültüyü kaynağında azaltmak için bütün bu önlemlerin yetmediği durumlarda, sesi yalıtmaya veya 
sönümlenmesini sağlamaya çalışılmalıdır.  

Malzeme 

Ortalama ses yalıtma 
değeri 

(dB olarak) 

6 cm ' lik kontrplak, 

8 mm sert elyaflı plaka, 

Alçı plaka (8 mm kalınlığında), 

İki tarafı sıvalı hafif yapı levhası, odun 

elyafından 7,5 cm kalınlıkta duvar tuğlası, 

12 cm kalınlığında iki yüzü de 1,5 cm kireç sıvalı  deliksiz tuğla duvar, 

34 cm kalınlığında, sıvalı deliksiz tuğladan duvar, 

40 cm iki tarafından sıvalı, deliksiz tuğladan duvar 

Konstrüksiyon veya yapı elemanı 

Normal basit kapılar, 

Normal çift kapılar, 

Pencere, tek camlı, 

Pencere, çift camlı 

20 

27 

29 

32 

43 

50 

55 - 59 

21 – 29 

30 – 34 

20 – 24 

24 - 28 

Tablo 3 - Duvar, Kapı Ve Pencerelerin Ortalama Ses Yalıtım Değerleri 
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İŞ DÜZENLEME KONTROL LİSTESİ 

 Gürültü etkilerinin daha bina planlaması ve tesisat döşenmesi sırasında tahmin edilmesi, 
 Az gürültülü makine ve yöntemlerin seçilmesi, 
 Yapımcılardan, makinelerin gürültülü olmadığına dair garanti istenmesi, 
 Gürültü kaynaklarını belirledikten sonra; 
 gürültü nedenlerinin analiz edilmesi, 
 Gürültünün yayılmasının, yalıtma ve sönümleme yoluyla engellenmesi, 
 Gürültü kaynaklarının ayrı ayrı hacimlere yerleştirilmesi, 
 Gürültünün insanlar üzerindeki etkisinin kişisel korunma önlemleriyle azaltılması, 
 İşletme içinde gürültüyle mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi 

Aydınlatma 

İnsanın enformasyon algılanmasında en önemli algılayıcı gözdür. Bütün algılamanın % 80 ile 90 ' ı göz kanalıyla 
gerçekleşir.  

Aydınlatma şiddetinin ölçü birimi lükstür. (lx) Bu değer birim alana düşen ışık akısıdır. Eğer 1 m2 lik bir alana düşen 
ışık akısı (ışık kaynağının ışık gücü) 1 lümen (lm) ise aydınlatma şiddetine "1 lüks" denir.  

Aydınlatma şiddeti bulutsuz bir yaz gününde, açık havada 100 000 lx' ü bulur. Kapalı bir kış gününde bu değer 
ancak 3 000 lx' e ulaşır. Aydınlatma şiddeti de ışığın dalga boyunun yanıbaşında yüklenme düzeyi için bir ölçü 
oluşturur.  

Aydınlatma şiddeti lüksmetre ile ölçülür. 

Gözleyicinin çeşitli ışık kaynakları veya ışıklı yüzeylerden elde ettiği aydınlık izlenimini ışık yoğunluğu tayin eder. Bir 
ışık kaynağının ışık şiddetinden ve gözle görülen yüzeyden ışık yoğunluğu tanımlanır: 

Işık yoğunluğu   L= 

Işık şiddeti 

= 

Mum 

Yüzey m2 

 

Işık yoğunluğu   L= 

E .  

 

E aydınlatma şiddeti (lx) 

 yansıtma oranı 

Pratikte sadece aydınlatma şiddeti ölçülür ve yansıtma derecesi tablolardan bulunur.  
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Renk Yansıtma oranı (% olarak) 

Beyaz 70 – 90 

Açık sarı 50 - 70 

Açık yeşil 34 – 65 

Koyu yeşil 10 – 20 

Açık kırmızı 30 – 50 

Gök mavisi 35 - 45 

Tablo 4 - Çeşitli Renklerin Yansıtma Oranları 

Yüzey Yansıtma oranı (% olarak) 

Tavan 70 – 95 

Duvarlar 40 - 60 

Zemin 15 – 35 

Mobilyalar 25 – 45 

Makineler, aparatlar 30 – 50 

Kumanda tablosu, iç kısım 80 – 100 

Kumanda tablosu, dış kısım 20 - 40 

Tablo 5 - Çalışılan Ortamlarda Yüzeyler İçin Tavsiye Olunan Yansıtma 

Oranları Gözün başlıca görevleri aşağıdaki kavramlarla tanımlanır: 

 Adaptasyon,
 Akomodasyon,
 Sabitleme
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İyi bir aydınlatma düzeninin özellikleri; 

 Aydınlatma şiddeti,
 Eşdüzeyde aydınlatma,
 Işık yönü ile gölge etkisi,
 Işık dağılımı,
 Işıktan yararlanma,
 Göz kamaşmasının sınırlandırılması,
 Işığın rengi ve renksel yansıma.

Aydınlatma şiddeti 

Son yıllardaki geniş kapsamlı araştırmalar, aydınlatma şiddetini yükseltmesi ile insan performansının arttığını, 
yorulmanın azaldığını, daha az ıskarta ve iş kazasına rastlandığını göstermiştir. Bu arada performansın % 15, hatta 
bazı işlerde % 40 artması da mümkündür.  

Tablo 6’da, metal işleme ve şekil verme çalışmaları için nominal aydınlatma şiddetleri değerlerini toplu olarak 
vermektedir.  

Çalışılan Yer vyg. 

