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EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgar sağlık ve güvenl k önlemler ne l şk n usul ve
esasları bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 20/6/2012 tar hl ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu kapsamına g ren ve ekranlı
araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm şyerler n kapsar.
(2) Bu Yönetmel k hükümler ;
a) Hareketl mak ne ve araçların kumanda kab nler nde ve sürücü mahall nde,
b) Taşıma araçlarında aracın kumandasındak b lg sayar s stemler nde,
c) Toplumun kullanımına açık b lg sayar s stemler nde,
ç) İşyer nde kullanımı sürekl olmayan taşınab l r s stemlerde,
d) Hesap mak neler , yazar kasa ve benzer ver veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı c hazlarda,
e) Ekranlı dakt lolarda,
uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k;
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddes ne dayanılarak,
b) 9/1/1985 tar hl ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanunun 12 nc
maddes ne dayanılarak,
c) Avrupa B rl ğ n n 29/5/1990 tar hl ve 90/270/EEC sayılı Konsey D rekt f ne paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Ekranlı araç: Uygulanan şlem n çer ğ ne bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şek l, graf k ve res m gösteren her türlü aracı,
b) Operatör: Esas ş ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının öneml b r bölümünde ekranlı araç kullanan k ş y ,
c) Çalışma merkez : Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa ya da yüzey, operatör/çalışanmak ne
ara yüz yazılımı, mon tör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzer aksesuar ve ekranlı araçla lg l tüm donanımların tamamının
veya b r kısmının bulunduğu çalışma alanını,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar
İşveren n yükümlülükler
MADDE 5 – (1) İşveren, şyer nde gerçekleşt receğ r sk değerlend rmes nde; çalışma merkezler nde ekranlı araçların kullanımından
kaynaklanan r skler , özell kle görme, f z ksel sorunlar ve mental stresle lg l r skler de d kkate alarak, bu r skler n etk ler , yol açab leceğ
lave etk ler le r skler n b r arada olmasından kaynaklanab lecek olumsuz etk ler n ortadan kaldırılması veya en aza nd r lmes ç n her
türlü sağlık ve güvenl k önlemler n alır.
(2) Bu Yönetmel k kapsamında alınacak önlemler n mal yet çalışanlara yansıtılamaz.
(3) Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgar gerekler ek1’de yer almaktadır.
Çalışanların b lg lend r lmes ve eğ t m
MADDE 6 – (1) Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların b lg lend r lmes ve eğ t m le lg l olarak aşağıdak hususlara uyulur.
a) İşveren, çalışanlara ve tems lc ler ne çalışma yerler nde sağlık ve güvenl k le lg l bütün konularda ve özell kle 5 nc , 7 nc ve 9
uncu maddelerde bel rt len hususlarda b lg ver r.
b) İşveren; çalışanların ş sağlığı ve güvenl ğ eğ t mler ne l şk n mevzuat hükümler n de d kkate alarak ekranlı araçlarla
çalışanlara, şe başlamadan önce ve çalışma koşullarında öneml b r değ ş kl k olduğunda gerekl eğ t m ver r. Çalışanların ş sağlığı ve
güvenl ğ eğ t mler ; lg l mevzuatta bel rt len per yotlarda ve şyer nde gerçekleşt r len r sk değerlend rmes sonuçlarının gerekt rd ğ
durumlarda tekrarlanır.
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(2) Eğ t m, özell kle aşağıdak konuları çer r:
a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda r skler ve korunma yolları,
b) Doğru oturuş,
c) Gözler n korunması,
ç) Gözler en az yoran yazı karakterler ve renkler,
d) Çalışma sırasında gözler kısa sürelerle d nlend rme alışkanlığı,
e) Gözler n, kas ve skelet s stem n n d nlend r lmes ,
f) Ara d nlenmeler ve egzers zler.
Günlük çalışma düzen

MADDE 7 – (1) İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan ş yükünü ve etk lenmey azaltmak amacıyla, uygun
çalışma planı yaparak operatörler n per yod k olarak ara vermes n veya dönüşümlü olarak başka şlerde çalışmalarını sağlar.
Çalışanların görüşler n n alınması ve katılımlarının sağlanması
MADDE 8 – (1) İşveren, çalışanların ve tems lc ler n n bu Yönetmel kte bel rt len konularda 6331 sayılı Kanunda bel rt ld ğ şek lde
görüş ve öner ler n alır ve katılımlarını sağlar.
Gözler n korunması
MADDE 9 – (1) İşyer nde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanab lecek görme
zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneler yapılır.
(2) Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörler n gözler n n korunması ç n;
a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
b) Yapılan r sk değerlend rmes sonuçlarına göre şyer hek m nce bel rlenecek düzenl aralıklarla,
c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanab lecek görme zorlukları yaşandığında,
göz muayeneler yapılır.
(3) B r nc ve k nc fıkrada bel rt len muayene sonuçlarına göre gerek yorsa operatörlere/çalışanlara yaptıkları şe uygun araç ve
gereç ver l r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 10 – (1) 23/12/2003 tar hl ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenl k Önlemler Hakkında Yönetmel k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanı yürütür.

