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Bu çalışmada perakende satış yapan, Türkiye’de süpermarketler zinciri bulunan bir 

firmanın şubelerinden birinin kasap, şarküteri, depo ve manav reyonlarında ve 

temizlik işlerinde çalışanların elle kaldırma işleri ve çalışma duruş pozisyonları 

incelenerek ergonomik risk değerlendirmesi yapılmıştır.  

Çalışanların el ile yük kaldırma işleri revize edilmiş NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve 

Güvenlik Enstitüsü) kaldırma denklemi yöntemi, duruş pozisyonları Hızlı Tüm 

Vücut Değerlendirme (REBA) yöntemi, itme ve çekme işleri Snook tabloları yöntemi 

kullanarak analiz edilmiştir. Kasap reyonunda tezgâhta mekanik değişiklikler 

yapılması önerilerek yapılan iyileştirmeler sonucunda REBA skoru üçe düşürülerek 

güvenli çalışma ortamı sağlanmıştır. Manav reyonu çalışanlarının el ile kasaları 

kaldırma ve tezgâhlara ürün yerleştirme işlerinde yük miktarının ve asimetri 

açısının azaltılması yönünde öneriler getirilmiştir. Depo bölümünde forklift veya 

mekanik alet kullanılarak taşıma yapılması tavsiye edilmiştir. Temizlik 

elemanlarının zemin temizliği sırasında yaptıkları itme işi için daha hafif bir yer 

temizleme cihazının alınması veya işin iki çalışan arasında dönüşümlü olarak 

yapılması önerilmiştir. 

 

  

ERGONOMIC RISK ANALYSIS CASE STUDY USING REBA, NIOSH AND SNOOK 
TABLE METHODS IN A SUPERMARKET IN THE RETAIL INDUSTRY 
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In this study, the manual handling and working posture positions of employees 
working in a supermarket in Turkey were investigated by ergonomic risk 
assessment methods. The supermarket has butchery, delicatessen, warehouse and 
grocery sections. Manual load handling works were analyzed using revised NIOSH 
(National Occupational Health and Safety Institute) lifting equation. The working 
posture positions were analyzed using the Rapid Entire Body Assessment (REBA) 
method. Pulling and pushing forces were analyzed using Snook Tables method. 
As a result of the mechanical changes in the workbench of the butcher, the REBA 
score was reduced to three and a safe working environment was provided.  
Suggestions had been made to reduce the amount of load and asymmetry angle in 
the work of manual handling of load carriage and placement of products on benches 
in grocery department. In the warehouse section, a forklift or a mechanical tool was 
recommended for transportation. For the pushing action of the employees during 
floor cleaning, a lighter floor-cleaning device was suggested and it is recommended 
that the work be done alternately between the two employees. 
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1. Giriş 
 
Perakende sektörü Türkiye’nin hızlı büyüyen 
sektörlerinden biridir. Süpermarketler son yirmi yıl 
içinde Türkiye’de büyükşehirler başta olmak üzere 
tüm şehirlerde yaygınlaşmıştır. Dünya genelinde 2014 
yılında 16 trilyon dolarlık bir hacme sahip olan 
perakende sektörünün, 2015 yılı sonu itibariyle 
Türkiye’de 663 milyar TL düzeyinde bir büyüklüğe 
sahip olduğu tahmin edilmekte ve 2018 yılında 880 
milyar dolara ulaşması beklenmektedir (TAMPF, 
2016). İş hacminin büyümesiyle perakende 
sektöründe istihdam edilen kişilerin sayısı düzenli 
olarak artmaktadır. Hızla büyüyen sektöründe iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin de bilimsel olarak 
incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. İşyerlerinde ergonomik olmayan 
çalışma koşulları çalışanların sağlığı açısından ciddi 
riskler oluşturabilmektedir. Elle kaldırma işlerinin 
tehlikeli bir çalışma olduğu, bu sektörde çalışanlarda 
kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının sıklıkla 
görüldüğü bilinmektedir (OSHA, 2004).  
 
Çalışanları elle taşıma işlerinin tehlikelerinden 
korumak ve işverenin görev ve sorumluluklarını yasal 
bir zemine oturtmak için yayımlanan Elle Taşıma İşleri 
Yönetmeliği (2013) 6331 sayılı Kanunun 30’uncu 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu 
yönetmeliğin 4. maddesi elle taşıma işini “bir veya 
daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, 
itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi 
işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan 
ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya 
sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri 
kapsayan nakletme veya destekleme işleri” şeklinde 
tanımlar. Aynı yönetmeliğin 5. Maddesine göre 
“işveren işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek 
duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve 
yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler 
kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdür; yükün elle 
taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, ek-1`de 
yer alan hususları dikkate alarak elle taşımadan 
kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler 
kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar” 
ibaresi bulunur. İlgili Yönetmeliğin ek 1 kısmında ise 
yükle ilgili risk faktörleri detaylı bir şekilde 
belirtilmiştir.  
 

