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MADDE : 1- EKi Müessesesi işyerlerinde,
iş yürütü-j
mü ve iş akışındaki darboğazıarın
ve aksaklıkların
sapta-J
narak,giderilmesi,
istihsal plônlomcsı, yatırım pröntcmcsı, sı
izlenmesi ve tesvikll ücret sistemlerine
esas teskil etmek .,
üzere, günlük kcnuni çalışma süresince. yapllabilE?Cek- iş- . ~
terin miktcnrın Işyert şartları, teknolojik
ilerleme, mesleki
eğitim, iktisodl, sosyal ve beşeri şartlardaki
değişiklikleri
J
dikkate alarak işgücünü istismar etmemek veya atıl bırak" ..~
'.
~
mamcık ÜZere tesbitte uvçutcnccck
esoslcn belirlemektir;
.~
.
.. ~

i

!

DEYIMLER:

'il

-j

MADDE : 2- Bu Yönetmelikte
yer alan deyimlerden: .~
ETÜDÜ : iş Analizi ve Zaman Etüdünü'j
MÜESSESE:
Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesestnl-j
.j
SENDiKA: Zonguldak ve Havalisi Mcden Işçileri Senoı
dikasını,j
TARAFLAR:
Ereğli Kömürleri işletmesi
Müessesesi
-1
ve Zonguldak ve Havalisi Maden işçileri Sendikasını,
BÖlGELER : Müessese Bölge Müdürlüklerlnl,
MERKEZ SERViSLERi ; Müessese Merkez Şube MÜ--I
dürlükleri ile müstakil servis başmühendislik
ve şerukıennt
.j
YA : Yöneylem Araştırmasını,!
YAO:, Yöneylem. Araştırması ve Otomasyon Grubunu, •.~

ıs

1;
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ZAMAN ÖLÇÜMÜ : Standardı konacok işin uygun iŞ:
~:öiçı1\e tekrtıkleri 'jle'öıcülrtıeşini,..
'
,
ELEMAN!'.: Bii' işiq gözıemini, ölçümünü.
çözümle-

~;'~',''iŞ

t'Q1eslni~f<ölayl(ıştltrnaK için seçilen bağımsız btrpureostm,
ST,AN"~RT.TEMPO : Ort()}ama nitelikteki işçilerin
P' aşırı bir çaba göstermeksizin doğalolarak erişebilecekleri
çalışm hızıhr, (O-100Skolasına. g~re 100 tempo)
"
KOK (Temel) ZAMANI;
Bır ış
elemanının standart
;;,,1emp,oaôyapılan zamanını,
,
is
STANDARDA : Bir isi n tcmcnlcnmosı
için geçen
~.
"".
.-".
'
~'toplClm zal1lQnı,
" , iı::K STANDART: Bu Yönetmelik hükümlerine
göre
,:.,~ues~ese işyerlerindaki bir işin ilk defa saptanmış ston~:ciortını,
'.
,
,

fL'

,

r

9

"YENiLEMESTANDARDı:

Bu Yönetmelik hükümlerine
standardı saptanmış bir işin 24. maddede belirtilen
nedenleHe tekrar soptcnrmş .stcnocrdrm,
,
$E'NTETiK STANDART:
Yerli ve yabancı literatürde
::Crrıevcut y'eyq bu Yönetmelik hükümlerine göre saptanmış
, bir iş standardınm tamamından veya bir Veya birkaç iş
, elemanının standardından, benzer spesifikasyonları
ihtiva
:~ eden diğer .bir iş veya iş eleman {ian i için kullanılmak
'üzere
oluşturulmuş, iş stondordmı,
,}, tanımlamaktadır.

ğôre

. iŞETÜOÜ

:BiRiMLERiNiN TeşKiLATLANMA

ESASLARI:

MADDE : 3~ Amac ve kapsam maddesinde belirlei' nen işlerin yapımı için benimsenmiş temel teşkilatlanma
,c, ; iıkesi; YAO Grup Müdürlüğü teşkilatı içinde kurulmuş ve
iş etüdü hizmetleri ile yükümlü olan Endüstri Mühendlsll-'
i,
i ';i 9i kısmı Merkezi birim olmak üzere merkezi birimle
bağ, lantılı daha küçük işyeri birimlerinin teşkilandırılmasidır.
:"
Buna göre :
',
.
a) Yönetmeliğin

