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KONUNUN GENEL AMACI

Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini 

ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi 

sahibi olmalarını sağlamaktır.



ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu dersin sonunda katılımcılar;

• Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar.

• Ergonomik risklerin etkilerini belirler.

• Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları

açıklar.



KONUNUN ALT BAŞLIKLARI

 • ÇALIŞMA YAŞAMI VE ERGONOMİ

 • İŞ FİZYOLOJİSİ VE BİYOMEKANİK

• ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

 • BİLGİ TEKNOLOJİSİNE DAYALI ERGONOMİK DÜZENLEMELER

 • GÜVENLİK TEKNİĞİNE DAYALI ERGONOMİK DÜZENLEMELER

 • OFİS ERGONOMİSİ

 • İLGİLİ MEVZUAT



ÇALIŞMA YAŞAMI VE ERGONOMİ



1.1. ERGONOMİNİN TANIMI

• Ergos: iş

• Nomos: yasa

• Ergonomi: yaşamın insana uygun hale getirilmesidir. (İnsan 
faktörleri).

• Bu uygunluk sağlanırsa kişiler üzerindeki stres kalkar, 

• Daha rahat olurlar, 

• İşlerini daha hızlı yaparlar ve 

• Yanlışları daha az olur.

• Ergonominin temel görevi, çalışana yönelik iş 
düzenlemesinin temel bilgilerini sağlamaktır. 

1. ÇALIŞMA YAŞAMI VE ERGONOMİ



Böylelikle ergonomi, işin çalışana ve Çalışanın işe uyumu için 

gerekli koşulları belirlemektedir.

Çalışılan yerin ve üretim araçlarının analizi ve düzenlenmesi 

(çalışma ortamı, makineler),

İş çevresinin analizi ve düzenlenmesi (ses, aydınlatma, iklim, 

titreşimler),

İş organizasyonunun analizi ve düzenlenmesi görevleri, işin 

içeriği, çalışma ve mola zamanları.

Çalışanın işe uyumunda, çalışanın bireysel yatkınlığı; özellikle 

yaşı, cinsiyeti ve bedensel yapısı dikkate alınarak, iş öğretimi ve 

işe alıştırma gibi hususlar yer alır.
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Ergonomi, İnsanın doğduğu andan itibaren bütün hayatı 

boyunca öğrenip, uyguladığı bir yaşam biçimi, bir yaşam 

felsefesidir.

İnsanlar, yaşamları boyunca, iş ortamlarını, dinlenme 

ortamlarını, 

Anatomik, 

Fizyolojik ve 

Psikolojik yapılarına göre, yani 

Ergonomik yapıda oluşturmaya çalışırlar.

1. ÇALIŞMA YAŞAMI VE ERGONOMİ



Ergonomi insan kullanımı için çevre, sistem ve nesnelerin 

tasarımına insanla ilgili bilimsel bilginin uygulanmasıdır. 

Ergonomi insanların içinde bulunduğu her yerde vardır. 

İş sistemleri, spor, dinlenme, sağlık ve güvenlik iyi 

tasarımlandığı zaman bütün ergonomi prensiplerini içermelidir. 

Ergonominin birçok tanımı bulunmakla birlikte en yaygın olanı 

“işin insancıllaştırılarak verimliliğin artırılmasıdır”.

Ergonomi bilimi insan çevresindeki streslerle ilgilenir. 

Bu stres çoğunlukla işyerlerindedir.

Stres düzeyi limitleri aşarsa; kaza, yaralanma ve ölümlere yol 

açabilir.
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1.2. Ergonomi Biliminin Amaçları:

Mobilya, 

El araçları 

Ekipmanlar

İşin gereklilikleri

İşyeri çevresi

İnsan ölçüleri,

Yetenekleri

Kısıtlılıkları

Beklentileri

UYUMLULUK
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1.2. Ergonomi Biliminin Amaçları:

İnsanlar tarafından kullanılan araç gereç ve düzeneklerin  

kullanım etkinliğinin artırılması,

Günlük hayatta  karşılaşılan insan kullanımına ve 

Etkileşimine açık olan her şeyin  insana uygun tasarımıyla:

İnsan performansının artması

İnsan güvenliğinin  sağlanması 

İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi 

İnsan mutluluğunun ve doyumunun sağlanması 

amaçlanır. 