Perakende sektöründe çalışma şartlarının ergonomik 
olarak düzenlenmesi, hem çalışanların sağlığı 
açısından hem de işin verimliliği açısından oldukça 
önemlidir. Türkiye’de ergonomik çalışma analizleri 
daha yeni yeni yapılmaktadır (Akkale, 2014; Coşkun, 
2015; Sağıroğlu, 2015). Ergonomik risk analizleri 
çalışma ortamını ve kullanılan araç gereçleri, 
makineleri çalışanlara uygun hale getirmek amacıyla 
yapılır. Önerilen gerekli ergonomik iyileştirmeler 
yapıldığında, çalışanlarda işe bağlı gelişebilen kas 
iskelet sistemi rahatsızlıkları ve yaralanmalar 
azalmaktadır (OSHA, 2004). Bu yaralanmalar veya iş 
kazalarına bağlı iş gücü kayıpları, çalışanların tedavisi 
için yapılan masraflar ve tazminatlar gibi maliyetler en 
aza inmektedir. Bu masraflar göz önüne alındığında, 
ergonomik iyileştirmenin hem çalışan hem de işveren 
açısından çok önemli olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. 
 
Bu çalışmada Türkiye’de süpermarketler zinciri 
bulunan büyük bir perakende satış firmasının İstanbul 
şubelerinden birinde kasap, şarküteri, depo ve manav 
reyonlarında ve temizlik işlerinde çalışanların elle 
kaldırma işleri NIOSH kaldırma denklemi yöntemi ve 
Snook tabloları kullanılarak ve çalışma duruş 
pozisyonları REBA yöntemi kullanılarak detaylı bir 
şekilde incelenmiştir. Analiz sonucunda iyileştirme 
önerileri sunulmuştur. 
 
 
2. Bilimsel Yazın Taraması 
 
REBA yöntemi Hignett ve McAtamney (1998, 2000) 
tarafından tüm hizmet sektörlerinde hatalı duruş 
pozisyonlarını belirleyebilmek için tasarlanmış ve 
geliştirilmiştir. Yöntem geliştirilirken ergonomist ve 
fizyoterapistlerden oluşan bir ekip; statik ve dinamik 
duruşa bağlı yüklenme faktörleri ve yerçekimi destekli 
üst ekstremite pozisyonu kavramlarını birleştiren 
yeni bir yöntem oluşturmak için 600’den fazla vücut 
duruşu örneğini toplayarak kodlamışlardır (Hignett 
ve McAtamney , 2000). Madani ve Dababneh (2016) 
çalışmasında REBA ve diğer ergonomik duruş analizi 
metodlarını inceleyen bir literatür taraması 
yayınlamıştır. Araştırmalar itfaiye ve sağlık sektörü 
(Gentzler and Stader, 2010; Janowitz et al., 2006), 
inşaat sektörü (Shanahan et al., 2013), perakende ve 
paketleme sektörü (Coyle, 2005; Lasota, 2014) eğitim 
sektörü (Hashim et al., 2012) gibi pek çok iş kolunda 
ergonomik duruş analiz yapılırken REBA’nın çok 
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kullanışlı bir risk değerlendirme metodu olduğunu 
göstermektedir.   

NIOSH çalışanların güvenli ve sağlıklı koşullarda 
çalışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş, gelişen 
teknoloji ve ilerleyen bilimi temel alarak çalışanlara ve 
işverenlere iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler 
vererek, çalışma ortamlarını ve koşullarını iyileştirici 
çalışmalar yürüten bir kuruluştur (CDC, 2013). NIOSH 
1981 yılında “Kaldırma Denklemi” (Lifting Equation) 
adıyla kaldırma işi ile ilgili rehber niteliğinde bir 
çalışma yayımlamıştır. Daha sonra 1994 yılında 
yenilenerek “Revize Edilmiş NIOSH Kaldırma 
Denklemi için Uygulama Kılavuzu” adı altında 
yayımlanmıştır (Waters,1994). Elle yapılan kaldırma 
işlerinde NIOSH yöntemi kullanılarak biyomekanik 
özelliklerin tasarım ve el ile taşıma işleri üzerine 
etkisini Jager ve Luttmann (1999) incelemiştir. 
Okimoto ve Teixeira (2009) revize edilmiş NIOSH 
Kaldırma Denklemini kullanarak otomobil yedek 
parça imalat fabrikasında vaka çalışması 
gerçekleştirmiş, çelik levhaların kaldırma/indirme 
işlemlerinde risk değerlendirmesi analizi yaparak, 
saha koşullarında kolay uygulama prosedürleri 
oluşturmuşlardır. 

