


 Ergo:İş 
 Nomos:Bilim (Yasalar)
 Ergonomi:İşbilim (Yunanca)

Ergonomi, insanın biyolojik ve psikolojik özelliklerini 
dikkate alarak insan-makine-çevre uyumunun doğal 
ve teknolojik kurallarını araştıran, disiplinler arası bir 
bilim dalıdır.
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Ergonomi, insana uygun yaşama ve çalışma ortamları 
oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, fiziksel 
çevrenin insana uyumlu hale getirilmesine çalışılır.

Ergonomi uzmanlarına ergonomist adı verilir. 
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 Ergonominin konularından biri de işyeri ve iş tasarımıdır. Bu
kapsamda, çalışanların işi, iş aletleri ve iş çevresiyle olan
ilişkileri araştırılır. Amaç; kaza ve yaralanmaları önlemek,
yorgunluğu ve insan vücudunun aşırı kullanımını, işe
devamsızlığı, zaman kaybını, kaza ve rahatsızlıklara bağlı
tazminatları en alt düzeye indirmek, verimliliği, kaliteyi,
güvenliği, konforu ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaktır.

İŞ YERİ İŞ DİZAYNI

İNSAN

ERGONOMİ
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Ergonomi, insanların işlerinde daha verimli 
çalışabilmesi için aşağıdaki işlevleri yerine getirmelidir:

 İşgörenin, işyerinde sağlık ve güvenlik içinde çalışmasını 
sağlamalıdır,

 İşlerin, insanın antropometrik ölçülerine, beden gücüne ve 
kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanmasını sağlamalıdır,

 Her türlü alet, makine, araç ve donanımın insan yetenekleriyle 
bağdaşacak şekilde tasarlanmasını sağlamalıdır,

 Psiko-sosyal açıdan makul bir iş ortamı yaratılmasını 
sağlamalıdır.
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İşyerlerinde ergonomi ile ilgili faaliyetlerden beklenen 
bazı önemli sonuçlar şunlardır:

 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temini,

 Yorulmanın ve iş stresinin hafifletilmesi,

 İş kazalarının ve meslek hastalıkları risklerinin minimizasyonu,

 İşgücü kayıplarının önlenmesi,

 Verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi.

6



Ergonomik Tasarımdan neler beklenir?

 Kullanım kolaylığı,

 Kullanıcıya uygunluk,

 Rahatlık,

 Sağlık ve güvenlik,

 Performansı arttırması (hız, güvenilirlik, doğruluk, kesinlik)
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Ergonomik tasarımlarda dikkate alınan faktörler

 Fiziksel faktörler: çevre koşulları (eşyalar)

 Biyolojik etmenler: antropometrik ölçüler

 Fizyolojik süreçler

 Psikolojik etmenler: mental iş yükü, bilgi işleme,eğitim, 
güdülenme

 İş etmenleri: iş gereksinimleri (zaman, hız), iş tasarımı

 Örgütsel etmenler: yönetim biçimleri
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Ergonomi, interdisipliner bir bilim dalıdır.

Ergonomiyi Oluşturan Başlıca Bilimler

• Antropometri
• Fizyoloji  
• Biyomekanik

Ergonomi alanına katkıda bulunan diğer bilim dalları:

Fizyoloji, Biyoloji, Fizik, Psikoloji, Enformasyon bilimleri,

İstatistik, İşletme, Yönetim bilimi, İş psikolojisi, Sosyoloji,

Mühendislik bilimleri
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Ergonominin Sınıflandırılması

 Bilişsel ergonomi

 Fiziksel ergonomi

 Örgütsel ergonomi
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Fiziksel Ergonomi:

Fiziksel Ergonomi, fiziksel etkinliklerle ilişkili olarak insanların
anatomik, antropometrik (Antropometri, insan vücut ölçülerini
konu edinen bir bilim dalıdır), fizyolojik ve biyomekanik
karakteristikleriyle ilgilenmektedir. Dolayısıyla, çalışma
sırasındaki duruş özellikleri, iş tanımı kapsamında yapılan
işlemler, yinelenen hareketler, yapılan işin kas-iskelet
sistemlerine etkisi ve iş sağlığı ve güvenliği fiziksel ergonominin
temel konularını oluşturmaktadır.
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Bilişsel Ergonomi: Mühendislik psikolojisi olarak da
adlandırılır. Yapılan işin bilgi işleme gereksinimleriyle ilgilenir.
Bilişsel ergonomi, algılama, bellekte tutma, mantık yürütme ve
motor cevap gibi mental süreçlerle ilgilenmektedir. Başlıca
konuları arasında mental iş yükü, karar verme, insan bilgisayar
etkileşimi, insan güvenilirliği gibi konuları kapsamaktadır.

Organizasyonel ve yönetimsel (örgütsel)
Ergonomi: Örgütsel yapıların en uygun duruma getirilmesiyle
ilgilenir. Konuları arasında iletişim, kaynak yönetimi, iş tasarımı,
çalışma saatlerinin belirlenmesi, ekip çalışması, katılımcı
tasarım, toplum ergonomisi, yeni iş paradigmaları, örgüt
kültürü, sanal örgütler ve kalite yönetimi sayılabilir.
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 Ergonomiyle ilişkili ilk uygulamalar insanlar çalışırken hareket
ve zaman ilişkisinin incelenmesi, iş talebine göre insanların
kapasitelerinin ve kısıtlarının belirlenmesi olmuştur.