Bu amaca ulaşmak için ergonomi bilimi birçok bilimle iç içe 

çalışan Multidisipliner bir bilimdir.
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1.3. Ergonominin Bileşenleri :

Anatomik Bileşeni

Antropometri (Vücut Ölçüleri)

Biyomekanik  (Kuvvet uygulamaları)

Fizyolojik Bileşeni

İş fizyolojisi (Enerji harcanması)

Çevre fizyolojisi (Fizik çevrenin etkileri)

Psikolojik Bileşeni

Bilgi değerlendirme ve karar alma

Mesleksel psikoloji 

(Eğitim, efor ve kişisel farklılıklar)
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Fizyoloji, biyoloji

Fizik

Psikoloji

Enformasyon bilimleri

Adli tıp

İstatistik

1.4. Ergonomiye katkıda bulunan diğer bilimler:

İşletme yöntemleri

Tasarım

Yönetim

İŞ psikolojisi

Sosyoloji

Mühendislik sistemleri
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İŞ FİZYOLOJİSİ VE BİYOMEKANİK



2.1. İş fizyolojisi

• İşin gereklerine kas iskelet sisteminin, solunum sisteminin ve 

• Kalp-damar sisteminin yanıtı ne olacaktır? Sorusuyla 

ilgilenir.

• Diğer bir deyişle iş için çalışanın ne kadar enerji 

harcanacağını inceler.

2. İŞ FİZYOLOJİSİ VE BİYOMEKANİK



2.2. Biyomekanik

• İnsan dokularının özellikleri ve mekanik streslere, kuvvet 
uygulamalarına dokuların yanıtı ne olacaktır? Sorusuyla ilgilenir.

• Makinede çalışan kişilerin olası zararlardan korunması için  

• Kask, eldiven maske vb. Koruyucu ekipman üretimi, 
biyomekanik desteğiyle başarılabilir.

• Kronik ya da kümülatif bozuklukların oluşmaması için önlem 
almayı sağlar.

• Kuvvet uygulamasının temel prensiplerinin iş 
organizasyonlarında dikkate alınması, 

• Vücut ölçülerine göre çalışma koşullarının düzenlenmesini 
sağlayacaktır.
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Kuvvet uygulamasında tüm yaşamımızda kullanacağımız üç 
temel prensip vardır.

• 2.2.1. Hareketler ritmik olmalı

• Çalışma alanında yapılan işlerimizi çok temel olarak,

• Statik işler

• Dinamik işler, olmak üzere ikiye ayrılır. 

• Statik işlerde adaleler, sürekli kasılma halinde kaldığından, 
kanlanma ve dolayısıyla oksijenlenme normal olmadığından, 
biyokimyasal yorgunluğun yanında, fizyolojik yorgunluk oluşur. 
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• Bir başka deyişle, statik işlerde, hareketler ritmik değildir, yani statik 
işler ergonomik değildir. 

• Bu nedenle, işin statik olması arzu edilmeyen bir durumdur. 

• O halde iş organizasyonlarında, “dinamik işler” tercih edilmelidir.

2.2.2. Hareketler simetrik olmalı

• Vücudumuzu kullanarak yaptığımız işlerde, örneğin bir kaldırma 
işleminde, kullanılan kuvvetlerin uygulama noktasının, kaldırılan 
cismin  ağırlık merkezine yakın olmasına dikkat etmeli, vücut 
ağırlığımızı ters kuvvet olarak kullanmalıyız. 
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• Kabaca, uygulanan kuvvetler, sistemin 
destek noktasına göre simetrik olmalı, 
yani momentler eşit olmalıdır. 

• Desteğe göre ayaklarımızın bastığı 
yer, uygulanan tüm kuvvetler, bir 
simetri içerisinde olursa, 
vücudumuzda kaslarımızın zorlanması 
veya zarar görmesi o nispette daha az 
olacaktır. 

• Bunun yanında kaldırma işleminde 
uygulanan kuvveti sağlayan kas 
sistemindeki görev paylaşımını ne 
kadar yüksek düzeyde tutarsak bu 
zarar minimumda tutulabilir.

Vücut ağırlığından

yararlanmalıyız
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Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Hassas işler       Hafif işler         Ağır İşler

Kuvvet
Kuvvet

Kuvvet
Hareketler simetrik olmalıdır

2. İŞ FİZYOLOJİSİ VE BİYOMEKANİK



2.2.3. Hareketler doğal olmalı

• Vücudumuzla bir iş yaparken, vücudumuz doğal 

pozisyonundan ne kadar saparsa, o kadar daha fazla enerji 

harcar ve zarar görürüz. 

• Bu nedenle, iş organizasyonlarında çalışanın değişik 

organlarının pozisyonlarının doğal durumlarından 

sapmamasına özen göstermemeliyiz. 

• Sadece iş organizasyonlarında değil, iş yaparken kullanılan 

alet ve cihazların da, onları kullanan organların doğal 

durumlarını bozmayacak şekilde imal edilmesi 

gerekmektedir. 
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Hareketler doğal olmalı

Oksijen harcama kapasiteleri
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ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI 
TASARIMI

3.1. Antropometri, 

Antropometri, insan vücudunun 

uzunluk, genişlik, yükseklik, ağırlık, ve 

çevre boyutları ile ilgilenen bir bilim 

dalıdır. 

