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Plan

•• ““KlasikKlasik”” mmüüdahaledahale: bilan: bilanççoo
•• Yeni bir yaklaYeni bir yaklaşışımmıın temellerin temelleri
••SOBANE SOBANE stratstratejisiejisi

•• DDééparisparis kkıılavuzulavuzu
•• KolaylaKolaylaşşttıırrııccıı--dandanışışmanmanıın roln rolüü
•• Kimin yararKimin yararıınana??
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Sizden ne bekliyorum
• “prensip olarak” hemfikir olmanız değil 
• fakat

• Açık görüşlü olmak
• “emin olduklarınızı” yeniden sorgulamayı kabul etmek
• Benim söylediğimin SİZİN uygulamanızda nereye denk düştüğünü

görmek
• Bugünden yarına tutum değiştirmek değil 
• Fakat

• Denemeye niyetlenmek
• + ve – olarak size kişisel memnuniyet şeklinde ne getirdiğini görmek 
• + ve – olarak işletmeye ve çalışanlara ne getirdiğini görmek 
• Nedenleri bilerek karar vermek 

• Bana sorular sormanız
• Beni haklı olduğunuza “ikna etmek” için değil 
• Ne demek istediğimi anlamak için  
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1. Sorunun farkına varılması
2. Bir “uzmanın” müdahalesi 

Doğru ölçümler
Sınır değerler ile karşılaştırma 
Genel iyileştirme önerileri (KKD, eğitim...)
Ölçüm metodolojisi, sonuçlar ve önerilerden oluşan 5-20 
sayfalık tam bir rapor 

3. İşveren tarafından raporun okunması? 
4. Eylem var ya da yok?

İşİş analizinin klasik analizianalizinin klasik analizi::
endüstriyel hijyen döneminin başlangıcından itibaren
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dodoğğruru veve öözgzgüün den değğerlendirme,erlendirme,
Bazen Bazen ççok yok yüüksek ve sksek ve sıınnıır der değğerlerin erlerin üüzerindeki zerindeki 

konsantrasyon, gkonsantrasyon, güürrüültltüü ddüüzeyi olan zeyi olan kritik kritik ççalalışışma ma 
durumlardurumlarıında yeterli olabilir...nda yeterli olabilir...

ÇÇalalışışanlardan anlardan konsultasyonkonsultasyon
Fakat Fakat ççok az ya da hiok az ya da hiçç katkatııllıım yokm yok!!
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Gürültü Pozisyon Yük taşıma

Fiziksel risklere maruz kalan Fiziksel risklere maruz kalan 
ççalalışışan sayan sayııssıına ilina ilişşkin kin 

istatistikler istatistikler BaBaşşararıı??
5 y5 yıılda bir lda bir 
ççalalışışma ma 
kokoşşullarullarıı
algalgııssıı
üüzerinde  zerinde  
Avrupa Avrupa 
araaraşşttıırmasrmasıı
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ŞŞimdiimdi
DaDaha fazla kas iskelet sistemi sorunu ha fazla kas iskelet sistemi sorunu 
DaDaha fazla stresha fazla stres ((iişş stresine daha fazla ilgistresine daha fazla ilgi))
DaDaha fazla memnuniyetsizlik ha fazla memnuniyetsizlik ((iişş

memnuniyetszilimemnuniyetsziliğğineine dadaha fazla ilgiha fazla ilgi))

multifamultifaktktööriyelriyel ttüürde sorunlarrde sorunlar
ÇÇalalışışanlaranlarıı kikişşiselisel olarak katarak olarak katarak 
HiHiççbir bir ssıınnıır der değğer yoker yok

Çalışma durumunun bütününü kapsayan daha genel 
bir analiz 

Yaklaşımı değiştirmek?
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Farklı yaklaşım
Hangi temellerde?

• Terminoloji
• Risk faktörleri ve Riskler
• Risk değerlendirmesi
• Risk önlemenin sürdürülmesi
• Düzenlemelerin hedefleri
• Yasal vizyona karşı önleyici vizyon
• Yetkinliklerin tamamlayıcılığı: disiplinler arası

birliktelik
• Çalışan desteksiz şekilde kendini korumanın baş

aktörü
• Deming prensipleri

• Sorunların küreselliği
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Terminoloji

Dil birliği 
Çalışma durumları

Çalışma koşullarına 
iş istasyonlarına karşı

Güvenlikçiler = iş güvenliği danışmanları
Uzmanlar (Bilirkişiler) : hiçbirşeyden herşeye bilirler 

çalışma durumunun sadece bir yönüne hakim 
uzmanlar (gürültü, toksikoloji, stres...)
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Risk FaktRisk Faktöörleri rleri 
Çalışma durumunun sağlık, güvenlik, çalışanların iyilik 
hali ile etkileşebilen aşağıda sayılanlar ile bağlantılı
tüm faktörleri :

•• GGüüvenlikvenlik:: ((tehliketehlike))
•• KazalarKazalar: : yyüüksekte ksekte ççalalışışma, bozuk zemin, bma, bozuk zemin, bııççak, elektrikak, elektrik……

•• SSaağğllııkk:: ((zarar, tehlikezarar, tehlike))
•• Meslek HastalMeslek Hastalııklarklarıı: : ggüürrüültltüü, , çöçözzüüccüüler, aydler, aydıınlatma, ynlatma, yüük tak taşışımama

•• İİyilik haliyilik hali:: (n(ne tehlike, ne zarar)e tehlike, ne zarar)
•• Konfor, bireysel geliKonfor, bireysel gelişşim, stres, gece im, stres, gece ççalalışışmasmasıı, , öözerklik, ilizerklik, ilişşkilerkiler……

Tehlike, zararlarTehlike, zararlar
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RisRiskk::
BelliBelli birbir ŞŞiddette iddette bir bir 
etkininetkinin OlasOlasııllığıığı

risk faktörüne
Maruz kalmayı ve 

Maruz kalma koşullarını
gözönünde bulundurarak

3 3 bilebileşşenen
R = ER = Exx* C* Cii * G* Grr

BacaBacağığımmıı kkıırma Olasrma Olasııllığıığı
## burkma

en tenant compte du fait queen tenant compte du fait que
3m yükseklikteki bir merdivende 

2 saat çalıştığımı
ve merdivenin dengede 

olmadığını
gözönünde bulundurarak

Maruziyet Koşullar Şiddet
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ÖÖnlemenleme

Teknik veya Teknik veya organizasyonelorganizasyonel teknik teknik öönlemlernlemler::
•• PrimerPrimer Korunma Korunma PrPrééventionvention primaireprimaire

•• risk faktrisk faktöörrüünnüü elimine etmek elimine etmek 
•• SekonderSekonder korunma korunma 

•• maruz kalmaymaruz kalmayıı azaltma azaltma 
•• Maruz kalMaruz kalıınan nan kokoşşullarullarıı iyileiyileşştirme tirme 
•• hasarhasarıın n şşiddetini iddetini azaltma azaltma 
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KorunmaKorunma

HasarHasarıın n şşiddetini azaltmak iiddetini azaltmak iççin in ççalalışışan an 
taraftarafıından kullanndan kullanıılan kilan kişşisel koruyucu isel koruyucu 
donandonanıımlarmlar: : 

·· ggüüvenlik ayakkabvenlik ayakkabıılarlarıı
·· ekranla ekranla ççalalışışmada gmada göözlzlüük k 
·· ggüürrüültltüü öönleyici kulaklnleyici kulaklıık k 
·· masmaskeke
·· ... ... 

HasarHasarıın n şşiddetini iddetini azaltmak azaltmak üüzerezere
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İleri tıbbi tetkikler : bir riske maruz kalan ve bir zarar 
görme olasılığı olan çalışanın, 

• ZARAR GÖRMEYECEĞİ  
• Bu zararı görmediği  

• Sadece bir risk faktörünün varlığından hareketle 
değil, 

• Fakat riskin etkisine göre yapıldığından emin 
olunmalıdır  

 

TTııbbi bbi İİzlem zlem 
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Risk deRisk değğerlendirmeerlendirme
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Risk değerlendirme ?

