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Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı; özel gereksinimli çalışanların çalışma ortamında karşılaşabileceği ergonomik riskleri belirleyerek, risklerin kabul
edilebilir risk seviyesine indirgenmesi ile işin insana, insanın işe uyumunu
sağlamaktır. İnsanların, yaşam kalitesini arttırmak ve temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmesi için çalışma hayatında aktif olarak rol alması gerekmektedir. Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin çalışma yaşamına katılımı
ve sürekliliğin sağlanabilmesi için çalışma ortamı, çalışma duruşları, işin
yapılma şekli çalışanın özel gereksinim durumuna göre değerlendirilmelidir. Çalışma ortamında özel gereksinimli çalışanlar için yapılacak düzenlemeler; bireyin performansı ve verimliliğini arttırarak, diğer çalışanlarla
eşit haklara sahip olmasında da etkili olacaktır. Bu çalışanların çalışma
duruşları ergonomik açıdan değerlendirilerek; çalışan performansının
yükselmesi, iş veriminin artması, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının
azalması ve meslek hastalıklarının önlenmesi sağlanabilmektedir.

Purpose: The aim of this study is; to ensure the adaptation of work to people and people to work by determining the ergonomic risks that employees with special needs may face in the work environment and reducing
the risks to an acceptable risk level. Humans have to actively participate
in their working life to improve the quality of life and meet basic needs.
To ensure the participation and continuity of disabled people in working life in our country, work environment, working postures, and how
the job is done should be evaluated according to a worker’s special needs.
Adjustments that to be held for employees with special needs in a work
environment will enhance an individual’s performance and productivity,
and it will also be effective in having equal rights with other employees.
Evaluation of these employees’ working postures in terms of ergonomics
can provide appraising employee performance, increase work productivity, reduce musculoskeletal injuries, and prevent occupational diseases.

Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında, ortopedik yetersizliği olan özel
gereksinimli çalışanlar için REBA ve RULA yöntemleri kullanılarak farklı
çalışma duruşlarında ergonomik tabanlı risk değerlendirmesi yapılmıştır.
Ergonomik olarak çalışma duruşları analiz edilirken, REBA (Rapid Entire
Body Assessment) Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme Yöntemi ve RULA
(Rapid Upper Limb Assesment) Hızlı Üst Ektsremite Değerlendirme
Yöntemi kullanılabilmektedir. REBA yönteminde boyun, gövde, üst ve alt
uzuvlar birlikte değerlendirilirken, RULA yönteminde ise insan vücudunun bilek, alt kol ve üst kol gibi bölümleri ile boyun, gövde, bacak gibi
bölümleri değerlendirilerek toplam risk skoru hesaplanır.

Material and Methods: In this work, ergonomically based risk assessment has been made for disabled employees with orthopedic insufficiency in different working postures using REBA and RULA methods. While
analyzing working postures ergonomically, REBA (Rapid Entire Body
Assessment) and RULA (Rapid Upper Limb Assessment) methods can
be used. In the REBA method, while neck, torso, top, and bottom organs
are evaluated simultaneously, as for in the RULA method, the total score
is calculated by evaluating parts of the human body such as wrist, lower
arm, and upper arm parts along with neck, torso, and leg.

Bulgular: Çalışma duruşları incelenerek yapılan risk analizlerinde; REBA
ve RULA skorları farklı değerlere sahiptir. Ancak bu farklı risk skorlarının
aynı risk düzeylerine karşılık geldiği görülmüştür.

Findings: In risk analysis made by evaluation of working postures; REBA
and RULA scores have different values. However, these different risk
scores were found to correspond to the same risk levels.

Sonuç: Yapılan analizler sonucunda; çalışma duruşlarındaki risklerin ve
sağlık açısından kas iskelet sistemine verebileceği zararların risk düzeyleri
tespit edilerek ergonomik problemlerle karşılaşılabileceği gösterilmiştir.