yayın tarihinden
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itibaren

iş ölçümü-

_1
'Al
,~

"
~i
ne tabi işlerinmevcut olduğu ,(Bak. geçici madde 1/0 v~<J
1/b) Müessese Merkez Servisleri, Servis Mi,id..ürıüklerine
~~
bağlı iş etüdü müherıdtslert.üe
bunlara .bağlı iş ölçücüler<{
den oluşan birimleri; Bölgeler her bölümde bölüm istihsal')
başmühendisliklerine bağlı iş etüdü mühendisleri ilebun;~l
lara bağlı iş öteücüten. bölge merkezlerinde iseBölge Mü,::1
dürlüklerine bağlı iş etüdü başmühendislikleri ile btınlara':~
~Clğll~ş etüdü mühendisleri ve iş ölçücülerden oıuşan, bi-,;~
rımlen kuracaklardır.
/~
, iş etüdü mühendisleri ve iş ölcücülerlnln sayısı torno .~'~
men o bölümün (servisin) iş alanının genişliğine, işçi so- ',11
yısına, kuııanılan teknolojilere vb. gibi faktörlere bağlı ise,',
de, bölümler için bölüme bağlı her 750 kişi başına bir iŞ:;;
, etüdü mühendisi ve her 250 kişi başına bir iş ölçücüsü;jc',
BÖlge Merkez (lhzorct başmühendisliği, kuyular başmü- 't~
hendisllqi; materyal başmühendisliği, elektro - mekanik,,~t.
başmühendisliği, harici işler başmühendisliği vb. gibi) ve-~h
Müessese Merkez Servisleri icin ise bu servislere bağıl"
her 1000 kişi başına bir iş etüdü mühendisi ve her 250 kişi
bcşıno bir iş ölcücüsü tetrlk edilecektir. lşçi sayısında,kısa dönem icindeki değişmeler dikkate alınmamakla birlik
te her yıl bu prevü yeniden saptanır.
,
b] iş etüdü başmühendisleri ve mühendisler kadro- <:
yönünden tamamen, o servisin (bölgenin) elemanı olurlar. Bununla birlikte, bu personelin sürekli eğitimlerinin
sağlanması, gelişen iş etüdü tekniklerine ayak uvdurmclo
nnın temini ve bundan sonraki kısımlarda açıklanacak
olan iş ölçümlerinin yapımı, bu ölçürnlere ait sorunların
çözümü' nihai raporların yazımı, sentetik stcndcrttcnn yaratımı ve yazılı dökümanlardan iş, standardı türetme konularında usul,, bilgi kaynağı vevönetlrn birliği sağlayabil
rnek amaclarıyla' merkezi birim ile "Zorunlu lstlşort., bii'
bağlantısı bulunacaktır.
"
" ,
'
c) iş etüdümühendisleri ve iş öteücüfert işe başlama
,

:,~

j,.,:

-
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lonm müteakip, eğitim birliği soğlcrnck amacıyla kadro irtftıatıı olarak merkezi birimemrinde en az 3
süreyle
.C.alışacaklardır.

oY:

ış

ETÜDLERiNiN

YÜRÜTÜMÜ

:

MADDE : 4- o) Müessese yeraltı lşyertertndaönce: j,:!ik strosı belirlenmiş iş ölçümüne tabi olacak işlerin (bak.
:~t:geçiclmadde 1) ilk standartlarının saptanması çalışmala~-ri Merkezi blrlmce: yenileme standartlarının saptanması
:~çalışmaları ise bölge iş etüdü birlmlerlnce:
..;'
b) Müessese ve Bölge Merkez servislerindeki ilk ve,
r;;' yenileme standartlarının saptanması çalışmaları ise o ser
~lVislerin iş etüdü birimlerince yürütülür.
,
~:
Merkezi birim gerekli gördüğü takdirde veya iş etü~dü birimlerinin talebi üzerine, mevcut imkanlara göre yetfnileme standartlarının saptanması çalışmalarını yürütebilir
W" .

00

-

-

-

'

'

,,'

f.~,IŞOıeME TEKNIGI :
h"

~'
MADDE: 5- iş etüdü rnühendislerlnce, ilk veya yeni
[ lome standartlarının saptanmasinda iş etüdüne. girmiş
"kronometrcj., "iş örneklernesl.,vb. gibi direkt ölçmeyi ge
[; rektiren iş ölçme teknikleri kullanılabileceği gibi merkezi
r- birimin tasvibi ile, "önceden saptanmış hareket zaman sis
temleri, "istatistiksel tahmin" "Sentetik standartlar" vb,
gbi direkt ölçmeyi gerektirmeyen bir iş ölcrne tekniği veya anılan tekniklerin birkaçı beraberce kullanılabilir.

l'

i

ı,

r

: ' TOLERANSLAR:
MADDE : 6- iş standartlarınm
hesaplanmasında
uyulması gereken dinlenme toleransıarı EK - 3 de bellr[etiimiş olup, Müessese işyerlerinde yeterli sayıda etüd ve'pıldığında bu tolerans sınırları YA. Müdürlüğünün' tekljfi
.ve tarafların tasvibi ile etüdler sonucu elde edilıyıiş yeni
değerlerine dönüştürülebilir.,
-166 -

~1
R~PORLAR,. ONAY_ VE UYGULAMA ~

.