“Risk değerlendirmesi önlemenin vazgeçilmez ön adımıdır"
“Risk değerlendirmesi

sağlıklı çalışma ortamlarının garantisidir"
“ÖÖnlemek inlemek iççin dein değğerlendirmekerlendirmek

Harekete geHarekete geççmek imek iççin anlamakin anlamak""

‘değerlendirme’ makale sayısı>>> ‘önleme’
Değerlendirme yöntemleri konusunda kitap sayısı >>> ‘önleme’
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Risklerin Risklerin DeDeğğerlendirilmesierlendirilmesi
Risk =    Ex :  =    Ex :  Risk Risk maruziyetimaruziyeti

* Ci  :  * Ci  :  Maruz kalma koMaruz kalma koşşulu ulu 
* Gr :  * Gr :  HasarlarHasarlarıın n şşiddeti iddeti 

= = EExx * C* Cii * G* Grr

• Niceliksel yöntemler 
• Ölçümler

• Fiabilité des évaluations ? ? ?
• Fiabilité des conclusions : priorités ? ? ?
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Kantitatif yKantitatif yööntemntem

•• NiceliklendirmeNiceliklendirme sonusonuççta amata amaçç haline geliyorhaline geliyor
•• NiceliklendirmeNiceliklendirme ççok hok hıızlzlıı ve ve sistemamtiksistemamtik dedeğğilil
•• ÖÖznelin etkisi znelin etkisi ççok fazla ok fazla öönemli nemli 
•• Tahminler taraflTahminler taraflıı ve gve güüvenilir devenilir değğil il 
•• «« nedenneden »» üüzerinde dzerinde düüşşüünme atlannme atlanııyoryor

•• ÇÇııkarkarıılan lan ööncelikler gncelikler güüvenilir devenilir değğil il 
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ÖÖllçüçümlermler ? ? 

““ÇÇalalışışan an 85 dB(A)85 dB(A) e maruze maruz""
•• Ne zamanNe zaman ?   ?   Hangi makineler Hangi makineler ççalalışıışıyoryor……
•• NeredeNerede ? ? YakYakıın, makinelerden uzakn, makinelerden uzak……
•• DDüüzey ne kadar szey ne kadar süürederede ??

anlanlıık dek değğerer,,
ortalama ortalama 1, 5, 60, 480 1, 5, 60, 480 dkdk boyuncaboyunca

•• Hangi Hangi ççalalışışma koma koşşullarullarıındanda ??

TemsiliyetTemsiliyet ??
YararlYararlııllııkk ??
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Kol 45° ile 90° zamanın % 37si boyunca

 Score 

Omuz 20°fleksiyonda ve 20° ekstansiyonda: 1 

Omuz 20° et 45° arasında fleksiyonda ya da 20°den fazla  
ekstansiyonda: 

2 

Omuz 45° ile 90° fleksiyonda: 3 

Omuz  90°den fazla fleksiyonda: 4 

Eğer omuz yukarıdaysa: +1 

Eğer omuz vücuttan uzaktaysa (abduksiyon) +1 

Eğer çalışan dayanıyorsa veya kolunun ağırlığını 
destekliyorsa: 

-1 
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Neden bu kadar çok ölçüm?
Yanlış gerekçeler
•• ““NiceliklendirilemeyenNiceliklendirilemeyen yokturyoktur!!””

“Mühendisler… niceliksel veriler istiyorlar”
• “Niceliksel değerlendirme çözümlere götürür”

Kaç nedenneden vve e nasnasııl  l  a kara karşışı
globalglobal ayrayrııntntıılara  lara  karkarşışı

•• ““Bir riskin olup olmadBir riskin olup olmadığıığınnıı belirlemek ibelirlemek iççin in ööllççmek gerekirmek gerekir””
Yasal bakış önleyici yaklaşıma karşı

•• ““ÖÖllçüçümler mler üücretlilerin cretlilerin “ö“öznelznel”” yakyakıınmalarnmalarıınnıı resmileresmileşştirmek, tirmek, 
nesnellenesnelleşştirmek itirmek iççin gereklidirin gereklidir””

Açıkca Ücretlilerin yetkinliklerini ve bütünlüklerini ve onların yerel 
yönetimlerini tanımak 
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İşletme için 
– Geciktirici ölçümler!!!

Güvenlik danışmanları için
– Aldıkları eğitime denk düşüyor
– Basit, hızlı (temsil edici olmadığında), ucuz (hatta 

kazançlı!) ve “saygın”

Gerçek nedenler?
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B. B. GoelzerGoelzer (1996)(1996)
“Niceliksel değerlendirmeye ve tıbbi izleme önleme ve risklerin 
düzeltilmesinden daha fazla dikkat atfedilmesi alışık olmadığımız bir 
yaklaşım değildir.
Komplike donanımlar ve rakamların yarattığı büyü bazı gerekçelerle, 
maruziyetin azaltılması için önerilen pragmatik çözümlerden daha önde 
tutulmaktadır. "

Paul Paul OldershawOldershaw Control Control BandingBanding
“Bazı gelişmekte olan ülkelerde maruziyetin doğru bir 
değerlendirmesinin maliyeti kişi başı yıllık sağlık bütçesinden daha 
fazladır."
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Bile bile niceliklendirme şunun için:
•• Bilimsel araBilimsel araşşttıırmarma

–– DozDoz--etkietki--yanyanııt ilit ilişşkileri kileri 
•• ÖÖdemeler  demeler  ““TazminatlarTazminatlar””

•• FMPFMP
•• CNAMCNAM

•• DuyarlDuyarlıılalaşşttıırma aracrma aracıı ((COV)COV)
•• Daha teknik olan Daha teknik olan çöçözzüümlerin aramlerin araşşttıırrıılmaslmasıında nda öözel zel 
noktalarnoktalarıın derinlen derinleşştirilmesi tirilmesi 
•• ((ÖÖncence--sonra sonra yyıı karkarşışılalaşşttıırmarma))
•• Nereye varNereye varııldldığıığınnıı kontrol etmek: artkontrol etmek: artıık riskk risk
•• Talep edenleriTalep edenleri zaman izaman iççinde inde ““eeğğitmekitmek”” iiççin kullanmak in kullanmak 
üüzere  isteklere yanzere  isteklere yanııt vermek t vermek 
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ÖÖncelikle DAHA AZ ncelikle DAHA AZ ööllçüçümm
• Gereksiz, masraflı (temsil ettiğinde), zor, uzun
• Dikkatin yönünü önleme girişimlerinden uzaklaştırır
• maymuncuk tarzı önerilerle sonuçlanır 

•• İŞİŞ GGÖÖRMEKRMEK:  :  dedeğğerlendirmekten ziyade erlendirmekten ziyade öönlemek nlemek 
•• DeDeğğerlendirme yerine yerlendirme yerine yöönetimnetim
•• ÖÖllçüçümler en sonmler en son

öözel bir noktayzel bir noktayıı derinlederinleşştirmek itirmek iççinin
nereye vardnereye vardığıığımmıızzıı kontrol ikontrol iççin: artin: artıık risk   ik risk   iççinin
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Risklerin Risklerin öönlenmesi nlenmesi 
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Risklerin Risklerin öönlenmesinlenmesi

1.  1.  Risk faktRisk faktöörrüüne maruz kalma ne maruz kalma 

R =R = xx* * CCii * G* Grr

Ölçümler

İşİşin organizasyonuin organizasyonu
YerlerYerler
İşİşleyileyişş
ZamanZaman
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2. 2. Maruz kalma koMaruz kalma koşşullarullarıı

R = R = EExx **CCii* G* Grr

Ölçümler

Ortak korunma Ortak korunma ÖÖNLEMLERNLEMLERİİ
AraAraççlar, makinelerlar, makineler
YangYangıınlarnlar
……

Risklerin Risklerin öönlenmesinlenmesi

Güvenlik
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3. 3. HasarlarHasarlarıın n şşiddeti iddeti 

R = R = EExx * * CCii **GGrr

Ölçümler
Uygun ve tUygun ve tüüm m 
ççalalışışanlar tarafanlar tarafıından ndan 
kabul edilen kikabul edilen kişşisel isel 
koruyucu koruyucu ÖÖNLEMLER NLEMLER 

Risklerin Risklerin öönlenmesinlenmesi

Güvenlik
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R = R = EExx * * CCii * G* Grr
İşİşin in 
organizasorganizas
yonuyonu

Ortak Ortak 
korunmakorunma

KiKişşisel isel 
korunmakorunma

•• TutumTutum : : aaşşaağığıdakilerin fonksiyonudakilerin fonksiyonu::
•• Politik uyumPolitik uyum
•• EEğğitimitim
•• SStrestres, , iişş doyumudoyumu
•• MotivasyonMotivasyon

** OO
Risklerin Risklerin öönlenmesinlenmesi
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R = R = EExx * * CCii * G* Grr
İşİşin in 
organizasorganizas
yonuyonu

Ortak Ortak 
korunmakorunma

KiKişşisel isel 
korunmakorunma

Tutum
* * CCOO

”Görünür” faktörler üzerine eylemler
• Ci üzerine: ortak korunma 
• Gr üzerine: Kişisel korunma
• eğitim üzerine: sıklıkla basmakalıp (manipülasyon…)