Etkinlik Türü 

Nominal 
Aydınlatma  

En  (lx) 
Işık rengi 

Renk 
Yansıtma 
Özelliğinin 
Basamağı 

Doğrudan 
Kamaşmayı 
Sınırlamada 
Nitelik Sınıfı 

Açıklamalar 

7. metal işleme, 
şekillendirme 

7.1 Küçük parçaları 
döverek 

şekillendirme 

200 ww,  nw 3 2 Yüksek 
basınçlı, 
sodyum 

buharlı lamba 
kullanılabilir. 

Azami sapma 
değeri için 
bkz. : DIN 

7168 

7.2 kaynak 300 ww,  nw 3 2 

7.3 tornalama, 
frezeleme, 

planyalama gibi 
kaba ve orta talaş 
alma işleri sapma 
toleransı  0,1 mm 

300 ww,  nw 3 2 

7.4 İnce makine işleri 
sapma 

toleransı<0,1 mm 

500 ww,  nw 3 1 

7.5 markalama ve 
kontrol yerleri, 
ölçme yerleri 

750 ww,  nw 3 1 
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7.6 soğuk 
haddehaneler 

200 ww,  nw 3 3 Yüksek 
basınçlı, 
sodyum 

buharlı lamba 
kullanılabilir. 

. 

7.7 tel ve boru çekme 
tesisleri, soğuk 
çekme bant 

profiller 

300 ww,  nw 3 2 

7.8 ağır sacların 
işlenmesi(5 mm) 

200 ww,  nw 3 2 

7.9 hafif sacların 
işlenimi (<5 mm) 

300 ww,  nw 3 2 

7.10 el aletleri ve kesici 
takım imalatı 

500 ww,  nw 3 2 

7.11 montaj     

7.11.1 kaba 200 ww,  nw 3 2 

7.11.2 orta hassas 300 ww,  nw 3 1 

7.11.3 hassas 500 ww,  nw 3 1 

7.12 kalıpta dövme 200 ww,  nw 3 2 Yüksek 
basınçlı, 
sodyum 

buharlı lamba 
kullanılabilir. 

 

7.13 dökümhaneler     

7.13.1 içinde 
dolaşılabilen yer 

altı kanalları, bant 
yollar, mahzenler 

vb.boya rotüş işleri 

50 ww,  nw 3 3 

7.13.2 platformlar 100 ww,  nw 3 2 
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Çalışılan Yer vyg. 

Etkinlik Türü 

Nominal 
Aydınlatma  

En  (lx) 
Işık rengi 

Renk 
Yansıtma 
Özelliğinin 
Basamağı 

Doğrudan 
Kamaşmayı 
Sınırlamada 
Nitelik Sınıfı 

Açıklamalar 

7.13.3 kum hazırlama 200 ww,  nw 3 3 Yüksek 
basınçlı 
sodyum 

buharlı lamba 
kullanılabilir. 

7.13.4 döküm 
temizleme böl. 

200 ww,  nw 3 2 

7.13.5 kupol ocağı ve 
karıştırıcıdaki 

çalışma yerleri 

200 ww,  nw 3 2 

7.13.6 dökümhaneler 200 ww,  nw 3 2 

7.13.7 kum boşaltma 
yerleri 

200 ww,  nw 3 2 

7.13.8 makinayla 
kalıplama 

200 ww,  nw 3 2 

7.13.9 elle kalıplama 300 ww,  nw 3 2 

7.13.10 maça 
imalathanesi 

300 ww,  nw 3 2 

7.13.11 model yapımı 500 ww,  nw 3 1 

7.14      

7.14.1 galvanizleme 300 ww,  nw, tw 3 2 

7.14.2 macunlama 

fırçayla 
boyama 

tabanca ile 
boyama 

300 ww,  nw, tw 3 1 

7.14.3 kontrol yerleri 750 ww,  nw, tw 3 1 
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7.15 takım, mastar, 
düzenek 

yapımı, hass. 
Mekanik işleri, 
hassas parça 

montajı 

1000 ww,  nw, tw 3 1 Her çalışma 
yerinin ayrı 

aydınlatılması 
uygun olur. 

7.16 otomobil 
yapımı 

ww,  nw, tw 

7.16.1 kaporta 
yapımı 

500 ww,  nw, tw 3 2 

7.16.2 karoseri yüzey 
işlemi 

500 ww,  nw, tw 3 2 

7.16.3 karoseri 
püskürtme 

750 ww,  nw, tw 3 - İşletme 
koşulları 

gerektirdiği 
taktirde 
montaj 

hatlarındaki 
çalışma 

yerlerinde 
kullanılan 

neon 
lambalarında 

göz 
kamaşmasını 

önleyici 
düzenekler 

kullanılmayab
ilir. 

boya kabini 

7.16.4 boya 750 ww,  nw, tw 3 1 

zımpara 
istasyonu 

7.16.5 boya rotüş 
işleri 

1000 ww,  nw, tw 3 1 

7.16.6 döşeme 
imalathanesi 

500 ww,  nw, tw 3 2 

7.16.7 karoseri ve 
araç son 
montajı 

500 ww,  nw, tw 3 2 

7.16.8 Son kontrol 750 ww,  nw, tw 3 1 

Nitelik sınıfı 1 : Aydınlatma gereksinim çok önemli 

Nitelik sınıfı 2 : Aydınlatma  g. orta derecede önemli 

Nitelik sınıfı 3 : Aydınlatma  g.  az  derecede önemli 

ww : sıcak beyaz ışık renkleri 

nw : nötr beyaz ışık renkleri 

tw : gün ışığı beyazı ışık renkleri 

Tablo 6 – Metal İşlemede ve Şekillendirmede Nominal Aydınlatma Şiddetleri 
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Genç işçiler Yaşlı işçiler 
Artma oranı 

(% olarak) 

Lüks 

120 

200 

300 

500 

900 

Lüks 

250 

400 

550 

800 

1100 

109 

100 

83 

60 

22 

Tablo 7 - Aynı Performans Koşullarında Genç (Ortalama 20 Yaş) Ve Yaşlı İş Görenler (Ortalama 40 Yaş) İçin Işık 
Gereksinimi 

Çalışma yerlerine personel yerleştirirken ışık gereksiniminin ilerleyen yaşla birlikte artma gösterdiği göz önünde 
tutulmalıdır.  Yüksek görme kapasitesi gerektiren işler ya sadece genç işçilere yaptırılmalı ya da bu işlerin 
görüldüğü işyerlerinde aydınlatma şiddeti yaşa göre ayarlanmalıdır.  