Potvin (2012) çalışmasında, revize edilmiş NIOSH 
kaldırma denklemini psikofiziksel biyomekanik ve 
fizyolojik özellikleri dikkate alarak incelemiş ve 
birleştirilmiş kabul edilebilir yük tablosu 
oluşturmuştur. Snook tabloları olarak adlandırılan 
tehlike analizi aracı, Snook ve Ciriello (Snook,1970; 
Ciriello,1978) tarafından Liberty Mutual Insurance 
Company'de geliştirilmiştir. Ciriello ve Snook 
endüstride veriler toplayarak ve psikofiziksel 
yaklaşımı kullanarak, elle kaldırma işleri için bir veri 
tabanı oluşturmuşlardır. Bu veri tabanı kaldırma, 
indirme ve taşıma işleri için kabul edilebilir ağırlık 
limitlerini, itme ve çekme işlerinde hareketi başlatmak 
için kabul edilebilir maksimum kuvveti ve hareketi 
sürdürmek için kabul edilebilir maksimum kuvvet 
değerlerini içermiştir (Snook ve Ciriello, 1991). Garg 
ve ekibi (2014) Snook tablolarının temelini oluşturan 
psikofiziksel temelde azami itme ve çekme kuvvetleri 
üzerine 2014 yılına dek yapılmış olan çalışmaları 
inceleyerek, yeni önerilerde bulunmuştur. 
 
 
3.Yöntem  
 
Bu çalışmada süpermarket çalışanlarının çeşitli 
reyonlarda el ile kaldırma, taşıma ve duruş 
pozisyonları REBA, NIOSH ve Snook yöntemleri 
kullanılarak analiz edilmiştir. Kullanılan yöntemler 
aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. 
 
 
3.1. Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme Yöntemi 
 
Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme (Rapid Entire Body 
Assessment ) yöntemi Hignett ve McAtamney (1998) 

tarafından çeşitli kas-iskelet sistemi risklerine karşı 
çalışanları korumak için bir duruş analiz sistemi 
olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada süpermarket 
çalışanlarının çalışma duruşları incelenerek duruş 
bozuklukları belirlenmiş ve REBA yöntemi 
kullanılarak çalışanlarda zorlanmaya neden olan 
pozisyonlar için ergonomik risk analizi yapılmıştır. 
REBA yöntemi statik, dinamik, hızlı değişen ya da 
dengesiz duruşlar nedeniyle kas aktivitesi için bir 
puanlama sistemi sağlamaktadır. Şekil 1’de 
gösterildiği gibi REBA yönteminde gövde, boyun, 
bacaklar, üst kollar, alt kollar ve bilekler, duruştaki 
esneme ve bükülmeler aynı anda değerlendirilir. 
Analiz edilmek istenen duruş pozisyonu iki ana 
bölümde sayısal değerler verilerek incelenmiştir. 
Gövde, boyun ve bacaklar A Grubu olarak; üst kol, alt 
kol ve bilekler B Grubu olarak değerlendirilmiştir. 
Çalışanın duruşuna göre gövde, boyun ve bacakların 
her birine ayrı puan verildikten sonra Tablo A’da üçlü 
çaprazlama yapılarak karşılık gelen puan değeri tespit 
edilmiştir (Tablo 1). Bu puana taşınan yük ağırlığı için 
ek bir puan eklenerek A skoru elde edilmiştir. Yük 
ağırlığı 5 kg’nin altında ise “0”, 5-10 kg arasında ise “1”, 
yük 10 kg’dan büyük ise “2” eğer şok veya hızlı kuvvet 
artışı görülürse +1 puan eklenmiştir.  

 

 
 

Şekil 1. REBA Duruş Puanlama Tablosu 
(Hignett,2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hareket Puan Değişim Puanı Pozisyon

Dik Duruş 1

0°- 20° bükülme             

0°- 20° esneme
2

20°- 60° bükülme              

>20° esneme
3

>60° bükülme 4

0°- 20° bükülme 1

>20° bükülme 2

Ağırlık yürürken veya 

otururken iki bacak 

üzerine biniyorsa

1

Ağılık tek bacak üzerine 

biniyorsa veya 

dengesiz duruş varsa

2

0°- 20° bükülme             

0°- 20° esneme
1

20°- 45° bükülme             

>20° esneme
2

45°- 90° bükülme 3

>90° bükülme 4

60°- 100° bükülme 1

<60° bükülme             

>100° bükülme
2

0°- 15° bükülme           0°- 

15 esneme
1

>15° bükülme             

>15° esneme
2

B
İL

EK Bileklerde yana esneme 

veya dönme varsa +1

B
O

Y
U

N
B

A
C

A
K

LA
R

Ü
ST

 K
O

L
A

LT
 K

O
L

Dizler 30°- 60°arasında 

bükülüyorsa +1              

Dizler >60° bükülüyorsa 

(oturma hariç) +2

Kolda açılma (abdüksiyon) 

ve dönme (rotasyon) 

hareketi varsa +1    

Omuzlar yukarı kalkıksa +1          

Kolun ağırlığı 

destekleniyorsa veya 

yerçekimi desteği varsa -1

G
Ö

V
D

E

Yana esneme veya dönme 

varsa +1

Yana esneme veya dönme 

varsa +1
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Tablo 1. REBA skoru belirleme tabloları 
(Hignett,2000) 

 

 
 
B skoru için üst kol, alt kol ve bilekler için ayrı ayrı 
puan verilerek bu puanlar Tablo B’de üçlü çaprazlama 
yapılarak karşılık gelen Tablo B puan değeri tespit 
edilmiştir (Tablo 1). El ile tutma ve kavrama kalitesine 
0 ile 3 arasında puan verilmektedir. İyi bir tutma kolu 
ve orta şiddette kavrama gücü varsa +0 puan; ideal 
olmayan fakat kabul edilebilir bir el tutuşu varsa ve 
vücudun başka bir yeri ile destekleniyorsa +1; el 
tutuşu uygun olmamasına rağmen mümkünse +2; 
tutma kolu yoksa herhangi bir şekilde elle tutmak veya 
vücut ile tutmayı desteklemek mümkün değilse +3 
puan Tablo B’nin puanına eklenerek B skoru elde 
edilmiştir.  

