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ÖNSÖZ 
 

 
 Değerli Katılımcılar, 
  
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak 27. Ulusal Ergonomi Kongresine ev sahipliği 
yapmaktan ve sizleri konuk etmekden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kongre’nin bu 
yılki teması “iş yerinde sağlıklı ve verimli çalışma ortamı” olarak belirlenmiştir. Kovid-19 pandemisi 
ile meşgul olduğumuz bu günlerde çalışma ortamlarının sağlık koşullarına uygunluğunu sağlarken ve-
rimliliği arttırmak öncelikli hedeflerden birisi haline gelmiştir. Kongremizde bu ana tema etrafında de-
ğerli katılımcıların bildirilerinin bilimsel araştırma çalışmaları ve uygulamalar için yön verici olmasını 
dilerim. 
  
Kongremizde farklı kurumlardan 51 bildiri yer almaktadır. Ayrıca iki davetli konuşmacı oturumu ve bir 
de sektör uygulamalarının tartışıldığı bir panel yer almaktadır.  
  
Kongrede farklı disiplinlerden bilim insaları ve sektör temsilcileri biraya gelmiştir. Örnek olarak katı-
lımcılarımız arasında tıp doktorları, mimarlar, mühendisler, psikologlar, tasarımcılar ve sosyal bilimci-
ler yer almaktadır. 
 
Kongrenin düzenlemesinde emeği geçen danışma kurulu ve düzenleme kurulumuza, maddi olarak des-
teklerini sunan sponsorlarımıza, bu etkinliği düzenleme fırsatını bize sunan Ulusal Ergonomi Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok’a ve desteklerinden dolayı Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cemali Dinçer’e şükranlarımı sunarım. 
  
  
  
  

Kongre Başkanı 
Doç. Dr. Ayhan Özgür Toy 
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DAVETLİ KONUŞMACI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. SERPİL AYTAÇ (Fenerbahçe Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı):  Lisans eğitimini 
Sosyal Hizmetler alanında Hacettepe Üniversitesinde, Yüksek lisans ve doktorasını Sosyal Politika 
alanında Bursa Uludağ Üniversitesinde tamamladı. Yönetim ve Çalışma Psikolojisi alanında 1996 
yılında Doçent ve 2002 yılında Profesör derecelerini aldı. 2005 yılında Malta Üniversitesi Psikoloji 
departmanında misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2006-2010 yılları arasında çeşitli defalar 
Avustralya Royal Melbourne Teknik Üniversitesi (RMIT) Kriminoloji departmanında misafir öğretim 
üyesi olarak bulundu ve ortak araştırma projeleri yürüttü. 2010 yılında da Avustralya James Cook 
Üniversitesi Sosyoloji departmanında misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Ulusal ve uluslararası 
kongre ve sempozyumlarda çok sayıda araştırmalarını sundu. 

Prof. Dr. Aytaç´ın, İş Psikolojisi, Endüstri/Örgüt Psikolojisi, Örgütsel Davranış, İş Stresi, İş Tatmini, 
İş Motivasyonu, İşyerinde Psikolojik Taciz, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psiko-sosyal riskler, Makro 
Ergonomi alanlarında yerli ve yabancı yayınları, tamamlanmış ya da halen devam etmekte olan 
araştırma projeleri mevcuttur. 

Prof. Dr. Serpil Aytaç, 2021 Nisan ayında Uludağ Üniversitesindeki görevinden ayrılarak 
Fenerbahçe Üniversitesine geçti ve Psikoloji bölümünü kurdu. Halen Fenerbahçe Üniversitesi 
Psikolojisi Bölümü Başkanıdır. 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR  

(Eldor Elektronik ve Plastik Malzemeleri Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GÜLŞAH DOĞU (Organizasyon Sistem Geliştirme Süpervizörü): 1991 doğumlu olan 