Zor uyum 

DDışış ggüüvenlik uzmanlarvenlik uzmanlarıı taraftarafıındanndan
Risklerin Risklerin öönlenmesinlenmesi
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Genel geçer öneriler 
• Koruyucuları yetkimiz yoksa kaldırmayalım.
• 2m den fazla yükseklikte çalışırken emniyet kemerlerini kullanmak
• Çalışma alanını düzenli ve temiz tutmak.
• İş yüzeylerinin nemli olup olmadığını kontrol etmek, değilse 
temizlemek

• Makineleri, araç ve donanımları uygun şekilde 
kullanmak 
• Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak.
• Merdivenleri kullanırken korkuluklara tutunmak ve iki eli de bağlayan 
yük taşımamak 
• Ağır eşyaların yerini yalnız başına değiştirmeye çalışmamak 
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R = R = EExx * * CCii * G* Grr
İşİşin in 
organizasorganizas
yonuyonu

OrtakOrtak

korunmakorunma
KiKişşisel isel 
korunmakorunma

Tutum
* * CCOO

• yeni üretim ve risk faktörlerine yönelik 
Uyumlu eylemler geliştirmek

• İşletmenin sosyoekonomik çerçevesine 
entegre olan eylemler

SSÜÜRDRDÜÜRRÜÜLEBLEBİİLLİİRR risk risk öönlemenleme
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ÇÇererççeve Yeve Yöönergenerge 89/391: 89/391: iişşverenveren: : 
““TTüümm iişşe bae bağğllıı konularda konularda üücretlilerin sacretlilerin sağğllıık ve gk ve güüvenlivenliğğiniini””
sasağğlamaklamak..
Genel korunma Genel korunma öönlemlerini uygulamaya konmaknlemlerini uygulamaya konmak::

–– Riskleri yok etmekRiskleri yok etmek
–– Yok edilemeyen riskleri deYok edilemeyen riskleri değğerlendirmek erlendirmek 
–– Riskleri kaynakta Riskleri kaynakta yoketmekyoketmek
–– İşİşi insana uydurmaki insana uydurmak ......

Yasal dYasal düüzenlemezenleme ??
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ÇÇererççeve yeve yöönerge nerge 89/391: 89/391: iişşverenin zorunluluverenin zorunluluğğuu: : 

g) Korunmaya entegre olan uyumlu bir bütün içinde 
korunmayı planlamak: teknik, işin organizasyonu, 
çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve ortama ilişkin 
faktörler;

Yasal dYasal düüzenlemezenleme ??
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Hedef nedir?
1. 1. VurguVurgu

–– korunma ve tıbbi izlem üzerine değil
–– risklerin risklerin öönlenmesinenlenmesine

2. 2. Sistemik yaklaSistemik yaklaşışımm
ÖÖnleme ve inleme ve işşte iyilik hali politikaste iyilik hali politikasıınnıı iişşletmenin genel letmenin genel 
politikaspolitikasıına entegre etmek na entegre etmek 
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MaruziyetMaruziyet

ÖÖnleyici baknleyici bakışış

EEtkitki
Entoksikasyon
Stres

KKD

LL

Yasal bakYasal bakışış
Önleme hangi andan itibaren?
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HedeflerHedefler

•• SadeceSadece < < yyaasal desal değğerler erler dedeğğilil
•• FFaakatkat optimaloptimal durumdurum arayarayışıışı

•• operatoperatöörler irler iççin sain sağğllıık ve iyilik hali ik ve iyilik hali iççinin
•• iişşletme iletme iççin teknik ve ekonomik ain teknik ve ekonomik aççııdan dan 

•• Sorun yaşamamak için yasalara uymak değil 
• Negatif güvenlik ve güvenlik uzmanlığı imajı, 

•• FFaakat ikat işşletmenin geliletmenin gelişşmesine katkmesine katkııda bulunmak da bulunmak 
•• PPoozzitiitif imajf imaj, , personel taraflarpersonel taraflar
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Yetkinliklerin Tamamlayıcılığı

ÜÜcretlilercretliler
YYöönetimnetim
İşİşyeri hemyeri hemşşireleri ireleri 
İİçç dandanışışmanlar manlar 
İşİşyeri hekimleri yeri hekimleri 
İşİş hijyenistlerihijyenistleri
ErgonomErgonomlarlar
BilirkiBilirkişşileriler

Çalışma 
durumu

Sağlık
güvenlik
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Yetkinliklerin Tamamlayıcılığı

•• BenBen

•• ÇÇevremevrem

•• Aile doktorumAile doktorum

•• UzmanUzman

•• BilirkiBilirkişşii

Sağlığım

Tıp
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TamamlayTamamlayııccııllığıığı organize etmek organize etmek 
bu yetkinlikler bu yetkinlikler üüzerine bzerine büüttüün rekabetlern rekabetler

bilmemektenbilmemekten
ddüüşşüünme eksiklinme eksikliğğinden gelirinden gelir

multimultidisdisiiplinaritplinaritee
interinterdisiplinaritdisiplinarite e üüzerinde dzerinde düüşşüünmek nmek 
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Bilirkişiler

İç Hizmet

M
G

M

Dış hizmet

İşletmeler sorunlarını dış güvenlik 
uzmanları üzerine boşaltıyorlar

Güvenlik uzmanları
işletmelerin sorunlarını ele 
alıyorlar 
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Bilirkişiler

Dış hizmet
İç Hizmet

M
G

M

İşİşletmeler kendi sorunlarletmeler kendi sorunlarıınnıı kendileri kendileri 
çöçözzüüyorlaryorlar
DDışış uzmanlar uzmanlar 
iişşletmelerin KENDletmelerin KENDİİ
sorunlarsorunlarıınnıı çöçözmelerine zmelerine 
yardyardıımcmcıı olurlar olurlar 
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Önlemenin temel aktörü?

AmaAmaçç: : üücretlinin iyilik halinin kazancretlinin iyilik halinin kazanıılmaslmasıı veya sveya süürdrdüürrüülmesi lmesi 
BBööylece yalnylece yalnıızca zca üücretlinin hakim olducretlinin hakim olduğğu u ççalalışışma durumunu bilmeden ma durumunu bilmeden hihiççbir bir 
akakıılclcıı davrandavranışış gergerççekleekleşşemez emez Donc Donc aucune action pertinenteaucune action pertinente sans la sans la 
connaissance de la situation de travail que seul le salariconnaissance de la situation de travail que seul le salariéé ddéétient.tient.

ÜÜcretlicretli
–– öönlemenin temel nlemenin temel aaktktöörrüü ddüürr
–– Ve Ve öönlemenin nesnesi olmaz nlemenin nesnesi olmaz 

DanDanışışana karana karşışı KatKatııllıımcmcıı girigirişşim im 
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ÖÖnlemnlem

‘‘İşİşi dei değğiişştirebilmek tirebilmek 
iiççin iin işşi anlamak i anlamak ’’ T

T

T

M

M

M

CP

DanDanışışana karana karşışı KatKatııllıımcmcıı girigirişşimim

DirektifDirektif 89 89 ve iyilik hali konusunda yasa ve iyilik hali konusunda yasa 
…… Yasalar ve/ veya ulusal uygulamalara uyanYasalar ve/ veya ulusal uygulamalara uyan bilgi, bilgi, 
dandanışışma, dengeli katma, dengeli katııllıım, m, ççalalışışanlaranlarıınn eeğğitimiitimi....
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Desteğe karşı eğitim

AAççııkcakca yetkinlikyetkinlik ve ve bbüüttüünlnlüüğğüü tantanıımak mak 
–– ÜÜcretlilerincretlilerin
–– DoDoğğrudan yrudan yöönetimlerinin netimlerinin 

Kendi sorumluluklarKendi sorumluluklarıınnıı almalaralmalarıı yyöönnüündende onlaronlarıı eeğğitimekitimek
– Karşı karşıya kaldıkları ve aldıkları risklerin kendi kendilerine 

farkında olmalarına yardımcı olarak
– Onları “desteklemek” yerine

Yetkinlik ≠ kadercilik!
CP, VLT, ek çeklist
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PLAN Do

CHECKACT

PLAN Do

CHECKACT

PLAN Do

CHECKACT

PLAN Do

CHECKACT

PLAN DO

CHECKACT

DemingDeming TekerleTekerleğğii
ÇÇalalışışma ma 
durumunun durumunun 
kalitesikalitesi

ZamanZaman ((yyııll))
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14 Deming noktası
1. Ürünleri ve hizmetleri sürekli iyileştirerek görevinizin hedefini 

koruyun
2. Yeni yönetim felsefesini benimseyin ve değişimi sağlam bir 
şekilde sürdürün 

3. Ürünlerin kalitesinin çok az kontrole bağlı olmasını sağlayın. 
Kurgulama anından itibaren kaliteyi entegre edin 