A ve B Skorları Tablo C’de yerine yerleştirilerek C 
Skoru elde edilmiş (Tablo1), C skoruna aktivite 
yoğunluğunun puanı eklenerek REBA Skoru 
bulunmuştur. Aktivite yoğunluğu puanı 
değerlendirilirken, bir veya birden fazla vücut uzvu bir 
dakikadan fazla hareketsiz kalıyorsa +1 puan, 
yürümeden aynı konumda dakikada 4 kez ve fazla iş 
yapılıyorsa +1, hızlı bir şekilde duruşta bir değişiklik 
oluşuyorsa +1 puan eklenmiştir.  

Riski değerlendirilmek istenen çalışma duruşu 
ve/veya hareket REBA yöntemi ile sayısal değerler 
verilerek analiz edilmiş, değerlendirme sonucunda 1 
ile 15 arasında bir REBA skoru elde edilmiştir. Tablo 
2’de REBA derecelendirme tablosunda ilgili REBA 
skorları ve risk seviyeleri belirtilmiştir. Orta, yüksek 
ve çok yüksek risk seviyesi bulunan duruşlar için 
alınması gereken önlemler belirlenmiştir. 

 
Tablo 2. REBA derecelendirme tablosu 

(Hignett,2000) 
 

 
 
 
3.2. NIOSH Kaldırma Denklemi Yöntemi  
 
NIOSH Kaldırma Denkleminin sekiz kaldırma 
parametresi kasap ve manav reyonlarında yapılan elle 
kaldırma işleri için belirlenmiştir. Bu parametreler, 
yükün çalışana olan uzaklığı (H), ellerin yere göre 
uzaklığı (V), yükün kaldırıldığı dikey mesafe (D), 
yükün vücuda göre açısı (A), bir vardiya boyunca 
yükün kaldırma sıklığı, kaldırma frekansı (F), yükün 
şeklinin insan eline ve elin kavrama özelliklerine göre 
değişiklik gösteren kavrama kalitesi (C) ve yük sabiti 
(LC)’dir. Belirlenen parametreler NIOSH Kaldırma 
Denklemi içindeki Tavsiye Edilen Ağırlık Sınırı (RWL) 
Eşitlik 1’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır.  

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM (1) 

Tavsiye Edilen Ağırlık Sınırı hesaplanırken çalışanın 8 
saat boyunca kaldırma ile ilişkili yaptığı kaldırma işi 
sırasında ölçülen sekiz parametrenin değerlerinin 
Tablo 3’te verilen NIOSH katsayı tablolardan bulunan 
çarpım değerlerine çevrilip çarpılmasıyla 
hesaplanmıştır. Kaldırma görevi ile ilgili risk 
faktörünün hesaplanabilmesi için NIOSH Kaldırma 
İndeksi (LI) Eşitlik 2’de gösterildiği gibi 
hesaplanmıştır. Bu indeks, kaldırılan ağırlığın, Tavsiye 
Edilen Ağırlık Sınırına oranıdır.  

  



M. Ensari Özay,Ç. Ş. Doğanbatır, Perakende Sektöründe bir Süpermarkette REBA, NIOSH ve Snook Tabloları Yöntemlerini Kullanarak Ergonomik Risk Analizi Vaka 
Çalışması  

452 
 

Tablo 3. NIOSH Çarpan Tabloları (Waters,1994) 

 

𝐾𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑚𝑎 İ𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 =  
𝐾𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝚤𝑙𝑎𝑛 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘

𝑇𝑎𝑣𝑠𝑖𝑦𝑒 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑆𝚤𝑛𝚤𝑟𝚤
 

      (2) 

 

NIOSH iş süreçlerinde kaldırma indeksinin 1.0’ın 
altında olması kaldırma işinin az riskli olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle kaldırma işinin kaldırma 
indeksi 1.0’ın altında olacak biçimde planlanması 
gerekmektedir. Kaldırma İndeksinin 1.0 ile 3.0 
arasında bulunması, işin riskli olduğunu ve ergonomik 
düzenleme gerektirdiğini, 3.0’ın üzerinde bulunması 
ise işin çok riskli olduğunu ve acil ergonomik 
düzenlemenin zaruri olduğunu belirtmektedir 
(Waters,1994).  
 