 II. Dünya savaşında özellikle insan hataları ile ilgili olarak
pilotların gereksinimine cevap erecek çalışmalar ergonominin
gelişmesini sağlamıştır.
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İŞYERİ ANALİZİ
(Workplace Analysis)

TEHLİKE ÖNLEME 

VE KONTROL
(Hazard Prevention and Control)

BİLİNÇLENDİRME VE 

EĞİTİM
(Education and Training)

PROGRAMI GÖZDEN GEÇİRME 

VE DEĞERLENDİRME
(Program Evaluation and Review)

SAĞLIK HİZMETİ
(Health Care Management)

Bir Ergonomi Programının Elemanları
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İş Kanunu Madde 77:

 İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız
bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

 İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine
uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya
bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal
hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş
sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

Türkiye’de İSG Mevzuatında Ergonomi
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 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik

 Titreşim Yönetmeliği

 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik

 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği

 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik  Şartları 

Yönetmeliği

 Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği

 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik

Türkiye’de İSG Mevzuatında Ergonomi
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Vücudumuzu tanıyalım

Hücreler  Dokular  Organlar  Sistemler

• Dokunma–duyu sistemi:Deri (örtü sistemi)

• İskelet- kas sistemi (hareket sistemi)

• Solunum sistemi

• Dolaşım sistemi

• Sindirim sistemi

• Boşaltım sistemi

• Sinir sistemi

• İç salgı sistemi 

• Üreme sistemi
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Bu sistemler bir bütün içinde çalışırlar. Ancak, 

• İskelet sistemi

• Dolaşım sistemi

• Solunum sistemi ve

• Sinir sistemi çalışma sırasında ön plana çıkar.

• İnsan vücudu dinamik bir yapıya sahiptir.

• Yaş ve çevre koşulları ile değişim gösterir.

• Zamanla kas gücü azalır, 

• Görme yeteneği azalır, 

• İşitme yeteneği azalır.

Vücudumuzu tanıyalım
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Göz Keskinliği

Yaş
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Yürütülen işin doğasından kaynaklanan ve iş kazaları ile
birikimsel zedelenme hastalıklarının (BZH) olabilirliğini artıran
faktörler ergonomik risk faktörleri olarak tanımlanır.

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
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Psikolojik Faktörler

Fiziksel Faktörler

Çevresel Faktörler

İş Kazaları

ve

Birikimsel 

Zedelenme 

Hastalıkları

(BZH)

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
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Uygun olmayan ergonomik koşullara sahip iş sistemlerinde 

çalışma sonucunda Birikimsel Zedelenme Hastalıkları (BZH) 

(Cumulative Trauma Disorders)oluşur.

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

Tendonlar

Tendon kılıfları

Kaslar ve Kemikler

Birikimsel 

Zedelenme 

Hastalıkları

El ve Bilek

Dirsek

Omuz

Boyun, Bel, Sırt
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Birikimsel Zedelenme Hastalıkları, ağır, tekrarlanan ya

da sürekli güç harcamayı gerektiren iş aktivitelerinin yol

açtığı kas-iskelet sistemi hastalıklarıdır.

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
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Fiziksel Faktörler yapılan 

işten kaynaklanan 

etkilerdir;

• İşyeri yerleşim planı

• İş yükü

• Tekrarlayan işler

• Yüksek veya alçak 

yükseklikteki iş 

istasyonları

• Çalışma alanı boşluğu

• İş sırasında gereken 

ekipmanların yerleşimi

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

FİZİKSEL FAKTÖRLER (I)
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Fiziksel Faktörler (devamı);

• Biçimsiz duruş gerektiren 

işler

• Statik duruş gerektiren işler

• İş istasyonları arasındaki 

mesafe

• Sürekli oturmayı veya 

ayakta durmayı gerektiren 

işler

• Aşırı kuvvet gerektiren işler

• Elle taşıma gerektiren işler

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

FİZİKSEL FAKTÖRLER (II)
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ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

FİZİKSEL FAKTÖRLER - Tekrarlayan İşler (I)

İş sırasında aynı yada benzer 

hareketlerin 

sık aralıklarla 

tekrarlanmasıdır.

Örnek olarak;

Mesai saati süresince dökümden gelen parçanın kaba çapaklarının 

çekiçle alınması.

Ara vermeksizin klavye ile 4 saatten fazla veri girmek.
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Sürekli tekrarlayan 

işlerde, kasların 

dinlenmesi için yeterli 

dinlenme araları 

verilmezse kas ve 

iskelet sisteminde 

ağrılar ve rahatsızlıklar 

kaçınılmazdır.

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ     

FİZİKSEL FAKTÖRLER - Tekrarlayan İşler (II)
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• Doğal duruşun dışındaki 

çalışma duruşlarıdır.

• Doğal duruş, iş için en 

güvenli ve rahat 

duruştur.

• Doğal olmayan duruşlar 

kas ve eklemlere baskı 

yaparak vücudun 

fiziksel limitlerini zorlar.

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ     

FİZİKSEL FAKTÖRLER - Biçimsiz Duruşlar (I)
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ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

FİZİKSEL FAKTÖRLER - Biçimsiz Duruşlar (II)
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Örnekler:

• Gün içerisinde 2 saatten fazla sürekli olarak eller 

ile omuz ve baş hizasının üzerinde çalışmak.

• Gün içerisinde 2 saatten fazla diz çökerek 

çalışmak.

• Gün içerisinde 2 saatten fazla beli bükerek veya 

eğerek çalışmak.

• Ayaklarına destek vermeden oturmak. 

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

FİZİKSEL FAKTÖRLER - Biçimsiz Duruşlar (III)
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ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

FİZİKSEL FAKTÖRLER - Biçimsiz Duruşlar (IV)
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ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

FİZİKSEL FAKTÖRLER - Statik Duruşlar

 İşçinin aynı pozisyonda uzun süre durması gereken 

duruşlardır.

 Statik duruşlarda kan akışı sınırlanır.

