
Evden Çalışmalarda 
İş Güvenliği Rehberi 





	2019	yılının	son	günlerinde	Dünya	Sağlık	Örgütü	Çin	Ülke	Ofisi	nedeni	bilinmeyen	

pnömoni	vakalarını	bildirmiş	ve	takip	eden	günlerde	bunun	daaha	önce	insanlarda	tespit	

edilmemiş	yeni	Fp	coronavirus	olarak	tanımlanmışGr.	Çin	başta	olmak	üzere	tüm	dünyada	

hızla	yayılan	bu	virüs	ile	ilgili	ülkemizde	ilk	vaka	tespiF	10Mart2020	tarihinde	yapıldı.	

	Bu	durum,	kamu	ve	özel	kurumlarca	alarma	neden	olarak	çeşitli	önlemler	alınmasını	

zorunlu	kıldı.	Virüsün	yayılımını	kesmek	adına	en	etkili	yöntem	izolasyondu	ve	içinde	

bulunulan	durum	pek	çok	çalışanı	evlerinde,	kendi	karanFnalarında	çalışmaya	iO.	

	Peki,	evden	çalışma	sırasında	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	önlemleri	neler	olmalıdır	ve	bu	

önlemler	nasıl	alınmalıdır?	

	Bu	rehberde	bunların	cevaplarını	vermeye	çalışacağız.	



Evden	Çalışma	Nedir?	
	Kanunumuzda	evden	çalışmanın	tek	başına	bir	tanımı	mevcut	değil,	ancak	4857	sayılı	

İş	Kanununun	14.maddesine	2016	yılında	eklenen	uzaktan	çalışma	ilkesinin	alt	

başlıklarından	biri	olarak	değerlendirilir.	

	Uzaktan	çalışmaya	bakacak	olursak,	uzaktan	çalışma;	işçinin,	işveren	tara[ndan	

oluşturulan	iş	organizasyonu	kapsamında	iş	görme	edimini	evinde	ya	da	teknolojik	ileFşim	

araçları	ile	işyeri	dışında	yerine	geFrmesi	esasına	dayalı	ve	yazılı	olarak	kurulan	iş	ilişkisidir	

şeklinde	tanımlanıyor.	



Çalışma	Alanının	Seçilmesi	Konumlandırılması	
	Çalışacağınız	masanın	konumu	ve	yönü	doğru	çalışma	şartlarının	sağlanmasında	büyük	

öneme	sahipFr.	Bu	yüzden	öncelikle	evinizde	hangi	alanı	çalışma	alanı	olarak	kullanacağınızı	

belirlemelisiniz	ve	çalışma	masanızda	sadece	iş	için	kullanılacak	araç	gereçleri	

bulundurmalısınız. 		

Günlük	Ru?nlerinizi	Devam	EArin	
	Ofisinizdeki	ruFnleri	devam	eOrin.	Çalışma	saatlerinize	riayet	edin.	Molalarınızı	

ofisinizde	olduğu	aralıklarla	düzenleyin.	Evinizi	paylaşGğınız	aileniz	ile	paylaşımlarınızı	

düzenleyin.	

	Normal	çalışma	hayaGnızın	ruFnini	bozmak	sizi	strese	sokacakGr.	Stres	unsurlarınızı	

arGrarak	kendinize	mobing	uygulamayın!	



Ergonomi	ve	Ekranlı	Araçlar	
	Çalışma	konumunuzu	belirledikten	sonra,	doğru	oturuş	ve	çalışma	pozisyonunun	

sağlanması	adına	ergonomi	kuralları	gözeFlmelidir.	Ofis	mobilyaları	ergonomik	ayarların	

yapılmasına	elverişli	şekilde	seçilmektedir.	Ancak	ev	ortamında	aynı	şartlara	sahip	olmak	

her	zaman	mümkün	değildir.	