>:~

MADDE : 7~ Iş etüdü mühendis (ler) Ince _.saptanan~i
bunlcnnaecerf! olduğu ko- :;;1
şulları da (iş spesifikasyonları) icerecek şekildehazırlan<;j
miş bir rapor halinde doğrudan merkezibirime intikal et";'
tirilir.
.
.
.
. '.
.,"]
• MADDE: 8- iii{ ve yenileme standartları merkezi bi- ~
rimln onayına tabi olup, merkezi birimce onaylanmadıkça4~
muvckkct stcndcrtlcn olarak kabul edilir. Muvokknt stari;~
canlar üzerinde merkezi birim her zaman çalışmalar yap-:~
maya -ve i veya voptırrncyo ve bunları inkişaf ettirmeye31
yetkilidir.
.;~
_ MADDE : 9- Muvakkat standartlardan ilk standart.~
far anayiCmıneaya kadar bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş·1
tarihinden önceki; yenileme
standartları
onaylanıncaya'~
.
kadar ise. yenilenmesi talep edilmiş standartlar gecerlidir~l
MADDE: 10- Merkezi blrlmce onaylanan ilk ve ye.~
nilerne standartları Müessese MÜdürlOğünce Sendikaya~
bildirilir ve en az 24 saat önceden işçi (ler) e haber veril.-,;i
rnek suretiyle uygulanır.
.
. ;~
iik veya yenileme standartlari,

.

.~

,~

iKiNCi
KislM i ;

BÖLÜM

ış ETÜDÜ iÇiN

-

.;;ı

)1
"-:"J

MÜRACAAT YERi, ŞEKli

VE SıRALAMA

tş ETÜDÜ iÇiN MÜRACAAT VERi VE ŞEKli .:

'---~E
.J

Jı

Ef
"j

MADDE 11- Müessese yeraltı işyerlerinde ilk ston..\l
dortlnrm saptanması çalışmaları merkezi blrlmce
belirli:J
esaslar dahilinde vürütüleceölndentbak,
geçicimadde 2),f~
ilkstandartların
soptcnmosıfcın
merkezi birime aynca~~
müracaat yapılmaz.' Müesseseyerüstü
işyerlerinde isej
mürocöotlor, ilglHservislerilı iş etüdü birimlerine yapııır.<~
MADDE : 12- Saptanmış olan bir iş. standardının 24.j

.

a
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j
j

,. , b) Servis amirieri tarafından mürocaall,ar doğruda
işçiler tarafından müreecetler ise servisgl)1i~l~r!Ranal,ı
la kendi iş etüdü birimlerine EK ~ 1 de.~f}liitiıen>'·Et'
Tekrar, Talep Formu" 3 kopvo doldurulmnk suretiyle y

. pılır,
Servis amirIeri ve iş etüdü birimleri gerek kendiler
nın, gerekse kendllerlne intikal eden mürcccotlorto ilgi
olarak yapacakları ve / veya yaptıracakları incelerne s
nucu iş standardının yenilenmesine karar verilmesi halilı~
de gerekçe raporları ile birlikte doldurulmuş formların bi
rer kopyası ilgili şube ve YA Müdürlüğüne (bilgi için) gö
derilir.
sıRALAMA:
MADDE : 15- Yenileme standartlannın saptanma
için bölqe birimlerine intikal eden müracaatlarla ilgili ol
rak Bölge ve bölüm iş etüdü mühendisliği; Müessese Me,
kez Servislerine intikal eden müracaatlarla ilgili olarak is
ilgili servislerin iş etüdü birimleri mevcut imkanlara gör
sıralama, yaparak tatbikat safhasına geçer.
KıSıM

ii ~iş ETÜDLERiNE BAŞLAMA, EKiPLERiN
OLUŞUMU VE CALiŞMA ESASLARI,

iŞ .STANDARTLARININ

SAPTANMASI

~ŞETÜDLERiNE BAŞLAMA :
MADDE :16- ilk veya yenileme standartlarınm sap
kullanılacak iş ölçmetekniği ve lzlenece
usul, iş etüdü mühendisince ilgili işyerinde vcpılocok in
celems sonunda belirlenir.
tonmostnde

EKlplERiN TESEKKÜLÜ VE ÇAıısMA ESASLARI
'"