Results: As a result of the analyzes made, it has been shown that ergonomic problems can be encountered by determining the risk levels of the
risks in working postures and the damage to the musculoskeletal system
in terms of health.
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Giriş
Bireyler doğuştan veya gelişim sürecinde; zihinsel, bedensel sosyal ve duyuşsal olarak farklı gelişimler göstermektedir. Bu nedenle bazı bireyler zihinsel becerileri, bazıları motor becerileri, bazıları ise duyuşsal (his, iletişim
vb.) becerileri gerçekleştirmekte sorunlar ve güçlüklerle
karşılaşmaktadırlar (1). Özel gereksinimli olan bu bireyleri istatistiksel olarak ele aldığımızda Dünya nüfusunun
yaklaşık %15’i, yani 1 milyar civarı kişinin bu grup içerisinde yer aldığı görülmektedir. Ülkemizi incelediğimizde;
farklı tür ve derecede özel gereksinime sahip 2 milyonun
üzerinde insan yaşamaktadır (2). Çalışmak, temel yaşam
ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam refahını sağlamak gibi
faktörlere bağlı olarak tüm insanlar için bir zorunluluk
haline gelmiştir. Evrensel hukuk kuralları ile teminat altına alınan çalışma hakkının kullanımında; özel gereksinimli bireyler (ÖGB) çeşitli sorunlar ile karşı karşıya
kalmaktadır. ÖGB, özellikle işe alım sürecinde özel gereksinim durumlarına bağlı olarak problemlerle karşılaşırken, çalışma hayatına katıldıkları andan itibaren de
mesleklerini uygulama fırsatlarına erişim, özel gereksinim tür ve derecesine bağlı olarak ötekileştirme gibi farklı
sorunlarla yüzleşebilmektedirler. Çalışma yaşamını özel
gereksinimli çalışanlar (ÖGÇ) açısından ele aldığımızda;
bireylerin sahip olduğu özel gereksinim tür ve derecesi
doğrultusunda çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risk etmenlerinden daha çok etkilendikleri görülmektedir(3).
ÖGÇ’nin çalışma yaşamında diğer çalışanlarla eşit erişime sahip olabilmesi için çalışma ortamları antropometrik ve ergonomik açıdan düzenlenerek fiziksel bariyerlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. ÖGÇ’nin
yetenekleri dışında zorlanması, iş kazalarında ve meslek
hastalıklarında artışa sebebiyet verirken, sistemsel açıdan
iş başarısında da beklentinin karşılanamamasına neden
olmaktadır. Bu aşamada; çalışma ortamları, kullanılan
araç ve gereçler ÖGÇ’nin özel gereksinim tür ve derecesi
dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
ÖGÇ’nin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında; iş
güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, ergonomistler,
mühendisler ve çalışanın da içinde bulunduğu ortak
bir alan oluşturulup, bütüncül yaklaşımlar çerçevesinde
düzenlemeler yapılmalıdır. Bütüncül yaklaşımla birlikte
insan-makine-çevre koşulları arasındaki ilişkide optimizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. İşyerlerinde yapılacak olan ergonomik risk değerlendirmesi

