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Kas İskelet Sistemi  

Ve 
 Bel Sağlığı  

Konusunda Yapılan  Çalışma 
 



Neden Bel Sağlığı? 

Bel Sorunun Boyutu : 
 

100 kişide: 
75  bel ağrısı şikayeti, 

40 hekime başvuru, 
30 istirahat, 

10 hastaneye başvuru, 
1 ameliyat 



Neden Bel Sağlığı? 

 Nüfusun %75’i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısından 
yakınmaktadır. 

 20 yaş üstündeki nüfusun %14’ü yaşamlarında en az bir kez 2 hafta 
kadar yatmayı gerektirecek şiddette bel ağrısı geçirmektedir. 

 50 yaşına gelenlerin %85’i yaşamlarının herhangi bir döneminde 
mutlaka bel ağrısı çekmiştir. 

 ABD’de her yıl işçi toplumunun %2’si bel problemleri yüzünden 
malülen emekli  olmaktadır. 

 İsveç’te erken emeklilik nedenlerinin %25’i bel ağrısı kökenlidir. 
 

*Kaynak Prof Dr. Turgut GÖKSOY  Bel Ağrısı ve Bel Okulu Kitabı sf: 4-6 



 
 Geçici işçi alım sürecinde 2 yönlü bel grafisi çekilerek; 
 
 
• Skolyoz, 
 

• Spondilolistesis, 
 

• Spondilozis, 
 

gibi yapısal omurga rahatsızlıkları araştırılmaktadır. 
 
 

İşe Giriş Muayenesi Kapsamında Yapılan Uygulamalar : 



Yükün 
özellikleri 

Ortam Sıcaklığı ve 
Nem  

Aydınlık 
Seviyesi 

Yük kaldırma 
biçimi 

  
  5S ve Çevresel 

Koşullar 

İzin 
verilebilir 
yük limiti 

Bel sistemini 
zorlayan 
pozisyon ve 
hareketler 

Diğer Konular 

Amaç : 
 İşletmemizdeki kas iskelet sistemini ve özellikle bel sağlığını olumsuz 
etkileyen faktörleri tanımlamak, 
 İyileştirme faaliyetleri ile ilgili öneriler geliştirmek, 
 
 
Yöntem : 
• İşyeri gözlemleri, 
• Semptom anketleri, 
• İşyeri sağlık birimi kayıtlarının incelenmesi 
 

Kas İskelet Sistemi ve Bel Sağlığı Konusunda Yapılan Çalışma 
 



Kas İskelet Sistemi ve Bel Sağlığı Konusunda Yapılan Pilot Çalışma 
 

 
 

İşyeri Gözlemleri: 
8 Ayrı istasyon belirlenerek çalışma ve ortam şartları gözlemlenerek  
ölçümler alınmıştır. 
 
 Lastik imal-1  -  H hattı (Traktör lastiği imalatı), 
 Mikser  -  Kauçuk kesim sahası, 
 Ürün Kontrol 2  -  PSR paletleme 
 Stok Hazırlama-1  -  3 Nolu  çapraz kesici, 
 Lastik İmal-2  -  KBN-2 Lastik imal makinaları 
 Stok Hazırlama-2  -  Creel room  
 Ekstruder  -   Tet-2 Ekstruder      
 Pişirme-1  -  6 Nolu boya makinası 



Kas İskelet Sistemi ve Bel Sağlığı Konusunda Yapılan Pilot Çalışma 
 

Gözlemler sonunda; 
• Kaldırılmasına objektif olarak izin verilebilir yük limitleri belirlenmiş, 
• Kas iskelet sistemini tehdit eden durumlar tanımlanmış, 
• İyileştirme önerileri oluşturulmuştur. 
 

Bütün bu çalışmalar kapsamında 8 istasyon çalışanlarına yönelik eğitim paketi hazırlanmıştır. 