4. En düşük fiyata satın alma kuralını terkedin. Daha çok toplam 
maliyeti düşürmeye çalışın. Uzun süreli güven ve dürüstlük 
ilişkisi kurarak Ürün başına mal sağlayan kişi sayısını
azaltmaya çalışın 
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14 Deming noktası
5. Planlama, üretim ve hizmet süreçlerini sürekli 

iyileştirin, bu maliyetin azalmasını sağlayacaktır. 
6. İşletmenin tüm personeli için sürekli eğitim yapın.
7. İnsanların ve makinelerin işini kolaylaştırma hedefi 

güden çağdaş bir otorite  şeklini (leadership) öğretin 
8. Herkes işletmenin başarısına katkıda bulunabilsin diye 

korkuyu yokedin
9. Birimler arasındaki engelleri devirin. İşin 

gerçekleştirilmesi ve ürünlerin kullanımı sırasında 
oluşabilecek sorunları ekip çalışması ortadan 
kaldıracaktır. 
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14 Deming noktası

10.10. İşİşççilere ilere ““0 hata0 hata””ya eriya erişşmeyi ve meyi ve üüretimi artretimi artıırmaya yrmaya yöönlendiren hedef nlendiren hedef 
ve sloganlarve sloganlarıı , , öözendirmeler kaldzendirmeler kaldıırrıınn

11.11. ÜÜretim kotalarretim kotalarıınnıı, , ““hedeflere ghedeflere gööre yre yöönetimnetim”” denen metodu ve denen metodu ve 
rakamlarla olan trakamlarla olan tüüm ym yöönetim netim şşekillerini kaldekillerini kaldıırrıın n 

12.12. İşİşççileri, mileri, müühendisleri ve ihendisleri ve işşinden gurur duyan kadrolarinden gurur duyan kadrolarıı engelleyen engelleyen 
engelleri kaldengelleri kaldıırrıın n 

13.13. KiKişşisel geliisel gelişşim ve eim ve eğğitim programlaritim programlarıınnıı ggüçüçlendirin lendirin 
14.14.……..
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Deming [1982Deming [1982]]
"There will be no room for managers who do not know how to 
work with their people to produce high quality goods at low cost.  
High reliability cannot be secured without worker cooperation.  …
In the competitive world of the future, companies which have not 
mastered these ideas will simply disappear.   
There will be no excuses. "
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SorunlarSorunlarıın globallin globalliğği i 

ÇÇalalışışan kendi an kendi ççalalışışma durumunu ma durumunu ““yayaşışıyoryor””
• Birbirinden bağımsız ve farklı bir olay serisi olarak değil 
•• Fakat birbirini etkileyen olaylar Fakat birbirini etkileyen olaylar kküümesimesi gibi gibi 

• Gürültü ilişkileri etkiler 
• İstasyonlar arasındaki teknik organizasyon kas iskelet sistemi 

risklerini etkiler
• Sorumluluk paylaşımı işin kapsamını etkiler 

«« HerHerşşeyey birbirinin ibirbirinin iççindeinde»»
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Herzberg (Doğal Bilimler Okulu)

Tutumu 2 tip faktör etkiler:
• Ücretlinin içinde çalıştığı çerçeve 

Memnuniyetsizlik faktörleri 
• İşteki fiziksel koşullar: işin organizasyonu, işin gerektirdikleri, 

fiziksel ortam 
• Ekonomik koşullar: ücretler, mali avantajlar, sigortalar 
• Sosyal avantajlar: toplantılar, aralar, geziler…
• Patronlar, meslekdaşlar, politik ve yasal faktörler 

• İşin kendisi: aşağıda sayılan olanaklar
• Kapasitesini kullanma geliştirme 
• Zor şeyleri başarma
• Sorumlulukları yerine getirme 
• Diğerlerinin hayranlığını kazanmak

Memnuniyet, İYİLİK HALİ faktörleri 
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Gerçekleştirme 
gereksinimi  

Başarı 
İşe ilgi 
Sorumluluk 
Gelişme 

Memnuniyet 
faktörleri 

Özgüven ihtiyacı 
İkramiye  
Takdir 
 
Statü 

Sosyal ihtiyaçlar  
Diğerleri ile ilişkiler 
Supervizyon 
Meslekdaşlar 
Yardımcılar 

Güvenlik ihtiyacı  
Teknik süpervizyon 
Örgütsel Politika  
İş güvencesi 

Fizyolojik ihtiyaçlar  
Çalışma koşulları  
Ücret  
Özel yaşam 

Memnuniyetsizlik 
kaynakları  

Maslow’a göre ihtiyaç 
hiyerarşisi   

Herzberg’e göre 
motivasyon ve 
hijyen faktörleri  

İYİLİK 
HALİ

Kaza yok

Meslek 
Hastalığı yok

Yerel 
rahatsızlık 
yok 
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Global analiz Global analiz ::
Ele alEle alıınan sorun ne olursa olsun (nan sorun ne olursa olsun (ggüürrüültltüü, fiziksel y, fiziksel yüük...)k...)

ÇÇalalışışma durumunun ma durumunun genel genel ççererççevesievesi iiççine yeniden ine yeniden 
yerleyerleşştirmek tirmek 

•• ddışış kokoşşullara baullara bağğllıı olarak sorunlarolarak sorunlarıı parparçça para parçça ele almak a ele almak 
yerineyerine

Sonra gerekirse derinleSonra gerekirse derinleşştirmektirmek
EEğğer sorun er sorun çöçözzüümlenmediyse mlenmediyse 
EEğğer risk er risk ççok ok öönemliyse nemliyse ((kimyasal kimyasal risrisklerkler,,

kazalar, yangkazalar, yangıınlarnlar…….).)
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KKüçüüçük orta k orta ööllççekli iekli işşletmeler KOBletmeler KOBİİ

Sadece büyükler için değil KOBİler içinde yöntem 
geliştirmek

% çalışan

Ta
ille
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Sonuç

ÜÜcretlilerincretlilerin katkatııllıımmıı
Global Global bir giribir girişşimim ile baile başşlamak lamak 
İİlerici  yaklalerici  yaklaşışım m 
ObjeObjektifktif: : kokoşşullar ullar mmüümkmküün olan en iyisin olan en iyisi
Sonra Sonra ööllçüçüm, m, sistematik olarak sistematik olarak öönce dence değğil il 
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Paradigma değişimi
GGüüvenlik, hijyen, iyilik hali venlik, hijyen, iyilik hali 
• Yasal zorunluluk yok 
• Ekonomik gelişime engel yok 

Fakat geliFakat gelişşim faktim faktöörleri rleri 
• Optimal durum 

• Operatörler için sağlık ve iyilik hali 
• İşletme için teknik ve ekonomik sağlık 

• Maliyetin düşüşü
• Üretimin artışı
Daha az yasalardan, zorunluluklardan bahsetmek... (negatif 

imaj)
İşletmenin günlük yaşamına entegre etmek
Kardan bahsetmek
İşletmenin gelişimine katkıda bulunmak

((pozitif pozitif imaimajj)) 60Bursa juin 09

Bir Bir stratstratejieji

NasNasııll??
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birbir stratstratejieji
FarklFarklıı babaşşlanglangııçç girigirişşimlerini koordine imlerini koordine 
etmek etmek 

• mermiler, rezervuarlar, kaynaklar
• çalışanlar, önleyiciler, bilirkişiler

Hedefe ulaHedefe ulaşşmak imak iççin in 
• savaşı kazanmak
• çalışma durumlarını iyileştirmek

MMüümkmküün olan n olan en hen hıızlzlıı şşekilde ekilde 
MMüümkmküün olan n olan en etkilien etkili şşekilde ekilde 
MMüümkmküün olan n olan en ekonomiken ekonomik şşekilde ekilde 

≠ yöntem,, fakat birbirine eklemlenen 
yöntemler
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StratStratejieji olmadan olmadan 

Çalışma durumu sayısı
Risk faktörü sayısı

Karmaşıklaştırma
Maliyet

Bilirkişilik Risk 
değerlendir

me 
Önleme

Analiz

Analiz

Analiz

AnalizAnaliz

Analiz
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FarklFarklıı mmüüdahaledahale ddüüzeyleri zeyleri 
Mesleki risklerin önlenmesi stratejisinin 

felsefesi

SOBANESOBANE
Saptama -- Gözlem --

AnalAnaliziz -- Bilirkişilik
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Bireysel saBireysel sağğllıık yk yöönetimi stratejisinetimi stratejisi

2008 DS2008 DSÖÖ Raporu birinci basamak hizmetlere Raporu birinci basamak hizmetlere 
ddöönnüüşşüü öönermektedir.nermektedir.

