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MASA BAŞINDA ÇALIŞIRKEN 
SAĞLIĞIMIZI KORUMANIN İPUÇLARI



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SEVGİLİ
İNNOVALILAR,

İşte masa başında çalışırken sağlığımızı korumanın ipuçları…

İş hayatının yoğun koşuşturması karşısında bazı durumlarda saatlerce 
bilgisayar karşısında hareketsiz kalabiliyoruz. Bu durum vücudumuzun baş, 
boyun, omuz, bel, sırt ve kalça bölümlerinde ağrılara, bacaklarda kramplara 

neden olabiliyor. İşin diğer boyutu da hiç mola vermeden hareketsiz bir 
şekilde çalışmak, işte verimliliğin düşmesine davetiye çıkarabiliyor. Aktif iş 
hayatının getirdiği bu sorunlardan kurtulmanın yolu çok kolay! İşe çalışma 
ortamını sağlıklı ve ergonomik olarak düzenlemekle başlayarak fiziksel ve 

ruhsal sağlığınızı koruyabilir, işte verimliliği zirveye ulaştırabilirsiniz.



Hareketsiz kalmak, hareketli olmaktan çok 
daha zordur unutmayın. Hareketsiz kaldığınız 
müddetçe kaslarınız kasıldığı için kas 
sağlığınız bundan olumsuz etkilenir. 
Akşamları televizyon karşısına 
oturduğumuzda tüm gün hareketsiz 
kalmamıza rağmen kendimizi oldukça 
yorgun hissetmemizin de nedeni budur.
Bu nedenle çalışırken omuz ve kol bölgenizi 
sabit tutmayın. Bu bölgeleri, düzenli 
aralıklarla öne ve arkaya doğru hareket 
ettirmeye çalışın.

Bilgisayar ekranınızı göz hizanızda, klavyenizi 
kollarınız rahat pozisyonda olacak şekilde 
gövdenize yakın tutun. Başınızı eğerek 
çalışmak durumunda kalırsanız, boyun 
bölgenize aşırı yük binebilir ve bu durum 
ağrılara neden olabilir. Başınızın doğal 
pozisyonunu koruyun. Çok fazla öne eğilerek 
ya da arkaya yaslanarak çalışmayın. Klavyeye 
doğru uzanarak omuzlarınızı öne doğru 
uzatıp kambur şekilde oturmaktan kaçının. 
Uzun süreli bilgisayar kullanımı 
omurganızdaki fizyolojik eğriliğin 
bozulmasına yol açabilir. İdeal duruşunuzu 
korumak için mouse kullanmayı tercih edin. 
Klavye ve mouse’un kol eklemlerinizi eğik 
tutmanızı engelleyecek mesafede olmasına 
özen gösterin. Dirsek ve el bileklerinin eğik 
durumda uzun süre kalması, bu bölgelere 
komşu sinirleri sıkıştırarak ellerde uyuşma, 
ağrı ve güç kaybına neden olabiliyor.

Çalışırken düzenli olarak kısa molalar vererek bedeninizi hareket ettirin. 1 saatlik 
çalışma sonunda 5 – 10 dakikalık, 2 saatlik çalışma sonunda 15 – 20 dakikalık 
molalar verin. Bu süreleri, mümkünse dinamik hareketler yaparak vücudunuzu 
esneterek değerlendirin. 
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Cep telefonu ve tablet gibi teknolojik 
cihazların aşırı kullanımı, iletişimde yazılı 
mesaj kanallarının tercih edilmesi, özellikle 
boyun, el ve ön kol bölgesindeki eklem ve 
kaslarda kronik ağrıya yol açabiliyor. Bu tür 
teknolojik cihazları siz de uzun süreler 
kullanıyorsanız, aralarda küçük molalar 
vermeyi unutmayın. Aynı anda birden çok iş 
yapmanız gerektiğinde, telefon 
görüşmelerinizi telefonu omzunuza 
dayayarak yapmaktansa kulaklık kullanmayı 
tercih ederseniz, boyun ve sırt ağrılarınıza 
davetiye çıkartmamış, omurga sağlığınızı 
tehlikeye atmamış olursunuz.

Kulaklık veya hoparlör kullanmayı alışkanlık edinerek zorlanan kaslarınızı ödüllendirin!

Çalışırken ekseni etrafında dönebilen, 
yüksekliği ayarlanabilir, sırt ve bel destekli, 
minderli ve güvenli bir tekerlekli sandalye 
kullanın. Ayaklarınızı zeminde tutun ya da 
sandalyenizin ayak altlığına temasını 
sağlayın. Dizleriniz ve ayak bileklerinizde 
oluşabilecek gerginliği azaltmak için, 
ayaklarınızı omuz genişliğinde açık tutun. 
Bacak bacak üstüne atarak uzun süre 
oturmak, kan dolaşımını olumsuz etkileyerek, 
kamburunuzu çıkarabilir, bacak sinirlerinizde 
baskı uygulayabilir. Oturma yüksekliğini 
ayarlarken kollarınızın serbest ve yatay 
olmasını dikkate alın. Unutmayın, dik 
oturursanız, omurganıza yaklaşık yüzde 25 
daha az yük biner. Doğru oturuş tekniklerini 
kullanarak ağrılara geçit vermeyin!



