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Ergonomi 
Dilek

TİRYAKİ
İşyeri Hekimi

Ergonomi; Uluslararası Ergonomi 
Derneği (International Ergonomics 
Association) tarafından; insanlarla 
sistemin diğer unsurları arasındaki 
etkileşimin anlamak, insan refahını 
ve bir bütün olarak sistemin perfor-
mansını optimize edecek tasarımları 
gerçekleştirmek, için teori, prensip 
ve metodları uygulayan bilimsel 
disiplin alanı olarak tanımlanır. 

Basit anlamda, ergonomi, işyerinin 
insanların yeteneklerine uyacak 
şekilde tasarlanması olarak tanımla-
nır. Ergonominin amacı insan perfor-
mansını optimize etmektir. Ergono-
mi doğru yapıldığında ve insan per-
formansı optimize edildiğinde ise, 
çalışanların refahının artması ve 
gelişmiş iş performansı gibi iki temel 
olumlu sonuç elde etmek mümkün-
dür.

Meslekler ve kas-iskelet sistemi 
yaralanmaları arasındaki ilişki ilk kez, 
16. yüzyılda  Bernardino Ramazinni 
(1633-1714), tarafından “De Morbis 
Artificum (Diseases of workers-İşçi 
Hastalıkları)” adlı yayında ele alın-
mıştır. Bu kitap ergonominin daha iyi 
anlaşılması için ilk temelleri atmıştır. 

Ancak ergonomi terimini ilk kez 1857 yılında bir 
doğa bilimci olan Wojciech Jastrzebowski, 
“doğa bilimi'nden alınan gerçeklere dayana-
rak” felsefi bir anlatımda kullanmıştır. 

Ergon (iş, çalışma)  ve nomos (doğal yasalar) 
kelimelerinin bir araya getirerek  birleştirilmesi 
ile oluşan ergonomi sözcüğü, 'doğal yasalara 
uygun çalışma biçimini ifade etmektedir. 

1900'lerin başında, hala büyük ölçüde insan 
gücüne bağlı olan sanayi üretimi nedeniyle iş 
ve işçi verimliliğini artırmak için ergonomik 
kavramlar endüstriye paralel olarak gelişti. İş 
sürecini geliştirerek çalışan verimliliğini artıran 
bir yöntem olan “Bilimsel Yönetim” popüler 
hale geldi. Bu yaklaşımın öncüsü olan Frederick 
W. Taylor, işin gerçekleştirilebileceği “en ideal 
yolu/yöntemi belirlemek için yapılan işleri 
değerlendirmiştir. 
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İkinci Dünya Savaşı döneminde,  özellikle 
uçaklar gibi sofistike askeri araçların, 
yetersiz veya kafa karıştırıcı tasarımlan-
masının yol açabileceği sorunlar nedeniy-
le insan-makine etkileşimi daha fazla ilgi 
çeken bir konu oldu.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra, ergonominin 
ilgi odağı iş güvenliğini ve üretkenliği kap-
sayacak şekilde genişletildi. 

Modern ergonomi alanındaki belki de en 
önemli gelişme, işyerinde ve kısa bir süre 
sonra evde bilgisayar kullanımının patla-
masıyla ortaya çıkan insan-bilgisayar etki-
leşimi alanında olmuştur.

Ergonomik açıdan riskli çalışma ortamları 
kas-iskelet sistemi hastalıklarının gelişimi-
ne zemin hazırlar. Bu hastalıklar, kasların, 
sinirlerin, tendonların, bağların, eklemlerin, 
kıkırdakların veya omurga disklerinin ağrılı 
bozukluklarıdır. Kas iskelet sistemi hastalık-
ları tüm vücut bölgelerini etkileyebilir, 
ancak en yaygın olarak üst ekstremiteler 
(omuzlar, dirsekler ve eller) ve bel bölgesin-
de görülürler. Bu hastalıklara; güç uygula-
ma, zorlayıcı pozisyonda çalışma, tekrarlı 
hareketler, titreşim vb gibi biyomekanik 
risk faktörleri zemin hazırlar. 

İstatistikler, kas iskelet hastalıklarının şüp-
hesiz büyük bir toplumsal sorun olduğunu 
göstermektedir.

İnsan davranışı ve niteliklerini içeren bilgi 
alanları (yani karar verme süreci, organizas-
yon tasarımı, tasarıma göre insan algısı) 
bilişsel ergonomi veya insan faktörleri 
olarak tanımlanırken işyerinin fiziksel özel-
likleri ile kaldırma, titreşim ve erişim için 
gereken kuvvet gibi insan yeteneklerini 
içeren bilgi alanları endüstriyel ergonomi 
veya ergonomi olarak bilinir hale geldi.
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2010 Küresel Hastalık Yükü Araştırması'na göre, kas iskelet hastalıkları, 1999'dan bu 
yana% 45 oranında artış göstermiştir. Üst ekstremiteyi içine alan kas iskelet hastalıkları 
ve bel hastalıkları en sık karşılaşılan meslek hastalıklarıdır. Tüm mesleki hastalıkların 
ABD’de % 31'ini, Kanada’da %50’sini, Avrupa’da ise % 39’unu oluştururlar. 

İşyerlerinde; ergonomik risk değerlendirme, ergonomik iyileştirme ve katılımcı ergo-
nomi uygulamalarını içerecek şekilde yapılandırılmış bir Ergonomi Programı sayesin-
de; 
• kas iskelet hastalıklarında azalma
• kas iskelet hastalıklarına bağlı maliyetlerde (tedavi, tazminat vb.) azalma, 
• iş günü kayıplarında azalma 
• çalışan refahında iyileşme, 
• yaralanmalarda, kazalarda azalma, 
• çalışan turnoverında azalma,
• verimlilikte artma görülür. 

Ergonomi, çalışan konforunu, güvenliği ve verimliliği en üst düzeye çıkararak hayatı 
kolaylaştırmaya yardım eder.
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Gündelik Hayatta 
Ergonomi

Funda
YALÇIN

İş Güvenliği Uzmanı

Teknik anlamda yapılan ergonomi tanımları-
nın yanında, sıradan insanın rutin yaşamı 
içinde ergonominin tanımını ararsak; yaşamın 
insana uygun hale getirilmesi olarak tanımla-
yabiliriz.

6331 sayılı kanunun yayınlanması ve uygulan-
ması ile ülkemiz iş dünyasının ergonomik uya-
nışı ciddi bir ivme kazanırken; ergonominin 
sadece iş yaşamı içinde değil, yaşamın bütü-
nünde önemli olduğu gerçeği ile yüzleşiyoruz. 

Salonumuzu dekore ederken kullandığımız 
koltuklardan tutun da, yaşamımız önemli bir 
kısmını geçirdiğiniz yataklarımızın seçimine, 
mutfak tezgahlarının boyundan, yazlık kışlık 
eşyaların yerleştirilmesine, otobüs durakların-
daki banklardan, kaldırım yüksekliğine kadar 
ergonomi terimi pek çok yerde karşımıza çıkı-
yor.  

Örneğin; iş yaşamımızda kullandığımız 
koltukların ergonomik olmasına dikkat 
ederken, evimizde kullandığımız 
koltukları yere çok yakın seçersek aynı 
ergonomik risklerle yine karşı karşıya 
kalmış oluyoruz.

Elle taşıma - yük kaldırma işlerini, veri-
len eğitimler doğrultusunda ergonomik 
kurallarına göre yaparken eve gelip, 
çocuğumuzu belden eğilerek kucağımı-
za almak ve veya  uzun sürelerde kucak-
ta taşımak, ev hijyenimizi sağlamak için 
kullandığımız elektrik süpürge sopası-
nın boyunun doğru ayarlamamak, 
sürekli ve tekrarlı işler yapmak ergono-
mik tehlikelerden kaynaklı tüm riskler 
ile karşı karşıya olduğumuz anlamı taşı-
maktadır.    
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Severek izlediğimiz televizyonumuzu 
doğru konumlandırmadığımızda ya da çalı-
şırken veya  sosyal hayatımızda da kullandı-
ğımız bilgisayar, telefon, tablet gibi ekranlı 
teknolojik aletleri doğru şekilde başka bir 
deyişle ergonomik şartlar dışında kullandı-
ğımızda pek çok hastalığı davet etmiş bulu-
nuyoruz. Hangi hastalıklar peki bunlar; bel 
fıtığından tutun da karpal tünel sendromu-
na kadar hayat kalitemizi önemli ölçüde 
azaltacak pek çok kas iskelet sistemi hasta-
lıkları yanında, oftalmaloji    ( göz hastalıkla-
rı) konusu olan hastalıklara yakalanmamız 
söz konusu olabilir. 

Aslolanın kendimiz olduğunu unutmadan 
hayatı kendimize uygun hale getirmek 
mümkün, üstelik çok da efor sarf etmemiz 
gerekli değil!  Meslek hastalıklarının pek 
çoğunun önlenmesinin mümkün olduğu 
gibi, hayatımızın tümünde de  ergonomik 
tehlikelerden kaynaklanacak riskleri beden-
lerimizden uzak tutmamız mümkün nasıl 
mı?

Etrafınızdaki okul öncesi çocukları izlemeyi 
deneyin; oyuncaklarını yere düşürdüklerinde 
nasıl yerden alıyorlar? Çocuklar belden eğilme-
yi bilmedikleri için, bir dizlerini yere koyarak 
yere düşen oyuncaklarını alırlar, bu ergonomi-
nin temel kurallarından biridir. Kaldırılacak 
yükle aramızdaki seviye farkını azaltmak ergo-
nomik riskleri minimize edecektir. Vazgeçil-
mezlerimiz arasında ilk sırayı alan akıllı telefon-
larımız; karpal tünel sendromu, boyun fıtığı, 
erken başlayan görme geriliği gibi hastalıklara 
neden olurken yoğun sosyal medya kullanımı-
nında çeşitli psikoloji problemlere yol açtığı 
bilgisi paylaşılmaktadır. Telefon kullanımını 
sınırlamak gibi alınacak basit bir önlem söz 
konusu hastalıklarla karşılaşmamızı engelleye-
bilir. 

Sonuç olarak,  ergonomi hayatı kendimize 
uydurma, uyarlama sanatıdır. Kendi konfor 
alanlarımızı yaratmak da bizim elimizde oldu-
ğuna göre, yaşamımız içinde ergonomi bilmini 
eklemenin çok zor olmayacağını müjdelemek 
isterim.



ya da daha 
dengeli bir 
duruş sağlaya-
bildiğiniz ter- 
cihler yapmanı-
zı tavsiye ederiz

Araç kullanırken; belinizi rulo 
yapılmış bir havlu ya da bel yastı-
ğı ile desteklemeniz, koltuğunu-
zu 90 derece açıyla konumlan-
dırmanız bel sağlığınız ve doğru 
postür için önemlidir. Dizleriniz 
kalçanızdan daha alçak seviyede 
ve vites değiştirmediğiniz 
zamanlar hariç her iki eliniz 
direksiyonda olmalıdır. Her saat 
başı mola vermeyi ve vücudunu-
zu esnetmeyi unutmayın. 

Cüzdanınızı arka cebinizde mi taşıyorsunuz? Eğer 
öyleyse, bu durum da vücut dengesi ve duruşunu-
zu etkiler. Bedenimiz denge ve simetriyi sever. 
Cüzdanın arka cepte taşınması, otururken bir den-
gesizlik yaratır, duruş düzgün olmaz ve bel ağrıları-
na zemin hazırlar. 

Çantanızda neler var? 
Özellikle kadınların 
taşıdığı çantaların orta-
lama ağırlığının 3 kg 
olduğu tespit edilmiş. 
Bu çantaları bir omuz 
üzerinde taşımak 
boyun, omuz ve baş 
ağrılarına neden olur. 
Yükünüz çoksa çekmeli 
ya da sırt çantası gibi 
alternati�eri denemek-
te fayda var. Bu durum 
çocuklarda daha da 
önem taşıyor. Çocuğu-
nuzun sırtçantası ağır-
lığı kendi ağırlığının 
%15’inden fazla olma-
malıdır.