Antropometri, eldiven, maske, kask vb. 

kişisel koruyucular ile 

Elbise, mobilya, makine, tezgah, el 

aletlerinin ve ekipmanlarının 

düzenlenmesinde; 

Kullanıcıların fiziksel ölçülerine uygun 

hale getirmek için gerekli olan verileri 

sağlar.



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

Çalışan insanların fiziksel rahatlıkları ve 

Beden yeteneklerini maksimum düzeyde 

kullanabilmeleri, 

Kullandıkları malzemeler, 

Çalışma yüzeyleri ve 

Hacimlerinin kendi boyutları ile uygun olmasına 

bağlıdır. 

Antropometrik verilerden yararlanılmaz ise:

Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve

Yorgunluk sorunları ortaya çıkar.



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.1.2. Değişik çalışma pozisyonları için 

önerilen boyutlar 

3.1.1. Hacim sorunu olan binalarda 

koridor tasarımları için tavsiyeler 



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.1.3. Küçük geçitlerden geçiş için önerilen boyutlar 
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3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.1.4. Yorgunluk,

Dikkatte azalma,

Algılamanın yavaşlaması ve azalması,

Güdülenmede azalma,

Fiziksel ve mental performans hızında azalma,

Aynı çıktının sağlanabilmesi için daha büyük 

oranda enerji harcanması,

Tepkisizlik yada aşırı tepki verme, 

kolay ve çabuk öfkelenme vb. 

Sonuçlarla tanımlananır

Günlük yaşamda değişik kaynakların 

birikimine bağlı olarak meydana gelmektedir.
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3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.1.5. Çalışırken ara verme,

Herhangi bir iş belirli bir süre devam edecek olursa, 

kişilerin büyük çoğunluğu bir molaya gereksinim 

duyarlar. 

Kişinin performansında bir bozulma meydana gelir. 

Kişinin konsantrasyonunu en üstte tutabildiği süre 

sınırlıdır. Optimum konsantrasyonunun uzunluğu 

kişiye ve sürdürülmekte olan görevin tipine bağlıdır. 

Sürekli görevlerde performansta düşmeler olabilir

İşte farkına varılmayan ya da yanlış anlaşılan aralar 

olabilir.



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

Dinlenme, ya da kendini toplama; uyku, dinlenme 

araları ve eğlenme zamanları ile sağlanır. 

Yorgunluk belirtileri istirahat gereksinimini bildiren 

koruyucu bir mekanizmadır. 

Yorgunluk yorgunluğa yol açan etmenlerin yorgunluğu 

tolere etme kapasitemizi aşması durumunda meydana 

gelir.

Yorgunluğun oluşması için çok iş olması gerekmez. 

Bu can sıkıntısı veya monotonluk ta yorgunluğu 

doğuran özel etmenleri oluşturmaktadır. 



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.2. Çalışma Ortamının Tasarımı 

3.2.1. Antropometrik açıdan çalışma 

yerinin düzenlenmesi

3.2.2. Fizyolojik açıdan çalışma yerinin 

düzenlenmesi

3.2.3. Psikolojik açıdan çalışma yerinin 

düzenlenmesi

3.2.4. Organizasyon açıdan çalışma 

yerinin düzenlenmesi



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.2.1. Antropometrik Açıdan Çalışma 

Ortamının Tasarımı

Çalışma yerlerini düzenlenmesinde 

çalışan vücudunun en önemli 

organlarının uzunluklarını ve uzanma 

mesafelerini, ellerin ve ayakların 

hareket boyutlarını bilmek gereklidir.



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.2.2. Fizyolojik açıdan çalışma yerinin 

düzenlenmesi

Çalışma yöntemlerinin, çalışma tekniklerinin ve 

çalışma koşullarının insan vücuduna 

uydurulması ve 

İnsan çalışmasının daha iyi hale getirilmesidir. 

Aşağıda belirtilen durumlar dikkate alınarak 

fizyolojik çalışma yeri düzenlemeye 

gidilmektedir. 

3.2.2.1. Kassal Çalışma

3.2.2.2. Çevre Koşulları.



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.2.2.1. Kassal Çalışma

Çalışanın eğilerek, çömelerek, diz çökerek, baş 

üzerinde çalışma duruşlarından dolayı aşırı 

yüklenmesi önlenebiliyor mu?

Statik tutma / statik duruş işi,  uygun düzenekler 

(örneğin destekler) aracılığıyla azaltılabilir veya 

önlenebilir mi?

Yüklerin kaldırılması iki el ile taşıma, vücuda 

yakın kaldırma vb. teknikler kullanılarak 

kolaylaştırılabilir mi? 



