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Tarım, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde-
ki en tehlikeli sektörlerden bir tanesidir. İş kazalarının 
ve hastalıklarının azaltılmasına yardımcı olmak, yaşam 
koşullarını geliştirmek ve verimliliği arttırmak için artan 
derecede ki ilgi kırsal ve tarımsal bölgelere çekilmiştir. 
İş ve yaşam koşullarının geliştirilmesinde birçok etkili 
ve uygulanabilir ergonomik değişiklikler, birçok ülkede 
uygulanmaya başlanmıştır. Uluslararası İşgücü Ofisi ve 
Uluslarası Ergonomik Birliği seneler içinde özellikle ge-
lişmekte olan ülkelerdeki kırsal ve tarımsal basit ergo-
nomik geliştirme ilkelerini toplamışlardır. Yerel olarak 
başarılmış ergonomik uygulamalardan ortaya çıkan bu 
yapılmış olduğu bilinen şekillenmiş örnekler, verimlili-
ği arttırmak, kazaları ve hastalıkları azaltmak için çok 
faydalı olacaktır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerdeki ergonomik uzmanlar, ILO ve IEA tarafından 
pratik iyileştirmeleri derlemiş ve yorumlanan örnekleri 
toplarlayıp bu kılavuzu üretmişlerdir.

Bu kılavuzdaki kontrol noktaları, ergonomik olarak 
tasarlanmış aletlere, malzemeleri taşıma tekniklerine, 
çalışma alanlarındaki düzenlemelere, fiziksel çevre-
ye, refah etkinliklerine, takım çalışması metodlarına ve 
toplum işbirliği konularına odaklanmıştır. Bu pratik çö-
zümlerin geçerliliği birçok gelişmekte olan Afrika, Asya, 
Orta Asya ve Latin Amerika ülkelerinde, bu ILO aktivi-
tileri onaylanmıştır. Kolay uygulanabilir ergonomik kont-
rol noktaları, kontrol listeleri gibi eylem odaklı aletlerin 
kullanımının teşviki, tarımsal ve kırsal alanlarda sağlam 
gelişmelere neden olur.

Bu kılavuzun düzenlenmesi ve tasarımı daha önce 
ILO tarafından yayınlanan Ergonomik Kontrol noktaları 
ve uzman ve ortakların deneyimlerine dayanarak ortaya 
çıkmıştır. Bu kılavuz, tarım alanında ve kırsal bölgede-
ki değişik durumlara kolayca uygulanabilen en temel 
ergonomik esasları kapsar. Buradaki 100 kontrol nokta-
sı, tarımda veya kırsal kesimlerde düsük maliyetli veya 
maliyetsiz uygulanabilen, pratik ergonomik uygulama 
örnekleridir ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde uy-
gulanması kolaydır. Pratik örnekler, ergonomik kontrol 
noktalarına ek olarak şekillerle gösterilmiştir.

Bu kılavuzun yayınlanması, dünyaca bilinen etkili ye-
rel başarıların gelişmelerini yaymaktır, böylece insanlar 
bundan birşeyler öğrenebilsinler. Bugünün tarımsal 
ve kırsal çalışma alanlarında ki genel problemleri pra-
tik olarak çözmek veya eğitim aleti olarak kullanmak 
amaçlanmıştır. Burada sunulan uygulanması kolay, ta-
rımda ve kırsal kesimde sistematik şekilde sağlam ve 
pratik olan bu kılavuz, insanların iyi çalışmayı benim-
semelerine yardımcı olur. Alakalı çiftçilerin katılımla-
rını sağlamak, bu kılavuzdaki ergonomik çözümlerin 
uygulanmasında ki anahtardır. Tarım alanında ve kırsal 
kesimde verimliliği arttırmak, kaza ve hastalıkları azalt-
mak için bu kılavuzun iyi bir araç olacağına inanıyorum.

Önsöz

Seiji Machida
Genel Müdür

İşte ve çevrede Güvenlik ve  
Sağlık Programı (Güvenli çalışma)

Uluslararası İş gücü Ofisi
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Bu kılavuz Uluslararası Ergonomik Birliği (IEA) ve Ulus-
lararası İşgücü Ofisi (ILO) tarafından bir grup uluslara-
rası uzmanın katkılarıyla ortaya çıkmıştır, ve ergonomik 
bakış açılarıyla tarım işleri ve kırsal hayatta gelişmeler 
için pratik çözümler sunar. Kontrol noktaları, bu liste-
lerin varolan çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmek 
için bir araç olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ta-
rım alanlarında ve kırsal kesimlerde daha iyi güvenlik, 
sağlık ve verimlilik sağlamaya yardımcı olur.

‘Tarım için ergonomik kontrol listesi’ temel eylemleri 
özetlemektedir ve belirli bir çalışma alanında kullanılan 
bir kontrol noktası için başlangıç noktası olarak kulla-
nılabilir. İçerikler ve bu çeşit kontrol listesinin kullanı-
mı ‘kılavuzu kullanma önerileri’ kısmında açıklanmıştır. 
Kılavuzdaki ek bilgiler kısmında kontrol noktalarından 
seçilen uygulama örnekleri gösterilmiştir.

Bu kılavuzun farklı durumlarda etkili olarak uygula-
nabilmesi için varolan çalışma koşullarını değerlendir-
mek ergonomik bakış açısınca tavsiye edilir.

Tarımda ergonomik kontrol noktaları ilk olarak Viet-
nam’da çiftçilerin katılımcı ve eylem odaklı eğitimini 
teşvik etmek amacıyla kullanılmıştır, ve bölgenizin ge-
liştirilmesinde (WIND) ILO eğitim programı, çalışma 
koşullarını iyileştirmek için metodolojisi dikkate alına-
rak teşvik edilmiştir. Bu metodoloji, ilk olarak Chanto, 
Vietnam’da ki çiftliklerde, Çalışma ve Çevre Sağlığı 
Merkezi ve Kawasaki, Japonya’da ki İş gücü Bilim Ensti-
tüsü tarafından kullanılmıştır. WIND metodlarının temel 
ilkeleri küçük kuruluşlarda (WISE) çalışmanın geliştiril-
mesi olarak bilinen ILO eğitim bakış açısını yansıtır. ILO 
WISE, birçok gelişmekte olan ülkelerde çalışma alanını 
iyileştirmeye önderlik eder. ILO, gelişmekte olan birçok 
ülkede WIND programlarının kullamını başlatmıştır ve 
bu programlar bu ülkelerde ki küçük ölçekli ve küçük 
çiftlikler ve kırsal kesimde etkili olmaktadır.

Tarımda ergonomik kontrol noktaları, IEA ve ILO 
arasında ki yakın işbirliğinin sonucudur. Endüstriyel 
olarak gelişen ve gelişmekte olan ülkelerden uzmanlar 
bu işbirliğini anlamak için ortak çalışmışlardır.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, 
tarım işlerinde ve kırsal ortamda iyi ergonomik kural-
larına göre tarımda ön ergonomik kontrol noktalarına 
uyulmasını sağlayan IEA görev grubu şu kişilerden 
oluşmaktadır;

— David Caple, Uluslararası Ergonomik Birliği, 
Avustralya Koordinatörü

— Kazutaka Kogi, Çalışma Bilimi Enstitüsü, Japonya 
Koordinatörü

— Sara Arphorn, Mahidol Üniversitesi, Tayland
— Tsuyoshi Kawakami, ILO Alt Bölge Ofisi Batı Asya, 

Tayland
— Ton That Khai, Chanto Sağlık Okulu, Vietnam
— Yutaka Kikuchi, Bio hakkında gelişmiş araştırma 

enstitüsü, Japonya
— Kurt Landau, Darmstadt Teknoloji Üniversitesi, Al-

manya
— Adnyana Manuaba, Udayana Üniversitesi, Endo-

nezya
Bu kılavuz için ilk yapılan karalamalar Kazutaka Kogi, 

Tsuyoshi Kawakami, ve Ton That Khai tarafından diğer 
grup üyelerine danışarak yapılmıştır. Ton Thai Khai ve 
işbirlikçileriyle Vietnam’da Nguyen Thi Sam tarafından 
çizilen her bir konrol noktasına ergonomik ilkelerinin 
uygulanarak iyileştirme başarılarının örnekleri şekiller 
ile gösterilmektedir.

