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AÇIKLAMALAR 
KOD 814EH0044 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Ev ve Kurum Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  ĠĢ KolaylaĢtırma 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül öğrencinin iĢ kolaylaĢtırma ilkeleri  

doğrultusunda iĢleri kolaylaĢtırabilme ve verimliliği 

artırabilmeyi öğrenmesini sağlayan bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK ĠĢleri kolaylaĢtırma ve verimliliği artırmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereç verilip uygun ortam sağlandığında iĢ 

kolaylaĢtırma ilkeleri doğrultusunda iĢleri 

kolaylaĢtırabilecek ve verimliliği artırabileceksiniz.  

Amaçlar  

1. ĠĢ yapan bireyin iĢi kolaylaĢtırmadaki etkilerini ĠĢ 

kolaylaĢtırma ilkeleri doğrultusunda 

açıklayabileceksiniz. 

2. ĠĢin türüne ve iĢ kolaylaĢtırma ilkelerine göre iĢ 

kolaylaĢtırma yöntemlerini belirleyebileceksiniz. 

3. ĠĢleri kolaylaĢtırma ilkeleri doğrultusunda çalıĢma 

ortamını düzenleyerek iĢleri kolaylaĢtırabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Ev ve kurumlarda kullanılan araç gereçler 

Ortam:  Atölye ortamı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.      

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsanın iĢe dayanma sınırı, ergonomi yani iĢ kolaylaĢtırma sayesinde araĢtırılır ve 

uygulamaya konur. ĠĢin türüne ve çalıĢanın özelliklerine göre sürekli zorlanma sınırı 

ergonomik açıdan belirlenir. ĠĢlerin en kısa sürede ve en az güç harcayarak yapılması, iĢi 

yapan kiĢi açısından en az düzeyde yorgunluk oluĢturacaktır. Özellikle fiziksel güç 

gerektiren herhangi bir iĢin yapılmasında planlı olmak ve ergonomi ilkelerini uygulamak 

sağlıklı yaĢamı olumlu etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu modül ile iĢ kolaylaĢtırma 

ilkelerine göre iĢ kolaylaĢtırma yöntemlerini belirleyerek iĢleri kolaylaĢtırma ilkeleri 

doğrultusunda çalıĢma ortamını hazırlayıp iĢleri daha kolay hâle getirebileceksiniz. 

Yapacağınız çalıĢmalarda baĢarılar dileriz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar 

sağlandığında iĢ yapan bireyin iĢi kolaylaĢtırmadaki etkilerini iĢ kolaylaĢtırma ilkeleri 

doğrultusunda açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 ĠĢ kolaylaĢtırmanın önemini ilgili kaynaklardan ve internetten araĢtırınız. 

 ĠĢ yaparken vücudun en verimli ve sağlıklı Ģekilde kullanımı konulu bir 

araĢtırma yapınız ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ĠġĠ YAPAN BĠREY  
 

ÇalıĢanlar iĢ yeri ortamıyla etkileĢim içindedir. Endüstrinin hızla geliĢmesi ergonomi 

yani iĢlerin kolaylaĢtırılması kavramını ortaya çıkarmıĢtır. ÇalıĢan bireylerin günün büyük 

bir kısmını iĢ yerlerinde geçirdikleri dikkate alındığında sağlıklarını olumsuz yönde 

etkileyen çeĢitli faktörlerin ortadan kaldırılmasının gereği ve önemi belirginleĢmektedir. 

 

1.1. ĠĢi Yapan Bireyin Özellikleri 
 

Ġnsan, sayısız çevre koĢullarını algılama yeteneğiyle, fiziksel değiĢimlere kendi 

bedensel gücüyle karĢı koyma yetenekleriyle düĢünen bir varlıktır; insanlar yaĢ, cinsiyet, ırk, 

yetenek, eğitim, yetiĢtirilme koĢulları, hassasiyet, yaratıcılık ve becerileriyle birbirinden 

farklılıklar gösterirler. Yani standart insan yoktur. Bu bakımdan bir iĢ yerinde makine 

düzenekleri ve donanımı akılcı olarak düzenlemek için iĢ yapan insanların bedensel 

özelliklerini göz önüne almak gerekir. 

 

Günümüzde iĢ dünyasında önem kazanan takım çalıĢması anlayıĢı benzer özellikleri 

olan değil, farklı özellikleri olan takım üyelerini gerektirmektedir. Herkesin bildiklerini 

bilen, çok yaygın kiĢilik özelliklerini sergileyen, herkes gibi düĢünen ve davranan takım 

üyeleri çok fazla değer kazanmazlar.     

 

Rutin sayılabilecek, seri ve standart iĢlerin yapıldığı organizasyonların dıĢında hemen 

tüm Ģirketler; üretken, farklı bakıĢ açılarıyla çözümler ortaya koyan, yenilikler yapan, 

değiĢime kolay uyum sağlayan, hatta değiĢimleri baĢlatan grup üyelerine gereksinim 

duyarlar. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Bütün bu nedenlerle tüm çalıĢanların özellikle gençlerin kendilerini farklılaĢtıracak 

bilgi, beceri ve tutum geliĢtirmelerine fırsat sağlayacak yeni tecrübelere istekli ve hazır 

olmaları gerekir. Bu deneyimler, çeĢitli seminerler, eğitimler, kurslar, seyahatler, yeni 

insanlar, değiĢik ortamlar veya sistematik olarak sürdürülecek uğraĢlar ile kazanılabilir. 

Doğru seçildikleri taktirde; kitaplar, filmler, geziler, konuĢmacılar, eğitimciler ve arkadaĢlar 

çok değiĢik deneyimlerin kazanılmasına yardımcı olabilirler. Hiç bir insanın ömrü tüm 

deneyimleri kendi baĢına yaĢayacak kadar uzun olmadığından kiĢisel geliĢimi desteklemek 

anlamında baĢkalarının tecrübelerinden de yararlanmak önemlidir. 

 

1.2. Ġnsan Vücudunun Kullanımı 
 

ĠĢin en iyi yapılıĢ yönteminin belirlenmesinde temel amaç, hareket düzeninde 

verimlilik sağlamaktır. BaĢka bir ifade ile iĢin mümkün olan en kısa sürede, en az çabayla ve 

iĢ gören açısından en az yorgunluk yaratacak Ģekilde yapılmasına çalıĢmaktır. Yıllar boyu 

endüstri mühendisleri hareket ilkeleri adı verilen bazı ilkeler geliĢtirmiĢlerdir. Hareketlerde 

verimlilik sağlayacak iĢ yöntemlerinin tasarımına yol gösterici nitelik taĢıyan bu ilkeler, 

insan vücudunun kullanılmasına, iĢ yeri düzenine ve araç-gereçlerin tasarım ve kullanımına 

iliĢkin olmak üzere üç grup altında aĢağıda sıralanmıĢtır 

 

Resim 1. 1: ĠĢ kolaylaĢtırmada dik oturuĢun iĢ verimine ve sağlığa olumlu etkileri  

1.2.1. Ġnsan Vücudunun Kullanılmasına ĠliĢkin Ġlkeler 
 

 Her iki el aynı zamanda harekete geçmeli veya durmalıdır. 

 Ġki el dinlenme zamanları dıĢında aynı anda boĢ kalmamalıdır. 

 Kolların hareketleri karĢılıklı ve simetrik yönlerde olmalıdır. 

 Ellerin mümkün olduğu kadar basit ve küçük hareketlerle iĢ görmeleri 

sağlanmalıdır. 

 Ellerin düzgün ve kesiksiz hareketler yapması sağlanmalı, ani ve keskin değiĢen 

hareketlerden kaçınılmadır. 

 Hareketler, iĢin düzgün ve otomatik yapılmasını sağlamak amacıyla doğal ritme 

uygun düzenlenmelidir. 

 Gözle izlenmesi gereken unsurlar mümkün olduğu kadar azaltılmalı ve bunlar 

birbirine yakın tutulmalıdır. 
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1.3. ĠĢi Yapan Bireyin Yeteneklerini Etkileyen Faktörler 
 

ĠĢ yapan bireyin yeteneklerini ve özellikle çalıĢma ortamındaki davranıĢlarını, ihtiyaç 

ve beklentileri etkilemektedir. 