Yüksek topuklar… Yüksek topuklu ayakkabılar, osteoartrit  
olasılığını artırır. Uzun süre topuklu ayakkabı kullanımı, 
omurga boyunca doğal olmayan bir duruş bozukluğuna, 
uzun süreli ağrı ve disfonksiyona neden olur. Yüksek topuklu 
ayakkabılarınızı akşam yemeği buluşmalarınıza saklamanızı     

Ellerimizden bırakmadı-
ğımız cep telefonları, 
iPadler ya da dizüstü 
bilgisayarlar yanlış postü-
rün başlıca nedenleri 
arasında yer alıyor. 
Durmaksızın, mola 
vermeksizin bu cihazları 
kullanmak duruş bozuk-
luğuna neden olur. 
Beden sağlığı için cihaz-
ları kullanımını sınırlayın. 

Ev işleri yaparken dik 
durmalı, nefesimizi doğru 
almalıyız. İşlerimizi yapar-
ken sürekli oturmak ya da 
sürekli ayakta kalmak 
yerine, bazen oturarak 
bazen ayakta durarak 
çalışmalıyız. Ayakta 
çalışırken ise gözler karşı-
ya bakacak şekilde kafa 
dik ve çene yere paralel 
olmalıdır. Omurga doğal S 
şeklindeki eğrisini 
bozmadan sırtımız dik ve 
bel hafif çukur olmalıdır. 
Ayrıca gövdeyi dayayacak 
bir destek olması zorlan-
mayı hafi�etir. 

Yerden bir şey alıp 
kaldırdığımız zaman 
zayıf olan bel kasları 
yerine daha kuvvetli 
bacak kaslarını kullan-
malıyız. Dizlerimizi 
bükerek kalça kasları-
mızdan faydalanmalı-
yız. Cisim kaldırılırken 
vücuda yakın tutmalı ve 
ağırlık merkezimizi den-
gede tutmalıyız. Hafifçe 
arkaya doğru eğilmek 
ağırlık merkezimizi den-
gede tutacaktır. Ayrıca 
çok ağır yükler kaldırıl-
mamalı sürüklenmeli-
dir.

GUndelik Hayatta 
Ergonomik 

IpUClaRI

.. .

.

.

.
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Ofis 
Ergonomisi

Şevket
AKSOY

İşyeri Hekimi

İnsan vücudu hareket etmek üzere tasarlanmıştır. 
Uzun süre aynı - statik - pozisyonda oturmak, 
eğilme uzanma, bükülme gibi zorlayıcı - nötral 
olmayan - pozisyonlarda uzun süreli çalışmak veya 
uzun süreli tekrarlayıcı hareketler yaparak (örneğin 
klavye kullanarak) çalışmak, kaslarımızda birikime, 
sorunlara ve uzun vadede kas iskelet sistemi hasta-
lıklarına yol açabilir. İş setresi ve bireysel bazı faktör-
ler de kas iskelet sistemi hastalıklarını tetikleyen bir 
faktör olarak karşımıza çıkabilir. Ancak belirleyici 
olan kuşkusuz çalışma ortamının ergonomik koşul-
ları dikkate alan bir yaklaşımla dizayn edilmemiş 
oluşudur. 

Ergonomik sorunlardan kaynakla-
nan ağrılar çoğunlukla spesifik 
değildir, lokalize etmesi zordur, ara 
ara tekrarladığından sıklıkla doktor 
başvurusuna yol açmazlar.  Erken 
dönemde sadece geceleri veya 
yorulunca ortaya çıkan ağrılar, orta 
dönemde işle birlikte başlayarak 
işe devam etmeyi olanaksız kılar. 
İleri dönemde ise ağrı ve uyuşuk-
luklar artık süreklidir ve yaşamın 
bir parçası haline gelmiştir. 

Ergonomik Sorunlar 
Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına 
Yol Açabilir!



• Ekranın çok alçak yada yüksek olması
• Sandalyenin çok alçak yada yüksek olması
• Eğilerek veya uzanarak çalışmanın gerekmesi
• Mola verilmeden uzun süreli çalışma

• Sandalyenin çok alçak yada yüksek olması
• Eğilerek veya uzanarak çalışmanın gerekmesi
• Uzun süreli statik pozisyonda çalışma
• Kolların çok yukarıda veya yana açılarak çalışılması
• Sandalye arkalığının küçük veya bel desteğinin yetersiz 

• Yetersiz bel desteği veya bel desteğinin ayarsız olması
• Oturur durumdayken ağır şeyler kaldırma
• Otururken aşırı bükülme ve eğilme

• Uzun süreli oturma
• Oturma minderinin çok sert / yumuşak olması
• Oturma yüzeyinin çok düz olması
• Hareketi kısıtlayan sandalye tasarımı

• Masa altının ve yüksekliğinin daraltılmış olması 
• Ayakların zeminden yüksekte ve desteksiz kalması
• Sandalyenin çok yüksek ayarlanması
• Sandalye ön kenarının keskin veya sert olması

YAKINMA OLASI NEDENLER

Boyun 
ağrısı

Omuz ve
Sırt ağrısı                 

Bel 
ağrısı

Oturma  
bölgesinde 

ağrı                

Bacaklarda 
ağrı ve 

dolaşım 
yetersizliği

veya ayarsız olması
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Bu nedenle önlemleri ilk belirtiler ortaya 
çıktığı dönemde almak ve doktora başvur-
mak gerekir. Aksi halde Karpal tünel, Ulnar 
tünel hastalığı, De Quervain tenosinoviti, 
bel, sırt ve boyun ağrılarının kronikleşmesi 
gibi mesleki içerikli KİS hastalıklarının kro-
nikleşen sonuçlarıyla, yaşamımızı sürdür-
mek zorunda kalmamız söz konusu olabilir. 

Yapılan tedavilerin başarılı olma şansı 
azalır, sekeller kalabilir. Özetle; El, kol, 
boyun, omuz, sırt ve belinizde uzun süren 
ağrı ve uyuşma şikayetleriniz varsa vakit 
geçirmeden oturma ve çalışma alışkan-
lıklarınızda köklü değişiklikler yapmanız 
gerekiyor demektir.



Bacaklarda 
ağrı ve 

dolaşım 
yetersizliği

Ekranlı Araçlar ve Ergonomik 
Çalışma Ortamı
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Verimli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı için ergonomi prensipleri 
mutlaka dikkate alınmalıdır. 
Ergonomi,  İş araç ve gereçleri-
nin çalışan ile uyumlu olmasını, 
çalışma ortamının tehlikelerden 
arındırılmasını, çalışanı mutlu 
edecek bir ortamı sağlayarak 
verimliliği ve iş güvenliğini geliş-
tirmeyi amaçlayan uygulamalar 
bütünüdür. 

Ekranlı araçlar için çalışma ortamı, çalışanın oturduğu 
sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa ya da yüzey, 
yazılım, bilgisayar, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, 
modem vb aksesuarlar ve ekranlı araçlarla ilgili donanı-
mın tamamının veya bir kısmının bulunduğu araç ve 
gereçlerden oluşur. Bu araç ve gereçlerin standartlarla 
uyumlu olması tercih edilir. Buna ek olarak, ofis ortamı-
nın iklimlendirme, aydınlatma ve hijyen ihtiyaçlarının da 
yine standartları karşılayacak düzeyde olması gerekir. 
Ekranlı araçlarla çalışmada gerekli olabilecek başlıca araç 
ve gereçler aşağıda sıralanmıştır.



Çalışma masası: 
EN ve TS EN Standartlarında çalışma masaları-
nın yüksekliğinin ayarlanabilir, yüzeyinin mini-
mum 80x120, Sabit masalar için zeminden üst 
yüzey yüksekliğinin 72 cm, bacak alanı yüksek-
liğinin ise en düşük 66 olması gerektiği vurgu-
lanmıştır.

Sandalye:  
Çalışanın rahat bir pozisyon-
da oturabileceği, kolaylıkla 
hareket edebileceği ve 
oturma yüksekliğinin, sırt ve 
kol desteğinin ayarlanabilir 
olan sandalyeler önerilmek-
tedir. Standartlarda sandal-
yeye ilişkin minimum ve 
maximum ölçüler verilmiştir. 
(Bknz EN ve TS EN 527, 1335) 

Klavye ve mouse: 
Uzun süreli klavye kullanmak durumunda olan 
çalışanların, el, kol ve omuzlarının yorulmaması 
ve daha rahat çalışabilmesi için ekrandan ayrı 
ve hareketli  - harici - klavye ve mouse kullan-
ması önerilmektedir. 

Laptop yükseltici: 
Uzun süreli çalışmalarda laptop 
ekranı, göz seviyesine gelecek 
şekilde yükseltilerek ve harici 
mouse ve klavye bağlanarak 
kullanılması, KIS hastalıklarını 
önlemek açısından gereklidir.

Ayak desteği: 
Masa yüksekliğinin ayar-
lanamadığı koşullarda, 
kısa boylu çalışanların 
sandalyelerini - dirsekleri 
masa yüzeyi seviyesine 
gelecek şekilde - yükselte-
bilmeleri için ayak desteği 
kullanmaları zorunludur. 

Mouse ped: 
Mouse kullanırken el ve ön 
kolun üzerine konulabileceği 
yumuşak özel destekler, sert 
zeminden kaynaklanabile-
cek bası sorunlarını önlemek 
açısından yaralı bulunmakta-
dır. Bilek destekli maus 
pedler sadece doktor tara-
fından önerilmişse kullanıl-
malıdır.

Monitör: 
Yapmakta oldukları iş nedeniyle 
daha büyük ekran kullanması 
gereken durumlarda ve çoğun-
lukla laptop ekranı ile aynı anda 
kullanılması tercih edilmektedir.

Monitor yükseltici: 
Monitörlerin, göz seviyesinde 
olması için gerekli durumlarda 
yüksekliği ayarlanabilen moni-
tör yükseltici kullanılabilir.

Çalışanların işle ilgili kas ve iskelet sistemi hastalıklarından (KİS) korunabilmeleri için, çalışma ortamı-
nın  “Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen 
asgari ergonomik koşulları karşılıyor olması gerekmektedir.  

İşle ilgili KİS hastalıklarını önlemek için sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılmış ve ergonomik ihtiyaç-
ların karşılanmış olması ön koşul olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Buna ek olarak çalışanla-
rın da ergonomi prensiplerini dikkate alan bir çalışma düzeninde iş aktivitelerini sürdürüyor olmaları 
gerekir. Bunu sağlamanın yolu çalışanların farkındalığını artırmak için işyerinde düzenli eğitim ve 
bilgilendirmeler yapılması ve zaman zaman tekrarlanan uygulamalarla desteklenmesinden geçmek-
tedir.

Ergonomi ocak-mart



Bacaklarda 
ağrı ve 

dolaşım 
yetersizliği

Kas İskelet Hastalıklarından 
Korunmak İçin Önlemler
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Ekranlı araçlarla çalışma, ergo-
nomik önlemleri dikkate alan 
bir yaklaşımla ve mümkün 
olduğunca nötral pozisyonda 
sürdürülmelidir. Gün içinde 
sabit bir pozisyonda kalmak 
yerine zaman zaman değişik 
pozisyonlar alarak farklı kas 
gruplarının çalışması ve dinlen-
mesine olanak sağlanmalıdır.

Nötral pozisyon kas ve eklemlerimizin rahat ettiği, uzun 
süre zorlanmadan çalışmayı sürdürebildiğimiz pozis-
yondur. Nötral pozisyonda baş ve gövde aynı hatta (180 
dereceye yakın)  ve boyun hafifçe öne eğiktir. Boyun, 
omuz ve kol kasları rahat ve gevşektir. Omurga - uyluk 
açısı ve uyluk - baldır acıları 90 derece veya biraz daha 
büyüktür. Ayaklar zemine ve ayak desteğine düz basar. 
Dirsekler ve omuzlarlar aynı düşey düzlemdedir.  Klavye 
kullanırken ön kollar zemine paralel ve el bilekleri 
düzdür. Kol ve bilek arasındaki 180 derecelik acı korunur.



