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Bir garajda DBir garajda Dééparis kparis kıılavuzunun lavuzunun 
kullankullanıım m öörnerneğği i 

Ann Ann SchietecatteSchietecatte
ErgonomeErgonome
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ÇÇalalışışma durumlarma durumlarıınnıın tann tanıımlanmasmlanmasıı

•• 7 7 garagarajj ((eskiden baeskiden bağığımsmsıız)z) WallonieWallonie’’ dede:: 172 172 ççalalışışanan
•• 3 3 garagaraj gruba yeni entegre olmuj gruba yeni entegre olmuşş
•• 3 3 ççalalışışma durumuma durumu ::

–– DDööşşemeeme
–– Mekanik atMekanik atöölyelye
–– ShowShow--roomroom
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Mekanik atMekanik atöölye/Dlye/Dööşşemede yapemede yapıılan ilan işş
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Mekanik atMekanik atöölye/Dlye/Dööşşemede yapemede yapıılan ilan işş
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Talebin tanTalebin tanıımlanmasmlanmasıı
•• İİlk isteklk istek::

–– Risk analiziRisk analizi
•• Personel KomitesiPersonel Komitesi ile tartile tartışışmadan sonramadan sonra::

– “canlı” bir risk analizi isteği
– Desantralizasyonu dikkate alarak çalışanlar için eğitici bir 

yöntem isteği 
– Kullanımı basit olan bir yöntem isteği

•• YYöönetimnetim ile konuile konuşştuktan sonra tuktan sonra 
– Üç yeni garajdan birisinde Déparis Kılavuzu 
– Bu kılavuz konusunda Personel Komitesinin eğitimi
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MMüüdahale edenlere kdahale edenlere kıılavuzun tanlavuzun tanııttıımmıı

•• SOBANESOBANE stratejisinin ve Dstratejisinin ve Dééparisparis’’in girdi ve in girdi ve ççııktktıılarlarıınnıın n 
tantanııttıımmıı::
– genel yönetime 
– önleme danışmanına 

garajdaki 2 çalışma durumunun seçimi : mekanik atölye ve 
döşeme 

•• ÇÇalalışışma durumunun gezilmesi ve bilgi ma durumunun gezilmesi ve bilgi 
– Çalışanlara 
– Yerel yönetime 

Garajdaki işlerin durumuna göre toplantıların organizasyonu 
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İİççerdeki erdeki öönleme dannleme danışışmanmanıınnıın gn göörrüüşşüü

•• Yasal zorunluluklara Yasal zorunluluklara uyumsuzlukuyumsuzluk konusunda kukonusunda kuşşku ku 
•• ÇÇalalışışanlaranlarıın ele aln ele alıınan konular konusunda gnan konular konusunda göörrüüşş

bildirmedeki bildirmedeki tutumlartutumlarıına na iliilişşkin sorgulama  kin sorgulama  
•• ÇÇalalışışanlaranlarıın n katkatııllıımmıınnıınn = korunman= korunmanıın motoru n motoru 

olduolduğğundan emin olma undan emin olma 
•• EleEleşştirilerden sonra: tirilerden sonra: DDééparisparis ““garajgaraj”” ççizelgelerinin izelgelerinin 

üüzerinde ve kzerinde ve kıılavuzun durumun lavuzun durumun öözelliklerine zelliklerine uyumu uyumu 
konusunda konusunda kkonsensusonsensus
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Genel YGenel Yöönetimin Gnetimin Göörrüüşşüü

•• İİncelemeninncelemenin hedeflerinin dehedeflerinin değğiişşkenlikenliğği i 
–– YYöönetimnetim:: en az maliyetle yasal zorunluluklaren az maliyetle yasal zorunluluklarıı yerine getirmek yerine getirmek 
–– PKPK:: ççaallışışma koma koşşullarullarıınnıı iyileiyileşştirmek tirmek 