Eşdüzeyde aydınlatma 

Endüstri ve bürolarda ister doğal, ister yapay ışıkla olsun aydınlatmada bir yandan aydınlığın büyük farklar 
göstermemesine, öte yandan da tümüyle kontrastsız bir tekdüzeliğin meydana gelmemesine dikkat edilmelidir. 
Sürekli olarak bulunulan bir ortamda aydınlık farkları büyük olursa gözün sürekli adaptasyonu gerekir ki, bu da 
görme performansının düşmesine neden olur. Aydınlık farkı 1:40 oranının üzerinde olursa bazı durumlarda sağlığın 
zarar görmesi dahi söz konusu olabilir.  

Gün ışığı ile aydınlatmada, yüksek ölçüde eşdüzeylilik sağlamak ancak bir dereceye kadar mümkün olur. Çünkü 
bu durumda çalışma yerinde bakış alanına giren gökyüzünün yüksek ışık yoğunluğu ile kapalı alanın içindeki çok 
düşük ışık yoğunluğu arasında büyük ölçüde aydınlık farkları meydana gelmektedir.  

Bununla birlikte gün ışığı ile aydınlatma, mesai ile dış dünya arasında ilişki kurarak bir dizi olumlu psişik etken 
yaratmaktadır. Ara çözümlerin gerçekleştirilmesinde belirtilen olumsuz etkiler, pencerelerdeki teknik önlemler 
(örneğin jaluziler (özel camlar) ve de tavan duvarlarının uygun şekilde boyanmasıyla giderilmelidir.  

Göz kamaşmasının sınırlandırılması 

Görme alanındaki çok yüksek ışık yoğunluğu farklarından ileri gelen bağıl kamaşma yanında doğrudan doğruya 
ve yansıma yoluyla kamaşmanın da aydınlatma düzenlemesinde dikkate alınması gerekir. Bunlardan birincisi ışık 
kaynağına doğrudan doğruya bakmakla, ikincisi ise parlak yüzeylerde yansıma dolayısıyla, meydana gelir. Her 
üç halde de gözün adaptasyon yeteneği düşük kalır ve göz mevcut ışık yoğunluğu farklarına yeterince çabuk 
uyum sağlayamaz.  

Kamaşma etkisi, ışık kaynağının ışık yoğunluğunun çevreninkine oranına, ışık kaynağının görme alanındaki 
konumuna ve yine ışık kaynağının görülebilir yüzeyine bağlıdır.  

Görüş alanı içinde bulunan ve doğrudan doğruya bakılan bir lambanın, üstü siperli olmayan bir lambanın, 
pencereye karşı yerleştirilmiş bir çalışma yerinin neden olduğu doğrudan doğruya kamaşma kesinlikle 
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önlenmelidir.  Bunun için çalışma yerlerinin, ışığın esas geliş yönü sol yukarıdan olacak şekilde ve yatay bakış 
yönünden itibaren 30 ' nin altında hiçbir lamba bulunmamak üzere düzenlenmesi tavsiye edilir.  

 

Şekil 16 - Bir Lambanın Işık Yayma Alanı 

Bu tavsiye, lambadan en uzakta bulunan yani, en elverişsiz durum için de geçerlidir. Bu mesafe ne kadar büyük 
olursa, açısının 30  dereceden daha küçük olması tehlikesi o kadar artar. Eğer bu sınır değerine uyulamıyorsa 
lambanın üzerine mutlaka yeterli bir siper yerleştirilmelidir.  

Çalışma ortamında renkler 

Farklı yansıtma dereceleri ve bundan ileri gelen farklı ışık yoğunlukları dolayısıyla renk düzenlemesinin çalışma 
yerlerinin planlanması ve yerleştirilmesi üzerine etkisi vardır.  Renkler bunun ötesinde çalışan insan üzerinde 
güvenlik simgeleri olarak etki yapabildikleri gibi ruhsal açıdan da morali etkileyebilir.  

Güvenlik renkleri olarak kırmızı, yeşil, sarı geçerlidir. Kırmızı kontrast rengi olan beyaz ile birlikte bir tehlike, bir uyarı 
veya bir yasağı simgeler.  

Renklerin ruhsal duruma etkisi başlıca uzaklık ve sıcaklık duygusuna yol açmaları ve genel moral durumunu 
etkilemelerinden ileri gelir.  

Aydınlatma araçları 

Aydınlatma tekniğinde lamba terimi, dildeki genel kullanımından farklı olarak yalnızca asıl ışık kaynağı anlamında 
kullanılır.  

Lambalar temelde iki ayrı türe ayrılabilirler; sıcaklık yoluyla ışık yayanlar (örneğin akkor lambalar) ve (elektrik yükü) 
boşalarak ışık yayan (örneğin floresan lambalar). Işık verimi (randıman) ve ömür açısından flerosan lambalarının 
değerleri akkor lambalarınkinin 3 – 4 mislidir. Işık yoğunluğu ve kamaşma tehlikesi bu tür lambalarda daha 
düşüktür.  