Zorlayıcı Pozisyonlardan Kaçınılmalı
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Çalışırken nötral pozisyondan uzaklaştığımız her 
durumda, zorlayıcı pozisyonlara yaklaşmış oluruz. 
Bel veya boyunu bükerek, döndürerek çalışmak 
veya dirsekleri yelken gibi yana açarak, el ve kolları 
aşırı uzatarak, el bileğini yana veya aşağıya bükerek 
çalışmak veyahut ta önkolu sert veya keskin yüzey-
lere dayayarak çalışmak veya omurganın doğal “S” 
kıvrımını bozan yarı yatar pozisyonda çalışmak 
sakıncalı ve zorlayıcı pozisyonlara örnek olarak 
verilebilir.

Zorlayıcı pozisyonda çalışmayı sürdürmek KİS has-
talıklarına davetiye çıkarır. Bu nedenle ofiste, evde 
veya müşteride, çalışmaya başlamadan önce ilk 
yapılması gereken şey, ekran ve sandalye ayarlarını 
gözden geçirerek zorlayıcı pozisyonları ortadan 
kaldırmak olmalıdır. Ortak ofis kullanım durumla-
rında yada geçici bir süre için kullanılan masalarda 
bile, sandalye ve ekran ayarlarını kişiselleştirmeden 
çalışmaya başlanılmamalıdır.

Masa Yüzeyi Dirsek Hizasında Olmalı

Çalışma masası yüzeyi ideal olarak dirsek hizasında 
olmalıdır. Bunu sağlamak için ya masanın yüksekliğini 
azaltmak veya sandalyeyi yükseltmek gerekecektir. 
Ülkemizde yüksekliği ayarlanabilen masa kullanımının 
yaygın olmadığını dikkate aldığımızda, özellikle kısa ve 
orta boylular için tek seçenek sandalyeyi yükseltmek 
olmaktadır. Bu durumda özellikle kısa boylu olanlar için, 
ayakların asılı kalarak, sandalye minderinin diz altı böl-
gesine bası yapmasını önlemek için ayak desteği kulla-
nımı zorunludur.

Bel ve sırt ağrılarından korunmak ve erken yorulmayı 
önlemek için sırt, sandalyenin arkalığına tam yaslanma-
lı ve bel desteği,  bel çukurunu dolduracak şekilde ayar-
lanmalıdır. Çalışma süresince mümkün olduğunca min-
derinin arka kısmına yakın oturmaya özen gösterilmeli-
dir. Kol desteği,  önkolu destekleyecek şekilde ayarlan-
malı ve masaya yaklaşmayı önlemeyecek şekilde 
konumlandırılmalıdır. 



Monitör Ayarları Kişiselleştirilmeli 
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Monitör tam karşıda ve hafifçe arkaya 
yatık olarak, çalışandan yaklaşık yumruk 
yapmış kol boyu mesafesine (50 - 70 cm 
kadar uzağa) yerleştirilmelidir. Monitö-
rün üst kenarı görüş hattında veya hafif-
çe altında olmalıdır. (Boynu zorlamadan 
monitör görebilir konumda olunmalıdır. 
(Bifokal gözlük kullananların monitörü 
biraz daha aşağı seviyede kullanmaları 
yararlı olur.)

Aynı anda iki ayrı ekran kullanımı olduk-
ça yaygındır. Bu durumda her iki ekran 
birbirine yakın ve 30 derecelik bakış açısı 
içinde olacak şekilde konumlandırılarak 
boyun ve bel hareketleri minimuma 
indirilmelidir. İki ekranın üst seviyesi 
birbirine yakın olması için, laptop ve mo-
nitör standı kullanılarak üst seviyeler 
eşitlenmelidir.

Masa Üstünün Düzenlenmesi

Çalışmayı daha verimli kılmak ve uzanmayı minimu-
ma indirmek için sık kullanılan aparatlar daha 
yakına olmak üzere tüm ekipmanlar rahatça erişile-
bilecek şekilde yerleştirilmelidir. Kullanılmayan 
veya nadiren kullanılan eşyalar masa üzerinden 
kaldırılmalı, gereken durumlarda wireles klavye ve 
mouse kullanımı tercih edilmelidir. Masa altına 
bacak alanını daraltacak ve hareketleri kısıtlayacak 
eşya veya malzeme konulmamalıdır.

Ekrandaki parlamanın önlenmesi için ekran kapalıy-
ken kontrol edilmeli ve parlama varsa perde kullana-
rak yada monitörün yeri değiştirilerek parlama 
önlenmelidir. Monitörlerle ilgili gözden kaçan bir 
diğer konu ise ekranın tozdan arındırılmasıdır. Haf-
tada en az bir gün monitörler nemli bezle silinerek 
temizlenmesi, tozların solunmasını önlemenin yanı 
sıra görüntü kalitesini de artıracaktır.



Sağlık Kontrollerinizi 
Aksatmayınız
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Herhangi bir yeriniz ağrıdığında, önce-
likle duruş ve oturuşunuzu gözden 
geçirerek, zorlayıcı veya yanlış pozis-
yonda çalışıp çalışmadığınızı kontrol 
ediniz. El, kol ve omuzlarınızda ağrı, 
uyuşma vb varsa işyeri hekimine baş-
vurunuz. İşten kaynaklandığı düşünü-
len her sağlık sorunu mutlaka işyeri 
hekimine iletilmelidir.  Hekim önerme-
dikçe bilek yastıklı mouse ped, atel, 
bandaj, bileklik vb yardımcı ekipmanla-
rı kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

Göz kuruluğu ekranla ilgili çalışmalarda 
sık rastlanan bir sağlık sorundur. Lens 
kullanımı ve klimatik ortam göz kurulu-
ğunu artırmaktadır. Gözü sık sık kırpış-
tırarak, hekim önermişse suni göz yaşı 
kullanarak kuru gözden kaynaklanan 
sorunlar önlenebilir. En geç iki yılda bir 
göz uzmanına giderek, göz kontrolleri-
nin yaptırılması bu nedenle de önemli-
dir ve önerilmektedir.

Yorgunluğu Azaltmak ve 
Dinlenmek İçin Neler Yapabilir?

Çalışmaya başlamadan önce ve çalışırken 
zaman zaman gerinmek ve ofis içinde küçük 
egzersizler yapmak el ve kol kaslarının ısın-
masını sağlamak ve stresi azaltmayı alışkanlık 
haline getirerek çalışmak yaralı bulunmakta-
dır. Çalışma ortamını sıcaklık, aydınlatma, 
gürültü düzeyi vb açısından da standartlara 
uygun hale getirmek, çevresel stres kaynak-
larını azaltarak verimliliğe katkı sunacak ve 
yorgunluğu azaltacaktır. 

Ancak ekranlı araçlardan kaynaklanan yor-
gunluğu önlemek için ara ara molalar da 
vermek gerekir.

Uzun süre ekrana yoğunlaşmak göz kırpma 
sayısını azaltarak göz kuruluğunu ve yorgun-
luğu artırır. Bu nedenle her 10 dakikada bir, 
10-20 saniyelik minik aralar vererek gözleri 
kırpıştırmak, uzaklara bakmak gözleri dinlen-
dirici olacaktır.

Uzun süre oturmak kaslarda yorgunluğa ve 
dolaşım sorunlarına yol açar. Bunun için 
saatte bir, monitörün başından 5-10 dakikalı-
ğına uzaklaşarak ofis içinde yürümek veya 
masa başı dışındaki işleri yapmak kaslar için 
dinlendirici olacaktır.

Daha iyi konsantre olmak ve dinlenmek için 
iki saate bir masadan uzaklaşarak, 10-20 
dakika kadar süren çay kahve arası vermek 
işin yarattığı yorgunluğu atmak tazelenmek 
ve verimliliği artırmak için zorunludur.

Kaynaklar ve ilgili dokümanlar

28620 Nolu Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  
Kalite standartları:  EN 527, EN 1335, TS EN 527, TS EN 1335 -2  

28713 Nolu İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 
Seating at work: https://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg57.pdf

Display screen equipment (DSE) workstation checklist: https://www.hse.gov.uk/pubns/ck1.pdf
• https://intranet.birmingham.ac.uk/hr/documents/public/hsu/hsuguidance/5wd.pdf



Tehlike ve Riskler 

• Çalışma istasyonunda; masa, san-
dalye, oturma çalışma düzeni kaynaklı ofis 
ergonomisi koşullarının uygun olmaması,

• Çalışanların uzun süre mola verme-
den aynı pozisyonda çalışmaları, statik 
duruş, duruş oturuş bozuklukları ve tekrar-
layıcı zorlayıcı hareketleri,

• Sahada satış çalışanların bilgisayar 
ve diğer yükleri uygun olmayan şekilde 
taşımaları, 

• Ofis çalışanlarının ağır arşiv kutusu 
vb. malzemeleri elle taşınması ve muhabe-
rat ve teknik hizmetler çalışanlar görevleri 
gereği yaptıkları taşıma işleri,

• Aydınlatma, sıcaklık, nem gibi çev-
resel etkenlerin yetersizliği, 

• İş memnuniyetsizliği, iş üzerindeki 
kontrolünün olmaması, ağır iş yükü ve 
sorumluluğu, yetersiz iş arkadaşı ve yöne-
tici desteği, monoton iş gibi psikososyal 
etkenler,

• Yaşın ilerlemesi, kondisyon yetersiz-
liği, sigara kullanımı gibi kişisel etkenler…
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Erdal 
KOÇ

İşyeri Hekimi

İşyerimizde çalışma ortamından 
kaynaklanabilecek kas iskelet 
sistemi hastalıkları ve alınacak 
önlemler konusundaki çalışmalara 
tehlike ve risklerin saptanması ile 
başlandı. Sağlık Gözetiminde, İşe 
Giriş ve Periyodik Muayene formu-
na olası kas iskelet sistemi hasta-
lıkları yönünden sistem sorgulama 
ve muayene usulleri eklendi. Çalış-
ma istasyonları incelenip, olası 
tehlikeleri ortaya kondu. ‘Ekranlı 
Araçlarla Çalışmalarda Aranacak 
Asgari Ekipman Kontrol Listesi’ 
hazırlandı. Tek tek çalışma istas-
yonları değerlendirilerek kayıt 
altına alındı.

Aynı anda “Semptom Değerlen-
dirme Anketi” uygulanarak kas 
iskelet sistemi belirti ve bulguları 
sorgulandı. Çalışma istasyonunda-
ki uygunsuzluklarla semptomlar 
eşleştirildi. Çıkan sonuçlar İSG 
kurulunda değerlendirilerek alına-
cak önlemler belirlendi.

Ofis Ergonomisi ve Kas İskelet Sistemi 
Hastalıklarında Sağlık Gözetimini 
Geliştirme Çalışmaları  



Sağlık Gözetiminde 
Uygulanan Spesifik 
Muayene Teknikleri

İşe Girişte mevcut kas iskelet sistemi has-
talıklarını saptamak için yapılacak görün-
tüleme testlerinin uygulama zorluğu 
nedeniyle muayene yöntemleri daha da 
önem kazanmaktadır. Standart fizik mua-
yeneye ek olarak kas iskelet sistemi değer-
lendirmesi için vakaya göre spesifik testler 
uygulanır. 

Karpal Tünel 
Sendromu Tanısı

Phalen Testi;

Her iki el bileği sırt sırt maksimum fleksiyon-
da yaklaşık bir dakika tutarak yapılır. Pozitif 
test bulgusunda median sinirin dağılım 
alanı, 1.,2. ve 3. parmaklarda karıncalanma 
ve hissizlik oluşması pozitif test sonucudur.

