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ELLE KALDIRMA VE 
TAŞIMA
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OMURİLİK

• Omurga denilen kemik bir yapının 

içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar 

uzanan ve ortasında yine boydan boya bir 

kanal içeren merkezî sinir sisteminin bir 

parçasıdır.

• İlk lumbar, omurun alt kenarına kadar 

devam eder; buradan 

itibaren sinirleratkuyruğu şeklinde yayılır. 

OMURİLİK

• Yaklaşık olarak kadınlarda 43 cm, erkeklerde ise 45 cm 

uzunluğunda ve 35-40 gram ağırlığındadır. 

• Omurilik, omurilik soğanından gelen refleksleri kontrol 

eder omurilik tam olarak beyinde başlar. Bu yüzden 

ense köküne vurulmamalıdır. 

• Omurilik direkt beyinden çıkan emirleri gerçekleştirir. 

• Omurilik basit refleksler merkezidir.
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OMURİLİK

• Omurilik denen yapı dışta ak madde ve içte H şeklinde bir boz 
maddeden oluşur. 

• Ak madde miyelinli sinirlerden; boz madde ise sinir hücrelerinin 
gövde kısımlarından ve miyelinsiz sinirlerden oluşur. 

• Omuriliğin dorsal boynuzu duyusal sinirleri alır, ventral boynuzu ise 
motorik sinirleri alır.

• Omurilik vücutta istemsiz davranışları ve refleksleri kontrol eder. 

• Vücuttan beyine gelen sinirler omurilikte çapraz yaparak gelir. Bu 
sayede vücudun sol tarafını beynin sağ lobu, vücudun sağ tarafını 

ise beynin sol lobu kontrol eder.

• Omurilikte sinir dokunun en ilkel diziliş şekli 

korunmuştur. 

• 33 omurdan meydana gelmiş olan omuriliğin üzeri 

beyin gibi üç katlı zarla çevrilidir. 

• Bunların arasında da omuriliği sarsıntı ve darbelerden 

koruyan Beyin-Omur ilk sıvısı (BOS) bulunur.

OMURİLİK
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• Omuriliğin sağından ve solundan düzenli sıralanmış 

31 çift duyu ve motor siniri çıkar. 

• Omurilik, iç kısımda gri maddeden 

yani perikaryonlardan yani sinir hücre 

gövdelerinden, dış kısımda ise sinir liflerinden yani 

aksonlardan yani ak maddelerden meydana 

gelmiştir. 

• Boz madde ak madde içerisinde kelebeğe benzer 

bir yapıya sahiptir. 

• Ak maddenin beyaz görünmesinin nedeni aksonun 

içerdiği miyelin kılıfdandır. 

OMURİLİK

OMURİLİĞİN BÖLÜMLERİ

Boz maddenin sağ ve sol yanlarında yan, ön ve arka 

boynuzcuk olarak isimlendirilen üç kısım bulunur. 

Bu boynuzcukların görevleri şunlardır;

a) Yan boynuzcuk, otonom sinir sisteminin merkezlerini içerir.

b) Ön boynuzcuk (ventral kök), motor nöronları içerir.

c) Arka boynuzcuk (dorsal kök), duyu nöronlarını içerir.
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OMURİLİĞİN GÖREVLERİ

• Beyinle organlar arasında bilgi iletimi sağlanır.

• Refleks hareketinin oluşması düzenlenir.

BEL AĞRISININ ÖNEMİ-1

• Hemen hemen her insan hayatının bir 
bölümünde bel ağrısından yakınır.

• 45 yaş altı çalışanlarda fiziksel fonksiyonları 
kısıtlayan, sakat bırakan EN SIK neden bel 
ağrısıdır.
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BEL AĞRISININ ÖNEMİ-2

• Bel  bölgesi yaralanmaya en yatkın bölgedir. 

• Ağrılı atakların tedavisi kolay, yerleşmiş ağrının 

tedavisi oldukça zordur. 