Gülşah Doğu, 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olmuştur. 2013 yılında Tüprag Metal Madencilik Altın Madeni’nde İnsan Kaynakları Uzmanı 
olarak göreve başlamış; işe alım, yerleştirme, özlük işleri, bordrolama, eğitim süreçlerinde aktif olarak 
rol almıştır. Bu süre zarfında Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisans 
eğitimini tamamlamıştır. Branş ve sektör değişikliği yaparak 2018 yılında Eldor Elektronik ve Plastik 
Malzemeleri Üretim şirketinde süreç geliştirme alanında çalışmaya başlamıştır. Organizasyon Sistem 
Geliştirme Süpervizörü olarak görev yapmakta olan Gülşah Doğu organizasyon içerisinde süreç analizi, 
operasyonel mükemmelik projeleri ve yalın üretim uygulamalarından sorumludur. Süreç akışlarının 
oluşturulması ve standart hale getirilmesi, organizasyon içerisindeki her pozisyon için iş analizlerinin 
yapılması, iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi, maliyet azaltma projelerinin gerçekleştirilmesi 
konularında çalışmalarını devam ettirmektedir. 
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ASLI ŞAHİN (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı): Ergonomi & B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 2004 
yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuş ve 9 Eylül 
Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım’da Yoğun Bakım Hemşiresi olarak görev almaya başlamıştır. 
2006 yılında Hugo Boss Tekstil fabrikasında İşyeri Hemşiresi olarak çalışmaya başlamıştır. İş Sağlığı 
ve Güvenliği kapsamında yapılan tüm çalışan sağlığını, güvenliğini ve ergonomisini koruma ve 
geliştirmeye yönelik çalışmalarda aktif görev almıştır. 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Analisti 
olarak Cummins Sınai ve Otomotiv fabrikasında göreve başlamıştır. Profesyonel yaşantısı devam 
ederken Erzurum Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nden 2016 yılında mezun 
olmuş ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaya devam etmiştir. Cummins Sınai ve 
Otomotiv fabrikasında İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının yanı sıra ergonomi analizlerinin 
yapılması, ergonomi ekibine liderlik edilmesi, ergonomi iyileştirmelerinin planlanarak 
uygulanmasının sağlanması ve çalışan genel bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerin verilmesi gibi 
alanlarda aktif rol almıştır.  2017 yılında Eldor Elektronik ve Plastik Üretim fabrikasında Ergonomi 
ve İş Sağlığı ve Güvenliğiuzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Eldor fabrikalarında çalışan 
ergonomisinin iyileştirilmesi adına ergonomi analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasına 
liderlik etmekte, örnek uygulama teşkil edecek birçok çalışmaya imza atmaktadır. 2020 yılında 
İstanbul Rumeli Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisansını tamamlayarak Eldor İzmir 
fabrikalarında Ergonomi ve B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. 
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SEVAL FİGEN ELÇİ (İşyeri Sağlık Hekimi): 1967 doğumlu olan Seval Figen Elçi, 1990 
yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1990-1992 Yılları arasında Rize 
Güneysu İlçeinde Sağlık Grup Başkanlığı Görevi-Mecburi Hizmet 
1992-2010 Yılları arasında Acil Servis Hekimliği 
2010-2011 Yılları arasında Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Sincan Cezaevi Başhekimliği 
2011-2012 Yılları arasında Kent Hastanesi JCI Kalite Sistemleri Sorumlu Hekimliği ve Mesul Müdür 
Yardımcılığı 
Ayrıca 2012-2015 Yılları arasında Sağlık Hukuku Yüksek Lisansı Eğitimi almıştır. 
2012-……. Eldor Elektronik ve Plastik Malzemeleri Üretim Şirketinde İşyeri Hekimliği olarak halen 
çalışmaktadır. 
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PANELİSTLER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. AHMET FAHRİ ÖZOK (İstanbul Okan Üniversitesi): Prof. Dr. İTÜ İşletme 
Fakültesi eski Dekanı ve Türk Ergonomi Derneği’nin kurucusudur. İstanbul Teknik Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümünde ve daha sonra çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev 
yapmış ve halen de yapmaya devam etmektedir. Vefa Lisesi’ni birincilikle bitirdikten sonra, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde öğrenimine devam etmiş ve daha sonra Darmstadt Teknik 
Üniversitesi’nden aldığı bursla bu üniversitede asistanlık yaparak 1965 yılında akademik yaşama adım 
atmıştır. 1969 yılında İTÜ’ye asistan olarak girmiş. Daha sonra İtalya’da Perugia Üniversitesi’nde, 
sonrasında Paris VI. Üniversitesi’nde ve Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi’nde misafir 
öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Aynı zamanda, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Teorik 
Matematik Bölümünden de mezun olan Profesör A.F. Özok, ergonomi alanından başka Türkiye’de 1989 
yılında doktora dersleri düzeyinde ‘’Bulanık Mantık’’ konusunu gündeme getirmiştir. Matematik – 
Kültür ilişkisi yanında yabancı dillere de ilgi duyan Prof. Dr. Özok, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CEMAL ÇOBANOĞLU: Lisans eğitimini İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde, 
yüksek lisans eğitimini  ise İTÜ IMIAD’ da tamamladı. IMIAD kapsamında İTÜ ile birlikte, 
Finlandiya’da Lahti University of Applied Sciences ’da, İskoçya’da Edinburgh College of Art ’da eğitim 
aldı. Bu süreçte yüzyıl ortası mobilya tasarımı ve İskandinav tasarımı üzerine tezini yazdı. Mezuniyeti 
sonrasında, çeşitli iç mimarlık ve tasarım ofislerinde deneyim kazandı. 2014 senesinde Başak 
Bakkaloğlu ile birlikte mimarlık, iç mimarlık ve mobilya tasarımı işleri üretmek üzere “ABRA Design 
Studio”yu kurdu. Katıldığı kentsel tasarım, iç mimarlık ve mobilya tasarımı yarışmalarında birçok farklı 
ödül aldı. Bugüne kadar farklı dönemlerde Home Art ve Arkitera’da köşe yazarlığı yaptı, kent ve tasarım 
hakkındaki yazıları pek çok dergide yayımlandı. Çeşitli tasarım sergilerinde katılımcı ve küratör olarak 
yer aldı. Design Week Turkey 2018’de, danışman kurulu üyeliğinde bulundu. Mobilya tasarımı ve ürün 
tasarımı yarışmalarında jüri üyeliği ve jüri başkanlığı yaptı. 2015-2021 yılları arasında MEF Üniversitesi 
ve Kadir Has Üniversitesi’nde mobilya tasarımı ve temel tasarım dersleri verdi. Birçok farklı konferans 
ve etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. 
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ÇİĞDEM MUZAFFER GÖKÇE (Siemens Ergonomi Uzmanı): 2002 yılında İzmir Atatürk 
Lisesi, 2008 yılında Başkent Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyeti sonrasında, çeşitli klinik ve hastanelerde çalıştı. 2010 yılında Acıbadem Mobil Sağlık 
Hizmetlerinde evde ve işyerinde Sağlık projesi ile şirketlere( Haber Türk –Hürriyet- Çağrı Merkezi 
Çalışan Kongresi vs) iş yeri ergonomisi ve egzersiz eğitimleri verdi. Toyota firmasında egzersiz ünitesi 
ve koruyucu rehabilitasyon hizmetlerinin kuruculuğunda görev aldı. 2017 yılından itibaren Siemens 
Türkiye A.Ş’nin 5 yıl tam zamanlı fizyoterapist ergonomi uzmanlığı görevini yerine getirmiştir., 
Çeşitli üniversitelerde ve kurumlarda ergonomi derslerine ve ergonomi söyleşilerine konuşmacı ve 
davetli olarak katıldı. İzmir Tabip Odası Fizyoterapist Gözüyle Ergonomi söyleşisi gerçekleştirdi. 
Çeşitli Kurumlarda Sağlık Çalışanı Gözü ile Evden Çalışma Ergonomisi ve Egzersiz Eğitimleri 
gerçekleştirdi. Medipol Üniversitesi & Sanayi ve Üniversite işbirliği ile gerçekleşen Ergonomi Projesi 
8.Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresinde Bildiri olarak Endüstride Koruyucu Önleyici 
Rehabilitasyon Taramaları: Siemens Örneği şeklinde yayınlandı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü Uluslararası İşbirlikleri Birimi dergisinde yer aldı. Şu an Siemens Gebze lokasyonu 
ergonomi uzmanlığı, Fizika Fizik Tedavi Merkezi Fizyoterapistliği ve farklı kurumlara Ergonomi ve 
Egzersiz  Danışmanlığı hizmeti vermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELİF ŞİŞMAN: 1980 Aydın da doğan Elif Şişman aslen Rize’li olup evli ve bir kız çocuğu annesidir. 
2003 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orm. Endüstri Mühendisliği mezun olup ergonomi ile de ilk kez 
üniversite yıllarında tanışmıştır. 2011 yılında İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaya başladığı yıllarda 
ergonomi alanında çok farklı sektörlerde ergonomik risk analizi çalışmalar yapmıştır. 2016 yılında 
ASER Enstitüden KIM Yöntemlerine ait eğitim almıştır. 2013 yılından bu yana çalışmakta olduğu Tez 
Medikal OSGB firmasında farklı pozisyonlarda çalışmış halen aynı firmada Ergonomi Danışmanlığı 
yapmakta ve şirket içi oluşturulan Ergonomi Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir. 
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Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak küreselleşmenin hızla artmasıyla birlikte 
üretim yapan işletmeler daha rekabetçi bir ortamda faaliyetlerini gerçekleştirmek zo-
runda kalmaktadırlar. Bu artan rekabetçi koşullar nedeniyle işletmeler sürdürülebilir bir 
üretim yapmak adına daha yenilikçi ve gelişime açık bir yaklaşım sergilemek durumun-
dadırlar. Bu kapsamda en önemli unsurlardan biri de üretim proseslerinin verimli ve 
sağlıklı bir çalışma ortamında etkin bir şekilde uygulanmasıdır. Dolayısıyla proses ve 
çalışan verimliliğinin artması yönünde yapılacak olan risk değerlendirmeleri önem ka-
zanmaktadır. Bu çalışmada, modüler mobilya üretimi yapan bir fabrikada risk değerlen-
dirmesi yapılması ve belirlenen riskler için iyileştirme önerilerinin sunulması amaçlan-
mıştır. Risk değerlendirmesi 5x5’lik bir karar matrisi kullanılarak yapılmıştır. Çalışma 
kapsamında, 12 adet risk belirlenmiş olup bunların 2 tanesi tolere edilemez, 6 tanesi yük-
sek risk ve 4 tanesi ise orta risk olarak tespit edilmiştir. İyileştirme önerilerinden sonra 
ise çalışma ortamında 2 adet orta risk ve 10 adet düşük risk olacağı öngörülmektedir. 
Sonuç olarak, risk değerlendirme çalışmaları, olası iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 
engelleyebilecek ve çalışanlara ergonomik ve verimli bir iş yeri ortamı sunabilecektir. 
Böylece, fabrikalar başta olmak üzere tüm üretim ve hizmet işletmelerinde üretim ve ça-
lışan verimliliğini doğrudan etkileyecektir. 
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Akıllı telefonların hayatımıza girmesinden bu yana mobil uygulamaların kullanımı her 
geçen gün artmaktadır. Gelişen teknolojiye ayak uydurmanın gereksinim haline geldiği 
bu günlerde, iş yerlerindeki ergonomik değerlendirme yöntemlerinin uygulanma biçim-
lerinde de yeni gelişmeler ortaya çıkmıştır. Her alanda olduğu gibi iş yerlerinin ergono-
mik değerlendirmelerinin yapılmasında da çeşitli mobil uygulamalar geliştirilmekte ve 
yeni araçlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla geliştirilmiş az sayıda yabancı dilde 
mobil uygulama bulunmaktadır. Bu çalışmada, iş yerinde çalışma duruşunu analiz et-
meye yönelik kontrol listelerinden yola çıkılarak “ErgoKontrol” isimli bir mobil uygu-
lama geliştirilmiştir. İşyerinde ergonomik değerlendirme için mobil uygulama geliştirme 
süreci, sistematik olarak anlatılmıştır. Geliştirilen mobil uygulama, ergonomik değerlen-
dirme sırasında verilen yanıtlara göre, geri dönüş olarak bilgilendirmeler ve iyileştirme 
önerileri sunmaktadır. “ErgoKontrol” uygulaması, iş yerinde çalışma duruşuna yönelik 
ergonomik uygunsuzluklar, çözümler ve iyileştirmeler hakkında farkındalık sağlanması 
ve ergonomik çalışma ortamı bilinci oluşturulması açılarından işletmelere katkı sağlaya-
bilecek bir araçtır. Bu çalışma, konuyla ilgili Türkçe literatüre katkıda bulunmak ve ben-