 

Maslov‟a göre ihtiyaçlar, önem derecesine göre Ģu Ģekildedir: 

 

 Fizyolojik ihtiyaçlar 

 Korunma 

 Sevgi 

 Kendine değer verme 

 Kendini gerçekleĢtirme 

 

ĠĢ yerleri bu ihtiyaçları doyuracak Ģekilde düzenlendiği zaman iĢ yapan birey de 

uyumlu, güvenli ve huzurlu olacaktır. 

 

ĠĢ ile ilgili beklentilerĢunlardır: 

 

 ĠĢe baĢlama 

 

ĠĢe ilk baĢlayıĢta olumlu izlenimler alan birey gerek yönetim gerekse arkadaĢları ile 

iliĢkilerinde uyumlu olacaktır. Yaptığı iĢte de baĢarılı bir tutum sergileyecektir. 

 

 ĠĢin iĢ yapan bireye uyması 

 

ĠĢin gerektirdiği nitelik ve yetenekler arasında bir uygunluğun bulunması, bireyin 

iĢinde daha verimli olmasını sağlar. 

 

 Ücret 

 

ĠĢ yapan bireyin verimini ve yeteneklerini artırmada teĢvik unsurlarının baĢında ücret 

gelir. Bu nedenle çalıĢanlar dikkatlerini önce ücret üzerinde toplarlar. Bu yüzden ücret, iĢ 

verimini doğrudan etkiler. 

 

 Moral 

 

Ġyi bir moral, iĢbirliği, canlılık ve olumsuzluklara karĢı direnmeyi sağlar. Böylece iĢ 

yapan birey de iĢinde daha verimli olur. 

 

 ÇalıĢma ortamı 

 

Bireyin çalıĢma ortamının fiziksel özellikleri ( ısı, aydınlatma, gürültü gibi) iĢ verimini 

ve iĢ yapan bireyin yeteneklerini etkiler. ĠĢ yapan bireylere sağlıklı çalıĢma ortamının 

sağlanması hem üretim hem de sosyal ve insancıl açıdan oldukça önemlidir. 
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1.4. Ġnsan Makine ĠliĢkisi 
 

ĠĢ kolaylaĢtırma yaklaĢımında, insan-makine-çevre iliĢkileri bir sistem içinde 

düĢünülür. Sistem kavramı, ayrıca psikolojik, sosyolojik, biyolojik gibi farklı yaklaĢımlar, 

teknolojik gereksinmeler ya da yönetim sorunları gibi, özel bakıĢ açılarına da yer vermek 

zorundadır. Bir insan-makine sisteminin temel amacını gerçekleĢtirebilmek için, o sistemin 

temel girdilerinin kapasite ve becerilerinin en iyi düzeyde birleĢtirilmiĢ olması gerekir. 

Sistemi temsil eden tarafların ihtiyaçları ise, ancak o sistemi bir bütün olarak düĢünmekle 

belirlenir.  

 

Resim 1. 2: Bir makinenin fonksiyonu ve o makinenin kullanım kolaylığı bağlantısı 

 

Bir makine ünitesinin fonksiyonu, kullanılmasındaki kolaylık, makinenin verimliliği, 

yapısı ve iĢlevlerinin iĢ yapan insan faktörü ile iĢbirliğine yakın olması, ekonomikliği ya da 

teknolojik seviyesi, sistem tasarımının vazgeçilmez öğeleridir. Sistem tasarımında insan 

faktörüne, sistemin bütünsel bir parçası olarak yaklaĢılmalıdır. Sistemin kuruluĢundaki temel 

amacın gerçekleĢtirilmesi için, fonksiyonların yeterli olması ve çeĢitli fonksiyonların insan 

ve makine arasında akılcı bir Ģekilde dağıtılması gerekir. Sistem tasarımı konusunda 

öncelikle mühendislik teknikleri kullanılarak, sistemi iĢletecek insan faktörünün kapasiteleri 

ile uyumlu ya da bu kapasiteleri güçlendirecek araç ve gereçler düĢünülmelidir. 

 

Üretimde kullanılacak makinenin tasarımından el aletlerinin, her türlü iĢ aracının 

Ģekillendirilmesine kadar her alanda insan beklentisine uygun düzenlemeler yapılmıĢ ve 

uyum sağlanmıĢ ise; 

 

 ÇalıĢacak kiĢinin öğrenme süresi kısa olur. 

  ÇalıĢma performansı yükselir. 

 Hata yapma olasılığı azalır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Ġnsan vücudunun verimli ve sağlıklı kullanılması konusunda resimli bir pano 

hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Konu ile ilgili araĢtırmalar yapınız. 

 AraĢtırmalarınızı internetten ya da 

kaynak kitaplardan yapabilirsiniz. 

 ĠĢ kolaylaĢtırma konusunda araĢtırma 

yapabilirsiniz. 

 Ġnsan vücudunun kullanımı ile ilgili 

kurallar konusunda araĢtırma 

yapabilirsiniz. 

 Bulduğunuz bilgileri yazılı olarak 

hazırlayınız. 

 Yazılarınızı renklendirerek vurgular 

yapabilirsiniz. 

  Görsel araĢtırması yapınız. 

 AraĢtırmalarınızı internetten 

yapabilirsiniz. 

 Görsellerinizin fazla karmaĢık 

olmamasına, anlaĢılır olmasına özen 

gösteriniz. 

 Panonuzu yerleĢtireceğiniz yeri 

planlayınız. 

 Sınıfın en çok ıĢık alan ve dikkat çeken 

yerini seçebilirsiniz. 

 Bu konuda öğretmeninizden yardım 

alabilirsiniz 

 Panonuzun yerleĢim planını yapınız. 

 En çok vurgulamak istediğiniz konuyu 

panonun en fazla dikkat çeken bölümüne 

yerleĢtirebilirsiniz. 

 Panoyu duvara asınız.  ArkadaĢlarınızdan yardım alabilirsiniz. 

 ArkadaĢlarınıza pano ile ilgili 

açıklamalar yapınız. 

 Panodaki resimlerin açıklamalarını 

yapabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1. Endüstrinin hızla geliĢmesi ……………. yani iĢlerin kolaylaĢtırılması kavramını ortaya 

çıkarmıĢtır. 

2. Bir iĢ yerinde makine düzeneklerini ve donanımı akılcı olarak düzenlemek için iĢ 

yapan insanların ………………… özelliklerini göz önüne almak gerekir. 

3. ĠĢin en iyi yapılıĢ yönteminin belirlenmesinde temel amaç, ………………düzeninde 

verimlilik sağlamaktır. 

4.  ĠĢ kolaylaĢtırma yaklaĢımında; ………-………….-…………. iliĢkileri bir sistem 

içinde düĢünülür. 

5. Ġnsan vücudunun kullanılmasında ellerin mümkün olduğu kadar…………. ve 

…………….hareketlerle iĢ görmeleri sağlanmalıdır. 

6. Kolların hareketleri ………………….. ve ……………. yönlerde olmalıdır. 

7. Sistem tasarımında …………. faktörüne, sistemin bütünsel bir parçası olarak 

yaklaĢılmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar 

sağlandığında iĢin türüne ve iĢ kolaylaĢtırma ilkelerine göre iĢ kolaylaĢtırma yöntemlerini 

belirleyebileceksiniz. 

 

 

. 

 

 ÇalıĢmanın önemi ve gerekliliğini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. 

 ĠĢleri gruplandırmada hangi esasların dikkate alınması gerektiğini araĢtırınız. 

 

2. Ġġ/ÇALIġMA 
 

Ġçinde bulunduğumuz 21. yüzyıla damgasını çoktan vurmuĢ olan değiĢim hızı, gittikçe 

önem kazanmakta ve bu güçlü hız artıĢı, iĢ yaĢamını birçok boyutta zorlamaktadır. 

 

2.1. ĠĢin Tanımı Önemi 
 

ĠĢ, bir sonuç elde etmek, herhangi bir Ģey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan 

etkinlik veya çalıĢma olarak tanımlanabilir. 

Fizik bilimine göre iĢ ise; bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket ettirirken 

harcadığı güç olarak tanımlanmaktadır. 