•• DDééparisparis’’ in ain aşşaağığıdaki kodaki koşşullarda uygulanmasullarda uygulanmasıı konusunda konusunda 
İİdarenin darenin onayonayıı ::
–– İİçç PK nin ePK nin eğğitimi itimi 
–– DiDiğğer garajlar ier garajlar iççin kin kıılavuzun yeniden uyarlanmaslavuzun yeniden uyarlanmasıı
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Yerel yYerel yöönetimin ve netimin ve ççalalışışanlaranlarıın gn göörrüüşşüü

•• GiriGirişşime ilgi duymaime ilgi duyma ffaakat kat ::
–– GiriGirişşimin imin uygulanmasuygulanmasıı ssıırasrasıındaki kundaki kuşşkular kular 

•• Gerekli zaman Gerekli zaman 
•• ÇÇalalışışan sayan sayııssıı
•• ToplantToplantıı yerleri yerleri 

–– İşİşyeri hekiminin dyeri hekiminin düüzenli ziyareti ile karzenli ziyareti ile karşışılalaşşttıırrııldldığıığında nda laf laf 
kalabalkalabalığıığı duygusu duygusu 

–– GerGerççekleekleşştirilmesi konusunda verilen stirilmesi konusunda verilen sööz ve z ve öönerilen nerilen 
çöçözzüümlerinmlerin boyutu konusunda kuboyutu konusunda kuşşkular kular 
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ToplantToplantıınnıın dn düüzenlenmesi zenlenmesi 

•• GarajGarajıın ziyaretinden sonran ziyaretinden sonra::
–– Derin ve global gDerin ve global göörevler konusundaki bilgilerine, Uygun olup revler konusundaki bilgilerine, Uygun olup 

olmamalarolmamalarıına gna gööre gre göörrüüşşmelere katmelere katıılmak lmak üüzere yerel zere yerel 
yyöönetim tarafnetim tarafıından ndan ççalalışışanlaranlarıın  belirlenmesin  belirlenmesi

–– ToplantToplantıılarlarıın planlanmasn planlanmasıı
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18 D18 Dééparis baparis başşllığıığı ““anaana””
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Bir baBir başşllıık k öörnerneğğii
1. İşin organizasyonu 
Tartışılacaklar  
İşin organizasyonu  

 Açık ve memnuniyet verici  
 Güvenli çalışmayı sağlıyor  
 Alan ve zaman olarak memnun edici planlama  
 Açık ve bilinen iş prosedürleri  

Çalışma koşulları  
 Yer, araç-gereç, stoklar, beklenmeyen durumlar, dış istekler, 

zaman… 
 Kaliteli bir iş yapmaya ve normal iş prosedürlerini uygulamaya 

olanak sağlıyor  
İstasyonların araç-gereç tedariki   

 Çok büyük ya da küçük olmayan tampon stoklar  
Komşu istasyonlarla bağımsızlık   

 Ne çok fazla ne çok az  
Etkileşim ve iletişim farklı istasyonların çalışanları arasında kolay ve özgür   
İletişim olanakları   

 Sesli, telefon, bilgisayar … uygun ve hoş 
 

 
 

 

Kim somut olarak ne yapabilir ne zaman ? 
 

 
 

Daha ayrıntılı incelenecek yönler: 
☺ 
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DDééparis paris anaana / D/ Dééparis paris ““garagarajj””
1.  Mekanlar ve çalışma alanları 

Tartışılacaklar 
Atölyeler, garajlar ve çalışma alanları 

 Boya atölyesi, mekanik atölye, sac atölyesi, kanallar… 
 Orta büyüklükte ve kimse izole değil  
 Eşyalar, kasalar, lastikler, yedek parçalar, aletler tarafından 

karşıklık fazla yaratılmamış… 
 

 Eşyalar, kasalar, lastikler, yedek parçalar, aletler tarafından 
karşıklık fazla yaratılmamış… 