Saptama

Gözlem

Analiz

Bilirkişi

İyileşme
Üniversite uzmanı

Uzman

Kendim

Pratisyen
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İşİş sasağğllığıığımmıın yn yöönetim stratejisinetim stratejisi

Le Le travailleurtravailleur

Le Le prprééventeurventeur interneinterne

Le Le spspéécialistecialiste

LL’’expertexpert

DépistageDépistage

ObservationObservation

AnalyseAnalyse

Prévention

Dépistage

Observation

Analyse

Expert

Dépistage

Observation

Analyse

ExpertBilirkişi

Analiz

Gözlem

Saptama

Bilirkişi

Uzman

İçerden iş güvenliği uzmanı

Çalışan

Önleme 
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Sağlık-Güvenlik Tarafları

SaptamaSaptama

GGöözlemzlem

AnalAnaliziz

BilirkiBilirkişşilikilik

Ücretliler
Yönetim
İşyeri hemşireleri
İç iş güvenliği uzmanları
İşyeri hekimleri
İş hijyenistleri
Ergonomlar

Bilirkişiler

Çalışma 
Durumu

Sağlık
Güvenlik
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 Aşama 1 
SAPTAMA 

Aşama 2 
GÖZLEM 

Aşama 3 
ANALİZ 

Aşama 4 
BİLİRKİŞİLİK 

 
• Ne zaman ? 
 
• Nasıl ? 
 
 
 
• Maliyet ? 
 
                  
 
• kim 
tarafından ? 
 
 
 
 
Yetkinlik 
• İş 
• Ergonomi 
 

 
Her Durumda 
 
Basit 
Gözlemler 
 
 
Zayıf 
• 10 Dakika 
 
 
İşletmedeki 
kişiler 
 
 
 
 
Yüksek 
Orta 

 
Sorun Varsa 
 
Niteliksel 
Gözlemler 
 
 
Zayıf 
• 2 Saat 
 
 
İşletmedeki 
kişiler 
 
 
 
 
Yüksek 
Orta 

 
Zor Durumlar 
 
Niceliksel 
Gözlemler  
 
 
Zayıf 
• 2 Gün 
 
 
İşletmedeki 
kişiler 
+ Güvenlik 
uzmanları 
 
 
 
Orta 
Yüksek 

 
Karmaşık 
Durumlar 
 
Özellesmis 
Ölçümler 
 
Zayıf 
• 2 Hafta 
 
     
İşletmedeki 
kişiler 
+ Güvenlik 
uzmanları 
+ bilirkişiler  
 
 
Zayıf 
Uzmanlaşmış 
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SOBANE Önleme Startejisi

Analyse

Expertise

Dépistage

Observation

Analysis

Expertise

Screening

Observation

Çalışma durumu sayısı
Risk faktörü sayısı

Karmaşıklık
Maliyet
Bilirkişilik

PREVENTION
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ToluToluèènene

AccidentAccident

Saptama 

S Alanlar 

A Makineler 

P Güven 

T Gürültü 

A Kirlilik 

M …….. 

A Mental yük 

 İlişkiler 

 Sorumluluklar 
 

Risk yRisk yöönetimi genel netimi genel şşemasemasıı
Observation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertise 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gözlem Analiz Bilirkişilik
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MMüüdahalenin ilk gdahalenin ilk güünnüü
Aşama 1 :  1 :  SaptamaSaptama

•• ÇÇalalışışma durumununma durumunun ttüüm ym yöönlerininlerini kapsayan rehberkapsayan rehber
•• KullanKullanıımmıı ve anlave anlaşışılmaslmasıı ççok ok basitbasit
•• TrTrèèss rapide et peu corapide et peu coûûteuxteux

kullanılabilecek şekilde 
•• ÇÇalalışışanlar ve anlar ve üüstleri tarafstleri tarafıından ndan 

belirlemek için:
•• DoDoğğrudan rudan durumu iyiledurumu iyileşştirmektirmek iiççin ne yapin ne yapıılacalacağığı
•• Hangi yHangi yöönlerin daha nlerin daha öözel bir gzel bir göözlem zlem gerektirdigerektirdiğği i 
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Bir ya da iki hafta sonra Bir ya da iki hafta sonra 
Aşama 2. 2. GGöözlemzlem

–– ÖÖzel bir risklezel bir riskle ilgili ilgili ((ggüürrüültltüü, , KKİİSHSH,, elektrik……))
–– KullanKullanıımmıı ve anlave anlaşışılmaslmasıı basitbasit bir ybir yööntem ntem 
–– Biraz daha uzun ve daha masraflBiraz daha uzun ve daha masraflıı

•• Riski Riski niteliksel niteliksel olarak daha ayrolarak daha ayrııntntııllıı incelemek iincelemek iççin in 
–– Sahadaki insanlar tarafSahadaki insanlar tarafıından ndan ((ççalalışışanlar ve anlar ve üüstleri) stleri) 

GGöözlem olarakzlem olarak::
•• Hemen somut Hemen somut çöçözzüümlermler
•• Hangi faktHangi faktöörler daha derinlerler daha derinleşştirilmelitirilmeli

AAşşama ama 3:   Anal3:   Analiziz
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Bir ya da iki ay sonraBir ya da iki ay sonra
Aşama 3. 3. Derin Derin AnalAnaliziz

•• ÖÖzel ve zel ve öözgzgüünn bir ybir yöönle ilgili nle ilgili 
•• AnlaAnlaşışılmaslmasıı ve kullanve kullanıılmaslmasıı daha karmadaha karmaşışık bir yk bir yööntem ntem 
•• Daha uzun ve daha masraflDaha uzun ve daha masraflıı

Riski Riski niteliksel veya nicelikselniteliksel veya niceliksel olarak incelemek iolarak incelemek iççin in 
•• Bu Bu vazgevazgeççilmezilmez ve ve şşart art olduolduğğunda unda 
•• Sorunun bSorunun büüttüün bilen bileşşenlerini bilmek ienlerini bilmek iççin in 
•• Daha karmaDaha karmaşışık k çöçözzüümler bulmak imler bulmak iççin in 

Bu yBu yööndende yetiyetişştirilmitirilmişş bir gbir güüvenlikvenlikççinin minin müüdahalesi dahalesi 
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ÜçÜç ay sonra ay sonra 
AAşşama ama 4. 4. BilirkiBilirkişşi incelemesi i incelemesi 

Rasgele ve ayrıntılı inceleme 
• Özel bir yön konusunda 
• Önceden hazırlanmış kayıt defteri 

Daha karmaDaha karmaşışık k çöçözzüümleri aramak mleri aramak üüzere ek ve zere ek ve öözel zel 
teknikler teknikler 
ÖÖzel bilgi ve olanaklar gerekli zel bilgi ve olanaklar gerekli 
UzmanlaUzmanlaşşmmışış kikişşiler iler 
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44 mmüüdahale dahale AAŞŞAMASI AMASI 

Analyse

Expertise

Dépistage

Observation

Analysis

Expertise

Screening

Observation

Çalışma durumu sayısı
Risk faktörü sayısı

Karmaşıklık
maliyet
Bilirkişilik 

PREVENTION
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SOBANE stratejisinin uygulama araSOBANE stratejisinin uygulama araççlarlarıı
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Düzey 1: Saptama

Observation

Analysis

Expertise

PREVENTION

Screening

Observation

Analysis

Expertise

PREVENTION

Screening

site
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ÖÖn tann tanıı Rehberi Rehberi 

DDÉÉpistagepistage PArticipatifPArticipatif des des RISquesRISques
DDééparisparis

Observation

Analysis

Expertise

PREVENTION

Screening

Observation

Analysis

Expertise

PREVENTION

Screening
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DDééparisparis GGöörrüüşşme Kme Kıılavuzulavuzu

• Yöntem
• Çeklist
• Anket (?)
• …

Görüşme kılavuzu 
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Risklerin katRisklerin katııllıımcmcıı saptanmassaptanmasıı
DDééparisparis ggöörrüüşşme kme kıılavuzu lavuzu 

Çalışma koşullarının çalışanlar ve ekipleri tarafından 
sistematik olarak gözden geçirilmesi..

+ Daha önemli riskler için önleyicinin işyerlerini gezmesi 
• İş kazası (Déparis tablo 3)
• Elektrik, yangın ve patlama (Déparis tablo 4)
• Makine ve aletler (Déparis tablo 6)
• Biyolojik ve kimyasal riskler (Déparis tablo 11)
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Kim ?

İşletmedeki kişiler: çalışanlar, ekipleri, inceleme 
bürosu, iç korunmacılar
Çalışma durumunu tam olarak bilen 
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Nasıl ?