 

Ġnsan yaĢamında iĢin yeri büyüktür. Ġnsanın bir iĢ yaĢamı olmasının ve bu iĢ 

yaĢamında baĢarılı ve iĢ memnuniyeti içinde olmasının söz konusu olduğu günümüzde, 

gündemimizdeki konu daha da fazla önem kazanmaktadır. Ġnsan, bir taraftan iĢ yaĢamında 

kendi becerisini kullanabilme, baĢarının getireceği memnuniyeti algılama, bir statü sahibi 

olma, ekonomik ihtiyaçlarını sağlama, disiplinli ve planlı olma alıĢkanlığını kazanma gibi 

birçok pozitif geri bildirimi elde ederken, sürekli beyinsel iĢlevlerini kullanması nedeniyle de 

canlı ve hareketli olur 

 

2.2. ĠĢ Türleri 
 

Ġnsan-makine sisteminin iki ana unsuru, insan ve makinedir. Sistemin öngörülen 

amaca ulaĢması için bu iki unsur karĢılıklı etkileĢim halinde bir takım iĢlevleri yerine 

getirmelidir. Böylece iĢe ve sistemin teknolojik düzeyine bağlı olarak, insan ve makineye ait 

kısmi iĢlevler ortaya çıkmaktadır. Bir insan-makine sisteminde insana ait kısmi 

fonksiyonların sınıflandırılmasında, enerji ve enformasyon olmak üzere bu iki kavram esas 

alınmaktadır. Bu yaklaĢım uyarınca insan çalıĢması iki grupta incelenmektedir: 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Ağırlıklı kassal (bedensel) çalıĢma 

 Ağırlıklı zihinsel çalıĢma 

 

Ancak bu gruplamada bir iĢin hiçbir zaman yalnız bedensel ya da yalnız zihinsel 

çalıĢma olarak alınamayacağının bilinmesi gerekir. Kassal ağırlıklı bir iĢin zihinsel boyutu 

olabileceği gibi zihinsel bir çalıĢmanın da enerji boyutu olacaktır. Bu nedenle iĢleri kassal 

(bedensel) ve zihinsel olarak sınıflandırmak yerine; ağırlıklı kassal, ağırlıklı zihinsel 

tanımlarını kullanmak daha yerinde olacaktır. 

 

 Ağırlıklı kassal (bedensel) çalıĢma 

 

Statik (durağan) kassal çalıĢma yorucudur. Bu yüzden de, bu çalıĢma Ģeklini daha 

ayrıntılı bir Ģekilde incelemek doğru olur.  

 

Statik iĢ, önce tutma iĢi ve durma iĢi olarak ikiye ayrılır. Gerçekte durma iĢi, tutma 

iĢinin özel bir biçimidir. DıĢa doğru kuvvet uygulamasının olmadığı durma iĢinde zorlanma, 

vücudun belirli bir pozisyonda tutulmasından doğar(örneğin arkalığı olmayan bir sandalyede 

oturmak gibi). ÇalıĢma esnasında kasların gereksinimi olan kan miktarı 10- 20 kat artabilir. 

Bu gereksinim, kalp atıĢlarını arttırır ve kaslara giden kan damarlarının geniĢlemesine neden 

olur. AĢırı yüklenmelerde kalbin zorlanmasının en önemli nedeni budur. Ergonomik açıdan 

önemli olan, bu gibi durumlarda ya yüklemenin azalılması ya da dinlenme aralıklarının 

arttırılması gerekir. 

 

 Yük kaldırma ve taĢıma 

 

Bir yükü taĢımaya baĢlamadan önce yapılacak iĢi planlamak ve hazırlık yapmak 

gerekmektedir. 

 

Bunun için iĢ yapan birey; 

o Nereye gittiğini bildiğinden, 

o Hareket alanını engellerden temizlediğinden, 

o TaĢıyacağı yükü sıkıca kavradığından, 

o Ellerinin, taĢıyacağı yükün ve tutacakların kaygan olmadığından 

emin olması, 

o Yük kaldırmada ayaklarını ve vücudunun yükün üzerine gelecek 

Ģekilde yerleĢtirmesi (ya da vücudunu yükün ön tarafına mümkün 

olduğunca yaklaĢtırmaya çalıĢması), 
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Resim 2. 1: Yük kaldırırken bacak kaslarını kullanmanın ve yükün mümkün olduğunca vücuda 

yakın tutulmasının gerekliliği 

o Kaldırırken bacak kaslarını kullanması, 

o Sırtını dik tutması, 

o Yükü mümkün olduğunca vücuduna yakın tutması, 

 

Resim 2. 2: Yük taĢımada nereye gittiğini bildiğinden emin olma gerekliliği 
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o Yükü kaldırırken ve taĢırken kollarını düz ve aĢağı doğru dönmüĢ 

bir pozisyonda tutması çok önemlidir. 

 

 

Resim 2. 3: Doğru pozisyonda yük kaldırma ve taĢımatekniği 

 

 

Resim 2. 4: Doğru pozisyonda yük kaldırma teknikleri 
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Resim 2. 5: Tek el ve kolu kullanarak yük taĢımanın sakıncaları ve aĢırı yorulmaya sebep 

olabileceği 

 Ġtmek ve çekmek 

 

o Ġtmek ve çekmek kiĢinin kendi vücut ağırlığını kullanarak 

gerçekleĢtirdiği eylemdir.  

o Ġterken öne, çekerken ise arkaya doğru eğilmek gerekir. 

o Öne ya da arkaya doğru eğilebilmek için basılan zeminin yeterince 

kavranabildiğinden emin olmalıdır. 

o Sırtını bükmekten ve eğmekten kaçınmalıdır. 

o Tutulacak nesnelerin tutmak için bir sapı olmalı ve böylece güç 

uygulamak için eller kullanılabilmelidir. 

o Sap ve tutacakların yükseklikleri omuzlarla bel arasında olmalı ki 

düzgün ve doğal bir pozisyonda itme/çekme iĢlemi 

yapılabilmelidir. 

o Zemin sert, her yerde eĢit ve temiz olmalıdır. 

 

 Ağırlıklı zihinsel çalıĢma 

 

Zihinsel ağırlıklı çalıĢma ise düĢünme ve dikkat gerektiren, bilgi üretme ve iĢleme 

fonksiyonlarına yöneliktir. Ġnsanın bilgi almasını, bunları iĢlemesini ve ürettiği bilgileri 

sisteminin diğer öğelerine aktarmasını içerir.  

 

Zihinsel ağırlıklı çalıĢmada duyu organlarının, zihinsel yeteneklerin ve az ölçüde 

kasların ya da tamamen zihinsel yeteneklerin kullanılması söz konusudur. 

 

Teknolojik geliĢmeyle birlikte çalıĢma ortamlarında fiziksel ağırlıklı iĢlerin yerini 

zihinsel ağırlıklı iĢler almaya baĢlamıĢtır. Zihinsel ağırlıklı çalıĢmaların yapıldığı yerlerin 

baĢında bürolar gelmektedir.  
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Bilgiye dayalı çalıĢma, insanın bilgiyi alması, iĢlemesi ve ürettiği bilgiler ile çıktıları 

insan-makine sisteminin diğer elemanlarına aktarması faaliyetlerinin bütünüdür. Bu çalıĢma 

ile bilgiler, insanın dıĢ çevresinden veya kendi bünyesinden gelen uyarı ve sinyalleri iĢlemesi 

ile elde edilir. Bu süreç içinde yer alan temel fonksiyonlar, algılama (kavrama, tanıma),  

karar verme ve eylemdir. Bellek ise veri ve bilgilerin kayıt edildiği yerdir. 

 

2.3. ĠĢin Ġnsana Etkisi 
 

Ġnsanın bedensel ve zihinsel olarak gücü sınırlıdır. Gün boyu yapacağı çalıĢmalar 

belirli bir düzeyi aĢamaz. Gücünün üstünde çalıĢan bir insan yorgun düĢer ve solunum, 

dolaĢım, kas-sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve enerji metabolizması gibi temel 

fonksiyonları zorlanır. Uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilecek bu durum, insanın iĢ 

verimini ve çalıĢma isteğini azaltır.  

ÇalıĢmanın insan üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde yüklenme ve zorlanma 

kavramlarının önemi büyüktür.  

 

 Yüklenme  

 

Yüklenme, iĢ sisteminin insan üzerinde yarattığı etkiler bütünü olarak tanımlanır.  

 

 Yüklenme, çalıĢma süresi boyunca insanın farklı faaliyetler icra etmesi sebebi ile 

kısmi yüklenmelerden meydana gelir. Yani yüklenme, kısmi yüklenmelerden oluĢmaktadır.  

ÇalıĢma süresi boyunca kısmi yüklenmelerin bir arada değerlendirilmesiyle toplam 

yüklenme bulunur. 