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.2.2.2. Çevre Koşulları

Çalışan kişi günlük çalışmaları sırasında ani 

iklim değişimlerine maruz kalıyor mu?

Gözlenen nesne ile çevresi arasında parlaklık 

ve kontrast açısından bulunan fark büyük mü 

veya ihmal edilebilir mi?

En fazla gürültü yapan makineler, çalışanlardan 

mümkün olduğu kadar uzağa yerleştiriliyor mu?



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.2.3. Psikolojik açıdan çalışma yerinin 

düzenlenmesi

Çalışanın kendisini tekdüze bir 

çalışmada uyaracak, 

Değişiklik olanağı sağlayacak ve 

Çok genel olarak onun motivasyonunu 

artıracak rahat bir çevre olmalıdır. 



3. ANTROPOMETRİ VE ÇALIŞMA ORTAMI TASARIMI

3.2.4. Organizasyon açıdan çalışma 

yerinin düzenlenmesi

Örgütsel İş Düzenleme İlkeleri

İş genişletme,

İş zenginleştirme,

İş değişimi



BİLGİ TEKNOLOJİSİNE DAYALI ERGONOMİK 
DÜZENLEMELER



4.1. Fiziksel etmenler: çevre koşulları (eşyalar)

• Düşük sıcaklık

• Vibrasyon

• Yinelenen ya da sürekli yapılan iş

• Aşırı kuvvet

• Belirli prosudürlerde çalışmak

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ



4.1.1. Düşük sıcaklık dereceleri

• Aracın tutulması ve ince işin yapılmasını, periferik dolaşımı 
var olan nörolojik bir hastalığın semptomlarını etkiler.

• Deri sıcaklığının 20ºc altına düşmesi durumunda yan etkiler 
ortaya çıkabilir.

4.1.2. Vibrasyon

• Vibrasyonun, yumuşak doku üzerine doğrudan etki yaptığı 
çalışanların çalışma materyalini tutma ve kullanma etkinliğini 
değiştirir. 

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ



4.2. Biyolojik etmenler: 

• Vücut boyutları, vücut yetenekleri, fizyolojik süreçler

• Çalışan insanların fiziksel rahatlıkları ve 

• Beden yeteneklerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri, 

• Kullandıkları malzemeler, 

• Çalışma yüzeyleri ve 

• Hacimlerinin kendi boyutları ile uygun olmasına bağlıdır. 

• Antropometrik verilerden yararlanılmaz ise:

• Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve

• Yorgunluk sorunları ortaya çıkar.

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
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4.3. Psikolojik etmenler:

• Mental işyükü, bilgi işleme, eğitim, güdülenme

• Çalışanın kendisini tekdüze bir çalışmada uyaracak, 

• Değişiklik olanağı sağlayacak ve 

• Çok genel olarak onun motivasyonunu artıracak rahat bir 

çevre olmalıdır. 

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ



4.4. İş etmenleri: 

iş gereksinimleri (zaman, hız), iş tasarımı

• İşyeri gözlemi, ölçümler, video kayıtları değerlendirilerek,

• Stresler belirlenir ( işçi değerlendirmesi), sıralanır ve 

ağırlıklandırılır.

4.4.1. Yinelenen ve sürekli olan çalışma

• Her saatte ya da vardiyadaki çalışma sayısı iş standardı ve 

yöntem analizleri ile belirlenir. 

• Yinelenen hareketler,

• Yapılan uygulamaların hızı ve frekansı,

• Uygulama döneminin arasındaki toparlanma döneminin 

süresi,

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ



4.4.2. Zorlu çalışma

• Çalışma yönteminin basamaklarının gözlenmesiyle kuvvetler 

belirlenebilir. 

• Kuvvetler, çalışma döngüsünün başlangıcından uygulamanın 

sonuna kadar değişir.

• Kuvvet gereksiniminin değerlendirilmesinde aşağıdaki faktörler 

göz önüne alınmalıdır;

• Ağırlık, direnç ve reaksiyon kuvvetlerinin boyutu,

• Sürtünme etkisi,

• Denge,

• Tempo,

• Eldivenler

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
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4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ



4.4.3. Duruş biçimine bağlı stresler

• Uzanım mesafeleri,

• Dirsek yüksekliği,

• Gövdenin arkasına erişme,

• Tam dirsek fleksiyonu,

• Ulnar, radial bilek deviasyonu,

• Bilek fleksiyonu,

• Tam bilek ekstansiyonu açılarından değerlendirme 

yapılmalıdır.

• İşin gözlenmesi ya da video kayıtları kullanılır. 

• Analizde, boyun, dirsek, bilek  el vb tüm eklemler 

kapsanmalıdır.

