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Modüler Fabrika Makine 
Hattında Bel Ağrıları 
Probleminin «Sıfıra» 
İndirilmesi
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Sürekli 
İyileştirme

1. Adım: Konu Seçimi

MAKİNE HATTINDA BEL 
AĞRILARINDAN DOLAYI RAPOR 

ALMIŞ PERSONEL SAYISI

Olasılık Şiddet Frekans !
RİSK SEVİYESİ

6 15 3 270 puan

Esaslı risk 
seviyesi

Yataş’ın tüm işletmelerinde;
İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIKLARINI 

«SIFIR» a indirmek
1. öncelikli stratejik hedefler 

arasında yer almaktadır.

3

MAKİNE HATTINDA BEL 
AĞRILARINDAN DOLAYI İLK 
YARDIM ALARAK İSTİRAHAT 

VERİLEN KİŞİ SAYISI

2
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Sürekli 
İyileştirme

2. Adım: Hedefin Belirlenmesi
➢ Ergonomi Problemi yaşatan, bel ağrılarına neden olan tezgah besleme alanının işçi 

sağlığına uygun hale getirilmesi,
➢ Risk seviyesinin kabul edilebilir hale indirilmesi hedeflenmektedir.

3 2270 puan

Esaslı risk 
seviyesi

KAYIP GÜNLÜ 
KAZA SAYISI 

İLK YARDIMLI 
KAZA SAYISI 

RİSK ANALİZİ 
SKORU

Olası risk 
seviyesi 0 0
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Sürekli 
İyileştirme

3. Adım: Kaizen Ekibi

KAİZEN EKİP ÜYELERİ

EKİP ÜYELERİ

İş Güvenliği Kıdemli 

Uzmanı

Metot ve Üretim 

Geliştirme Şefi
Bakım & Onarım Şefi

Makine Hatları Ekip 

Lideri

Bakım & Onarım Ekip 

Lideri

PROJE LİDERİ

Zeynep Pınar Mehmet Işık Nejdet Birinci Hüseyin Çalı Bilal Akdemir

➢ Ekip üyeleri problemin yaşandığı bölüm olan makina hattından ekip lideri, bu 
hatlardan sorumlu bakım & onarım şefi ve ekip lideri, ergonomi konusunda destek 
olabilmek adına metot & üretim geliştirme şefinden seçilmiştir.

➢ Kaizen lideri İSG Kıdemli Uzmanı olarak seçilmiştir.
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Sürekli 
İyileştirme

4. Adım: Mevcut Durum Analizi

PROBLEMİN TANIMLANMASI

BEL AĞRILARI

MODÜLER MOBİLYA MAKİNA HATTINDA BANTLAMA VE DELİK DELME MAKİNALARINDA (4 

MAKİNA)

ÜRETİM GERÇEKLEŞİRKEN

YER KONVEYÖRLERİNDEN PARÇAYI ÇOK TEKRARLI ŞEKİLDE EĞİLİP ALARAK MAKİNAYA PARÇA 

BESLEME SIRASINDA

Ne : 

Nerede : 

Ne Zaman :

3 KİŞİ RAPOR ALMIŞTIR. BU KİŞİLER ZORUNLU BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BAŞKA BÖLÜMLERE 

KAYDIRILMIŞTIR. AYRICA DİĞER ÇALIŞANLARDA 2 DEFA İLK YARDIM MÜDAHALESİ YAPILARAK 

İSTİRAHATE ÇIKARILDI.

MAKİNE HATTINDA ÇALIŞAN 5 OPERATÖR(İSİMLER GEREKLİ DUYULURSA PAYLAŞILABİLİR.

Nasıl :

Ne kadar : 

Kim : 
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Sürekli 
İyileştirme

4. Adım: Mevcut Durum Analizi
O Ş F R R

Olasılık Şiddet Frekans Riskin değeri Risk Değeri

307

ERGONOMİ/ELLE 

KALDIRMA VE 

TAŞIMA

Elle ağır malzemelerin kaldırılıp 

indirilmesi, taşınması, itilmesi, 

çekilmesi vb. 