Median Sinir Tinel testi;

Median sinirin üzerine parmakla veya 
refleks çekici ile vurulur. Sinirin duyusunu 
sağladığı bölgeye yayılan bir karıncalanma 
duygusunun ya da elektrik çarpma hissinin 
hasta tarafından algılanması pozitif test 
sonucudur.
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İşe giriş ve periyodik muayenelerde kas 
iskelet sistemi hastalıklarına yönelik 
ayrıntılı anamnez alınır, mevcut yakın-
malar derinleştirilerek sorgulanır. İşe 
girişte önceki işyerlerindeki maruziyet-
ler detaylandırılır. İşe Giriş ve Periyodik 
muayene formunda önceki tüm işyerle-
rinde yaptığı işler ayrıntılı olarak kayde-
dilir. Çalışanların kas iskelet sistemi 
şikayetleri ile Sağlık Birimine başvurula-
rı ve hastane ziyaretleri, mesleki etki-
lenme yönünden kayıt altına alınır.  

Kas İskelet Sistemi 
Hastalıklarında 
Sağlık Gözetimi 

’da Bir İyi Uygulama:



Bel Disk 
Problemleri Tanısı

Bel eklem hareket açıklığı (range of motion, 
ROM)

Hasta ayakta iken öne fleksiyon, ekstansi-
yon, lateral fleksiyon ve gövde rotasyonları-
na bakılır.
Farklı düzlemlerde yapılan omurga hareket-
leri sırasında belde ağrı oluşması pozitif test 
sonucudur.

Düz bacak kaldırma (DBK) testi:

Hasta sırtüstü yatarken topuktan tutarak diz 
ekstansiyonda kalacak şekilde bacak yukarı 
kaldırılır. Siyatik sinir böylece gerilmiş olur. 
35-80 derece arasında siyatik sinir yoluna 
uyan belden bacağa yayılan ağrı olursa pozi-
tif olarak değerlendirilir. Ağrı başladığı 
zaman açısı ve ağrı dağılımı not edilir.

Milgram Testi

Hasta sırtüstü yatarken her iki bacağını dizler 
ekstansiyonda olacak şekilde 5 cm kadar 
yerden kaldırması istenir. Bu pozisyonun 30 
sn korunamaması ve belde ağrı olması intra-
tekal veya ekstratekal spinal patoloji olduğu-
nu düşündürür.

Lateral Epikondilit 
Tanısı (Tenisçi Dirseği)

Hafifçe dirseği fleksiyona getirip, bastırı-
larak dirsek dış epikondilde hassasiyete 
bakılır.

Dirençli el bileği ekstansiyonu:

El bileğinin dorsifleksiyonunda, hekimin 
bir eli el sırtında, bir eli de dış epikondilde 
olmak üzere hastanın bileği dirence karşı 
aşağı doğru zorlanır. Dış epikondile has-
sasiyet varsa test pozitiftir.

Medial Epikondilit 
Tanısı (Golfçü Dirseği)

El bileğinin fleksiyonunda, hekimin bir eli 
avuç içinde, bir eli de iç epikondilde 
olmak üzere hastanın bileği dirence karşı 
dorsifleksiyona zorlanır. Medial epikon-
dilde ağrı hassasiyet varsa test pozitiftir.
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İşyerimizde büyük oranda iş bilgisayarı olarak çoğunlukla diz üstü bilgisayarlar kullanılmakta-
dır; masa üstü bilgisayar ile çalışanların oranı % 13’dür. Yalnızca diz üstü bilgisayar % 72, dizüstü 
bilgisayara harici monitör bağlayarak çalışanlar % 15’dir. Çalışanların kullandığı ekipmanın 
tespiti ve ergonomik uygunsuzlukların düzeltilmesi için “Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Arana-
cak Asgari Ekipman Kontrol Listesi” uygulandı. 

Ekranlı Araçla Çalışanlarda 
Gerekli Ekipman ve Kontrolü 

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK-16 Nisan 2013-Resmî Gazete-Sayı:28620 esas alınmış�r.

EK- 3  EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ EKİPMAN KONTROL LİSTESİ  

Adı Soyadı : ……………………………………………………………….   Departman:……………………………………. 

Bilgisayarla günlük ortalama çalışma süresi: ..............saat 

EVET HAYIR

ÇALIŞMA SANDALYESİ 

Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir. 

Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir. 

Sırt desteği bele uygun ve esnek�r. 
Dengeli, çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği 
şekildedir. 

Ekrandan ayrı ve hareketlidir.

Ön tara�na, çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek vardır.

Çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk vardır.

KLAVYE 

Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde ma�r. 

Tuşların üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve seçilebilir 
niteliktedir. 
Tuşların özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaş�racak şekildedir. 
 
MONİTÖR  

Ekran, çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasındadır. 

Ekran görüntüsü stabil , görüntüde �treme yok. 
Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, çalışan tara�ndan kolaylıkla 
ayarlanabilir. 
Ekran, çalışanın ih�yacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir. 

Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar yok. 

ÇALIŞMA MASASI VEYA ÇALIŞMA YÜZEYİ 
Ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine 
olanak sağlayacak şekilde, yeterli büyüklükte ve ışığı yansıtmayacak nitelikte. 
Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan var. 

EKİPMAN 
İHİTİYACI: 

Yüksel�ci 
Stand 

Bağımsız 
Klavye 

Bağımsız 
Mouse 

Ayak 
Desteği 

Sırt 
Desteği Sandalye

SKORLAMA Monitör Klavye Mouse Sandalye 
Sırt Desteği 

Sandalye 
Yükseklik  Masa 

0           1 0           1 0           1 0           1 0           1 0           1 

İşyeri Hekimi  İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı 



Kontrol Listesi sonuç bölümünde çalışanın ekipman ihtiyaçlarını kaydedildi. Skorlama bölü-
münde hangi ekipmanlar ile ilgili uygunsuzluk olduğunu işaretlendi. Daha sonra ergonomik 
uygunsuzluk türü ile etkilenmesi beklenen vücut bölümlerini eşleştirildi. Bununla Semptom 
Değerlendirme Anketi ile çapraz değerlendirme yapılması hedeflendi.

’da Bir İyi Uygulama:

Ergonomik Uygunsuzluk Etkilenmesi Beklenen Vücut Bölümü

Monitör boyun omuz

omuzSırt-Sandalye boyun sırt bel

Yükseklik Ayarı-Derinlik Sandalye kalça diz alt-üst bacak

alt-üst bacak

Klavye

Mouse

Masa

el bileği

el bileği

el bileği

üst kol 

üst kol 

üst kol 

ön kol 

ön kol 

ön kol 
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Semptom Değerlendirme Anketinin Puanlaması
Ciddi problemleri daha kolay tanımlamak için derecelendirme puanlarına ağırlıklandırma yöntemi uygulandı.

Frekans Puan

Hiç hissetmedim 0

Hafta boyunca 1-2 kez hissettim 1,5

Hafta boyunca 3-4 kez hissettim 3,5

Her gün bir kez hissettim

Her gün bir çok kez hissettim

5

10
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Kontrol listesi ile aynı anda çalışma istasyonunda işyerinin genel kas iskelet sistemi 
yakınmaları haritasını çıkarmak, bireysel rahatsızlıkları belirlemek için ve ergonomik 
uygunsuzluklarla korelasyonu belirlemek amacıyla  “Semptom Değerlendirme Anketi” 
uygulandı.

Semptom Değerlendirme Anketi – Cornell University

’da Bir İyi Uygulama:



Şiddet Puan

Ha�f 1

Orta 2

Çok 3

Engelleme Puan

Hiç 1

Biraz 2

Çok 3

220                      218                              392                      186                               404                         292

Boyun Omuz Sağ Omuz Sol Sırt Üst Kol Sağ Üst Kol Sol

2232                      1072                                 722                        2624                  464                              52

2356                       456                                346                        944                                 144                           482

Üst Bacak Sağ      Üst Bacak Sol                 Diz Sağ              Diz Sol               Alt Bacak Sağ          Alt Bacak Sol
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RAHATSIZLIK HİSSEDİLEN 
BÖLÜMLERE GÖRE 

PUAN DAĞILIMI

ocak-mart

Her vücut bölümü için frekans, şiddet ve engelleme puanlarını bir biri ile çarparak o bölüm için 
rahatsızlık puanı elde edildi.

Çalışma Bulguları
2017 yılında 302 çalışanımızın çalışma istasyonlarında gerçekleştirildi. Semptom değerlendir-
mede vücut bölümlerine göre toplam rahatsızlık puanları sonuçları: 

Bel               Ön Kol Sağ         Ön Kol Sol                El Bileği Sağ         El Bileği Sol                         Kalça

’da Bir İyi Uygulama:



Monitör Klavye Mouse Sandalye Sırt 
Desteği

Sandalye
Yüksekliği Masa

   24                         96                                   0                                    256                                  4                                      0   

Masa

Sandalye
Yük

Sandalye
Sırt

Mouse

Klavye

Monitör

0                         50                           100                           150                           200                           250                           300

ERGONOMİK
UYGUNSUZLUK

Ergonomik uygunsuzluk olarak en yüksek oranda -çalışma sandalyesinin sırt ayarı sorunu-iz-
lenmiştir. 

Rahatsızlık puanlarını incelediğimizde de en yüksek puanın 2624 puan ile sırt bölgesinde 
olduğu görülmektedir. Bel ve boyun bölgeleri rahatsızlıklarının da yüksek puanda olması yine 
sırt desteği sorunu ile ilişkilendirilebilir.
Ergonomik uygunsuzluklarda ikinci sırada yer alan klavye uygunsuzluğu olmuştur. Laptop 
kullanan çalışanlarımızın yükseltici kullanıp, bağımsız klavye kullanmaması bu sonucu ortaya 
çıkarmıştır. Bağımsız klavye temin edilmesine karşın, yükseltici üzerindeki laptop klavyesi 
kullanma alışkanlığı oluştuğu izlenmiştir.

SONUÇ
İşyerimizde bu tespitler doğrultusunda çalışma sandalyelerinin tamamı -genel renevasyon sıra-
sında- bütün ergonomik gereklilikleri karşılayan sandalyeler ile değiştirilmiştir. Diz üstü bilgisa-
yar kullanan çalışanlara yönelik bağımsız klavye kullanımını arttırmak için çalışmalar yapılmış-
tır. Tüm çalışanlara ayak desteği sağlanmıştır. İyileştirmeler tamamlandıktan sonra çalışmanın 
tekrarlanması, bulguların karşılaştırılması planlanmıştır.

ocak-mart

Ekipmanlara Göre Ergonomik Uygunsuzluk Tablosu:
2017 yılında 302 çalışanımızın çalışma istasyonlarında gerçekleştirildi. Semptom değerlendir-
mede vücut bölümlerine göre toplam rahatsızlık puanları sonuçları: 

’da Bir İyi Uygulama:
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İşyerinde 
Aydınlatma 

Neden Önemli?

Mustafa
TAŞYÜREK

İşçilerin bakış açısından, işyerinde 
zayıf aydınlatma göz zorlanmaları-
na, yorgunluğa, baş ağrısına, strese 
ve iş kazalarına neden olur. Öte 
yandan, çok fazla ışık da “parlama”, 
baş ağrısı ve stres gibi güvenlik ve 
sağlık sorunlarına neden olabilir. 
Sonuçta her ikisi de işyerinde düşük 
kalite ve düşük verimliliğe yol açar.

Görünür ışınlar, frekans ve dalga 
boyu tayfının orta kısmına düşer. 
Bu ışınlar işyeri yöneticilerini de 
yakından ilgilendirir. Çünkü yapılan 
işin incelik ve kalitesini etkiler. İyi 
aydınlatma ürünü artırmaya, telef 
miktarını azaltmaya ve kaliteyi yük-
seltmeye neden olur. Aynı zaman-
da, iyi aydınlatma, işlemlerin sağ-
lıklı, temiz ve düzgün olmasına kat-
kıda bulunur. 