zer uygulamaların geliştirilmesi için yol gösterici olması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Uygulama geliştirme sürecinde karşılaşılan kısıtlar, çalışmanın faydaları ve gelecek ça-
lışmalarda sürecin nasıl geliştirilebileceğine dair öneriler de sunulmuştur. 
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Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca dünya, yüksek bulaşma hızı gösteren bir dizi bulaşıcı has-
talık salgınına tanık olmuştur. Şu anda milyarlarca insanın geçim kaynağını, sosyal ya-
şamını ve en önemlisi sağlığını bedenen ve ruhen etkilemiş bir pandemi döneminden ge-
çilmektedir. COVID-19 diye adlandırılan bu pandemi süreci, dünya üzerindeki bütün ülke 
ve insanlarını etkilemiş durumdadır. Bu süreçte, pandemiye karşı mücadele ve korunma 
noktasında, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm insanların kişisel koruyucu ve ekip-
manlara duydukları ihtiyaçta artmıştır. Ön safhalardaki sağlık çalışanlarının korunması 
oldukça önemlidir ve tıbbi maskeler, solunum maskeleri, eldivenler, önlükler, tulumlar, 
görünürlüğü yüksek giysiler ve göz koruması dahil kişisel koruyucu ve ekipmanlar, sağlık 
çalışanları ve COVID-19 hastalarına bakan diğer kişiler için öncelikli ve kullanılması 
zorunlu koruyucu ekipmanlar haline gelmiştir. Kişisel koruyucu ve ekipmanlar başın, gö-
zün, işitme duyusunun, solunum sisteminin korunması, eldivenler ve giyinme gibi kulla-
nım alanlarına sahiptir. Kritik öneme sahip olan kişisel koruyucu ekipmanın gerçek ko-
ruma seviyesi ancak doğru şekilde takılan ve giyilen, uygun şekilde kullanılan ve hazır-
lanan ekipmanla mümkündür. Dolayısıyla kişisel koruyucu ekipmanın ergonomik olması 
da beklenen bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada ergonomik sorunlarla 
karşılaşılmaması için kişisel koruyucu ve ekipmanın belirli uluslararası koşulları karşı-
laması, tasarlanan ekipmanın kullanıcı vücut boyutları, ortam, görevler ve çalışma yön-
temlerini de dikkate alan bir yaklaşımla hazırlanması gerekmektedir. Bu bağlamda bu 
çalışmada kişisel koruyucu ekipmanın ergonomik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmış-
tır. Bu amaç doğrultusunda kişisel koruyucu ekipman kullanılan meslek alanlarının çok 
geniş olması nedeniyle bu araştırma sağlık çalışanlarının mesleklerini yerine getirirken 
karşılaştıkları ve yer yer can güvenliklerini tehlikeye sokan donanım sorunlarına tasarım 
ve ergonomi bağlamında odaklanmıştır.  
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Eğitim ergonomisi, eğitimci ve öğrencinin çalışma ve öğrenme mekanlarında azami ve-
rim alınabilecek biçimde düzenlenmesidir. Ergonomik mekan tasarımı ve ergonomik do-
natı tasarımları ile öğrencilerin verimliliği artmaktadır. Bu çalışmada, üniversite kam-
püslerinde ve yapılarında öğrenci-mekan-donatı ilişkilerinin ergonomik açıdan değer-
lendirilmesi yapılmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında 
‘’ergonomi’’, ‘’üniversite kampüs tasarımı’’, ‘’engelsiz üniversite’’ kavramlarının termi-
nolojisi incelenerek, eğitim ergonomisi alanında yapılan çalışmalar araştırılmıştır. Üni-
versite kampüsü, ‘’iç ve dış mekan’’ olmak üzere bir bütün olarak değerlendirilmektedir. 
Araştırmanın ilk aşamasında dış mekan değerlendirilmesi için, kampüsün girişinden fa-
külte yapısının giriş kapısına kadar olan kısımları ergonomi açısından değerlendirilmiş 
olup, eğitim ergonomisi olgusunun sadece dersliklerden değil bütün eğitim mekanları ve 
çevresi ile problem alanını tanımladığı sonucuna varılmıştır. Çalışmanın en detaylı bö-
lümünde; ergonomi kavramı bağlamında Türkiye’de mevcut olan ve yeni yapılacak üni-
versite kampüsleri için ergonomik yeterliliklerinin ölçülebilmesi için ‘’değerlendirme öl-
çütleri’’ oluşturulmuştur. Mekansal Konfor, Görsel Konfor, İşitsel Konfor, Termal Kon-
for ve Davranışsal Konfor başlıklarından oluşan değerlendirme ölçütleri ve ölçütlerin 
yorumu ile üniversite kampüsü ve yapısında ergonomi çalışmalarına bütüncül, sistematik 
ve eleştirel bir bakış açısı getirilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, oluşturulan de-
ğerlendirme ölçütlerinin sınanması için alan çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda Yozgat 
kentinin yeni kampüs oluşumundan Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Batı Kampüsü 
ve Mimarlık Bölümü, kullanım özellikleri ve kullanıcı çeşitliliği açısından araştırma alanı 
olarak seçilmiştir. Çalışma sonuncunda kampüs alanı dış mekanlarında; merdiven, 
rampa tasarımlarının ergonomik açıdan yetersizliği, bilgilendirme levhalarının, oturma 
birimlerinin, gölgelikli alanların, aydınlatma elemanı eksiklikleri, iç mekanlarda ise; 
atölyelerin mekansal büyüklükleri ve atölyelerin konumlarının yanlış olduğu, amfi meka-
nında kapasite yetersizliği, engelli erişiminin yapı içerisinde düşünülmediği görülmüştür. 
Çalışma üniversite kampüsünün ergonomik yeterliliklerini değerlendirme ölçütleri ile in-
celeyerek her bireyin kampüs kullanımını sağlama adına, literatüre katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Eğitim yapılarında ergonomi çalışmalarına mimarlık, şehir planlama, 
endüstri mühendisliği, psikoloji, tıp, eğitim bilimleri vb. bilim dallarını kapsayan disip-
linler arası platformlara ihtiyaç vardır. 
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Moda endüstrisi, odağında insan olan emek-yoğun yapısıyla, hızlı moda akımı ve fazla-
sıyla artan e-ticaret hacminin getirdiği olumsuz koşullar sebebiyle önemli bir konumda-
dır. Tekstil boyalarının ve sentetik kumaşların doğaya verdiği zararın yanında, tasarım-
kesim-dikim gibi süreçlerde aktif rol olan insan kaynağının çalışma koşullarındaki olum-
suz durumlar da dikkat çekmektedir. Çeşitli olumsuz örneklerde görüldüğü üzere, insani 
olmayan çalışma ortamları, tekstil işçilerinin hayatlarına mal olmaktadır. Fason üreti-
min gerçekleştiği gelişmemiş ülkelerde geçimi sağlayacak maaşların ödenmediği, ergo-
nomik ve sağlıklı çalışma şartlarının sağlanmadığı, işveren zorbalığının ve taciz vakala-
rının sıklıkla görüldüğü bilinmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, 2010-2022 yıl-
ları arasında yayınlanan moda / tekstil / giyim endüstrisi literatüründe bibliyometrik ana-
liz yoluyla etik çalışma şartları kapsamında öne çıkan kavramları tespit etmek, elde edi-
len ağ diyagramları ile bu kavramlar arası ilişkileri görselleştirmek, kavramların detay-
larını örnekler ve çeşitli vakalar ile desteklemektir. Çalışma bulguları incelendiğinde, 
etik konusunun moda endüstrisi çalışmaları içinde en az yer bulan başlıklardan biri ol-
duğu görülmüştür. İlgili çalışmaların anahtar kelimeleri incelendiğinde yayınların şu şe-
kilde gruplandığı görülmüştür: İş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk, mesleki sağlık ve 
güvenlik, kadın çalışanlar, etik tüketim ve yavaş moda akımı, insan hakları, hayvan hak-
ları ve deneyleri, kişisel değerler ve ahlak unsurları, yasalar ve asgari ücret durumu, etik 
kaynaklar. Bibliyometrik analizi takiben yapılan detaylı literatür taraması ile çeşitli uy-
gulama örnekleri ve vaka çalışmaları sunulmuştur. İrdelenen makalelerde özellikle tekstil 
imalatı alanında yoğunluk olduğu görülmektedir. Çalışma hem literatürü ortaya koyarak 
hem de sektörel uygulamaları ve örnekleri inceleyerek moda endüstrisi ilgililerine fikir 
vermekte, sektör yetkililerine ve tüketicilere farkındalık kazandırarak katkı sağlamakta-
dır.  
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Ofis organizasyonlarının sosyal yapısı ile teknik yapısının bütünleştirilmesi, günümüz iş 
hayatının önemli konularından birini oluşturmakta olup çalışanın sağlıklı, verimli, istekli 
ve işiyle uyumlu çalışabilmesi için oldukça önemlidir. Ergonomi, insan ve bulunduğu çev-
renin fiziksel ve psikolojik açıdan birbirleri ile uyumlandırılması, insanın bedensel ve 
ruhsal yönden zorlamadan yeteneklerini en rahat şekilde kullanabilme süreci olarak ta-
nımlanmaktadır. Günümüz modern dünyasında ofis çalışanlarının çoğu çalışma ortamı-
nın çevresel ve fiziksel koşulları açısından çeşitli problemlerle karşılaşmakta ve bu durum 
çalışanların beden ve ruh sağlığı ile iş verimliliklerini olumsuz etkilemektedir. 
Günümüzde, teknolojik alanda yaşanan değişim ve gelişim çalışan bireylerin hem beden-
sel ve hem de düşünsel yeteneklerini zorlamaktadır. Çalışanın gelişen teknoloji, makine-
ler ve çalışma sistemleri karşısında yetersiz kalmasının önlendiği ve ergonomik açıdan 
sağlığının düşünüldüğü ofis mekânlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Tüm bu düzenle-
meler insanın antropometrik ölçüleri, anatomik yapısı, fizyolojik kapasitesi ve tolerans-
ları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Ergonominin temel fonksiyonu olan çalı-
şanın iş yerinde verimli, sağlıklı ve güvenli çalışabilmeleri için gerekli iş organizasyonu-
nun insan özelliklerine uygun olarak düzenlenmesi sağlanarak; çalışan sağlığı ve iş gü-
venliği koşulları iyileştirilmeli, fizyolojik ve psikolojik açıdan çalışma performansı artı-
rılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, ergonomi biliminin önemine değinilerek ofis ergonomi-
sinin iş verimine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma mekânını oluştu-
ran bileşenler perspektifinde çalışan sağlığı ve iş verimi analiz edilecektir. 
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Barınma kavramı yaşamın en temel ihtiyaçlarından biri olmakla birlikte, bu ihtiyaçların 
karşılanması ve nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Gü-
nümüz yaşam şartları ile koşulların değişiminin söz konusu olmasının yanı sıra, geçmiş 
dönem yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda temel bir çok ihtiyacın sadece 
şekil değişikliğine uğradığı gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcı / birey hayat şart-
ları elverişli olduğu taktirde mekan / konut içerisinde rahat olacaktır. Bu şekilde kendisini 
ait hissedecektir. Bu aidiyetin temel de oluşması için mekanın ergonomik verilerinin 
doğru değerlendirilmiş olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  
Bu çalışmanın amacı örnek seçilen geleneksel barınma standartlarını içeren Türk Evi 
örnekleri üzerinden mekanın ve mekanı oluşturan donatıların ergonomik açıdan değer-
lendirilmesi ve günümüz mekânsal çözüm önerileri üzerinden analiz edilmesidir. 
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Gelişme çağındaki öğrencilerin uzun süre aynı sınıf mobilyaları ile eğitim görmelerinin 
çocuklarda ergonomik rahatsızlara sebep olması kaçınılmazdır. Satır ve Erdoğan (2021), 
Ankara-Maltepe İlköğretim Okulunda öğrenim gören 10-14 yaş grubu ortaokul öğrenci-
lerinden örneklem yöntemi ile seçtikleri 119 öğrenci ve bunların kullandıkları sınıf mo-
bilyaları üzerinde ergonomik bir değerlendirilme yapmışlardır ve uygunsuzlukları ölç-
müşlerdir. Ortalamada %66 çıkan uyumsuzluk, iki ilişki için (sıra derinliği ile kalça-po-
liteal uzunluk ve sıra-masa arası yükseklik ile otururken ki dirsek yüksekliği ilişkileri) 
için %95’in üzerinde çıkmıştır. Satır ve Erdoğan (2021) çözüm önerisi olarak sunulan 
mobilya ölçüleri ile ortalamada %52’lik bir iyileşme olacağını göstermişlerdir. Bu çö-
zümü uygulamak için mevcut sınıf mobilyalarının, önerilen ölçülerdeki mobilya ile değiş-
tirilmesi gerekmekte, bu da yüksek bir maliyet çıkarmaktadır. Bu soruna herhangi bir ek 
maliyet doğurmayacak diğer bir çözüm, sıra ve masaların öğrencilere daha uygun dağı-
tılması olabilir. Bu çalışmada, Satır ve Erdoğan (2021) tarafından sağlanan veri kulla-
nılarak, bu 119 öğrencinin kullandığı 2 tip masa ve 3 tip sıranın mevcut adetleri baz 
alınarak uyumsuzluk seviyesinin eniyilenmesi için bir matematiksel model geliştirilmiştir 
ve aynı veri kullanılarak eniyileme yapılmıştır.  
 