 Kaslarda yorgunluk ve zedelenmeler oluşur.
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Statik Çalışma Anında Vücutta Meydana Gelebilen 

Arızalar 

Statik Çalışmaya Örnekler Meydana Gelen Şikayetler

Sürekli ayakta durma Ayak ve bacak ağrıları, 

varisler

Aralıksız sandalyede oturma Sırt ve boyun ağrıları

Oturma yerinin arkalığının yüksek 

olması durumu

Diz, alt ve üst baldır, ayak 

ağrıları

Öne doğru eğilme halinde Omurlar arası ağrılar ve 

omuz deformasyonu

Yana doğru omuz hareketli 

çalışma 

Omuz ve üst kol ağrıları

Başı devamlı olarak aşırı 

derecede öne eğimli çalışma 

Sırt, boyun ağrıları, boyun 

omurlarında aşınma

Araç ve gerecin uygun olmayan 

şekillerde tutulması

Parmak, bilek ağrıları ve 

mafsal iltihapları
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ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

FİZİKSEL FAKTÖRLER - Aşırı Kuvvet Gerektiren İşler 

› Aşırı kuvvet kasların normalden daha fazla kasılmasına sebep 

olur

› Kaslar ve eklemlerin üzerindeki yük artar ve zedelenmeler 

oluşur

Sinirler
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ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

FİZİKSEL FAKTÖRLER - Diskler 

35



Çevresel Faktörler çalışma ortamından kaynaklanan 

etkilerdir;

• Gürültü

• Sıcaklık, Nem ve Hava Akımı

• Aydınlatma

• Titreşim

• Kimyasallar

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER
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Gürültünün Etkileri:

• Gürültü işitme kayıplarına neden olur, iç 

kulakta fizyolojik hasarlar oluşur.

• İş verimliliği üzerinde olumsuz etki yapar

• Psikomotor bozulmalar (uyku düzensizliği, 

bilinç dışı yan etkiler)

• Psikolojik etkiler (can sıkıntısı, dalgınlık)

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER – Gürültü (I)
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Gürültünün İş Verimine Etkileri:

• İş kazaları olasılığında artış

• İnsan hatalarına bağlı gecikmeler

• Aşırı malzeme kayıpları

• Belli uyarılara geç reaksiyon

• Makine hatalarını fark etmede yavaşlık

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER – Gürültü (II)
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Çeşitli Ortamlara İlişkin Gürültü Düzeyleri

Gürültü Düzeyi Yer ve Konum

0 dB işitme eşiği

20 dB Sessiz bir orman

30 dB Fısıltı ile konuşma

40 dB Sessiz bir oda

50-55 dB Şehirde bir büro

60 dB Karşılıklı konuşma

70 dB Dikey matkap

80 dB Yüksek sesle konuşma

90 dB Kuvvetlice bağırma

100 dB Dokuma salonları

110 dB Havalı çekiç, ağaç işleri

120 dB Bilyeli değirmen

130 dB Uçakların yanı

140 dB Ağrı eşiği
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ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER - Sıcaklık, Nem ve Hava Akımı (I)

Oturarak yapılan işlerde, örneğin ofis çalışmalarında, ortam 

sıcaklığı en az 20-24 C olmalıdır.

Eğer yapılan iş fiziksel kuvvet gerektiriyorsa ortam sıcaklığı 15 C 

dereceden az olmamalıdır.
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 İşyerinde rahat bir çalışma ortamının 

sağlanabilmesi için, hava akım hızı hafif işlerde 0,1 -

0,3 m/sn, ağır işlerde ise 0,4 - 0,5 m/sn olarak 

önerilmektedir.

 İşyeri ortamında bağıl nem oranı en fazla % 70 

olmalıdır.

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER - Sıcaklık, Nem ve Hava Akımı (II)
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 Her türlü işlemin kusursuz yapılabilmesi ve 

çalışanların göz sağlığının korunması için iyi bir 

aydınlatma tekniği gereklidir. 

 Aydınlatma ölçü birimi : Lüks

1 mumun 30 cm ötede yapabileceği aydınlatma 

10 lükstür

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER - Aydınlatma (I)
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İyi bir aydınlatma niçin gereklidir?

› İşin yapılması için gerekli bilgilerin %80’i görerek 

kazanılır

› Üretim hızlandırılır

› Kusurlu ürün ve israf azaltılır

› Çalışanlarda görsel yorgunluk ve baş ağrıları 

önlenir

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER - Aydınlatma (II)
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İyi bir aydınlatma düzeni tasarımı nasıl olmalıdır?

• Gün ışığı olmadığı durumlarda gün ışığına 

yakın beyaz ışık

• Tekdüze (eşit) 

• Durağan (sabit) 

• Göz kamaşmaya imkan vermeyen (uygun 

parlaklıkta)

• Çalışılan yüzeyde gölgelenme 

oluşturmayan özelliklere sahip olmalıdır.

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER - Aydınlatma (III)

44



Yapılan İş Türüne Göre Asgari Aydınlatma Düzeyleri

Koridorlar, Stok Alanları 100 lux

Ofis işleri, Kaba Montaj İşleri 500 lux

İnce Montaj İşleri, Kalite Kontrol 1000 lux

(TS EN 12464 - Işık ve Işıklandırma - İş mahallerinin 

aydınlatılması )

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER - Aydınlatma (IV)
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Yapılan analizler, yüksek aydınlatma seviyesinin 

konsantrasyon ve motivasyonu artırarak üretimde 

artışlar sağladığı belirlenmiştir.

Ayrıca bir çok iş kazasının 200 lux’ün altında 

aydınlatılan işyerlerinde olduğu ve iş kazalarının 

sayısının aydınlatma düzeyi ile ters orantılı olduğu 

ortaya konulmuştur. 