En iyi çalışma ortamını sağla-
mak için, kişilerin performansı-
nı ve verimliliğini etkileyen tüm 
çevre koşullarının kontrolü 
zorunludur. Bu koşullar arasın-
da ışık ve aydınlatma, işçilerin 
çabuk, doğru, rahat ve güvenli 
görmesi açısından önem taşır. 
Gerçekten kişisel davranışlar, 
performanslar ve başarılar 
aydınlatmaya bağlı iyi görme-
nin sonuçlarıdır. Işık ve aydın-
latma çevrenin objektif ve fizik-
sel durumu olduğu halde 
görme kişiye bağlı fizyolojik ve 
psikolojik bir olaydır.

Özet olarak; iyi bir aydınlatma, 
görmedeki çabukluk ve doğru-
luk, bir yandan zaman kazancı 
sağlarken, yetersiz aydınlatma 
ise verim düşüklüğü yanında 
işçinin moral ve fiziksel sağlığı 
üzerinde kötü sonuçları olacak-
tır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
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Şekil1c 
Yerel Aydınlatma

Şekil1a 
Genel Aydınlatma

Şekil1b 
Yerel Aydınlatma

İşyerinde aydınlatma, işyerini kullanan herkesin sağlığı ve güvenliği için çok önemlidir. Bir tehlike 
ne kadar hızlı ve kolay görülebilirse, o kadar kolay önlenir. Bu nedenle işyerinde mevcut olan teh-
like türleri, güvenli çalışma için aydınlatma gereksinimlerini belirler.

Kötü aydınlatma sadece göz yorgunluğu, migreni, baş ağrısı, uyuşukluk, sinirlilik ve zayıf kon-
santrasyon gibi semptomlara neden olarak çalışanların sağlığını olumsuz etkilemekle kalmaz, 
aynı zamanda ciddi iş ve proses kazalarının olmasını kolaylaştıran bir faktördür.

Bu nedenle işyerinde aydınlatma düzeyi ; 
TS EN 12665:2011 - ‘Temel tarifler ve kriterler’ 
TS EN 12464-1:2013 - ‘Kapalı çalışma alanları’ 
TS EN 12464-2:2014 - ‘Bina dışı iş yerleri’ 
ISO 8995-1:2002 - ‘Indoor’
ISO 8995-3:2006 - ‘Outdoor’ standardlarına ve  iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklere göre 
her vardiyayı kapsayacak şekilde yetkin kuruluşlara ölçtürülmeli, çalışma ortamının tehlikeleri ve 
bunların oluşturacağı riskler göz önüne alınarak uygun armatürler (örneğin, exproof ) ve dona-
nım seçilmeli, bunların periyodik (düzenli aralıklarla) kontrol ve temizlikleri yapılmalıdır.

Kaynak:
Subscribe Today 

https://metro.co.uk/2017/11/24/factory-worker-drenched-in-deadly-acid-in-work-accident-7107250/
https://luxreview.com/article/2017/11/lack-of-lighting-blamed-as-worker-suffers-acid-burns

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-port_of_spain/documents/presentation/wcms_250198.pdf
https://www.hse.gov.uk/pubnS/priced/hsg38.pdf
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Ergonomik Risk 
Değerlendirme 

Dilek
TİRYAKİ

İşyeri Hekimi

İşyerindeki ergonomik risk faktör-
lerine bağlı olarak gelişen işe bağlı 
kas iskelet hastalıkları en sık karşı-
laşılan mesleki sağlık sorunlarının 
başında gelmektedir. Bu hastalık-
lar farklı isimler altında toplan-
maktadır. 

En sık kullanılan sinonimler; 

• Kümülatif (birikici) Travma 
Bozuklukları(Cumulative Trauma 
Disorders-CTD)

• Tekrarlı zorlanma yaralan-
maları (Repetitive Strain Injuries 
-RSI) 

• Mesleki aşırı kullanım send-
romu (Occupational Overuse 
Syndrome-OOS), 

• Tekrarlı hareket bozukluğu 
(Repetitive Motion Disorders) 

• İşe bağlı kas iskelet hasta-
lıkları (Work Related Musculoske-
letal Disorders –WRMSD)

• İşle ilgili üst ekstremite 
bozuklukları (work related upper 
limb disorders-WRULD)dır. 

İşe bağlı kas iskelet problemlerine yol açan temel 
ergonomik risk faktörleri;

• Zorlayıcı / Statik pozisyonda çalışma
• Güç uygulama (yük kaldırma, taşıma, itme, 
çekme, vb.) gerektiren işler
• Tekrarlı hareketlerdir.

Yukarı listelenen temel faktörlerin yanı sıra söz 
konusu hastalıkların gelişimini hızlandıran daha sınırlı 
etkili minör faktörler de bulunmaktadır. Bunlar;
• Bölgesel veya tüm vücut vibrasyonu, 
• Mekanik baskı
• Çevresel koşullar (termal konfor, aydınlatma, 
havalandırma, nem, gürültü vb.)
• Psikososyal faktörlerdir.

Ergonomik risk faktörlerini değerlendirirken, söz 
konusu risk faktörlerinin vardiya içindeki tekrarlanma 
sıklığı ile bir seferde veya toplamdaki maruziyet süre-
sinin, risk faktörünün vereceği zararda belirleyicidir. 
Çalışanın yaptığı iş sırasında birden fazla ergonomik 
risk faktörüne maruz kalıyorsa işe bağlı kas iskelet 
hastalıklarının gelişiminin daha hızlı ve daha şiddetli 
olacağı öngörülebilir. 
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Zorlayıcı / Statik Pozisyonda Çalışma 
İşe bağlı kas iskelet hastalıklarına yol açma potansiyeli olan pozisyon ve postürler aşağıda 
listelenmiştir. Bu tip hareketlerin gün içinde uzun süreli veya tekrarlayıcı biçimde yapılmaları 
halinde kas iskelet bozukluğuna yol açabilirler. 

Boyun
- Boynun öne, arkaya veya yanla-
ra bükülmesi , döndürülmesi

Omuzlar
-   Omuzları kaldırarak çalışmak
-   Kolları geri uzatarak çalışmak

Dirsek

-   Dirsekleri gövdeden uzaklaştırarak, 
yanlara açarak çalışma  
-  Kolları veya dirsekleri kendi eksenin-
de içe veya dışa döndürülerek çalışma

Kollar

-   Kolları kalp seviyesinin üstüne veya 
baş üstü seviyelere kaldırarak çalışma 
-   Kolları gövdeden ileri ve yanlara 
uzatarak çalışma

El Bileği -   El bileğinin öne, arkaya ve yanlara 
bükülmesi 

Eller / 
Parmaklar

-   Elle güç uygulayarak kavrama
-   Parmak uçlarıyla tutma, taşıma

Bel 
-    Belden öne eğilme 
-   Ayaklar sabitken üst gövdeden yana 
dönerek çalışma 

Diz -   Diz çökerek, çömelerek çalışma

Göz
-   Uzun süreli görsel aktivite (ekranlı 
araçla çalışma, optik kontrol vb.) gerek-
tiren işler
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Sürekli kasılma halinin korunması ve buna 
bağlı olarak dolaşımın devamlılığını sağla-
yan gevşeme periyodlarının olmaması 
nedeniyle söz konusu bölgedeki dokuların 
dolaşımı ve oksijenizasyonu bozulur. 

Tekrarlı Hareketler 
Ağrı ve iş görmezlikle tekrarlı hareket-
lerin bağdaştırılması ilk kez 1713 yılında 
Bernardino Ramazzini tarafından ifade 
edilmiştir. Kendisi katiplerde sıklıkla 
gözlediği yakınmaların elin aralıksız 
olarak aynı hareketi yapmasına bağlı 
olduğunu belirtmiştir. 
Bir hareketin tekrarlılık sayısı arttıkça 
risk de artar. Belli bir zaman dilimi 
içinde aynı hareketin veya işlemin 
yapılma sayısı olarak ya da bir veya bir 
grup işi tamamlamak için gerekli olan 
süre “siklus zamanı” olarak ifade edile-
bilir. 

• Siklus zamanı 30 saniyeden kısa 
olan, diğer bir deyişle dakikada en az 2 
kez tekrarlanan işler ile 

• Bir siklus süresinin % 50’ sinden 
fazlasında tekrarlanarak yapılan işler 
tekrarlı işler olarak kabul edilir.

Ancak süreler bölgeye göre değişkenlik gösterir. 
Örneğin dirsek ve el bileği için dakikada 10’dan 
fazla, omuz eklemi için 2-3’den fazla yapılan hare-
ket tekrarlı sayılırken parmaklar için riskli olan 
tekrarlılık sayısı dakikada 200’den fazla olan hare-
ketlerdir.   

Ergonomi ocak-mart

Statik Postür
Sabit postürler; sadece otu-
rarak yapılan işlerle sınırlı 
değildir, modern yaşamın 
genel tarzı olarak tüm gün-
delik hayatın temel postürü 
haline gelmektedirler. Günü-
müz insanı, hem işyerinde 
hem de iş dışında gitgide 
daha monoton, sedanter bir 
yaşam sürmektedir. 

Kan gereksinimi      Kan temini Kan gereksinimi      Kan temini Kan gereksinimi      Kan temini

                  Dinlenme                                                                            Statik Kasılma                                                                       Dinamik Kasılma

Kasın uzun süreli olarak kasılı olması halinde (sta-
tik kasılma) bölgedeki basınç artışı nedeniyle 
dolaşım yavaşlayacaktır. Dinamik kasılma da ise 
kaslarda ritmik kasılma ve gevşeme olur, bölgenin 
kanlanması optimal seviyede sürdürülür. 
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Tekrarlı hareketlere bağlı 
olarak oluşacak zararla 
ilgili öngörüde bulunur-
ken tekrarlılık sayısının 
yanı sıra güç uygulama, 
zorlayıcı postür varlığı 
gibi kritik unsurların da 
dikkate alınması gerekir. 
Tekrarlılık gerektiren bir 
işin güç uygulama gerek-
tirmesi ve/veya zorlayıcı 
postürde yapılması 
halinde işe bağlı kas iske-
let hastalığı gelişme ola-
sılığı ve olası hastalığın 
şiddeti artacaktır. 

NIOSH Elements of Ergonomics Programs-Tray 6–B.

 

Vücut Bölümü Dakikadaki Tekrar Sayısı 

Omuzlar 2½ dan fazla

Üst kol / Dirsek  10’dan fazla 

Ön kol / El Bileği 10’dan fazla

Parmaklar 200’den fazla

Güç Uygulama 

Günümüzde otomas-
yonun, mekanik aletle-
rin ve enerji kaynağı ile 
çalışan aletlerin kullanı-
ma sokulması ile çalı-
şanların uygulaması 
gereken fiziksel güç 
miktarı azaltılmıştır. 
Ancak uygulanması 
gereken gücün azaltıl-
ması beraberinde tek-
rarlı hareketlerin 
artmasını da getirmiş-
tir. Yük kaldırma, itme 
çekme vb. güç uygula-
ması gerektiren işler 
ergonomik değerlen-
dirme sırasında ayrı 
olarak ele alınmalı ve 
değerlendirilmelidir.

Ergonomi ocak-mart

Farklı Vücut Bölgeleri İçin Yüksek Riskli Tekrarlılık Hızları 
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Çalışma alanlarındaki ergonomik 
risk faktörlerinin tespit edilmesi ve 
önceliklendirilmesi amacıyla kullanı-
lan çok sayıda ölçek bulunmaktadır.  
Söz konusu ölçekler, uygulandıkları 
iş adımlarını veya ergonomik risk 
faktörüne göre farklılık gösterebilir-
ler. Örneğin yük kaldırma ölçekleri, 
itme çekme ölçekleri, manuel işlere 
özgü ölçekler gibi farklı amaçlarla 
kullanılabilirler. 

Söz konusu ölçekler; kantitatif (nite-
liksel), kalitatif (niceliksel) ve semi-
kantitatif (yarı niceliksel) olarak 3 
başlıkta ele alınabilir.  