Satır, B., & Erdoğan, F. Ç. (2021). Comparison of classroom furniture to anthropometric 
measures of Turkish middle school students. WORK, vol.70, no.2, pp. 493-508. 
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Özellikle son yıllarda e-ticaret hacmindeki artışa ve rekabete paralel olarak müşterilerin 
değişen alışveriş alışkanlıkları, artan ürün çeşitliliği, siparişlerin toplanmasına yetişecek 
insan gücünün bulunması ve elde tutulmasındaki zorluklar, ürünlerin doğru ve hızlı top-
lanması ve hızlı teslimat süresi baskısı dolayısıyla lojistik sektöründe dijital dönüşüm ka-
çınılmaz olmuştur.  
Depo operasyonlarının en maliyetli kalemi olan sipariş toplama ve sipariş toplama süre-
cinin en zaman alan aktivitesi olan sipariş toplayıcının gezinme süresinde yapılacak iyi-
leştirme depodaki verimliliğin artmasını sağlayabilmektedir. 
Dördüncü Sanayi Devrimi ile geleneksel endüstriyel robotlar yerlerini daha küçük, daha 
hafif, daha ucuz, daha esnek ve daha tehlikesiz olan işbirlikçi otonom mobil robotlara 
devretmeye başlamışlardır. İşbirlikçi robotlar, geleneksel endüstriyel robotların aksine, 
koruyucu kafes veya emniyet şeridi gibi fiziksel bir bariyer ile izole olmadan güvenli bi-
çimde insanlar ile etkileşime girerek koordineli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış 
robotlardır.  
Depolarda çeşitli tiplerde otonom mobil robotların entegrasyonu sayesinde otomasyon 
mümkün olmaktadır. Bu çalışmada özellikle işbirlikçi otonom mobil robotların ergono-
mik yönden depolarda sağladığı etki ele alınmaktadır. Depolarda ürünleri yerleştirme, 
paletleme, toplama, taşıma ve paketleme uygulamalarında işbirlikçi robotlar iş yeri ka-
zalarını önlemeye ve tesisin verimliliğini artırmaya yardımcı olmaktadırlar.  
Depolarda çalışanların iş güvenliği ve ergonomisi sensör, kamera gibi güvenlik bileşen-
lerinin işbirlikçi robota entegrasyonu ile sağlanmaktadır. Böylece nesne ve insanları al-
gılayarak olası çarpışmalar ve iş kazaları önlenebilmektedir. İşbirlikçi robotlar saye-
sinde ürünlerin raflardan toplanması sırasında sipariş toplayıcılar giderek ağırlaşan el 
arabalarını itmeden, katma değersiz bir biçimde depo alanında fazlaca yürümeden, daha 
az trafikli koridorlarda, daha az yorularak, birim zamanda daha fazla ürün toplayabil-
mektedir.  
İşbirlikçi robotların depolarda aktif olarak kullanılmaya başlandığı günümüzde bu du-
rum, şirketlerin lojistik operasyonlarında iş güvenliği ve ergonomik avantajlar da dahil 
olmak üzere birçok üstünlük sağlamaktadır. Amazon’un Kiva Systems ile ve DHL’in Lo-
cus Robotics ile işbirlikçi otonom mobil robotlar için yapmış olduğu işbirliği en iyi ve 
güncel örneklerdendir. 
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Bu çalışmada, transformatör üretimi gerçekleştiren bir firmanın emek yoğun çalışılan 
montaj atölyesinde, çalışanların maruz kaldığı kas iskelet sistemi rahatsızlığına (KİSR) 
sebep olabilecek uygun olmayan çalışma duruşlarının analizi gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaçla ilk olarak “Cornell Üniversitesi Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Anketi” kul-
lanılarak çalışanların en çok hangi vücut bölümlerinde fiziksel rahatsızlık hissettikleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. Anket sonuçlarına göre,  en fazla şikâyet sırtta (%12), belde 
(%11) ve kalçada (%10) gözlenmiştir. Bu şikâyetlerin en sık yaşandığı montaj bölümünde 
sac dizim operasyonu incelenmiştir. Sac dizim işlemi her 35 saniyede bir sacların öne 
uzanarak ve eğilerek arabadan alınmasıyla başlamakta ve alınan saclar dikey olarak 
çevrilerek kaldırılmakta ve yan tarafında bulunan trafonun üst boyunduruk kısmına yer-
leştirilmektedir. Çalışan gün içerisinde bu işlemleri tekrarlamaktadır. Bu çalışma duru-
şunun neden olabileceği KİSR risklerinin belirlenmesi için NIOSH, OCRA, RULA ve 
MURI analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonunda çalışma pozisyonunun ergonomik 
risk seviyesinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Çözüm önerisi olarak ergonomi açısından 
uygun olmayan bu pozisyonu iyileştirmek amacıyla aktif kısım olarak adlandırılan dizil-
miş sac paketinin üzerine gelecek şekilde bir sac dizme aparatı tasarlanmıştır. Bu sayede 
çalışanın sırt bölgesindeki eğilme ve bükülme hareketleri ortadan kaldırılarak çalışanın 
daha ergonomik bir duruş pozisyonunda çalışması sağlanmıştır. Ardından aynı analizler 
bu yeni çalışma pozisyonu için tekrar uygulanmış ve risk seviyelerinin kabul edilebilir 
sınırlara düştüğü gözlenmiştir. 
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Bu projenin amacı, kullanımı sebebiyle fiziksel rahatsızlık bildirilen bir test cihazında, 
operatörün omurgasındaki (L4-L5) basma ile kesme kuvvetlerinin ve vücut eklemlerin-
deki reaksiyon kuvvet ve momentlerinin incelenmesi ve tasarım iyileştirmeleri ile bu yük-
lerin azaltılmasıdır. Test cihazı ve operatörün üst çene bağlama esnasındaki postürü CA-
TIA programında modellenmiştir. Biyomekanik analiz modülünde Türk insanına en yakın 
insan vücut ölçüleri seçimi yapılarak analiz gerçekleştirilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir. 
Sonuçlar değerlendirildiğinde omurgadaki basma kuvvetinin İzin Verilen Maksimum Sı-
nırın (MPL) üzerinde olduğu ve iyileştirilmesinin gerekliliği gözlenmiştir. İyileştirme 
amaçlı ilk tasarımda operatörün tezgâha yaklaşabilmesini ve uygulanacak işlemleri daha 
kolay gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir alt destek parçası tasarlanmıştır. Elde edilen 
ilk sonuçlarda vücuda binen yük ve gerilmelerde kısmi iyileşmeler gözlemlenmiş ancak 
yeterli olmadığı görülmüştür. İkinci tasarım iyileştirmesinde ise bağlanan çenenin ope-
ratör el yardımı olmadan bağlanabilmesi hedeflenmiş ve ana taşıyıcı profiller, kayar 
plaka, yükseklik ayar plakası, somun ve mıknatıslardan oluşan bir hareketli mekanizma 
tasarımı yapılmıştır. Bu çalışmaya ek olarak sıkma işlemi yapılan çevrim kol boyu arttı-
rılmıştır. Analiz sonuçları gözlemlendiğinde beklenen ergonomik iyileştirmenin sağlan-
dığı, vücutta sağlık ve verimli çalışabilmek adına risk oluşturan yük ve gerilmelerin limit 
değerlerin altında olduğu hesaplanmıştır. 
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Anahtar Kelimeler Öz 
Askeri Ergonomi 
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Ergonomi, insan ile çalışma ortamı veya kullanılan makine ve araçlar arasındaki ilişkiyi 
inceleyerek, işin, insana en uygun biçimde düzenlenmesini sağlayan disiplinler arası bir 
bilim dalıdır. Ergonomi, yapılan işin, kullanılan makine ve donanımların, çalışma koşul-
larının kişinin özellik ve yeteneklerine uygun bir şekilde düzenlenmesi olarak tanımlana-
bilir. Ergonomi, işin ve işyerinin çalışanlara uygun bir şekilde düzenlenmesiyle çalışan-
ların yıpranmasını önlemeyi, böylece, çalışan performansının arttırılmasını amaçlamak-
tadır. Bu yüzden, ergonomi, son yıllarda, hem işverenler hem de çalışanlar için önemli 
bir konu haline gelmiştir. Ergonomi, imalat ve hizmet sektörlerinin yanında savunma sek-
töründe de önemli bir kavramdır. Savunmada kullanılan savaş uçağı, askerî gemi, tank, 
hücum botu, tüfek, tabanca gibi araçların kişilerin antropometrik ölçülerine uygun olarak 
tasarlanması, hem askerlerin performansının arttırılmasını hem de bu araçların daha et-
kin kullanılmasını sağlayacaktır. Literatürde askerî ergonomi konusunda yapılan birçok 
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, askerî ergonomi konusunda yapılan çalışmaların 
bibliyometrik analizi yapılmıştır. Web of Science veri tabanında yapılan tarama sonu-
cunda, 2000-2022 yılları arasında askerî ergonomi konusunda 589 adet çalışmanın ya-
pıldığı tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda araştırmacıların en sık kullandıkları 
anahtar kelimeler belirlenmiştir. Ayrıca yapılan bibliyometrik analiz ile yayınların en çok 
hangi ülkede ve hangi üniversitelerde yapıldığı, en çok hangi dergilerde yayımlandığı, 
hangi yazarların daha çok bu alanda çalıştığı gibi sonuçlar elde edilmiştir. Bu analizler-
den faydalanılarak, askerî ergonomi konusunda çalışan araştırmacılara yol gösterecek 
önerilerde bulunulmuştur.   
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Anahtar Kelimeler Öz 
Endüstri 4.0, Robotik Süreç 
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Son yıllarda gerçekleşen teknolojik devrim ve bilgi sistemlerinin yaygınlaşması dikkate 
alındığında, bugün birçok şirket ve kurum tarafından sağlanan hizmetlerin büyük ço-
ğunluğunun dijital hizmetler olduğunu görmekteyiz. İşletmeler açısından dijital dönü-
şüm, sadece kârlılığa yaptığı katkı nedeniyle değil aynı zamanda rekabet avantajı elde 
etmek için de kritik bir öneme sahiptir. Dijital dönüşüme ilişkin çabalar ülkemizde de 
kamudan özel sektöre kadar birçok alanda görülmeye başlamıştır. Endüstri 4.0 pers-
pektifinde; üretim ve hizmet sistemlerinin oluşturulması ve sürdürülebilirliği, büyük 
veri analizleri, 3D yazıcılar, akıllı sensörler ve akıllı şebekeler gibi birçok gelişmiş tek-
nolojinin üretim ve hizmet süreçlerine entegrasyonunu ve değer zincirindeki tüm sü-
reçlerin dijitalleşmesini zorunlu kılmaktadır. Robotik Süreç Otomasyonu (RSO), orga-
nizasyonel ve iş süreçlerini dijitalleştirme açısından sayısız avantaja sahiptir. RSO, ça-
lışanların tekrarlı ve belirli kuralları olan işlerini ortadan kaldırıp daha önemli işlere 
zaman ayırabilmelerini sağlar. Böylece firmaların boşa giden maliyetleri ortadan kal-
dırılabilir. Bu çalışmada, Endüstri 4.0 perspektifinde RSO teknolojileri ile dijitalleşme-
nin önemi üzerinde durularak işletmeler için dijitalleşme yolunda farkındalık yarat-
mak amaçlanmıştır.  
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Endüstriyel çalışma ortamlarında işin niteliğinden kaynaklanan pek çok tehlike bulun-
maktadır. Bu tehlikeler kimi zaman kullanılan malzemeden, kimi zaman da kullanılan 
üretim yönteminden kaynaklanmaktadır. Tehlike kaynakları yönetim kararları ile büyük 
oranda ortadan kaldırılabilir veya etkisi kabul edilebilir seviyelere düşürülebilir. Ancak, 
bu durum her zaman mümkün olmamaktadır. Bu noktada üretim faaliyetinin devamlılığı-
nın sağlanması ve aynı zamanda iş, işçi ve çevre güvenliğinin tesis edilebilmesi için kişi-
sel koruyucu donanım (KKD) kullanımı zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Yapılan iş ve 
üretim faktörlerinden kaynaklanan tehlikeye maruz kalan kişilerin her birinin KKD ile 
korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, KKD kullanımına yönelik karar 
problemlerini çok ölçütlü karar çözümlemeleri ile ele almayı gerektirmektedir. Bu çalış-
mada, ağaçişleri endüstrisinde en yaygın kullanılan KKD ekipmanlarından olan kulaklık 
türlerinin yapılan işlem türüne göre seçimi ele alınmıştır. Kulaklık tercihlerini etkileyen; 
gürültü seviyesi, maruziyet sıklığı, koruyuculuk performansı, kullanım ömrü, maliyet ve 
kişiselleştirilebilirlik (ergonomiklik) olmak üzere 6 kriter belirlenmiştir. Uygulama kap-
samında 3 farklı tür kulaklık alternatif olarak belirlenmiştir. Belirlenen kriterler ve alter-
natifler çerçevesinde çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) yöntemlerinden MACBETH (Me-
asuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) yöntemi kullanıla-
rak alternatiflerin tercih edilme sıralamaları oluşturulmuştur. Bu çalışma sonucunda 
ağaçişleri endüstrisinde kullanılan alternatif kulaklık türleri, kriter önem sırasına göre 
derecelendirilerek, yapılan işlem türüne göre çalışma koşulları ve verimliliğini arttıran 
kulaklık seçimi için alternatif önerisinde bulunulmuştur.  
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Son yıllarda gerçekleşen teknolojik devrim ve bilgi sistemlerinin yaygınlaşması dikkate 
alındığında, bugün birçok şirket ve kurum tarafından sağlanan hizmetlerin büyük çoğun-
luğunun dijital hizmetler olduğunu görmekteyiz. İşletmeler açısından dijital dönüşüm, sa-
dece kârlılığa yaptığı katkı nedeniyle değil aynı zamanda rekabet avantajı elde etmek için 
de kritik bir öneme sahiptir. Dijital dönüşüme ilişkin çabalar ülkemizde de kamudan özel 
sektöre kadar birçok alanda görülmeye başlamıştır. Endüstri 4.0 perspektifinde; üretim 
ve hizmet sistemlerinin oluşturulması ve sürdürülebilirliği, büyük veri analizleri, 3D ya-
zıcılar, akıllı sensörler ve akıllı şebekeler gibi birçok gelişmiş teknolojinin üretim ve hiz-
met süreçlerine entegrasyonunu ve değer zincirindeki tüm süreçlerin dijitalleşmesini zo-
runlu kılmaktadır. Robotik Süreç Otomasyonu (RSO), organizasyonel ve iş süreçlerini 
dijitalleştirme açısından sayısız avantaja sahiptir. RSO, çalışanların tekrarlı ve belirli 
kuralları olan işlerini ortadan kaldırıp daha önemli işlere zaman ayırabilmelerini sağlar. 
Böylece firmaların boşa giden maliyetleri ortadan kaldırılabilir. Bu çalışmada, Endüstri 
4.0 perspektifinde RSO teknolojileri ile dijitalleşmenin önemi üzerinde durularak işlet-
meler için dijitalleşme yolunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.  
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KİSR'ler önlenebilir olmasına rağmen, Avrupa'da en yaygın iş ile ilgili sağlık sorunu ol-
maya devam etmektedir. Bu, sadece bireysel işçilerin sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle 
değil, aynı zamanda işletmeler ve ulusal ekonomiler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle 