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER - Aydınlatma (V)
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ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER – Titreşim

 Lokal Titreşim
Kullanılan bir ekipmandan dolayı vücudun el, 

kol ve bacak gibi bir bölümünün titreşime maruz 

kalmasıdır

 Tüm Vücut Titreşimi
Vücudun tümünün çeşitli motorlu araçları 

kullanırken uzun süre maruz kaldığı titreşimdir
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 Tozlar

 Gaz ve Buharlar

 Çözücüler

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

ÇEVRESEL FAKTÖRLER- Kimyasallar
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Psikolojik faktörler çalışan kaynaklı etkilerdir;

• Uyuşmazlıklar

• Üzüntüler

• Ailevi Sorunlar

• Meslek Sorunları

• Ekonomik Zorluklar

• Güvensizlik

• Sınırlı Kariyer

• İşyerinde negatif sosyal iletişim

• Grup içerisinde çalışma baskısı

• Vardiyalı çalışma sistemi

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER (I)
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ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER – Vardiyalı çalışma sistemi (I) 

İnsan organizması devamlı olarak değişen çalışma 

saatlerinin üstesinden gelememekte ve bunun sonucunda 

aşağıdaki olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır:

• Yorgunluk

• Uyku rahatsızlığı

• İştahsızlık

• Mide, Bağırsak Hastalıkları

• Kalp ve Kan dolaşımı rahatsızlığı
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Vardiyalı çalışma sistemi nedeniyle sosyal hayatın bir parçası 

olmak her zaman mümkün olmamaktadır ve bunun 

sonucunda aile hayatı, arkadaşlıklar ve hobiler tesir altında 

kalmaktadır.

•

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER – Vardiyalı çalışma sistemi (II) 
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ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ

Ergonomik bir çalışma ortamı oluşturulması için gerekli 

düzenlemeler;

› Malzeme ve ekipmanları uygun yerlerde bulundurun

› Malzeme ve ekipmanların işe uygunluğundan emin 

olun

› Gürültü, aydınlatma, ortam sıcaklığı gibi faktörleri işe 

uygun hale getirin

› İş süreçlerini gözden geçirin

› Duruşları iyileştirin

› İş tekniklerini kontrol edin

› İş alanını kontrol edin
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Ergonomik bir çalışma ortamı oluşturulması için 

gerekli mühendislik kontrolleri;

› İş istasyonunun ve iş alanının uygun tasarımı

› Mevcut iş istasyonu, iş alanı ve ekipmanının 

tasarımının iyileştirilmesi.

› Uygun araç, gereç ve ekipmanların belirlenmesi

› İş ekipmanlarının ve iş istasyonlarının uygun şekilde 

yerleşiminin yapılması.

ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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Ergonomik bir çalışma ortamı oluşturulması için  

Yönetim tarafından yapılması gerekenler:

› İşçilerin iş metotları üzerinde eğitilmesi

› İşçilere değişen iş görevleri verilmesi

› Gece vardiyalarının işçiler üzerinde baskı 

oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi

› Kısa dinlenme aralarının sağlanması

ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ

54



Uygun ve uygun olmayan yük dağılımı

ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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Palet

0,1 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m
0,5 m

ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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Doğru Kaldırma Yanlış Kaldırma

ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ
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Gerekli Kas Gücü ... FK

Kaldırılacak Ağırlık ... FToplam = (mÜstvücut + mNesne) x g 

Örn. 40 kg Üst vücut ve 20 kg ağırlığında nesne

Yer Çekimi (g = 9,81 m/s²)

• Nesneyi kaldırmadan önce kaslarınızı gerdiriniz,

• Nesneyi olabildiğince vücuda yakın tutunuz,

• Sırtınızı düz tutunuz ve nesneyi kaldırınız .

K = 0,05 m

LDoğru = 0,20 m

FToplam = 589 N

K = 0,05 m

LYanlış = 0,30 m

FToplam = 589 N

FK x K = FToplam x L

FBel = FK +  FNesne

FBel = 2556 N FBel = 3734 N

K

LDoğru
F

K
Doğru

F
Nesne

K

FK Yanlış

LYanlış

FNesne

ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ

66



OFİSTE ERGONOMİ
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Ofiste ergonomik çalışma ortamı;

• İş istasyonlarının çalışanların doğal duruşlarında  

durmasını sağlayacak şekilde ayarlanması

• İş sırasında gerekli ofis ekipmanlarının uygun   

yerlere konması

• Gürültü, aydınlatma ve ortam ısısının işe uygun 

hale getirilmesi

OFİSTE ERGONOMİ
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Ofiste ergonomik çalışma ortamı (Devamı);

› Ofiste stresli çalışma ortamının ortadan 

kaldırılması

› Dirsek ve el hareketlerinin uygun hale getirilmesi

› Boyun ve sırt duruşlarının iyileştirilmesi

› Kısa dinlenme aralarının verilmesi ile sağlanabilir

OFİSTE ERGONOMİ
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Büroda Bilgisayar ile Çalışmalarda Doğal Duruş

50-100 cm
5°

35° 60°

90°

7
2

c
m

(6
6

- 7
5

)
c
m

18 cm

70 cm

4
2

- 5
3

c
m

1
8

-2
5

c
m

OFİSTE ERGONOMİ
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• Sandalyede çok yüksekte oturmak (bel ve boyun zedelenmesi),

• Başın öne eğilmesi (boyun zedelenmesi)

• Bel desteği olmadan oturmak (bel ağrısı)

• Kollar yukarıda çalışmak (omuz travması)

• Bilek eğik pozisyonda çalışmak (bilek, omuz ağrısı)

• Önkol desteği olmadan çalışmak (bel-omuz ağrısı)

Riskli Oturma Pozisyonları
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Ergonomik Ofis Ortamı (I)

OFİSTE ERGONOMİ
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Ergonomik Ofis Ortamı (I)

OFİSTE ERGONOMİ
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Göz Muayeneleri

 Sekiz saatlik bir süre ile ekranlı araçlarla çalışma esnasında 

ekran, klavye ve doküman arasında yaklaşık 30.000 göz hareketi 

yapılmaktadır. Bunun neticesinde, göz sıvısı kurumakta, gözde 

yanma ve sulanma meydana gelmektedir. 

Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri

hakkındaki yönetmeliğin 9. maddesine göre; işe başlamadan

önce ve düzenli aralıklarla çalışanların göz muayeneleri

yapılmalıdır.

Uygun ergonomik çalışma şartları sağlandığında ve gerekli

dinlenme araları uygulandığında uzun vadede göz hastalıklarının

oluşması beklenmemektedir.

OFİSTE ERGONOMİ
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Sol El Sağ El Her iki El 

Geçerli uzanma 

alanı
Geçerli uzanma 

alanı

Öncelikli uzanma alanı

Masa 

kenarı

Uzanma Mesafeleri

OFİSTE ERGONOMİ
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Ekipman Düzeni
OFİSTE ERGONOMİ
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Aydınlatma tipleri doğrudan ve dolaylı olarak ikiye

ayrılmaktadır. Doğrudan aydınlatma bir yüzeyin bir

kaynaktan düz bir hat üzerinde gelen ışınlar ile

aydınlatılmasıdır. Doğrudan aydınlatma lokal olarak

yüksek aydınlık oluşturmakla birlikte ışığın geliş yönünde

bulunan nesnelerin arkasında koyu gölgeler

oluşturmaktadır. Çok yüksek aydınlık gözde kamaşma

yaratır ve rahatsızlık vericidir. Doğrudan aydınlatma

işyerlerinde özellikle kalite kontrol işleri gibi yüksek

düzeyde görünürlük gerektiren işler için kullanılmaktadır.

Ofiste Aydınlatma Prensipleri
OFİSTE ERGONOMİ
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Ofislerde aydınlatma ihtiyacı, yapılan işin gerekliliğine 

göre değişmektedir. İhtiyacımız olan aydınlatma iki yol ile 

sağlanır: Doğal ışık ve yapay ışık. 

Çevreci binaların arttığı ve enerji tasarrufunun çok önemli 

olduğu günümüzde doğal aydınlatmanın önemi büyüktür. 

Ofis mimarisi doğal ışıktan maksimum yararlanacak 

biçimde tasarlanmalıdır.

Ofiste Aydınlatma Prensipleri
OFİSTE ERGONOMİ
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Ofiste Aydınlatma Prensipleri
OFİSTE ERGONOMİ
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OFİSTE ERGONOMİ

EGZERSİZ
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DİNAMİK OTURMA

OFİSTE ERGONOMİ
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Ergonomik açıdan çalışma yeri düzenleme

çabalarında işin insana uygun duruma getirilmesi

çabası ön planda bulunmaktadır.

ALT BÖLÜMLERİ

 Antropometrik Açıdan

 Fizyolojik Açıdan

 Psikolojik Açıdan

 Enformasyon Tekniğine Dayalı

 Güvenlik Tekniğine Dayalı
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Vücut Ölçüleri

 Çalışma yerinin insana uygun duruma getirilmesi

boyutlandırma açısından da insanın vücut

ölçülerinin dikkate alınmasını gerektirir.

 Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenlemede

önemli noktalar ve teknik araçlar örnek bir kontrol

listesinde bir araya getirilmiştir.
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Kontrol Listesi

 Tek yanlı yüklenmeden kaçınabilmek için çalışma 

sırasında oturma/ayakta durma arasındaki değişim

 Çalışma sırasında dizler ve ayak uçlarının gireceği 

aralık yeterli hareket özgürlüğüne sahip midir?

 Çalışma yerinin hareket alanı en az 1.5 metre kare 

ve eni 1 metrenin üstünde midir?

 Çalışma yüksekliği; görme uzaklığı ve kolların hareket 

özgürlüğü göz önüne alınarak mı saptanmıştır?

 Çalışma yerinin dış ölçüleri en küçük kullanıcıya ve iç 

ölçüleri en büyük kullanıcıya göre mi düzenlenmiştir?
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Kontrol Listesi

 İş sandalyelerinin seçiminde; dayanıklılık, yüksekliğin

ayarlanabilmesi, sandalye sütununun yayı, arkalığın

ayarlanabilirliği, şekil ve büyüklüğü göz önünde

bulundurulmuş mudur?

 Çalışma hassasiyetinin yüksek olduğu hallerde kol

destekleri eklenerek tutma işi azaltılabilir mi?

 Taşıyıcı bant gibi düzeneklerle parçaların

getirilip/götürülme işleri öngörülmüş müdür?
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Çalışma Araçlarının Tasarımı

 Çalışma araçları; çalışanın genellikle el veya ayakla

kullandığı takımlar, ayar parçaları ve makineler gibi

araçlardır.

Tutuş Yönünden Çalışma Aracı

 Kullanıcının gereksiz yere zorlanmaması ve

 Büyük kas gruplarının tek yanlı kullanılmasının

önlenmesi hedeflenmiştir.
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Elle Çalıştırılan Çalışma Araçlarına İlişkin Kontrol Listesi

 Çalışma araçlarının tasarımı elverişsiz vücut duruşunu 
zorunlu kılıp  çalışma için gerekli vücut duruşunu engelliyor 
mu?

 İş parçasının iki elle tutulması sonucu ortaya çıkan hareket 
sınırlılığı göz önüne alınıyor mu?