Kalitatif ölçekler
Daha basit ölçeklerdir. Hızlı bir 
tarama yapılmasını sağlarlar.  Sınırlı 
bir ergonomi bilgisi ve deneyimi 
uygulama için yeterlidir. Ancak her 
zaman tutarlı ve güvenilir sonuçlar 
vermezler, her olguda uygulanama-
yabilirler. Yüzeysel ve bazen de 
yetersiz veri sağlayabilirler.  

En sık kullanılan kalitatif ölçekler; 

• Computer Workstations Che-
cklist (e-Tool)(OSHA) (Ofis Ergono-
misi)

• WISHA checklist (Manuel işler, 
zorlayıcı pozisyonlara ve yük kaldır-
maya özgü)

• Quick Exposure Check (Manu-
el işler, zorlayıcı pozisyonlara ve yük 
kaldırmaya özgü)

Ergonomik Risk Değerlendirme Teknikleri

Semi kantitatif ölçekler

Spesifik risk faktörlerine daha çok odaklanırlar. 
Genellikle maruz kalınan ergonomik tehlike, spesi-
fik vücut bölgelerine göre ayrıştırılır. Veri toplamak 
ve analiz etmek için daha çok efor gereklidir. 
En sık kullanılan semikantitatif ölçekler; 

• REBA  (Rapid Entire Body Assessment) (Ma-
nuel işler, zorlayıcı pozisyonlara özgü)
• RULA (Rapid Upper Limbs Assessment) 
(Manuel işler, zorlayıcı pozisyonlara özgü)
• Rodgers Muscle Fatigue Assessment ((Ma-
nuel işler, zorlayıcı pozisyonlara özgü)
• Job Strain Index (Manuel işler, zorlayıcı 
pozisyonlara özgü)
• Brief (Baseline Rısk Identıfıcatıon Of Ergo-
nomıc Factors) (Humantech) (Manuel işler, zorlayı-
cı pozisyonlara özgü)
• ACGIH Threshold Limit Values (Titreşim, yük 
kaldırma vb.) limitlerin tanımlanması)
• Manual Handling Assessment Charts (MAC) 
(Yük Kaldırma)
• Manual Tasks Risk Assessment tool(ManT-
RA)V2.0 (Manuel işler, zorlayıcı pozisyonlara özgü)
• KIM Tool (LMM) (BAua) (Yük kaldırma, İtme 
Çekme) 
• Workplace Ergonomic Risk Assessment 
(WERA) (Cornell University Ergonomics) (Manuel 
işler, zorlayıcı pozisyonlara özgü)
• Rapid Office Strain Assessment (ROSA) 
(Cornell University Ergonomics)(Ofis Ergonomisi)
• Occupational Repetitive Actions Index 
(OCRA) (Manuel işler, zorlayıcı pozisyonlara özgü)
• Ergo Test (Manuel işler, zorlayıcı pozisyonla-
ra özgü)
• OWAS (Manuel işler, zorlayıcı pozisyonlara 
özgü)

Ergonomi ocak-mart
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Kantitatif Ölçekler

Kantitatif ölçekler, daha fazla çaba ve 
uzmanlık gerektirirler. Riski faktörlerinin 
kombine etkisinin değerlendirilmesini sağ-
larlar.  

En sık kullanılan kantitatif ölçekler; 

• NIOSH Lifting Equation (Yük Kaldır-
ma)

• Liberty Mutual Elle Kaldırma Taşıma 
Tabloları (Yük Kaldırma)

• Liberty Mutual İtme Çekme Tabloları 
(Snook Tables) (İtme Çekme)

• iLMM (Industrial Lumbar Motion Mo-
nitor) 

• 2D veya 3D Statik Biyomekanik Analiz

Ergonomik risk değerlendirme sırasında ilk 
adım yapılacak işi adımlarına bölmektir. 
Her bir iş adımı kendi içinde bağımsız 
olarak değerlendirilmelidir. İş adımının 
barındırdığı ergonomik tehlike tanımlan-
dıktan sonra kullanılması uygun olan 
ölçeğe karar verilmelidir. Ölçeğe veya 
ölçeklere karar verirken, tek bir ölçeğin 
tüm ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kala-
bileceği akılda tutulmalıdır. Özellikle zorla-
yıcı pozisyon/tekrarlı hareket içeren 
manuel işler için ayrı, yük kaldırma için 
ayrı, itme çekme işleri için ayrı ölçek 
kullanmanız gerekebilir. 

Ergonomik risk değerlendirme sırasında 
önemli olan tehlikenin tanımlanmasıdır. 
Ölçekler, tehlikelerin taranmasında, tasnif 
edilmesinde ve öncelik sırasına sokulma-
sında yardımcı olacaktır. 

Ergonomi ocak-mart
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Germe
Esnetme

Zühtü
ŞAHİN

İşyeri Hekimi

OSHA'nın (1993) işaret ettiği gibi, ergono-
mik risk faktörlerini azaltmak için hem mü-
hendislik hem de idari kontrolleri içeren 
kapsamlı bir ergonomik programın uygu-
lanması işle ilgili kas-iskelet sistemi hasta-
lıklarının azaltılmasında ilk seçenek olmalı-
dır.

Kapsamlı bir ergonomik programın ana 
odağı, insanları çalışma biçimleri ve ihtiyaç-
larına uygun hale getirmek yerine; görevle-
ri, işleri, ürünleri, ortamları ve sistemleri, 
insanların çalışma özellikleri ve talepleriyle 
uyumlu hale getirmektir.

Basketbol, futbol oyuncuları gibi geleneksel 
sporcular oyuna başlamadan önce ısınır ve 
germe-esneme yapar. Atletik aktiviteden 
önce ısınma, sporcuların kas gerginliği çek-
mesini önlemeye yardımcı olur ve vücutları-
nı atletik rekabetin zorlu talebini karşılama-
ya hazır hale getirir. Bugünün “Mesleki 
Sporcuları” da aynı spor hekimliği ilkesini 
benimsemelidir.

Şiddetli incinmeler, üretkenlik kaybı nede-
niyle size ve işyerine ciddi bir sağlık ve mali 
yük getirecektir. Sırt ağrıları çalışanları 
rahatsız edebilecek en yaygın sorunlardan 
biridir. Pek çok araştırma, ısınma ve germe - 
esnemenin fiziksel yaralanmayı azaltmanın 
etkili bir yolu olduğunu göstermiştir. 

İşe başlamadan önce her gün ısınma ve 
germe için zaman ayırmak, yenilenmiş 
hissetmenizi, esnekliğinizi arttırmanızı ve 
bir kas zedelenmesi riskinizi azaltmanın 
kolay ve etkili bir yoludur. 

 İşe başlamadan önce, kaslarınızı esnetmek 
ve vücudunuzun ısınmasını sağlamak için 
birkaç dakikanızı ayırın, böylece işinizi daha 
güvenli yapabilirsiniz.
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GERME YORGUNLUĞU AZALTIR

• Germe, eklem yapılarına ve 
yumuşak dokulara kan akışını ve 
besinleri arttırır.
• Germe yumuşak doku sıcaklığı-
nı arttırır ve dokuların daha fazla 
esnekliğine izin verir.
• Germe, eklem sinovyal sıvısını 
(kemikler ve eklem kıkırdağı için kay-
ganlaştırıcı) artırır, bu da daha fazla 
hareket aralığına izin verir ve eklem 
harabiyetini azaltır.

GERME KAS DENGESİ VE 
POSTÜRÜNÜ GELİŞTİRİR

• Yumuşak doku yapıları genel-
likle yerçekimi ve kötü postürel alış-
kanlıkların etkilerine bir şekilde 
adapte olmuştur.
• Germe, yumuşak doku yapıla-
rını yeniden düzenler, böylece günlük  
aktivitelerde iyi duruş elde etme ve 
koruma çabasını azaltır.

GERME KAS KOORDİNASYONUNU 
GELİŞTİRİR

• Germe, sinir uyarı hızını arttırır 
(beyne ve kaslara geri dönme uyarı-
sının geçtiği zaman).
• Germe, karşıt kas gruplarının 
daha koordineli bir şekilde çalışması-
na yardımcı olur.
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Ayağa kalkarak avuç içlerinizi 
parmak uçları yukarı bakacak 
şekilde göğüs hizasında birleş-
tirin ve 10 saniye süreyle aşağı 
doğru itin.

1
Ayağa kalkarak avuç içlerinizi 
parmak uçları aşağı bakacak 
şekilde göğüs hizasında birleş-
tirin 10 saniye boyunca yukarı 
doğru çekin. 

2

Oturur halde 
her iki kolunu-
zu ileriye doğru 
uzatın ve avuç 
içleriniz dışarı 
bakacak şekil-
de ellerinizi 
birleştirin. 
10-20 saniye 
boyunca kol ve 
sırtınızı esnetin.

3

Sadece 
dakikanızı ayırarak 
ofiste yapabileceğiniz 
10 temel egzersiz 
önerileri ise şöyle;

5 

1 ve 2 numaralı egzersizler birlikte yapıldığında el bileği ve kol kaslarınızı esnetmeye, 
karpal tünel ve kol ağrılarından korunmanıza yardımcı olabilir.



Ayağı kalkıp ellerinizi arkanızda, 
kalça hizasında birleştirin. Bu 
haldeyken boynunuzu sağa 
doğru hafifçe eğerek 10-12 
saniye esnetin. Ardından aynı 
hareketi sola doğru tekrarlayın.

4
Ayağa kalkın. Her iki kolunuzu da yukarı 
doğru kaldırın. Sağ kolunuzu başınızın 
arkasından bükerek elinizle sol kolunuzun 
arkasına dokunun, sol elinizle de sağ elini-
zin dirseğini kavrayın. Bu haldeyken sağ 
kolunuzu ve sırtınızı 8-10 saniye esnetin. 
Aynı hareketi sol kolunuzu da esnetmek için 
tekrarlayın. Bu egzersiz sırt kasları ve omur-
ganızı esnetmeye, sırt, bel ve boyun ağrıla-
rından korunmanıza yardımcı olur.

5

5 ve 6 numaralı egzersizler, sırt kasları ve omurganızı esnetmeye, sırt, bel ve boyun 
ağrılarından korunmanıza yardımcı olabilir.

Ayağa kalkın. Kollarınızı yukarı uzatın 
ve avuç içleriniz dışarı bakacak 
şekilde ellerinizi birleştirin. Kollarınız-
la kendinizi yukarı doğru çekerek 
10-12 saniye süreyle omurganızı 
esnetin. Bu egzersiz sırt kasları ve 
omurganızı esnetmeye, sırt, bel ve 
boyun ağrılarından korunmanıza 
yardımcı olur.

6 Ayağa kalkıp kollarınız iki 
yandayken omuzlarınızla 
arkadan öne doğru daireler 
çizin. 5 saniye boyunca 3-5 
tekrarla hareketi tamamla-
yın.

7
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KAYNAKLAR:
1. Yaşamın Her Alanında Fiziksel Aktivite. T.C. 
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2. Calling all desk jockeys; Stretching to ease 
neck and shoulder pain. Harvard Health 
Publications. Harvard
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Dik oturun. Ellerinizi belinizin alt kısmına doğru 
yerleştirin. Beliniz sabitken sırtınızı geriye doğru 
vererek 10-15 saniye süreyle esnetin.

8

Oturun ve sağ bacağınız üstte olacak 
şekilde bacak bacak üstüne atın. Bede-
ninizi yavaşça sağa doğru döndürün. 
Sağ elinizle sağ dizinizden, sağ kolu-
nuzla da sandalye veya koltuğunuzun 
arkasından destek alarak 8-10 saniye 
esneyin. Aynı hareketi sol bacağınızı ve 
kolunuzu kullanarak tekrarlayın.

9 Ayağa kalkıp kollarınız iki 
yandayken dirsekleriniz hafifçe 
bükerek 8-10 saniye boyunca 
ellerinizi ve kollarınızı sallayın.

