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ERGONOMİ 

 Ergonomi kelime anlamı olarak yunancadan gelmektedir. 
 
 
 
 
 

 
 İnsanın  anatomik, antropometrik, fizyolojik, psikolojik 

ve sosyolojik açıdan inceleyen, katlanabileceği sınırları 
tespit eden , sonuçta işin insana, insanın işe uyumunu 

araştıran, disiplinler arası bir bilim dalıdır. 

Ergon ( Work) = İş 
 

Nomos (Law) = Yasa 
 

Ergonomi = İş Bilimi 



Kapsamı 
Fonksiyonel Etkinlik 

İş 

Çevre Ürün 

Rahat ve kullanım kolaylığı 
Sağlık ve güvenlik İnsan 



ERGONOMİ 

Azalan maliyetler 



Ergonomik Değişikliğin Maliyeti 
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Çalışma Duruşlarının 
Ergonomik Analizi 



 Duruş (postür) ;  vücudun, başın, gövdenin,  kol ve bacak 
üyelerinin boşluktaki konfigürasyonu, hizalanması olarak  

tanımlanmaktadır.  
 

 Çalışma  duruşu ;  vücudun, başın, gövdenin, kol ve 
bacakların yapılan işe ve işin özelliklerine göre 

hizalanması şeklinde tanımlanmaktadır  



 Avrupa Birliği iş sağlığı  (OSHA) departmanı tarafından üye 
ülkelerdeki çalışma sağlığı profilini yansıtmayı amaçlayan 
pilot bir çalışma yapılmıştır.  
 

 Bu çalışmada örneklem grubu üzerinde çalışma ortamından 
kaynaklanan maruziyetler konusunda görüşmeler yapılmış ve 
örnek  bir profil çıkarılmıştır.  

 
 Buna göre çalışanların maruziyet ifade ettikleri 

indikatörler şunlardır: 
 
 Gürültü % 28, Vibrasyon % 24,  yüksek sıcaklık  % 20, % 23 

düşük sıcaklık, % 34 ağır kaldırma, % 58 tekrarlayan 
hareketler, % 45 postür bozuklukları, % 54  yüksek hızlı 
stresli çalışma, % 14 kimyasallar, % 4 fiziksel şiddet, % 45 
monoton iş ortamı. 



Ayakta nötr duruş 

Oturarak nötr duruş 

Head level 

Shoulders 
relaxed 

Feet supported 

Wrists straight 

Elbows at sides 
Low back 
supported 

İyi Duruş 



Günde 2 saatten fazla 

Eller veya dirsekler  
omuz seviyesinin üstünde 



Günde 2 saatten fazla 

Boyun 30° fazla eğilmiş 



Bel 30° fazla eğilmiş 

Günde 2 saatten fazla 



Çömelme 

Günde 2 saatten fazla 



Günde 2 saatten fazla 

Diz çökme 



Kas-İskelet Sistemi  
Rahatsızlıkları 



Nerelerde karşılaşıyoruz ? 

Ev 
yaşamında 

Hizmet Office 

Manufacturing 

Üretim 



Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları 
 

 KİSR, kaslarda, sinirlerde, tendonlarda, 
kıkırdakta, bağlarda, birleşme noktalarında ve 
disklerde (omurga) meydana gelen 
rahatsızlıklardır. 
 

 İskelet ve kas sistemi sendromları eğilme,  
doğrulma, tutma, kavrama, bükme ve uzanma gibi 
sıradan vücut hareketlerinden meydana gelir. 



 Bu hareketler günlük yaşamda zararlı hareketler 
değildirler. Bu hareketleri zararlı yapan, iş 

yaşamındaki sürekli tekrarlar, güç gerektiren 
davranışlar ve hızlı hareketlerdir.  

 
İskelet ve kas sistemi sendromları anında gelişen bir 
rahatsızlık değil  derece derece, yavaş yavaş gelişen 

travmalardır  
 

 
 
 





Baş ve Boyun 

Nötr Fleksiyon Ekstansiyon Yana dönük 



Gövde ve Bel 

Nötr 

Bel 

Fleksiyon Ekstansiyon 



Dirsekler 

Nötr Dirsek fleksiyon Dirsek ekstansiyon 
90-110’ <90’ >110’ 



El ve Bilekler 

Nötr Ekstansiyon Fleksiyon 

RADIAL 
DEVIATION 

ULNAR 
DEVIATION 



Uygun olmayan duruşlar 



Uygun olmayan duruşlar ve çözümleri 



Uygun olmayan duruşlar ve çözümleri 



Dirsek masa hizasında 
olacak şekilde sandalye 

yüksekliğinin ayarlanabilir 
olması gereklidir. 