 

Yüklenmenin kiĢi üzerindeki etkisi, onun farklı özelliklerine ve yeteneklerine bağlıdır. 

Dolayısıyla yüklenmenin etkisi kiĢiden kiĢiye değiĢir.  

 

 Zorlanma 

 

Aynı yüklenmenin farklı kiĢilerde oluĢturduğu farklı etkiye denir. Buna göre aynı 

nesnel yüklenmeye maruz kalan düĢük performans yeteneğine sahip bir kiĢi, yüksek 

performans yeteneğine sahip diğer kiĢiden daha fazla zorlanacaktır. 

 

 Yorulma 

 

ĠĢ yapabilme yeteneğinin azalması olarak tanımlanabilir. Yeterli bir dinlenme süresi 

sonunda yorgunluk giderilir ve çalıĢma yeteneği yeniden kazanılır. AĢırı yüklenmeyle 

meydana gelen yorgunluk sonucu dinlenme olmaması durumunda; 

 

 Solunum derinleĢmesi diye tanımlanan, beyin hücrelerine yeterli oksijen 

alınmaması nedeniyle, dönüĢü olmayan zedelenmeler meydana gelebilir. 

 Sürekli çalıĢan insan yeterli beslenemeyeceği için, çok kısa sürede 

vücutta çökme meydana gelebilir. 
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 Kan dolaĢım sistemi hızlanacağından, kalp daha fazla yorulacaktır. 

 Kaslar gereken enerjiyi ve besini alamadığı için çalıĢamaz hale 

gelebilecektir. 

 

Resim 2. 6: Yorgunluk ve stresin iĢ verimine büyük etkisi 

 

Bütün bu olumsuz koĢullar, iĢin güçlük derecesine ya da zorlanma düzeyine göre 

insana dinlenme verilmesinin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Dinlenme ile insana, iĢ 

yapabilme yeteneği yeniden kazandırılmaktadır. 

 

2.4. Ġnsana Uygun ĠĢ Düzenleme-Yöntem GeliĢtirme 
 

Ġnsanlar yaĢ, cinsiyet, ırk, yetenek, eğitim, yetiĢtirme, hassasiyet, yaratıcılık ve 

becerileriyle farklılıklar gösterirler. Ancak bu farklı özelliklere göre iĢ ortamı 

düzenlendiğinde iĢler daha verimli, daha az yorularak ve daha güvenli olarak düzenlenebilir. 

Dolayısıyla Robert'e göre insana uygun olarak düzenlenmiĢ bir iĢin, birbirini hiyerarĢik 

olarak izleyen dört ilkeye uyması beklenir. Bu dört ilke, iĢ düzenlemede değerlendirme 

ölçütleridir. 

 

Bu ilkeler; 

 Yapılabilirlik,  

 Dayanılabilirlik,  

 Beklenilebilirlik  

 HoĢnutluk olarak sıralanabilir.  
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 Yapılabilirlik:  

 

Bir çalıĢmanın ergonomik, diğer bir ifadeyle insanca olabilmesi için her Ģeyden önce 

bu çalıĢmanın gerektirdiği iĢlemlerin ve yüklenmelerin insanın biyolojik yeteneklerinin 

sınırları içinde olması gerekir. ÇalıĢma, insanın vücut ölçülerine, algılama gücüne uygun, 

yani görülebilir, duyulabilir, hissedilebilir ve koklanabilir olmalıdır. Örneğin görmenin 

engellendiği bir durumda, görme gerektiren bir iĢ, yapılabilir iĢ değildir. 

 

 Dayanılabilirlik:  

 

Bu ölçüt, yapılabilirlik ölçütünün zaman boyutuyla iliĢkilendirilmiĢ biçimidir. Bu 

ölçüte göre bir çalıĢma sisteminin ergonomik olabilmesi için, o çalıĢma sisteminin insandan 

istediği yetenek düzeyinin, sürdürülebilir iĢ baĢarımı sınırı içinde olması gerekir. 

Sürdürülebilir iĢ baĢarımı (performans) düzeyi, genç ve sağlıklı bir insanın belli bir süre 

boyunca sürdürebileceği maksimum iĢ baĢarımını anlatmaktadır(Ġncir,1998). Bunun için 

ergonominin dolaĢım sistemi, taĢıma, kaldırma, ayakta durarak çalıĢma, görme, iĢitme, 

silkeleme, koku alma, hareket etme, iklim, gaz, toz, buhar, ısı ve çalıĢma saatleri ile ilgili 

bilgilerine gerek vardır. 

 

 Beklenilebilirlik:  

 

Bir iĢ, belirlenmiĢ olan toplumsal, teknik ve organizasyona iliĢkin çevre koĢulları 

altında, çalıĢanların çoğunun ortak anlayıĢlarına göre, katlanılabilir bir iĢ ise, beklenilebilirlik 

koĢulu yerine getirilebilmiĢtir. Yani iĢ yapılabilir bir iĢtir ve bilimsel verilere göre de 

dayanılabilirlik ilkesine uygundur. Ancak çalıĢanlar tarafından beklenilebilir olarak 

nitelenemez. Bunun için o iĢin toplumsal değer yargılarına uygun olması gerekir. Bu 

sebepten insana uygun bir iĢ düzenlemede iĢin yalnızca ergonomik açıdan düzenlenmesi 

değil, aynı oranda sosyal açıdan da ele alınması gerekir(Aksoy,1989). 

 

 HoĢnutluk:  

 

Bir çalıĢmanın insanca olabilmesi için, o çalıĢmanın, çalıĢmayı yapan kiĢinin hoĢuna 

gitmesi gerekir. Bir çalıĢmanın kiĢide hoĢnutluk duygusu yaratması için her Ģeyden önce 

çalıĢmanın kiĢinin yeteneklerine uygun olması gerekir. Ayrıca beklentilerine ve özlemlerine 

de yanıt verebilmelidir. 

 

 Sağlık durumu: KuĢkusuz verim yeteneği sağlık durumuyla da doğru 

orantılıdır. 

 ĠĢ tipi: „‟Poppelreuter‟e göre iĢ tipleri, çalıĢma Ģekilleriyle 

açıklanabilecek değiĢiklilikler gösterirler. 
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Resim 2.7: ĠĢinden duyulan hoĢnutluğun iĢ verimine olumlu etkileri 

 

Yüksek verimlilik sadece yüksek gelir anlamına değil, aynı zamanda insanların daha 

az çalıĢıp daha çok boĢ zaman geçirmesi anlamına gelmektedir. Verimliliğin yüksekliği, 

milli gelirin yüksek olması demektir. Milli gelir yüksek olunca, bundan alınan vergiler de 

çok olmakta ve dolayısıyla kamu hizmetleri daha iyi görülebilmektedir. Bu da yaĢam 

standartlarının daha da iyileĢmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ağırlıklı bedensel çalıĢmanın insana etkisi konusunda bir araĢtırma yaparak araĢtırma 

sonuçlarınızı sınıf panosu olarak hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 AraĢtırmalarınıza ıĢık tutacak kaynakları 

belirleyiniz. 

 Modül bilgilerinizden baĢlayabilirsiniz. 

 Ġnternetten araĢtırabilirsiniz. 

 Ağır bedensel iĢlerde çalıĢan kiĢilerden 

bilgi alabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri doküman haline 

getiriniz. 

 Bilgilerinizi yazılı olarak hazırladıktan 

sonra dosyalayabilirsiniz. 

 Konu ile ilgili resim , grafik ve fotoğraf 

araĢtırması yapınız.. 

 Bu araĢtırmaları internetten ve ilgili 

kaynaklardan yapabilirsiniz.  

  

 Panonuzun sınıftaki yerini belirleyiniz. 
 Herkesin rahatlıkla görebileceği uygun 

bir yer seçebilirsiniz. 

 Tüm dokümanlarınızı bir araya getirip 

panonuza yerleĢim planını yapınız 

 En çok dikkat çekmek istediğiniz 

konuları panonun en uygun yerine 

yerleĢtirebilirsiniz. 

 Panonuzu asınız.  

 Panodaki bilgileri arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 ArkadaĢlarınızı panoyu inceleme 

konusunda teĢvik edebilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir Ģey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan 

etkinlik…………… olarak  tanımlanır. 

2. Statik iĢ, ……….. iĢi ve ………… iĢi olarak ikiye ayrılır. 

3. Bir yükü taĢımaya baĢlamadan önce yapılacak iĢ için ……….. .ve ……….. yapmak 

gerekmektedir. 

