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MOUSE    
• Mouse çok uzağa, al-
çağa veya çok kenara 
yerleştirilmemeli. Hemen 
ulaşabileceğimiz bir ala-
na yerleştirmek doğal bir 
rahatlık sağlamanın yanı 
sıra elimiz ile gözlerimiz arasındaki uyumu 
da en üst düzeye çıkartır. 
• Bileğinizi yukarı doğru bükmeyiniz. Eli-
nize uygun boyut ve şekilde mouse kulla-
nılmalıdır.

IŞIKLANDIRMA
Bilgisayar kullanımı için uygun olmayan 
ışıklandırma, göz yorgunluğu, göz yanma-
sı veya kaşınması, bulanık görme ve çift 
görme gibi görsel rahatsızlıkların en bü-
yük nedenlerindendir. 
• Aydınlatmayı monitör ekranında parla-
mayı engelleyecek şekilde ayarlayınız (ışık 
kaynağı düşük watt’lı ve ekrana 90 derece 
açıda olmalıdır). 
• Görüş alanınız içerisinde yoğun ve dü-
zensiz ışıktan kaçınınız. 
• Monitörünüzü mümkün olduğu ölçüde 
pencerelere 90 derece olacak şekilde yer-
leştiriniz. 
• Mümkünse tavan aydınlatmasını azaltın. 
• Mümkünse indirekt veya siperlenmiş 
ışıklandırma kullanınız. 
• Duvarlar yansıtıcı özelliği olan boya ile 
boyanmamalıdır. 
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Ergonomi, insanın yapısal ve fonksiyonel özellik-
lerine, yetenek ve kısıtlarına ilişkin bilgiler bütü-
nüdür. Ergonomiye kısaca “fiziksel çevrenin insana 
uyumlaştırılması süreci” diyebiliriz. Ergonominin 
amacı, çalışanla işi arasında iyi bir uyum sağlaya-
rak, insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden 
yıpranmasını önlemek, öte yandan bu uyum saye-
sinde iş başarısını yükseltmektir.
Günümüzde bilgisayarların yaygın olarak kulla-
nımı, bir yandan yaşamımızı kolaylaştırırken öte 
yandan ortam koşullarının ergonomik olmaması 
durumunda kullanıcıların sağlıkları üzerinde olum-
suz etkilere yol açmaktadır. Bu broşürde bilgisayar 
kullanıcılarına daha güvenli, daha sağlıklı ve daha 
rahat bir çalışma ortamı oluşturmaya yönelik ergo-
nomik öneriler sunulmuştur.

MASA
• Masa üzeri, sık kullanılan nesneler kullanıcıya 
yakın duracak şekilde düzenlenmelidir. Böylece 
aşırı gerilime neden olacak uzanma hareketinden 

kaçınılmış olur. 
• Çalışma yüzeyi parlama ve yansımaları azalta-
cak şekilde mat bir kaplamaya sahip olmalıdır. 
• Masa altı alan, kullanıcının bacaklarına yer bıra-
kacak ve bacaklarını esnetmesine imkan sağlaya-
cak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır. 
• Eğer yüksekliği sabit bir masa kullanılıyorsa, 
buna dikey olarak yüksekliği ayarlanabilen bir 
klavye altlığı eklenmelidir. 
• Gün içerisinde sık telefon görüşmesi yapılıyor-
sa, omuz ve boyun rahatsızlıklarını önlemek için 
kulaklık-ahize sistemi veya harici sesli görüşmeye 
imkan veren bir sistem kullanılmalıdır. 

SANDALYE
• Sandalyenizin arkalığı beliniz için destek içermeli 
• Sırt alt bölgenizi desteklemek için rulo yapılmış 
havlu veya bir yastık kullanmak faydalı olabilir. 
• Arkalık açısı kişiye göre değişebilir ancak gövde 
ile bacaklar arasındaki açı 90 - 115 derece arasın-
da olmalıdır. 
• Sandalyenin yüksekliğini ayaklar yatay olarak 
zemine basacak şekilde ayarlayınız. 
• Sandalye ve diğer donanım ayarlamalarınız 
ayaklarınızın yatay olarak yere temasını sağlamı-
yorsa bir ayaklık kullanabilirsiniz. 
• Kolçaklar çıkarılıp takılabilir olmalı ve iki kolçak 
arası mesafe ayarlanabilir olmalı. 
• Eğer tekerlekli sandalye kullanılacaksa beş te-
kerlekli sandalyeler tercih edilmeli.
• Bacaklarınızın üst kısmı ile masa altı arasında 

5-10 cm mesafe kal-
masına özen gösteril-
melidir.
• Uzun süreler aynı 
pozisyonda kalmayı-
nız. 
• Günlük işlerinizi ya-
parken arada bir kal-
kıp oturunuz veya kısa 
yürüyüş molaları veri-
niz. 

MONİTÖR               
• Ekranın üst kenarı göz 
hizasında ya da biraz al-
tında olmalıdır.
• Ekranda görüntü bozuk-
luğu olmamalıdır.
• Ekran -göz uzaklığı 45-
60 cm olmalıdır.

KLAVYE
Bilgisayara bağlı birçok 
ergonomik sorun omuz, 
dirsek, ön kol, bilek ve el-
lerde görülür. Uygun ola-
rak yapılandırılmamış bilgisayar ve iş ortamlarında 
sürekli çalışma, bu bölgelerdeki yumuşak dokuları 
tekrarlanan hareketlere, biçimsiz pozisyonlara ve 
güçlü zorlanmalara maruz bırakır. 
• Klavye yüksekliğini omuzlarınız gevşek ve kolları-
nız her iki yanda rahat edecek şekilde ayarlayınız. 
Klavyeyi tam karşınıza ve fazlaca uzanmanızı en-
gelleyecek kadar yakınınıza yerleştiriniz.
• Ön kollarınız yere paralel olmalıdır (dirsekte yak-
laşık 90 derece açı). 
• Yumuşak bir bilek desteği yazarken bileğinizin 
düzgün ve nötral pozisyonda durmasına yardımcı 
olacak, kollarınızı calışma yüzeyinizin keskin ke-
narlarına karşı koruyacaktır. 
• Klavyenizin eğimi yazarken bileklerinizi düz ko-
numda tutacak şekilde ayarlanmalıdır. 
• Tuşlara hafifçe basınız, sert darbelerden veya 
uzun süre basılı tutmadan kaçınınız. Omuzlarınızı, 
kollarınızı, ellerinizi ve parmaklarınızı gevşek tutu-
nuz.