Tarımda ergonomik kontrol noktaları çalışma grubu 
2007’de taslakları incelemek ve gerekli iyileştirmeleri 
yapmak için kurulmuştur. Bu çalışma grubu aşağıdaki 
kişilerden oluşmaktadır;
— Nyoman Adiputra, Udayana Üniversitesi, Endo-

nezya
— Masum Ahmad, Bangladeş Tarım Üniversitesi, 

Bangladeş
— Samar A. Al-Hadidi, Ürdün Üniversitesi, Ürdün
— Elias Apud, Concepcion Üniversitesi, Şili
— Sara Arphorn, Mahidol Üniversitesi, Tayland
— David Caple, Uluslararası Ergonomik Birliği, 

Avustralya Koordinatörü
— Fadi Fathallah, California Davis Üniversitesi, ABD
— Mohammad Ghorbani, Maşad Ferdowsi Üniversi-

tesi, İran
— Tsuyoshi Kawakami, ILO Alt Bölge Ofisi Batı Asya, 

Tayland
— Ton That Khai, Chanto Sağlık Okulu, Vietnam

Giriş
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— Kazutaka Kogi, Çalışma Bilimi Enstitüsü, Japonya 
Koordinatörü

— Wendy MacDonald, La Trobe Üniversitesi, Avust-
ralya

— David Moore, Massey Üniversitesi, Yeni Zelanda
— Shengli Niu, Güvenlikli iş, ILO, İsviçre (ILO Koor-

dinatörü)
— Enrico Occhipinti, EPM Policlinico Vakfı, İtalya
— Dave O’Neill, Dave O’Neill Birliği, Birleşik Krallık
— Atul K. Shrivastava, Tarım Mühendisliği Koleji, Hin-

distan
— Suman Singh, Tarım ve Teknoloji, Maharana Pra-

tap Üniversitesi, Hindistan
— Shuping Xiong, Bilim ve Teknoloji Hong Kong Üni-

versitesi, Çin
— Efi Yuliah Yovi, Bogor Tarım Üniversitesi, Endonez-

ya
— Rosnah Mohd Yusuff, Putra Malezya Üniversitesi, 

Malezya
Bu çalışma grup, Kasım 2007 yılında Kuala Lumpur, 

Malezya’da yapılan Uluslararası Tarım Ergonomik Ge-
lişmesi Konferansı ile kurulmuştur. Çalışma boyunca 
bu grup, ön kılavuzu ve ergonomik kontrol noktalarına 
uygulanan iyileştirmeleri değerlendirir. Yapılan çalış-
malardan sonra hem karalamalarda, hem de şekillerde 
gerekli olan değişiklikler Kazutaka Kogi, Tsuyoshi Kawa-

kami ve Ton That Khai tarafından, IEA yürütme heyeti 
üyeleri ve ILO çalışma ve çevre (güvenli çalışma), gü-
venlik ve sağlık programına danışılarak uygulanmıştır.

Planlama ve düzenleme çalışmaları boyunca tarım-
da çalışma şartlarını geliştirmek için, WIND metodolo-
jisi kullanılan birçok ILO projeleri ve ulusal projeler ya-
pılmıştır. Bu aktiviteler Filipin, Tayland ve Vietnam’da ki 
bölgesel ve ulusal programları, ve Kırgızistan, Senegal, 
Vietnam ve Orta Amerika ülkelerindeki ILO teknik işbir-
liği projelerini kapsar. Bu aktiviteler sayesinde başarılan 
gelişmeler, bu kılavuzun karalanma ve değerlendirme-
lerinde katkısı olan esaslardır.

Nguiyen Thi Sam, Vitnam’daki Cantho Sağlık Okulu, 
Ton That Khai ile işbirliği yaparak yeni, renkli şekiller 
hazırlamışlardır.

ILO, 2006 -2009 David Caple IEA başkanı ve Andrew 
Imada, şu anki IEA başkanının katkılarıyla, bu yayını bir-
likte hazırlama desteğini kabul etmişlerdir. Ayrıca IEA 
yürütme heyeti üyelerine, hem malzemeleri hem de en-
tellektüel destekleri için de teşekkür eder.

Önceki Güvenli Çalışma müdürü Sameera Maziad 
Al-Tuwaijri’ye ve şu anki Güvenli Çalışma Müdürü Seiji 
Machida’ya destekleri için teşekkürler.

ILO ve IEA, bu kılavuzun, dünyanın birçok bölgele-
rinde, tarım işi ve kırsal kesimlerde güvenlik ve sağlı-
ğı iyileştirmek için pratik bir alet olarak kullanılmasını 
umut etmektedir.

Shengli Niu, Yazar
Koordinatör, İş ve Çevrede  
(Güvenli İş) Güvenlik ve Sağlıkta,  
İş ve Sağlık Toplanma Programı
Uluslararası İşgücü Ofisi

Kazutakaga Kogi, Kurul Başkanı
Tarımda ergonomik kontrol  
noktaları IEA Çalışma Grubu
Uluslararası Ergonomik Birliği
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Burada verilen öneriler sanayi alanında gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerde kullanılan, tarımda ergonomik 
kontrol noktalarının kullanımı üzerine verilen eğitimler 
baz alınarak yapılmış önerilerdir. Bu deneyimler ILO 
tarafından geliştirilmiş Küçük İşletmeleri iyileştirme 
(WISE) ve benzeri uygulama katılım odaklı eğitimlerin 
çalışmalarını yansıtır. Çalışan grubun birçok üyesinin 
eğitim tecrübeleri vardır. Katılım metoduyla oluşan bu 
bağlantı, bu kılavuzun gelişimine faydalı olmuştur.

İş yerleri, gelişimlerine katkılı olması açısından bu 
kullanım kılavuzdan faydalanabilirler. Ergonomik kont-
rol noktalarında gösterilmiş iyileştirme eylemleri, ger-
çek iş yerlerinde denenerek ortaya çıkan esaslardır.
— Çözümler, yönetici ve çalışanların aktif katılımıyla 

geliştirilmelidir.
— Kullanışlı iyileştirmenin gerçekleştirilmesi ve plan-

lanması için grup çalışmasının olması faydalıdır.
— Var olan yerel malzemelerin ve uzmanlıkların kul-

lanımının birçok faydası vardır.
— İyileştirmenin ölçümü sürdürelebilir olmalıdır.
— Eylemler bölgeyle uyumlu iyileştirmeler yaratmak 

için yapılmalıdır.
Bu kılavuzdaki ergonomik kontrol noktaları, bu temel 

prensipleri yansıtır. Bunlar basit, düşük maliyetli olan 
kullanıma hazır iyileştirmeleri sunar. Bu kontrol noktala-
rı hayata geçirilmesi kolay doğasıyla, takım çalışmasını, 
yerel yetenek ve malzemelerin kullanımını kolaylaştır-
ma açısından da faydalıdır. Bu kontrol noktaları geniş 
bir alanı kapsar ve farklı yerel durumlarda kullanılabilir. 
Düşük maliyetli, geniş kapsamlı 100 kontrol noktasında-
ki fikirlerin herbirinin birçok yerel durumlarda kullanıl-
dığı gözlendi.

Bu kılavuzda kullanılan ergonomik kontrol noktaları-
nı kullanmanın dört ana yolu vardır; 
1. Seçilmiş kontrol noktalarının kullanımı
2. Yerel olarak kabul edilmiş kullanışlı kontrol listesi-

nin hazırlanması
3. Her an kullanıma hazır kağıtların hazırlanması ve
4. Eğitim programları organize etmek ve iş yeri iyi-

leştirmesini hemen uygulamaya geçirmek

1. Seçilmiş Kontrol Noktalarının 
Kullanımı

Ergonomik kontrol noktalarını uygularken, bu belirlen-
miş iş yerine uygun olduğu düşünülen kontrol noktala-
rının seçilmesi tavsiye edilir. Genellikle ilk incelemede 
20 veya 30 kontrol noktası yeterli görülür. Başlangıç nok-
tasında bu kılavuzun seçilmiş kontrol noktaları, iş sağ-
lığı ve güvenliği, ergonomik müdahale ve iş yerindeki 
risk yönetimi için kullanılabilir. Bu kılavuzdaki kontrol 
noktalarından özet kontrol noktaları çıkarılabilir. Eğer 
zaman yeterse, iş yerinin iyileştirilmesine, yerel kontrol 
listesi uyarlanması önerilir. Bu konudaki bilgi aşağıda 
verilmiştir.

Bu seçilen kontrol noktalarını uygulamada kullanır-
ken, veya bunların eğitim amaçlı kullanımı için, iş yeri-
ni gezilerek incelenmesini organize etmek faydalı olur. 
Hazırlanan bu küçük kontrol listesi, katılımcıların iş ye-
rini sistematik bir şekilde incelemesine, iyileştirilmesi 
gereken güçsüz noktaları bulmasına yardımcı olur. İn-
sanlara güçlü noktaları da sormayı unutmayın, çünkü 
bunlar daha sonraki görüşmelerde faydalı olacaktır.