4. Yük kaldırmada sırtın ……. tutulması gerekir. 

5.  Bir yükü iterken ………., çekerken ise …………… doğru eğilmek gerekir. 

6. …………… ve ………….. kiĢinin kendi vücut ağırlığını kullanarak gerçekleĢtirdiği 

eylemlerdir. 

7. Zihinsel ağırlıklı çalıĢma, ………….. ve ………… gerektiren, bilgi üretme ve iĢleme 

fonksiyonlarına yöneliktir. 

8. Aynı yüklenmenin farklı kiĢilerde oluĢturduğu farklı etkiye ……………denir. 

9. Yeterli bir dinlenme süresi sonunda ………….. giderilir ve çalıĢma yeteneği yeniden 

kazanılır. 

10. Bir çalıĢmanın kiĢide ………………….. duygusu yaratması için her Ģeyden önce 

çalıĢmanın kiĢinin yeteneklerine uygun olması gerekir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.  

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar 

sağlandığında iĢleri kolaylaĢtırma ilkeleri doğrultusunda çalıĢma ortamını düzenleyerek iĢleri 

kolaylaĢtırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 ĠĢleri kolaylaĢtırma ilkelerini internetten ve yazılı kaynaklardan araĢtırınız. 

 Okulunuzun atölyelerini dolaĢarak iĢ kolaylaĢtırma yöntemlerine göre 

düzenlenmiĢ olup olmadığını gözlemleyiniz. 

 

3. Ġġ YERĠ/ÇALIġMA ORTAMI 
 

ĠĢyerlerinde, çalıĢma ortamı standardının yükseltilmesi, çalıĢanların sağlığının 

korunması için gerektiği gibi, iĢ kalitesini ve iĢ yerinin verimliliğini artırması açısından da 

gereklidir. 

 

3.1. ÇalıĢma Yerinin Düzenlenmesi  
 

Uygun bir çalıĢma ortamı, iĢin gerektirdiği koĢullar ve iĢi yapan bireyin ihtiyaçlarını 

karĢılayan bir ortamdır. Uygun çalıĢma ortamının düzenlenmesinde iĢi yapan kimsenin 

ihtiyaçlarını dikkate alma konusu, iĢi yapan kimse üzerinde en az zorlanmaya neden olacak 

ve faaliyeti yapmak için en az güç gerektirecek yöntemi saptamaktır. Zorlanma ve güç 

kavramları sadece fiziksel zorlanma ve güç olarak değil, aynı zamanda iĢin duygusal, 

zihinsel ve zamansal maliyetini de kapsar. 

 

Genel olarak iĢ yerinin düzenlenmesi esnasında göz önüne alınması gereken prensipler 

Ģunlardır: 

 

 ĠĢçi, çalıĢma esnasında dik durmalı ve yüzü de yaptığı iĢe doğru bakar 

pozisyonda çalıĢmasını sürdürebilmelidir. 

 ĠĢin gerektirdiği iyi bir görüĢ açısı için, baĢ ve gövde dik veya baĢ hafif eğik 

olmalıdır. 

 Bütün çalıĢma aktiviteleri, iĢçilerin farklılıkları benimsemelerini ve hakim 

olmalarını kolaylaĢtıracak Ģekilde düzenlenmelidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 ĠĢin yapılması esnasındaki duruĢ Ģekli, vücudun kapasitesini zorlamamalıdır. 

Aynı zamanda sağlık ve güvenlik uygulamaları bütün herkesi kapsayacak 

Ģekilde düzenlenmelidir. 

 ÇalıĢma ortamı, iĢçilerin seçimine, ayakta ya da oturuĢ pozisyonlarına göre 

hazırlanmalıdır. 

 Vücudun ağırlığı, ayakta iken her iki ayağa eĢit Ģekilde dağılmalı ve buna göre 

ayak pedallarının kurulumu yapılmalıdır. 

 ĠĢ aktiviteleri, çalıĢma alanının aĢağı yukarı ortasında, yapılan iĢlere çok yakın 

olarak gerçekleĢtirilebilmelidir. 

 

3.2. ÇalıĢma Yerinde Fiziksel ġartlar 
 

3.2.1. Isı ve nem 
 

Ġnsanlar, vücut ısısında değiĢikliğe neden olabilecek iĢ yerindeki iklim değiĢmelerine 

pek dayanıklı değildirler. Ġnsanlar kendilerini rahat hissettikleri iĢ koĢullarında verimli 

çalıĢabilirler, fakat her türlü ortam stresinden etkilenmeye baĢladıkları anda bu verimli 

çalıĢma aksamaya baĢlar. ÇalıĢma ortamının sıcaklığı iĢ verimini büyük ölçüde 

etkilemektedir. Buna göre bazı iĢlerdeki ortam sıcaklıkları Ģu Ģekilde olmalıdır: 

 

 Oturarak yapılan iĢler 19°C 

 AlıĢveriĢ salonları 19°C 

 Bürolar 20°C 

 Ayakta yapılan iĢler 17°C 

 Ağır bedensel iĢler 12 °C 

 

Bunun yanında, çalıĢılan iĢyerleri iyi bir havalandırmayı gerektirir. Özellikle küçük 

odalarda veya çalıĢanların sayısının fazla olduğu yerlerde havalandırmanın önemi büyüktür. 

Yapılan çalıĢmanın Ģekline göre gerekli en az hava miktarı aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Oturarak yapılan iĢler 12 m³ 

 Ayakta yapılan iĢler 15 m³ 

 Ağır bedensel iĢler 18 m³ 

 

Vücut ısısının dar bir sınır içinde kalması hem rahatlık, hem de sağlık için gereklidir. 

Bu değerlerden aĢırı sapmalar, sıcak veya soğuktan rahatsızlanmaya ve hatta hayat kaybına 

sebep olabilir. Bu nedenle, vücut ısısının insanın kolayca dayanabileceği sınırlar içinde 

kalabilmesi ve fazla ısı enerjisinin çevreye verilmesi gerekmektedir. 

 

Yüksek ve düĢük sıcaklık kadar, aĢırı nemin veya nemsizliğin de insan sağlığına ve 

çalıĢma baĢarısına etkisi büyüktür. ÇalıĢılan yer sıcak ve nemliyse, fazla nem terleme 

yoluyla artık vücut ısısının dıĢarı atılmasını engellediğinden, sıcaklığa dayanma 

zorlaĢmaktadır. Nem olmayan ortamlar ise, solunum yolları dokusunda tahriĢlere ve kronik 

öksürüklere yol açarak insanın huzurunun kaçmasına neden olmaktadır. 
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Nem oranının düĢük olduğu ortamlarda, buhar makinesi ve klima gibi özel araçlarla 

nem düzeyi artırılabilir. Bunun yanında nem oranının yüksek olduğu durumlarda ise, 

vantilatörler kullanılabilir ve çalıĢma, dinlenme süreleri uygun Ģekilde düzenlenip aĢırı neme 

maruz kalan personelin sayısı azaltılabilir. 

 

3.2.2. Aydınlatma 
  

Büroların aydınlatılmasında doğal ve yapay aydınlatmalardan yararlanılmaktadır. 

Gündüz aydınlığı da denilen doğal aydınlatmada ıĢık tek taraftan, tepeden veya her iki 

taraftan gelebilir. Yeterli doğal aydınlatma temin etmek için yapılacak iĢe göre binaların ve 

büroların yerleĢtirilmesi gerekir. Örneğin pencerelerin güney-doğu veya güney- batıya 

açılması, pencerelerin mümkün olduğu kadar yükseğe yapılması, pencere alanının odanın 

tabanı alanı ile orantılı olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Gün ıĢığının sağlanamadığı ya da az olduğu yer ve zamanlarda kullanılan yapay 

aydınlatmada, “beyaz ıĢık” veren floresan ve cıvalı ampuller kullanılır. Bu tür ıĢığın 

sağlanamadığı zamanlarda “kırmızı ıĢık” veren normal ampullerin kullanılması uygun 

olacaktır. Ancak normal ampuller kullanıldığında ıĢığın kamufle edilmesi önem kazanır. 

Bunun için ıĢık kaynağı ile çalıĢanların arasına ve ampulün önüne buzlu cam, beyaz mika, 

mukavva veya kalın beyaz kâğıt konarak, ıĢığın tavana ya da duvara çarparak gözlere 

yansıması sağlanmalıdır. 