 Çalışma aracı tutulurken bilek ve parmaklar normal 
duruşunda kalabiliyor mu?

 Büyük döndürme araçlarında sürtünmenin önemi göz 
önüne alınıyor mu?

 Boyutların saptanmasında, insanların el büyüklükleri ve 
gereken çalışma direnci dikkate alınıyor mu?

 Kavrama malzemeleri, elektrik ve ısı iletkenliği, elin sürtünme 
katsayısı ve temizleme olanakları açısından kontrol ediliyor 
mu?

 El ile tutulacak kısımlar kavrama türüne uygun mu?
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Ayakla Çalıştırılan Kumanda Elemanları ve Kontrol Listesi

 Kumanda işlemi sırasında ayağın yerden tamamen kalkması 

önlenebiliyor mu?

 Pedalların ayakta dururken çalıştırılması önlenebiliyor ve 

pedal sayısı oturarak çalışma sırasında iki ile sınırlandırılabiliyor 

mu?

 Pedalların çalıştırılması kaçınılmaz ise sağ/sol ayak değişimi 

sağlanabiliyor mu?

 Hareket hacmi pedalların çalıştırılmasına engel mi?

 Pedala basarken ayak ucu/topuğun yerden destek alması 

mümkün mü?

 Ayağın pedaldan kayması uygun önlemlerle engellenebiliyor 

mu?

 Kullanılan pedal türü çalışma direnci, karşı basınç, kumanda 

kuvveti ve vücut duruşuna uygun olarak tasarlanmış mıdır?
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Çalışma yerlerinin ergonomik açıdan düzenlenmesinde

kassal çalışma, vücut kuvvetleri, yapılan işin süresi ve

ağırlığı gibi fizyolojik verilerin özel bir anlamı vardır.

Ayrıca bu veriler aşağıdaki gibi konular açısından da

anlam taşır:

 Sürekli zorlanmanın uygun seviyesinin değerlendirilmesi

 Çalışma şekliyle vücut duruşunun doğru seçilmesi

 Kumanda elemanları ve göstergelerin konumlarının doğru

seçilmesi

 Uygun çevre koşullarının oluşturulması

90



A) Kassal Çalışma

 İnsanın eğilerek, çömelerek, diz çökerek ve baş üzerindeki 
duruşlarından dolayı aşırı yüklenmesi önlenebiliyor mu?

 Vücudun uzun süre aynı hareketleri yapması veya aynı          
hareketlerin tekrarlanması sonucu tek yanlı kassal 
yüklenmeler ortaya çıkıyor mu?

 Hareket değişimi veya yer değişimi tek yanlı kassal 
yüklenmeyi önleyebiliyor mu?

 Kaldırma araçları ağır yüklerin kaldırılmasını kolaylaştırıyor 
mu?

 Ağır yüklerin kaldırılmasını iki el ile taşıma veya vücuda 
yakın kaldırma kolaylaştırabilir mi?
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B) Çevre Koşulları

Çalışma yerini fizyolojik açıdan düzenlemede ayrıca iklim, 
gürültü, aydınlatma, ve mekanik titreşimler gibi çevre 
koşullarının da uygun şekilde düzenlenmesine dikkat 
edilmelidir.

B1) İklim

 Çalışan kimse günlük çalışmaları sırasında ani iklim 
dalgalanmasına maruz kalıyor mu?

 Yasal ilkeler ve yönetmelikteki ilgili kurallar dikkate alınıyor 
mu?

 İklimsel rahatlıkta; hava sıcaklığı, hava nemi, hava akım 
hızı gibi nedenlerden dolayı sapma görülüyor mu?
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B2) Aydınlatma

 İş, güçlü bir aydınlatma gerektiriyor mu?

 Genel bir yapay aydınlatma gerekli mi?

 Özel bir çalışma yeri aydınlatması gerekli mi?

 İşin düzeni, her çalışma yerinde farklı şiddetlerde 

aydınlatma gerektiriyor mu?

 Çevredeki parlaklık ve kontrast ihmal edilebilir düzeyde 

mi yoksa önemli şiddette mi?

 Çalışma yeri herhangi bir göz kamaşmasına yol açıyor 

mu?
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B3) Gürültü

 İş gören, çalışma çevresindeki gürültüden rahatsız oluyor 

mu?

 Gürültünün şiddeti, frekans aralığı ve niteliği ne kadardır?

 Gürültü kaynağı nerede bulunuyor?

 Ses şiddeti sabit veya değişken mi?

 Gürültüyü izole veya absorbe eden uygun malzemeler 

kullanılıyor mu?

 En fazla gürültü yapan makineler, çalışanlardan mümkün 

olduğu kadar uzağa yerleştirilmiş mi?
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B4) Mekanik Titreşimler

Aşağıdaki önlemlerle çalışanın zarar görmesi önleniyor mu?

 Titreşim kaynağının uzaklaştırılması

 Üretilen titreşim enerjisinin azaltılması

 Titreşimin yayılmasının önlenmesi

 Titreşim frekansının insanın duyarsız olduğu bölgeye 
kaydırılması
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B4) Diğer Çevre Koşulları

Toz, Gaz, Buhar

› Çalışma yerinde toz, gaz ve buharlar için önceden 

belirlenmiş maksimum çalışma yeri konsantrasyonu 

aşılıyor mu? Aşılıyorsa bu durum aşağıdaki gibi 

önlemlerle güvenlik altına alınıyor mu?

* Otomasyon 

* Havalandırma tekniği 

* Solunum yollarının korunması
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 Amaç, çalışanı kendisini tekdüze bir çalışma ortamında 

uyaracak, değişiklik olanağı sağlayacak ve 

motivasyonunu artıracak rahat bir çevre yaratmaktır.