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ
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4.4.4. Lokalize mekanik stresler

• Lokalize temas stresi, vücudu etkileyen kuvvetin temas yüzeyine 

bölünmesiyle hesaplanır. 

• İş istasyonu ve araçların özelliği nedeni ile kuvvetler eşit yayılım 

göstermeyebilir.

• Analizde ortalama ve pik stresler göz önüne alınmalıdır.

4.5. Örgütsel etmenler: yönetim biçimleri

• Ergonomik stres işçilerle görüşülerek belirlenir. 

• Tüm işçilere aynı sorular sorulmalı, 

• Yönlendirici olunmamalıdır.

• Değerlendirme için  işçilerin algıladıkları çalışma şiddeti ya da 

rahatsızlığı puanlamaları istenebilir.

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
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4.5. Birikimsel zedelenme hastalıkları

Ergonomik risk etmenleri sonucunda 

aşağıdaki hastalıklar görülür:

• Kümülatif travma hastalıkları

• Travma hastalıkları

• İşle ilgili kas-iskelet sistemi hastalıkları

• Repetitif zorlanma zedelenmeleri,

• Aşırı zorlanma zedelenmeleri,

• Aşırı kullanım sendromları.

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
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4. Çalışma Alanlarında 
Ergonomik Risk Etmenleri



4.6. Ergonomik risk yönetimi

4.6.1. Konuyu tanımla;

• İhtiyaçları belirle, 

• Olası çözümleri araştır,

• Olası sonuçları belirle

• Etkilenecek olan işçilerle işbirliği yap

4.6.2. Hedefini belirle

• Ergonomik hedefler ne olacak

• Bu hedeflere ulaşabilmek için stratejiler

• Programın amaçları ve zaman çizelgesini oluştur.

• Kaynaklar ve bilgi için ergonomistler ile görüş

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
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4.6.3. Araştırma yap

• İşçilerle görüşme ya da araştırma yap

• İşçileri çalışırken videoya al

• Durum analizi raporunu hazırla

• Kaynaklar ve bilgi için ergonomistler ile görüş

4.6.4. Öneriler geliştir

• Toplanan verileri değerlendir.

• Belirlenen problemleri sorgulamaya  ya da önlemeye yönelik 

uygulamalar geliştir,

• İşçiler ve yöneticiler için eğitim materyali geliştir.

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
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4.6.5. Bu programları yürüt

• Önerilen çözümleri test et

• Çözümleri normal çevrede uygula

• İşçilerin yorumlarını ve onların ürettikleri çözümleri dikkate al

• İşçileri eğit

• İşin yeni biçimine uyumun sağlanması için işçilerin eğitimine devam et

• Stresin azaltılması için egzersiz ve dinlenme aralarının etkili kullanılması 

konusunda eğitim ver.

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
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4.7. Ergonomik risk etmenlerini belirlemek için örnek kontrol 

listeleri

4.7.1. Antropometri kontrol listesi

4.7.2. Çalışma psikolojisi kontrol listesi

4.7.3. Hareket tekniği kontrol listesi

4.7.4. Güvenlik tekniği kontrol listesi

4.7.5. Gürültü kontrol listesi

4.7.6. Renk kontrol listesi

4.7.7. Aydınlatma kontrol listesi

4.7.8. Temel konfor kontrol listesi

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA 
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4. Çalışma Alanlarında 
Ergonomik Risk Etmenleri



İNSAN-MAKİNE SİSTEMİ 

• İnsan ve makinenin birbirleriyle olan karşılıklı ilişkisi olarak 

tanımlanır. 

• Bu sistem içinde makine göstergesi yapılan işlem hakkındaki bilgiyi 

verir, insan aldığı bu bilgiyi görsel veya sesli bir şekilde alır (algılama)

ve aldığı bu bilgiyi değerlendirir (yorumlama).

• İnsan yorumlama yeteneğini ve konu ile ilgili temel bilgilerini 

kullanarak bir karar verir (karar verme).

• Sonraki adımda bu karar denetim elemanları aracılığıyla makineye 

iletilir.



İş Çevresi

Bilgi işleme

Algılama

Gösterge

İnsan

Makina

Operasyon

Kontrol eylemi

Kontrol

Girdi Çıktı



BİLGİ TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME

Çevreden gelen her türlü enformasyonun alınışı ise (isteğe bağlı ya da bağlı olmaksızın) 

görme, işitme ve dokunma gibi duyu organları aracılığıyla oluşur. Çalışma açısından 

önem taşıyan enformasyonların %90’ından fazlası bu algılama organları üzerinden 

gerçekleşmektedir. (Sadece gözler bilgi algılamasının %80-90’nını sağlar.)