sonucunda ÖGÇ’nin çalışma duruşları analiz edilerek,
çalışma duruşlarının kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına
etkisi gözlemlenebilmektedir(4). Literatür incelendiğinde, ÖGÇ’ye ait ergonomik risk faktörlerini içeren çalışmaların mevcut olduğu fakat risk değerlendirme metodolojileri kullanarak yapılan çalışmaların sınırlı olduğu
görülmektedir(3). REBA yöntemi kullanılarak analiz
edilecek çalışma duruşu veya hareket esnasındaki toplam
risk sayısal olarak belirtilebilmektedir. Riski sayısal olarak
hesaplamak; analiz edilen çalışma duruşlarının ayrı ayrı
meydana getirecekleri risk ve tehlikeli durumları öngörmede yardımcı olur. Belirtilen her bir hareket veya duruş
üst ve alt vücut için açılara ayrılarak; toplam skor boyun,
gövde ve alt ve üst uzuvların pozisyonlarının kombinasyonu ile hesaplanmaktadır(5). RULA yöntemi ise; yapılan
iş için gereken gücü ve tekrarlı hareketleri dikkate alarak,
yapılan işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan üst uzuv rahatsızlıklarının tespit edilmesi için geliştirilmiş çalışma
duruşlarını analiz eden subjektif gözlem yöntemlerinden
biridir. Bu yöntem, üst uzuv (el-bilek-dirsek-alt kol-üst
kol-omuz-boyun) rahatsızlıklarına neden olan kas-iskelet yüklenmelerine maruz kalan çalışanları değerlendirmek için puanlandırma sistemine dayalı olarak geliştirilmiştir(6). Yönteme göre; üst uzuv ve bacak duruşlarının
önceden tanımlanan sınıflandırmalar ve nicel olarak gözlenen duruşun risk skorunu hesaplamak için kullanılabilmektedir(7). Bu çalışmanın yöntem ve gereç bölümünde;
REBA (Rapid Entire Body Assesment) Hızlı Tüm Vücut
Değerlendirme Yöntemi ile RULA (Rapid Upper Limb
Assesment) Hızlı Üst Ektsremite Değerlendirme yöntemlerinden bahsedilmiştir. Bulgular bölümünde REBA ve
RULA yöntemleri uygulanarak bu bağlamda analiz sonuçları karşılaştırılarak iyileştirme önerileri sunulmuştur.
ÖGÇ için çalışma sırasındaki duruşlar, özellikle uygun
olmayan çalışma duruşlarından kaynaklanabilecek sorunlar, söz konusu duruşları iyileştirmek için kullanılan
yöntemler, REBA ve RULA yöntemleri ile bir uygulama
çalışması değerlendirilerek, iyileştirme önerilerimiz sunulmuştur.
Yöntem ve Gereç
REBA (Rapid Entire Body Assesment) Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme Yöntemi
REBA yöntemi; Hignett ve McAtamney (2000) tarafından
vücudun tüm kısımlarının incelenebilmesi için geliştirilmiş ve tasarlanmış ergonomik bir risk analiz yöntemidir.
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Tablo 1: REBA - Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme

Tablo 1: RULA skorları ve risk düzeyleri (10)

Yöntemi Risk Seviyeleri (8)

Bu yöntem ile gerek sabit gerekse dinamik çalışma duruşları gözlemsel olarak analiz edilerek, mesleki kas
iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olan çalışma duruşları belirlenebilmektedir (9).
Bu yöntem kullanılarak, analiz edilen statik ve dinamik
çalışma hareketlerinin toplam risk seviyesi sayısal olarak değerlendirilebilmektedir. Sayısal olarak ifade edilen risk seviyesi; analiz edilen çalışma duruşlarının ve
çalışma hareketlerinin oluşturabilecekleri tehlikeler ile
tehlikelerden kaynaklanan risklerin belirlenmesine de
olanak sağlar (8). Üst ve alt uzuvlar boyun ve gövde ile
birlikte değerlendirilerek, toplam REBA skoru hesaplanır.
RULA (Rapid Upper Limb Assesment)- Hızlı Üst Ektsremite Değerlendirme Yöntemi
RULA Yöntemi; Corlett ve McAtamney tarafından vücudun üst ekstremitesinde oluşturulan çalışma duruşlarının incelenebilmesi için geliştirilmiş ve tasarlanmış
ergonomik bir risk analiz yöntemidir.
Bu yöntem ile risk analizi yapan kişi alt kol, üst kol,
bilek, boyun, gövde ve bacaklar için birer skor belirler
(11). RULA yöntemi üç aşamada gerçekleştirilmektedir.
Birinci aşamada; Çalışma duruşlarının analizi için model oluşturularak, insan vücudunun; alt kol, üst kol ve
bilek gibi bölümleri A grubu, boyun, gövde, bacak gibi
bölümleri B grubu olmak üzere 2 ayrı grupta değerlen38 Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.tr