Déparis Kılavuzunun 14 tablosunu gözden 
geçirme
Hemen alınması gereken önlemleri belirleme
Özel bir Gözlem gerektirenleri belirleme 
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Çalışma durumu: 
1. Çalışma mekan ve yerleri ☺   
2. İşin organizasyonu ☺   
3. İş kazaları ☺   
4. Elektrik ve yangın riskleri  ☺   
5. Kumandalar ve işaretler ☺   
6. İş araç gereci ve makineler ☺   
7. Çalışma pozisyonları ☺   
8. El ile yapılan işler ve zorlanma ☺   
9. Aydınlatma ☺   
10. Gürültü ☺   
11. Ortam hijyeni ☺   
12. Ortam ısısı ☺   
13. Titreşim ☺   
14. Özerklik ve bireysel sorumluluklar ☺   
15. İşin kapsamı ☺   
16. Zaman çatışması ☺   
17. Personelin kendi arasında ve üstlerle ilişkiiler ☺   
18. Psikososyal çevre ☺   

DDééparisparis
18 18 tabltabloo, , ççaallışışmama durumunun 18 ydurumunun 18 yüüzzüü
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Tartışılacak KİM somut olarak NE ve 
NE ZAMAN yapacak?

Daha ayrıntılı incelenmesi gereken konular:

☺

KonuKonu

TartTartışıışılacak konularlacak konularıın n 
listesilistesi

Somut Somut olarak olarak 
yapyapıılacak olan kim lacak olan kim 
taraftarafıından ve ne ndan ve ne 
zaman, zaman, 

GGöözlem dzlem düüzeyindezeyinde
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ÖÖncelikncelik

Memnun edici olmayan durum:: İİyileyileşştirme tirme şşartart
Memnun etmeye yakMemnun etmeye yakıın durumn durum:: iyileiyileşştirme tirme öönerilirnerilir

☺☺ Tamamen memnun edici durumTamamen memnun edici durum
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Çalışma mekan ve alanları 
Tartışılacaklar 

Atölyeler, bürolar, çalışma alanları 
 Orta büyüklükte ve kimse izole değil  

Ulaşım alanları(kişiler ve araçlar) 
 Yeterince geniş, çizgilerle iyi sınırlanmış,  
 Eşyalar, kalar, paletlerle doldurulmamış… 
 Görme alanı iyi 

Çalışma alanlarına girişler  
 Kolay, doğrudan, yeterli genişlikte  (> 80 cm) 

Dağınıklık: yerleştirme ve düüzenleme uygun 
Yerleştirme alanları  

 Yeterli (klasörler, dolaplar…)  ve kolayca ulaşılabilir  
Teknik ve temizlik bakımı  

 Mekanlar iyi ve düzenli bakılıyor, hoş 
Atıklar   

 Düzgün ayrılıyor ve uzaklaştırılıyor 
 Uygun konteyner ve yeterli sayıda 

Zemin  
 İyi durumda, düzgün, sert, kaymayan  

Sosyal alanlar  
 Duşlar, tuvaletler, vestiyer, yemekhane…. 
 Yeterli büyüklükte, rahat ve donanımı iyi 

Acil çıkışlar 
 Serbest, görünür yerde 
 Uygun işaretleme ile yönelndirilmiş 

Kim, somut olarak neyi, 
ne zaman yapabilir ?  

 
 

Ayrıntılı incelenecek konular: 

☺ 
 

☺

Daha ayrıntılı incelenecek yönler:

Kaza durumunda prosedürler
Açık, bilinen ve uygulanan

İş kazalarının analizi
Sistematik, tam, yararlı

•İlk yardım: acil mekanlar, ilk yardım kutuları, ilk yardım ekibi....iyi lokalize ve
uygun

Mekanik riskler:
Çarpma, sürüklenme, ezilme, kesi, batma, yanık… güvenliğin olmaması ya da işe

yaramaması, makara koruyucu, iğnelerin kullanımı, kesiciler, ısı kaynakları

Yüksekten düşme : vücut koruyucu, zincirler, yüksekte çalışma ekipmanlarının bakımı, 
insan kaldırma...
Ayaküstü düşme: zeminin durumu, düzen, temizlik…
Düşme ya da eşya sıçraması

Operasyonların güvenliği, aletlerin ve malzemenin yerleştirilmesi…

İş giysileri ve Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)  
Adapte edilmiş, mevcut, kullanılan, bakımlı, yerleştirilmiş …
Tehlikeli maddeler : maskeler, gözlükler, eldivenler
Makinalar : gözlükler (sıçrama), eldivenler
Yüksekte çalışma : kask, güvenlik kemerleri…

Kim somut olarak ne 
yapabilir ne zaman ?Tartışılacaklar

1.İş kazaları

☺

Daha ayrıntılı incelenecek yönler:

Kim 
somut
olarak ne 
yapabilir
ne 
zaman ?

Tartışılacaklar
Emirler ve beklentiler: çelişki yok
İnsiyatif düzeyi

Herkes çalışma şeklini,ekibin çalışma düzenini bozmadan düzenleyebilir
Özerklik

Herkes işini aksatmadan iş istasyonundan ayrılabilir ve kısa bir dinlenme arası alabilir (tuvalet, birşeyler
içme)
Temas özgürlüğü

Herkes çevre ve dış hizmetlerle gerekli gördüğü ilişkileri kendi başına kurabilir
Dikkat düzeyi: duruma göre

Yürütülecek eylemlerin ciddiyetine göre
Olayların öngörülemeyen özelliğine göre

Kararlar
Seçenek sayısı sınırlı
Bilgi edinmek mümkün
Alması zor değil
Gereken reaksiyon hızı normal

Sorumluluklar
Herkes kendisine düşeni bilir ve gerekeni yapar
Ne çok ağır ne çok hafif

Hatalar
Yapılan hataları herkes kendisi düzeltir

1.Özerklik ve kişisel sorumluluklar
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DDééparisparis GGöörrüüşşme Kme Kıılavuzulavuzu
1. Sağlık sektörü
2. İnşaat sektörü
3. Hizmet sektörü
4. Evde çalışma ile hizmet sektörü
5. Bankalar
6. Eğitim
7. Gıda sektörü
8. Ağaç endüstrisi
9. Elektrik şirketleri 
10. Laboratuvarlar (kimya ve biyoloji)
11. Korunaklı atölyeler
12. Garajlar
13. Matbaa
14. Pastaneler
15. Call centers
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DDééparisparis GGöörrüüşşme Kme Kıılavuzulavuzu
16. Süpermarketler
17. Kafeterya-restoranlar
18. Lojistik
19. Temizlik sektörü
20. Güzellik salonları
21. Cezaevleri
22. Yüksekte çalışma
23. Bakıcılar, temizlikçiler
24. Bahçıvanlar
25. Güvenlikçiler (teknik kadro)
26. Evde bakım yardımcılık sektörü
27. Les homes
28. Kreş-bakımevi
29. Spor ve eğlence alanları
30. Kuaför salonları
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KullanKullanıım prosedm prosedüürrüü
1.1. MMüüddüüriyetriyetin bilgilendirilmesiin bilgilendirilmesi

• Hedefler
• Sonuçları dikkate alma konusunda söz verme

2.2. GGüüvenlik Komitesinin venlik Komitesinin ÖÖNDERLNDERLİĞİİĞİ ve tartve tartışışmama
3.3. Bir bBir büüttüün yani n yani ççalalışışma ma ““durumudurumu””nunu oluoluşşturan kturan küçüüçük k 

iişş istasyonu grubunun tanistasyonu grubunun tanıımlanmasmlanmasıı
4.4. MMüüddüüriyet tarafriyet tarafıından ndan ççalalışışanlaranlarıın onayn onayıı ile bir ile bir 

koordinatkoordinatöör r atanmasatanmasıı
5.5. KoordinatKoordinatöörrüün n hazhazıırlanmasrlanmasııoo

•• DDééparisparis kkıılavuzunu kullanmak ilavuzunu kullanmak iççin yetiin yetişştirilmesitirilmesi
•• DDééparisparis’’ii ççalalışışma durumuna uyarlamakma durumuna uyarlamak

•• OlduOlduğğu gibi bir faktu gibi bir faktööre uygulanamre uygulanamııyorsa (titreyorsa (titreşşimim……) ya ) ya 
ddöönnüüşşttüürrüülecek ya da blecek ya da bıırakrakıılacaklacak
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5. Çalışma grubunun planlanması
– iş arkadaşları tarafından belirlenen anahtar-operatörler
– en azından bir erkek ve bir kadın eğer grup karışık ise
– müdüriyet tarafından seçilen kadrolu personel
– İşletmeye genel bakabilen bir personel delegesi

6. İş istasyonlarının yakınında sakin bir mekanda tartışma 
grubunun toplantısı

7. Toplantının amacı ve süreç konusunda koordinatörün 
anlaşılır açıklaması

8. Her başlık üzerinde tartışma, 
skorlamak için değil,
– durumu iyileştirmek için ne yapılabileceğine ilişkin 
– daha ayrıntılı incelenmesi gerekenleri (Gözlem düzeyi )