,•. 1-

,

MADDE ; 17- iş etüdü mühendisince benimsenen i.
ölçme tekniği gerektirdiği takdirde; ISI, ışık. toz, gürOlt'
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'. gibi işyeri çevre koşullarından hangilerinin o

işyeri

çiii tesbit edileceğine ve standardı saptanacak işi yapan
i~;çi(lentnseclmlne:
1-- is etüdü mühendisi,
2~ etüdünün yapılacağı servisin bağlı olduğu en
'yakın başmühendisi (idari servislerde servis şefi) veya
yetkilendireceği bir kişi.
", 3- Doğrudan işi ölçülecek işçi (grup çalışmalarında
~,;;grLıbunseçeceği kıdemli bir işçi) veya Sendika temsilcisi
;:;(veya vetkilendireceği işyeri temsilcisi)
~~olmak üzere üç kişiden teşekkül edecek bir komisyon taf!",'rufından karar verilerek, EK - 2 de belirtilen form doldu" .. rulup, imzalanır.
~~,'
iŞçi veya sendika, yazılı olarak bildirilmesinden itiba~~5:tenüç tam iş gunü içinde komisyona katılmadığı takdir~,:ce, tek taraflı olara~ ya~ııan tesbitler geçerli olur.
fJ;,~.." MADDE: 18~ lşyen çevre koşulları ve / veya stan~;~,dardı saptanacak işi yapan işçi (ler) in seçiminde anlaş~S~
, mazlık halinde son ~arar işyeri amirine aittir.
;,:,
MADDE : 19- Iş etüdleri, iş etüdü mühendisi ve ye):, teri kadar iş ölçücüsü
tarafından yürütülür.
iş etüdlerinin yürütumüne Sendika temsilcisi veya
yetkllendlreceğl işyeri temsilcisi ve iş etüdünün yapıldığı
servisin bağlı olduğu en yakın başmühendisi (idari servis

iş

iit

~,<

f':

~~ lerde serv.iS ş~fi~.gö~ıemc~?lara~ ~?tı~.a~.ilir
.. ~nca.~, her
ış etudu muhendısı ve ış ölcücülertnln gozlemleri geçerlidir.
,
~:,
MADDE : 20- Bütün iş etüdleri her türlü gizlilikten
~;;; kccmuorck, işçi {ler) in haberli Olduğu durumda yapılır.
ii:'
MADDE : 21- iş etüdü mühendisi, etüd esnasında
işi .y,ava.şlatmak, Olduğundan zor veya kolay ~ö~,term,
ek,
tarıf edılen metodun dışında calışmak veya, duşuk stcnt._dart
elde etmek için benzeri hareketlerde bulunmak gibi
~.,.' eğilimlerini gördüğü işçi (ler) üzerinde etüde devam et~
lk:, mev: reddedebilir.
'

er:, durumdo

t.

i~,~;
,

tt

t/

i~~·
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Uyanlara rağmen benzer hareketlerde
ısrar eden iş,cil
(ıer) in tutumu işyeri amiri tarafından bir disiplin suçu o~Ef1
rak telakki edilir,
}i;;J
.
--M
MADDE : 22-, Madde 21 'deki nedenlerle is etüdüne~
devam edilmesi imkansız hale geldiğinde,
aynı"işyerind;!
.scdece standardı septonecek işi yapan işçi (ler) yenide~~
, seçilerek iş etüdü yapııır.,!

ış

ST ANDARTURiNIN

SAPTANMASI

1'"

MADDE : 23~ iş etüdleri sonucu iş ~tandartıannın'll
hesaplanmasında; işin yapılması esnasında ortaya çıkan':!
f;zyoloiik ve psikolojik etkilerden işçi (ler) i arındırmaı(
ü;'ere EK,- 3 de belirtilen dinlenme toleransıarı iş etüdü~~l
.!t
göre, İşı
e.emcnlcnrun kök (temel) zamanlarına % olarak ilave ediJ
llr,
.
.\;;1

nı.n yapıldığı süre içinde tesbit edilen faktörlere

Her durumda, her bir iş elemanına verilecek dinleni)
me .toleransı yeraltı işyerlerinde % 50, yerüstü işyerıerin{f~
ele ıse .% 30'u geçemez.
'.~
Dinlenme toleransıarı dışındaki. diğer
toıeransıar;~l
(mevcutso)
iş etüdüteknik
ve yöntemleri ile saptanarakk,j'~

iş elemanlarının kök zamanlarına, iş stcndcrdınu veya brüt3.;;.~...
iş zamanına tatbik edilir.