dirilmektedir. Vücut bölümlerinin duruşlar değerlendirilerek, risk seviyelerine göre RULA skoru belirlenir.
İkinci aşamada ise; vücut segmentlerinin (A Grubu ve
B Grubu) skorlarını gruplandırmak için yöntem geliştirilir. Grup A ve Grup B’de yer alan vücut bölümlerinin duruşlarına belirlenen skorlar derecelendirildikten
sonra sırasıyla; Skor A ve Skor B değerleri elde edilmektedir. Skor A; Grup A’da yer alan vücut bölümlerinin oluşturdukları çalışma duruşlarının skorlarının
kesişimi ile elde edilen toplam skordur. Üçüncü ve son
aşamada ise; nihai (ana) skoru ve eylem seviyesini analiz etmek için yöntem geliştirilir. Skor C ve D’nin ana
skor tablosunda kesiştirilmesi sonucunda RULA skoru
belirlenmektedir. Nihai skor; 1-7 arasında bir değer almaktadır. Yöntem kapsamında, 1-7 skor seviyesi arası
dört farklı eylem seviyesine ayrılmıştır (12).
Bulgular
Bu çalışmada ortopedik yetersizliği olan özel gereksinimli çalışanlar için REBA ve RULA yöntemleri kullanılarak farklı çalışma duruşlarında ergonomik tabanlı
risk değerlendirmesi yapılmıştır.
REBA ve RULA Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma duruşu-I de vücudun A Grubu bölümleri REBA Yöntemi’ne göre değerlendirilirken; Resim 1’de görüldüğü
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Resim 1: Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çalışan İçin
Çalışma Duruşu-I

üzere; çalışanın gövdesinde 0°-20° arası fleksiyon görülmektedir. Boyun bölümü değerlendirildiğinde ise 20°’den
fazla fleksiyon gözlemlenmektedir. Çalışan oturur konumda ve işlem yaptığı parçanın etkisi veya ağırlığı 5 kg’ın
altındadır.
Bu veriler sonucunda REBA Yöntemi kullanılarak Tablo A ile A skorunun hesaplanması;
Tablo 3: Çalışma duruşu I için REBA Grup A bölümleri ile A skorunun
hesaplanması (3)

Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma duruşu-I de vücudun B Grubu bölümlerinin REBA Yöntemi’ne
göre değerlendirilirken; Resim 1’de görüldüğü üzere; çalışanın üst kol bölümünde 20°-45° arası fleksiyon görülmektedir. Alt kol bölümü incelendiğinde ise 60°-100° arası konumda çalıştığı gözlemlenmektedir. Bilek bölümü ise
işaretleme esnasında 0°-15° arası konumdadır. Çalışma sırasında kullanılan parçalar makine üzerinde bulunan sabitleyici sayesinde kolay kavranmaktadır. Aktivite skoru hesaplanırken ise; çalışanın vücudunun bir veya daha fazla
bölümünün çalışma sırasında sabit olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca çalışanın yaptığı iş sırasında kısa aralıklarla
hareketleri tekrarlamaktadır.
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Bu bilgilere göre REBA Yöntemi Kullanılarak Tablo B ile B skorunun hesaplanması;
Tablo 4: Çalışma duruşu I için REBA Grup B bölümleri ile B skorunun
hesaplanması (3)

Elde edilen veriler doğrultusunda A skoru ile B skoru kesişimiyle C skorunun hesaplanması;
Tablo 5: Çalışma duruşu I için REBA A ve B skoru ile C skorunun
hesaplanması (3)
Tablo 5 : Çalışma duruşu I için REBA A ve B skoru ile C skorunun hesaplanması(3)