de endişe kaynağıdır. Ülkemizde SGK verileri incelendiğinde ergonomi kaynaklı iş  
kazası ve meslek hastalıkları oranlarının azımsanamayacak ölçüde olduğu görülmekte-
dir. Artık ülkemizde de bu ergonomik problemlere ait gerekli önlemlere ait çalışmalar 
yapılmakta ve alınan önlemlerin uygulanabilirliği ile faydasının değerlendirilme aşama-
larına ait çalışmalar devam etmektedir. İşle ilgili KİSR'ler, öncelikle işveya yakın çalışma 
ortamının etkilerinden kaynaklanan veya ağırlaşan kaslar, eklemler ve tendonlar gibi be-
densel yapıların bozukluklarından kaynaklanmaktadır. Bireyin yaşam kalitesine ve ça-
lışma yeteneğine oldukça zararlı olabilirler ve engellilik, hastalık izni ve erken emeklili-
ğin en yaygın nedenleri arasında yer almaktadır. 2019 Avrupa Yeni ve Gelişmekte Olan 
Riskler  İşletmeleri Araştırması'na göre, en sık tespit edilen risk faktörü tekrarlayan el 
veya kol hareketleridir (kuruluşların % 65'i tarafından rapor edilmiş olan). KİSR ile ilgili 
diğer riskler arasında uzun süreli oturma (%61)-genellikle yeni veya gelişmekte olan bir 
KİS riski olarak kabul edilir- insanları veya ağır yükleri kaldırma veya taşıma (%52), 
zaman basıncı (%45) ve yorucu veya ağrılı pozisyonlar (%31) sayılmaktadır. Bu çerçe-
vede birbirinden farklı işletmelerde ergonomik açıdan çalışanları zorlayan çalışmalara 
ait alınan önlemler sunulacaktır. Ayrıca çalışanların fiziksel olarak kas gücü ölçümleri-
nin çeşitli yardımcı ekipmanlarla periyodik olarak ölçümlendirilmesi çalışmasının doğru 
bir çalışma olup olmadığı tartışmaya sunulacaktır. 
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Covid-19 Pandemisi sürecinde, korunma tedbirleri kapsamında, birçok işyeri çalışma 
hayatında yeni düzenlemeler yaparak evden çalışma modeline geçmiş bulunmaktadır. Bu 
yeni düzenle birlikte, çalışanların ev ortamları, çalışma ortamları haline gelmiş bulun-
maktadır. Bunun yanı sıra pandemi sürecinin uzaması ve bağışıklama çalışmalarıyla 
orantılı olarak, evden çalışma modeli, hibrit çalışma modeline dönüşmüştür. 
Tüm bu süreçlerde, çalışanların ergonomik risklerini gözlemlemek için, bir şirkette pan-
demi döneminde evden çalışma yapan 50 kişiye, Cornell Kas ve İskelet Sistemi Rahatsız-
lığı Taraması (CMDQ Anketi) yapılmış ve ROSA (Rapid Office Strain Assesment) ergo-
nomik risk yöntemi anket haline getirilerek çalışanların cevaplamaları sağlanmıştır. Yine 
aynı çalışan grubunda, hibrit çalışma sistemi göz önünde bulundurularak aynı yöntemler 
kullanılarak çalışma tekrarlanmış, çalışanlar tarafından yapılan bildirimler karşılaştırı-
larak değerlendirilmiştir. 
Bu çalışma ile çalışanların hissettiği kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları ile evden ça-
lışma ve hibrit çalışma modelinde kullanılan ofis ekipmanlarının ve ekipman kullanımının 
ergonomik açıdan incelenmesinde birbirini destekleyen unsurlar olduğu gözlemlenmiştir. 
Çalışma kapsamında, çalışanların çalışma ortamlarını nasıl ergonomik hale getirebile-
cekleri ile ilgili öneriler geliştirilmiş ve uygulanması planlanmıştır. 
Sonuç olarak, evden çalışma ve hibrit çalışma modeli sürdürülen işyerleri için iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlayan, ergonomik düzenlemelerin gerçek-
leştirilmesinin kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarını azaltabileceği ön görülmekte olup, 
benzer çalışmaların geliştirilerek yaygınlaştırılması tavsiye edilmektedir. 
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Çalışma esnasında vücudun duruşu ve hareketlerin doğruluğu, çalışan performansını 
etkileyen önemli unsurlardır. Uygunsuz çalışma duruşları çalışanın performansını büyük 
ölçüde düşürmekte ve uzun vadede Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının (KİSR) 
oluşmasına sebep olmaktadır. KİSR sonucunda çalışanlar, işverenler ve devlet maddi ve 
manevi açıdan zarara uğramaktadır. Bu zararın önüne geçilebilmesi için çalışma duruşu 
analizi kritik bir öneme sahiptir. Çalışma duruşu analizi, işe özgü uygunsuz duruşların 
tespit edilmesini ve iyileştirmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada fiziksel ağırlıklı işlerde 
çalışma duruşunu analiz etmek amacı ile literatürde en çok kullanılan yöntemler detaylı 
bir şekilde incelenmiştir. Yöntemler uygulama prosedürlerine göre; yük kaldırma ile ilgili 
yöntemler, gözlem veya ankete dayalı yöntemler, kontrol listeleri ve sayısal biyomekanik 
ölçüler olmak üzere dört grupta sınıflandırılmıştır. Ayrıca, vücudun hangi kısmını analiz 
ettiği dikkate alınarak değerlendirme bölgelerine göre incelenmiştir. Çalışma duruşunun 
analiz edilmesi için sadece vücut postürünün incelenmesi yeterli değildir. Bu nedenle 
yöntemler farklı vücut bölümlerini analiz etmek ile beraber çeşitli değerlendirme 
ölçütlerine sahiptir. İşe, çalışana veya çalışma ortamına özgü bu ölçütler, analizin 
doğruluğunu, detaylılığını ve uygulanabilirliğini doğrudan etkilemektedir. Bu amaçla 
çalışma duruşu analizinde dikkate alınan etmenler derlenmiştir. Yöntemlerin değer-
lendirme ölçütlerinin farklı olmasının bir sebebi de çeşitli sektör ve çalışma kollarında 
uygulama kolaylığı sağlamasıdır.  Bu noktada yöntemlerin en çok uygulandığı sektörler 
de ayrıca belirtilmiştir. İş yükünün doğru şekilde analiz edilmesi için işe uygun fiziksel iş 
yükü ölçüm yönteminin kullanılması kritiktir. Bu çalışma ile fiziksel iş yükü analizlerinde 
uygun çalışma yönteminin seçilmesi konusuna katkı sağlaması amaçlanmıştır. 
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Covid-19 Pandemisi sebebiyle her sektörde olduğu gibi yükseköğretim sektöründe de zo-
runlu değişikliklere gidilmiştir. Bu süreçte, Pandemi nedeniyle yapılan değişiklikler ve 
eğitim verimliliği arasındaki ilişkiyi araştırmak için akademik çalışmalar yapılmıştır. 
Çoğu çalışmada bu değişiklilerin eğitimdeki verimliliğe etkisi daha çok öğrenciler üze-
rinden ölçülmüştür. Bu çalışmanın amacı ise pandemi sürecinde yükseköğretimde uygu-
lanan eğitim yöntem değişikliklerinin eğitim verimliliğine olan etkisini öğretim eleman-
larının bakış açılarıyla tespit etmektir. Çalışma yöntemi olarak bir yükseköğretim kuru-
munda görevli olan tüm öğretim üyeleri ve öğretim/araştırma görevlilerine bir anket uy-
gulanmıştır. Anket uygulanırken katılımcılar yüzyüze veya harmanlı (yüzyüze+çevrimiçi) 
ders verip vermediklerine göre iki ayrı soru havuzuna yönlendirilmiştir. Yüzyüze ders ve-
ren katılımcılar için hazırlanan soru havuzunda 44 soru, harmanlı ders veren katılımcı-
ların soru havuzunda ise 29 soru bulunmaktadır. Ankete 63 kişi katılmıştır. Yüzyüze ve 
harmanlı ders veren grupta dikkat çeken bir bulgu katılımcıların çoğunun pandemi süre-
sinde sınıf ortamını orta veya az konforlu bulması, ikinci bir bulgu ise katılımcıların ço-
ğunun yüzyüze derslerde stres seviyesini orta ve fazla bulmasıdır. Ek olarak bu gruptaki 
katılımcılar pandemi süresince gerçekleşen yüzyüze derslerde maske, ses, sağlık ve me-
safe gibi unsurlar nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirtmiştir. Yüzyüze ve harmanlı 
derslerde görülen bu zorlukların aksine çevrimiçi ders verme koşullarını ölçen soruların 
cevapları analiz edildiğinde çevrimiçi ders verme koşullarının ergonomik açıdan uygun 
olduğu yaygın görüştür. Katılımcıların çoğu çevrimiçi çalışma ortamındaki aydınlatma 
ve havalandırma koşullarını yeterli bulurken, derse odaklanmalarını etkileyecek olumsuz 
etmenlerin az olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgular dikkate alındığında pandemi süre-
cinde yüzyüze ve harmanlı derslerde ergonomik koşulların yetersiz olduğu, ancak çevri-
miçi eğitimde ergonomik koşulların büyük ölçüde sağlandığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca 
açık uçlu soruya verilen cevaplardan çevrimiçi eğitim döneminde kullanılan ders yön-
temlerinin (ders kaydı, ödevlerin çevrimiçi teslimi, çevrimiçi sınavlar vb.) faydalı bulun-
duğu ve öğretim elemenlarının bunları kalıcı yöntem olarak kullanmaya devam etme eği-
liminde oldukları anlaşılmıştır. 
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Ergonomi; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek, iş-insan uyumunu göz 
önünde bulundurarak, üretkenliği, iş verimliliğini, iş sağlığı ve güvenliğini arttırmayı 
amaçlayan disiplinler arası bir bilimdir. Bu çalışma kapsamında ele alınan tekstil 
sektöründe personel, iş ortamında uzun saatler boyunca verimliliklerini etkileyen 
fiziksel etkenlere maruz kalmaktadırlar. Bu fiziksel etkenlerin şiddetleri ve maruziyet 
süreleri operasyon, çalışan ve tesis bazında değişiklik göstermektedir. Maruz kalınan 
çevresel faktörler doğrultusunda, iş ortamının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi sonu-
cunda çalışanların ulaştıkları konfor düzeyinin verimliliklerini olumlu yönde etki-
leyeceği beklenmektedir. Bu çalışmada, bir hazır giyim (konfeksiyon) imalat işlet-
mesinde verimliliğe etki ettiği düşünülen aydınlatma, gürültü, termal konfor ve or-
tamda bulunan toz miktarı faktörlerine yönelik olarak kurgulanan Planla-Uygula-
Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsünün işletilmesine yönelik yürütülen faaliyetler 
açıklanmıştır. Çalışma kapsamında, listelenen faktörleri kapsayan 212 adet ortam ve 
kişisel maruziyet ölçümü verisi incelenmiştir. FMEA (Failure Mode and Effects Anal-
ysis) yöntemi kullanılarak bu faktörlerin çalışan verimliliğine olan etkisinin kullanımı 
bir örnek üzerinden açıklanmıştır. Bu çalışmanın ergonomi literatürüne vaka 
çalışması olarak katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Üretim ortamlarında çalışanların göz sağlığını korumak ve olası iş kazalarını mümkün 
olan en düşük seviyeye indirebilmek için dikkate alınması gereken fiziksel faktörlerden 
biri de aydınlatmadır. Yürütülen işin gerektirdiği özelliklere göre dizayn edilmiş iyi bir 
aydınlatma sistemi çalışanların görme yetenekleri birlikte değerlendirildiğinde üretim 
ortamlarındaki risklerin daha kolay fark edilmesini mümkün kılabilir. Üretim ortamla-
rında yapılan işin niteliğine bağlı olarak ekonomik parametreler de dikkate alındığında 
aydınlatma koşullarını iyileştirmek mümkündür. Ancak yapılan işin niteliği gereği çok 
yüksek şiddette aydınlatmaya gerek duyulan iş ortamlarında ışık kaynaklarının çalışanın 
gözünü rahatsız etmeyecek şekilde düzenlemesi mümkün olmayabilir. Parıltı ve kamaşma 
etkilerinin yanı sıra, çok yüksek şiddette aydınlatma ile uzun zaman çalışma durumu göz 
yanılması ile hareketli parçaların dönme yönünün ters olarak algılanmasına, döner bı-
çakların çalışırken duruyormuş gibi algılanmasına neden olabilir. Bahsi geçen bu etkiler 
çalışanların iş kazası yapma olasılıklarını artırma potansiyeline sahiptir. Bu durumda 
işverenlerin çalışanın sağlığını korumak ve iş kazalarını önlemeye yönelik yükümlülükle-
rinin yerine getirilmesine yönelik olarak iş değişim çizelgeleri kullanılabilir. Bu çalışma-
nın amacı klasik bir iş değişim çizelgeleme modeline aydınlatma faktörü ile ilgili kısıtla-
rın nasıl eklenebileceğinin araştırılmasıdır. Bu bağlamda tam sayılı bir matematiksel mo-
del önerisi yapılarak, önerilen model deneme verileri ile GAMS 24.9.1 paket progra-
mında CPLEX çözücüsü ile test edilmiştir. 
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Çalışanların üretim ortamında verimli olabilmeleri için yapılması gerekenlerden biri, iş-
yerinde sağlıklı ve güvenli ortamın sağlanmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışma-
larında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerle birlikte her türlü çalışma ortamında, tehlike-
lerin belirlenmesi ve bu tehlikelere bağlı olarak ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi, 
çalışanlara güvenli bir ortam sunulması açısından kritik öneme sahip uygulama basa-
maklarından biridir. Risklerin değerlendirilmesi için literatürde kabul görmüş birbirin-
den farklı tekniğin uygulandığı, bu tekniklerin zamanla değiştiği ve süreçlerin ihtiyacına 
göre gelişim gösterdiği bilinmektedir. Bu gelişime bir katkı olarak, bu çalışma kapsa-
mında bir üretim işletmesinde risk değerlendirmesi yapılırken birden fazla uzmanın gö-
rüşünün sürece dâhil edilmesine ve risk değerlendirmesi sürecinin içerdiği belirsizlikle-
rin dikkate alınmasına olanak sağlayan bulanık birçok kriterli karar verme yöntemine 
dayalı risk değerlendirme tekniği önerisi yapılmıştır. Hesaplama karmaşıklığının az ol-
ması ve uygulama pratikliği açısından önerilen risk değerlendirme yaklaşımında kulla-
nılan yöntem, aralık değerli tip-2 bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yaklaşımıdır. Öne-
rilen yaklaşımın kullanılabilirliğinin gösterilmesi için Ankara’da faaliyet gösteren bir 
üretim işletmesinde tehlikelere dayalı olarak belirlenen riskler değerlendirilmiştir. Risk-
lerin değerlendirilmesi aşamasına ikisi ele alınan işletmede görev yapan İSG profesyo-
neli, ikisi İSG alanında çalışmalar yapan akademisyen, biri de işletmede uzun yıllardır 
çalışan mavi yakalı personel olmak üzere beş kişilik bir uzman ekibinin katılımı söz ko-
nusu olmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar işletme ile paylaşılmış ve işletme yöneti-
cilerine yüksek öncelikli risk grupları için bir takım önlem önerileri sunulmuştur.  
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Anahtar Kelimeler Öz 
İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG 
Algısı, iş kazaları 