Kas İskelet Sistemi ve Bel Sağlığı Konusunda Yapılan Pilot Çalışma 
 

Bel  Sağlığı Eğitimi ile ; 
 
• Bel  İncinmeleri nasıl oluşur?  
• Bel İncinmelerinden nasıl korunulmalıdır? 
• Çalışma ortamımızda bel sağlığımız ile ilgili riskler nelerdir? 
• Doğru yük kaldırma teknikleri, 
• Belimizi destekleyen egzersizler 
 
konuları paylaşılmıştır. 



Bel Sağlığı İyileştirme Konuları 

Planlanan / Gerçekleşen  Bazı İyileştirme Çalışmaları Hedef 

Kat arabalarının hareket kabiliyetlerinin iyileştirilmesi çalışmaları Şubat 2006 

Mikser Kauçuk yükleme operasyonunda vakumlu kaldırma cihazı 
kullanımına geçilmesi 

Nisan 2006 
 

Enspeksiyon sahası çalışanları için ergonomik taban döşemeleri Mayıs 2006 

TET-1 Ekstruder Hat sonuna yanak arabası transferi için el çekicisi temin 
edilmesi Mayıs 2006 

Lastik imal makinalarına  layer tamburlarının yüklenmesi / boşaltılması  
 İşlerinin kaldırma-taşıma aparatı ile yapılması (1. Etap) 
 KBN-2 MC’ları layer let-off’larının arabalı tipe geçilmesi 

Mayıs 2006 
Aralık 2006 

10” ve 10X10” Ekstruder kırıcı millerine WA kullanımı için vakumlu kol 
ilavesi Haziran 2006 

10X10” Ekstruder hat sonuna yedek vakumlu kaldırma ünitesi yaptırılması Haziran 2006 

3 Roll kalender manuel let-off ünitesine bobinlerin caraskal yardımıyla 
yüklenmesi için sistem montajı Temmuz 2006 

Creel Room’da çelik kord bobinlerinin otomatik sistem ile yüklenmesine   
yönelik sistem geliştirilmesi 

Aralık 2006 

Not : Aksiyonların tamamı hayata geçirilmiştir. 



Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Pişirme-1) 

Eski Uygulama ; 
Bölge : Pişirme-1 6 Nolu boya makinası 
Sorun : Boya makinasında çalışan operatörler lastiği boyama kepçesine uzatmak 
 için eğilmekte ve bellerine yük binmektedir. Ayrıca ham lastik araçlarını  
 hareket ettirmek için eğilmeleri nedeniyle bel incinme problemleri ile karşı 
 karşıya kalabilmektedirler. 

Problem-1 Problem-2 



İyileştirme sonrası;  
Yapılan İyileştirme :a)6 Nolu boya makinası platformu  modifiye edilerek  
       sadece ham lastik aracından kepçeye nakil sağlayacak       
       duruma getirildi. 
      b) Ham lastik arabasının ön kısmına kol ilave edilerek  
      araç eğilmeden itilecek – çekilecek duruma getirildi.  

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Pişirme-1) 



Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Fabrika Genel) 

Eski Uygulama ; 
Bölge : Fabrika iç avlusunda bulunan büyük giriş kapıları 
Sorun : Kış döneminde fabrika iç avlusunda bulunan kapılardan giriş yapan 
 araçlar kapıları açık bıraktıkları için iç ortama soğuk hava akımı olmakta 
 ve kapılara yakın çalışan sıcak / terli vücuduna temas eden soğuk hava 
 bel incinmelerine yol açmaktadır 



Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Fabrika Genel) 

İyileştirme sonrası; ; 
Yapılan İyileştirme : Fabrika büyük kapıları, uzaktan kumandalı sistem ile açılıp-           
       kapanabilir  duruma getirildi. Böylelikle kapıların açık    
       kalması önlendi. 



Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları  (Stok Hazırlama – 2 Sahası) 
 

Eski Uygulama ; 
Bölge : Çelik kat makinası gamlama bölgesi 
Sorun : Operatörler 32 – 40 Kg arası gelen gam bobinlerini manuel  olarak makinaya  
 yüklemektedirler. Bu esnada  bellerini incitme riski ile karşı karşıya  
 kalmaktadırlar. 



İyileştirme Sonrası ; 
Yapılan İyileştirme :  Çelik kat makinası hat sonuna caraskal montajı  yapılarak 
                   Operatörlerin manuel yük kaldırma durumu ortadan kaldırılmıştır.  

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları  (Stok Hazırlama – 2 Sahası) 
 



İyileştirme  :  Çalışmaların sürekli ayakta yürütüldüğü Ürün Kontrol enspeksiyon 
        masalarına  ergonomik taban döşemesi montajı yaptırılması   

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları  (Ürün Kontrol  Sahası) 
 



Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Lastik İmal-2 Sahası) 

Eski Uygulama ; 
Bölge : TBR Lastik imal makinaları ham lastik arabaları 
Sorun : Operatörler ağırlığı 500-600 Kg arası gelen ham lastik arabalarını 
 manuel olarak yuvasından çıkartmakta idiler. Araç çekilirken bel incinmesi 
 riskleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar.  



İyileştirme Sonrası ; 
Yapılan İyileştirme :  Ham lastik arabaları dolu araba arkasına montajı yaptırılan  
      piston kolu ile yuvalarından çıkartılmaya başlanmıştır.  Ayrıca  
      arabalar,  montajı yapılan amortisörlü bir yönlendirici tarafından  
      yönlendirilerek stilin alacağı alana yönlendirilmektedir. 

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Lastik İmal-2 Sahası) 



Eski Uygulama ; 
Bölge : TBR Lastik imal makinalarında Kat Arabaları 
Sorun : TBR Kat arabaları çok zor hareket ettirilmektedir. Bu durum belde  
 zorlanmalara neden olabilmektedir. 

SABİT TEKER DÖNER TEKER 

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Lastik İmal-2 Sahası) 



İyileştirme Sonrası ; 
Yapılan İyileştirme :  Sabit tekerlekler ortaya alınarak ağırlık merkezi ortalandı. Arabalar 
      daha kolay hareket ettirilebilmektedir. 

DÖNER TEKER DÖNER TEKER SABİT TEKER 

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Lastik İmal-2 Sahası) 



Eski Uygulama ; 
Bölge : PSR Lastik imal makinaları  former değişimi 
Sorun : PSR lastik imal makinalarında former değişimleri esnasında ağırlığı  
 100-150 Kg arası gelen formerler 2-3 operatör tarafından kaldırılarak  
 sökülüp takılabilmekteydi.    

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Lastik İmal Sahaları) 



İyileştirme Sonrası ; 
Yapılan İyileştirme :  Lastik İmal Makinası üst konstrüksiyonuna asılan caraskal yardımıyla 
      Operatör, formeri yardım almaksızın ve güç harcamaksızın çıkarıp 
      takabilmektedir. 

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Lastik İmal Sahaları ) 



Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Lastik İmal  Sahaları) 

Eski Uygulama ; 
Bölge : PSR Lastik imal makinaları  Dram bantı takılıp - sökülmesi 
Sorun : PSR lastik imal makinalarında dram bantı takılırken, bantın takılması için  
 dramcı ayak ve belinden aldığı güç ile dram bantını takabilmekteydi. 



İyileştirme Sonrası ; 
Yapılan İyileştirme :  Dram bantı kasnağı yardımıyla herhangi bir güç  harcamaksızın, 
     dram bantı takılıp sökülebilir hale gelmiştir. 