BİLGİ TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME

Duyma yoluyla enformasyon algılamada uyarılar en iyi şekilde akustik

sinyaller aracılığıyla verilir. Bunun avantajı, insanın belli bir yöne bakmasına

gerek kalmadan bu tür sinyalleri algılayabilmesidir. Dolayısıyla bu tür bir

enformasyon, çalışan için daha az dikkat ve daha az yüklenme demektir.



BİLGİ TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME

Dokunma ve hissetme yoluyla enformasyon algılama ise kumanda

elemanları ve göstergelerin uyumlu hareket yönleri ve kumanda

elemanlarının biçim tasarımı yoluyla kolaylaştırılır. Bu tasarım ve hareket

yönlerinin insanın doğasıyla uyum içinde olması gerekir.



BİLGİ TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME

Örneğin, bir cihazın açma-kapama olayını gerçekleştirmek için tasarlanmış

kumanda düğmesinde, açma işlemi için aşağı veya sağa doğru çevirerek,

kapama işlemi için de yukarı veya sola doğru çevirerek olması insanın

doğasıyla uyumluluk gösterecektir.



BİLGİ TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME

Enformatik algılamada, duyu organlarının dışında başka faktörlerde vardır.

Bunlar enformasyonun türü, duyu boyutu (işle ilgili nesnelerin yapı,

desen, renk, biçim, konum, nicelik vb.) Ve bozucu etkenler (göz karmaşası,

yetersiz aydınlatma, gürültü vb.) Gibi faktörlerdir.



BİLGİ TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME

İnsan tarafından algılanacak enformasyon sayısı, duyu organları performans

yetenekleri ile ilişkilidir. Duyu organı performansındaki düşüşler, insanın

enformasyon algılama ve bunlara tepki gösterme özelliğini zayıflatır. Bu

durumlarda “dikkat yoğunluğu sorunu” ortaya çıkar.



BİLGİ TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME

Çok fazla enformasyonun olduğu hallerde ise, yorgunluk ve muhtemelen

duyu boyutu algılamasının kaybolması gibi sorunlarla karşılaşılabilir.



GÜVENLİK TEKNİĞİNE DAYALI ERGONOMİK 
DÜZENLEMELER



GÜVENLİK TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ DÜZENLEME

Güvenlik tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme, kazadan korunmaya ve 

meslek hastalıklarını önlemeye yönelik bütün teorik ve pratik tasarım 

ilkelerinin göz önüne alındığı teknik önlemleri kapsamaktadır. 

Bu teknik önlemler bir taraftan iş güvenliğini artırmayı amaçlarken, öte 

yandan çalışanların sağlık ve yaşamlarının korunmasına katkı sağlamış 

olur.



Güvenlik Tekniği 

Doğrudan

Dolaylı

Uyarıcı 

Tehlikeleri Başlangıçta Önlemek

Tehlikelere karşı insanların 
güvenliğini sağlamak

İnsanları tehlikelere karşı 
uyarmak

Tasarım önlemlerinin kullanımı ile işte yaşam ve
sağlık için söz konusu olabilecek tehlikeleri 

başlangıçtan önlemek

Ortaya çıkan tehlike noktalarına 
koruyucu donanımları yerleştirmek

Tehlikeli yerlerin işaretlenmesi ( uyarı 
tabelaları) ve hangi, koşullarda tehlikesiz bir iş 

Akışının sağlanabileceğini göstermek



TEHLİKE KAYNAKLARINI EMNİYETE ALMA

Kapak içine alma
Koruyucu içine alma

Koruyucu ile çevreleme



• Kavrama ve kilitleme

• Örneğin eksantrik bir preste, kalıp çalışırken koruyucu 

kafesinde aşağıya inmesi

Koruma Sistemleri

Yere Bağlayan 
Koruyucu  Donanımlar

Yaklaşıldığında tepki 
veren koruyucular

İnsan vücudunun bazı kısımlarını makinenin tehlike 
doğuran hareketleri arasında tehlike alanının dışında 

belli bir yerde bulunmaya zorlayan donanımlardır.

Örnek: 
İki elle kullanılan kumanda şalterleri

Birden fazla kimsenin kumandasıyla çalışan donanımlar

İnsan veya herhangi bir organı 
tehlike alanına yaklaşması 

durumunda harekete geçerek makinayı 
durdururlar

Örnek
Işık engelleri, ışık kafesleri

Basınca duyarlı eşik veya hatlar



GÜVENLİK İŞARETLERİ

• Yasak işaretleri : yuvarlak, fon beyaz, sembol (gerekirse yazı) siyah, 

çerçeve ve çapraz çizgi kırmızı

• Emir işaretleri : yuvarlak, fon mavi, sembol (veya yazı) beyaz

• Uyarı işaretleri : üçgen, fon sarı, sembol (veya yazı) ve çerçeve siyah

• Yol gösterici işaretler : dörtgen veya kare, fon yeşil, sembol (veya yazı) 

beyaz)



GÜVENLİK TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ DÜZENLEME:



GÜVENLİK TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME

5.1. Robotların ergonomik çalışmaya faydaları 

• Ergonomi hızlı üretim gerektiren yerlerde çalışan 
memnuniyeti, devamlılığı ve sağlığı açısından önemli 
bir kriterdir. 