Kas ve iskelet sisteminin aşamalı ve 

kümülatif aşınması sonucu  ortaya 

çıkan kümülatif rahatsızlıklar ve  

Mesleki hastalıklar, bel ağrıları, fıtık, 

yorgunluk sonucu iş kazları vb. 

Ağır malzeme 

kaldıran, 

taşıyan, iten, 

çeken vb.

Makine hattında bazı 

kısımlarda malzemeler 

elle kaldırılmakta.

6 15 3 270
ESASLI 

RİSK

308

ERGONOMİ/ELLE 

KALDIRMA VE 

TAŞIMA

Ağır yükleri taşırken çalışma 

ortamının özelliklerinin uygun 

olmaması

Dar çalışma alanı nedeniyle dogru 

eğilip kalkılaması yada ürünün doğru 

tutulamaması sonucu kas sıkışması, 

düşme sonucu kaza vb.nin görülme 

olasılığı

Ağır yük 

kaldıran ve 

taşıyanlar

Üretimin yoğun olduğu 

zamanlarda alan sıkıntısı 

yaşanmakta.

6 15 3 270
ESASLI 

RİSK

309

ERGONOMİ/ELLE 

KALDIRMA VE 

TAŞIMA

Elle taşıma işlerinde bireysel 

faktörler

Kas ve iskelet sisteminin aşamalı ve 

kümülatif aşınması sonucu ortaya 

çıkan kümülatif rahatsızlıklar. Örn, 

sırtın alt bölgesinde ağrı

Ağır yük 

kaldıran ve 

taşıyanlar

Çalışanlar işe alınırken 

bireysel risk 

faktörlerinin göz önünde 

bulundurulmasına dikkat 

edilmemekte.

6 15 3 270
ESASLI 

RİSK

310

ERGONOMİ/ELLE 

KALDIRMA VE 

TAŞIMA

Ağır yükleri taşırken fiziksel güç 

gereksinimi

Kas ve iskelet sisteminin aşamalı ve 

kümülatif aşınması sonucu ortaya 

çıkan kümülatif rahatsızlıklar. Örn, 

sırtın alt bölgesinde ağrı

Ağır yük 

kaldıran ve 

taşıyanlar

İşim yürütüm 

şartlarından dolayı 

makine başında 

çalışanlar ve montaj 

yapanların çalışma 

esnasında fiziksel güç 

gereksinimi oluyor. 

3 15 3 135
ÖNEMLİ 

RİSK

Riskin 

Tanımı

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESBİT TABLOSU

SIRA NO FAALİYET ADI TEHLİKE OLASI ETKİ (RİSK)

ETKİLENECE

K 

KİŞİ/KİŞİLER

MEVCUT KONTROL 

ÖNLEMİ

MEVCUT DURUMDA RİSKLERİN DERECELENDİRİLMESİ
Risk analizinde 
Fine Kinney Risk 
Analizi 
kullanılmaktadır.
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Sürekli 
İyileştirme

4. Adım: Mevcut Durum Analizi

➢ Makine yükleme sırasında 
makine operatörleri 
tarafından paneller el ile yer 
konveyörlerinden 
fotoğraflarda görüldüğü gibi 
makinaya beslenmektedir. 

➢ Uygun olmayan duruş ve 
pozisyonlar görülmektedir.
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Sürekli 
İyileştirme

4. Adım: Mevcut Durum Analizi

➢ Yapılan 9 nokta ergonomi 
analizi sonucunda operasyon 
adımlarında 23 ve 20 risk 
puanları gözlemlenmiştir. 