KullanKullanıım prosedm prosedüürrüü
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9.9. ToplantToplantııdan sonra, koordinatdan sonra, koordinatöör tarafr tarafıından andan aşşaağığıdaki daki 
konularkonularıı netlenetleşştiren tiren öözetzet

–– Planlanan Planlanan çöçözzüümlerin ayrmlerin ayrııntntııllıı listesilistesi
–– Daha ayrDaha ayrııntntııllıı incelenecek noktalar incelenecek noktalar 
–– Kim ne zaman ne yapKim ne zaman ne yapııyoryor

10.10. KatKatııllıımcmcıılara sonulara sonuççlarlarıın sunumun sunumu,,
ggöözden gezden geççirme, katkirme, katkıılarlar……

11.11. Son Son toparlamatoparlama
–– KKıısa vadeli eylem plansa vadeli eylem planıı

KullanKullanıım prosedm prosedüürrüü
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Çalışma durumu: 
1. Mekan ve çalışma alanları   
2. İş organizasyonu   
3. İş kazaları   
4. Elektrik ve yangın riskleri   
5. Kumandalar ve işaretler  ☺ 
6. İş malzemesi, araçlar, makineler   
7. Çalışma pozisyonları   
8. Efor ve elle çalışma  ☺ 
9. Aydınlatma   
10. Gürültü   
11. Ortam havası hijyeni   
12. Termik ortam   
13. Vibrasyon   
14. Özerklik Lve bireysel sorumluluklar  ☺ 
15. İş kapsamı  ☺ 
16. İş çatışmaları   
17. Personel arasında ve yönetimle İş ilişkileri  ☺ 
18. Psikososyal çevre    
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Çalışma durumu: E1 E2 E3 
1. Mekan ve çalışma alanları     
2. İş organizasyonu     
3. İş kazaları     
4. Elektrik ve yangın riskleri     
5. Kumandalar ve işaretler  ☺ ☺ ☺ 
6. İş malzemesi, araçlar, makineler     
7. Çalışma pozisyonları     
8. Efor ve elle çalışma  ☺ ☺ ☺ 
9. Aydınlatma     
10. Gürültü     
11. Ortam havası hijyeni     
12. Termik ortam     
13. Vibrasyon     
14. Özerklik Lve bireysel sorumluluklar  ☺ ☺ ☺ 
15. İş kapsamı  ☺ ☺ ☺ 
16. İş çatışmaları     
17. Personel arasında ve yönetimle İş ilişkileri  ☺   
18. Psikososyal çevre      
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NE ZAMAN? 
N° KİM? NE? Maliy

et Planlanan Gerçekleş
tirilen 

1 Operatörler Matbaa atölyesi deposunda eşyaları stoklamak (kağıt 
paletleri, değişik kasalar, toner yeri)  0 -/-/- -/-/- 

2 Operatörler El arabalarını ve paleti depoda belli bir yere yerleştirmek  0 -/-/- -/-/- 

3 Bakım Fotokopi makinelerinin yanına 20 basaaktan fazla kağıt 
stoğu koymak  0 -/-/- -/-/- 

4 Yönetim Atölyeye girişi atölyede sadece operatörler olacak şekilde 
düzenleme  0 -/-/- -/-/- 

9 Güvenlik 
danışmanı  Açılır kapanır kretuvar koyma  €  -/-/-den önce 

çözümleme 

10 Güvenlik 
danışmanı 

Duvarın üzerine, çalışma masasının yakınına kretuvar için bir 
kutu yerleştirmek  0 -/-/- -/-/- 

11 Güvenlik 
danışmanı 

Kullanılmak üzere pamuk eldivenler bulundurmak  
•  Kağıtlarla çalışırken kesilerden korunmak için  
• Fırının yakınındaki müdahaleler için sıcağa dayanıklı  

€ -/-/-den önce 
çözümleme 
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1. Çalışma alanları  
Durumu iyileştirmek için SOMUT olarak ne yapmalı? 
• Alanı işgal eden kasaları, paleti, çekicileri ortadan kaldırmak  
• Çalışma alanını düzenlemek   
• Malzememeleri en az olacak şekilde stoklamak.  
• Okuyucu ve kağıt sürücüsü arasındaki mesafe 0.7m olacak şekilde mobilyayı 

kımıldatmak  
• Dışarıya bakan, pencere yakınında dinlenme aralarında kullanmak üzere bir alan 

ayarlamak.  
• Toner kalıntılarını ve tozları kaldırmak için çalışma alanını daha sık temizlemek ve 

aspire etmek  
• Zemin kaplamasını,düzeltmek    
Daha ileri inceleme yapılacak yönler:    
Çalışma alanının organizasyonu. Zeminin kaplanması.  
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10.10. ISIG Kuruluna ve yISIG Kuruluna ve yöönetimenetime sunumsunum
11.11. ÇöÇözzüümlenmemimlenmemişşsorunlarsorunlarıın, her faktn, her faktöörrüü tek tek, 2. tek tek, 2. 

ddüüzey zey GGöözlemzlem yyööntemleri ile incelemeninntemleri ile incelemenin
ssüürdrdüürrüülmesi lmesi 

•• GGüürrüültltüü
•• Kimyasala ajanlarKimyasala ajanlar
•• KISHKISH
•• İşİşin organizasyonuin organizasyonu
•• AletlerAletler
•• İİletiletişşimim……

ProcProcéédure d'utilisationdure d'utilisation

98Bursa juin 09

12.12. YYöönetim knetim kıısa, orta ve uzun vadeli sa, orta ve uzun vadeli eylem planlareylem planlarıınnıı
tantanıımlmlııyor ve yayor ve yaşşama geama geççiriririr

13.13. Peryodik olarak, DPeryodik olarak, Dééparis toplantparis toplantıılarlarıı tekrarlantekrarlanıır r 
14.14. DurumunDurumun tekrar detekrar değğerlendirilmesi erlendirilmesi ve eylem ve eylem 

planlarplanlarıınnıın modifikasyonun modifikasyonu (dinamik risk y(dinamik risk yöönetimi netimi 
planlarplanlarıı))

KullanKullanıım prosedm prosedüürrüü
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Düzey 2: Gözlem
özel bir konu için

Analysis

Expertise

PREVENTION

Screening

Observation

Analysis

Expertise

PREVENTION

Screening

Observation
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Geliştirilen SOBANE araçları
15 15 araaraçç GGöözlem ve Analiz dzlem ve Analiz düüzeyleri izeyleri iççin in 

15.  15.  Psikososyal konularPsikososyal konular

14.14. KKİİSHSH:: Kas Kas İİskelet Sistemi skelet Sistemi 
HastalHastalııklarklarıı7.7. Ortam Ortam ııssııssıı

13.13. Sosyal mekanlarSosyal mekanlar6.6. AydAydıınlatmanlatma
12.12. YangYangıınn--patlama riskipatlama riski5.5. Biyolojik ajanlarBiyolojik ajanlar

11.11. Elektrik riskiElektrik riski4.4. Tehlikeli kimyasallarTehlikeli kimyasallar

10.10. GGüüvenlikvenlik ((kazalarkazalar……),),3.3. GGüürrüültltüü
9.9. Makineler ve el aletleriMakineler ve el aletleri2.2. GGöövde vibrasyonuvde vibrasyonu
8.8. Ekranla Ekranla ççalalışışmama1.1. TitreTitreşşim elim el--kolkol
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http://http://www.deparisnet.bewww.deparisnet.be
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Déparis Kılavuzunun işlevsel geçerliliği 
•• BelBelççika ve dika ve düünyada bir nyada bir ççok kez kullanok kez kullanııldldıı
•• Pozitif yPozitif yöönlerinleri

–– DDooğğrudan katrudan katııllıımcmcıı
–– AnlamasAnlamasıı ve uygulamasve uygulamasıı kolaykolay
–– Neden? ve NasNeden? ve Nasııl ?l ?‘‘ a odaklanma odaklanmışış
–– Somut ve gerSomut ve gerççekekççi i çöçözzüümlere ulamlere ulaşşttıırrııyoryor
–– DeDeğğerlendirme erlendirme ööllççeeğği dei değğilil:: ☺☺
–– ÖÖnceliklerin tannceliklerin tanıımlanmasmlanmasıı
–– HHıızlzlıı ve ekonomikve ekonomik (gereksiz ölçüm yok)
–– İşİşletme iletme iççin geliin gelişşme kayname kaynağığı (çatışma değil)
–– ÇÇalalışışma yama yaşşamamıınnıın yn yöönetimine ilinetimine ilişşikin dinamik bir plan ikin dinamik bir plan (sadece 