 

Büro çalıĢmasının yapıldığı odalar tekdüze aydınlatılır. Bu nedenle lambalar arası 

uzaklığın, lambanın masadan yüksekliğinin 1,5 katını aĢmaması gerekir. Ayrıca ıĢıklık 

yerleri, çalıĢma masalarının konumuna göre saptanır. Bu duruma, istenmeyen yansımaları 

gidermek için özen göstermelidir. 

 

Yapılan araĢtırma ve denemeler sonucunda, yapay aydınlatmada ıĢığın çalıĢanın sol 

omzunun arkasından gelmesi daha uygun olmaktadır. Böylece baĢ ve elin gölgesinin yazılan 

ve okunan yazının sağ ilerisine düĢmesi sağlanmıĢ olmaktadır. Okuma ve yazma iĢlemi 

böylece engellenmemiĢ olmaktadır. Son yıllarda bazı iĢletmeler, pencereleri ortadan 

kaldırmıĢ, sadece yapay aydınlatma sistemi ile ıĢıklandırılmıĢ kapalı bir çalıĢma sistemini 

benimsemiĢlerdir. Böyle bir tercihin baĢlıca nedeni, bu sistemin ileri derecede homojen 

çalıĢma koĢulları sağlamasıdır. Fakat doğal ıĢığın küçümsenmeyecek derecede olumlu 

psikolojik etkileri olduğu unutulmamalıdır. Ġnsanda doğal aydınlığa karĢı gerçek bir ihtiyaç 

mevcuttur. Doğal ıĢığın bu önemi, gece ve gündüzleri, aylarca devam eden kutup 

bölgelerinde açık olarak görülür. Bu bölgelere giden araĢtırma gruplarının raporlarında, 

daima, doğal ıĢık eksikliğine ve meydana getirdiği zararlı etkilere değinilmiĢtir. 

 

Günümüzde geliĢen teknolojinin yardımı ile büroların aydınlatılması için gerekli olan 

her türlü araç mevcuttur. Önemli olan bunların uygun biçimde uygun ortamlarda 

kullanılması ve çalıĢanları yormadan verimli çalıĢma Ģartlarının oluĢturulmasıdır. 
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Resim 3. 1: Ġyi aydınlatılmıĢ bir iĢ yerinin iĢ verimini arttıracağı gerçeği 

3.2.3. Gürültü 
 

Uzmanlar, gürültünün hem ruh, hem de beden sağlığını olumsuz yönde etkilediğini 

belirtmektedirler. Seslerin 40 dB'den (Desibel, sesin duyulabilen ve ölçülebilen en küçük 

birimidir) fazla olması durumunda, insan sağlığını bozucu gürültü kirliliğinin oluĢtuğunu 

ifade eden uzmanlara göre gürültünün etkileme dereceleri Ģöyledir: 

 

 40 desibelden yüksek, iletiĢim bozukluğu 

 65 desibelden yüksek, dolaĢım bozukluğu 

 85 desibelden yüksek, duyma güçlüğü baĢlangıcı 

 120 desibelden yüksek, kulakta ciddi hasar 

 

Gürültüden korunma önlemleri esas olarak tasarım ve planlama evresinde dikkate 

alınmalıdır. Etkin bir gürültüden korunmayı gerçekleĢtirebilmek için alınması gereken 

önlemlerin temelini, titizlikle yürütülmüĢ bir gürültü analizi oluĢturur. 

Gürültüyü kaynağında azaltmak için sesi yalıtmaya çalıĢmak en uygun yöntemdir. Böylece 

hem çalıĢanların hem de dıĢ çevrenin gürültüden duyacağı rahatsızlık önlenmiĢ olacaktır. 

 

3.2.4. Toz 
 

Teknoloji bize konforlu, modern ürünler sunarken, bu ürünlerin üretimi sırasında bazı 

kirlilikler oluĢmaktadır. Bunlar; 

 

 Tozlar, 

 Dumanlar, 

 Buharlar ve  

 Gazlardır. 
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Toz deyiminden, mekanik süreçler sonucunda oluĢan katı maddelerin gaz içinde 

teknik bir iĢleme tabi tutulabilecek dağılımı anlaĢılmaktadır. 

 

Toz, metalik, mineralojik veya bitkisel kökenli olabilir. Tozun zararlı madde olarak 

etkisi önemli oranda parçacık büyüklüğüne bağlıdır. 

  

Bu zararlılar, insan vücudunda beyin, akciğer, deri, kan, böbrekler, kol-bacak sinirleri, 

karaciğer gibi birçok organda hasar yapar. Bu zararlılar, soluk aldığımızda vücudumuza 

girmeye çalıĢır ve vücudumuz bunlar karĢısında savunmasız kalır.Hava içindeki tozların 10 

mikrondan büyük olanları, ki bunlar gözle görünür tozlardır,  bu tozlar burun ve boğaz içinde 

tutulur. Kül, karbon tozu, suni gübre tozu, çimento, cüruf, polen, un tozu, insan saçı bunlara 

örnektir. 

 

ĠĢ yerinde tozların zararlı etkisinden korunmak için çalıĢma ortamlarının çok iyi 

havalandırılmıĢ olması gerekir. Ortama verilmesi gereken hava debisi hesaplanırken üretim 

sırasında açığa çıkan kirlilik de göz önüne alınmalıdır. Aynı zamanda ortama verilen taze 

havanın, çalıĢma alanlarında hava akımına neden olmamasına da dikkat etmek 

gerekmektedir. 

 

3.2.5. Radyasyon 
 

Maddenin yapı taĢını atom oluĢturur. Atom ise proton ve nötronlardan oluĢan bir 

çekirdek ve çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan oluĢmaktadır. Herhangi bir maddenin 

atom çekirdeğindeki nötronların sayısı proton sayısından fazla ise çekirdekte kararsızlık 

oluĢur ve fazla nötronlar parçalanır. Bu parçalanma sırasında ortaya alfa, beta, gama adı 

verilen ve çıplak gözle görülmeyen ıĢınlar çıkar. Bu ıĢınlara “radyasyon” adı verilir. 

 

ĠyonlaĢabilen elektromanyetik radyasyonları, hücrenin genetik materyali olan DNA'yı 

parçalayabilecek kadar enerji taĢımaktadır. DNA'nın zarar görmesi ise hücreleri öldürmekte, 

bunun sonucunda dokular zarar görmektedir. 

 

Resim 3.1: Radyoaktif etki alanlarında çalıĢanların özel giysilerle radyasyonun zararlı 

etkilerinden korunmaları 
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Maden iĢletme yatakları, doğal su kaynakları içerisinde ve toprakta, gerek insan 

faaliyetleri sonucu, gerekse doğal olarak bulunan radyoaktif maddeler besin zincirine yani 

bitkilere girerek, oradan da hayvan ve insanlara geçmek suretiyle ölümle sonuçlanan çeĢitli 

hastalıklara sebep olmaktadır. 

 

Radyoaktif kirleticiler; 

 

 Özellikle insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkiler yaparak çevre 

dengesini bozmaktadır.  

 Radyasyon, canlılarda genetik değiĢikliklere de yol açmaktadır.  

 Radyasyonun etkisi cins, yaĢ ve organa göre değiĢmektedir. Çocuklar ve 

büyüme çağındaki gençler ile özellikle göz en fazla etkilenen organ olup görme 

zayıflığı, katarakt ve göz uyumunun yavaĢlamasına sebep olmaktadır.  

 Deri ise radyasyona karĢı daha dayanıklıdır.  

 

Radyasyonun zararları genellikle zamanla ortaya çıkan bir etki olup ani etki ancak 

atom bombalarının yol açtığı ölümler ve yüksek radyasyondaki yanmalar Ģeklinde kendini 

göstermektedir.  

 

Resim 3. 1: ĠĢ sağlığı açısından, çalıĢma ortamlarında bulunan radyasyon kaynakları ve verdiği 

zararların önemi  

 

Ġnsanoğlu, bilinçli olmadığı ama zararlı olduğunu bildiği bu düĢmanlarla, çalıĢma 

ortamında birlikte olduğunda; 

 

 Son derece fazla rahatsızlık hisseder, motivasyonu bozulur.  

 ĠĢ performansı düĢer, çalıĢmak istemez hatta iĢten kaçar.  

