
BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ 



ERGONOMİNİN TANIMI: 
 

 Ergo: İş 

 Nomos: Bilim (Yasalar) 

 Ergonomi: İşbilimi(Yunanca) 

 Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini 
inceleyerek bunlara uygun yaşama ve çalışma ortamlar 
oluşturmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. 

 



  

 Ergonomi, insanın işe uydurulmasından daha 
çok, işi insana uydurmaktır. Yani, fiziksel 
çevrenin insana uyumlaştırılması süreci 
demektir. 



AMAÇ: 
  Kaza ve yaralanmaları önlemek, 

 

Yorgunluğu ve insan vücudunun aşırı kullanımına   bağlı; 
kaza, rahatsızlık ve işe devamsızlıkları en aza indirerek, 
bu sağlık sorunlarına bağlı olarak ödenecek tazminatları 
ve tedavi giderlerini en aza indirgemek, 

 

Verimliliği, kaliteyi, konforu ve üretkenliği en üst düzeye 
çıkarmaktır. 

  



KONULARI: 
 Gürültü, aydınlatma, ısı, titreşim, çalışma alanının 

dizaynı, el aletleri dizaynı, makine dizaynı, sandalye 
dizaynı, ayakkabı dizaynı ve iş dizaynı, mesai saatleri, 
vardiya, mola saatleri, yemek rejimi vb. 
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SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI 

 Ofis ortamında ısı ;  
   - Kış mevsiminde  18 - 22°C arasında,   
   - Yaz mevsiminde  23 - 26°C arasında 

 tutulmalıdır. 

 

 Nem Oranı %45-%60 civarında, 

 

 Gürültü  rahatsız edici olmamalıdır. 



 
Işığın niteliği önemlidir. 
Aydınlatma tekdüze olmalıdır. 
Aydınlatma durağan olmalıdır. 
Aydınlatma göz kamaşmasına neden olmalıdır. 
Çalışılan yüzeye gölge düşmemelidir. 
 
 
 





 

 Monitöre uzaklık, görüntüye, 
 ekran çözünürlüğüne, yazıların 
 okunabilirliğine ve monitörün 
 büyüklüğüne bağlıdır. 
 Ortalama olarak göz-ekran 
 uzaklığı en az kol mesafesi 
 kadar uzaklıkta (60-70 cm.) 
 olmalıdır.  

 

Monitörün kişiye uygun   düzenlenmesi, 



Tavsiye Edilen Kabul Kötü 

Yatay 20°   

30° 

30°   

Işığın karşıdan, yani 
bilgisayarın üzerinden 
gelmemesi sağlanmalıdır. 

  

Monitörün tepe noktası 
göz seviyenizden daha 
aşağıda olmalıdır. 



Ekran üzerine düşen yansımaları önlemek 
için monitörün eğim açısı değiştirilmelidir. 

Monitörün kişiye uygun düzenlenmesi, 



Monitörün kişiye uygun düzenlenmesi, 

Ekranda çok küçük karakterler 
kullanılmamalıdır.  

 

Ekran kontrastı gözü yormayacak şekilde 
ayarlanmalıdır.  

 

Monitörden gelen kimi zararlı ışınları 
önlemek için ekran filtresi kullanımalıdır. 

 



 

20 dk aralarla gözler ekrandan ayırıp 
uzakta bir noktaya odaklanmalı, 10–15 sn. 
gözler kapatılıp dinlendirilmelidir. 

 

Sık sık göz kırpma işlemi yapılmalıdır.  

 

Monitörün temiz tutulmasına özen 
gösterilmelidir.  

 



Klavye ve farenin kişiye uygun düzenlenmesi, 

Yazı yazarken sadece 2 parmak 

kullanılmamalıdır. 

Klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır. 

 



 

Doğru bir el-fare yerleşimi için klavye ve 
fare aynı yükseklikte olmalıdır.  

Fare klavyenin yanında olmalıdır. 

Bilek düz bir çizgide tutulmalıdır.  

Klavye ve farenin  kişiye uygun düzenlenmesi, 



 

Fare kullanırken bileği sağa ya da sola doğru 
bükmemeye dikkat etmelidir.  

El ve avuç içinin yukarı ve aşağı doğru 
döndürme hareketi fazla yapılmamalıdır. 



Klavye, fare,yazı ve okuma alanı, 
dirsekler vücuda bitişik, eller 
açılmış durumda iken, dirseği 
masadan kaldırmadan çizilen 
yayın içinde olmalıdır. 

   (Kol dairesi) 

Çalışma alanının iyi düzenlenmiş olması, 





 Doğru Oturuş Pozisyonumuz 

Nasıl Olmalı? 
 

 

 

 

 Ayaklar düz olarak yere temas etmeli,diz 90 
derece açılı olmalı, sandalyede beli 
destekleyen parça olmalı, sırt dik, omuzlar 
rahat, dirsekler 90 derece açılı ve bilekler 
nötral pozisyonda tutulmalıdır. 