Ayakta çalışma var ise, 
ayaklık vücut pozisyonunun 

ve ağırlık dağılımının bir 
ayaktan diğerine geçmesini 

sağlar.  



Kullanılan takım ağır ve sürekli 
kullanım gerektiriyorsa , el 

aletinin ağırlığının yaratacağı 
etkiyi ortadan kaldırmak için el 

aleti sabitlenebilir.  



El ile bilek arasında 180º açı olmasını sağlayınız 
 



Beldeki S şeklini koruyunuz 



Bilek nötr durmalıdır 



Herşeyin ulaşılabilir alanlarda olmasına 
özen gösterin !  





Kötü dizayn edilmiş bir iş 
istasyonu 

<90’ 

<90’ 

İyi dizayn edilmiş bir iş 
istasyonu 

90-110’ 

90-110’ 
 

90-110’ 



X X 

Duruş 

Çok düşük Çok Yüksek 

Doğru 





BİLGİSAYAR VE SAĞLIĞIMIZ 



BİLGİSAYARLAR TV’LERLE AYNI 
ÖZELLİĞE 

SAHİPTİRLER VE HER İKİSİ DE 
ELEKTROMANYETİK DALGA YAYARLAR! 



 

 

 GÖZ VE GÖRME SİSTEMİNE 
  ETKİLERİ ZARARLARI          
Göz kamaşması 
Gözde kaşıntı 

 
 
 
 
 

Yanma 
Kızarıklık  
Sulanma 



 

 

ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Doğurganlaşma süresinin uzaması 
Spontan düşüklerde artış 



 

 

 

BİLGİSAYARIN ETKİLERİNDEN 
KORUNMANIN BASİT YOLLARI 

Cihazın güvenlik standartlarını taşıyıp 
taşımadığını kontrol edin. (yani CE işaretini 
olup olmadığını) 

Bilgisayar ekranınız 17 inç üzeri ise 70 cm, 

14-15 inç ise en az 60 cm uzağında olun 



 

 

Ekranların yanlarında ve arkalarında 
oluşan manyetik alanlara 1m uzaklıkta 
kimse bulunmamalıdır. 

Diz üstü bilgisayarlar şarjlı kullanıldığında 
düşük elektromanyetik alana sahiptir, 
uzakta şarj edilmelidir. 



 

 

 

OFİSLERDE BİLGİSAYAR YERLEŞİMİ 

Kullanılmadığı zamanlar bilgisayarınızın hard 
disk ve monitörünü tümüyle kapalı tutun. 

Birkaç bilgisayarın birlikte çalıştığı 
mekanlarda yan yana yerleştirmek yerine 
aralıklı yerleştirmek uygun olur. 

Yan yana yerleştirilmiş bilgisayarların 
arasında da en az 1 metre aralık bırakılması 
önerilmektedir. 



 

 

 

İşyerlerinde monitörlerin arkası insanlara 
dönük tutulmamalıdır. 

Hard diski monitörün altına yerleştirmek 
yerine uzak bir yere konulması tercih 
edilmelidir. 
Monitörler arka arkaya yerine aralıklı 
yerleştirilmelidir. 



 Bilgisayar Yerleşimleri         
Bilgisayar kullanıcısı 

Bilgisayar kullanıcısı Bilgisayar kullanıcısı 

Bilgisayar 
 
 
 
 
 
 
 
Bilgisayar 
 
 
 
 
 
 
  Bilgisayar kullanıcısı 
 
 
 
 Hatalı Yerleşim 

Bilgisayar 

 2-3 metre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doğru Yerleşim 

Bilgisayar 



 BĠ           
Bilgisayar kullanıcıları 
 
 
 
   Bilgisayarlar 
 
 
  En az 

Bilgisayarlar 2-3 metre 
En az 2-3 metre 
 
 
 
 
 
 Bilgisayarlar 

 Bilgisayar kullanıcıları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatalı Yerleşim 

 En az 
2-3 metre 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Doğru Yerleşim 



 Bilgisayar kullanıcısı 
 
 
 
 
Bilgisayar kullanıcısı 
 
 
 
 
  Bilgisayar 

Bilgisayar 
Duvar Duvar    En az 2-3 metre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilgisayar 
 
    Bilgisayar 
 
 Bilgisayar kullanıcısı 
 
 
 
  Bilgisayar kullanıcısı 

Hatalı Yerleşim Doğru Yerleşim 



Bilgisayar Yerleşimi            Potansiyel manyetik alandan 
  belli bir mesafede  duruyor 
Potansiyel manyetik alanı 
 içinde duruyor 
   En az 2-3 metre 

Duvar 

Bilgisayar kullanıcısı 
 
 
 
Hatalı Yerleşim 

Duvar 

 Bilgisayar kullanıcısı 
 

Doğru Yerleşim 



Televizyon Yerleşimi           Televizyon 
 
 
 