9

ocak-mart

Kaynaklar:
• https://www.preventworkinjury.com/pre-work-shift-exercise-routine/
• https://www.preventworkinjury.com/wp-content/uploa-

ds/2015/03/PreShift-Exercise-Routine.pdf
• https://ergo-plus.com/wp-content/uploads/Work-Readiness-System-Ebook.pdf
• (https://www.villanova.edu/content/dam/villanova/fmo/document-

s/EHSAssets/ToolboxTalks/Workplace/PreWork%20Stretching.pdf)
• https://www.dunya.com/yasam-keyfi/saglikli-yasam-icin-masa-ba-

si-egzersizlerine-5-dakika-ayirin-haberi-425961
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Çiğdem Aksu ve Dr. Ahmet Nurcan’ın katkılarıyla…

Elle Kaldırma ve Taşıma 
Süreçlerinin İyileştirilmesi 

A.Can
AKBAYRAK

İş Güvenliği Uzmanı (B)

Bu çalışma, firmamızın Orhanlı Lojistik 
Depo’sunda elle kaldırma ve taşıma işlerindeki 
sağlık ve güvenlik risklerinin azaltılması ama-
cıyla yapılmıştır. İSG birimi ve operasyonlar ile 
birlikte yapmış olduğumuz bu düzenleme, 
çalışanların olası rahatsızlıklarını en aza indir-
meyi hedeflemiştir.

Lojistik sektöründe en çok karşılaşılan 
bu sorunla ilgili işyerimiz için ‘’Elle 
Taşıma ve Kaldırma İşlerinde Sağlık ve 
Güvenlik Talimatı’’ İngiltere Sağlık ve 
Güvenlik Yönetimi yayını “Manuel 
Handling Assessment Charts” ve 
“Manuel Handling at Work’’ isimli kay-
naklardan destek alınarak hazırlanmış 
olup, saha kontrollerimiz ve çalışanlar-
dan almış olduğumuz geri bildirimler 
sonucunda belirlediğimiz riskli uygula-
malardan birisi olan elektrik-mekanik 
ürünler operasyonunda elle kaldırma 
işlerinde görülen uygunsuzluklar için 
sorunun çözümüne yönelik ‘’KATA*’’ 
çalışması başlatılmıştır. Bu operasyonu 
öncelikle seçmemizin nedeni kas iskelet 
sistemi rahatsızlıklarına yönelik riskin 
fazla olması ve kısa sürede iyi uygula-
manın gerçekleştirilebileceği öngörü-
süydü.  

*KATA: (Japonca) form anlamındadır. İş 
yapma şekil ve sürecini kusursuzlaştır-
ma yolu için kullanılmaktadır.

’da Bir İyi Uygulama:

İşyerinde elle taşımaya bağlı kas 
iskelet sistemi hastalıkları en çok 
görülen durumlardır.

Bu konudaki genel kabullerimiz;

• Önlemek için önceliklidir.

• Alınacak önlemler genellikle 
basit ve uygun maliyetlidir. 

• Tüm kas iskelet sistemi 
rahatsızlıkları engellemez, oluştu-
ğunda bulguların erkenden belir-
lenmesi, gerekli tedavinin sağlan-
ması ve uygun rehabilitasyon asıl-
dır.
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Geliştirmek istediğimiz süreç nedir?

Sonuçta ulaşılmak istenen, uzun 
dönemde hedef nedir?

Ürün giriş ve paketleme alanında 
ergonomik çalışma koşulları tasarla-
mak ve yönetmek.

Kısa dönemdeki hedef nedir?
İlgili operasyondaki 25 kilogramdan 
ağır olan yüklerin mal kabul ve paket-
leme sürecinde uygun olmayan 
koşulları iyileştirmek.

• Müşteriden 25 kg üstünde birim koli gön-
dermemesi için bilgilendirmek.
• Kolilerin üzerinde total kg bilgisi yazılma-
sı veya ürünlerin birim kg ağırlıklarının bilinme-
si.
• Taşıma konusunda çalışanların bilinçlen-
dirilmesi.
• Ağır kolilerin elleçlenmesi için ekipman 
desteği ve proses değişimi.
• Elleçleme ve taşıma proseslerinde perso-
nel iş gücünü verimli ve insan sağlığına uygun 
hale getirmek.

Şu anki durum nedir? Var olan durumda 
neredeyiz?

Ürün kabulünde var olan durum:

• Özellikle yurtdışından gelen karışık 
ürün paletleri ve içerisindeki koliler ağırdır.
• Gelen paletler araçtan forklift yardı-
mıyla serbest depoya indirilir, kabul alanına 
(Foto-1) alınır.
• Paletlerin streçi çemberi açılır ve mix 
paletlerdeki ürünler bu alanda ayrıştırılmaya 
başlanır. Ayrıştırma işlemi ağır kolilerin 
birden çok kez ve eğilerek elleçlenmesini (Fo-
to-2) gerektirmektedir.

Paketleme var olan durum:

• Sipariş içeriğine göre birim kolili ağır 
ürünler adreslerinden toplanmaya başlanır. 
Palet üzerine toplanan ürünler sevkiyat alanı-
na getirilir, siparişler ayrıştırılarak elleçlenir 
ve kolilere aktarılır. Aktarılan koliler masanın 
üzerine alınır(Foto-3) ve şerit makinası ile 
şeritlenir. Ve aynı koliler sevk edilmek üzere 
elleçlenerek sevk paleti üzerine dizilir.

Foto - 1 

Foto - 2

Elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden 
istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapla-
rın yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri 
işlemleri ifade eder.

’da Bir İyi Uygulama:
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Hedef duruma ulaşmada bizi neler engelliyor?

•        Kolilerin fabrikadan çıkış ağırlıklarının 
fazla olması.
 •       Ergonomik elleçleme için gerekli ekip-
man eksikliği.
•       Personelin taşıma ve kaldırma prose-
dürleri konusunda yeterli bilince sahip 
olmaması.

Yaptığımız iyileştirme çalışmasının kısa özeti:

• Öncelikli olarak personele halen 
yapmış olduğu işte sağlığını olumsuz olarak 
etkileyebilecek durumlar ve uygulama son-
rasında da karşılaşabileceği riskler konusun-
da sahada eğitim verildi.
• Müşteri ile birim koli ağırlığı ve yapısı-
nın risk oluşturmayacak biçimde planlanması 
talep edildi.
• Çalışma alanına (Foto-4) konveyör 
(bant) sistemi yerleştirildi. Elleçlenen ürün 
kolileri, konveyör vasıtası ile paketleme ma-
sasına kadar gelmesi sağlandı ve herhangi bir 
taşıma işlemi ortadan kaldırıldı. 
• Elektrikli transpalet alındı. (Foto-5) 
Ürün paletleri transpalet ile konveyör yük-
sekliğine kaldırıldı. (Foto-6) Böylelikle ürün-
ler elleçlendiği sırada eğilme-doğrulma hare-
keti ve ağır kaldırma işlemi engellendi. (Fo-
to-7)

Foto - 3 

Foto - 4 

Foto - 5 

Foto - 6 Foto - 7 

’da Bir İyi Uygulama:
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Ergonomi ve 
İnsan Psikolojisi Duygu 

ŞAHBAS
Psikoloji Son Sınıf Öğrencisi

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre 
sağlık; sadece fiziksel sakatlığın olmayışı 
değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden 
tam bir iyilik hali… Sağlıklı kalmamızın 
önemli bir parçası olan ergonomi de, 
çalışırken, evde otururken, okula gittiği-
mizde, yaşamın her yerinde sağlıklı ve 
mutlu bireylerle karşılaşmak amacını 
güder.  Ergonomik koşullar,  sadece fizik-
sel sağlığımızı değil, psikolojik sağlığımı-
zı da etkiler. 

Ergonominin insan psikolojisi üzerindeki 
etkisi, son yıllarda üzerinde çalışılmaya 
değer bir konu olarak ele alınmaya baş-
landı ve her geçen gün önemi daha da iyi 
kavranıyor.  Bugüne kadar bedene verdi-
ği fiziksel fayda göz önünde bulundurul-
muş olsa da ergonominin görülmeyen 
yüzü insana verdiği ruhsal sağlık ve mut-
luluk olarak karşımıza çıkıyor. Artık 
eklem ağrılarımızın ötesine geçen ergo-
nomi kavramı, güvenliğimizi ve sağlığı-
mızı korurken aynı zamanda bizi mutlu 
ediyor.

Hayatlarımızın büyük bir bölümünü çalı-
şarak geçiriyoruz ve tabi ki çalışırken 
maruz kaldığımız ergonomik faktörler, 
diğer tüm alanlarda maruz kaldığımız 
faktörler kadar tüm hayatımıza etki 
ediyor. Peki, çalıştığımız işte bizi psikolo-
jik olarak sadece aldığımız maaş,  patro-
numuzun, iş arkadaşımızın tavırları mı 
etkiliyor? Elbette ki hayır…

Gözümüzü alan ışığın, belimizi ağrıtan sandal-
yenin, ne konuştuğumuzu duyamadığımız 
gürültülü ortamların üzerimizde bildiğimizden 
çok daha fazla etkisi var. 
• Kötü hava kalitesi; kısa vadede baş ağrısı 
ve baş dönmesi meydana getirirken uzun 
vadede solunum yollu problemlerine, uykusuz-
luğa ve sürekli panik haline,
• Uygunsuz hava sıcaklığı; gerginlik, uyu-
şukluk hali ve sosyal iletişimde kötüleşmeye,
• Gürültü; dikkat eksikliklerine,
• Kötü ışıklandırma; görme algılama prob-
lemlerine ve 24 saatlik döngü boyunca metabo-
lizmayı düzenleyen, uyku uyanıklığı sağlayan 
vücutta kendiliğinden var olan sirkadyen ritim-
de sapmalara sebep olabiliyor. 

Özetle, fiziksel rahatsızlık ve sıkıntılar, dolaylı 
yoldan insan psikolojisini olumsuz yönde etkili-
yor. Ruhsal sıkıntılar psikosomatik belirtilere 
(ruhsal sıkıntının fiziksel bir rahatsızlık olarak 
ortaya çıkması ), fiziksel rahatsızlıklar da birçok 
ruhsal soruna yol açabiliyor. O nedenle diyebili-
riz ki uygun ergonomik koşullar, insanın var 
olduğu her alanda, yaşam kalitesini arttırır, 
ruhsal sağlığı korur, iyilik ve sağlık için etkili olur.



Çünü 
İş Dedğin; 

Ağrısız, Sızısız Oalı...

O�s Ergonomisi Eğitimi 
Şimdi Online!

Çalışanlarınızın ekranlı araçlarla çalışmanın 
olası zararları ve kişisel korunma önlemleri hakkında 

bilgilenmesini sağlayan Ofis Ergonomisi Uzaktan Eğitimi’ni 
mekan ve zaman sıkıntısı olmadan çalışanlarınıza sunuyoruz.

Eğitim İçeriği Neleri Kapsıyor?

 + Kas iskelet sisteminin yapısal ve fonksiyonel özellikleri,
 + İşe bağlı kas iskelet problemlerine yol açan ergonomik problemler,
 + Ofis ortamının ergonomik açıdan optimizasyonu ilkeleri,
 + Kas iskelet sistemini koruyucu beslenme, egzersiz alışkanlıkları ve yaşam biçimi,
 + Tekrarlı hareket ve bel yaralanmalarından korunmak için gereken germe - esnetme egzersizleri…

Demo sürümünü denemek ve daha detaylı bilgi almak için;

bilgi@artimetrik.com.tr                  +90 533 151 59 11



Ergonomik 
Risk 

Değerlendirme 
Takımı Eğitimi

Ergonomik Risk Değerlendirme Takımı üyelerine, ergonomik zorlanmaların ve 
yüklenmelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi 

bilgi ve becerilerini kazandırıyoruz. 

 Program kapsamında neler var? 