 Bu insan, bahsi geçen etkenler ile çalıĢmaya zorlanırsa, iĢ kazalarına dahi neden 

olabilir.  
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O halde bu ıĢınların zararlarını iki Ģekilde nitelemek yerinde olur:  

 

 1.tip zararları, bu ıĢınların sahip olduğu fiziksel enerjileri dolayısıyla 

vücuda verdiği zararlardır. 

 2. tip zararları ise, maruz kalan kiĢinin, bu ıĢınlar konusundaki 

bilinçsizliği nedeniyle, çalıĢma ortamında yaĢadığı olumsuzluklardır.  

 

Bu durumda, iĢ sağlığı uzmanlarına düĢen en önemli görev, çalıĢanın, bu ıĢınlar 

konusunda bilinçlenmesini sağlamak, çalıĢma ortamlarında, bizzat bu ıĢınların Ģiddetlerini 

ölçüp standartlarla karĢılaĢtırarak, zararlı sınırlarda olmadığını çalıĢana anlatmak ve 

inandırmaktır. ÇalıĢanların maruz kaldıklarını düĢündükleri ve büyük rahatsızlık duydukları, 

ekran radyasyonları konusunda ölçümler yaparak, sonuçları standartlarla karĢılaĢtırarak, 

onların bilinçlenmelerini sağlamaktır. 

 

3.2.6. Basınç 
 

Bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düĢen miktarına basınç adı 

verilir.Katı,sıvı ve gazlar, sahip oldukları ağırlık nedeni ile bulundukları yüzeye bir kuvvet 

uygularlar.  

 

3.3. ĠĢ KolaylaĢtırma 
 

Herhangi bir iĢi en kısa sürede, yorulmadan ve ekonomik olarak yapma yollarını 

araĢtırma ve uygulamaya iĢ kolaylaĢtırma denir. 

 

ĠĢ yapan bireyler iĢ yeri ortamıyla sürekli etkileĢim içindedir. Endüstrinin hızla 

geliĢmesi bir yandan iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına karĢı çalıĢanların konulması 

sorununu gündeme getirmiĢtir, diğer yandan da ergonomi kavramını ortaya çıkarmıĢtır.  

 

 Ergonominin amacı, insanın doğal özelliklerine uygun olan makine ve çevre 

koĢullarını belirleyip gerekli önlemleri alarak insanın makineyle ve aletle 

çalıĢmadaki verimini artırmaktır. 

 

ÇalıĢan bireylerin günün büyük bir kısmını iĢyerlerinde geçirdikleri dikkate 

alındığında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen çeĢitli faktörlerin ortadan kaldırılmasının 

gereği ve önemi belirginleĢmektedir. 

 

3.3.1. ĠĢ KolaylaĢtırma Yöntemleri 
 

 ĠĢyeri düzeni ile ilgili olarak 

 

 ĠĢle ilgili malzemeler ve aletler belirli yerlerde bulundurulmalıdır. 

 Malzeme ve aletler, iĢi yapan bireyin kolaylıkla ulaĢabileceği önceden 

belirlenmiĢ yerlere konulmalıdır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuvvet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kat%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1v%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaz
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 Mümkün olduğunca iĢ yerlerinde yer çekiminden yararlanan taĢıma 

sistemleri kullanılmalıdır. 

 Malzeme ve aletler hareket sıraları göz önüne alınarak yerleĢtirilmelidir. Ġlk 

kullanılacak alet en öne yerleĢmiĢ olmalıdır. 

 YerleĢtirme, malzeme ve aletler, normal görüĢ açısının içinde kalacak 

Ģekilde yapılmalı ve yeterli bir aydınlanma sağlanmalıdır. 

 ÇalıĢma masası ve sandalyenin yüksekliği iĢin yapılması sırasında alınacak 

çeĢitli pozisyonlara olanak verecek Ģekilde düzenlenmelidir. 

 Oturma yerleri farklı fiziki yapıdaki kiĢilere uygun olarak kolaylıkla 

ayarlanabilir özellikte olmalıdır. 

 

 Araç - gereç ve aletlerin yerleĢimine iliĢkin ilkeler 

 

 Sabitleyiciler ayakta iĢleyen pedal ve benzeri düzenekler kullanılarak 

ellerin iĢ yükü azaltılmalıdır. 

 Mümkün olduğu zaman iki veya daha fazla alet birleĢtirilebilmelidir. 

 Mümkün olduğunda araçlar ve malzemeler, arama, bulma ve seçme 

hareketlerini en aza indirecek Ģekilde önceden yerleĢtirilmiĢ olmalıdır. 

 Her parmağın belirli ve farklı hareketler yapmasıyla iĢ yükünün 

parmakların kapasitelerine göre dağıtılması sağlanmalıdır. 

 Aletlerin, düğme ve çevirme kolu gibi bölümlerinin tutulmasını sağlayan 

yüzeyleri ellerin mümkün olduğu kadar fazla temasını sağlayacak Ģekilde 

tasarlanmalıdır. Çünkü bunları kumanda etmek için vücut duruĢunun çok 

fazla değiĢtirilmesi gerekmemektedir. 

 Aletlerin tutulma, kumanda veya denetim sağlayan kısımları, iĢ yapan bireyin 

bunları vücut pozisyonunda en az değiĢiklikle ve en fazla mekanik 

avantajla kullanabileceği Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

 

3.3.2. ĠĢ KolaylaĢtırma Ġlkeleri 
 

ĠĢ kolaylaĢtırmada aĢağıda verilen ilkeler göz önüne alındığında iĢlerin gerek fiziksel, 

gerekse zihinsel yönden daha güç harcayarak yapılması sağlanmıĢ olacaktır.  

 
 Teknolojik gereçler  

 

ĠĢleri kolaylaĢtırmak için iĢe uygun araç gereç seçilmelidir. Ġyi bir yönetici, iĢ için en 

elveriĢli araç ve gereci çalıĢmaya baĢlamadan önce hazırlar. Araçların her zaman bakımlı, 

temiz, kullanıma hazır olması ve ilgili çalıĢma merkezinde saklanması gerekir. 

 

 Kaynakların ( zaman, enerji, para) yerinde ve ekonomik kullanılması 

 

ĠĢleri kolaylaĢtırmanın en önemli amaçlarından birisi kaynakların iyi kullanılmasıdır. 

Yönetici çalıĢırken, kaynakları iyi değerlendirme ilkelerini ve yollarını uygulamazsa iĢlerin 

kolaylaĢması olası değildir.  
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 Vücut duruĢlarına dikkat etmek  

 

ÇalıĢırken vücut kasları etkili bir Ģekilde kullanılmalıdır. Uygun durumlarda iki elle 

çalıĢmalıdır. Ayakta çalıĢmak enerji harcamasını arttırır. Bu nedenle uygun iĢlerde oturarak 

çalıĢma alıĢkanlığı geliĢtirilmelidir. ÇalıĢırken iyi bir iĢ analizi yapmak ve iĢleri iyi sıralamak 

daha az enerji harcayarak kısa sürede sonuca ulaĢmayı sağlayacaktır. 

 

 Planlı çalıĢma 

 

Ġyi bir planlamayla önemli ve öncelik verilmesi gereken etkinlikler unutulmayacaktır. 

Ġyi hazırlanmıĢ bir planda etkinliklerin neden, ne zaman, kim tarafından, nerede, nasıl, ne ile 

yapılacağı açıkça belirtilmelidir. 

 

 ĠĢe isteyerek baĢlama  

 

ĠĢ kolaylaĢtırma, her Ģeyden önce çalıĢma yöntem ve tekniklerini geliĢtirme esasına 

dayanmaktadır. Yöneticinin kendini geliĢtirmeye ve yeni teknikleri öğrenmeye istekli olması 

önemlidir. Yetersizliklerinin farkında olmayan veya bunu önemsemeyen yöneticilerin 

değiĢmesi ve geliĢmesi çok zordur. ÇağdaĢ bir yönetici kendi olanakları içinde geliĢmeye 

dolayısıyla iĢleri kolaylaĢtırmaya isteklidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Atölyenizde kullandığınız sabit olmayan araç gereçleri, iĢlerinizi kolaylaĢtıracak 

Ģekilde yeniden düzenleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢisel hazırlıklarınızı yapınız.  Atölye önlüğü giyebilirsiniz. 

 ĠĢ kolaylaĢtırma ilkelerini yeniden 

gözden geçiriniz. 

 Modülünüzden ilgili bölümü 

okuyabilirsiniz. 

 Planlama yapabilirsiniz. 