 
3.3. Snook Tabloları  
 
1978 yılında Snook ve Ciriello psikofiziksel yaklaşımla 
endüstriyel çalışma alanlarından veriler toplayarak el 
ile kaldırma işleri için bir veri tabanı oluşturdular 
(Snook,1970; Ciriello,1978). Bu yöntem Snook 
tabloları adı verilen tablolar yardımıyla elle 
gerçekleştirilen yük kaldırma, indirme, itme, çekme ve 
taşıma işleri için güvenilir kaldırma limitlerini belirler. 
Tablolar, %10, %25, %50,%75 ve % 90 yüzdelik 
dilimlerindeki kadın ve erkek çalışan nüfusları için 
maksimum kabul edilebilir yük ağırlıklarını belirler. 
(Snook, 2005) 
Bu çalışmada şarküteri reyonu, depo ve temizlik işleri 
için yapılan işlerin analizlerinin her birinde Tablo 4’te 
belirtilen ölçümler yapılarak veriler toplanmıştır. 
Snook tabloları kullanılarak yapılan işlerdeki 

maksimum kabul edilebilir yük ağırlıkları tablolar 
üzerinden belirlenmiştir. Yük itme ve çekme işlerinde 
harekete geçirmek için kabul edilebilir maksimum 
kuvvet ve hareketi sürdürmek için kabul edilebilir 
maksimum kuvvet değerleri bulunmuştur.  

 

Tablo 4. Snook tablolarında kullanılan veri tanımları 
(Snook, 2005) 

 
 
 
4. Bulgular ve Tartışma 
 
İstanbul’da bulunan süpermarket 600 m2 satış alanı 
olmak üzere toplam 870 m2 alan üzerine kurulmuştur. 
Saat 08.00 ile 22.00 saatleri arasında günde toplam 14 
saat yaklaşık 1200 kişiye hizmet vermektedir. 
Markette kasap, şarküteri, depo ve manav reyonları 
olmak üzere toplam 4 farklı reyon incelenmiştir. Bu 
reyonlarda vardiya usulü çalışan 13 kişi 
bulunmaktadır. Bu çalışmada market çalışanlarının 
çalışma duruşları incelenmiş, el ile kaldırma işleri 
saptanmış, REBA, NIOSH ve Snook tabloları 
yöntemleri kullanılarak ergonomik açıdan uygun 
olmayan çalışma pozisyonları belirlenerek risk 
analizleri yapılmıştır. Analiz sonucu iyileştirme 
önerileri sunularak çalışanlara daha ergonomik bir 
çalışma ortamı yaratmak amaçlanmıştır. 
 
 
4.1. Kasap Reyonu  
 
Revize edilmiş NIOSH yöntemi ile süpermarketin 
kasap reyonunda yük kaldırma işi için yapılan 
değerlendirmeler aşağıda ayrıntılı bir şekilde 
verilmiştir.  
Kasap bölümü çalışanı, 8 saatlik mesai süresince 3 
defa L tipi taşıma aracından aldığı içinde et 
ürünlerinin bulunduğu 10 kg’lık kasayı tezgâhın 
üzerine yerleştirerek yük kaldırma işlemini 
gerçekleştirmektedir. Çalışanın kaldırma işini yaptığı 
sıradaki duruş pozisyonu Şekil 2’de görsel olarak 
verilmektedir. İşyerinin dizaynı nedeniyle kasanın 
taşındığı trans-palet, tezgâh ile çalışan arasında 
bulunmakta, bu durumda çalışan kaldırdığı yüke 
uzanarak tezgâhın üzerine yerleştirmek zorunda 
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kalmaktadır. Ölçülen NIOSH parametreleri Tablo 5’te 
verilmiş ve iş analizi değerlendirme formunda yerine 
yazılarak kaldırma indeksi hem başlangıç hem de varış 
pozisyonu için sırasıyla 0.65 ve 1.34 olarak 
hesaplanmıştır. Varış pozisyonunda bulunan kaldırma 
indeks değeri 1’den büyük olduğu ve çalışanın gün 
içinde işlemi çok tekrarlaması uzun vadede iş ile ilgili 
kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol 
açabileceğinden iyileştirme gerektiren bir iş olarak 
tespit edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Kasap reyonu elle kaldırma işi (a) başlangıç 
ve (b) varış 

 
 

Tablo 5. Kasap reyonu elle kaldırma iş analizi 
değerlendirme formu 

 

 
 
İyileştirme çalışması olarak trans-paletin ölçüleri 
değiştirilerek (daraltılarak) yatay eksende (H) 15 cm 
azalma sağlanması önerilmiştir. Bununla beraber 
trans-paletin tekerlekleri bir boy büyük tekerleklerle 
değiştirilerek dikey eksende (V) 10 cm’lik değişme 
(yükselme) sağlanması önerilmiştir. Öneriler sonrası 
tekrar ölçülen değerler Tablo 6’da iş analizi 
değerlendirme formunda yerine yazıldığında yeni 
varış kaldırma indeksi 0.93 olarak hesaplanmıştır.  
 