• Kişilerin ¾ ’ü eğitim programı ile korunabilir.

OMURGANIN GÖREVLERİ

• DESTEK: Baş, gövde, göğüs ve karın boşluğundaki iç 
organlarımızın ağırlığını taşımak ve bunlara sağlam bir destek 
oluşturmak 

• HAREKET: Vücudun herhangi bir yönde hareketini sağlamak 

• KORUMA: Omurganın arka kısmındaki kanal, hayati bir 
fonksiyonu olan omuriliği korur.
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RİSK ETKENLERİ-1

İŞ  İLE  İLGİLİ 

• Ağır fiziksel aktivite ile çalışmak

• Uzun süreli aynı pozisyonda çalışmak

• Öne eğilerek çalışmak

• Kalçalar sabitken beli, gövdeyi döndürmek

RİSK ETKENLERİ-2

KİŞİSEL

• Ağır kaldırmak ve taşımak

• Ayaklar sabit dönmek 

• Tekrarlamalı iş 

• Titreşime maruz kalmak
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RİSK ETKENLERİ-3

KİŞİSEL

• Kondisyon eksikliği (hareket azlığı)

• Sırt-bel kaslarının güçsüzlüğü 

• Şişmanlık

• Sigara içmek

RİSK ETKENLERİ-4

PSİKOLOJİK

• İş memnuniyetsizliği 

• Yetersiz psikolojik destek 

• Monoton iş 

• Aile ve iş hayatındaki sorunlar
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Neden belimiz ağrır?

• Bel ağrısının en sık nedeni belin ve vücudun yanlış 

kullanımına ve kötü duruşa bağlı yumuşak doku 

zorlanmasıdır.

BELİ EN ÇOK ZORLAYAN HAREKET

• Dizleri bükmeden öne eğilmek, 

• Ağır kaldırmak

• Kalçalar sabitken beli,  kalçayı gövdeyi 

döndürmektir.
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BEL AĞRISININ TEMEL NEDENLERİ

• Duruş bozuklukları ve 

yumuşak dokuda zorlanma 

• Bel fıtıkları 

• Kireçlenmeler 

• Bel kaymaları 

• Diğer

• Tümörler 

• İltihabi ve mikrobik 

hastalıklar 

• Kemik hastalıkları 

• Kırıklar

BEL AĞRISINDA TEDAVİ

KORUMA VE EĞİTİM ( BEL OKULU )

• İstirahat 

• İlaçlar 

• Fizik tedavi 

• Korse 

• Egzersizler 

• Diğer
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NE ZAMAN  HEMEN DOKTORA 

BAŞVURALIM?

• Bacağa yayılan ağrı ve uyuşmada ani artış varsa, 

• İdrar ya da dışkı kaçırma olayı varsa, 

• Ayak ya da bacakta güçsüzlük başlamışsa.

CERRAHİ TEDAVİ

Bel ağrılı hastaların sadece % 2-5 ‘inde ameliyat uygulanır.
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BEL AĞRISINDAN KORUNMAK İÇİN
NELER YAPILMALI ?- (1)

• Günlük yaşam ve iş ortamında belinizi doğru kullanın; 

• Ayakta ve otururken duruşunuza dikkat edin.

• Ağır eşyaları doğru bir şekilde kaldırın ve taşıyın. 

• Doğru uzanın, doğru dönün, doğru öne eğilin 

BEL AĞRISINDAN KORUNMAK İÇİN 
NELER YAPILMALI?-2

• Yatağınızı iyi seçin, doğru uyuma 

pozisyonunda uyuyun.

• Yatağa doğru şekilde girip çıkılmalı.
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BEL AĞRISINDAN KORUNMAK İÇİN
NELER YAPILMALI?-(3)

• Düzenli egzersiz yapın. 

• Kondisyonunuzu iyi tutun. 

• Risk faktörlerinden mümkün olduğunca 

uzak durun.

