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HMD 

Hızlı Maruz Kalmayı Değerlendirme(HMD) 
 

(Mesleki kas iskelet risklerine maruz kalmayı  hızlı değerlendirme ) 

 
 

HMDÖ: 

▪ Ergonomik girişim yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra  bel, omuzlar, 

kollar ve el bilekleri ve boyunun kas iskelet risk faktörlerine maruziyette 

değişiklikleri değerlendirmek için hazırlandı . 

▪ Değerlendirmeleri yapan gözlemciyi ve doğrudan iş deneyimi olan 

çalışanı kapsar. 

▪ Bir girişim sonrası maruziyet skorlarında değişimi gösterir. 
 

 
 

 

Çalışanın Adı :    

 

Çalışanın ünvanı :    

 

Görev:          

 

 Değerlendirmeyi yürüten:   

               

Tarih:                                                                 Saat: 

 

Yapmak zorunda olduğu işler: 
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Çalışanın Adı 

Gözlemcinin Değerlendirmesi 

 Bel 

A-İş yaparken bel:  

(Çalışanın  kötü pozisyonunu seçiniz) 
A1  Hemen hemen  nötral (düzgün) pozisyonda mı? 

A2   Orta derecede öne  veya yana eğilmiş ya da yana dönmüş 

mü?  

A3   Aşırı derecede öne ya da  yana eğilmiş veya yana dönmüş 

mü? 

 

B-Aşağıdaki iki görev seçeneğinden  SADECE  BİRİNİ seçiniz 

BU 
Sabit pozisyonda oturma ya da ayakta çalışmayı gerektiren işlerde: 

Çoğunlukla bel sabit pozisyonda  kalıyor mu? 

B1  Hayır   

B2  Evet   

  

VEYA BU 
   

Kaldırma, itme/çekme ve taşıma işleri sırasında belin hareketinin 

sıklığı  
(örneğin; yükü hareket ettirme)       

B3  Seyrek mi ? ( dakikada yaklaşık 3 kez veya daha az) 

B4  Sık mı            (dakikada yaklaşık 8 kez) 
B5 Çok sık mı ? (dakikada yaklaşık 12 kez ya da daha fazla) 

 

Omuz/kol 

C- İş yaparken eller 

(Çalışanın kötü pozisyonunu seçiniz) 
 

C1  Bel düzeyinde ya da altında mı? 

C2 Yaklaşık göğüs düzeyinde mi? 

C3  Omuz düzeyi ya da üstünde mi ? 

 

D Omuz kol hareketi : 
(Çalışanın  kötü pozisyonunu  seçiniz) 

D1  Seyrek mi ?  (Aralıklı  hareket) 

D2 Sık mı ?  (Arada duraklamalarla  düzenli  

hareket) 

D3 Çok sık mı ?(Hemen hemen sürekli  hareket) 

 

E Bilek / el 

İş yaparken  :  
(Çalışanın  kötü pozisyonunu  seçiniz) 

E1 Bilek hemen hemen düzgün pozisyonda mı ? 

E2  Bilek yana eğilmiş ya da bükülmüş pozisyonda  

mı? 

F  Benzer tekrarlamalı hareketlerin sayısı  

F1   Dakikada 10 kez ya da daha az mı ? 

F2  Dakikada 11 - 20 kez mi ? 

F3  Dakika da 20 kezden fazla mı ? 

 

Boyun 

G İş yaparken baş/boyun aşırı derecede öne veya 

arkaya  eğik mi ya da  yana dönük mü? 

G1   Hayır 

G2 Evet, bazen 

G3 Evet , sürekli  

 

 

L,P ve Q için ek ayrıntılarınız var ise belirtin 

*L 

*P 

*Q 

 

 

 

Tarih 

Çalışanın Değerlendirmesi 

 Çalışanlar 
H   Bu işi yaparken ELİNİZLE kaldırdığınız ve/ 

veya  

taşıdığınız, en fazla ağırlık ne kadardır ? 

H1   Hafif (5kg ya da daha az) 

H2 Orta ( 6-10 kg) 

H3  Ağır (11-20 kg) 

H4 Çok ağır (20 kg’ dan fazla) 

 

J Bu işi yaparken günde ortalama ne kadar zaman 

harcıyorsunuz? 

J1   2 saatten daha az 

J2   2 - 4 saat  

J3   4 saatten fazla 

 

K Bu işi yaparken  bir elinizle uyguladığınız  en 

fazla kuvvet düzeyi ne kadardır ?  

K1   Düşük    (1 kg dan az) 

K2 Orta       (1- 4 kg) 

K3 Yüksek  ( 4 kg ‘dan fazla) 

 

L Bu işin gerektirdiği görsel dikkat düzeyi nedir? 

L1  Düşük mü  ? (İnce ayrıntıları görmeye neredeyse 

gerek yoktur)  

L2  Yüksek mi  ? ( Bazı ince ayrıntıları görmeye 

gerek vardır) 

*Eğer yüksekse lütfen aşağıdaki boşlukta ayrıntıları 

belirtin. 

 

M İşinizde günlük taşıt  kullanma süreniz ne 

kadardır? 

M1  Günde 1 saatten daha az veya hiç 

M2 Günde 1 - 4 saat   

M3  Günde 4 saatten fazla 

N İşinizde günlük titreşimli aletler kullanma 

süreniz ne kadardır?  

N1   Günde 1 saat ya da hiç 

N2  Günde 1 - 4 saat  

N3   Günde 4 saatten fazla 

P Bu işi sürdürürken zorluk çekiyor musunuz?  

P1   Hiçbir zaman  

P2  Bazen 

P3  Sık 

*Eğer cevabınız sık ise lütfen aşağıdaki boşlukta 

ayrıntıları belirtiniz 

Q-Genel olarak bu işi ne kadar stresli 

buluyorsunuz ? 

Q1     Hiç 

Q2     Az 

*Q3   Orta  

*Q4 Aşırı 
*Eğer orta derecede veya çok ise lütfen aşağıdaki 

boşlukta ayrıntıları belirtiniz 

 

 

 

 
 