	Sandalyeniz	masanız	ve	vücudunuz	ile	uyumlu	yükseklikte	olmalıdır.	Kollarımızı	masaya	

koyduğumuzda	alt	kol	kısmımız	yere	paralel	olmalı	ve	dirsek	açımız	90°’ye	yakın	olmalıdır.	

Gerekli	ise	ayak	desteği	ile	ayak	ve	bacaklar	desteklenmelidir.	Sırt	destekli	dirsek	destekli	

sandalyeler	kullanılmalıdır	ve	yine	bu	destekler	ayarlanabilir	olmalıdır.	

	Klavye	önüne	konacak	bilek	desteği	konulması	ve	bilek	destekli	mousepad	kullanımı	

yararlı	olacakGr.	



	Ekran	doğru	yükseklikte	ve	ne	çok	yakın	ne	de	çok	uzak	olacak	şekilde	ayarlanmalıdır.	

	Monitör	üst	kısmı	alGndan	daha	geride	kalacak	biçimde	arkaya	doğru	eğik	durmalıdır.	

	Ekran	görüş	alanı	gözün	yatay	görme	hizasından	15°-50°açıları	arasında	bulunmalıdır.	

	Ekranda	görünen	karakterler	kolayca	seçilebilecek	sekil	ve	formda,	uygun	büyüklükte	

olmalı,	saGr	ve	karakterler	arasında	yeterli	boşluk	bulunmalıdır.	Ekran	görüntüsü	stabil	

olmalı,	görüntünün	Ftremesi	ve	benzeri	olumsuzluklar	bulunmamalıdır.	

	Her	ne	kadar	koltukta	uzanır	vaziyefe	çalışmak	daha	keyifli	ve	cazip	gelse	de	kas-

iskelet	sistemimizde	oluşması	muhtemel	rahatsızlıklara	neden	olabilecekFr.	Ayrıca	

ergonomik	oturma	düzeni	sizi	uzanır	vaziyefe	yapacağınız	çalışmalara	göre	daha	az	yoracak	

ve	daha	verimli	çalışmanızı	sağlayacakGr.	

	Kısa	molalar	ile	egzersizler	yapmak	sizleri	rahatlatacak	ve	kan	akışınızı	düzenleyerek	

ağrıların	önüne	geçecekFr.	



Önemli!!!	Egzersiz	sırasında	ağrı	hissedersek	egzersizi	sonlandırıyoruz!	Herhangi	bir	

eklem,	kas,	iskelet	rahatsızlığınız	veya	şikaye?niz	var	ise,	egzersiz	yapmadan	önce	

doktorunuz	ile	görüşünüz!	

	Egzersizler	öncelikle	kaslarımızın	güçlenmesini	sağlayacak,	vücudumuzun	hareket	

yeteneğini	gelişFrecek	ve	ağrılarımızı	azalGp	rahatlama	sağlayacakGr.	

	Kafamızın	tüm	ağırlığını	yüklenen	boynumuz,	duruş	bozukluklarında	ve	stres	anlarında	

da	tüm	yükü	üzerine	alır	ve	ağrı	olarak	yansıGr.	

	Bu	nedenle	önce	baş-boyun	egzersizleri	ile	başlıyoruz:	



Ellerimizi	alnımıza	
koyuyoruz,	başımızı	öne	
doğru	eğmeye	çalışırken	
alnımıza	koyduğumuz	
ellerimiz	ile	engel	olmaya	
çalışıyoruz.		

Ellerimizi	başımızın	
arkasına	koyuyoruz,	
başımızı	arkaya	doğru	
itmeye	çalışırken	
ellerimizle	engel	olmaya	
çalışıyoruz.		

Sol	elimizi	yüzümüzün	sol	
taraOna	resimdeki	gibi	
koyuyoruz.	Daha	sonra	
başımızı	sola	doğru	
itmeye	çalışırken	sol	
elimizle	engel	olmaya	
çalışıyoruz.	