A Skoru

B skoru
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1

1

1

1

2

3

3

4

5

6

7

7

7

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 2 3 4 4 5 6
2 3 3 3 4 5 6 7
3 4 4 4 5 6 7 8
4 4 4 5 6 7 8 8
6 6 6 7 8 8 9 9
7 7 7 8 9 9 9 10
8 8 8 9 10 10 10 10
9 9 9 10 10 10 11 11
10 10 10 11 11 11 11 12

6
7
8
9
10
10
10
11
12

7
8
9
9
10
11
11
12
12

7
8
9
9
10
11
11
12
12

8
8
9
9
10
11
11
12
12

11

11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12

12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Aktivite Skoru
Hareket, hızlı ve

Bir veya daha fazla

Tekrarlı küçük alan

büyük değişikliklere

süre vücut sabitse 1

varsa 1 eklenir.

yol açıyorsa 1

eklenir.
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Şekil 1: Çalışma duruşu I için REBA Nihai Skor Algoritması (3)
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Tablo 6: Çalışma duruşu I için RULA Grup A bölümleri ile A skorunun
hesaplanması (3)
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Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma duruşu I de vücudun B Grubu bölümlerinin RULA Yöntemi’ne göre değerlendirilirken; Resim 1’de görüldüğü
üzere çalışanın boyun bölümü gözlemlendiğinde 20°’den
fazla fleksiyon mevcuttur ve boyun yana doğru eğik konumdadır. Gövde bölümü gözlemlendiğinde ise 0°-20°
arası fleksiyon mevcuttur ve gövde nötral konumdadır.

Çalışanın bacak duruşu ise; bacakların desteklenmiş ve
dengeli bir pozisyona uygun olarak durduğu öngörülerek değerlendirilmiştir. Kas kullanım skoru hesaplanırken çalışanın 1 dakikadan fazla aynı duruşu sergilediği
düşünülerek KKS Skor puanı ‘’1’’ olarak hesaplanmıştır.
Çalışanın kullandığı el aletinin ağırlığı 2 kg’dan az olduğu
için Yük skor puanı ‘’0’’ olarak hesaplanmıştır.

Tablo 7: Çalışma duruşu I için RULA Grup B bölümleri ile B skorunun
hesaplanması (3)

Tablo 8: Çalışma duruşu I için RULA Nihai Skor tablosu (3)

42 Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.tr
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Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çalışan için
RULA Uygulaması
Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma duruşu
II’de vücudun A Grubu bölümlerinin REBA Yöntemi’ne
göre değerlendirilirken; Resim 2’de görüldüğü üzere; çalışanın gövdesinde 20°-60° arası fleksiyon vardır. Boyun
bölümü gözlemlendiğinde ise 20°den fazla fleksiyon görülmektedir. Çalışan oturur konumda ve işlem yaptığı
parçanın etkisi veya ağırlığı 5 kg’ın altındadır.
Bu bilgilere göre Reba Yöntemi kullanılarak Tablo 3 refeResim 2: Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çalışan İçin
Çalışma Duruşu-II

ransı ile Tablo A ile A skorunun hesaplanması sonucunda
boyun skoru ‘’2’’, gövde skoru ’’3’’, bacak skoru ile birlikte
kesişim skoru ‘’4’’ olarak, Kuvvet-Yük İlişkisi ise ‘’0’’ olarak belirlenmiştir.
Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma duruşu
II’de vücudun B Grubu bölümlerinin REBA Yöntemi’ne
göre değerlendirilirken; Resim 2’de görüldüğü üzere; çalışanın üst kol bölümünde 45°-90° arası fleksiyon mevcuttur ve kol rotasyon halindedir. Alt kol bölümü gözlemlendiğinde ise 60°-100° arası konumda çalıştığı görülmektedir. Bilek bölümü ise döndürme işlemi esnasında 0°-15°
arası konumdadır. Çalışma sırasında kullanılan aksamlar
tezgah üzerinde bulunan sabitleyici sayesinde kolay kavranmaktadır. Aktivite skoru hesaplanırken ise; çalışanın
vücudunun bir veya daha fazla bölümünün çalışma sırasında sabit olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışanın yaptığı
iş sırasında kısa aralıklarla hareketleri tekrarlamaktadır.
Bu bilgilere göre Reba Yöntemi kullanılarak Tablo 4 referansı ile Tablo B ile B skorunun hesaplanması sonucunda;
alt kol skoru ‘’1’’, üst kol skoru ‘’4’’, bilek skoru ‘’1’’ ve kesişim skoru ‘’4’’ olarak belirlenmiştir.
Elde edilen veriler doğrultusunda Tablo 5 referansı ile A
skoru ile B skoru kesişimiyle C skoru ‘’4’’, aktivite skoru
ise ‘’2’’ olarak hesaplanmıştır.