İş düzenleme için kontrol listesi 

 Aydınlatma türünün seçimi, 
 Aydınlatma araçlarının ve lamba türünün seçimi, 
 Gerekli aydınlatma araçları ve lamba sayılarının belirlenmesi, 
 Aydınlatma araçları düzeninin saptanması, 
 Kamaşmanın sınırlandırılması için gerekli koşulların kontrolü, 
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Zararlı maddeler 

Çalışma yerindeki zararlı maddeler kavramı altında bütün aktı, sıvı ve havada bulunan zararlı maddeleri 
toplamak mümkündür. Özellikle önemli olanlar toz, duman, gaz, buhar ve sistir. 

Toz, metalik, minerolojik veya bitkisel kökenli olabilir. Tozun zararlı madde olarak etkisi önemli oranda parçacık 
büyüklüğüne bağlı olduğu için, tozlar aerodinamik çaplarına göre gruplandırılabilir.  

Şekil 17 - İşyerinde Zararlı Maddeler 

Tablo 8 - Tozların Sınıflandırılması 

Dumanlar 

Dumanlara örnek olarak lehim ve kaynak dumanı, çinko oksidi dumanı sayılabilir. 

Parçacık 
büyüklüğü
(m olarak)

Tanımı Çöktüğü yer Çalışma hekimliği ve iş 
değerlendirmedeki adı

< 1 Çok ince 
tanecikli tozlar

1 – 5
"ciğere inen" = toz

6 – 10

Akciğer petekleri

11 – 25 Bronşlar

26 – 50

İnce tanecikli 
tozlar

> 50
Kaba tanecikli 
tozlar

Burun ve boğaz 
boşlukları

Kir
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Gazlar 

Gazlar, ortamdaki havaya üç boyutta yayılan elemanter veya moleküler yapıda karışımlardır. Bunlar arasında 
öncelikle karbon monoksit, azot monoksit, azot dioksit, klorhidrik asit, fluorhidrik asit sayılabilir.  

 

Buharlar 

Buharlar, sıvı veya katı halleriyle denge durumunda, gaz biçiminde havada bulunan maddelerdir. Benzol, 
tetrakloretilen, trikloretilen bunların arasında sayılabilir. 

Sisler 

Talaşlı imalatta oluşan yağ sisi, en önde gelen sis çeşididir.  

İŞ DÜZENLEME 

 Ergonomik Açıdan Çalışma Yeri Düzenleme 
 Hareket - Metod Etüdü 
 Organizasyon Açısından İşyeri Düzenleme 

İş Düzenleme, insanın performans yeteneği ve gereksinimlerini de dikkate alarak, iş sistemlerinin amaca uygun 
organizasyonu yoluyla iş gören, üretim aracı ve üzerinde çalışılan nesne arasında göreve uygun bir etkimenin 
sağlanması şeklinde açıklanabilir. İş düzenleme, özellikle çalışma tekniklerinin, yöntemlerinin ve koşullarının, 
çalışma yerlerinin, üretim araçları, yardımcı araç ve gereçlerinin tasarımları veya iyileştirmeleri ile iş parçalarının 
akışa uygun tasarımını kapsar. 

İş Düzenlemenin Hedefleri 

İki temel hedefi bulunmaktadır. Bunlar: 

 İşletmenin ekonomikliğini ve iş sistemlerinin etkenliğini artırmak. Bir başka ifade ile düşük maliyetle, yüksek 
miktar performans ve iyi kaliteye ulaşmak. 

 İşi insanlara uyumlandırmak (Aşırı kas zamanlarını azaltmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve iş güvenliğini 
sağlamak) 

İş düzenlemenin konusu iş sistemleridir. Bu nedenle sistem düzenleme kavramı da kullanılabilir. İş sistemleri farklı 
büyüklükte ve yapıda olabilir. Sadece bir çalışma yeri söz konusu ise çalışma yeri düzenlemeden bahsedilir, 
birden çok birbiriyle ilişkili çalışma yeri varsa iş akışı organizasyonundan bahsedilir. 

İş Düzenlemenin Uygulama Alanları 

Mal, bilgi ve hizmetleri oldukça ekonomik ve insancıl koşullar altında üretme hedefi işletme içindeki, örneğin 
konstrüksiyon, taşınım, stoklama veya imalat gibi çeşitli bölümlerde ve farklı büyüklükte sistemler seçilerek, tek bir 
makinenin kumanda elemanlarının tasarımından, tüm bir işletmenin üretim akışının rasyonelleştirilmesine kadar 
genişletilebilir. Genel olarak iş düzenlemeye ilişkin üç ana uygulama alanından söz edilebilir. 

 İş öğeleri, çalışma yerleri ve üretim araçları düzenleme 
 Çalışma yerleri arasındaki iş akışı düzenleme 
 Ürün tasarımı 

İş düzenleme bilgi üretimi için de uygulanabilir. Örneğin sipariş belgelerinin düzenlenmesi, bakım-onarım 
kartlarının hazırlanması için de başvurulabilecek bir tekniktir. 

İş düzenlemenin, ergonomi, imalat tekniği, üretim yöntemleri, tasarım, taşınım tekniği, maliyet muhasebesi ve iş 
güvenliği gibi alanlarda belirli ölçüde bilgi, beceri ve deneyim gerektirdiği kabul görmektedir. 

İş düzenlemede iki yaklaşım biçimi bulunmaktadır: 
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Gazlar 

Gazlar, ortamdaki havaya üç boyutta yayılan elemanter veya moleküler yapıda karışımlardır. Bunlar arasında 
öncelikle karbon monoksit, azot monoksit, azot dioksit, klorhidrik asit, fluorhidrik asit sayılabilir.  

 

Buharlar 

Buharlar, sıvı veya katı halleriyle denge durumunda, gaz biçiminde havada bulunan maddelerdir. Benzol, 
tetrakloretilen, trikloretilen bunların arasında sayılabilir. 

Sisler 

Talaşlı imalatta oluşan yağ sisi, en önde gelen sis çeşididir.  