Ek– 1
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER
1. Ek pman
a) Genel hususlar
Bu tür ek pmanların kullanımı çalışanlar ç n r sk kaynağı olmamalıdır.
b) Mon tör
Ekran, operatörün/çalışanın çalışma poz syonuna uygun mesafede ve göz h zasında olmalıdır.
Ekranda görünen karakterler, kolayca seç l r şek l ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterl boşluk
bulunmalıdır.
Ekran görüntüsü stab l olmalı, görüntü t trememel ve benzer olumsuzluklar bulunmamalıdır.
Parlaklık ve karakterler le arka plan arasındak kontrast, operatör/çalışan tarafından kolaylıkla ayarlanab lmel d r.
Ekran, operatörün/çalışanın ht yacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanab l r olmalıdır.
Ekran, ayrı b r ka de veya ayarlanab l r b r masa üzer nde kullanılab l r olmalıdır.
Ekranda kullanıcıyı rahatsız edeb lecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır.
c) Klavye
Klavye, operatörün/çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışab lmes ç n ekrandan ayrı ve hareketl olmalıdır.
Klavyen n ön tarafına, operatörün/çalışanın b lekler n dayayab leceğ özel destek konulmalıdır.
Operatörün/çalışanın eller ve kolları ç n klavyen n önünde yeterl boşluk olmalıdır.
Klavye yüzey ışığı yansıtmayacak şek lde mat olmalıdır.
Klavye tuşlarının özell kler ve yerler klavye kullanımını kolaylaştıracak şek lde olmalıdır.
Klavye tuşları üzer ndek semboller, çalışma poz syonuna göre kolaylıkla okunab l r ve seç leb l r n tel kte olmalıdır.
ç) Çalışma masası veya çalışma yüzey
Çalışma masası veya çalışma yüzey ; ekran, klavye, dokümanlar ve d ğer lg l malzemeler n rahat b r şek lde düzenleneb lmes ne
olanak sağlayacak şek lde, yeterl büyüklükte ve ışığı yansıtmayacak n tel kte olmalıdır.
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Operatörün/çalışanın rahatsız ed c göz ve baş hareketler ht yacını en aza nd recek şek lde yerleşt r lm ş ve ayarlanab l r özell kte
doküman tutucu kullanılmalıdır.
Çalışanın rahat b r poz syonda olması ç n yeterl alan olmalıdır.
d) Çalışma sandalyes
Sandalye dengel ve operatörün/çalışanın rahat b r poz syonda oturab leceğ ve kolaylıkla hareket edeb leceğ şek lde olmalıdır.
Oturma yer n n yüksekl ğ ayarlanab l r olmalıdır.
Sırt dayama yer önearkaya ve yukarıaşağı ayarlanab l r, sırt desteğ bele uygun ve esnek olmalıdır.
İstend ğ nde operatöre/çalışana uygun b r ayak desteğ sağlanmalıdır.
2. Çalışma ortamı
a) Gerekl alan
Operatörün/çalışanın oturma şekl n değ şt reb lmes ve rahatça hareket edeb lmes ç n çalışma merkez yeterl gen şl kte olmalı ve
uygun şek lde düzenlenmel d r.
b) Aydınlatma
Operatörün/çalışanın gereks n mler ve yapılan ş n türü d kkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanmalı, arka planla ekran
arasında uygun kontrast bulunmalıdır.
Yapay aydınlatma kaynaklarının yer ve tekn k özell kler ekrandak ve d ğer ek pman üzer ndek parlama ve yansımalar önlenecek
şek lde olmalıdır.
c) Yansıma ve parlama
Çalışma merkezler nde yansımalara ve parlamalara neden olab lecek ışık gelmes n önlemek amacıyla tedb rler alınmalıdır.
Ekrana gelen gün ışığının kontrol ed leb lmes ç n yatay ve d key ayarlanab l r perdeler kullanılmalıdır.
ç) Gürültü
Çalışma merkezler nde kullanılan ek pmanın gürültüsü çalışanların d kkat n dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek
düzeyde olmalıdır.
d) Isı
Çalışma merkez ndek ek pman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemel d r.
e) Radyasyon
Çalışma merkez ndek görünür ışık dışındak tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması ç n gerekl önlemler
alınmalıdır.
f) Nem
Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.
3. OperatörB lg sayar arayüzü
İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak ş n düzenlenmes nde ve kullanılacak programların seç m nde aşağıdak hususlara uyar:
a) Programların şe uygun olması sağlanır.
b) Programların kolay kullanılab l r ve eğer uygunsa operatörün b lg düzey ne ve deney m ne göre ayarlanab l r olması sağlanır.
Operatörün b lg s dışında programlara müdahale ed lemez.
c) S stemler çalışanların ver m n artıracak ve kolaylık sağlayacak şek lde ger beslemel olmalıdır.
ç) S stemler operatöre uygun hız ve formatta b lg verecek şek lde olmalıdır.
d) Programların, özell kle ver ler n algılanması ve kullanılması konusunda yazılım ergonom s prens pler ne uygun olmalıdır.

Sayfa
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