➢ Bu seviyedeki risk durumu 

«Kritik Seviye» olarak 
belirlenmiştir.
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Sürekli 
İyileştirme

4. Adım: Mevcut Durum Analizi

Makine 
Hattında 
Yaşanan 

Bel 
Ağrıları 

Problemi

METOT

Yanlış pozisyonda kaldırma 
ve taşıma yapılması

Yüksek yük seviyesine tek 
başına kaldırma çabası

Yer konveyörü ile makina 
arasındaki yükseklik farkı

İNSAN

Çalışanın fiziksel yapısının 
çalışma şartlarına 

uygunsuzluğu

MAKİNA

MALZEME

Malzemenin 25 
kg üzerine 

ağırlığa sahip 
olması

İşin çok tekrarlı ve 
rutin olması

Aynı kişi tarafından 
aynı işin gün boyu 

yapılması

Parça en ve boy 
ölçülerinin büyüklüğü

Parça boyu uzun olduğu için 
arkadaki kişi daha uzun süre 

taşıma yapmakta

Taşıma sırasında adım atmada 
konveyörün üzerinden atlamak 

zorunda kalınıyor

Belden dönme hareketi 
yüksek açılı ve sık tekrarlı

OP1

OP2

OP3 OP4

OP5

OP6
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Sürekli 
İyileştirme

5. Adım: Proje Planı



03
Sürekli 
İyileştirme

6. Adım: Analiz

NO OLASI PROBLEM NEDEN 1 NEDEN 2 NEDEN 3 NEDEN 4 NEDEN 5 NO

OP1
Yer konveyörü ile 

makina arasında 

yükseklik farkı 

olması

Uygun makine ve 

ekipmanların 

sağlanmaması

Hat kurulurken 

ergonomi 

kurallarının dikkate 

alınmaması

KN1

OP2
Malzemenin 25 kg 

üzerine ağırlığa 

sahip olması

Makinada işlem 

görecek panel ölçü 

standartları ürün 

boyutlarında direk 

etkili olduğu için 

(en*boy*kalınlık)

KN2

OP3
İşin çok tekrarlı ve 

rutin olması

Makine bandına 

ürün yüklenmeli ve 

çevrim zamanı kısa 

prosesler 

olmasından dolayı

KN3

OP4
Yanlış pozisyonda 

kaldırma ve taşıma 

yapılması

OP5
Belden dönme 

hareketi yüksek 

açılı ve sık tekrarlı

0P6
Yüksek yük 

seviyesine tek 

başına kaldırma 

çabası

2 kişi kaldırması 

gerekirken operatör 

yardım istememekte

Personel eksikliği KN5

KN4

KÖK NEDEN ANALİZİ

Bel ağrısı

Elle kaldırma ve 

taşıma kurallarına 

uyulmaması

Operatör 

eğitimlerinde 

eksiklik
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Sürekli 
İyileştirme

7. Adım: Uygulama 

NO KÖK NEDEN FALİYET ETKİ DERECESİ UYGULANABİLİRLİK MALİYET TOPLAM ÖNCELİK SORUMLU TERMİN DURUM

KN1
Hat kurulurken ergonomi kurallarının 

dikkate alınmaması

Yeni yatırımlarda yer koneyörü ile makine 

besleme bandı arasında malzeme kaldırma 

asansörü göz önüne alınarak hat tasarımları 

yapılacak.

Satın alma şartnamelerine eklenecek.

7 7 7 343 2 Hüseyin Yıldırım 5.5.2017 Tamamlandı

KN2
Makinada işlem görecek panel ölçü 

standartları ürün boyutlarında direk 

etkili olduğu için (en*boy*kalınlık)

KN3
Makine bandına ürün yüklenme 

gerekliliği ve çevrim zamanı kısa 

prosesler olmasından dolayı

KN4 Operatör eğitimlerinde eksiklik
Operatörlere elle kaldırma ve taşıma 

konusunda ergonomi eğitimleri düzenlenecek. 
7 7 7 343 1

Zeynep Pınar

Hüseyin Çalı
2.5.2017 Tamamlandı

KN5 Personel eksikliği

Asansör tasarımında tek operatör ile panel 

yüklenebilmesine uygunluk aranacak. 