İşyeri ziyaretlerinin sonuçları öncelikle küçük grup-
larla tartışılmalı ve daha sonra tüm katılımcılar veya 
grupların temsilcileriyle tekrar gözden geçirilmelidir. 
Seçilmiş kontrol noktalarını, bunları kullanan grupların 
yapması, kullanılabilirliği ve iyileştirmelerin farkedile-
bilmesi açısından gereklidir.

İlerideki bölümlerde de gösterileceği gibi iş yerinin 
durumuna çeşitli açılardan bakmak gereklidir. Bundan 
dolayı, bu kılavuzdaki birkaç bölümden birkaç madde 
seçilmesi tavsiye edilir. Bunların içereceği konular mal-
zemelerin depolanması ve taşınması, alet ve iş maki-
nesi güvenliği, çalışma yerinin tasarımı, fiziksel çevre, 
sosyal imkanlar ve iş organizasyonudur.

Seçilmiş noktalarda yapılan kısa bir kontrol listesi, 
insanların hangi eylemlerin acilen yapılacağını ince-
lemesine yardımcı olur. Uzun ve kısa süreli planlar ve 
öncelikli yapılması gerekenler seçilebilir. Kontrol nokta-
larında, kolay ve düşük maliyetli yöntemlerde olduğun-
dan, ilgili çalışma alanına dair uygun kontrol noktaları 
seçmek çok kolaydır.

Kılavuzun kullanımı için öneriler
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2. Yerel olarak kabul edilmiş kullanışlı 
kontrol listesinin hazırlanması

Amaç, seçilmiş kontrol noktalarından yerel olarak kabul 
edilmiş seçilmiş kontrol listesi tasarlamak ve bunu kul-
lanmaktır. Ergonomik değerlendirme ve çalışma alanı-
nın var olan durumunu iyileştirme açısından böyle bir 
kontrol listesi çok faydalı olabilir.

Bu kılavuzda verilen kontrol noktaları hazır kullanı-
labilir halde sunulmasına rağmen eylem kontrol listesi 
yerel ortamdaki duruma göre geliştirilebilir. Aşağıda 
görülen, yerel olarak kullanılan kontrol listesi, genellikle 
gruplar tarafından hazırlanmıştır. Bunlara göre; 

1. Acil iyileştirme gerektiren başlıca bölgelere grup 
çalışması ile karar verilir. Genellikle ilk düşünülen 
alanlar malzemelerin depolanması ve taşınması, 
alet ve iş makinesi güvenliği, çalışma yerinin ta-
sarımı, fiziksel çevre, sosyal imkanlar ve iş organi-
zasyonudur.

2. Hedeflenen her bölümden, sınırlı sayıda kontrol 
listesi maddelerinin seçilmesi tavsiye edilir.

3. Seçilen 30 - 50 madde müsvedde kontrol listesinde 
toparlanır. Bu maddeler seçilmiş bölümleri kapsa-
malıdır. Bu müsvedde kontrol listesi eylem kontrol 
listesine uyarlanabilir. Bu formatı (eylem öneriyor-
musun sorusuna EVET veya HAYIR diye cevap 
vererek ve bu yapılması gereken eylemin öncelikli 
olup olmaması gerektiğini belirterek) yapmak fay-
dalıdır ve bu kullanıcıların, yerel ortamda önce-
likli iyileştirme planları yapmasına yardımcı olur. 
Bu müsvedde kontrol listesi pilot kullanımla veya 
belirli bir işyerinin incelenmesiyle test edilebilir. 
Bu pilot denemelerden alınan geri dönüşümlerle 
kontrol listesi sonuçlandırılabilir.

4. Bu kontrol listesi, sayfaları çoğaltılıp broşür haline 
getirilip kılavuz olarak kullanılabilir. 30 - 50 madde-
den oluşan bu broşür, yerel düşük maliyetli başvu-
ru kılavuzu olarak kullanılabilir.

Yerel olarak hazırlanmış kontrol listesi ve ilgili kont-
rol noktalarının birleşiminden oluşan broşür, iş yerinin 
iyileştirilmesi için esas bir yapılandırma olabilir. Bu 
kontrol listesinin ve açıklayıcı broşürün hazırlanması, 
sağlık ve güvenlik kurulu üyelerince, yönetici temsilci-
lerince, ticaret sendikası üyelerince, iş yeri yöneticileri 
olan çalışan partiler tarafından, yönetici ve çalışanlarla, 
özel bu amaç için kurulmuş ergonomik gruplarca yapı-
labilir. Yerel halkta, bu kontrol listesinin hem kullanıcısı 
hemde tasarımcısı olabilir

Bütün bu yerel olarak kabul edilmiş kontrol listesinin 
hazırlanması ve faydalı hale getirilmesindeki süreç aşa-
ğıda gördüğünüz şekilde özetlenebilir.

Yerel olarak kabul edilmiş kontrol listesinin 
hazırlanması sürecindeki grup çalışması

Acil iyileştirme gerektiren alanlarda hemfikir olmak
(İyi işleyen yerel uygulamalardan öğrenmek)

Sınırlı sayıda (30 – 50) kontrol noktası seçmek
(Her kısımdan bir veya birkaç tane)

Bu kılavuzdaki ilgili sayfalardaki kontrol listelerinin 
başvuru kılavuzu olarak kullanılması

Yönetici ve çalışanlar ile grup çalışması 
yaparak kontrol listesinin kullanımı

Müsvedde kontrol listesini kontrol edilmesi 
ve yerel olarak kabul edilmiş kontrol listesinin 

hazırlanması
(düşük maliyetli iyileştirmelere odaklanma)

Bu şekilde hazırlanmış, yerel olarak kabul edilmiş kont-
rol listesi, sorgulanan is yerinde tüm ergonomik kont-
rol listelerinin değerlendirilmesindense, yerel olarak 
mümkün olan kullanılabilir iyileştirmelerin bulunma-
sında daha kullanışlı olabilir. Bunun nedeni, ergonomik 
gelişimi açısından adım adım ilerlemenin daha faydalı 
olmasındandır.

Bundan dolayı, yukarıda tarif edildiği gibi bu kıla-
vuzdan ilgili bütün kontrol noktalarını kapsayan uzun bir 
kontrol listesi hazırlamaktansa, 30 – 50 maddelik daha 
kısa kontrol listesi hazırlamak daha faydalıdır. İlk bakış-
ta uzun liste daha kapsamlı gözükebilir fakat gerçekte 
karmaşık ve uzun olmasından dolayı bunların yerel kişi-
ler tarafından aktif olarak kullanım sayısı yüksek değil-
dir. Kısa, kolay kullanımlı bir kontrol listesi gönüllü kul-
lanım için çok daha uygundur. Var olan fikirlerin listesi 



xiii

gözden geçirildiğinde, kullanıcıların kullanılması daha 
uygun seçenekleri seçtiği ve seçilen önceliklerinde 
grup çalışmasına teşvik ettiği gözlenmiştir. Yerel olarak 
kabul edilmiş kontrol noktalarının grup çalışmasına mo-
tive eden doğası akıllarda tutulmalıdır.

Ergonomik durumların eğer bazı bölümleri daha 
çok dikkat gerektiriyorsa geniş kapsamlı kontrol liste-
si faydalı olabilir. Mesela bir iş yerinde kas ve iskelet 
sistemi ile ilgili sorunlardan kaynaklanan şikayetler baş 
sıradaysa, bu iş yerine özellikle kaslarla ilgili olan bir 
kontrol listesi hazırlanabilir. Bu belirli iş güçleri değişik 
faktörlerden etkilenir ve herşeyin göz önünde tutulduğu 
bu liste bunların nasıl çözüleceği konusunda hareketli 
tartışmalara sebep olabilir.

Yerel olarak kabul edilmiş küçük kontrol listesinin 
31 eylem maddesinden düşük maliyetli kısa bir versi-
yonu küçük işyerlerinde kullanılmak üzere Malezya’da 
bir isçi grubu tarafından hazırlanmıştır. Eylem kontrol 
listesinin 31 maddesi resim ve fotoğraflarla hazırlanıp 
broşür haline getirilen bu kontrol noktaları yerel olarak 
yapılmış güzel bir örnektir. Kolayca başvurulabilmesi 
için bu kaynak bu kılavuza eklenmiştir (eklenti 2).