Kanallar iyi sınırlanmış (sarı ve siyah bantlar, korkuluklar ) 
Ulaşım yolları (insanlar ve araçlar için) 

 Yeterince geniş, iyi sınırlanmış ve kalabalık değil  
 Eşya, kasa, paletlerle hiç doldurulmamış.... 
 Görüş alanı iyi  

Park alanları: yeterli, dolu değil… 
Çalışma alanlarına girişler  

 Kolay, doğrudan ve yeterli genişlikte (> 80 cm) 
Yerleştirme alanları  

 Yeterli (klasörler, dolaplar…) ve kolay erişilebilir 
 Yeterli  (klasör, dolap…) ve kolay erişilebilir  

Dış görüntü temiz pencerelerden  
Teknik ve temizlik bakımı  

 Mekanlar iyi ve düzenli bakılıyor, hoş 
Atıklar: lastikler, atık kovaları, bezler… 

 Düzgün olarak ayrılıyor ve uzaklaştırılıyor 
 Uygun konteyner ve yeterli sayıda 

Zemin 
 İyi durumda, düzgün, sağlam, kaymaz 

Sosyal mekanlar 
 Uşlar, tuvaletler, vestiyerler, yemekhane… yeterli büyüklükte, 

rahat, iyi donanımlı  
Acil çıkışlar 

 Serbest, görünür şekilde 
*  Uygun işaretlerle gösterilmiş  

Tartışılacaklar 
Atölyeler, garajlar ve çalışma alanları 

 Boya atölyesi, mekanik atölye, sac atölyesi, kanallar… 
 Orta büyüklükte ve kimse izole değil  
 Eşyalar, kasalar, lastikler, yedek parçalar, aletler tarafından 

karşıklık fazla yaratılmamış… 
 

 Eşyalar, kasalar, lastikler, yedek parçalar, aletler tarafından 
karşıklık fazla yaratılmamış… 

Kanallar iyi sınırlanmış (sarı ve siyah bantlar, korkuluklar ) 
Ulaşım yolları (insanlar ve araçlar için) 

 Yeterince geniş, iyi sınırlanmış ve kalabalık değil  
 Eşya, kasa, paletlerle hiç doldurulmamış.... 
 Görüş alanı iyi  

Park alanları: yeterli, dolu değil… 
Çalışma alanlarına girişler  

 Kolay, doğrudan ve yeterli genişlikte (> 80 cm) 
Yerleştirme alanları  

 Yeterli (klasörler, dolaplar…) ve kolay erişilebilir 
 Yeterli  (klasör, dolap…) ve kolay erişilebilir  

Dış görüntü temiz pencerelerden  
Teknik ve temizlik bakımı  

 Mekanlar iyi ve düzenli bakılıyor, hoş 
Atıklar: lastikler, atık kovaları, bezler… 

 Düzgün olarak ayrılıyor ve uzaklaştırılıyor 
 Uygun konteyner ve yeterli sayıda 

Zemin 
 İyi durumda, düzgün, sağlam, kaymaz 

Sosyal mekanlar 
 Uşlar, tuvaletler, vestiyerler, yemekhane… yeterli büyüklükte, 

rahat, iyi donanımlı  
Acil çıkışlar 

 Serbest, görünür şekilde 
*  Uygun işaretlerle gösterilmiş  
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İİki toplantki toplantıınnıın gern gerççekleekleşşmesi mesi 

•• KatKatııllıımcmcıılarlar::
–– 33--5 k5 kşşilik gruplarilik gruplar

–– ÇÇalalışışma durumunun temsilcileri ma durumunun temsilcileri 

–– FarklFarklıı eeğğitim ditim düüzeyleri zeyleri ((insan teknikleri, diplomalinsan teknikleri, diplomalıılarlar)) ve ve 
mesleki kategoriler mesleki kategoriler ((iişşççi, kadrolui, kadrolu))

–– İİççerden Personel komitesinin varlerden Personel komitesinin varlığıığı ve yerel yve yerel yöönetimin bir netimin bir 
üüyesi yesi 
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•• SSüürere
–– 2 2 saatsaat