• Bu sebeple birçok robotik uygulama alanı ergonomi 
gereksinimi sonucu ortaya çıkmaktadır.

• Robotik çözümlemede ergonomi olarak aşağıdaki 
hususlara çözüm aranmaktadır.

• Çalışının, vardiyada taşıdığı yük miktarını düşürmeye 
çalışmak.

• Çalışanın, çalışılan bölgeye vücut erişim şekli ve 
sıkıntılarını ortadan kaldırmak.

• Ürünün taşınma mesafesi ve çalışanın çalışma bölgeleri 
arasındaki yürüme mesafesini azaltmak.



5. GÜVENLİK TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME



5.2. Elektropnömatik kırıcı 

• Yüksek güçle çalışmasına rağmen en az ses ve en az titreme 
sağlar

• En düşük seviyede ses ve titreme

• Sürekli çalışma için kitlenip açılabilen tetik

• Ergonomik, kauçuk sap

5. GÜVENLİK TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME



5.3. Manipülatörler

5. GÜVENLİK TEKNİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA YERİ 
DÜZENLEME
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OFİS ERGONOMİSİ

KENDİ KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÇEKLİST

Bu çeklistin amacı sizin bilgisayar kullanımınızla ilgili olarak oluşabilecek riskleri saptamak ve 

ne gibi iyileştirmeler yapılacağına yol göstermektir.

BÖLÜM A: Nasıl bir bilgisayar kullanıcısısınız?

Bilgisayarda ne tür işler yapıyorsunuz?

 E-mail gönderme alma         Sürekli yazı  Grafik  Word işlemci

 İnternet ve surf  Program  Veri girişi

Bilgisayarla günde ne kadar çalışıyorsunuz?   3 saatten az   3-5 saat     5 saatten fazla

Bu işte ne zamandan beri çalışıyorsunuz? …….. .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

Eğer 5 yılda az ise önceki işinizi tarif ediniz. : ……………….

BÖLÜM B: Vücut

Aşağıdaki vücut bölgelerinden herhangi birinde rahatsızlığınız var mı?

  Boyun arkası  Omuz  Sırt Dirsek

 Ön kol  Bilek  Parmak  Gözler

 Uyluk  Diz Bacak  Ayak  ve bileği



BÖLÜM C: ÇEKLİST

Bacak ve Sırt:

Yeterli ayak boşluğunuz var mı ?

Sandalyeniz ayarlanabilir özellikte mi?

Ayaklarınız yere veya desteğe düz bir şekilde temas ediyor mu?

Vücut uyluk açısı 90 dereceden fazla mı?

Bel desteği var mı ve uygun kaviste mi?

Sandalyenizle diz arkası arasında 3-10 cm. boşluk var mı?

Baş ve boyun:

Monitörünüz uygun yüksekliğe ayarlanmış mı? (göz seviyesinde veya hafifçe aşağıda olmalı)

Monitör tam karşınızda ve bir kol boyu uzaklıkta mı?

Dokuman tutacağı kullanıyorsanız bilgisayarın tam yanında mı yoksa monitörün önünde mi?
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KENDİ KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÇEKLİST

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır



Kol bilek ve el:

Klavye ve mouse bilekten hafif aşağıya ayarlanmış mı?

Mouse ve klavye kullanırken bileklerde zorlanma hissediyor musunuz?

Bilek destekliği kullanabilirsiniz?

Mouse klavye seviyesinde mi?

Omuzlarınız çalışırken gevşek mi?

Gözler:

Monitörün konumu göz kamaştırıcı veya ışığı yansıtan bir yerde mi?

Kullanılan fontlar net okumaya uygun mu?

Ortamda yeterli aydınlatma var mı?

Diğer konular:

Sık kullandığınız araç gereç malzemeler kolay erişilebilir uzaklıkta mı?

Gün boyunca yapabileceğiniz alternatif işleriniz var mı?

Gün içinde küçük molalarla germe egzersizleri yapıyor musunuz?

Ortam sıcaklık ve gürültü düzeyi uygun mu?

Çalışma masası-birimi birden fazla kişi tarafından kullanılıyorsa kişiye göre 

ayarlanabilir mi?