Değişik endüstri ve düzenlemelerde çeşitli kontrol 
noktalarının ve ilgili broşürlerin değiş tokuşu yapılma-
ya değerdir. Son zamanlarda yapılan, 30 - 40 maddelik 
eylem kontrol listesi hazırlanırken yerel bölgeler ve dü-
zenlemelerdeki birçok güzel yerel örneklerden fayda-
lanılmıştır.

3. Kullanıma hazır bilgi kağıtlarının 
hazırlanması

Bu kılavuz, pratik ergonomik iyileştirmeleri açıklayan 
bilgi kağıtları hazırlamak için kullanılabilir. Kontrol nok-
talarının standard, basit yapısı bu amaç için faydalıdır.

Kılavuzda renkli resimlerin olmasıda kontrol noktala-
rının referans kağıdı olarak kullanılmasını kolaylaştırır.

Bu kılavuzdaki kontrol noktalarını kullanarak bilgi 
kağıdı hazırlamanın üç kolay yolu vardır.

1. Tek sayfalık bilgi kağıdı
Buradaki herbir kontrol noktası iki sayfadan oluşmakta-
dır, yani bunlar çoğaltılıp bilgi kağıdı olarak sunulabilir. 
Yerel ihtiyaçlara göre bu bilgi kağıtları tekrar üretilebilir. 
Bu kağıtlar değişik gruplara dağıtılabilinir veya eğitim 
programları için kaynak olarak kullanılabilir.

2. Broşür şeklindeki bilgi kağıtları
Kontrol noktalarından seçilen ilgili kontrol noktaları, bro-
şür halinde bir araya getirilebilir. Buradaki kontrol nok-

taları, görev grubu tarafından seçilebilir. Birçok broşür 
türü tasarlanabilir. Broşürler sadece bir çeşit ergonomik 
tehlike teşkil eden durumlar için de tasarlanabilir, örne-
ğin; elde taşıma, el aletleri, bilgisayar iş istasyonları, kas 
zorlanması, üst uzuv zorlanmaları, görme bozuklukları, 
yaralanma riskleri, soğuk ve sıcak, kimyasal tehlikeler, 
iş stresi, hataları önleme, acil durumlar, iş organizesi ve 
genç işçiler gibi.

3. Yerel olarak kabul edilmiş bilgi yazıları
Bu kılavuzu kullanmanın diğer bir faydalı yolu kontrol 
noktalarına yerel durumları yansıtan yeni düşünceler ve 
malzemeler ekleyerek, bilgi yazılarını yeniden düzenle-
mektir. Bu kılavuzda vurgulanan iyileştirme seçenekleri 
basit ve kullanışlı olduğundan bunu yapmak oldukça 
kolaydır. Yani kullanılabilir broşürler, bu süreçte ortaya 
çıkmış güzel örneklerin bu kılavuzdaki pratik bilgiler-
le birleştirerek yaratılabilir. Broşürlerde yer alan yerel 
örneklerin fotoğraflarından, benzer koşulları ve düzen-
lemeleri olan diğer küçük ve orta boy işletmeler, bazı 
benzer endüstriler ve iş çeşitleri de faydalanabilir.

4. Eğitim programları organize etmek 
ve iş yeri iyileştirmesini hemen 
uygulamaya geçirmek

Bu kılavuzu eğitimde kullanmanın en kullanışlı yolu, ye-
rel halkın iş yerinin iyileştirmesinde gerekli ergonomik 
prensipleri öğrenmeleri için kısa kurslar düzenlemektir. 
Dünyanın birçok ülkesinde, bu kılavuzu kullanarak çok 
sayıda eğitim düzenlenmiştir. ILO eğitimleri ve benzer 
katılım programlarındaki deneyimler, bu eğitimlerin et-
kisinin bir ile dört günde görüldüğünü ve bu süreninde 
yerel deneyimlerden oluşan güzel deneyimlerden fay-
dalanmak için yeterli bir süre olduğunu gösterdi. Bu kıla-
vuz uygulamalı eğitimlerde kaynak olarak kullanılabilir.

Bu gibi eğitimler aşağıda gösterildiği gibi yerel ka-
bul edilmiş kontrol listeleri, broşürler ve bilgi malzeme-
leriyle birleştirilebilir.

Uygulamalı eğitimler aşağıdaki şekillerde organize 
edilebilir; 

1. Güzel yerel örnekler toplayarak
2. İş yerlerini iyileştirmek için düşük maliyetli seçe-

nekleri belirlemek amacıyla toplantılar düzenleye-
rek

3. Grup çalışmasını kullanarak pratik iyileştirmelerin 
nasıl uygulanacağını ve sunulacağını öğrenerek

İlk adım olarak, güzel yerel örnekler toplamak özel-
likle faydalıdır. Bunlar, çeşitli ergonomik sorunları ve 
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bunların yerel başarılabilir çözümlerini gösterir. Yerel 
olarak mümkün olan seçenekleri gösteren kontrol lis-
teleri ve kılavuzda ki bunlar ile ilgili sayfalar, ergonomik 
iyileştirmede güzel uygulamalar yapmak ve eğitim al-
mış kişilerin bunları iyileştirme için acil kullanmasında 
araç olabilir. Aşağıdaki aşamalarda grup çalışması ge-
reklidir.

Uygulamalı eğitimlerde bu kılavuzun genelde nasıl 
kullanıldığının aşamaları aşağıda gösterilmiştir:

Tarımda ergonomik kontrol listelerinin eğitim 
içinde kullanılma aşamaları

Ergonomik is yeri iyileştirmesiyle 
ilgili yapılmış güzel örnekleri topla
(Uygun kılavuz ve kontrol listesinin 

hazırlanması için)

İş yeri ziyaretinde kontrol listesi 
alıştırması yapılması

(Var olan seçenekleri ve yerel doğru 
uygulamaları bulmayı öğrenmek)

Seçilmiş alanlardaki  
ergonomik prensiplerin teknik 

seansları
(düşük maliyetin vurgulanmasıyla)

Ergonomik iyileştirmelerin yapıl-
ması için, grup çalışması halinde 

eylem planının yapılması
(Kullanıcılar için başvuru kılavuzu 

olması için)

İyileştirmenin yapıldığını kayıt 
altına almak ve sürekli iyileş-
tirmeyi teşvik için ardından 
birçok etkinlik düzenlemek

Gerekli Araçlar

• fotoğraf makinesi 
• röportajlar

•  Yerel olarak 
kabul edilmiş 
kontrol listesi

•  Tarımda ergo-
nomik kontrol 
noktalarının 
sayfaları

• Örnekler

•  Grup çalışması 
metodları

•  Planlama 
kağıtları

Bu eğitim aşamaları, bir ile dört gün arasında ki eği-
timlerle tamamlanabilir. Düzenli olarak grup seansla-
rı organize etmek önemlidir. Her seans bir, bir buçuk 
saat arası olmalı ve bu toplantılarda eğitmen tarafından 
sunum, küçük gruplar halinde yapılan tartışmalar ve 

gruplardan çıkan sonuçların sunumları olmalıdır. Bu şe-
kilde, katılımcılar hem kontrol listesinin kullanımındaki 
pratik metodları, hemde çalışma yerine gerçek hayatta 
etkileri olan pratik iyileştirmeleri öğrenirler.

Bir veya iki günlük eğitimlerde kontrol listesi alıştır-
ması, ilk günün sabahında yapılabilir. Bu, katılımcıla-
rın kontrol listesi sonuçlarını daha sonraki seanslarda 
birkaç seçilmiş konuya göre geliştirmelerine yardımcı 
olur. Deneyimlerin gösterdiğine göre malzemeyi de-
polama ve taşıma, çalışma yerinin tasarımı ve fiziksel 
çevre konularıyla ilgili en az bir seans yapılması gerek-
mektedir. 2 günlük eğitimlerde makinenin güvenliğine 
dair seanslar, sosyal imkanlar ve iş organizasyonuda 
eklenebilir.

Üç ve dört günlük eğitimlerde esas teknik bölüm-
ler kapsanabilir. Mesela kontrol listesi alıştırmasından 
sonra malzemenin depolanması ve taşınması, alet ve 
makine güvenliği, çalışma alanının tasarımı, ışıklandır-
ma, fiziksel çevre, sosyal olanaklar ve iş organizasyonu 
konuları işlenebilir. Katılımcıları kendi eylem planlarını 
hazırlamaya teşvik etmek önemlidir.