Şekil 2: Çalışma duruşu II için REBA Nihai Skor Algoritması
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Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çalışan İçin
RULA Uygulaması

Tartışma

Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma
duruşu II’de vücudun A Grubu bölümlerinin RULA
Yöntemi’ne göre değerlendirilirken; Resim 2’de görüldüğü üzere; çalışanın üst kol bölümünde 20°-45° arası
fleksiyon mevcuttur. Çalışanın kol konumu gözlemlendiğinde herhangi bir yere dayanarak çalışmamaktadır
ve omuzlar nötral konumdadır. Alt kol bölümü incelendiğinde ise 60°-100° arası konumda çalıştığı görülmektedir. Çalışanın işlem sırasında bilek duruşu nötral
pozisyonda ve bileğin dönme alanının ortasında olduğu öngörülmüştür. Kas kullanım skoru hesaplanırken
çalışanın 1 dakikadan fazla aynı duruşu sergilediği öngörülerek KKS Skor puanı ‘’1’’ olarak hesaplanmıştır.
Çalışanın işlem yaptığı parçanın etkisi veya ağırlığı 2
kg’dan az olduğu için Yük skor puanı ‘’0’’ olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre RULA Yöntemi kullanılarak
Tablo 6 referansı ile Grup A bölümleri ile A skorunun
hesaplanması sonucunda ; üst kol skoru ‘’3’’, alt kol skoru ‘’1’’, bilek duruşu skoru ‘’1’’ , bilek dönme skoru’’ 1’’
ve kesişim skoru ‘’3’’ olarak belirlenmiştir..
Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma duruşu II’de vücudun B Grubu bölümlerinin RULA Yöntemi’ ne göre değerlendirilirken; Resim 2’de görüldüğü üzere çalışanın boyun bölümü gözlemlendiğinde
20°’den fazla fleksiyon mevcuttur. Ayrıca boyun dönük
ve öne doğru eğik konumdadır. Gövde bölümü gözlemlendiğinde ise; 20°-60° arası fleksiyon görülmektedir. Gövde ise; dönük ve yana doğru eğik konumdadır.
Çalışanın bacak duruşu ise; bacakların desteklenmiş ve
dengeli bir pozisyona uygun olarak durduğu öngörülerek değerlendirilmiştir. Kas kullanım skoru hesaplanırken çalışanın 1 dakikadan fazla aynı duruşu sergilediği
öngörülerek KKS Skor puanı ‘’1’’ olarak hesaplanmıştır. Çalışanın kullandığı el aletinin ağırlığı 2 kg’dan az
olduğu için Yük skor puanı ‘’0’’ olarak hesaplanmıştır.
Bu bilgilere göre RULA Yöntemi kullanılarak Tablo 7
referansı ile Grup B bölümleri ile B skorunun hesaplanması sonucunda ; boyun duruş skoru ‘’5’’, gövde duruş
skoru ‘’5’’, bacak skoru ‘’1’’ ve kesişim skoru ‘’8’’ olarak
belirlenmiştir.
Skor C(4)= SKOR A(3)+ KKS (1)+ YS(0)
Skor D(9)= Skor B(8)+ KKS (1)+ YS(0)
Tablo 8 referans alındığında kesişim skoru ise ‘’6’’ olarak belirlenmiştir.
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Ergonomik olarak yapılan risk değerlendirmelerinde
çalışanların yanlış duruşlarının sonucunda; kas verimliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ortaya koyulmuştur(13). Bu çalışmada ortopedik yetersizliği olan çalışan