İŞ DÜZENLEME 

 Ergonomik Açıdan Çalışma Yeri Düzenleme 
 Hareket - Metod Etüdü 
 Organizasyon Açısından İşyeri Düzenleme 

İş Düzenleme, insanın performans yeteneği ve gereksinimlerini de dikkate alarak, iş sistemlerinin amaca uygun 
organizasyonu yoluyla iş gören, üretim aracı ve üzerinde çalışılan nesne arasında göreve uygun bir etkimenin 
sağlanması şeklinde açıklanabilir. İş düzenleme, özellikle çalışma tekniklerinin, yöntemlerinin ve koşullarının, 
çalışma yerlerinin, üretim araçları, yardımcı araç ve gereçlerinin tasarımları veya iyileştirmeleri ile iş parçalarının 
akışa uygun tasarımını kapsar. 

İş Düzenlemenin Hedefleri 

İki temel hedefi bulunmaktadır. Bunlar: 

 İşletmenin ekonomikliğini ve iş sistemlerinin etkenliğini artırmak. Bir başka ifade ile düşük maliyetle, yüksek 
miktar performans ve iyi kaliteye ulaşmak. 

 İşi insanlara uyumlandırmak (Aşırı kas zamanlarını azaltmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve iş güvenliğini 
sağlamak) 

İş düzenlemenin konusu iş sistemleridir. Bu nedenle sistem düzenleme kavramı da kullanılabilir. İş sistemleri farklı 
büyüklükte ve yapıda olabilir. Sadece bir çalışma yeri söz konusu ise çalışma yeri düzenlemeden bahsedilir, 
birden çok birbiriyle ilişkili çalışma yeri varsa iş akışı organizasyonundan bahsedilir. 

İş Düzenlemenin Uygulama Alanları 

Mal, bilgi ve hizmetleri oldukça ekonomik ve insancıl koşullar altında üretme hedefi işletme içindeki, örneğin 
konstrüksiyon, taşınım, stoklama veya imalat gibi çeşitli bölümlerde ve farklı büyüklükte sistemler seçilerek, tek bir 
makinenin kumanda elemanlarının tasarımından, tüm bir işletmenin üretim akışının rasyonelleştirilmesine kadar 
genişletilebilir. Genel olarak iş düzenlemeye ilişkin üç ana uygulama alanından söz edilebilir. 

 İş öğeleri, çalışma yerleri ve üretim araçları düzenleme 
 Çalışma yerleri arasındaki iş akışı düzenleme 
 Ürün tasarımı 

İş düzenleme bilgi üretimi için de uygulanabilir. Örneğin sipariş belgelerinin düzenlenmesi, bakım-onarım 
kartlarının hazırlanması için de başvurulabilecek bir tekniktir. 

İş düzenlemenin, ergonomi, imalat tekniği, üretim yöntemleri, tasarım, taşınım tekniği, maliyet muhasebesi ve iş 
güvenliği gibi alanlarda belirli ölçüde bilgi, beceri ve deneyim gerektirdiği kabul görmektedir. 

İş düzenlemede iki yaklaşım biçimi bulunmaktadır: 
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İnceleyici Yaklaşım Biçimi; İş düzenlemeci yeni bilgiler edinebilmek için verileri, örneğin zamanları ve bunlara 
ilişkin faktörleri, miktar ve maliyetlerini saptar ve değerlendirir, yeni bağıntılar bulmak için düzenlenecek iş akışlarını 
sistematik olarak gözlemler ve faktörleri analiz eder. 

Düzenleyici Yaklaşım Biçimi; İş düzenleyicisinin sorularının amacı ve görevi ilk planda, bağıntıların analizi değil, 
aksine yaratıcılığını da kullanarak düzenlenecek sistemin elemanları arasındaki ilişkileri, verilen görev 
doğrultusunda saptamaktır. 

Ortaya konan bu iki yaklaşım, düzenleme görevinin çözümü sırasında ortaya çıkan soruları inceleyerek, örneğin; 
çalışma tekniği veya çalışma yöntemi analizi ile açıklığa kavuşturmak gerekir. 

HAREKET – METOD ETÜDÜ 

Hareket – Metod Etüdü; daha kolay ve daha etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin 
düşürülmesi amacıyla, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların sistematik olarak kaydedilmesi ve 
eleştirilerek incelenmesidir. 

Metod etüdünün konuları şunlardır: 

 Süreçlerin ve yöntemlerin düzeltilmesi,
 Fabrikanın, atölyenin, işyeri düzeninin, tesisat ve donatım tasarımlarının düzeltilmesi,
 İnsan gücünde artırım sağlanması ve aşırı yorgunluğun azaltılması,
 Malzeme, makine ve insan gücünün kullanılmasının düzeltilmesi,
 Daha iyi çalışma koşullarının geliştirilmesi.

Hareket Etüdü uygulamasının genelde dört karakteristiği vardır: 

 Hareket Basitleştirme
 Hareket Yoğunlaştırma
 Kısmi Mekanizasyon
 Görevi Genişletme

Hareket Basitleştirme; hareket öğelerini inceler. Hedefi, hareket akışının uygun şekilde düzenlenmesi ile insanın 
hareket öğelerini uygulayışını basitleştirmek ve böylece zaman ve yüklemeyi en aza indirgemektir. 

Kendi terminolojisi içinde hareket basitleştirme, hareket öğelerine ilişkin faktörlerin hareket zaman tablolarında 
daha düşük değerler alabilecek şekilde değiştirilmesi anlamına gelir. Örneğin yerleştirme noktaları arasındaki 
büyük uzaklık, büyük kavrama uzaklığı, görmeden veya kısmen görmeden kavrama.