 



 

Sandalyenin Özelliği; 

Sandalye ileri geri gidebilmeli,  360 derece  
dönebilmeli, yüksekliği ayarlanabilmeli, bel 
eğimini desteklemeli, sırt desteği 
ayarlanabilmeli, oturma yüzeyi yandan 
kalçalara baskı yapmamalıdır.  

 

Oturma alanı hava alıp verebilen bir kumaş 
ile kaplanmalıdır.      



Çalışanın masa altında ayaklarını 
uzatabileceği ve vücut hareketini kolayca 
değiştirebileceği alan olmalıdır. 

 

Eğer ayaklar yere temas etmiyorsa, ayaklara 
ek bir destek yerleştirilmelidir. 

 

 



 Oturma sırasında vücudun uygun duruş 

 şeklinin (postür) sağlanması; 

 

Baş nötral pozisyonda tutulmalıdır.     

Kişi tüm alanlara rahatlıkla 
ulaşabilmeli ve bu sırada vücudu eğilip 
bükülmemelidir. 

Oturma postürü sürekli (2 saat) 
değiştirilmelidir. 

 



Yanlış Hareketler ve Oturuş Şekli 



İdeal Oturuş ve duruş Şekilleri 





HAREKET SİSTEMİ 



       Boyun, Sırt ve Bel Ağrıları; 
Toplumun %80-85inde, özellikle masa 

başında çalışanlarda kronik ağrılar gelişir.   

Ağrılar, korunma ile çok büyük 
ölçüde  engellenebilir. 



Bel Ağrıları; 
Bel ağrıları; duruş 
bozukluğu, omurganın yanlış 
kullanılmasına bağlı mekanik 
zorlanmalar sonucu oluşur. 
Ağrıların %70 
kendiliğinden  6 hafta 
içersinde iyileşir. 
Dik oturmak omurganın 
yükünü% 25 azaltır. 
 



 

• Uzun süreli duruş, 

• İşin sürekli tekrarı 

• Kaslarda esneme ve sıkışma 

• Doku zedelenmesi 

• HASTALIK 









DOĞRU 
İTME 

DOĞRU 
KALDIRMA 



Vücuttan uzakta bir 

cisim tutulmamalıdır. 

Öne doğru 20 

dereceden fazla 

eğilmemelidir.  

Normal duruşta sırtta (omurgada ve kalçada) gerilim oluşmaması için ; 

Yana doğru 20 

dereceden fazla 

eğilmemelidir. 

Normal duruştan 

20 dereceden 

fazla sağa-sola 

dönmemelidir. 



-Boynun öne doğru bükülmesi maksimum 30, boynun 
arkaya doğru gerilmesi maksimum 10°   
 

 
- Kolların birçok kere kalp seviyesinin  
üzerine çıkarılması   
 
 
- Bilek bükülmesi maksimum  20° 
 
 
- Bileklerin gerilmesi maksimum 30°   
 
 
-Ön kol ve bileklerin döndürülmesi  
(parçayı çevirmeler…) 
 
 

Gerilme  

         Bükülme 

30° 10° 

Kalp seviyesi 





OFİS EGZERSİZLERİ 



OFİS EGZERSİZLERİ 
Başınızı sırayla sağa ve sola doğru 
yavaşça çevirip, 8 sn bekleyin.  
 
Kulaklarınızı her iki omuz bölgesine 
yavaşça yaklaştırarak, 8 sn bekleyin. 
 
Çenenizi öne doğru yaklaştırarak 
boyun arkasındaki kasları germeye 
çalışın. 8 sn bekleyin.   
 
 



OFİS EGZERSİZLERİ 

Omuzlarınızı kulaklarınıza doğru 
kaldırın, 3 sn. bekleyin.Ardından 
dairesel hareketlerle öne ve arkaya 5 
kez çevirmeye çalışın.  
 
Dirseğinizi arkadan elinizle 
kavrayarak, ters yöne doğru germeye 
çalışın. Ardından karşı omuza doğru 
gerilme hissedinceye kadar önden 
yaklaştırıp, 8 sn bekleyin.  



OFİS EGZERSİZLERİ 

Parmaklarınızı içi içe geçirerek, 
el ayası karşıya bakacak şekilde 
dirsekler kırılmadan esneme 
yapın. 8 sn bekleyin.  
 
Elleriniz aynı pozisyonda ve 
başınızın arkasında iken, 
dirseklerinizi arkaya doğru 
uzaklaştırarak 8 sn bekleyin.  
 



OFİS EGZERSİZLERİ 

El ayanız yukarıda olacak 
şekilde, sırayla sağa- sola eğilerek 
8 sn bekleyin. 
  
Ellerinizi arkada çaprazlayarak, 
omuzlarınızı geriye doğru 
yaklaştırıp belinizi çukurlaştırarak 
10 sn bekleyin.  



OFİS EGZERSİZLERİ 
Ayağınız yere temas halinde iken 
diziniz ile gövdenizi ters yönlerde 
gerilme hissedinceye kadar çevirin. 
  
Bacağınızı yavaşça yukarı kaldırın. 
Ayak bileğinizi dairesel hareketlerle 
çevirin, ardından öne-arkaya doğru 
germe hareketi yaparak 10 sn 
bekleyin.  