Üretimin dijital dönüşüme geçmesinin ardından değişen çalışma hayatında, yoğun iş 
temposu nedeni ile giderek artan bir öneme sahip olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusu-
nun temel amacı kişileri iş kazalarından ve meslek hastalıklarından koruyarak, sağlıklı 
ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasıdır.  
 
İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) erken kariyer eğitimi sırasında üniversite eğitimine da-
hil edilmesi yönetim, örgütlü emek, hükümet ve çalışanların kendilerini korumaları için 
gereken iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini her zaman güvenilir ve proaktif bir şekilde 
yenileyebilmeleri açısından temel bir yaklaşım olmalıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen 
bilimsel düzenlemeler, teknik eleman olarak sahada önemli yer tutan ara elemanların 
eğitim aldığı meslek yüksek okullarında da bu derslerin zorunlu olarak okutulmasına 
olanak vermiştir.  
 
Bu çalışmanın temel amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin aldıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri 
sonucunda algı düzeylerinin belirlenmesidir. Betimsel analiz niteliğindeki bu 
araştırma, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO’da öğrenim gören beş ayrı 
programdan toplam 350 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 5’li Likert tipinde 33 mad-
delik anket formu katılımcılara Google Forms aracılığı ile gönderilmiş, kullanılabilir 
333 form değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların % 46,8’i meslek lisesi mezunudur. 
%46,8’inin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu hakkında bilgisi vardır. 
%96’sı İş Sağlığı ve Güvenliğine dikkat edilmesinin iş verimine olumlu katkıda 
bulunacağını belirtmiştir. İş sağlığı ve güvenliği programında öğrenim gören öğrencil-
erin programları gereği İSG algıları beklenilen şekilde yüksek çıkmıştır. Araştırmanın 
sonucuna göre, aldıkları İş Sağlığı ve Güvenliği dersi, öğrencilerin kendi ilgi alan-
larında iş sağlı ve güvenliği ile ilgili olarak daha bilgili oldukları sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler Öz 
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Konfor Koşulları 
 