Tüm seanlarda vurgulanması gereken, yerel güzel 
işleyen örneklerden faydalanmak, ergonomik prensip-
lere uyan iyileştirme önerileri sunmak, acil yapılması 
gereken iyileştirmeler için grup çalışması prosedürünü 
öğrenmektir.

Eklenti 3 te, bir ve iki günlük eğitimlerin örnekleri 
verilmiştir, Bu programlar, arka arkaya yapılan grup 
toplantıları ile yapılanmıştır, En çok kullanılan eğitim 
araçları; yerel kabul edilmiş kontrol listesi, yerel güzel 
örnekler (mesela fotoğraflar ve bunlara eklenmiş kısa 
açıklamalar) ve bu kılavuzdaki ilgili kontrol noktalarının 
sayfaları.

5. İyileştirmeyi sağlamak için pratik 
ipuçları

Çalışma yerindeki iyileştirmeler için bu kılavuzun uygu-
lamaya dayalı doğasından faydalanabilinir. Bu kılavuzu 
kullanmak için genelde kullanılan birkaç ipucu vardır. 
Yukarıda belirtilen örneklerde gördüğünüz gibi.

Yerel güzel örneklere itimat etmek (yerel güzel ör-
neklerde gösterildiği gibi) ve katılımın olduğu grup ça-
lışmaları yapmak her zaman faydalıdır. Bu kılavuzdaki 
bilgiler, insanların birçok teknik konuda var olan iyileş-
tirme seçeneklerine bakmasına, bazı yerel koşullarda 
pratik olabilecek düşük maliyetli basit iyileştirmeler 
önermesine faydalı olabilir. Aşağıdaki ipuçları, bu kıla-
vuzun etkili olarak kullanılmasına yardımcı olabilir.
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1. Eylem kontrol listesini, çalışma alanına 
yeniden bir bakarak kullanma

Ergonomik kontrol listesi, kişilerin çalışma yerindeki 
şartlara sistematik şekilde bakmasına yardımcı olur. Bu 
kılavuzun ergonomik kontrol listesinde gösterilen kont-
rol maddelerinin eylem formu, insanların yerel olarak 
uygun olan iyileştirmelere bakmasında faydalı olan bir 
kılavuzdur. Uzun bir kontrol listesini kullanmak zordur 
bundan dolayı ucuz maliyetli, sınırlı sayıda maddesi 
olan eylem formu kontrol listesi hazırlamak tavsiye edi-
lir. Böyle bir kontrol listesi yerel insanların potansiyel im-
kanlara taze bir gözle bakmalarına yardımcı olacaktır.

2. Yerel işyerlerindeki güzel örneklerden öğ-
renmek

İş yerlerini iyileştirme de yerel olan başarı örnekleri, on-
ların sadece yeteneklerini değil, yapılabilirliğini de gös-
terir. Zor yerel şartlarda, uygulanan çeşitli iyileştirme 
yollarına derinlemesine bakış sağlar. Bundan dolayıda, 
yerel insanları kendi eylemlerini almalarına teşvik eder. 
Güzel yerel örnekler, iyileştirmelerin yapılmasında ça-
lışabilirlik, yetenekler, maliyet, yönetici çalışan işbirliği 
açısından birçok ipuçları verir. Ayrıca zayıf noktalara 
bakmak yerine, başarılara bakılması herzaman gerçek 
iyileştirmelere yol açan olumlu yapıcı düşüncenin orta-
ya çıkmasına yardımcı olur.

3. İşleyebilecek iyileştirme fikirleri üretmek
İyileştirme için yeni bir fikir üretildiğinde, bunun o ye-
rel bölgede işleyebileceğinden emin olmak önemlidir. 
Yerel çalışma yerlerindeki güzel örnekler, her bir yeni 
fikrin yapılabilirliği ve pratikliğine bakılmasını sağlar. 
Düşük maliyetli fikirlerden başlamak, yerel malzeme 
ve yeteneklerin kullanılabileceğinden dolayı her zaman 
daha pragmatiktir.

4. Çalışan desteğini harekete geçirmek
Değişiklikler yaparken, ilgili çalışanlara planlanan deği-
şikliklerin faydalı olacağını ve ilerlemeyi sağlayacağını 
ve olarak onların işlerini olumsuz şekilde etkilemeyece-
ğini açıklamak gereklidir. Çalışanları yapılacak değişik-
likler ilgili bilgilendirin ve mantığını ve gelecekte ki fay-
dalarını açıklayın. Onlara, ileriki zamanlarda eğitimler 
hazırlamak ve istenmeyen etkileri hakkında danışmakta 
gereklidir. Değişikliklere karşı gelmeleri önlemenin en 
iyi yolu, bunları çalışanlarla birlikte planlamak ve uygu-
lamaktır.

5. Uzun süreli iyileştirmeler yapmak
Uzun süreli değişim yapmanın yolu donanımı ve et-
kinlikleri değiştirmektir. Sadece insanların davranış ve 

alışkanlıklarını değiştirmeye çalışmayın. Donanım ve 
etkinliklerde yapılan değişiklikler daha uzun süreli olur. 
Mesela herzaman yeterli nakliye ve depo hazırlamak, 
yalnızca iyi kurum idaresini anlatmaktan daha faydalı-
dır.

6. Herzaman grup içinde tartışın
Her zaman en iyi çözümler, birçok insandan çıkan deği-
şik fikirleri tartışarak ortaya çıkar. Herzaman grup için-
de tartışın, diğerlerinin fikirlerine saygılı olun ve pozitif 
tutumunuz olsun. Ayrıca grup tartışmaları, insanların 
deneyimlerini paylaşarak, birçok fikir içinden hangi 
eylemlere öncelik vereceklerine karar vermelerine yar-
dımcı olur. Bunun sebebi, grup tartışmalarının insan-
ların değişik fikirleri ve bunların faydalarını karşılaştır-
malarına, ve ilgili insanlar için faydalı olacak sonuçlara 
ulaşmalarına yardımcı olmasıdır.

7. Değişimi başarmak
Sadece teknik uzmanlık, başarılı değişimi yapmak için 
yeterli değildir. Değişimleri başarıya ulaştırmak, çalış-
ma yerindeki görevli olan yerel insanların sorumlulu-
ğudur. Dikkat verilmesi gereken birkaç nokta vardır. 
Bunlar; 
— Son yapılma tarihinin verilmesi
— Uygulamanın sorumluluğun bir kişiye verilmesi
— Yeterli kaynakların sağlanması (zaman, malzeme, 

para ve teknik yetenekler)
— Bu süreç boyunca düzenli rapor istenmesi
— İyileştirme sürecinde yer alan kişilerin, ödüllendi-

rildiğine ve övüldüğüne emin olmak.

8. Uzun ve kısa süreli değişim planlarını 
desteklemek

İyileştirme planlarını adım adım yapmak için en iyi yol-
dur. Bu yerel insanların ihtiyaçları doğrultusunda, ma-
liyet konusunda uygulanabilirliğini görme yönünden, 
teknik imkanlar açısından önceliklerin seçilmesinde 
yardımcı olur. Kısa süreli planlarda, insanların acil ihti-
yaçlarına öncelik verilmelidir. Bir kere küçük ama etkili 
iyileştirmeler yaptıktan sonra, insanlar daha çok bütçe 
ve zamana ihtiyaç duyulan sonraki adımları atma konu-
sunda kendilerine daha çok güvenmeye başlayabilirler. 
Bundan dolayı, hem uzun, hemde kısa süreli planlar 
yapmak her zaman mantıklıdır.

6. Takibinde yapılan etkinlikler

Ergonomik kontrol listesinin kullanımı üzerine yapılan 
eğitim ve kontrol noktalarına dair bilgiler, iyileştirme ey-
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lemlerinin sonu değil, sadece başlangıcıdır. Bu eğitimi 
aldıktan sonra yerel insanlara, takibinde gelecek etkin-
likler için planlar yapılması gerekir. Bu takibinde gelen 
etkinliklerin amacı aşağıdaki gibidir; 

1. Yerel şartlarda hangi iyileştirmelerin üstlenildiğini 
görmek

2. Engellerle başa çıkarken, iyileştirmelere devam 
ederken hangi tür desteğe ihtiyaç olunduğunu an-
lamak

3. İyileştirme deneyimlerini birbirleriyle paylaşmala-
rını sağlayarak, süregelen çabalara teşvik etmek

Bu takibinde gelen etkinlikler için, bu kılavuzun 
uygulama bazlı özelliği, etkinliklerin sistematik olarak 
planlanmasına yardımcı olabilir. Kılavuzda çeşitli iyileş-
tirme seçenekleri sunulmuştur ve bunların geniş kap-
samlı olması, takibinde gelen etkinliklerin etkililiğinin 
de değerlendirilmesi için faydalı bir kaynak olabilir.