 
 
 
 
 

Tablo 6. Kasap reyonu elle kaldırma işi iyileştirme 
çalışması sonrası iş analizi değerlendirme formu 

 

 
 
Kasap reyonunda başka bir iyileştirme çalışmasına 
daha ihtiyaç duyulmuştur. Şekil 3’te görüldüğü üzere 
çalışan camlı tezgâhın en ön bölümünde sergilenen et 
ve benzeri ürünleri alabilmek için sol ayağının üzerine 
yüklenerek üst bedenini sola doğru eğmek zorunda 
kalmaktadır. Çalışan uzakta bulunan bu ürünlere 
uzanırken kendini sakatlayabilir ve bu duruş 
pozisyonunun sürekli tekrarlanması sonucu işe bağlı 
kas iskelet sistemi rahatsızlığı meydana gelebilir. Bu 
duruş pozisyonu için REBA yöntemi ile risk analizi 
yapılarak REBA skoru 11 (Tablo 7) olarak 
bulunmuştur. Bu skor çok tehlikeli risk seviyesini 
(Tablo 2) gösterdiği için hemen önlem alınması 
gerekmektedir.  
 

 
 

Şekil 3. Çalışanın kasap reyonunda et alma duruşu 
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Tablo 7. Kasap reyonu çalışanlarının iyileştirme 
çalışmasından önce ve sonra tezgahtan ürün alma 

pozisyonu REBA analizi 
 

 
 
Çalışanın sakatlanmaya uğramaması için önerilen 
iyileştirme; önden arkaya doğru sıra boyunca dizilmiş 
bütün ürünlerin tepsi görevi görecek bir panele 
yerleştirilmesi ve ardından altına eklenecek bir kol ile 
sistemin yukarı doğru hareket etmesi ve çekilmesine 
yöneliktir. İyileştirme çalışmasının etkinliğini görmek 
için iyileştirme sonrası (Şekil 4) duruş pozisyonu 
tekrar analiz edildiğinde REBA skorunun 3’e (Tablo 7) 
düşeceği öngörülmektedir. Bu skor düşük risk 
seviyesini göstermektedir.  
 

 
 

Şekil 4. Kasap reyonunda çalışanın iyileştirme 
çalışması sonrası duruşu 
 
 
4.2. Şarküteri reyonu  
 
Snook tabloları kullanılarak marketin şarküteri 
reyonunda gün içinde gerçekleşen yük kaldırma ve 
taşıma işi için değerlendirmeler yapılmış ve aşağıda 
açıklanmıştır. 
Şarküteri reyonunu çalışanı, 1 saatte 2 defa yerden 10 
kg’lık kutuları kaldırmakta ve onları yaklaşık 5 metre 

taşıyarak Şekil 5’te görüldüğü gibi tezgâha 
yerleştirmektedir. Bu işlem sırasında ölçülen değerler 
Tablo 8’de verilmiştir. Erkek çalışan için taşıma işi 
Snook Tablosu Tablo 9 kullanılarak, maksimum kabul 
edilebilir yük ağırlığı 23 kg olarak bulunmuştur. 
Çalışanın taşıdığı yükün ağırlığı 10 kg olduğu için 
herhangi bir iyileştirmeye gerek duyulmamıştır.  
 

 
 

Şekil 5. Şarküteri reyonunda elle taşıma işi 
 
Tablo 8. Snook ölçüm değerleri 
 

 
 

Tablo 9. Şarküteri reyonu erkek çalışan için taşıma 
işi Snook tablosu kabul edilebilir maksimum yük 

hesabı 
 

 
 
Buna ek olarak Şekil 6’da gösterilen şarküteri 
çalışanının tezgâhlara ürün veya etiket yerleştirme 
sırasındaki duruşları REBA Yöntemi kullanılarak 
incelenmiştir. Üst rafa ürün veya etiket yerleştirme ve 
alt rafa ürün veya etiket yerleştirme duruş 
pozisyonları REBA skorları Tablo 10’da görüldüğü gibi 
sırasıyla 7 ve 6 olarak bulunmuştur. Her iki REBA 
skoru da orta risk seviyesinde bulunmuştur ve önlem 
alınması gereklidir. Üst raflara ürün yerleştirilirken 
merdiven kullanılması ve çalışanların ürün 
yerleştirme işlerini gün içerisinde rotasyon ile 
yapmaları önerilmektedir.  
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Şekil 6. Şarküteri reyonu (a) üst raflara (b) alt raflara 
ürün yerleştirme veya etiket değiştirme pozisyonları 
 

Tablo 10. Şarküteri reyonu üst ve alt raflara ürün 
veya etiket yerleştirme pozisyonları REBA analizi 

 

 
 
 
4.3. Manav reyonu  
 
Manav reyonunda yük kaldırma işi için revize edilmiş 
NIOSH yöntemi ile yapılan değerlendirmeler aşağıda 
ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.  
Manav reyonu çalışanı her gün 8 saat boyunca reyonu 
doldurmak için yaklaşık 30 kasa kaldıracak şekilde 
çalışmaktadır. Tutma yerleri iyi durumda olan 
kasaların ortalama ağırlığı 25 kg’dır. Çalışan kasalara 
sabit 10 cm uzaklıkta durup yaklaşık 75 derecelik bir 
dönme açısıyla kasayı kaldırmaktadır. Kasalar L tipi 
taşıma arabası ile 20 cm yükseklikten alınarak 45 cm 
yükseklikteki reyona Şekil 7’de görüldüğü gibi 
yerleştirilmektedir. Çalışan kaldırdığı kasanın bir 
ucunu tezgâha yaslamakta, diğer ucunu tutma 
yerinden sol eli ile tutmaktadır. Boşta kalan sağ eli ile 
ürünleri tek tek tezgâhlara yerleştirmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Manav reyonu elle kaldırma işi (a) başlangıç 
(b) asimetri açısı (c) varış 
 