 Yapılması gereken ilk düzenlemeler arasında çalışılan 

ortamın renk düzenlemesi ve bitkilerin yerleştirilmesi 

gelmektedir.

 Bazı durumlarda müziğin de olumlu etkileri tespit edilmiştir.
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Çalışma yerinde renklendirme yapmanın iki temel görevi 

vardır:

1) Renklendirme ile çalışma araçları, iş parçaları, makine 

parçaları, yüzeyleri ve mobilyaları daha iyi seçilir ve daha 

fazla enformasyon sağlanır (örn. güvenlik renklerine göre 

işaretleme)

2) Renkler insanın ruhsal durumu ve performansı açısından 

önem taşır

Çalışma yeri düzenlemede kontrast oluştururken 

mavi/turuncu, kırmızı/yeşil gibi birbirini tamamlayan renkler 

kullanılmalıdır. Böylelikle iş parçaları ve çalışma araçları 

zeminden daha kolay ayırt edilebilir. 
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GÜVENLİK 

RENKLERİ

ANLAMI ZIT RENGİ KULLANIM 

ÖRNEKLERİ

KIRMIZI Doğrudan tehlike, 

yasak 

Beyaz İmdat şalterleri, 

imdat frenleri

SARI Dikkat, muhtemel 

tehlike

Siyah Taşıma Bantları, 

araç yolları, 

merdiven 

basamakları

YEŞİL Tehlike yok, ilk yardım Beyaz İmdat çıkış 

kapıları, ilk 

yardım 

odaları/araçları 

MAVİ Emin Beyaz Güvenlik tekniği 

uyarılarına ait 

işaretler (gürültü 

bölgesi vb.) 
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İnsan-Makine Sistemi

İnsanın karar vermeden ve çalışmaya başlamadan 

önce mutlaka bir şeyi algılaması gerekmektedir. Bu 

algılama enformasyonların alınmasından meydana 

gelir. Enformasyon almadan çalışmak mümkün değildir. 

Enformasyonlar aşağıdaki kanallarla alınır:

 Göz

 Kulak

 Dokunma ve hissetme
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Görme Yoluyla Enformasyon Algılama

Görme yoluyla enformasyon algılanmasında önemli 

olan iki nokta doğru görme uzaklığı ve doğru 

aydınlatmadır.

Bunların dışında;

 Skala

 İbre

 Rakam

 Harfler

gibi gösterim cihazlarının da düzenlenmesi büyük önem 

taşımaktadır.
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Görme Yoluyla Enformasyon Algılama

 Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, sayaçlar hassas 

sayısal okuma için en uygun gösterim cihazıdır.

 Kontrol okumaları ve ayarlamalar için ise, hareketli bir ibresi 

olan yuvarlak kadranlar en iyi sonucu vermektedir (Analog 

cihazlar).

Çeşitli ölçme görevleri için gösterim cihazlarının uygunluğu, 

okuma hızı ve doğruluğu aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 Görme uzaklığı

 Skalanın formu (dairesel, yatay)

 Uzaklığa bağlı olarak skala çizgilerinin uzunluğu

 Rakamların düzenlenmesi (arap, romen)
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Görme Yoluyla Enformasyon Algılama

Ölçme aletlerinde belirli aralıklar değişik renklerde

düzenlenirse, ölçme değerlerinin gözlenmesi de

kolaylaştırılabilir. Hassas bir okumanın gerekli olmadığı

durumlarda böyle bir düzenlemenin büyük yararı vardır.

En fazla kullanılan renk düzenlenmesi şu şekildedir:

 Kırmızı – Tehlike bölgesi

 Sarı – Dikkat İşareti

 Yeşil – Normal çalışma aralığı

İşletmenin bütün bölümlerinde aynı anlamda kullanılmak 

üzere başka renk düzenlemeleri de yapılabilir. Örneğin, 

belirli bir değere ulaşıldığı, okumaya gerek kalmadan, 

renkli bir ampulün yanması yoluyla da gösterilebilir.

103



DUYMA YOLUYLA ENFORMASYON ALGILAMA

 Önemli akustik sinyaller optik göstergelerle birleştirilmiş midir?

 Akustik sinyaller mevcut ses düzeyinden yeterince ayırt 

edilebiliyor mu?

 Akustik sinyaller diğer çalışanları rahatsız ediyor mu?
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Dokunma Ve Hissetme Yoluyla Enformasyon Algılama

 Bir cihazın bütün kumanda elemanları uyumluluk 

açısından aynı şekilde mi düzenlenmiştir?(örn. çalıştırma: 

yukarı, sağ ve öne doğru)

 Kumanda elemanlarının tasarımında hareket yönü 

açısından aşağıdaki özelliklere dikkat edilmiş midir?

 İş görme süresinin kısaltılması

 Kaza tehlikesinin azaltılması

 Performans iyileştirme

 Fonksiyon ve fark edebilme açısından kumanda 

elemanlarının biçimi doğru mu?
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Güvenlik tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme, 

kazadan korunmaya ve meslek hastalıklarını önlemeye 

yönelik bütün yapısal ve pratik tasarım ilkelerinin göz 

önüne alındığı teknik önlemleri içerir.

İş güvenliğini artırmayı amaçlayan bu önlemlerin 

yanında çalışmaları sırasında insanların sağlık ve 

yaşamlarını korumaya yönelik (örn. Organizasyona ait 

veya davranışa etki eden) önlemler vardır.
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Güvenlik Tekniği

Güvenlik tekniği üç farklı bölümde incelenmektedir:

1) Doğrudan

 Tehlikeleri başlangıçta önlemek:

Yapısal tasarım önlemlerinin kullanımı ile işte yaşam ve 

sağlık için söz konusu olabilecek tehlikeleri başlangıçtan 

itibaren önlemek.