Diğer öneri ve görüşler: .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .
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KENDİ KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÇEKLİST

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır

Evet        Hayır



Sandalyede çok yüksekte oturmak (bel ve boyun injürisi),

Başın öne eğilmesi, (Boyun injüri)

Bel desteği olmadan oturmak (Bel ağrısı)

Kollar yıkarda çalışmak (omuz travması)

Bilek eğik pozisyonda çalışmak (bilek, omuz ağrısı)

Önkol desteği olmadan çalışmak (bel-omuz ağrısı)

RİSKLİ OTURMA POZİSYONLARI



Küçük sandalye

•Bacaklara giden kan akımını engeller, venöz göllenmeye yol açar

•Oturma yerinde normalden fazla baskı yapar ve konforu bozar

•İç organlara baskıya neden olur

•Bel desteğinin kullanılmasını engeller ve bel ağrısı ve injüriye neden olur

•Omugada oluşan gerilim nedeniyle sırtta gerilme ve injüriye neden olabilir

•Başı öne doğru zorladığı için boyun zedelenmelerine yol açabilir.

•Omuzu zorlar ve ağrıya neden olabilir.

•Genel vücut yorgunluğuna neden olabilir.

Yüksek masa



İdeal oturma pozisyonu:

•Kalça, diz ve bilek açıları 

90 ° daha fazla olmalı

•Beden açısı 30 ° den 

fazla olmamalı

•Üst kol yere 20 ° açı yapmalı

•Dirsek açısı 90° ila 120°
olmalı

•Önkol yere 20 °- paralel 

durmalı

•Ön kol desteği olmalı



OFİS ERGONOMİSİ



Çalışma süresince gereken egzersizler

• Oturarak yapılan işler için iş istasyonlarının 

ergonomik yönden kötü düzenlenmesi ve 

hareketsizlik, fiziksel ve bir dereceye kadar 

psikolojik stres oluşturarak kas-iskelet sistemi 

zedelenmeleri oluşumuna katkıda 

bulunmaktadır.

• Bu nedenle kas iskelet sistemi zedelenmelerini 

önleyici ergonomik düzenlemelerle birlikte  

oturarak çalışanlarda büro egzersizlerinin 

doğru ve etkin şekilde kullanılması 

gerekmektedir 

OFİS ERGONOMİSİ

http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/abdominal.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/abdominal.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/pektorger.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/pektorger.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/izom2.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/izom2.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/boyfl2.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/boyfl2.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/izom3.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/izom3.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/izom4.JPG
http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/izom4.JPG
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• Gün boyu bilgisayar başında 

çalıştığınız zamanlar, sık sık ara 

vererek dinlenmeyi ihmal etmeyiniz. 

• Dinlenme esnasında omuz, boyun, el 

ve kollarınız ile ayaklarınızı 

rahatlatmak ve 

• Gerilen kasları gevşetmek için 

yandaki egzersizleri 3-5 kez yapmanız 

yerinde olur.

OFİS ERGONOMİSİ



İLGİLİ MEVZUAT



ILO SÖZLEŞMELERİNDE ERGONOMİ

İş sağlığı hizmetlerine ilişkin 161 sayılı ILO 
sözleşmesi

İşin, işçilerin fiziksel ve zihinsel sağlık durumlarını 
dikkate alacak şekilde, onların yeteneklerine uygun 
bir biçimde uyarlanması sorumluluğu olan 
hizmetlerdir.



AB DİREKTİFLERİNDE ERGONOMİ:

1. İş sağlığı ve güvenliği – 89/391/EEC (çerçeve)

2. Elle taşıma işlerinde İSG - 90/269/EEC 

3. Sondajla maden çıkarılan işyerlerinde İSG 92/91/EEC 

4. Ekranlı çalışma işlerinde İSG – 90/270/EEC

5. Yapı işlerinde İSG – 92/57/EEC

6. İş ekipmanları – 2001/45/EC, 95/63/EC

7. Titreşim – 2002/44/EC

8. Kkd’nin işyerinde kullanımı – 89/656/EEC

9. Kkd – 89/686/eec

10. Yeraltı ve yerüstü madenlerinde İSG – 92/104/EEC



İSG MEVZUATIMIZDA ERGONOMİ:

1. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği

2. Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri 

hakkında yönetmelik

3. Titreşim yönetmeliği

4. Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliği

5. Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği

6. Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması 

hakkında yönetmelik



İSG MEVZUATIMIZDA ERGONOMİ:

7. Elle taşıma işleri yönetmeliği

8. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 

yönetmeliği

9. Yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde sağlık ve güvenlik  

şartları yönetmeliği

10. Sondajla maden çıkarılan işletmelerde sağlık ve güvenlik 

şartları yönetmeliği

11. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili usul ve 

esasları hakkında yönetmelik



ERGONOMİK  YAKLAŞIMLA 

İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ
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Teşekkür Ederim

İLKER KIYAK

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 