için farklı çalışma duruşlarıyla REBA ve RULA yöntemleri kullanılarak ergonomik tabanlı risk değerlendirmesi
yapılmıştır. REBA ve RULA risk analizi sonuçlarına göre;
Resim 1’de Ortopedik yetersizliği olan çalışan için çalışma duruşu değerlendirildiğinde; bu çalışma duruşu için
yapılan risk analizinde REBA ve RULA skorları farklı
değerlere sahiptir. Ancak bu farklı risk skorları aynı risk
düzeylerine karşılık gelmektedir. REBA yönteminde hesaplanan risk skoru ve RULA yönteminde hesaplanan
risk skoru, analiz sonucunda orta düzeyde risk seviyesine karşılık gelmektedir. Resim 2 değerlendirildiğinde
ise; REBA ve RULA skorları eşit olarak hesaplanmıştır.
REBA ve RULA yönteminde hesaplanan risk skorları,
analiz sonucunda orta düzeyde risk seviyesine karşılık
gelmektedir. Orta düzeyde risk seviyesi kapsamında değerlendirilen bu çalışma pozisyonlarında gerçekleştirilen
işler için daha fazla gözlem ve yakın zamanda değişikliklerin yapılması gerektiği görülmektedir. Çünkü yapılan iş
kapsamında sergilenen çalışma duruşu kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının oluşumuna neden olabilmektedir.
ÖGÇ’nin çalışma sırasında gövdesini ve boynunu dik tutması, bu doğrultuda eğitim alması gerekmektedir. ÖGÇ,
gerekli eğitimleri alıp ergonomik açıdan uygun hareketleri uyguladığı takdirde; omurga kısmı ve hareket sistemi mevcut duruma göre daha az etkilenecektir. Çalışma
sırasında ara dinlemeler ve fiziki aktiviteler önerilebilir.
Sonuç
Bu çalışma ile ÖGÇ’nin ergonomik açıdan çalışma duruş
pozisyonları REBA ve RULA risk analizi metodolojileri
ile değerlendirilerek ortopedik yetersizliğe sahip çalışanlarda farkındalığın artması amaçlanmıştır. Ergonominin
en temel niteliklerinden biri; çalışanların, çalışma esnasındaki duruşlarının incelenmesidir. Çalışma duruşları
ergonomik açıdan incelenip; iş istasyonlarının ÖGÇ’nin
antropometrik ve fizyolojik karakteristiklerine göre tasarlanması durumunda oluşabilecek kas iskelet sistemi
rahatsızlıkları en aza indirgenebilmektedir. Kullanılan
REBA ve RULA yöntemleri ile bilek, dirsek ve üst uzuvların daha detaylı değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ergonomik açıdan yapılacak iyileştirmeler ile birlikte ortopedik
yetersizliği olan bireylerde oluşabilecek kas iskelet sistemi
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rahatsızlıkları ve meslek hastalıkları önlenerek, iş verimi
ve çalışan memnuniyetinin artması olasıdır. Çalışma ortamında ergonomik risklerin değerlendirmesi, ÖGÇ’nin
konfor seviyesinin arttırılarak daha sağlıklı bir çalışma
hayatı içinde olmasına imkan sunabilmektedir. Yapılan
bu çalışmada ise ÖGÇ’nin çalışma duruşlarındaki risklerin ve sağlık açısından kas iskelet sistemine verebileceği
zararların risk düzeyleri tespit edilerek ergonomik problemlerle karşılaşılabileceği gösterilmiştir.
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