iı

K!SIM

m;

ts STANDARTLARININ YENiDEN

':',.1

SAPTANCAG~ HAllER

'i

'~~

MADDE : 24-- Uygulanmakta
olan bir iş standardl+',,1
nın, geçerli olduğu koşullarda (spesifikasyonlarda)
deği~ji
şiklilc olması veya hesaplanmasında bir hesaplama hata~4j
sının tesbit edilmesi halinde, yenilenmesi talep edilebilir.'}~
MADDE ; 25- Yenileme talepleri üzerine ilgili birim-~l
lerce yapılacak Ve i veya vc1ptıniacak incelemelerde Sen·/~ı
clko temsilcisi veya yetkilendireceği işyeri temsilcisi göt~~
'.,:E

lemci olorck katılabilir.
inceleme sonuçları,

'
öıçü~e~1lir şartlar

"i
için ilgili ser-/~i

vislerden (örneğin, Toz Ölçme Laboratuvarından)
alınmış'
'ölçü raporlan; ölçülemlyen şartlar için ise yazılı gerekce
roporlcrt i1ebelgelendirilir.
24. maddede anılanhususların kesinlik kazanması halinde standart
yenilenir, aksi
halde yenilenmez.
Bir iş standardının yenilenme sayısında herhangi bir
-smır yoktur.
MADDE : 26Taranardan birisi ilk veya yenileme
standartlarınin
saptanması çalışmalarının
herhangi bir
noktasında etüdüyürütmsklegörevll
kişi (ler) in değiştirumesini veya saptanmış olan iş standardının, 24. meddede belirtilen nedenler hariç, tekrar saptanmasını bir de-.
reve mahsus olmak üzere talep edebilir. ilgili birtrnlerce
tclebin yerinegetirilmesiiıi
müteakip, bu defa edinilen 80
nuclcro taraflardan
birince bir itiraz vukuundo, serbestçe
seellecek ve fakat bu dalda yeterliği belirlenebilecek
bir
kuruluşa (örneğin ünıversıtetere). daha önce kultomten iş
iş ölçme tekniği kullanılmak ve 23. maddede belirtilen toleransıarı tatbik' etmek suretiyle bir etüd yaptın!abilir. Bu
tckdtrde, geçerli olacak iş stondordı, itiraz edilen
stcndart!a bu en son saptanan stcnocrdın ortalaması
alınarak hesaplanır.

ÜCÜNCÜ

ceşrru

BÖLÜM

HÜKÜMLER
TOPiLANTllAR
MADDE : 27~ Müessesedeki iş etüdü başmühendis
ve mühendlslerl, çalışmalarıyla ifgili olarak ayda en az
bir defa YA Müdürlüğü
Endüstri Mühendisliği, Müdür Yar
dımcısının (veya görevlendireceği
kişinin) başkanlığında
toplanırlar.
i-'UZMET içi EGiTiMLERi
:

MADDE : 28-

Mei'keLi birimiri

düzenleyeceği perl .•
odik hizmet için eğitimie~.ine, Müessesedeki
bütün iş
etüdü başmühendis ve mühendisler! ile iş ôlcücülerlkotılırlar.

.•.....
'112-

GEÇiCi

MADDELER

:

.'

MADDE : 1- o) Müessese işyerlerinde iş ölcümüne.j
tabi olarakcalışılacak işler ve bu Işterta. standartlannın ,~
saptanması için öncelik sıralan YAO. Grup MÜdürlüğü:;
pün teklifi ve Müessese Müdürlüğünün tcsvibllle saptanır',"
b) iş ölçümüne tabi işleri olmakla beraber iş etüdüil'
birimi oluşturması ekonomik olmayan merkez servlslerln :
• de iş etüdü hizmetleri. benzer iş ölçümüne tabi işleri ya· <.
pan ve bünyesinde iş etüdü birimi
oluşturan diğer bir ;';~
merkez servisi tarafından yürütülür. iş etüdü btrlmlertnln ~'L
oluşturulmayacağı servisler ile bunların iş etüdü hizmet '
lennln hangi servisler tarafından sağlanacağı YAO. Gr!Jp ,
MüdürlUğünün teklifi ve Müessese Müdürlüğünün tosvibl
iie saptanır.
.
MADDE: 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihin
den itibaren Müessese yeraltı işyerlerinden birisi YAO. '
.Grup Müdürlüğünün teklifi ve Müessese MÜdürlüğünün
tcsvlbl ile pilot uygulama yeri olarak benimsenir.
Merkezi birimce yapılacak plonlcmovo göre pilot işyerinde yürütülecek çalışmalara 3. maddede teşkilatlan-.
ma esaslarında belirtilen Müessese Bölge Müdürlüklerine bağlı iş etüdü başmühendisleri ile mühendisleri ve iş
ötcücülerl katllır,ı
Pilot işyerinde. torkh işler icin saptanan iş atendert- ,
lan, bu işlerin bir kısmı veya tamamı icin, pilot işyeri veya "'I
havzanın aynı "koşulları" haiz yerlerinde uygulanması,
YAO Grup Müdürlüğünün teklifi ve Müessese Müdürlüğü \,
nün tosvlbl ile olur,
..~