2019 un son günlerinde ortaya çıkan küresel Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020 tarihi 
itibari ile üniversite öğrencileri zorunlu olarak uzaktan eğitim almak durumunda kal-
mışlardır. Bu çalışmada; tasarım eğitiminde önemli bir yeri olan atölye çalışmalarını, 
konut ortamlarında gerçekleştirmek zorunda kalan öğrencilerin içinde bulundukları er-
gonomik koşullar irdelenmiştir. Betimsel araştırma yöntemi ile yapılan çalışma, çeşitli 
vakıf ve devlet üniversitelerinde mimarlık ve iç mimarlık lisans eğitimi alan öğrencilerle 
sınırlandırılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için   sistematik soru formu oluştu-
rulmuş ve yaklaşık 120 öğrenciye internet üzerinden iletilmiştir. Araştırmada örneklemi 
oluşturan öğrencilerin sahip oldukları çalışma mekanlarının; mekânsal, görsel, işitsel ve 
termal konfor koşulları değerlendirilmiştir. Formun sonunda öğrencilere uzaktan eğitim 
sürecinden duydukları genel memnuniyet 5’li likert ölçeğinde sorulmuştur. Veriler SPSS 
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizi sürecinde; çoklu regresyon 
analizi ve bu analize ilişkin yapılması gereken testler uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda 
öğrencilerin çalışma yaptıkları mekanlardaki; görsel konfor koşulları ile uzaktan eğitim 
sürecinden duydukları memnuniyet arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görül-
müştür.  
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Üniversitesi. 