+ Kas iskelet sisteminin çalışma prensipleri,
+ Çalışma sırasında incinme ve yaralanma riskini artıran hareketler, zorlayıcı pozisyonlar ve tekrarlı hareketler,

+ İş istasyonundaki çalışma konforunu etkileyen, aydınlatma, termal koşullar, gürültü vb. çevresel etkiler,
+ Ergonomik risk faktörlerininin değerlendirilmesi sırasında kullanılan kontrol listeleri ve ölçekler, 

+ İş istasyonlarındaki ergonomik zorlanmaların, uygunsuzlukların değerlendirilip, derecelendirilmesi,
+ Değerlendirilen ergonomik risklere yönelik olarak alınan iyileştirme örnekleri konuları…

 

Çünü İş Dedğin; 
Ağrısız, Sızısız Oalı...

Detaylı bilgi ve irtibat için;   egitim@artidanismanlik.com.tr            (0216) 340 17 03-04       0542 455 31 15 - 0549 748 97 61     
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??
Şimdiki zamanın vazgeçilemez mobilyalarından olan 

ve rahat bir oturuş için mutlaka ergonomik 
özellikler taşıması gereken ‘sandalye’ kullanımının 

6500 yıl öncesine uzandığını gösteren kanıtlar var…

Peki, Antik Yunan’da kullanılan Klismos 
sandalyesinin ergonomik mobilyanın ilk 

örneklerinden olduğunu 
 biliyor muydunuz?

Ahşaptan yapılmış, ince yapılı, arkalığı ve 
bacakları kıvrımlı bir koltuk olan Klismos, 

  dışbükey arkalığı omuz yüksekliğinde üç adet 
dikey şerit ile desteklenen düz bir ahşaptan 
oluşmaktaydı. Oturma yeri genellikle kumaş, 

hasır ya da hayvan derisi ile kaplanırdı. 



ERDEMİR’de süren topyekûn bir güvenlik kültürü 
dönüşümünü hedefleyen Davranış Odaklı 
Güvenlik Yönetimi projemizin yöneticiler için 2. 
Modül davranış analizi eğitimleri 11 grupla yakla-

şık 850 kişinin katılımı ile tamamlandı. Sırada iç 
yayılım ekibi eğitimleri var…

İşyerinde ve günlük yaşamda karşılaşılabilecek 
hastalanma ya da yaralanma durumlarına müda-
hale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği 
sağlayabilme bilgi ve becerilerini kazandırmak 
üzere Sabancı Dijital, Nestle, Netaş, Anadolu 
Hayat Emeklilik,  Hayat Holding, Galata Taşıma-
cılık, Mey İçki, Eagle Burgmann, B Braun, Schen-
ker Arkas, Fox, Sanofi, L’oreal Turkiye, Mey İçki 

yaklaşık 450 çalışana Temel İlkyardım Eğitimi 
verdik. 

Nestle, Araltek Diyarbakır, TPAO, RM Telekom 
Diyarbakır, Tunes Mühendislik, Teleport Uydu ve 
Haberleşme, Özay Yapı, Eksper İletişim, Tetra 
Pak, Mikrolink Genel Müdürlüğü ve Mikrolink 
İzmir’de;  yüksekte montaj, demontaj, bakım-o-

narım yapacak toplam 330 çalışan ile yükseğe 
güvenli tırmanma, güvenli çalışma, yük malzeme 
– indirme çıkarma, kurtarma becerileri ile güvenli 
tırmanma ve çalışma kazandırmak üzere Yük-
sekte Çalışma Eğitimi’mizi tamamladık. 

Biz’den Haberler

Chryso Cat’te geniş çaplı bir güvenlik kültürü dönüşümünü 
hedefleyen Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi projemizin 
yönetici eğitimlerini ve tüm çalışan eğitimlerini Gebkim, 

Adana ve Trabzon’da 110 kişinin katılımı ile tamamladık. 
Sırada gözlemci çalışmaları var… 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi projemizi başlattığımız 
Arçelik’te yönetici eğitimlerimizi ve 7 grup gözlemci eğitimi-

ni 150 kişi ile tamamladık. Çalışan eğitimleri 11 grup ile 

350 kişinin katılımı ile yapıldı, eğitimler devam ediyor. 

Kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanse-
rinde; erken tanıya olanak sağlayacak “Kendi Kendi-
ne Meme Muayenesi” yapabilme bilgi ve becerilerini 

kazandırmak için ASKAYNAK, FOX, TLS LOJİSTİK 75 
çalışana, Meme Muayenesi Eğitimi verdik.



İşyerinde tehlike kaynaklarını tanımaları, tehlike 
değerlendirmesi yapabilmeleri, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarından korunma bilgileri, 
kişisel korunma becerileri kazanmayı ve ve 
elektrik güvenliği tedbirlerinin yasal mevzuat ve 
standart dayanaklarını öğrenmeleri için İBİS 
OTEL, KORDSA, HSBC, Kordsa, Pirelli, Nokia, 
Prometeon , Araltek Diyarbakır, Nokia, Tunes 
Mühendislik, Abitek ve Özay Yapı’da  toplam 

467 çalışan ile Temel İSG ve Elektrik Eğiti-
mi’mizi tamamladık.

Biz’den Haberler

Çalışanların işyerinde ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri 
ani hastalanma ya da yaralanma durumlarına müdahale etme 
ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve 
becerilerini pekiştirdiğimiz ve güncellediğimiz İlkyardım 
Güncelleme Eğitimi’mizi,  Toyotetsu, Anadolu Hayat Emekli-
lik, Doğan Holding, Novartis, Alarko Carrier, L”oreal, Perfetti, 
Aromsa, Roche Ankara, Migros Trabzon, Hafele, Medtronic, 
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, , Ankara, Arvato, Bilim 

İlaç, Vaillant’ta 185 çalışan ile gerçekleştirdik. 

Temel yangın güvenliği ve yangına ilk müdahale konusunda 
bilgi ve beceri kazandırdığımız Yangına Müdahele ve Arama 
Kurtarma eğitimimizi Mercure Otel,  Kordsa, Libart, ABB,  

Posco, Cengiz Holding, Schenker Arkas’ta toplam 185 
çalışan ile tamamladık.

Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gere-
kenleri bugünden gözden geçirmesi, deprem etkilerinden 
korunma ve olası sonuçlarla başa çıkma konularında bilgilen-
dirilmesi, işte ve evde depreme hazır olmak için yapılması 
gerekenleri kılavuzlayacak rehber ve kontrol listeleri kullanım 
becerisi kazandırılmasını amaçlayan Deprem Bilinçlendirme 
Eğitimi’ni Prometeon, Pisa Tekstil, Willis Tower Watson, 

Epengle, PPD Global’de 120 çalışan ile tamamladık. 

Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitimi’ni Posco, Pfizer’de 

75 çalışan ile gerçekleştirdik. 

Katılımcılara, bebek ve çocukların günlük 
yaşamda karşılaşabileceği ani hastalanma ya da 
yaralanma durumlarına müdahale etme bilgi ve 
becerilerini kazandıran Çocuğum İçin İlkyar-

dım Öğreniyorum Eğitimi’ni Opet’te 50 
çalışan ile tamamladık. 
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Temel İlkyardım Eğitimi
Eğitim Tarihi: 08-09 OCAK 2020
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Artı Ofis / Maltepe

Temel İlkyardım Eğitimi
Eğitim Tarihi: 21-22 OCAK 2020
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Artı Ofis /  Maltepe

İlkyardım Güncelleme Eğitimi
Eğitim Tarihi: 28 Ocak 2020 Salı
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Artı Ofis / Maltepe

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
Eğitim Tarihi: 5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-27 MART
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Artı-Kocaeli (Fatih Mh. Fatma Seher Hanım Cd. No:137 
Alikahya-Kocaeli)

ş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitim Tarihi: 4 / 11 / 18 / 25 MART
Eğitim Saati:  09:00-12:30
Eğitim Yeri: Artı Danışmanlık -İstanbul (Altıntepe Mahallesi Cihadiye 
Cd. No:98/5 Maltepe İST. Kat:4)

Elektrik Güvenliği Eğitimi
Eğitim Tarihi:  4 / 11 / 18 / 25 MART
Eğitim Saati:  13:30-17:00
Eğitim Yeri:  Artı Danışmanlık - İstanbul (Altıntepe Mahallesi 
Cihadiye Cd. No:98/5 Maltepe İST. Kat:4)

Temel İlkyardım Eğitimi
Eğitim Tarihi:  11-12  / 24-25 MART
Eğitim Saati:  09:00-17:00
Eğitim Yeri:  Artı-İstanbul (Altıntepe Mahallesi Cihadiye Cd. No:98/5 
Maltepe İST. Kat:4)

İlkyardım Güncelleme Eğitimi
Eğitim Tarihi: 19.Mar.20
Eğitim Saati:  09.00-17:00
Eğitim Yeri:  Artı-İstanbul (Altıntepe Mahallesi Cihadiye Cd. No:98/5 
Maltepe İST. Kat:4)

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
Eğitim Tarihi:  6-7 / 13-14 / 20-21 / 27-28 ŞUBAT
Eğitim Saati:  09:00-17:00
Eğitim Yeri:   Artı-Kocaeli (Fatih Mh. Fatma Seher Hanım Cd. No:137 
Alikahya-Kocaeli)

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitim Tarihi:  5 / 12 / 19 / 26 ŞUBAT
Eğitim Saati:  09:00-12:30
Eğitim Yeri: Artı-İstanbul (Altıntepe Mahallesi Cihadiye Cd. No:98/5 
Maltepe İST. Kat:4)

Elektrik Güvenliği Eğitimi
Eğitim Tarihi:  5 / 12 / 19 / 26 ŞUBAT
Eğitim Saati:  13:30-17:00
Eğitim Yeri:  Artı-İstanbul (Altıntepe Mahallesi Cihadiye Cd. No:98/5 
Maltepe İST. Kat:4)

Temel İlkyardım Eğitimi
Eğitim Tarihi:  11-12 /24-25  ŞUBAT
Eğitim Saati:  09:00-17:00
Eğitim Yeri:  Artı-İstanbul (Altıntepe Mahallesi Cihadiye Cd. No:98/5 
Maltepe İST. Kat:4)

İlkyardım Güncelleme Eğitimi
Eğitim Tarihi:  20.Şub.20
Eğitim Saati:  09.00-17:00
Eğitim Yeri:  Artı-İstanbul (Altıntepe Mahallesi Cihadiye Cd. No:98/5 
Maltepe İST. Kat:4)

Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

P      S      Ç      P      C      C      P     

O C A K

P      S      Ç      P      C      C      P     

Ş U B A T

M A R T
P      S      Ç      P      C      C      P     

Sevgililer 
Günü

Çalışan 
Gazeteciler 

Günü

Dünya 
Sigarayı 
Bırakma 

Günü

5-11
Verem Eğitimi ve 

Farkındalık Haftası

1-7
Deprem Haftası

Dünya 
Emekçi 
Kadınlar 

Günü 
Tıp Bayramı

Çanakkale 
Zaferi Dünya

Su
Günü



İletişim Rehberi

İlknur Durmaz

OSGB Operasyon Koordinatörü

0544 673 16 08

idurmaz@artidanismanlik.com.tr

Hatice Turan

Müşteri İlişkileri Uzmanı

0549 748 97 61

hturan@artidanismanlik.com.tr

Turgay Cengiz
Müşteri İlişkileri Yöneticisi

0533 749 66 79

tcengiz@artidanismanlik.com.tr

Hilal Batır UrMuhasebe Sorumlusu0549 772 88 00
hbatir@artidanismanlik.com.tr

Şerife Ceylan
Müşteri İlişkileri Uzmanı

0542 455 31 15

sceylan@artidanismanlik.com.tr

Neval Yerlikaya 

Kurumsal İletişim Yöneticisi 

0533 723 53 41  

nyerlikaya@artidanismanlik.com.tr

Doğukan Yıldız OSGB Operasyon Uzmanı0533 651 27 03dyildiz@artidanismanlik.com.tr

Seher Uysal 
OSGB Operasyon Uzmanı 

0533 151 59 28
suysal@artidanismanlik.com.tr

İnci Bildik 
O�s Asistanıibildik@artidanismanlik.com.tr

Sennaz Güler
Mali İşler Müdürü 

0549 772 88 00
sguler@artidanismanlik.com.tr
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İletişim Rehberi