'1

YURÜTME

t

:'.,

MADDE: 29- Bu Yönetmelikte ocıkco belirtilmemiş
konular YA. MÜdürlüğünün yürütümü ve / veya denetimi
oltmdodır.
MADDE: 30- Bu Yönetmelikte bir hükme bağlanma
mış konularda itirazlara nihai karar mercii Müessese Müdürüdür.

.
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KÖMÜRLERi iŞLETMESi
MÜESSESESi
(ETÜD TEKRAR TALEP

FORMU)

BaşmühendiSliğine
•••••••••••••••

11

••••••

•••••

••

IMüdürlüğüne

••

Bölgesi veya Şubesi
Bölümü veya Servisi

.
.

Ccağı veya Kısrru

:ftO.cH.HeHHf;

•••••

•

••

fI~OCd

•• ~

Standardının yenilenmesi talep edilen_iş ve diğer tanıtma bilgileri
talebinin gerekçesi

~

.
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e

ii •

() Q"

e ••

i>

•

8..•.•0 G"

OJ

/i

•

i

~ ••••

"

••

o"

•
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$

0:0" o tl •• e o e e ll'"''''

••••••

e " c ••

o e IIIe EI1) ~

işyeri Amiri

Talep Eden

Yukarıda belirtilen gerekçeüzerine· yapılan i yaptırılan araştırma sonucu. iş standardının yenilenmesi uy~
gun görülmüştür i görüımemiştir.
.
Ölçülebilir şortlar için ilgili servisten alınmış ölçü raporu /ölçülenıiyen şartlar için yazılı gerekçe raporu ekte
sunulmuştur.

........•...............

. -

Başmühendisi
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EREGLi KÖMÜRLERiiŞLETMESi
. MÜeSSESESi
(iŞYERi CEVRE .KOŞULLARI

Standardı scptonocclq iş
Bölgesi veya Şubesi
Bölümü veya Servisi
.. Ocağı veya" Kısmı
Işin yapıldığı yerle ilgili tanıtma
bilgileri

TESBiT

• ••••••

FORMU)

'ii." •••• to •• cı , " •••••••••••.•••••••••••••••.•

·

••••••••••

,

··.....i~.'.
Q

cı

$

•••••

$

".'

.~O , ~.• _•••••••.•••••••

~

','
_ .•

••••••••••••••

,I •• t:.'"

.
~."

Yukarıda belirtilen işyerindeki işin standardının saptanması için, yapılan inceleme sonunda işyeri çevre ko-:
şullcnndcn: ısı, ışık, toz, gürültü, duman, titreşim. hava,:
durumu ve ayrıca ,
nın tesbiti; elln-:
deki Işl güvenlik, nitelik
nicelik standartlarına uygun,
_otorqk yerinege~jr~bilmek için gerekli fiziki yeteneklere,"
nnloyışve ağitma. beceri ve bilgiye sahip '.0'" •••"._•..•••• -

ve

standardı saptanacak işi yapan işçi (ler) : olarak
görülmüştür.
- .~
Işyeri Amiri

Iş Etüdü Müh.

-

işçi veya Sendika Tam .
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SII· ıçme, Ltuva lte. ı'ht'
tıyacı
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A. ,şAHSI IHTIYAÇLAR
~

ı

===tt""XCllla

M!IIi

ıııtıı.I.mı::'!LL'3DU~~~~..;Za:.,.,..;,ı.~,ı.:.;'Zi

E;~~
'0/0

a-,
VJ,.<.

B.. EFOR
.'.
(Kaldırma, ·çekmeya da itme)
ı. Önemsiz
'
Haf~f tezg~ iş~_?turarak
2. Çokhafif
Haf~ t:zgah ışı-aıyakta
3,. Hafif
Hafıf kurekleme
.4. Orta
Demir kesme veya eğeleme
5. Ağır
Ağır çekiç sallama (3-15, Kg.)
6. Çok ağır
Yük yükleme
7. Aşırı
~~;ı.;,.ç~;:~p.:J.jiırı.~=".......==~.If%

...ı. c.POZfSYON"'---=~~
.
ı. oturma
Normaloturarak
çalışma
Q)
ı. Ayakta durrna
~ÜCtit di~ ~urumda ve_vücut