CİSİMLERİ KALDIRMA-1
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CİSİMLERİ KALDIRMA-1

CİSİMLERİ KALDIRMA-2
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CİSİMLERİ KALDIRMA-2

CİSİMLERİ KALDIRMA-3
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CİSİMLERİ KALDIRMA-3

OTURUŞ POZİSYONU-1
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OTURUŞ POZİSYONU-2

OTURUŞ POZİSYONU-3
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OTURUŞ POZİSYONU-3

UZUN SÜRE AYAKTA DURMA
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BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK 
İÇİN BAZI ÖNERİLER

• Cisimleri taşırken belinizi eğik değil dik pozisyonda tutunuz.

• Ağırlık taşırken yükü vücudunuza simetrik olarak 

paylaştırınız

BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK 
İÇİN BAZI ÖNERİLER

• Yerden  bir cisim alırken dizlerinizi kırıp çömelerek alınız. 

• Sandalye veya koltukta otururken dik bir pozisyonda olmaya 

gayret ediniz. 
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BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 
BAZI ÖNERİLER

• Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayınız, 

yanına iyice yaklaşıp öyle alınız.

• Ayakta iken belinizi sağa ve sola doğru 

rotasyon yaptırıp eğilerek yerden birşey

almayınız. 

BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 
BAZI ÖNERİLER

• Bir cismi kaldırmadan önce ağırlığını tahmin etmeye çalışın 

ve ondan sonra yaklaşın. 

• İki kişi bir eşyayı taşımanız gerekiyorsa birbirinize haber 

vermeden eşyanın bir ucunu bırakmayınız.
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BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 
BAZI ÖNERİLER

• Cisimleri bedeninizle değil beyninizle kaldırdığınızı 

unutmayınız; ağır bir yükü kaldırmanız gerekiyorsa çok iyi 

konsantre olunuz. 

• Ağır bir cismi bir yerden bir yere çekerek veya iterek tek 

başınıza götürmeyiniz

BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 
BAZI ÖNERİLER

• Merdivenlerden inerken basamaklara dikkat ediniz. Son 

basamağa gelip gelmediğinizden emin olunuz. 
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BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 
BAZI ÖNERİLER

• Sağlıklı iken düzenli spor yapmayı ihmal etmeyiniz, düzenli 

yürümeyi ve yüzmeyi tercih ediniz.

• Her gün düzenli ve ritmik olarak en az 15 dk yürümeye 

çalışınız.

BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 
BAZI ÖNERİLER

• Daha önce bel rahatsızlığı geçirmiş ve egzersiz önerilmişse 

aksatmadan yapınız.

• Sağlıklı iken de aksatmadan bel kaslarını güçlendirici 

egzersizler yapınız.

• Egzersizleri sert bir zemin üzerinde yapınız.

• Egzersize ısınma hareketleri ile başlayın, başlangıçta yavaş ve 

sayıca az olmalıdır.
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BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 
BAZI ÖNERİLER

• Ani ve zorlayıcı  hareketlerden kaçının.

• Her gün beyaz peynir veya yoğurt yemeyi ihmal etmeyin.

• Fazla kilolarınızdan biran önce kurtulun.

BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 
BAZI ÖNERİLER

• Hekime danışmadan bel korsesi kullanmayın. Özellikle çelik 

bel korseleri uzun süre kullanıldığında bel ve karın kaslarında 

zayıflamaya neden olur.

• Bel ağrınızın nedeni anlaşılmadan asla belinizi çektirmeyin. 

Felce varabilen kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.
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BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 
BAZI ÖNERİLER

• Üzüntü ve stresli yaşamın da bel sağlığınızı olumsuz etkilediğini 

unutmayın.

• Uzun topuklu veya topuksuz ayakkabı giymeyiniz.

• Sandalye veya koltuğa otururken kendinizi ani bırakmayın, 

kontrollü olarak oturmaya özen gösterin.

BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 

BAZI ÖNERİLER

• Oturduğunuz yerden yere düşen bir cismi alırken öne doğru 

eğilmeyin.