Şekil 18 - Lehimlemenin Basitleştirilmesi (KU = Kavrama Uzaklığı) 

A. Uzun bir havya ile lehimleme (KU büyük) 

B. Yerleştirmeye uygun bir havya ile lehimleme (KU küçük) 

C. Sabit bir havya ile lehimleme 
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Aşağıda ise bir parçanın bir yığın içinden kavranmasının uygun bir verberi ile kolaylaştırılması görülmektedir. 

Şekil 19 - Verberinin kesiti 

Yığından kavrama yerine burada kaydırarak teker teker alma söz konusudur (öncelikle küçük parçalar için 
elverişlidir). 

Aşağıda ise yassı parçalar için özel yüzeyler ve yardımcı aletler kullanarak kavramanın kolaylaştırılması 
görülmektedir. 

Şekil 20 - Küçük Yassı Parçaları Kavrama 

A Pulları sünger yüzeyden kavrama 

B Tırtıllı plastik yüzeyden cımbız ile kavrama (Şekilde, kapanması için sıkıştırmayı gerektirmeyen ve böylelikle 
statik kassal çalışmayı azaltan bir çapraz cımbız gösterilmektedir). 

C Küçük bir kontak parçasının vakumlu kaldırıcı ile alınışı: kaldırma sonrasında vakumlu kaldırıcının deliği 
işaret parmağı ile kaldırılır. 

Hareket Yoğunlaştırma; iki el ile çalışma ve verimsiz akış dilimlerinin kaldırılmasını ve kısaltılması önlemleriyle 
sağlanabilir. Hareket basitleştirmenin ağırlık noktası üretim araçlarının amaca uygun şekilde düzenlenmelerinin 
ve yerleştirilmelerinin yanısıra tasarım önlemleriyle de çalışma kolaylıklarının sağlanmasıdır. Hareket basitleştirme, 
daima tüm akışa ilişkin önlemlerle birlikte düşünülmelidir. Bu önlemlerin başında da hareket yoğunlaştırma gelir. 
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İki el ile çalışma; hareket yoğunlaştırmaya örnek olarak gösterilebilir. Hareket akışı yönünden başlıca üç çalışma 
yöntemi söz konusudur: 

1. Tek El İle Çalışma: Bir el kavrama ve montaj işlemi yaparken diğeri (çoğunlukla sol el) durur. 

2. İki El İle Simetrik Çalışma: Sol ve sağ el aynı anda çalışır. Aynı hareket öğelerini gerçekleştirir. 

3. İki El İle Simetrik Olmayan Çalışma: Sol ve sağ el aynı anda çalışır fakat değişik hareket öğelerini gerçekleştirir. 

Aşağıda verilen zaman bandında da görüldüğü gibi, tek ve iki el çalışma arasında zaman yönünden oldukça 
büyük fark vardır. 

Verimsiz akış dilimlerinin kaldırılması veya kısaltılması; burada her işlem ve her hareket öğesinin, görevin 
gerçekleştirilmesi gerekli olup olmadığı veya değişik işlem sırası ile yerine getirilip getirilemeyeceği soruları sorulur. 
Olumlu yanıtlamayan akış dilimleri verimsizdir. 

 

 

Şekil 21 – Bir Döşeme Fabrikasında Döşeme Parçalarını Desteleme 

Kısmi Mekanizasyon; hareket etüdü yardımıyla yapılan rasyonalizasyonun özelliği hareket basitleştirme ve 
yoğunlaştırma uygulanarak büyük üretim aracı yatırımlarına girilmeden birim zamandan tasarruf sağlanması, 
arttırılmasıdır. 

Görevi Genişletme; hareket etüdü sonucunda çalışma yerlerinin standartlaştırılması, sabit ve çalışana yakın 
şekilde düzenlenmiş kap ve üretim araçlarının getirdiği avantajları yitirmeden, çalışma yerinde, olanaklar 
ölçüsünde iş içeriğinin arttırılması eğilimini desteklemektedir. 
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Şekil 22 - Yatırımlara bağlı olarak rasyonalizasyon basamaklarında zaman tasarrufu. İki uç nokta; önemli 
üretim araçlarının olmadığı el ile basit çalışma yeri ( % 0 )  ve otomatik çalışma yeridir ( % 100 ). Hareket 

etüdünün uygulanması maksimum hareket yoğunluğu bölgesine ulaşmayı sağlar 

ÇALIŞMA YERİNİN ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

VÜCUT ÖLÇÜLERİ 

Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme 

Antropometri, insanın vücut ölçülerinin belirlenmesi ve uygulanması ile uğraşan bilim dalıdır. 

Çalışma yerlerinin düzenlenmesinde insan vücudunun en önemli organlarının uzunluklarını ve uzanma 
mesafelerini, ellerin ve ayakların hareket boyutlarını bilmek gerekir. 

Vücut ölçüleri ve oranları bireyden bireye farklılıklar gösterir. Şekil 26’da Alman işçilerinin vücut ölçüleri 
gösterilmiştir. Bu tablo, aritmetik ortalamaların yanı sıra, üst ve alt sınır değerlerini de içermektedir. Seçilen sınır 
değerlerine göre, vücut ölçüleri alınan insanların %5’inin alt sınır değerinin altında; %5’i de üst sınır değerinin 
üstündedir. 

İş tasarımcıları daima, söz konusu olabilecek Alman iş görenlerin en azından %90’ını, yani boyları 163-173 cm olan 
kadınlara uyacak çalışma yerleri ve takımlar geliştirmeyi amaçlamalıdır. 
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Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenlemede önemli noktaların ve yardımcı teknik araçların, bir ipucu 
verebilmek amacıyla, birkaç tanesi aşağıda ele alınmıştır: 

 Tek yanlı yüklenmeden kaçınabilmek için çalışma sırasında oturma ve ayakta durma arasında bir değişim 
sağlanabilir mi? 