-.Jl

ağrrlı
gı her ıkı ayağa dağılmış
.
Bır a:ı:.a,ğı
.kontroıda kullanarak tek
..ayak üzerınde durrna.
Yan; yüzüstü veya sırtüstü yatma.
ayaklar veya diz üzerine dayanarak eğilmiş veya çömelmjş

(iki ayak üzerinde)
2. 1. ayakta durma
(tek .ayak üzerinde)
3. Yatma
4. çonieımevü:out
~~.,.,..~~

D. HAREKETLER
1. Normal

.•~

2. Sınırlı
3. Sıkm tıl~
4. Smırfandırtlrmş
(yalnız ol'ganlar)'
5. S·mırlandırılIl1J:ş
(bütün viiıcut)
~~~·""'!"7"""="""'P~~"c....,..vm.=:ıı

•

_••• _~..-.:..~

""bm,.",, •

..•.••
X',QLL\ILI~~1""L"·~~i#H

•.•::.'.ı:tol~ıı.c:.ır.ı r'.:w~~ı19",,"p_"'N·

i Balta, çekiç vb, ,gibi aletten

Serbest
çe sallama
Balta, çekiç vb. ,gibi aletleri sınırlı
SaIJama
•Bir ~Meağiryük
taşıyarak hareket
Kollar baş üzerinde çalışma
..

i

İnce kömür damarlarında çalışma

Taşımaya eşdeğer
(çift elle)
.yüksıüz
0_ 4 Kg.
4-1.2 'Kg.
12-20 Kg,
20-30 Kg,
30-50 Kg.
dan fazla

ı%
iC.'SJ'II~t<,~:

Erkek

Kadın
'0/0'
TOleran8~~değer:leriaşağıdaki
porafikten he
;apıanır.

1%

1

.

'.

~.~o
2
0-2
0-2

M. ,%1%'....
4_1;;;.;0
••••••

c.,_ ,

O

i

{}-5

'

i ::~'.,'I,:

O~5
5-10

.
10

.
eı:tı'.\

,......,

'~..

••.

~y,-"

E:"G6Z~-YORGuNLUGU~~=-==~="""

Aydıırrılatma
__ iyi

~Aydınlatma
zay~f/de~~e;bilir

~ .. t
"1"
1 tL . . k"
,%
. '..;TGS erge ve o çu a e erırıı o uma
O
Tam makina işleri
2
2:
3. Devamlı göz dikkatı-değf] Duran veya hareket eden bantlarda
.şik noktalara
triyaj
4
Ufak ve/veya hareket eden cisimle
4. Devamlı göz dikkati-sabit
ri kontrol
noktalara
,,~
••.•.•.
V~.,:""',._
_,•.":O;u;1."li,M=r:7-r.:"""'~"',..·..-,;aJr••.•
~~=~~,
·='~;~~~~='='SiCAKim=~~~"~'·B~~'
F. ISISAL ŞARTLAR

••

ı%
1

1. Ara ara göz dikkati

2. Hemen hemen .dev. göz di

2
5

8

I·
.
.

"=:~~:-~1I1l!~~;
~i

~

1. Donma
2. Düşük

~ 30 F
0

'13.

.c...!<~~~

r:~e:;;ı=~

i~

i

%
AlD'un üzerinde

ij 32-55°F

Normal
4. Yüksek
•.•• i 5. Aşırı
•.•••
~G. ATM08FERİK
1. İyi
2. Orta
lLIıı;JI

(-1OC) altında

(0-13°C)
~ 10-.0
55-750F
(13_240C)
.,
O
75-1000F (24-380C)
~ OAO
~Il.!;,;;:,,,,"~_,",,,,,,~.ı:ı:.:...
lOGoF (38°C)
üstünde
1,1Qiın üzerinde
.•,•••••.•.
,~ıı:.
•.::.',..;:ı.~',,,,,:;;,,,<l.o __ • __ ~.,~:.:~~,==.ı.:~ı:.~mumımı;p:ııpııı;ııpl'R"".....,.g=

~. '%
.'
. ~12'nrn üzerinde

i

~
~
~

ŞARTLARj

i

ı

.•,,".ı."'~O':'/f'$,~rO!1ı.':"J::T~~·!ı'r.:-"'~:ı:IJı~~

! İyi

odalar veya temiz hava
ı Kötü havalandırrlmış
havalandrrılmış, zehtrsiz . fakat kötü kokular

12~5
5
5-100

~,I'......",.,,:;."t..:.o:.ı:::~""~
ıor) ün üzerinde
%

m

o

~

0-5

ğ veya zararsız duman mevcut yerler

. F'ilitreli maske kullanılmasını gerektiren zehirli toz
veya yüksek konsantrasyonda zehirsiz toz ihtiva eden,
hava
.
, Maske 'kullanılmasını gerektiren zehirli dııman weya
4. Kötü
,) toz ihtiva eden hava
~H~~D]6ER.ÇEVREL'ŞARTLARI
·.'X_"~'·
1. Temiz sağlıklı, kuru ve aydınlık çevreler iş üzerındeetkili 'olmayan düşük
S. Zayıf

i

!s:eviye.si

5-10

10-20
%
O,

f§).,~~