Bu kılavuz, aşağıda görülen şekillerde, takibinde ge-
len etkinliklerin düzenlenmesinde kullanılabilir; 

1. Takibinde yapılan ziyaretlerle
Eğitim programlarına katılan iş yerlerine düzenlenen 
ziyaretler, eğitimi alan kişilerin iş yerindeki problemleri 
farketmelerine, iyileştirme seçenekleri sunabilmelerine 
ve iyileştirmeleri uygulayabilmek için ne gibi desteğe 
ihtiyaç duyduklarını anlamalarına fırsat yaratır. Bu çeşit 
ziyaretler için en iyi zaman, eğitimden birkaç hafta yada 
birkaç ay sonradır. İş yerinde çalışanların doldurmala-
rı için takip formlarınında hazırlanması faydalı olabilir. 
Bu ziyaretler ayrıca yapılan eylemlerin övülmesine ve 
sonraki yapılacak eylemlerin de teşvikine yardımcı olur. 
Bu kılavuzdaki birçok kontrol noktası, başarıları kayıt et-
mek için bir referans ve süregelen çabalar da tavsiyeler 
vermek için kullanılabilir. İş yerinde ortaya çıkan zor-
luklarla başa çıkmak içinde, mesela yönetici ve çalışan 
arasındaki müzakere içinde bu kılavuzdaki seçenekler 
faydalıdır.

2. Takibinde yapılan toplantılarla
Bu toplantılar iyileştirme deneyimlerini paylaşmak ve 
destek ihtiyaçlarını tartışmak içinde faydalıdır. Bu çeşit 
toplantılar eğitimden sonra, birkaç ayla 12 ay arasında-
ki aralıklarla yapılmalıdır. Önceden birdahaki toplan-
tının gününü ve yerini ayarlamak herzaman daha fay-
dalıdır. Yarım yada tam günlük süre, bu tarz toplantılar 

için yeterlidir. Bunların amacı; katılımcıların başarılarını 
bildirmesi, etkili seçeneklerin takdir edilmesi, devam 
eden iyileştirmeler için bilgi alışverişi yapılmasıdır. Bu 
kılavuzda kapsanan geniş konular ve verilen ipuçları, 
toplantı gündeminin oluşturulması için de kullanılabilir. 
Anlatılan güzel örnekler ve başarı hikayeleri, eğitim ve 
bilgi malzemesi olarak eklenebilir.

3. Pozitif deneyimlerin paylaşılmasına olanak 
sağlamak

Diğer bir önemli takip etkinliğide, var olan iletişim ağı-
nı, eğitimlerden kazanılan pozitif sonuçlarla kullanarak 
yapılan düzenlemelerdir. Bunlara örnek; pozitif dene-
yimlerin ve güzel örneklerin, bu fikirleri ve deneyimleri 
anlatan haber bültenlerinin ve broşürlerin yayınlanma-
sında web sayfalarını kullanmaktır. Bu kılavuzdaki ergo-
nomik prensiplerle ilgili bilgiler ve var olan iyileştirme 
seçenekleri, insanların yerel olarak yapılabilir, düşük 
maliyetli fikirlere odaklanmalarına yardımcı olur.

7. Başarıların iyileştirme eylemleriyle 
birleştirilmesi

Bu kılavuzu kullanarak yapılan eğitim, bilgi etkinlikleri 
ve takibinde yapılan etkinliklerinin yapıldığı süreç bo-
yunca, yerel olarak kazanılan başarılı deneyimlerin, 
önerilerin ve iyileştirme planlarının bunlarla birleştiril-
mesi önemlidir. Bunu yapmanın en iyi yolu bu kılavuz-
daki kontrol noktalarını kullanarak grup çalışması dü-
zenlemektir. Gruba, is yerinde iyileştirme için üç tane 
başarıyla yapılmış ve üç tane de iyileştirilmesi gereken 
örnekler sorulmalı ve bunları tartışmalarını sağlanmalı-
dır. Bu, yapılacak öncelikli eylemlerin beraberce kararı-
nın alınması için kullanılmalıdır.

Yerel durumlarda, yenilikçi pratik fikirler yaratmak 
için, başarılı olmuş yerel örnekler kullanılmalıdır. Bu 
kılavuzdaki teknik bölümler, insanlara pratik fikirler 
ortaya çıkarabilmeleri için, yaygın olan yerel başarıla-
rı göstermiştir. Başarılı olmuş ve iyileştirilmesi gereken 
noktaları birlikte tartışmak, yerel durumlardaki potansi-
yel iyileştirmelerin bulunmasına yardımcı olur.

Kolay bir referans olması ve bu kılavuzda verilen tek-
nik kategorilerin kullanılabilirliğini arttırmak için eklen-
ti 4 te, Vietnam’ın Cantho şehrinde çiftçiler tarafından 
grup çalışması halinde kontrol listeleri kullanılarak ya-
pılmış alıştırmaların örnekleri verilmiştir.
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Kontrol Listesinin kullanımı

Bu kontrol listesi, bu kılavuzda kullanılan tüm başlıkla-
rın derlemesidir. Tüm listeyi veya çalışma yerinize uy-
gun olan sadece ilgili maddeleri içeren kendi listenizi 
de kullanabilirsiniz. Genellikle çalışma alanınıza uygun 
30-50 maddelik, kullanımı kolay kontrol listesi yeterlidir. 

1. Çalışma alanını tanımak
Çiftçiye aklınızdaki her soruyu sorun. Temel ürünleri 
ve üretim yöntemlerini, çiftlik işçisinin sayısını (erkek, 
kadın), çalışma saatlerini (mola ve ekstra çalışma sa-
atlerini de kapsayarak), ve diğer herbir iş sorununu bil-
melisiniz.

2. Kontrol edilcek çalışma alanını belirlemek
Müdüre ve diğer kilit isimlere danışarak kontrol edile-
cek çalışma alanını belirleyin. Küçük bir iş yeri ise, tüm 
üretim alanı kontrol edilebilir.  Büyük iş yerlerinde, be-
lirli çalışma alanları, ayrı ayrı kontrol edilmek için belir-
lenebilir. 

3. İlk kez etrafı gözden geçirme
Kontrol listesini okuyun ve çalışma alanında kontrol lis-
tesini okuyarak birkaç dakika harcayın. 

4. Kontrol sonuçlarının yazılımı
Her maddeyi dikkatlice okuyun. Önlemlerin uygulama 
yöntemlerini bulun. Gerekirse çiftlik sahibine veya çalı-
şanlara sorular sorun. 
— Eğer önlem alınmışsa veya alınmasına gerek yok-

sa ‘Bunu öneriyor musunuz?’ sorusuna ‘HAYIR’ 
olarak cevap verin. 

— Önlemin gerekli olduğunu düşünüyorsanız ‘EVET’ 
diye cevap verin. 

— Açıklamalar kısmına önerilerinizi veya değişim ya-
pılması gereken yeri belirtin. 

5. Önceliklerin seçimi
Bitirdikten sonra ‘EVET’ diye işaretlediğiniz maddelere 
tekrar bakın. Faydasının daha çok olacağı birkaç önem-
li maddeye ÖNCELİKLİ diye yazın. 

6. Kontrol listesi hakkında grup konuşması
İncelemede yer alan diğer kişiler ile kontrol sonuçlarını 
beraberce konuşun. Var olan güzel noktalar ve kontrol 
listesine bağlı olarak alınması gereken önlemler hak-

kında, fikir birliğine varın. Çiftlik sahibi ve çalışanlar ile 
var olan önlemleri konuşun ve onların uygulamalarını 
takip edin. 