Sol	elimizi	yüzümüzün	sol	
taraOna	resimdeki	gibi	
koyuyoruz.	Daha	sonra	
başımızı	sola	doğru	
itmeye	çalışırken	sol	
elimizle	engel	olmaya	
çalışıyoruz.	

Boyun	Egzersizleri	



Başımızı sağ tarafa 
döndürüp 5’e kadar 
sayıyoruz. Daha sonra 
yavaşça öne doğru 
döndürüp 5’e kadar 
sayıyoruz. Aynı hareketi 
bir de sol tarafa doğru 
yapıyoruz. 

Başımızı arkaya doğru 
büküyoruz, 5’e kadar 
sayıyoruz. Yavaşça 
önümüze dönüp 5’e 
kadar sayıyoruz. Aynı 
hareketi bir de öne 
doğru yapıyoruz. 

Başımızı sağ tarafa 
doğru eğiyoruz, 5’e 
kadar sayıyoruz. 
Başımızı normal 
pozisyona getirip 5’e 
kadar sayıyoruz. Aynı 
hareketi bir de sol 
tarafa doğru 
yapıyoruz. 



Omuz	Egzersizleri	

Ayakta	dururken	kollarımızı	öne	
doğru	omuz	hizasında	
kaldırıyoruz,	eller	kenetlenmiş	
durumda,	gövdeyi	eğmeden	öne	
doğru	uzaRyoruz.	5’e	kadar	
sayıyoruz.	Normal	pozisyona	
dönüp,	gevşiyor	ve	5’e	kadar	
sayıyoruz.	

Ayakta dururken 
kollarımızı arkada 
birleştiriyoruz, ellerimiz 
kenetlenmiş durumda, 
gövdeyi eğmeden arkaya 
doğru uzatıyoruz. 5’e 
kadar sayıyoruz. Normal 
pozisyonuna dönüp, 
gevşiyor ve 5’e kadar 
sayıyoruz. 



Normal	pozisyonda	
omuzlarımızı	kaldırıp,	öne	ve	
arkaya	dairesel	hareket	
eAriyoruz	ve	5’e	kadar	
sayıyoruz.	Sonra	gevşiyor	ve	
5’e	kadar	sayıyoruz.		

Kolumuzu	dirsekten	tutarak	omuz	
hizasında,	vücudun	karşı	taraOna	
doğru	geriyoruz,	5’e	kadar	
sayıyoruz.	Normal	pozisyona	
dönüp,	gevşiyor	ve	5’e	kadar	
sayıyoruz.	Aynı	hareke?	diğer	
kola	uyguluyoruz.	

Kolumuzu	başımızın	üzerine	
kaldırıyoruz.	Dirseğimizi	büküp,	
diğer	elimizle	dirseğimizin	
üzerinden	tutarak	başımıza	doğru	
çekiyoruz.	5’e	kadar	
sayıyoruz.Gevşedikten	sonra	Aynı	
hareke?	diğer	kola	uyguluyoruz.	

		



Gövde	Egzersizleri	

El	ayamız	aşağıda	olacak	
şekilde,	sağa	doğru	
eğilip,	5’e	kadar	
sayıyoruz.	Normal	
pozisyona	dönüp	
gevşiyor	ve	5’e	kadar	
sayıyoruz.	Aynı	hareke?	
sola	doğru	uyguluyoruz.	

Ellerimizi	arkada	
çaprazlayarak,	
omuzlarımızı	geriye	doğru	
yaklaşRrıp	belimizi	
çukurlaşRrarak	5’e	kadar	
sayıyoruz.	

		

Oturduğumuz	pozisyondan	
ayak	parmaklarımıza	
değmeye	çalışıyoruz.	
Dokununca	5’e	kadar	sayıp	
bırakıyoruz.	

Oturduğumuz	pozisyonda	
sandalyenin	ucuna	kayıp,	
sırRmızı	geriye	doğru	
eğiyoruz.	5’e	kadar	sayıp	
düzeliyoruz.	