2. 1ş çevrimi 5-10, saniye arasında devamlıolarak , tekrarlanan yerler
3. Iş çevrimi 5 saniyeden daha az, olarak tekrarlanan yerler
4. Aşırı gürültü .. Örneğin perçinlenme (tolerans gürültünün devamayla
4.1. Pres veya saç montaj atelyeleri gürültü
.
Hava:lı

orantılı)

L-~
3':5
0-5

1

~7.Bu",şekild,e,kanş,lk etkilerin, iı,'rÜnü~ka:iÜesı;;~'tki
iı.....·
,
.y~ptığı
yerlerde.
--:',' 'l'W, ?an, (,~ijşeme) veya makina. titr~iji~eri Örneğin
,5-15
pnomatlkdel, ık delme (tole rans) tıtreşımının devamayla .'
~,

1·0'-5 i~.

·

I 'i.

, orantılıdır.)

a

.

Aşırı şartlar,

s;,"":r."»'"~""""".

__

"""--_

,.

.. _-«!.~~~.;.:'"~~1!!Iı=~--:~

TABLONUN

KUllANılMASıNDA
HUSUSLAR

.
~
i 5-15 ~

DiKKAT EDilECEK

T. Tabloda belirtilen tolerans değerleri iş elemanlarının
kökzomcnlormo
% olarakilave
edilir. .
'
2. (B), (C) v~ (D) faktörlerinde herhangi bir alt faktör
lcintolerons verlllrken. bitişik diğer alt toktörtler)
in etki
si de {aşağıda madde 3 de belirtilen esaslara göre} dik
kate olmoccktrr.
ÖRNEK -

1

Bir iş elemanının tamamlanması için geçen 10 daki
kchk süre içerisinde çoğunlukla (C2) alt faktöründeki po;
zisyona göre çalışan bir kişinin zaman. zaman ve kendi
sine yorgunluk verecek bir süre (C2.1) alt faktöründeki
pozisyonda da calışması halinde her iki alt faktör dikkate alınarak tolerans verilir.
ÖRNEK - 2
ince kömür damarlarında kaldırılan birsarmaya
vu
ruimak üzere çatal direk kesilmesi işlemi bir iş elemanı
olarak kabul edilmişse bu iş elemanı için (D) faktörünün
(D2) ve (D5) alt faktörlerine ait tolerans değerleri ayrı ayrı
verllernez, lira bu işelemanının
yapılması içingerekli
(D5) alt faktörüne tabi olup, verilecek tolerans bu faktöre
ait toleranstır.
3.a) Tolerons değeri tek olan veya olmayan faktör
(ier) için verilecek tolerans miktar(lar) i, iş elemanının ta
mamlanma süresi ıcerıslnde. o faktör{ler)e tabi
olarak
conşucn süre{ler) ile orantılı olmalıdır.

-178 -

ÖRNEK -

3

Bir iş elemanının tamamlanması için geçen .10 daki" .kotık süre içerisinde devomu olarak (D2) ve (D3)' alt fak
törterine tabi oiarak cohşurmşso,
(D) faktörü için verile
cek tolerans %5+ %5= % 10 dur.
b) Eğer süre(ler) çok kısa ise o faktör(ler) için tole
rens verilmez.
ÖRNEK -

4

Ornek 1de (C2.1) pozisyonunun bir defa ve kısa bir
süre ounmosı gibi.
c) Kök zamanı çok düşük oları iş elemanlarında (b)
şıkkındc anılan hususta bir tolerans verilip vertlmeveceği, iş etüdü mühendisinin insiyatifindedir.
dı Folctörtler)e
ait süre(ler)in kesinlikle saptanama
C1ığı veya saptanmasının zor olduğu hcllerde. bu süre(ler)
hakkında iş etüdü mühendisinin etüd esnasında edindiği kanaat esastır.
.

"':~~~

4
(B) fnktörüne Git taşımaya ışdeğer ağıriıklar tab
lada çift el icin veriimiş olup, bu ağı::.:':I(j(a cıit tolercns
lar, ağırlıklar tek el'e lndirqenerek a~0~~lrJcı(,;< groli1<ten
hesaplanır.
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