*Yer konveyörleri ile seviye farkı olmamalı

*Ruloların kolaylıkla birbiri arasında geçişi 

sağlanmalı

*Ürünün bekleme sırasında kaymasını 

engellemek için rulolar fren sistemi ile 

sabitlenmelidir.

7 7 1 49 3

Serkan 

Çetinkaya

Nejdet Birinci

Zeynep Pınar

12.6.2017 Tamamlandı

KARŞI ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

Panel ölçülerine(en*boy*kalınlık) ve yükleme 

yapılan makinanın çevrim zamanı dikkate 

alınacak şekilde uygun asansörlü aparat 

tasarımı gerçekleştirilecek.

7 7 1 49 3

Serkan 

Çetinkaya

Nejdet Birinci

Zeynep Pınar

12.6.2017 Tamamlandı
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Sürekli 
İyileştirme

7. Adım: Uygulama 

➢ Fotoğrafta görüldüğü üzere çalışan hattı beslerken panel yüklü asansör ile makinanın besleme bandı 
arasında herhangi bir seviye farkı kalmamaktadır. Böylelikle operatör sürekli aynı yükseklikteki 
parçayı ergonomiye uygun olarak alıp bandın üzerine koymaktadır.

➢ Asansör üzerindeki panel sayısı azaldıkça tasarımda konmuş olan sensör tarafından bu algılanmakta 
ve yükseklik olması gereken seviyede korunmaktadır.

➢ Büyük ebatlı parçalarda eski durumda 2 kişi ile banda yükleme yapılırken operatörün kaldırmasına 
dahi gerek kalmadan yeni durumda tek operatör tarafından hatta ittirilerek beslenme yapılmaktadır.

➢ Malzemelerin yüzeyleri kaygan olduğundan operatör ittirme sırasında herhangi bir yüke maruz 
kalmamaktadır.
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Sürekli 
İyileştirme

7. Adım: Uygulama 

ÖNCE SONRA

➢ Önceki durumda elde kaldırma işleminde 
belden eğilme açısı 30 dereceden fazla 
(seviye 3) iken,

➢ Sonraki durumda belden eğilme açısı 0-
15 derece aralığı olan seviye 1 e 
düşmüştür.
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Sürekli 
İyileştirme

7. Adım: Uygulama 

ÖNCE SONRA

➢ Önceki durumda dizlerin bükülme 
açısı 30 dereceden fazla (seviye 2) 
iken,

➢ Sonraki durumda dizlerin bükülme açısı 
0-30 derece aralığı olan seviye 1 e 
düşmüştür.
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Sürekli 
İyileştirme

7. Adım: Uygulama 

ÖNCE SONRA

➢ Önceki durumda belden dönme açısı 
15 – 45 derece arasında olup seviye 
2 idi.

➢ Sonraki durumda belden dönme açısı 0-
15 derece aralığı olan seviye 1 e 
düşmüştür.
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Sürekli 
İyileştirme

8. Adım: Sonuç ve Kazanımlar

O Ş F R

Olasılık Şiddet Frekans Risk Değeri

İşveren, işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duymayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun 

yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. yükün 

elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda aşağıda yer alan hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan 

riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar. ( Elle Taşıma İşleri yönetmeliği 

Madde:5 ) Eğer yük aşırı ağırsa: güvenli kabul edilen yüklerle ilgili ağırlık limiti yoktur. 20-25 kg lık bir yük bir çok insanın 

kaldıramayacağı kadar ağırdır.  

İşletme 

yöneticisi, 

Birim Şefi, 

Çalışan

1
5
.5

.2
0
1
7

1 15 3 45
OLASI 

RİSK

Yapılan düzeltici önleyici faaliyetlerin 

gözetim altında uygulanmasına devam 

edilecektir.

ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ: Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise, zeminin 

düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa, çalışma ortamı ve şartları, çalışanların yükleri güvenli 

bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise, İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde 

yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa, zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise, iş kazaları, 

bilhassa sırt ve bel incinme riski artabilir. a) Elle yük taşıma için yeterli boş alan olmaması biçimsiz pozisyonlarda çalışmaya 

ve yüklerin güvenli olmayan biçimlerde taşınmasına neden olabilir. b) heryerde eşit olmayan, dengesiz ya da kaygan zemin 

kaza riskini artırabilir. ortamın sıcak olması çalışanların yorgun hissetmesine nedenolur ve terlemekde aletleri kavramayı 

güçleştirir bu nedenle daha fazla güç uygulanması gerekir; diğer taraftan soğuk bir ortamda ellerin uyuşmasına sebep 

olarak kavrayışı güçleştirebilir. yetersiz aydınlatma kaza riskini artırabilir, ya da çalışanların ne yaptıklarını görebilmek için 

biçimsiz pozisyonlarda çalışmasına sebep olabilir. 

İşletme 

Yöneticisi

sürekli 

gözetim 

altında 

tutulmalı

1 15 3 45
OLASI 

RİSK

Yapılan düzeltici önleyici faaliyetlerin 

gözetim altında uygulanmasına devam 

edilecektir.

Bazı bireysel faktörlerde sırt sakatlığı riskini etkileyebilmektedir. 1) deneyimsizlik, yeterinde eğitim almamış 

olmak ve yapılan işe aşina olmamak. 2) yaş, sırtın alt bölgesinde hastalıkların gelişme riski yaşla ve çalışma 

süresinin uzunluğu ile birlikte artmaktadır. Boy kilo ve kuvvet gibi fiziksel özell,ikler her zaman göz önünde 

bulundurulmalıdır. çalışanın sırt problemi ile ilgili sağlık sorunu var mı yok mu öğrenilmelidir.

İşletme 

Yöneticisi, 

Üretim şefi

sürekli 

gözetim 

altında 

tutulmalı

1 15 3 45
OLASI 

RİSK

Yapılan düzeltici önleyici faaliyetlerin 

gözetim altında uygulanmasına devam 

edilecektir.

İş çok yorucu ise, sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa, yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa, vücut 

dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa, bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi 

riskine neden olabilir. Bu nedenle çalışma esnasında fiziksel güç gereksinimi göz önünde tutulmalıdır. 

İşletme 

Yöneticisi

sürekli 

gözetim 

altında 

tutulmalı

0,5 15 2 15
ÖNEMSİZ 

RİSK

Yapılan düzeltici önleyici faaliyetlerin 

gözetim altında uygulanmasına devam 

edilecektir.

SORUMLU 

KİŞİLER 
TERMİN

YAPILACAK DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET 

SONRASINDA RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ

AÇIKLAMARiskin 

Tanımı

DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU

YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET

➢ Risk analizi güncellenerek 307, 308, 309 nolu maddeler esaslı risk sınıfından olası risk sınıfına 310 
nolu madde ise önemli risk sınıfından önemsiz risk sınıfına yapılan uygulamalar ile düşürülmüştür.

270 45

Esaslı Risk Olası Risk



03
Sürekli 
İyileştirme

8. Adım: Sonuç ve Kazanımlar

➢ Ergonomi risk analizi yeni durumda güncellenerek operasyonda ortaya 
çıkan risk puanı toplam 43 puandan 19 puana düşürülmüştür. Ergonomi 
risk seviyesi kritik risk seviyesinden normal risk seviyesine düşmüştür.

43 19

Kritik Normal



03
Sürekli 
İyileştirme

9. Adım: Standartlaştırma

Konu ile alakalı «TEK NOKTA 
DERS» hazırlanmış olup makine 
1 ve makine 2 hatlarında olmak 
üzere toplam 80 çalışana 
eğitim verilmiştir.
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Sürekli 
İyileştirme

10. Adım: Yaygınlaştırma

1 2

3 4

➢ Modüler mobilya üretim makine hatlarında 4 alanda yaygınlaştırma yapılmıştır.