Ölçülen NIOSH parametreleri Tablo 11’de verilmiş ve 
iş analizi değerlendirme formunda yerine yazılarak 
kaldırma indeksi hem başlangıç hem de varış 
pozisyonu için sırasıyla 2.00 ve 1.86 olarak 
hesaplanmıştır. Her iki pozisyonun da kaldırma indeks 
değeri 1’den büyük olduğu için kaldırma işlemi riskli 
görülmüştür. Çalışanın gün içinde işlemi çok 
tekrarlaması ve kaldırma işleminden sonra kasanın 
bir ucunu tezgâha yaslayarak tek eli ile kasayı tutması 
ve boşta kalan sağ eli ile ürünleri tek tek tezgâhlara 
yerleştirmesi son derece uygunsuz görülmüştür. Uzun 
vadede ciddi kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol 
açabileceğinden iyileştirme gerektiren bir iş olarak 
tespit edilmiştir.  
 

Tablo 11. Manav reyonu elle kaldırma iş analizi 
değerlendirme formu 

 

 
 
İyileştirme çalışması önerisi olarak kaldırma işlemi 
yapılırken L tipi taşıma arabasının reyona 
yaklaştırılarak başlangıç ve varış asimetri açılarının 
30 dereceye kadar düşürülmesi tavsiye edilmiştir. Bu 
çalışma yeterli görülmemiş ve kasalarının 
ağırlıklarının 15 kg’a düşürülmesi önerilmiştir. 
İyileştirme önerileri sonucu tekrar hesaplanan 
değerler Tablo 12’de iş analizi değerlendirme 
formunda yerlerine yazılarak başlangıç ve varış 
kaldırma indeksleri sırasıyla 1.01 ve 0.95 olarak 
tekrar hesaplanmıştır. Alternatif olarak Şekil 8 b, c ve 
d’de görülenler gibi kasanın tezgâh seviyesine 
yüksekliği ayarlanabilen taşıma arabaları kullanılarak 
kaldırılması önerilebilir. Böylece çalışan kasayı hem 
kaldırmamış, hem de ürünleri dizerken iki elini de 
serbestçe kullanabilir durumda olmuş olur. 
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Tablo 12. Manav Reyonu elle kaldırma iyileştirme 
çalışması yapılmış iş analizi değerlendirme formu 

 

 
 

 
 

Şekil 8. NIOSH (2014) Perakende sektöründe çözüm 
önerileri kitapçığının ilgili görselleri (a) Kamyondan 
yük boşaltma ve depoya taşıma bandı; (b), (c) ve (d) 
ürünleri depodaki veya tezgâhtaki raflara taşıma ve 

yerleştirme için yüksekliği ayarlanabilen ürün taşıma 
arabaları 

 
 
4.4. Depo  
 
Süpermarkete mal tedariki sırasında günde yaklaşık 4 
kamyon gelmektedir. Her kamyonda ortalama 3 palet 
mal bulunmaktadır. 8 saatlik vardiya boyunca 12 palet 
yük Şekil 9’da görüldüğü gibi kamyonlardan depo 
alanına  trans-paletler yardımıyla çekme ve itme işi 
yapılarak taşınmaktadır. Paletlerde süt veya su gibi 
ürünler olduğunda yükün ağırlığı 350 - 400 kg 
olurken, havlu kâğıt gibi hafif ürünler olduğunda 
ağırlık 50 - 80 kg arasında olabilmektedir. Bu işlem 
sırasında ölçülen değerler Tablo 8’de verilmiştir. 
Erkek çalışan nüfusunun %90’ı için Snook tabloları, 
Tablo 13 ve Tablo 14 kullanılarak itme ve çekme işleri 
için sırasıyla harekete geçirmek için kabul edilebilir 
maksimum kuvvet 22 ve 27 kg, ayrıca hareketi 
sürdürmek için kabul edilebilir maksimum kuvvet 
değerleri 13 ve 20 kg olarak belirlenmiştir. Depo 
bölümü çalışanlarının trans-paletler ile itme ve çekme 
işi yaparak taşıdıkları yük miktarları hesaplanan 
değerlerden çok yüksek olduğu için ciddi kas iskelet 
sistemi sakatlanmalarına yol açabilir. Bu nedenle acil 
önlem alınmalıdır. El ile taşıma yerine küçük bir 
forklift veya mekanik taşıma mekanizması 
kullanılarak taşıma yapılmalıdır. El ile taşımanın 
zorunlu olduğu durumlarda yükler bölünerek birkaç 
seferde taşınmalıdır. Alternatif çözüm önerisi olarak 
NIOSH (2014) “Perakende sektöründe çözüm 
önerileri” kitapçığının ilgili görsellerindeki gibi (Şekil 
8) kamyondan yüklerin depoya taşıma bandı ile 
taşınması, sonrasında ürünlerin depodaki veya 

tezgâhtaki raflara yüksekliği ayarlanabilen ürün 
taşıma arabaları ile taşınması tavsiye edilmektedir.  
 