–– YYöönetim ile ortak karalanetim ile ortak karalaşşttıırrıılan zamanlama lan zamanlama 
•• YerYer

–– İşİş istasyonlaristasyonlarıınnıın yakn yakıınnıında toplantnda toplantıı salonu salonu 

İİki toplantki toplantıınnıın gern gerççekleekleşşmesimesi(2(2))
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İİki toplantki toplantıınnıın gern gerççekleekleşşmesi mesi (3(3))

•• YapYapııccıı tarttartışışmalar malar veve ççok sayok sayııda da öörnekrnek
•• YYöönetimden bir netimden bir üüyenin yokluyenin yokluğğunda da herkesin unda da herkesin 

Aktif katAktif katııllıımmıı
–– KatKatııllıımcmcıı yyöön an aççııssıından heyecan yaratmak ndan heyecan yaratmak 
–– Sahadaki somut konulara ySahadaki somut konulara yöönelik ilgi nelik ilgi ((iiççerdeki PK erdeki PK 

taraftarafıından risk analizi ve indan risk analizi ve işşyerlerinin gezilmesi ile yerlerinin gezilmesi ile 
tamamlamaktamamlamak))

•• YYöönetimin varlnetimin varlığıığından kaynaklanabilecek reaksiyonndan kaynaklanabilecek reaksiyon
kukuşşkusu kusu 
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Sentez ve Sentez ve çöçözzüüm m öörnekleri rnekleri 

10.Gürültü 

Durumu iyileştirmek için somut olarak ne yapmalı? 
 

• Döşemedeki kompresör mekanik atölyede bulunuyor, çok gürültülü ve hassas 
gürültü saptamasının önemli olduğu arıza tanısınızorlaştırıyor. Araçlar bazen 
açık alana alınarak doğru tanı konmaya çalışılıyor. 
 

• Çözümler : 
 

        ⇒ Kompresörün atölye tarafını duvarla çevirmek ve binanın dışına doğru 
ventilasyon öngörmek (2€) 
        ⇒ Rotatif kompresör kullanmak (3€) 

 
 
 

 
 

Daha ayrıntılı incelenecek yönler: 
Kompresörün gürültü düzeyinin azaltılması için çözümlerin incelenmesi  

☺ 
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Sentez ve Sentez ve çöçözzüüm m öörneklerirnekleri

11. Ortam havasının hijyeni 

Durumu iyileştirmek için somut olarak ne yapmalı? 
 

• Ekstraksiyon sisteminin filtreleri yer yokluğundan çıkarılmış ve tekrar 
takılmamış. Toz zemin düzeyinde çekiliyor ve tavan yüksekliğinde atılıyor. 
Tozlar sürekli karıştırılıyor 

 
• Çözüm 
      ⇒  Daha dar filtre kullanma olanaklarının analizi  

 
 
 

Daha ayrıntılı incelenecek yönler: 
Daha dar filtre bulma seçeneklerini araştırmak  

☺ 
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Sentez ve Sentez ve çöçözzüüm m öörneklerirnekleri
14. Özerklik ve bireysel sorumluluklar  
Durumu iyileştirmek için somut ne yapmalı? 
 

• Arızaların giderilmesi giderek daha fazla düşünme gerektiriyor. Çalışma 
koşulları (gürültü) ve çalışma zamanı bu işe hiç uygun değil. Yapılan hataların 
sonuçları parçaların ücreti giderek arttığı için ağırlaşıyor.  