Kontrol Listesi

Malzemelerin taşınması ve depolanması

1.  Ulaşım yollarını insanların ve malzemelerin rahat 
hareketi için, açık ve bakımlı tutun.  

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

2.  Ulaşım yollarındaki ani yükseklik farklılıklarını yok 
etmek için gerekli olan yerlerde rampalar kullanın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

3.  Kanalların, nehirlerin ve hendeklerin üzerine yeter-
li derecede geniş ve sağlam köprüler inşa edin. 

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

4. Malzeme, alet ve ürünleri taşırken arabalar, el ara-
baları ve diğer tekerlekli aletleri kullanın. 

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

TARIMDA ERGONOMİK KONTROL LİSTESİ
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5 Araba ve el arabasının tekerleklerinin tarlada etkili 
bir şekilde çalışabilecek büyüklükte olduğundan 
emin olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

6. Malzemeleri, aletleri ve ürünleri depolamak için, 
çalışma alanının yanına çok katlı raflar ve gözler 
koyun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

7. Ağır yükler taşımaktansa bunları daha küçük olan, 
hafif çuvallara ve paketlere bölün.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

8 Çiftlik ürünlerini ve malzemeleri taşımak ve depo-
lamak için uygun ebatlarda özel olarak tasarlan-
mış tabla, raf ve kutular temin edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

9. Bütün kutulara ve paketlere güzel kulplar veya tut-
ma noktaları temin edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

10. Malzemeleri, aletleri ve ürünleri taşımak veya de-
polamak için hareketli depolama rafları veya te-
kerlekli sehpalar temin edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

11. Ağır malzemeleri taşımak ve hareket ettirmek için 
vinç, taşıyıcı veya diğer mekanik araçları kullanın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

12. Nesneleri taşırken vücudunuza yakın tutun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

13. Malzemeleri elle taşırken, ağırlık farklılıklarını yok 
edin veya en aza indirin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

14. Çalışma alanındaki atıkları toplamak için uygun 
kutular veya diğer araçlar geliştirin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

İş istasyonları ve aletler

15. Sık kullanılan aletleri, anahtarları ve malzemeleri 
ulaşılması kolay yerlere koyun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................
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16. Herbir alet için bir ‘yer’ sağlayın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

17. İşin yüksekliğini, dirsek hizasında veya az aşağı-
sında yapılacak şekilde ayarlayın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

18. Çalışırken oluşabilen yorucu vücut duruşlarını ön-
lemek için tarlada ki çiftçilik düzenlemelerini de-
ğiştirin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

19. İş yapılıyorken, parçaların tutulması için şablonla-
rı, kıskaçları ve diğer bağlama araçlarını kullanın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

20. Yüksekte çalışmayı önleyin veya güvenli ve sağ-
lam bir platform temin edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

21. Düğme ve göstergeleri birbirinden kolay ayrılabi-
lir yapın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

22. Ayakta durmaya veya oturmaya alternatif çalışma 
yöntemleri bulun, ve mümkün olduğunca çömel-
me ve eğilme pozisyonlarından kaçınmaya çalışın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

23. Oturarak yapılması gereken işlerde veya ayakta 
çalışılan ancak bazen de oturma gerektiren işler 
için, doğru yükseklikte, sağlıklı sırt yaslama yastı-
ğı olan, sağlam koltuk veya banklar temin edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

24. En az güç ile çalıştırılan aletleri seçin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

25. Yeterli sürtünmesi olan uygun kulplu aletler temin 
edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

26. Hataları önlemek için, anlaşılması kolay etiketler, 
işaretler ve semboller ekleyin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

27. Çeşitli ebatlarda ki nesnelerle iş yapan çalışanlar 
için, ayarlanabilir çalışma yüzeyi temin edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................



xx

28. Yüksek ve sabit olmayan yerlerden düşmeleri en-
gellemek için portatif merdiven temin edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

Makine güvenliği

29. Gerekli güvenlik korumaları ve önlemleri olan ma-
kineler satın alın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

30. Uygun koruyucuları, makinenin tehlikeli hareket 
eden kısımlarına takın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

31. Üretimi arttırmak ve tehlikeyi önlemek için uygun 
besleme aletleri kullanın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

32. Makineleri çiftlikte kullanırken, onları sabit bir 
yere yerleştirin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

33. Makineyi kullanırken biri ile beraber calışın ve 
mümkün olduğunca yalnız kullanmaktan kaçının.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

34. Makinelerin bakımlı olduğundan, kırılmış veya bo-
zuk parçalarının olmadığından emin olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

35. Aletlere elektrik temin eden bağlantıların ve ışıkla-
rın güvenli ve emniyetli olduğundan emin olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

36. Tutulması kolay sağlam kulpları olan, el aletlerini 
kullanın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

37. Kullanımı kolay, elinden kontrolü bıraktığında oto-
matik olarak duran, arkadan itmeli makineler kul-
lanın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

38. Vinç ve kaldırma tertibatının, güvenlik uyarıları ve 
belirlenmiş yük limitleri içerisinde çalıştığından 
emin olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

39. Kaza oluşmasını engellemek için makine kontrol-
lerini koruyun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................
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40. Acil durum düğmelerini çalıştılması ve bulunması 
kolay yerlere koyun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

Tarım araçları

41. Gerekli güvenlik önlemleri olan, tarım işleri için 
uygun olarak tasarlanmış, tarım araçları satın alın 
ve kullanın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

42. Yeterli sayıda trafik işaretleri, aynalar, uyarı işaret-
leri ve yansıtıcılar temin edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

43. Yeterli eğitim alarak ve kolay okunabilir kullanma 
kılavuzları sağlayarak, tarım aletlerinin güvenli kul-
lanıldığına emin olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

44. Araçların hareket etmesi için, yolların ve eğimlerin 
yeterli olduğuna emin olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

45. Sürücü kabinlerinin ve koltukların rahatlık ve gü-
venliğini arttırın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

46. Yükleri aracın üzerine düzgün şekilde yerleştirin 
ve böylece bunlar güvenli şekilde taşınabilsin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

47. Çalışıyorken, araçların kenarlarda bırakılmadığın-
dan ve devrilmediğinden emin olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

48. Aracın değişik parçalarını düzenleyin, böylece sü-
rücü taşınan nesneleri kolayca görebilsin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

Fiziksel çevre

49. Yüksek pencereler ve çatı pencereleriyle ve du-
varları da açık renklerle boyayarak binalardaki 
gün ışığı kullanımını arttırın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................
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50. Işıkların yerini değiştirerek veya görev ışığı sağla-
yarak, işin çeşidine göre yeterli ışığın sağlandığı-
na emin olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

51. Çatıyı ve duvarları yalıtım malzemeleriyle kaplaya-
rak binaların ısı korumasını geliştirin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

52. Devamlı aşırı sıcak veya soğuğu önleyin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

53. Kapalı çalışma alanlarında, daha fazla açık pence-
reler ve açık kapı aralıkları kullanarak doğal hava-
landırmayı arttırın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

54. Oksijen yetersizliğinin olabileceği ambarlara ve 
diğer kapalı alanlara girmeden önce yeterli hava 
akışı sağlayın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

55. Güvenlik, sağlık ve iş verimin arttırmak için, çalı-
şanları etkileyebilecek titreşim ve gürültünün azal-
tın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

56. Toz kaynaklarını arıtın veya etrafını çevirin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

57. Yerel egzoz havalandırmasını tanıtın ve geliştirin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

58. Kolay erişebilir yerlere yeterli sayıda yangın sön-
dürme aletleri koyun ve çalışanların bunların nasıl 
kullanıldığını bildiğinden emin olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

59. Çalışanlar için yeterli uygun kişisel koruma malze-
meleri sağlayın ve bunların düzenli şekilde bakı-
mını yapın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................
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60. Hayvanları çiftçilere zarar vermeyecek şekilde te-
davi edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

61. Çiftçilere beklenmedik şekilde zarar verebilecek 
hayvan ve böceklerden haberdar olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

Tehlikeli kimyasalların kontrolü

62. Tarım ilaçlarının kutularına ve tüm diğer tehlikeli 
kimyasalların kutularına etiket koyun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

63. Tüm tarım ilaçları ve diğer tehlikeli kimyasalları 
kilitli kaplarda veya dolaplarda saklayın

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

64. Daha güvenli tarım ilaçları seçin ve bunları doğru 
miktarda kullanın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

65. Kişisel koruma ekipmanı kullanımı gerektirecek, 
tarım ilaçları ile alakalı her işi açıkça belirleyin

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

66. Tarım ilaçlarının güvenli kullanımı gibi, sağlık ve 
güvenlik bilgilerini toplayın ve bunları topluma ve 
çiftçilere dağıtın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

Çevresel koruma

67. Kullanılmış tarım ilaçları ve kimyasal kutularıyla 
başa çıkmak için güvenli yöntemler bulun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

68. Atıkları toplayın ve ayırın. Atıklara geri dönüşüm 
uygulayın ve atılmış çöpü en aza indirin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

69. Su kullanımını azaltın ve su kullanım yöntemlerini-
zi değiştirerek çevreyi koruyun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................
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70.  Tarım ürünlerinizin zarara uğramasını ve bozul-
masını ve gereksiz paketleme malzemelerinin 
kullanımını en aza indirecek şekilde uygulamalar 
yapın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

71.  Haşere ilaçlama tekniklerinin kullanımını en aza 
indirmek için teşvik edici olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

72.  Biogaz tekniğini kullanarak insan ve hayvan atıkla-
rını geri dönüştürün.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

Sosyal Tesisler

73.  Çalışma alanlarına yeterli ve güvenli içme suyu ve 
içecekler temin edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

74.  Çalışma alanına, düzenli olarak temizlenen tu-
valetler ve sabun bulunan yıkama tesisleri temin 
edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

75.  İlk yardım malzemeleri temin edin ve ilk yardım 
konusunda kişileri eğitin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

76. Çocukları makinelerden ve tehlikeli kimyasallar-
dan uzak tutun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

77.  Çiftlik alanlarına yakın yerlerde dinlenme alanları 
ve güneşten korunmak için gölgelikler sağlayın.

  Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  78. Eğlence tesisleri sağlayın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

79. Sağlıklı beslenmeyi sağlamak için, balık, et ve 
sebze gibi çeşitli yiyecekler tüketin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

80.  Yorgunluğu atmak için rahat uyku ortamı sağlayın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................
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Aile ve toplum iş birliği

81.  Tecrübeli liderlerin yardımı ile yorucu görevleri 
yapmak için grup çalışmaları düzenleyin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

82.  Tarım ve ev işlerini paylaşın ve tek bir aile üyesini 
yormaktan kaçının.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

83.  Pahalı makineleri ve aletleri satın almak veya kira-
lamak için birlikte yatırım planları yapın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

84.  Komşularınızla beraber düzenli olarak toplantılar 
veya grup aktiviteleri düzenleyin ve güvenlik ve 
sağlık kurallarını gözden geçirmek için bu toplan-
tıları değerlendirin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

85.  Hamile kadınlara özel dikkat gösterin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

86.  Yaşlı çiftçilerin güvenli şekilde çalışmaları için 
destek sağlayın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

87.  Engelli çiftçilerin işlerini güvenli ve verimli şekilde 
yapabilmeleri için tesisleri ve aletleri düzenleyin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

88.  Fizizksel grup egzersizi düzenleyin ve sağlık klüp-
leri oluşturun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

Çalışmanın organizasyonu ve çalışma 
programları

89.  Herbir çalışanın farklı ve ilginç işi yapabilmesi için 
görevleri uygun şekilde düzenleyin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

90.  Kazaları kayıt altına alın ve iyileştirme önlemlerini 
inceleyerek tartışın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................
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91.  Farklı çalışma alanları arasındaki işin rahat şekilde 
ilerlemesini sağlamak için işlerin düzenini ve şek-
lini tekrar düzenleyin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

92.  Makine hızında çalışmayı önlemek için uygun gö-
rev değişimini veya takım çalışmasını organize 
edin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

93.  Sürekli ağır ve monoton şekilde çalışmayı önle-
mek için hafif ve ağır işi dönüşümlü olarak yapın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

94.  El ile yapılan işleri azaltmak için basit ve uygun 
mekanik aletler ve araçlar sağlayın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

95.  Çiftlikte yalnız çalışan çiftçiler için acil iletişim ara-
cı sağlayın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

96.  Yabancı çiftçiler için, güvenlik önlemlerinin ve sos-
yal tesislerin uygun olduğundan emin olun.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

97.  Eğitimleri de kapsayan yıllık çalışma planı hazırla-
yın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

98.  Düzenli çalışma saatleri sağlayın. Uzun çalışma 
günlerinden sakının ve haftasonu tatilleri verin.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

99. Özellikle yorucu işler süresince düzenli molalar 
alın.

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................

100.  Özellikle hasat döneminde ve diğer yoğun dönem-
lerde düzenli yemek araları alındığına emin olun. 

 Bunu öneriyor musunuz?
   HAYIR   EVET   ÖNCELİKLİ

 Açıklamalar ...............................................................

  ....................................................................................



Malzemelerin depolanması  
ve taşınması

Çiftçiler, birçok çeşit malzemeyi taşımak ve depolamak 
zorundadır. Bunlar ağır, değişik boyut ve şekillerdedir. Bu 
bölümde, malzemeleri taşıma ve depolama yöntemleri-
ni geliştirmeye dair basit, pratik çözümler bulacaksınız. 
Bunlar, malzemeleri taşıma yolları, malzemeleri düzgün 
sırada tutmak için çok katlı rafların kullanımı ve itilen ara-
balar, silindir taşıyıcılar gibi basit araçların kullanımını 
kapsar. Bu fikirler sadece üretimi ve verimliliği değil, gü-
venlik ve sağlığı da geliştirecek.
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Kontrol noKtası 1
Malzemelerin ve insanların rahat hareket edebilmesi 
için ulaşım yollarını, açık ve iyi durumda tutun.

nEDEn
Tarım ürünleri ve malzemelerinin nakliyesi, çiftçiliğin 
önemli kısımlarından biridir. Birçok tarım ürünü ve mal-
zemesi ağırdır, değişik şekillerde ve elde taşınması zor 
olabilir. Dar, pürüzlü ve kaygan ulaşım yolları malzeme-
lerin taşımını zorlaştırabilir. İyi bir ulaşım yolu, ulaşımın 
güvenliliğini sağlar ve tarım ürünlerinin kaybolmasını 
ve zarar görmesini önler.

İyi ulaşım yolu sadece güvenli ve çabuk ulaşımı sağ-
lamakla kalmaz çiftçileri de kaza ve yaralanmalardan 
korur.

nasıl
1. Ulaşım yollarını daha geniş yapın ve bakımlı tutun. 

Ana ulaşım yollarına ve tarım iş alanına çıkan ula-
şım yolları insanların, çiftlik ürün ve malzemeleri-
nin çift yönlü hareketini mümkün kılmalıdır.

2. Evinizin etrafındaki ve çiftliğe ve çalışma alanına 
giden ulaşım yolunu geliştirin ve temizleyin. Yağ-
murlu mevsimde çamurlu olmasını önlemek için, 
onları sağlam, yüksek zemine inşa edin ve onları 
katman halinde küçük tuğla parçaları, kırılmış taş-
lar veya çimentoyla kaplayın.

3. Patika ve ulaşım yolunda engeller olmadığına 
emin olun ve onların üzerine hiçbirşey koymama-
yı alışkanlık haline getirin. Atık ve depolama için 
düzgün yerler sağlayın.

4. Kanal ve su yolları, çiftlik alanına su götürmek için 
kullanılıyorsa, düzenli olarak temizleyin ve böyle-
ce tarım ürünlerini nakleden botlar oradan kolayca 
geçebilsinler.

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMENİN 
Yolları
Ana ulaşım yollarını geliştirmeye basit, düşük maliyetli 
yollarla başlayın. Mesela evinizin önündeki yolu veya 
çiftlik bölgesine giden yolu temizleyin. İnsanlar, bu şe-
kilde ulaşımın daha güvenli ve daha hızlı olduğunu far-
kedeceklerdir.

Çiftçilerle, aile üyeleri ve komşularla işbirliği içinde 
olma alışkanlığını edinin. Mesela yolları geliştirmek, 
bakımlı tutmak ve kanalları temizlemek için düzenli ola-
rak beraber çalışın.

DAHA FAZLA İPUÇLARI
— Ulaşım yolu sınırlarının görülebilmesinin kolay ol-

duğundan emin olun, örneğin küçük taşlarla veya 
çimentoyla işaretleyin, veya etrafını çitlerle çevire-
rek bunu yapabilirsiniz.

— Çakıl taşları, kırılmış tuğla gibi bölgenizde bulun-
ması mümkün olan malzemeleri kullanarak ulaşım 
yollarını aşama aşama geliştirin.

HATIRLANMASI GEREKEN 
noKtalar
Temiz, geniş, sağlam ulaşım yolları tarım ürünlerinin 
naklini kolaylaştırır ve kaza ve zararların önlenmesi-
ne yardımcı olur.
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Şekil 1a. İnsanların ve 
çiftlik ürünlerinin 
güvenli hareketi için 
temiz, geniş ulaşım 
yolları sağlayın.

Şekil 1b. Yol, bahçe ve pirinç tarlalarına 
giden ulaşım yolu ile aynı düzeyde 
olmalı ve tarım ürünleri taşıyan araba ve 
kamyonetlerin çalışma alanına ulaşımını 
sağlayacak kadar geniş olmalıdır. Bu 
elle ağır taşımayı önler.

Şekil 1c. Amber çiçeği ile sınırları 
çizilmiş, açık ve geniş giriş.