“risklerin” değil)
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Déparis Kılavuzunun işlevsel geçerliliği
Pozitif yPozitif yöönlerinleri

R = ER = Exx * C* Cii * G* Grr * C* COO
•• ÖÖllçüçümlermler

•• Risk faktRisk faktöörrüünnüün n ortadan kaldortadan kaldıırrıılmaslmasıı
•• Maruz kalmanMaruz kalmanıınn azaltazaltıılmaslmasıı
•• Maruz kalma Maruz kalma kokoşşullarullarıınnıınn iyileiyileşştirilmesi tirilmesi 
•• KKDKKD kullankullanıımmıı
•• Herkesin Herkesin tutumututumu

•• GGöörev darev dağığıllıımmıı
•• KarKarşışıllııklklıı anlayanlayışış ve gve güüvenven
•• MotivaMotivasyon ve memnuniyetsyon ve memnuniyet
•• Uygun eUygun eğğitim talebiitim talebi
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DDééparisparis’’in katkin katkııssıı
DDooğğrudanrudan
• Dinamik yönetim planı

• Sadece geleneksel risklerin değil
• Fakat çalışanların iyilik halini etkileyen tüm konuların

• Yüksek başarı olasılığı:
• Çözümler çalışma grubundan gelir(çalışanlar ve yerel kadro)

Negatif yNegatif yöönlerinleri
• Sosyal olarak çok iddialı

• İlk organizasyonu zor
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Kolay ?

Deming’in 14. noktası:

Değişimi başarmak için işletmenin tüm 
güçlerini harekete geçirin
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PLAN Do

CHECKACT

PLAN Do

CHECKACT

PLAN Do

CHECKACT

PLAN Do

CHECKACT

PLAN DO

CHECKACT

Deming TekerleDeming Tekerleğğii
ÇÇalalışışma durumunun ma durumunun 
kalitesikalitesi

ZamanZaman ((yyııllarllar))
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ZamanZaman ((yyııllarllar))

ÇÇalalışışma ma 
durumunun durumunun 
kalitesikalitesi
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EnerjiEnerji

•• DurgunlukDurgunluk
–– anlamamaanlamama
–– GGüüven eksikliven eksikliğğii
–– DeDeğğiişşime direnime dirençç
–– BilinmezliBilinmezliğğin korkusuin korkusu
–– YYıılglgıınlnlııkk
–– Tembellik Tembellik 

•• SSüürtrtüüşşmelermeler
–– Acil Acil öönemin nemin öönnüüne gene geççerer
–– ÖÖngngöörrüülemeyen ilk duruma geri dlemeyen ilk duruma geri döönnüüşş
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Enerji kaynakları

• Dış kaynaklar, fakat çok fazla değil, sistem içinde:
– İçerden önleme danışmanı

• Eğer pozisyon sistemin biraz dışında ise
• Eğer yönetim ve ücretliler üzerinde güç baskısı varsa

– İşyeri hekimi, KOBİlerde dışarıdan
• Sisteme dahil olabiliyorsa

• Sürekli olmayan şekilde
– İş müfettişliği: jandarma gibi görülen
– Dış önleme uzmanları
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Önleme uzmanı – kolaylaştırıcı
KatKatııllıımcmcıı ssüürecin motorurecin motoru::
•• TaraflarTaraflarıı SOBANE SOBANE vve De Dééparisparis’’in  sunduin  sunduğğu olanaklara u olanaklara 

duyarlduyarlıı kkıılmak lmak 
• Tanımlanan pozisyonu benimsemeleri için yönetimi 

duyarlılaştırmak
• Üst yönetimi katmak ve duyarlılaştırmak 
•• Sendika ve Sendika ve ççalalışışanlaranlarıın olasn olasıı tedirginliklerini getedirginliklerini geççirmekirmek

DDééparisparis’’i i ççalalışışma durumuna uyarlamakma durumuna uyarlamak
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KatKatııllıımcmcıı ssüürecin motorurecin motoru::
DDééparisparis’’in in ilk kullanilk kullanıımmıınnıı yakyakıından izlemekndan izlemek
• Déparis eğiticilerini eğitmek 
• İlk toplantıları koordine etmek 
• Çelişkileri ortadan kaldırmak
• Yanlış beklentileri, kuşkuları, güvensizlikleri, hayal kırıklıklarını

kontrol altına almak
• Tarafların sınırlarını keşfetmelerine yardımcı olmak 
• Tartışma, karar verme sürecini izlemek 
• Sentezin tartışmaları doğru yansıtmasını sağlamak 

Önleme uzmanı – kolaylaştırıcı
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KatKatııllıımcmcıı ssüürecin motorurecin motoru::
ÖÖnerilen eylemlerin aknerilen eylemlerin akıılclcıı olup olmadolup olmadığıığınnıı kontrol etmek kontrol etmek 
•• ToplantToplantıılarda ele allarda ele alıınmayan nmayan öönemli konularnemli konularıı incelenmesi incelenmesi 
•• Ek bilgiler getirmekEk bilgiler getirmek

SSüüreci bareci başşlatmak ilatmak iççin uygun zamanin uygun zamanıı kollamak kollamak 
SSüüreci ireci işşletmenin tamamen benisemesine dikkat ederek yeniden letmenin tamamen benisemesine dikkat ederek yeniden 
babaşşlatmak latmak 

Önleme uzmanı – kolaylaştırıcı
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•• KolaylaKolaylaşşttıırrııccıı, ba, başşararııdan sorumlu dedan sorumlu değğil il 
– Dış rol:

• Zorlukları azaltmak 
• Sürecin tüm sorumluluğunu taşıma konusunda kişileri 

yönlendirmek 
• Tarafların problemleri birlikte çözme becerisini kazanmalarını

sağlamak
•• DDışış hizmetlerle ilihizmetlerle ilişşkileri kolaylakileri kolaylaşşttıırmarma

• Köprü olmak 
• İşletmenin gelişimini izlemek 
• Gerektiğinde dışarıdan yardım alınmasını sağlamak 

Önleme uzmanı – kolaylaştırıcı
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•• İşİşlevsel etkinliklevsel etkinlik::
–– İşİşletmenin letmenin öözellikleri zellikleri 

•• YYöönetim tipinetim tipi
•• Sosyal diyalog deneyimiSosyal diyalog deneyimi
•• ““AtmosferAtmosfer",", ““kküültltüürr""

Önleme uzmanı – kolaylaştırıcı
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•• İşİşlevsel etkinliklevsel etkinlik: : 
–– KiKişşisel isel öözelliklerzellikler

•• KiKişşilik ve etkilemem gilik ve etkilemem güüccüü
•• Deneyimi ve gDeneyimi ve güüvenilirlivenilirliğği i 
•• EEşşitlikitlikççi ve bai ve bağığımsmsıız olmasz olmasıı
•• SaSağğllıık, gk, güüvenlik ve iyilik hali konusunda yetkinlivenlik ve iyilik hali konusunda yetkinliğğii
•• Bir tartBir tartışışmaymayıı dinleme ve ydinleme ve yöönetme becerisi netme becerisi 
•• İşİşletmedeki varlletmedeki varlığıığı ve sosyal havayve sosyal havayıı tantanıımasmasıı
•• SSüüreci tekrar bareci tekrar başşlatmak ilatmak iççin uygun anin uygun anıı belirleme belirleme 

kapasitesi kapasitesi 

Önleme uzmanı – kolaylaştırıcı

117Bursa juin 09

Paradigma deParadigma değğiişşimiimi

GGüüvenlik, hijyen, iyilik halivenlik, hijyen, iyilik hali
– Yasal zorunluluk değil
– Ekonomik gelişime engel değil

Fakat geliFakat gelişşme faktme faktöörlerirleri
– Optimal durum arayışı

• Çalışanlar için sağlık ve iyilik hali
• İşletme için teknik ve ekonomik sağlık 

– Maliyetin düşürülmesi
– Üretimin artırılması
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Tutum deTutum değğiişşikliikliğği i 

• Sağlık – güvenlik sorunlarını ayırmamak
• Yasalardan, zorunluluklardan daha az konuşmak……

(negatif imaj)
• İşletmenin günlük yaşamına entegre olmak 
• İşletmenin gelişimine katkıda bulunmak 

((pozitif imajpozitif imaj))
•• Yarardan bahsetmek Yarardan bahsetmek 
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www.deparisnet.be
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ZamanZaman

ÇÇalalışışma ma 
durumunun durumunun 
kalitesikalitesi
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İİyi dyi düüşşüünmelernmeler
veve dikkatiniz idikkatiniz iççin tein teşşekkekküürlerrler

www.deparisnet.bewww.deparisnet.be
jacques.malchaire@uclouvain.bejacques.malchaire@uclouvain.be