 Planlama konusunda öğretmeninizden 

yardım alabilirsiniz. 

 Araç gereçleri yerleĢtireceğiniz 

bölümleri düzenleyiniz. 
 Temiz ve hijyenik olmasını sağlayınız. 

 Araçlarınızı planladığınız bölümlere 

yerleĢtiriniz. 

 En çok kullandığınız araçları kolay 

ulaĢabileceğiniz yere yerleĢtirebilirsiniz. 

 Masa ve sandalyeleri planladığınız 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Masa ve sandalyeleri iĢlerinizi 

engellemeyecek ve hareketinizi 

kısıtlamayacak Ģekilde 

yerleĢtirebilirsiniz. 

 Temizlikte kullandığınız gereçleri 

planladığınız Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Çok fazla kullandığınız malzemeleri öne 

gelecek Ģekilde yerleĢtirebilirsiniz. 

 Atölyenizin uygun yerlerine araçların 

kullanımı ile ilgili talimatlar asınız. 

 Her aracın yakınına kullanma talimatını 

asabilirsiniz. 

 Kullanma talimatlarını iĢlerinizi 

engellemeyecek yerlere asabilirsiniz. 

 Atölyenizin son kontrolünü yapınız.   

 Atölyenizin uygun bir yerine iĢleri 

kolaylaĢtırma ilkeleri ile ilgili talimatlar 

asınız. 

 Talimatları dikkat çekici özellikte 

hazırlayabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

1. (   ) Uygun bir çalıĢma ortamı, iĢin gerektirdiği koĢullar ve iĢi yapan bireyin 

ihtiyaçlarını karĢılayan bir ortamdır. 

2. (   ) ĠĢçi, çalıĢma esnasında dik durmalı ve yüzü de yaptığı iĢe doğru bakar pozisyonda 

çalıĢmasını sürdürebilmelidir. 

3. (   ) ĠĢin gerektirdiği iyi bir görüĢ açısı için baĢ daima dik olmalıdır. 

4. (   ) ÇalıĢma ortamı, iĢçilerin seçimine, ayakta ya da oturuĢ pozisyonlarına göre 

hazırlanmalıdır. 

5. (   ) Oturarak yapılan iĢlerde ortamın ısısı 19°C olmalıdır. 

6. (   ) Ağır bedensel iĢleri yaparken ortamın ısısı 37 °C olmalıdır. 

7. (   ) AĢırı nemin veya nemsizliğin insan sağlığına ve çalıĢma baĢarısına etkisi 

büyüktür. 

8. (   ) Yapay aydınlatmada ıĢığın, çalıĢanın sağ omzunun arkasından gelmesi daha 

uygundur. 

9. (   ) Radyasyon, canlılarda genetik değiĢikliklere de yol açmaktadır.  

10. (   ) Radyasyondan yaĢlılar daha çok etkilenmektedirler. 

11. (   ) Herhangi bir iĢi en kısa sürede, yorulmadan ve ekonomik olarak yapma yollarını 

araĢtırma ve uygulamaya iĢ kolaylaĢtırma denir. 

12. (   ) ĠĢ yaparken kullanılacak aletler kiĢinin zevkine göre en güzel yere yerleĢtirilebilir. 

13. (   ) Kaynakların ( zaman, enerji, para) yerinde ve ekonomik kullanılması iĢleri kolaylaĢtırmada 

etkilidir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ergonominin anlamı aĢağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

A) ÇalıĢma zorluğu  

B) ĠĢ kolaylaĢtırma 

C) ĠĢ değerlendirme 

D) ÇalıĢma hayatı 

 

2. Bir iĢ yerinde makine düzenekleri ve donanım neden akılcı olarak düzenlenmelidir? 

A) Uygun havalandırma için 

B) Aydınlatmanın iyi olması için 

C) Ġnsanlar farklı bedensel özelliklere sahip olduğu için 

D) Temiz düzenli ortamda çalıĢmak için 

 

3. ĠĢin en iyi yapılıĢ yönteminin belirlenmesinde aĢağıdakilerden hangisi temel amaç 

değildir? 

A) ĠĢin en kısa sürede yapılması 

B) ĠĢlerin çok çaba sarfederek yapılması 

C) ĠĢin en az yorgunluk oluĢturacak Ģekilde yapılması 

D) Hareket düzeninde verimlilik sağlanması 

 

4. Ġnsan vücudunun kullanılmasına iliĢkin ilkelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Kolların hareketi çapraz yönde olmalıdır 

B) Her iki el aynı zamanda harekete geçmelidir 

C) Ellerin basit ve küçük hareketlerle iĢ görmesi sağlanmalıdır 

D) Gözle izlenmesi gereken unsurlar mümkün olduğunca azaltılmalıdır 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi iĢ yapan bireyin yeteneklerini etkileyen faktörlerden 

değildir? 
A) Ücret 

B) Moral 

C) YaĢ ve cinsiyet 

D) ÇalıĢma ortamı 

 

6. Yük kaldırmada aĢağıda verilen ifadelerden hangisi uygun bir davranıĢtır? 

A) Vücut yükün yan tarafına gelecek Ģekilde olmalıdır 

B) Ayaklar yükten uzakta olmalıdır 

C) Yük kaldırırken kol kasları kullanılmalıdır 

D) Yük mümkün olduğunca vücuda yakın tutulmalıdır 

 

7. Yük itme ve çekme ile ilgili olarak hangi ifade yanlıĢtır? 

A) Sırtını bükmekten ve eğmekten kaçınmalıdır 

B) Ġterken arkaya, çekerken öne doğru eğilmek gerekir 

C) Ġtmek ve çekmek kiĢinin kendi vücut ağırlığını kullandığı iĢlerdir 

D) Zemin sert, her yerde eĢit ve temiz olmalıdır 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. Robert‟e göre aĢağıda verilen ifadelerden hangisi iĢ düzenleme ilkelerinden değildir? 

A) Yapılabilirlik 

B) Dayanabilirlik 

C) Düzenlenebilirlik 

D) HoĢnutluk 

 

9. Yapılan araĢtırma ve denemeler sonucunda, yapay aydınlatmada ıĢığın ne taraftan 

gelmesi daha uygun olmaktadır? 

A) ÇalıĢanın sol omzunun arkasından 

B) ÇalıĢanın sağ omzunun arkasından 

C) ÇalıĢanın arkasından 

D) ÇalıĢanın karĢısından 

 

10. ÇalıĢma ortamının sıcaklığı ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur? 

A) Oturarak yapılan iĢler 25°C 

B) AlıĢveriĢ salonları       25°C 

C) Ağır bedensel iĢler     12 °C 

D) Ayakta yapılan iĢler   20°C 

 

11. ĠĢyeri düzeni ile ilgili olarak aĢağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) ĠĢle ilgili malzemeler ve aletler belirli yerlerde bulundurulmalıdır. 

B) ÇalıĢma masası ve sandalyenin yüksekliği sabit konumda olmalıdır       

C) Mümkün olduğunca iĢ yerlerinde yer çekiminden yararlanan taĢıma sistemleri 

kullanılmalıdır. 

D) Malzeme ve aletler hareket sıraları göz önüne alınarak yerleĢtirilmelidir. Ġlk 

kullanılacak alet en öne yerleĢmiĢ olmalıdır. 

 

12. ĠĢ kolaylaĢtırma ilkeleri ile ilgili olarak aĢağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) ĠĢleri kolaylaĢtırmak için iĢe uygun araç gereç seçilmelidir 

B) ĠĢleri kolaylaĢtırmanın en önemli amaçlarından birisi kaynakların iyi kullanılmasıdır 

C) ÇalıĢırken vücut kasları etkili bir Ģekilde kullanılmalıdır 

D) Hepsi 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ergonomi 

2 Bedensel 

3 Hareket 

4 Ġnsan- Makine- Çevre 

5 Basit- Küçük 

6 KarĢılıklı- Simetrik 

7 Ġnsan 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ĠĢ 

2 Tutma- Durma 

3 Plan- Hazırlık 

4 Dik 

5 Öne-Arkaya 

6 Ġtmek- Çekmek 

7 DüĢünme- Dikkat 

8 Zorlanma 

9 Yorgunluk 

10 HoĢnutluk 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Doğru 
3 YanlıĢ 

4 Doğru 
5 Doğru 
6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 YanlıĢ 

13 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 A 

5 C 

6 D 

7 B 

8 C 

9 A 

10 C 

11 B 

12 D 
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