Bulanık görme, gözde yanma, kuruluk hissi, 
sulanma, kızarıklık, gözleri kısarak bakma, 
odaklama zorluğu, çift görme ve ışık 
hassasiyeti gibi şikayetlerle kendini gösteren 
göz yorgunluğu gibi sorunlar, masa başı 
çalışanların sıklıkla karşılaştığı sorunlardan 
biridir.  Çalışırken uzun süreli bilgisayar 
kullanımı, ortam aydınlatması, havalandırma 
ve özellikle klima gibi etkenler göz sağlığını 
olumsuz etkileyebilir. Ekran mesafesi 
korunmadan uzun süreli bilgisayar kullanımı 
bulanık görme, odaklanamama ve baş ağrısı 
gibi rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir. Bu 
nedenle düzenli olarak göz muayenesi 
yaptırmaya özen gösterin.

Gözlük kullanıyorsanız, doktorunuzu numaranızın kullanılan ekran mesafesine göre 
belirlenmesi konusunda uyarın. Kontakt lens kullanıyorsanız, ekrana dikkatli bakmak, 
göz kırpma sayısının azalmasına ve göz yüzeyinin kurumasına sebep olabilir. Bu gibi 
durumlar yaşıyorsanız tercihinizi gözlükten yana kullanın. 

Çalışırken bel ve omuz bölgelerinde yaşanan 
ağrılar, hafta sonu ya da izin dönemlerinde 
hafifleyebiliyor. Çünkü bu süre zarfında 
eklemler, kaslar, tendonlar ve sinirler kendini 
toparlayabiliyor. Ancak ağrılarınız ofis dışında 
evde dinlenirken de devam ediyorsa 
vücudunuzun iyileştiremediği bir durum söz 
konusu olabilir. Bu tür durumlar karşısında 
mutlaka bir uzmana başvurun. Ne olur ne 
olmaz…

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yoğunluktan ötürü öğün atlayarak zamandan tasarruf yapacağınızı 
sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sağlıklı beslenmek, kan şekerinin 
düzenlenmesini, verimli çalışmak için gerekli enerjinin elde 
edilmesini ve metabolizma hızının yükselmesini sağlar. Böylece gün 
içerisinde daha dinç, daha zinde bir vücuda kavuşarak, 
konsantrasyon bozukluğu, uyku, yorgunluk gibi sorunların önüne 
geçmiş olursunuz. Bu nedenle öğünlerinizi atlamadan beslenmeye, 
ara öğünlerle de beslenmenizi desteklemeye çalışın.

Hafızanızı güçlendirmenize yardımcı olacak 
besinlerin başında ise, havuç ve avokado 
geliyor. Havuç beyin metabolizmasını olumlu 
etkilerken, avokado hafıza ve 
konsantrasyonunuzu artırmanızı sağlar. 
Deneyin, farkı kısa sürede göreceksiniz. 

Öğünlerinizde dikkatinizi toparlamaya, daha hızlı düşünmeye yönlendirecek 
besinlerden faydalanın. Odaklanma konusunda sorun yaşıyorsanız ara öğünlerinizde 
ceviz, fındık veya yer fıstığı tüketebilirsiniz. 
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1. Boyun Esnetme

Dik bir şekilde oturun ve başınızı önce sağ sonra sol 
omzunuza doğru iyice esnetin. Bunun için elinizden de 
destek alabilirsiniz.

2. Yukarı Doğru Esneme

Parmaklarınızı birbirine geçirin ve avuç içleriniz tavana 
bakacak şekilde mümkün olduğunca yukarıya doğru 
uzatın. Ağacın dalından elma toplar gibi…

3. Bobblehead

Çenenizi göğsünüze doğru indirin ve kafanızı yanlara 
doğru hafifçe sallayın.

4. Omuz Silkme Egzersizi

Her iki omzunuzu da kulağınıza doğru kaldırın, birkaç 
saniye bekleyin ve sonra aşağıya indirin. Hareketi birkaç 
kez tekrarlayın.

Bonus: Masa Başında Yapılabilecek Basit Egzersizler



Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

5. Göğüs Açma Egzersizi

Ellerinizi sırtınıza doğru uzatın. Dik durarak avuçlarınızı 
birbirine bastırın, 5-10 saniye bekleyin.

6. Oyuncak Asker Egzersizi

Dik bir şekilde oturun ve sağ kolunuzu tavana doğru 
uzatın. Sol bacağınızı da ileri doğru uzatın, sağ kolunuzu 
indirirken sol bacağınızı yukarı kaldırın ve sol ayağınıza 
dokunmaya çalışın. Her iki taraf için de 8-10 tekrar yapın.

7. Dize Sarılma Egzersizi

Dizinizi kırarak sağ bacağınızı yukarı kaldırın ve kollarınızla 
tutup göğsünüze mümkün olduğunca yakın olacak şekilde 
kendinize doğru çekin. 5-10 saniye bekleyin ve hareketi 
diğer tarafınıza da uygulayın.

8. Kalça Kasları Esnetme

Sağ bileğinizi sol bacağınızın üstünde kare oluşturacak 
şekilde sabitleyin ve sağ tarafınızı baskılayın. Aynı hareketi 
sol tarafınıza da uygulayın. Her iki kalça kısmında 
esnemeyi hissediyorsanız doğru yoldasınız.

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