Tek	ayağımız	yere	temas	
halinde	iken	dizimiz	ile	
gövdemizi	ters	yönlerde	
gerilme	hissedinceye	kadar	
çevirip	5’e	kadar	sayıyoruz.	
Sonra	aksi	yöne	uyguluyoruz.	

Bacağımızı	yavaşça	yukarı	
kaldırıp.	Ayak	bileğimizi	
dairesel	hareketlerle	
çeviriyoruz.	5’e	kadar	sayıp	
ardından	ayağımızı	öne-
arkaya	doğru	gererek	5’e	
kadar	sayıyoruz.	Sonra	diğer	
ayağımıza	uyguluyoruz.	

	Evde	kolaylıkla	uygulayabileceğiniz	bu	egzersizler	uzun	süre	hareketsiz	kalan	
eklem	kapsülü,	kas	ve	bağlarda	gerçekleşebilecek	olası	kısalmaları	engelleyerek	
oluşabilecek	ağrı	veya	ödeme	karşı	sizi	koruma	alGna	almış	olacakGr.	



Termal	Konfor	
	Yapılan	çalışmalar,	çalışılan	yerlerde	iç	hava	kalitesinin	insanların	sağlığı	ve	verimi	ile	

doğrudan	ilişkisi	olduğunu	gösteriyor.	İç	ortam	sıcaklığı	kış	ve	yaz	durumuna	göre	kişilerin	

kendilerini	rahat	hissedecekleri	bir	düzeyde	olmalıdır.	Birçok	insanın	rahat	olarak	çalışGkları	

ortam	sıcaklığı	20-26°C	aralığındadır.	Bu	şartları	göz	önünde	bulundurarak	ortam	sıcaklığı	

rahat	hissedilecek	düzeye	ayarlanmalı	ve	direkt	bir	hava	akımına	maruziyeFn	önüne	

geçilmelidir.	

	Yine	yapılan	termal	konfor	araşGrmalarının	sonuçlarında,	iç	ortam	bağıl	nem	değerinin	

%30-	70	aralığında	olması	önerilmektedir.	



Elektrik	
	Çalışma	alanının	elektrik	tesisaG	sorunsuz	olarak	çalışır	halde	olmalıdır.	Açıkta	kablo	ve	

prizler	olmamalıdır.	Eğer	yok	ise,	çarpılma	ve	kaçak	gibi	durumlara	önlem	almak	adına	

muhakkak	kaçak	akım	rölesi	tesis	edilmelidir.	İşverenin	işin	yürütümü	amacıyla	tesis	eOği	

ve	diğer	tüm	elektrikli	ekipmanların	kullanımında	dikkatli	olunmalı	ve	mümkün	olduğunca	

ara/uzatma	kablolarının	kullanımından	kaçınılmalıdır.		Kabloları	takılmaya	sebep	olmayacak	

şekilde	düzenleyin.		

Gaz	
	Isınma,	sıcak	su	ihFyacı	ve/veya	ocak	için	gaz	kullanımı	olan	alanlarda	muhakkak	gaz	

detektörleri	tesis	edilmelidir.	Detektörlerin	çalışır	vaziyefe	olduğu	zaman	zaman	teknik	

servise/sağlayıcıya	kontrol	eOrilmelidir.	



Sıcak	Yüzeyler	ve	Yanma	
	Evden	çalışmanın	avantajlarından	biri	de	sıcak	içecekler	ve	yemek	konusunda	bağlı	

kalmaksızın	seçimlerde	tamamen	özgür	olunmasıdır.	Ancak	bu	durum	bazı	tehlikeleri	de	

yanında	geFrmektedir.	Bu	tehlikeler	sıcak	yüzeyler,	sıcak	madde	ile	yanıklar	gibi	

örneklendirilebilir.	

	Bu	yüzden	sıcak	yüzeyler	ile	temastan	kaçınılmalıdır	ve	sıcak	yüzeyler	için	yanmaz	

eldiven	kullanılmalıdır.	