• Sıklıkla arabasını tamircinin yanında bekleyen müşterinin baskısı  
 
• Çözümler : 
 
⇒ Her seferinde müşteriye acil olarak geldiğinde arızanın tespit edilmesi için 
çalışılacağı fakat tamiri için tekrar gelmesi gerektiği belirtilmeli (0€) 
⇒ Gürültü açısından bu işi optimal koşullarda yapılması için olanak sağlama (bkz 
gürültü kriteri) 
⇒ Bu tip işlere mental yükü artıracağı için başka iş karıştırmamak  (1€) 
⇒ Bu tanılar için daha fazla zaman öngörmek (2€) 
⇒ Müşterinin arabasını tamircinin yanında beklemesinden kaçınmak (0€) 

 
 
 

Daha ayrıntılı incelenecek yönler: 

☺ 
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Çalışma durumu: Atölye 
1. Mekan ve çalışma alanları ☺  
2. İşin organizasyonu 

• Eski köprünün adaptasyonu için olanakları analize etmek  ☺  

3. İş kazaları ☺  
4. Elektrik riskleri ve yangınlar ☺  
5. Kumandalar ve işaretler ☺  
6. İş materyali, aletler, makineler  ☺  
7. Çalışma pozisyonları  ☺  
8. Sarfedilen güç ve el ile yapılan işler  ☺  
9. Aydınlatma ☺  
10. Gürültü 

• Kompresörün ses düzeyini düşürmek için olanakların araştırılması  ☺  

11. Ortam havasının hijyeni 
• Filtre sisteminin alternatiflerini analize etmek (ekstraksiyon sistemi) ☺  

12. Ortam ısısı ☺  
13. Vibrasyon ☺  
14. özerklik ve bireysel sorumluluklar  ☺  
15. İşin kapsamı  ☺  
16. Zaman çatışması  ☺  
17. Ast üst ilişkileri  ☺  
18. Psikosoyal çevre  ☺  
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2 2 ççalalışışma durumunun sentezi ma durumunun sentezi 
 

A
te

lie
r 

C
ar

ro
ss

er
ie

 

1. mekan ve çalışma alanları   
2. İşin organizasyonu    
3. İş kazaları   
4. Elektrik riskleri ve yangınlar ☺ ☺ 
5. Kumandalar ve işaretler ☺ ☺ 
6. İş materyali, aletler, makineler   ☺ 
7. Çalışma pozisyonları  ☺  
8. Sarfedilen güç ve el ile yapılan işler  ☺  
9. Aydınlatma ☺  
10. Gürültü   
11. Ortam havasının hijyeni  ☺ 
12. Ortam ısısı ☺  
13. Vibrasyon ☺ ☺ 
14. özerklik ve bireysel sorumluluklar  ☺ ☺ 
15. İşin kapsamı    
16. Zaman çatışması  ☺ ☺ 
17. Ast üst ilişkileri  ☺ ☺ 
18. Psikosoyal çevre   ☺ 
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SonuSonuçç ve izlemve izlem

•• SonuSonuççlarlarıın PK ne sunumu n PK ne sunumu 
–– AAşşaağığıdaki konularda ydaki konularda yöönetim tamam diyorsanetim tamam diyorsa SOBANESOBANE

yyööntemininnteminin DDüüzey 2 zey 2 GGöözlemezleme gegeççme kararme kararıı ::
•• GGüürrüültltüü
•• ÇÇalalışışma pozisyonlarma pozisyonlarıı
•• Mekan ve Mekan ve ççalalışışma alanlarma alanlarıı

–– PK nin yeni satPK nin yeni satıın aln alıınan 2 garajda da bu snan 2 garajda da bu süüreci bareci başşlatma latma 
isteisteğği i 
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Son bilanSon bilanççoo

•• İİççerde, PK taraferde, PK tarafıından Dndan Dééparisparis’’in sonuin sonuççlarlarıı
dodoğğrultusunda son bilanrultusunda son bilanççonun redakte edilmesi onun redakte edilmesi 
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Son BilanSon Bilanççoo
Ne zaman? 

