
EKRANLI ARAÇLARLA 
ÇALIŞMA

1 / 3 ‘ü 5 eden 

sayı kaçtır.



Amaç

• Her katılımcı, ekranlı araçlarla çalışmada uyulması 

gereken İSG kuralları ve ilgili yönetmelik hakkında 

bilgi sahibi olacak.
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Tanımlar | Ekranlı Araç

Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, 

grafik ve resim gösteren her türlü araç

Tanımlar | Operatör

Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir 

bölümünde ekranlı araç kullanan kişi



Tanımlar l Çalışma merkezi

Operatörün / çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa

ya da yüzey, operatör / çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye,

yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm

donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma alanı
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Ekranlı Araçlarla 

Çalışmalarda Riskler 

Ve Korunma Yolları
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Doğru Oturuş Ve Duruş Şekilleri



Doğru Klavye Kullanımı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda 
Aranacak Asgari Gerekler



Monitör

• Ekran, operatörün / çalışanın çalışma pozisyonuna 

uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır.

• Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil 

ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve 

karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.

• Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli 

ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.

Monitör

• Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki 

kontrast, operatör / çalışan tarafından kolaylıkla 

ayarlanabilmelidir.

• Ekran, operatörün / çalışanın ihtiyacına göre 

kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir

olmalıdır.

• Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa

üzerinde kullanılabilir olmalıdır.

• Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve 

parlamalar olmamalıdır.



Klavye

• Klavye, operatörün  / çalışanın el ve kollarının 

yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için 

ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.

• Klavyenin ön tarafına, operatörün / çalışanın 

bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalıdır.

• Operatörün / çalışanın elleri ve kolları için klavyenin 

önünde yeterli boşluk olmalıdır.

Klavye

• Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat

olmalıdır.

• Klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye 

kullanımını kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.

• Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma 

pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve seçilebilir 

nitelikte olmalıdır.



Çalışma Masası Veya Çalışma Yüzeyi

• Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, 

dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde 

düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde, yeterli 

büyüklükte ve ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.

• Operatörün / çalışanın rahatsız edici göz ve baş hareketleri 

ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve 

ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır.

• Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan 

olmalıdır.

Çalışma Sandalyesi

• Sandalye dengeli ve operatörün / çalışanın rahat bir 

pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği 

şekilde olmalıdır.

• Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.

• Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, 

sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır.

• İstendiğinde operatöre / çalışana uygun bir ayak desteği 

sağlanmalıdır.



Çalışma Ortamı | Gerekli Alan

Operatörün / çalışanın oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket

edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde

düzenlenmelidir.

Çalışma Ortamı | Aydınlatma

Operatörün / çalışanın gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun

aydınlatma şartları sağlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast

bulunmalıdır.

Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer

ekipman üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek şekilde olmalıdır.



Çalışma Ortamı | Yansıma Ve Parlama

• Çalışma merkezlerinde yansımalara ve parlamalara neden olabilecek ışık

gelmesini önlemek amacıyla tedbirler alınmalıdır.

• Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey

ayarlanabilir perdeler kullanılmalıdır.

Çalışma Ortamı | Gürültü

• Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalışanların dikkatini

dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır.



Çalışma Ortamı | Isı

• Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız 

edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.

Çalışma Ortamı | Radyasyon

• Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar

vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınmalıdır.



Çalışma Ortamı | Nem

• Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey

korunmalıdır.

EKRAN ZEMİN RENGİNİN  AÇIK, YAZI KARAKTERLERİNİN İSE KOYU RENKLERDE 

OLMASI GÖZLERİN ZORLANMASINI AZALTIR.



EKRAN ZEMİN RENGİNİN  AÇIK, YAZI KARAKTERLERİNİN 

İSE KOYU RENKLERDE OLMASI GÖZLERİN 

ZORLANMASINI AZALTIR.

Operatör Bilgisayar Arayüzü

Programların işe uygun olması sağlanır.

Programların kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa 
operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre 
ayarlanabilir olması sağlanır. Operatörün bilgisi dışında 
programlara müdahale edilemez.

Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık 
sağlayacak şekilde geri beslemeli olmalıdır.

Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek 
şekilde olmalıdır.

Programların, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması 
konusunda yazılım ergonomisi prensiplerine uygun 
olmalıdır.



Ofisde Bulunan Tehlike / Riskler

TEHLİKE RİSK FOTO

Ofis ortamındaki uygun 

olamayan 

havalandırma sistemi

Soğuk algınlığı ve

nezlenin artması, alerjik

duyarlılığın artması.

Ofisde Bulunan Tehlike / Riskler

TEHLİKE RİSK FOTO

Bilgisayar karşısında

geçirilen sürenin uzun

olması.

Gözlerde konjonktivite 

neden olabilir.



Ofisde Bulunan Tehlike / Riskler

TEHLİKE RİSK FOTO

Çalışma alanının

önünde ışık kaynağı

(pencere, lamba, 

yansıtıcı vs.) olması. 

Ekran kullanıma uygun

olsa bile çalışma alanı

yanlış aydınlatıldığı

için, kamaşma ve göz

rahatsızlıkları, baş

ağrısı. 

Ofisde Bulunan Tehlike / Riskler

TEHLİKE RİSK FOTO

Ekranın (monitörün) yerinin

yanlış olması, çalışan kişinin

bakış açısında ya da 

arkasında pencere olması

nedeniyle oluşan yansıma. 

Göz

yorgunluğu. 



Monitörün Kişiye Uygun Düzenlenmesi,

Monitöre uzaklık, görüntüye,
ekran çözünürlüğüne, 

yazıların okunabilirliğine ve
monitörün büyüklüğüne

bağlıdır.

Monitörün Kişiye Uygun Düzenlenmesi,

• Işığın karşıdan, bilgisayarın üzerinden

gelmemesi sağlanmalıdır. 

• Monitörün tepe noktası göz seviyenizden

daha aşağıda olmalıdır.
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Dijital Ekran Sendromunu

HAREKETLİ HAYAL GÖRÜNTÜLERİN OLUŞMASI, UZUN 

SÜRE BİLGİSAYAR KULLANANLARIN RASTLADIKLARI 

BİR DURUMDUR.

Göz Kuruluğu



Göz Kuruluğu

 Monitör ve benzeri ekranlara bakarken göz 
kırpma sayısı üçte bire kadar azalır. Göz 
kapakları sanki uzağa bakar gibi tam olarak 
açılmıştır. Bu haldeyken kırpma sayısı üçte iki 
azalan gözün yüzeyindeki nem kolayca 
buharlaşır. 

 Göz kırpma sayısı ekran karşısında üçte 
iki azalarak yaklaşık 5 kereye kadar düşer. 

 Kornea yüzeyi kurur ve kapakların 
sürtünmesinden dolayı irritasyon ve 
erozyon başlar ve mikroplara direnci zayıflar.
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Ofis Egzersizleri
Bel Ağrılarina Karşı Koruyucu Ergonomi İlkeleri





HER SAAT 3 - 4 DAKİKA SÜREYLE GERME EGZERSİZLERİNİ 

UYGULAYIN.



EGZERSİZLER SIRASINDA GERİLME HİSSİ 
DIŞINDA, AĞRI VE ZORLANMA

HİSSETMEMELİSİNİZ.