2) Dolaylı

 Tehlikelere karşı insanların güvenliğini sağlamak:

Tehlike noktalarına koruyucu donanımları yerleştirmek ve 

önlemler almak
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3) Uyarıcı

 İnsanları tehlikelere karşı uyarmak:

Tehlikeli yerlerin işaretlenmesi (uyarı donanımları, 

tabelalar, özel renklendirme) ve hangi koşullarda 

tehlikesiz bir iş akışının sağlanabileceğini göstermek
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Tehlike Kaynakları

 Ezilme olasılığının bulunduğu yerler (presler, kordon 

makineleri vb.)

 Makaslama olasılığının bulunduğu yerler (Zımbalı 

presler,karıştırma aletleri, makaslar vb.)

 Kesilme, batma ve çarpma olasılığının bulunduğu yerler 

(Keskin kenarlar, kesici takımlar, testereler vb.)

 Kaptırma olasılığının bulunduğu yerler ( Kamalar, dişliler, 

cıvatalar, keskin kenarlar, konveyörler vb.)

 İçine çekme veya üstüne dolama olasılığının bulunduğu 

yerler (Kayışlı mekanizmalar, merdaneli veya dişli 

mekanizmalar, rulo açma merdaneleri, ufalama 

merdaneleri vb.)
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Tehlike Kaynaklarını Emniyete Alma

Tehlikelerden korunmak için tehlike kaynakları aşağıdaki 

yöntemler kullanılarak meydana getirecekleri olası 

tehlikeleri önlemek amacıyla korumaya alınmaktadır.

 Kapak içine alma

 Koruyucu ile ayırma

 Koruyucu ile çevirme

Kapak İçine Alma

Yöntem doğrultusunda koruyucu donanım tehlike 

kaynağına yerleştirilir ve tek başına veya diğer kısımlarla 

birlikte bütün yönlerden tehlike kaynağına yaklaşmayı 

önler ( örn. kayışlı, kasnaklı veya dişli mekanizmalar için 

uygundur ).
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Koruyucu İle Ayırma

Tehlike kaynağının hemen önüne yerleştirilen ve tehlike 

kaynağına ulaşmayı kapatılan yönde engelleyen 

koruyucu donanımlardır (örn. sütunlu matkapta matkap 

mili ve takımlarının oluşturacağı olası tehlikeleri önlemek 

için).

Koruyucu İle Çevirme

Bu tür koruyucu donanım ile bir koruyucu tel örgü, 

parmaklık vb. ile tehlike kaynağına ulaşmayı olanaksız 

kılan donanımlar anlaşılmaktadır. (örn. Transmisyonlu 

tahrik makinesi uygun bir güvenlik uzaklığında tel örgü ile 

çevrilir).
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Koruma Sistemleri

Üç çeşit koruma sistemi mevcuttur:

 1)Yerel bağlayan koruyucu donanımlar

 2)İtici koruyucu donanımlar

 3)Yaklaştığında tepki gösteren koruyucu donanımlar

1) Yerel Bağlayan Koruyucu Donanımlar
İnsan vücudunu makinenin tehlike alanının dışında, 
belli bir yerde bulunmaya zorlayan donanımlardır.

 İki el ile kullanılan kumanda şalterleri

 Bizzat tutmayı gerektirmeyen şalter donanımları

 Birden fazla kimsenin kumandasıyla çalışan donanımlar

 Sıfır noktasına geri dönen kumanda donanımları
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2) İtici Koruyucu Donanımlar

İnsanın tehlikede olan organı tehlike kaynağından 

uzaklaştırılmakta veya itilmektedir. Kumandalı el veya 

ayak iticileri bu gruptandır.

3) Yaklaştırıldığında Tepki Gösteren Koruyucu Donanımlar

Bu tür donanımlar, insanın veya herhangi bir organının 

tehlike alanına yaklaşması durumunda harekete geçerek 

makineyi durdururlar veya tehlike yaratan hareketi başka 

tarafa yöneltirler. Burada iki ayrı işlev ilkesinden 

yararlanılabilinir:

a) Dokunulmadan çalışan koruyucu donanımlar; örneğin ışık 

engelleri, ışık kafesleri veya perdeleri ve duyarlı 

kumandalar.

b) Dokunularak çalışan koruyucu donanımlar; örneğin 

basınca duyarlı eşik veya hatlar, basınç hortumları. 

113



Diğer Tehlikeler

Çalışma aracının hareketi sırasında kontrolden çıkarak 

aşağı düşen, savrularak çarpan veya fırlayan ve bu arada 

insana rastlayarak onu yaralayabilecek;

 Çalışma araçlarının parçaları

 Çalışma araçlarına ait takımlar veya bu takımların 

parçaları

 İş parçaları veya bunların kısımları

 Talaşlar

Önlemler

 Koruyucu örtüler

 Koruyucu saç veya kafesler

 Yüksek taşıma donanımlarının altına yerleştirilen 

yakalayıcılar 
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Güvenlik ile İlgili Yol Gösterme

Çalışanlar, çalışma araçlarının emniyetli kullanılmasına 

ilişkin bilgileri aşağıdaki kaynaklardan öğrenebilirler:

 Kullanım talimatları

 Fabrika işaretleri

 Belirli güvenlik işaretleri

Aşağıdaki sürekli tehlike kaynakları, sarı-siyah çapraz 

şeritlerle belirtilmelidir:

 Ayağın takılabileceği yerler

 Çarpma tehlikesi olan yerler

 Düşme tehlikesi olan yerler

 Kenar ve çıkıntılar

 Merdiven basamakları

 Vinç kancaları vb.
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