N KİM? NE YAPIYOR? 
Maliy

et 
0,  €  
€€  
€€€ 

Öne. 
tarih 

Gerçe. 
 tarih 

1 Yönetim Uygun afişlerle müşterilerin atölyeye girmeleri 
engellenmeli 

0 -/-/- -/-/- 

2 Yönetim Römork bağlantılarını ve lastikleri depolamak için 
bir alan oluşturmak  

€€ -/-/- -/-/- 

3 Tamirci Yeni dolapların içine materyalin yerleştirilmesi ve 
taşınma için 2/3 gün ayırmak  

€€ -/-/- -/-/- 

4 Yönetim Temizlik için zaman öngörmek  € -/-/- -/-/- 

5 PK 
Köprünün adaptasyonu için olanakları araştırmak- 

geometrik düzenleme için 4 sütun yapılması  
  

-/-/- den önce 
analiz 

6 Résepsiyon Acil başvuran müşterilere tanının konacağını 
ancak tamirin yapılamayacağını belirtin  

0 -/-/- -/-/- 

7 PK Daha dar filtreler için olanakları araştırma   -/-/- den önce 
analiz 

8 Yönetim 
Dikkatsiz kişiler karşısında daha sert davranmak 
(yemekhane, tuvaletler) ve onlara uygun şekilde 

uyarılarda bulunmak  

0 -/-/- -/-/- 
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YYööntemin kazancntemin kazancıı
•• ““klasikklasik”” risklerin analizinerisklerin analizine tamamlaytamamlayııccıı

–– ÇüÇünknküü ççalalışışanlar anlar şşu anda teorik olarak gerekli olan gu anda teorik olarak gerekli olan güüvenlik venlik 
nosyonuna hakim denosyonuna hakim değğiller iller 

–– ÇüÇünknküü öönleme dannleme danışışmanmanıı iişş gergerççekleekleşştirilirken tirilirken karkarşışılalaşışılan lan 
riskleri her zaman riskleri her zaman ööngngööremiyor remiyor 

•• KatKatııllıımcmcıı
–– Kendini ifade etmeKendini ifade etme ffıırsatrsatıı
–– Somut Somut öönerilerneriler getirme fgetirme fıırsatrsatıı
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YYööntemin kazancntemin kazancıı
•• EEğğiticiitici

SaSağğllıık ve gk ve güüvenlik konusunda venlik konusunda eeğğitimitim
• Coğrafik olarak desantralize küçük yapılardan oluşan 

işletmeler için ideal 
• Tutuma dayalı kazalar/hasarlarla mücadelede ideal 

•• Korunma anlamKorunma anlamıında herkesin rol ve sorumluluklarnda herkesin rol ve sorumluluklarıınnıı
yeniden dayeniden dağığıttııyor yor 

•• İşİşletmenin letmenin bebeşş yyııllllıık plank planıınnıı kurmak ikurmak iççin ideal bir temel in ideal bir temel 
•• Eylem Eylem öönceliklerininceliklerini belirlemek ibelirlemek iççin kayda dein kayda değğer bir er bir 

yyööntem destentem desteğği i 
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KatKatııllıımcmcıı girigirişşimin zorluklarimin zorluklarıı

•• KoordinatKoordinatöörrüün yetkinlin yetkinliğği i 
•• YYööntemi iyi bilmek ntemi iyi bilmek 
•• KatKatııllıımcmcıılarlarıın kin kişşilikleri ilikleri 
•• Grup dinamiGrup dinamiğği i (l(liderleriderler,,…….).)
•• ÇÇalalışışma durumunun katma durumunun katııllıımcmcıılar taraflar tarafıından bilinmesi ndan bilinmesi 
•• İşİş istasyonuna geistasyonuna geççebilme olanaebilme olanağığı
•• ÇÇalalışışanlaranlarıın harekete gen harekete geççirilmesi irilmesi 
•• YYöönetimin etkisi netimin etkisi 
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RRééfféérencesrences

•• StratStratéégie SOBANE de gestion des risques gie SOBANE de gestion des risques 
professionnels :professionnels :

http://www.deparisnet.behttp://www.deparisnet.be