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Lastik İmal  Sahaları) 



Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Lastik İmal  -1 Sahası) 

Eski Uygulama ; 
Bölge  : L Hattı Lastik İmal Makinaları  
Sorun : Lastik imal makinasında sırtlar manuel olarak elle alınıp sırt serviseri 
   üzerine koyulmaktaydı. Sırt ağırlığı 30 kg 



İyileştirme Sonrası ; 
Yapılan İyileştirme : L-7 Makinası sırt alma vakum aparatı sistemi montajı yaptırılmıştır. 
     Böylelikle manuel sırt yükleme operasyonu ortadan kaldırılmıştır. 

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları (Lastik İmal  -1 Sahası) 



Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları  (Mikser Sahası) 

Mevcut Uygulama ; 
Bölge : Mikser kauçuk kesim istasyonu 
Sorun : Herbiri  35 Kg olan kauçuklar palet içerisinden kanca yardımıyla alınıp kesim 
 tezgahına konulmakta ve 2-3 parçaya bölünerek başka bir palet içerisine 
 tasnif edilmektedir.  



Çözüm ; 
Bölge : Mikser kauçuk kesim istasyonu 
Çözüm : Kauçuk kesim istasyonunda vakumlu kaldırma aparatı montajı yaptırılması  
 böylelikle manuel kauçuk  kaldırma  işlerinin ortadan kaldırılması  

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları  (Mikser Sahası) 



Sorun ; 
Bölge  : 10X10-10’’ Ekst.  
Sorun : Sırtlar, iki kişi tarafından sırt aracının çeşitli yükseklikteki kapakları 
  içerisine manuel olarak yüklenmekte ve potansiyel bel incinmesi  
 durumları ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları ( Ekstruder Sahası )  



İyileştirme  ; 
Bölge  : 10X10-10” Ekstruder  
Çözüm : Sırtların  arabalara yarı otomatik aparat ile aktarımı sağlanmıştır 

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları ( Ekstruder  Sahası) 



Sorun ; 
Bölge  : Creel Room   
Sorun : Operatörler  30 kg olan çelik tel bobin makaralarını vardiyada yaklaşık 
                600-700 kere çelik tel stand’ine yüklemektedirler. Vardiyada operatör  
               18-21 ton arası manuel yükleme yapmaktadırlar. 

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları ( Stk Haz-2) 



Çözüm ; 
Bölge  : Creel Room   
Sorun : Yapılan otomatik yükleme sistemi ile operatörlerin yük kaldırma operasyonu 
                ortadan kaldırılmıştır.  

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları ( Stk Haz-2) 



İyileştirme ; 
Bölge  : Ekstruder   
Sorun : Operatörler  22-30 kg olan bobinleri manuel kaldırmaktadırlar. Yapılan  
                Quicklift sistemi ile 200gr kuvvet harcanarak  bobinler kaldırılabilmektedir.  

Bel Sağlığı Konusunda Yapılan  İyileştirme Çalışmaları ( Stk Haz-2) 



BRİSA  İŞÇİ SAĞLIĞI VE  İŞ GÜVENLİĞİ 
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI 

TEŞEKKÜR EDERİZ. 



 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA RİSK DEĞERLENDİRME 
REHBERİ 
(Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi) 

Ekstruder Manual Sarım Hattı  Hızlı Maruziyet 
Değerlendirme Çalışması 

 
 
 

12 Nisan 2009 



 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA RİSK DEĞERLENDİRME 
REHBERİ 
(Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi) 

 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D. 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği  
işbirliği ile hazırlanmıştır. 



A.  İşe Bağlı  Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları (İKİH) 

İşe  bağlı kas-iskelet sistemi hastalıkları genellikle; 
• Kaslar,  
• Tendonlar, 
• Bağlar, 
• Sinirler gibi yumuşak dokuları, 
• Bazen eklem ve kıkırdakları  

etkiler. 
 
İKİH’e bağlı olarak İşyerlerinde en sık görülen problemler  ise; 

• Bel, 
• Boyun, 
• Eller, 
• El bilekleri, 
• Dirsekler, 
• Omuzlardır. 