	Sıcak	içeceklerin	çalışma	alanına	taşınması	sırasında	kaygan	veya	engebeli	zemin	

nedeniyle	denge	kayıpları	yanıklar	ile	sonuçlanabilir.	Bu	yüzden	geçiş	yolları	açık	ve	

engellerden	arındırılmış	olmalıdır.	



Yangın	
	Evlerde	elektrik,	gaz	kaçağı,	açık	alev(ocak)	sıçraması	gibi	birçok	yangın	sebebi	

bulunmaktadır.	Bu	kapsamda	gerekli	önlemlerin	alınması	ve	erken	algılama	adına	çalışmalar	

yapılması	yerinde	olacakGr.	Elektrik	riski	için	kaçak	akım	rölesi,	gaz	kaçağı	için	detektör	gibi	

önlemleri	belirtmişFk.	Açık	alev	sıçramalarına	karşın	ise	ocak	gibi	açık	alev	içeren	alanlarda	

yanıcı	malzemeler	bulundurulmamalıdır.	

	Ayrıca,	ek	bir	tesisat	gerekFrmeden	pil/şarj	ile	çalışan	yangın	algılama	detektörleri	de	

hem	iş	güvenliği	hem	ev	güvenliği	adına	faydalı	çözümler	olacakGr.	Evlerde	yangın	

söndürme	cihazı	bulundurulması	da	olası	yangınlara	ilk	müdahale	için	faydalı	olacakGr.	



Deprem	
	Coğrafyamızın	önemli	bir	gerçeği	de	tabi	ki	deprem.	Depremin	önüne	geçmemiz	

mümkün	değil	ama	önlemler	alabiliriz.	İçinde	bulunduğumuz	durumda	bir	karanFna	söz	

konusu	olduğunu	düşünürsek,	olası	bir	depreme	evimizde	yakalanma	ihFmalimiz	çok	

yüksek.	Bu	kapsamda	evde	almamız	gereken	ancak	ihmal	eOğimiz	önlemler	ise	bu	durumu	

bunları	tamamlamak	için	[rsat	olarak	görmeli	ve	önlemleri	acil	olarak	almalıyız.	

	Örneğin,	devrilme	riski	olan	eşyalar	sabitlenmelidir,	deprem	çantası	oluşturulmalıdır.	

Deprem	çantasını	birden	fazla	hazırlamak	bizleri	güvenli	taraqa	tutacakGr.	Eğer	var	ise	

arabamız	içinde	saklamak	üzere	ek	bir	deprem	çantası	hazırlayabiliriz.	

	Deprem	anında	panik	yapılmamalı	ve	sağlam	olduğu	bilinen	bir	malzemenin	yanında	

cenin	pozisyonu	alınmalıdır.	BiOğinden	emin	olunduktan	sonra,	deprem	çantası	alınarak	

bina	terkedilmelidir.	Yerel	otoritelerce	belirlenmiş	olan	toplanma	alanlarına	gidilmelidir.	





Diğer	Acil	Durumlar	
	Sağlık	ve/veya	güvenliği	tehlikeye	atacak	her	türlü	beklenmedik	olay	için	acil	durum	

demek	mümkündür.	Acil	Durumlar	karşısında	panik	yapılmamalı	ve	sakin	kalarak	ilgili	
kurumlar	ile	irFbata	geçilerek,	bu	kurumların	direkFflerine	uyulmalıdır.	

	Olası	bir	yangın,	deprem,	sel	v.b	gibi	acil	durum	hallerinde	bina	tahliye	edilirken	
asansörler	kullanılmamalıdır.		
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PTT		Danışma 	 	 	161	
	

Telefon		Arıza 	 	 	121	
	

Posta	Kodu		Danışma 	119	



Eviniz	İçin	Pandemi	Planınızı	Oluşturun	



Sağlıklı günler dileriz… 

#evdekal 

Video:	Evden	Çalışmalarda	İş	Güvenliği	Tedbir	ve	Önerileri	
hfps://youtu.be/RKwaQEllfSw	