 Çalışma hassasiyetini yüksek olduğu yerlerde, kol destekleri yerleştirilerek tutma işi azaltılabilir mi? 
 İş sandalyelerinin seçiminde aşağıdaki ölçütler göz önüne alınmış mıdır? 

o Dayanıklılık, 

o Yüksekliğin ayarlanabilmesi, 

o Sandalye sütununun yayı, 

o Arkalığın ayarlanabilirliği, şekil ve büyüklüğü 

 Çalışma yerlerinin dış ölçüleri (örneğin kavrama alanı) en küçük kullanımcıya ve iç. Ölçüleri (örneğin 
bacakların gireceği hacim) en büyük kullanıcıya göre mi belirlenmiştir? 

 Çalışma yüksekliği, çalışma yerine bağlı olarak (ayakta, oturarak, oturarak / ayakta) aşağıdaki noktalar göz 
önüne alınarak mı saptanmıştır? 

o Göz - iş parçası mesafesi (görme uzaklığı), 

o Kolların hareket özgürlüğü için hacim gereksinimi 

 Oturarak / ayakta durarak çalışma sırasında bacakların aşağıdaki noktalardan yeterli hareket özgürlüğüne 
sahip olmasına dikkat edilmiş midir? 

o Dizlerin hareket hacmi, 

o Ayakuçlarının gireceği aralık 
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Tanımı Erkek Kadın 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

K 

L 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

ı 

k 

l 

m 

n 

Ayakta 

Öne doğru uzanma mesafesi 

Göğüs derinliği, ayakta 

İki kol ile yukarı 

Boy 

Göz yüksekliği  

Omuz yüksekliği 

Dirsek yüksekliği (ayakta, yerden) 

Yerden apış arasına kadar olan mesafe 

El yüksekliği (yerden) 

Omuz (çıkıntıları arası) genişliği 

Kalça genişliği (ayakta)  

Oturarak 

Üst vücut yüksekliği 

Göz yüksekliği (oturarak) 

Omuz yüksekliği (oturarak) 

Dirsek yüksekliği (oturarak) 

Diz yüksekliği 

Baldır yüksekliği (ayak dahil) 

Dirsek, avuç (kavrama ekseni) mesafesi 

Vücut derinliği (otururken) 

Kalça – diz ucu mesafesi 

Kalça – ayak tabanı mesafesi 

Uyluk kalınlığı 

Dirsek arası mesafe 

Kalça genişliği (otururken) 

Alt Sınır 

622 

233 

1910 

1629 

1509 

1349 

1021 

752 

728 

367 

310 

849 

739 

561 

193 

493 

399 

327 

452 

554 

964 

117 

399 

325 

Ort. Değ. 

722 

276 

2051 

1733 

1613 

1445 

1096 

816 

767 

398 

344 

907 

790 

610 

230 

535 

442 

362 

500 

599 

1035 

136 

451 

362 

Üst Sınır 

787 

318 

2210 

1841 

1721 

1542 

1179 

886 

828 

428 

368 

962 

844 

655 

280 

574 

480 

389 

552 

645 

1125 

157 

512 

391 

Alt Sınır 

616 

238 

1748 

1510 

1402 

1234 

957 

- 

664 

323 

314 

805 

680 

538 

191 

462 

351 

292 

426 

530 

955 

118 

370 

340 

Ort. Değer. 

690 

285 

1870 

1619 

1502 

1339 

1030 

- 

738 

355 

358 

857 

735 

585 

233 

500 

395 

322 

484 

587 

1044 

144 

456 

387 

Üst Sınır 

762 

357 

2000 

1725 

1596 

1436 

1100 

- 

803 

388 

405 

914 

785 

631 

278 

542 

434 

364 

532 

631 

1126 

173 

544 

451 

Tablo 9 - İnsan Vücut Ölçüleri 
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DURUŞ 

İnsanın duruş şekillerinden hangisinin en uygun olduğunu iki açıdan ele almak gerekir; 

 Görevin özelliği açısından

 Çalışan kişinin zorlanması açısından

Duruş ve Görev 

Görev açısından hangi duruş şeklinin daha uygun olduğuna karar verebilmek oldukça kolaydır: Çok sayıda el ve 
kol hareketlerinin gerekli olduğu veya büyük bedensel güçle çalışılacak yerlerde sadece ayakta durarak çalışma 
yeğlenmelidir. Çünkü insan, ayakta dururken vücudun hareketleri ile ve gerektiğinde vücut ağırlığını kullanarak 
işini kolaylaştırabilir. Diğer taraftan, elin sakin tutulmasını ve kesin bir gözlemi gerektiren ve bu yüzden sadece 
oturarak yapılabilecek türden işler de vardır. 

Fizyolojik açıdan bakıldığında, oturma halinde zorlanmanın az olması yüzünden, genel olarak oturmayı ayakta 
durmaya tercih etmek gerekir. Ayakta durma sırasında bacaklarda, kan dolaşımını bozan ve varis oluşumuna 
yol açabilen şiddetli kan toplanmaları olur. Uzun süre oturma sonucunda da, kan toplanmaları ve sindirim 
şikayetleri olabilir. 

Değişik Aralarla Oturma ve Ayakta Durma 

Bu sorunun en iyi çözümü, eğer yapılan iş buna elveriyorsa çalışanın isteğe bağlı olarak –veya işin akışına göre, 
oturabileceği veya ayakta durabileceği çalışma yerleridir. Gerçekten de hem oturarak hem de ayakta durarak 
yapılacak bir dizi iş vardır. Özellikle, tekdüze olmasına rağmen yine de belirli ölçüde dikkat isteyen işlerin 
yapımında böyle bir değişiklik dikkatin sürdürülmesi açısından yerinde olur. 