 
Başlıca yakınmalar ise rahatsızlık, ağrı, şişlik, hissizlik, karıncalanma ve 
yorgunluktur. 
 



B.  İşe Bağlı  Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarının Nedenleri 

Başlıca fiziksel ve Psikososyal etmenler; 
• Elle ağır iş yapma (kaldırma, taşıma gibi)  
• Tekrarlayıcı ve zorlu hareketler, 
• Tüm vücut ve el/kol titreşimi, 
• Vücudun kötü pozisyonlarda kullanımı, 
• İyi tasarlanmamış işyerleri, aletler, ekipman ve çalışma yöntemlerinden  
  kaynaklanan  kötü sabit pozisyonlar 
• İş organizasyonu yetersizlikleri 
 

Birden fazla faktörün bir arada bulunması halinde risk daha da artmaktadır. 
Risk faktörlerine maruz kalma sonucunda çalışanın vücudunda; 

• Kan dolaşımında azalma, 
• Lokal kas yorgunluğu gibi etkiler oluşur. 

Eğer uygun iyileşme süresi olmaz ise İKİH gelişebilir. 
 
İşyerlerindeki faktörlerin yanısıra; 

• Yaşlanmak, 
•  Kondisyon yetersizliği, 
• Aşırı kilo ve sigara kullanımı  

gibi kişisel faktörler de önemlidir. 



C.  İKİH’ten Korunmanın Temel 3 Öğesi 

1. İş yerinde Risk Değerlendirme çalışması yapmak, 
2. Çalışanların hastalıklar ve korunma hakkında  

bilgilendirmeler ve uygun ekipman ve iş ortamının 
sağlanmasıyla riskleri azaltmak 

3. Uygulamaları izleyerek programın etkinliğini  
    değerlendirmek 

 
Korunmanın etkili ve başarılı olabilmesi için; 

• Yöneticiler, 
• Çalışanlar, 
• Paydaşlar 

Katılımcı yaklaşımla işbirliği içinde çalışmalıdır. Sorunun  
belirlenmesi ve  çözümünde çalışanın aktif katılımının  
önemi gözardı edilmemelidir. 



E.  Hızlı Maruziyet Değerlendirme 

• Ergonomik girişim öncesi ve sonrası kas iskelet sistemi risk 
faktörlerine   maruz kalma sonucundaki değişikliği değerlendirir. 

• Hem uygulayanlar (gözlemci) hem de çalışanlar (işi yapan) 
     değerlendirmenin   yürütülmesine  ve  olası  değişiklikleri   
     belirlemeye katılır . 
• İş yerlerinin iyileştirmesini teşvik eder ve çeşitli alternatif girişimlerin 
     karşılaştırmalı etki ve maliyet yararlarının belirlenmesine olanak 

sağlar. 
• İş yerinde yöneticiler, mühendisler, tasarımcılar, sağlık ve güvenlik 
     uygulayıcıları ve çalışanlar arasında kas iskelet sistemi risk faktörleri 
     hakkında farkındalığı artırır. 
• Aynı işi yapan iki veya daha fazla insan arasında veya farklı işleri 
     yapanlar arasındaki maruziyeti karşılaştırır. 
 
İKİH risk faktörlerini azaltmak amacıyla uygulanan girişim sonrasında 
bir değişiklik yapılırsa, girişimin etkinliğini belirlemek için maruziyet  
yeniden değerlendirilmelidir. 



F.  Etkili Bir H.M.D.’nin Adımları 

• Değerlendirilecek göreve karar ver. 
 

• Değerlendirmeyi yürüt. 
 

• Değerlendirmeyi skorla, 
 

• Yorumla ve önceliklendir. 
 

• Değişikliği tekrar değerlendir. 
 



Önceliklerin Belirlenmesi 

1. İş yerinde ağrı ve rahatsızlık hakkında inceleme yapmak ve bu durumların 
en yoğun olduğu bölgeleri tesbit etmek için vücut haritaları kontrol listesi 
kullanılabilir. 