 
 

Şekil 9. Depo elemanı  trans-paletle (a) yük itme işi 
(b) yük çekme işi 

 
Tablo 13. Erkek depo elemanı itme işi Snook tablosu 

kabul edilebilir maksimum kuvvet hesabı 
 

 
 

Tablo 14. Erkek depo elemanı için çekme işi Snook 
tablosu kabul edilebilir maksimum kuvvet hesabı 

 

 
 
 
4.5. Temizlik İşleri  
 
Zemin temizliği, her sabah saat 7.00 ile 8.00 arasında 
süpermarket müşterilere açılmadan önce temizlik 
elemanı tarafından yapılmaktadır. Bu işlem aralıksız 1 
saat sürmektedir. Şekil 10’da görüldüğü gibi temizlik 
elemanı yaklaşık 60 kg ağırlığındaki bir yer temizleme 
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aracını iterek 600 m2 zemin temizliği yapmaktadır. Bu 
işlem sırasında ölçülen değerler Tablo 8’de verilmiştir. 
Erkek çalışan nüfusunun %90’ı için itme işi Snook 
Tablosu (Tablo 15) kullanılarak, harekete geçirmek 
için kabul edilebilir maksimum kuvvet 27 kg, hareketi 
sürdürmek için kabul edilebilir maksimum kuvvet 16 
kg olarak belirlenmiştir. Buna göre bu nüfusun (%90) 
kullanımı için bu temizlik aracı fazla ağırdır. Ancak 
erkek nüfusunun %10’u için harekete geçirmek için 
kabul edilebilir maksimum kuvvet 60 kg olarak 
bulunmaktadır. Bu durumda bu aracı en güçlü %10 
erkek nüfusu kullanabilir.  
 

 
 

Şekil 10. Temizlik elemanının zemin temizlik işi 
 
Tablo 15. Temizlik elemanı için zemin temizleme 
makinesi itme işi Snook tablosu kabul edilebilir 
maksimum kuvvet hesabı 
 

 
 
Çalışanın ittiği aracın ağırlığının 60 kg olduğu ve 
çalışmanın 1 saat aralıksız sürdüğü göz önüne 
alındığında mümkünse daha hafif bir yer temizleme 
cihazının alınması veya çalışanın bu işi yapabilecek 
%10’luk erkek nüfusunun içinde olup olmadığına, 
sağlık kontrolleri yapılarak karar verilmesi veya 
çalışmanın iki çalışan arasında dönüşümlü olarak 
yapılması önerilmektedir. Elektrikli ve binilebilir 

türde veya kendinden motorlu olarak kendi hareket 
eden temizlik araçlarının kullanılması tavsiye edilir. 
 
 
5. Sonuç ve Tartışma 
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012) ile 
birlikte tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi 
yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bununla beraber, 
işveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; mesleki 
risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her 
türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, 
gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve 
güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale 
getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için 
çalışmalar yapmakla yükümlü hale getirilmiştir. 
Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önleyebilmek için 
iş yerlerinde yapılan risk değerlendirmelerinde 
ergonomik risklerin olup olmadığı mutlaka tespit 
edilmeli ve işveren düzeltici tedbirleri alarak, bu 
tedbirlerin etkinliğini düzenli olarak kontrol 
etmelidir. 
Bu çalışmada ergonomik risk değerlendirmesi 
yöntemlerinden NIOSH, REBA ve Snook tabloları 
yöntemlerinin nasıl kullanılacağı perakende 
sektöründe faaliyet gösteren bir süpermarket için 
ergonomik risk analizi yapılarak anlatılmıştır. Kasap, 
şarküteri, depo ve manav reyonlarında ve temizlik 
işlerinde çalışanların duruşları REBA yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca bu bölümlerde 
çalışanların ağır kaldırma ve taşıma işleri için NIOSH 
yöntemi ve Snook tabloları kullanılarak incelenmiş, 
analiz sonuçlarına göre iyileştirme önerileri 
sunulmuştur. 
Sektörün bu konuda iyileştirme faaliyetlerine ihtiyacı 
olduğu açıkça görülmektedir. NIOSH (2014) 
“Perakende sektöründe çözüm önerileri” kitapçığında 
yapılan analiz ve öneriler gibi, Türkiye şartları ve Türk 
nüfusunun antropometrik özellikleri göz önüne 
alınarak perakende sektöründe çalışanlar için 
ergonomik risk analizleri ve çözüm önerileri 
kitapçıkları hazırlanmalıdır. Bu çalışmanın, 
ergonomik risk değerlendirme yöntemlerini 
kullanmak isteyen işveren ve iş güvenliği uzmanlarına 
örnek bir çalışma olması amaçlanmıştır. 
Türkiye’de perakende sektöründe 1.8 milyon çalışan 
(Yılmaz, 2015) olduğu göz önüne alındığında, yapılmış 
olan vaka çalışmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu 
çalışmanın sektördeki tüm market ve 
süpermarketlere örnek olmasını temenni ederiz. 
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