 
  En az 

Televizyon seyircisi 3 metre 

  En az 
  3 metre 
Televizyon 
   Televizyon seyircisi 
 Duvar 
    Duvar 

Duvar 

Yatak 

Duvar 

Yatak 



CEP TELEFONLARI 
VE 

SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ 



 

 

 

 

DENEYSEL ÇALIŞMALARIN 
SONUÇLARI 

1993’de Belçikalı bilim adamları P53 
geninde hasar oluştuğunu, 
1995‘de Washington Üniversitesi farelerde 
beyin lezyonu oluştuğunu, 
WHO EMA’nın farelerde lenfomaya neden 
olduğunu tespit etmiş, 
Fransa’da son bir yılda %31 beyin 
tümöründe artış görülmüştür. 



 

 

 

 

 

 

KISA VADELİ ETKİLERİ (24 Saat) 

Görüş alanında daralma 
Yoğun stres ve yorgunluk hissi 
Konsantrasyon ve dikkat bozulması 
Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma 
İşitmede geçici aksaklıklar oluşması 
Baş ağrıları ve sersemleme 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

UZUN VADELİ ETKİLERİ (10 Yıl) 

Kalıcı işitme 
bozuklukları 
Embriyo gelişiminin 
zarar görmesi 
Kadınlarda düşük 
riskinin artması 
Sperm sayısının 
azalması 

Kan beyin bariyerinin 
zedelenmesi 
Kalp rahatsızlıkları 
Hafıza zayıflaması 
 
Lenfoma kanseri 
Genetik yapısının 
bozulması 



 

 

CEP TELEFONUNUN ETKİLERİNDEN 
KORUNMANIN BASİT YOLLARI 

Cep telefonu görüşmelerini mümkün olduğunca kısa 
tutmak 
Çocuklara cep telefonu kullandırtmamak, 
telefonları çocukların yakınında bulundurmamak. 



 

 

 

 

Cep telefonunu bir kulaklık aracılığıyla kullanılmalı, 

Hamilelikte acil durumlar dışında kullanılmamalı, 

Dar ve kapalı alanlarda görüşme yapılmamalı, 

Cep telefonunu gün içinde vücudunuzdan 
olabildiğince uzakta taşınmalı. 

CEP TELEFONUNUN ETKİLERİNDEN 
KORUNMANIN BASİT YOLLARI 



 

 

 

Cep telefonları çaldığında ve bağlanma 
zamanlarında baş bölgesinden uzakta tutulmalıdır. 

SAR değeri düşük cep telefonlarını tercih etmek 
gerekir. (maksimum 2 W / kg ) 

Cep telefonunuzun SAR değerini de 
www.sarvalues.com adresinden öğrenebilirsiniz. 

CEP TELEFONUNUN ETKİLERİNDEN 
KORUNMANIN BASİT YOLLARI 

http://www.sarvalues.com/

	Slayt Numarası 1
	ERGONOMİ
	Kapsamı
	Slayt Numarası 4
	Ergonomik Değişikliğin Maliyeti
	Slayt Numarası 6
	Slayt Numarası 7
	Slayt Numarası 8
	İyi Duruş
	Eller veya dirsekler �omuz seviyesinin üstünde
	Boyun 30° fazla eğilmiş
	Bel 30° fazla eğilmiş
	Çömelme
	Diz çökme
	Slayt Numarası 15
	Nerelerde karşılaşıyoruz ?
	Slayt Numarası 17
	Slayt Numarası 18
	Slayt Numarası 19
	Slayt Numarası 20
	Slayt Numarası 21
	Slayt Numarası 22
	Slayt Numarası 23
	Uygun olmayan duruşlar
	Uygun olmayan duruşlar ve çözümleri
	Uygun olmayan duruşlar ve çözümleri
	Slayt Numarası 27
	Slayt Numarası 28
	Slayt Numarası 29
	Beldeki S şeklini koruyunuz
	Bilek nötr durmalıdır
	Slayt Numarası 32
	Slayt Numarası 33
	Slayt Numarası 34
	Slayt Numarası 35
	Slayt Numarası 36
	Slayt Numarası 37
	Slayt Numarası 38
	Slayt Numarası 39
	Slayt Numarası 40
	Slayt Numarası 41
	Slayt Numarası 42
	Slayt Numarası 43
	Slayt Numarası 44
	Slayt Numarası 45
	Slayt Numarası 46
	Slayt Numarası 47
	Slayt Numarası 48
	Slayt Numarası 49
	Slayt Numarası 50
	Slayt Numarası 51
	Slayt Numarası 52
	Slayt Numarası 53
	Slayt Numarası 54
	Slayt Numarası 55
	Slayt Numarası 56