2. Yapılan işi gözden geçirmek ve en fazla öncelikli olan beş görevi  
belirlemek için  çalışanları temsilen  bir grup oluşturulabilir. 

3. Alternatif olarak zaman yeterliyse çalışanlarla bire bir konuşarak ne 
yaptıklarını tarif etmeleri ni isteyerek incelemeye başlanmalıdır. 
• Çalışanların bir gün içinde molalarla birlikte çalışma saatlerinde yaptıkları işler, 
• Görevlerin listelenmesi, plan üzerinde haritalandırılması, 
• Herbir görevde tekrarlamalı ve tekrarlamalı olmayan aktivitelerin tanımlanması, 
• Herbir görevde yapılan hareketler, 
• Bilginin birden fazla çalışanla doğrulanması 
• Belirlenen görevler için değerlendirmeler yapılması 



Maruziyet Değerlendirmesinin Tamamlanması 

Bir Maruziyet Değerlendirmesi yapmak için hangi görev ya da görev bölümünün 
değerlendirileceğine karar verilmelidir. Eğer  tekrarlamalı bir görev  
değerlendiriliyorsa görevin 20-30 kez gözlenmesi önerilmektedir.  Değerlendirme 
yapılırken ; 
 
1. Değerlendirmeyi yapanlar kendilerini tanıtmalı ve çalışmanın amaçlarını açıklamalıdır. 
2. Ayrıntılar kaydedilmelidir; çalışanın adı, iş ünvanı, görev değerlendirmesinin adı, tarih,  
       değerlendirilen görevin tanımı, bölümü 
3. Her soru değerlendirmek için seçilen göreve göre yanıtlanmalıdır. 
4. Gözlemcinin değerlendirmesindeki her soru için , belin, omuzun/kolun, el bileğinin/elin 
       ve boyun duruş hareketlerinin gözlenmesine dayanan sorular için formun uygun  
       kutucuğu  işaretlenmelidir. 
5. Her vücut alanı için en kötü durumun seçilmelidir. Örneğin; 

• Bel duruşunun değerlendirilmesi, belin en ağır yüklendiği sırada yapılmalıdır.  
      Örneğin kişi  yükü almak için öne eğilirken ya da uzanırken, 
• Hareketin sıklığının değerlendirilmesi üretim hızı tam hızdayken kaydedilmelidir. 
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6. Çalışanı net görülmüyorsa, pozisyonu değiştirilmelidir ya da çalışanın duruşunu  
       göstermesi istenmelidir. Eğer kişi çömeliyor ya da diz çöküyorsa, ek riskler ortaya  
       çıkabilir ve ek değerlendirmelerle araştırma yapılması gerekebilir. 
7. Çalışanların değerlendirilmesi için çalışanlardan soruları yanıtlamaları ve uygun 
       kutuya işaret koymaları istenmelidir.  
8. Çalışanın yanıtı gerçek yanıttan farklı olabilir, gözlemci bir girişime bilgi sağlamak için 
       yük ağırlığının  ölçülmesi gibi bazı ölçümler yapmak isteyebilir. Ancak bu ölçüm 
       maruziyet değerlendirmesine ek olarak yapılmalı ve çalışanın yük değerlendirmesinin 
       yerini almamalıdır. 
9. Çalışanın değerlendirmesindeki üç soruya (L,P,Q) çalışana problemin nedenini ortaya 
      çıkarmada yardımcı olması ve çözüm aramada diyalog başlatılabilmesi için daha  
      ayrıntılı olarak sorulmalıdır. 
10. Görevi değerlendirdikten sonra çalışanlara bilgi verilmelidir. 
11. Değerlendirme skorlanmalıdır 
12. Formun ön kısmında değerlendirilen görev kaydedilmelidir. 
13. Bir girişim sonrası yeniden değerlendirme yapılmalıdır. 
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