Şekil 23 - Oturarak Çalışmada Santimetre Olarak İş Yükseklikleri 
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Şekil 24 - Bacakların Etki Alanı 

Şekil 25 -  Ayakta Durarak Çalışmada, Çalışma Yüksekliği (Erkeklerde) 

Şekil 26 -  İyi Bir Akış Bandı Kontrüksiyonunda Ayaklar İçin Yeterli Bir Girinti Bulunmalıdır 

Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenlenmesi 

Çalışma yerlerinin ergonomik açıdan düzenlenmesinde örneğin; kassal çalışmada, vücut kuvvetleri, yapılan işin 
süre ve ağırlığı gibi fizyolojik verilerin özel bir anlamı vardır: 



267

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VERİLEN
İSG EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ 

41 / 42 

Bu faktörler, ayrıca aşağıdaki veriler için de özel bir anlam taşır: 

 Dayanılabilir sürekli zorlanmanın değerlendirilmesi,

 Ayakta durarak veya oturarak çalışma şekliyle vücut duruşunun doğru seçimi,

 Kumanda elemanları ve göstergelerin konumlarının doğru seçilmesi,

 Dayanılabilir çevre koşullarının sağlanması

Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenlemenin hedefi, çalışma yöntemlerinin, çalışma tekniklerinin ve çalışma 
koşullarının insan vücuduna uydurulması ve insan çalışmasının daha iyi hale getirilmesidir. Aşağıda belirtilen 
durumlar dikkate alınarak fizyolojik çalışma yeri düzenlemeye gidilir. 

 Kassal çalışma

 Çevre koşulları

İnsan çalışmasının verim derecesi, özellikle insanın ayakta durarak veya oturarak çalışmasına ve vücudun 
duruşuna bağlıdır. Aşağıdaki şekil; sırt üstü uzanmaya göre, kjoule olarak çeşitli vücut duruşlarındaki enerji 
tüketiminin % olarak ne kadar arttığını göstermektedir. 

Şekil 27 -  Pozisyonlara Bağlı Olarak Vücudun Enerji Tüketimi 

A) Kassal çalışma

Aşağıda, fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenlemeye ilişkin kontrol listesinde göz önüne alınan birkaç nokta örnek 
teşkil etmesi açısından verilmiştir: 

 İnsanın eğilerek, çömelerek, diz çökerek, baş üzerinde çalışma duruşlarından dolayı aşırı yüklenmesi
önlenebiliyor mu?

 Statik tutma / statik duruş işi, uygun düzenekler (örneğin destekler) aracılığıyla azaltılabilir veya önlenebilir
mi?

 Yüklerin kaldırılması aşağıdaki kaldırma ve taşıma teknikleri kullanılarak kolaylaştırılabilir mi?

o İki el ile taşıma,

o Vücuda yakın kaldırma,

B) Çevre Koşulları

Çalışma yerini fizyolojik açıdan düzenlemede iklim, gürültü, aydınlatma ve mekanik titreşimler gibi çevre 
koşullarının da uygun şekilde düzenlenmesine dikkat edilmelidir.  
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 Çalışan kişi günlük çalışmaları sırasında ani iklim değişimlerine maruz kalıyor mu? 

 Gözlenen nesne ile çevresi arasında parlaklık ve kontrast açısından bulunan fark büyük mü veya ihmal 
edilebilir mi? 

 En fazla gürültü yapan makineler, çalışanlardan mümkün olduğu kadar uzağa yerleştiriliyor mu? 

Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme 

Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenlemenin hedefi; çalışanın kendisini tekdüze bir çalışmada uyaracak, değişiklik 
olanağı sağlayacak ve çok genel olarak onun motivasyonunu artıracak rahat bir çevre yaratmaktır.  

İş psikolojisine göre düzenleme yapmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar arasında çalışılan ortamın ve çalışma yerinin 
renk düzenlemesi ve bitkilerin yerleştirilmesi ilk planda gelir. Bazı hallerde müziğin de olumlu etkileri vardır.  

Organizasyon açısından iş düzenleme 

-Örgütsel iş düzenleme 

Örgütsel iş düzenleme kavramının işletme içi uygulamalarda dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki ayrı yorumu 
vardır:  

Geniş kapsamlı bölüm, iş düzenleme ile aynı anlamda alınabilir. Bu takdirde iş düzenleme; çalışma yeri ve aracı, 
iş parçası ve iş akışını kapsar. Burada ise organizasyon açısından iş düzenlemeyle sınırlı olan dar kapsamlı yorum 
ele alınacaktır. 

Organizasyon açısından iş düzenleme – örgütsel iş düzenleme- işletmenin kârlılığını ve aynı zamanda çalışma 
yerlerinin çekiciliğini ve işten hoşnut olmayı artırarak, çoğunlukla iş içeriğinin ve insan ile iş akışının zamansal 
düzenlemesini kapsar. Bu düzenlemeyle, çalışanların kendilerini geliştirme olanakları ile hareket ve karar 
özgürlüğü sınırları değişebilir.  

Örgütsel iş düzenleme davranış psikolojisi ve grup dinamiği bilgilerine dayanır. Buradaki temel düşünce; insanın 
çalışma sırasındaki davranışının büyük ölçüde, önemli gereksinimlerini ne ölçüde karşıladığına bağlı olmasıdır. Bu 
ise; insan dürtülerinin (motivasyonlarının) uygun iş içeriği düzenlemesi ile harekete geçirildiği oranda artacaktır.  

İş içeriği kavramından görev bölümlerinin adlandırılması ve işlem bölümlerine ait akışların tanımlanması anlaşılır. 
Bu görev bölümleri ‘'fonksiyonlar '' olarak da adlandırılır. 

Örgütsel iş düzenleme ilkeleri 

Bu kapsam çerçevesinde iş içeriğinin düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki olanaklar vardır: 

 İş genişletme, 

 İş zenginleştirme, 

 İş değişimi 

 

 