• Sert ve ortopedik yatakları tercih ediniz.

• Yan ve sırtüstü pozisyonda yatarak uyuyunuz, yüzüstü 

yatmayınız.
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BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN 

BAZI ÖNERİLER

• Sırtüstü uzanırken bacaklarınızı dizlerinizi kırarak yukarı doğru 

toplayınız, bu pozisyonda beliniz rahatlar ve ağrılarınız çabuk 

geçer.

BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN BAZI 

ÖNERİLER

• Sağlıklı iken günlük yaşamınızda hareketli olmayı tercih edin.

• İşyerinde sürekli oturarak çalışıyorsanız ara sıra kalkıp dolaşın. 

Yapılan araştırmalar günlük mesaisini oturarak geçiren 

kişilerde bel fıtığına yakalanma riskinin arttığı tespit edilmiştir.
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BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN BAZI 

ÖNERİLER

• Ayakta uzun süre dik pozisyonda hareketsiz kalmayınız.

• Yürürken veya ayakta dururken vücudunuzun dik pozisyonda 

olmasına özen gösteriniz.

BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN BAZI 

ÖNERİLER

Ayakkabı bağlamanız veya benzer bir iş yapmanız halinde 

çömelerek veya yüksekçe bir cismin üstüne basarak yapınız.
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BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN BAZI 

ÖNERİLER

• Araç kullanırken koltuğunuz sert olmalı , ayak pedal mesafesi 

kısa olmamalı, uzun yola çıkarken belinizi ince bir yastıkla 

destekleyiniz.

OTURURKEN

• Sandalyenizin arkalığında belinizin normal kavsini koruyacak bir 

destek bulundurun.

• Masaya yakın oturun ve ayağınızı yerle temas ettirin.

• Kalçanız ile dizlerinizi aynı seviyede tutun. 
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AYAKTA DURURKEN VE YÜRÜRKEN-1

• Uzun süre ayakta duracaksanız, sık sık ağırlığı bir bacaktan 

diğerine aktarın

• Mutfakta uzun süre ayakta duracaksanız bir ayağınızın altına bir 

yükseklik koyun

• İşinizi kendinizi zorlamayacak bir yükseklik seviyesinde yapın. 

AYAKTA DURURKEN VE YÜRÜRKEN-2

• Dik durun

• Ayaklardan birini alçak bir yere koyun

• Bastığınız yerin sert zemin olmasına dikkat edin

• Sportif, alçak topuklu ayakkabı giyin
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AYAKTA DURURKEN VE YÜRÜRKEN-3

• Yürürken yük taşıyorsanız, yükün hep aynı elde olmamasına 

dikkat edin

• Her iki elde de yük varsa yükleri eşit olarak her iki ele verin

EĞİLİRKEN, YÜK KALDIRIRKEN-1

• Profesyonel haltercilerin yaptığı gibi başınızı dik tutun, bel 

kavsinizi koruyun

• Dizlerinizi ve kalçanızı kırarak eğilin

• Zeminin dengeli olmasına dikkat edin 

• Kaldıracağınız yüke yakın olun
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EĞİLİRKEN, YÜK KALDIRIRKEN-2

• Çömelin, derin bir nefes alın ve nefesinizi tutarak yüke yapışın

• Bu karın kaslarının bele destek olması için önemlidir

• Dönerken belinizi değil ayaklarınızı döndürün 

EĞİLİRKEN, YÜK KALDIRIRKEN-3

• Yükü göğsünüze yapıştırarak beldeki yükünüzü azaltın

• Eğilerek değil, çömelerek yükü yere koyun

• Parmaklarınıza dikkat edin
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EĞİLİRKEN, YÜK KALDIRIRKEN-4

• Ayaklarınızı biraz açın ve yükü her iki ayağa eşit dağıtın

• Kaldıracağınız ağır yük omuz hizanızdan yukarda ise sağlam bir 

taburenin üzerine çıkarak yükü alın