Gelişen dünyada iş ve insan arasındaki ilişkinin ilerlemesi ve insana verilmesi gereken 
değerin anlaşılması ile ergonomi biliminin önemi artmaktadır. İnsan ile iş arasındaki 
uyumu esas alan ergonomi, aynı esnada çevresel etmenleri ve mekanları mercek altına 
almaktadır. İşin yapıldığı ve öğrenmenin devam ettiği ortamlar olarak tanımlanan ça-
lışma ortamları, insanların günlük yaşantıda zamanlarının yarısından fazlasını geçir-
mekte oldukları mekanlardır. Bu mekanların ergonomik tasarlanması ile çalışanlar ve iş 
arasındaki uyumun sağlanması, çalışanların s ağlığına ve konforuna doğrudan etki et-
mekle birlikte yürütülen işin verimini de artırmaktadır. Bu çalışmada, II. Abdülhamit za-
manında (1876-1909) yapıldığı tespit edilen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi binasında akademik ve idari personellerin çalışma ortamı ergonomisi incelenmekte-
dir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yıldız Sarayı tesisi içerisinde yer alan ve yapıl-
dığı dönemde Damatlar Dairesi olarak kullanılan eski saray yapısının günümüzde eğitim 
yapısı olarak kullanılması, akademik ve idari personellere uygun hale getirilen ofis or-
tamlarında çalışma ortamı ergonomisi incelenmiştir. Çalışma verilerini toplamak için 
nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmış olup, fakülte akademik ve idari 
personellerden oluşan toplam 50 personele anket uygulanmıştır.  Buna ek olarak çalışma 
ortamında kullanılan donatı elemanlarının boyutsal özelliklerinin kullanıcıların antro-
pometrik verilere uygunluğu nitel araştırma yöntemlerinden olan gözlem ve yerinde öl-
çüm yöntemi ile tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan anket literatürde yer alan ofis 
ergonomisi ve çalışma ortamı ergonomisi çerçevesinde geliştirilmiştir. Anket neticesinde 
mekanların fiziksel konfor koşulları bakımından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Mekan-
larda kullanılan araç gereçlerin ergonomik koşullara uygun olduğu belirlenmiştir fakat 
çalışma masalarının mekân içerisindeki konumları ve birbirlerine göre yerleşimlerinin 
yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İŞE BAĞLI SES HASTALIKLARININ YÖNETİMİNDE VOKAL ERGONOMİ 
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Konuşmanın temel öğesi olan ses; gırtlak, akciğerler, kas-iskelet sistemi ve psiko-
nörolojik sistemlerin birbirleri ile koordineli olarak çalışması sonucu oluşmaktadır. Ses; 
iletişim için en etkili araç olmasının yanı sıra özellikle öğretmenler, çağrı merkezi oper-
atörleri gibi profesyonel ses kullanıcılarında çalışma aracıdır. İnsan sesini oluşturan en 
önemli organlar ses telleri (vokal kordlar) ve onların bağlı bulunduğu kaslardır. Sesin 
yoğun kullanımı, vokal kordlarda tekrarlayan travmalara neden olur ve ses tellerinin 
dokusunda yapısal (organik) değişikliklere yol açabilir.  
Konuyla ilgili literatür taramasında; ses (vokal) yorgunluğunun, uzun süreli ses 
kullanımına bağlı olarak gelişen vokal yüklenmeye bağlı olduğu, ses yükünün artmasına 
yol açabilecek ve sesi olumsuz etkileyebilecek birçok faktörün bulunduğu görülebilmekte-
dir. Normal popülasyona oranla bu grup çalışanlarda göreceli olarak daha fazla 
karşılaşılan ses rahatsızlıklarının oluşmasında, sesin gün içerisinde toplam kullanımının 
yanı sıra iç ortam hava kalitesi, ortam gürültüsü, uygun olmayan duruşlar önemli bir 
yere sahiptir.  
Mevcut durumda iş etkinliklerinden kaynaklanan ajanlar ve maruziyetlere bağlı meslek 
hastalıkları listesinde yer almamakta olup, çalışma ilişkilerindeki değişim doğrultusunda 
sesin önemli bir çalışma aracı haline gelmesiyle ilerleyen dönemde mesleki olarak değer-
lendirilmesi kaçınılmaz olacaktır  
Çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik iş sağlığı güvenliği çalışmaları, 
iş-çevre-insan uyumunun ön planda değerlendirildiği ergonomik yaklaşımlar ile büyük 
oranda bağlantılıdır. Bu çalışmada ülkemizdeki profesyonel ses kullanıcılarında gelişe-
bilecek işe bağlı ses sorunları irdelenmiş ve bu rahatsızlıkları önlemek için vokal er-
gonomik prensipler çerçevesinde öneriler geliştirilmiştir.  
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İş sağlığı ve güvenliği, işletmeler için son derece kritik öneme sahip alanlardan biridir. 
İş kazalarının önlenmesi ve verimin arttırılması için zamanında uygulanacak etkili risk 
analizi yöntemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Literatürde risk analizi amacıyla kullanıla-
bilecek pek çok teknik önerilmiştir.  Bu tekniklerden biri de Fine-Kinney yöntemidir. 
Klasik Fine-Kinney yönteminde yer alan puanlama skalalarına göre risk düzeylerinin 
belirlenmesi çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, uzmanların olasılık, 
frekans ve şiddet parametrelerini dilsel ifadeler aracılığıyla vermeleri daha pratik ve 
etkili bir yöntemdir. Uzmanların dilsel ifadelerindeki belirsizlikleri modellemek için ise 
bulanık mantık kullanılmaktadır. Bu çalışmada bulanık kural tabanı ile Fine-Kinney 
yöntemi entegre edilmiş ve iş güvenliği risklerinin önceliklendirilmesi amacıyla uygu-
lanmıştır. Bulanık kural tabanı oluşturulurken belirsizliğin ayak izi dikkate alınmış, bu-
lanık üyelik derecelerinin belirli bir aralık içerisinden değerler alabildiği durumlar mod-
ellenmiştir. Böylece aralık tip-2 bulanık kural tabanı kullanan Fine-Kinney yöntemi 
geliştirilmiştir. Önerilen yöntem Türkiye’de faaliyet gösteren bir tekstil firmasında uygu-
lanmıştır. Öncül çalışmalar, önerilen yöntemin klasik Fine-Kinney yöntemine göre daha 
doğru risk sınıflandırması yaptığını ortaya koymaktadır.  
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Çalışmanın gerçekleştirilme amacı, kullanıcıların e-ticaret platformlarının web sitesi ve 
mobil uygulamalarının tasarım yönünden kullanıcı etkileşimi için sorun oluşturacak hat-
aların belirlenebilmesidir. Bu kapsamda, Türkiye’nin en yüksek ticari iş hacmine sahip 
olan e-ticaret platformlarından birisi olan Çiçeksepeti’nin web ve mobil site platformları 
ele alınmaktadır. Bu araştırmada, amaçlı bir örneklem grubu olarak belirlenen web 
tasarım konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olan kişiler seçilmiştir. Bu araştırma 
öncesinde belirlenen örnek olay kullanım rehberi çerçevesinde gerçekleştirilen deneyimi 
sürecinde değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma metodu olarak izlenecek yol 
analizi yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada, ergonomik bir tasarım gereksinimlerini 
belirten kullanıcı deneyimi ve kullanıcı etkileşimi kuralları temel alınarak uzmanlar 
tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Çiçeksepeti Platformu-
nun Web ve Mobil versiyonlarındaki kullanıcı deneyimi ve kullanıcı etkileşimi faktörleri 
temelinde 10 farklı tasarım hatası tespit edilmiştir. Bu araştırma amacı kapsamında 
seçtiği Çiçeksepeti Platformuyla belirlenen örnek olay alışveriş sürecinde sınırlı bir 
çerçevede gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklem ve araştırma tasarımı özel-
likleri doğrultusunda elde edilen bulgu sonuçları araştırma kapsamıyla sınırlıdır. Bu 
araştırma metodolojik olarak alan yazında katkı sağlayacak bir şekilde tasarıma sahiptir. 
Ayrıca, araştırma kapsamında ele alınan örnek firma ile ilgili bulgular aynı sektörde yer 
alan e-ticaret platformları için kullanılabilirlik faydalı bulgular ve öneriler içermektedir. 
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Anahtar Kelimeler Öz 
Bel incinmeleri, Yapay Sinir 
Ağları, Risk Analizi. 
 

Bel rahatsızlıklarının anatomik incelemesi oldukça zordur. Çeşitli maruziyetler sonucu 
oluşan bel incinme ve travmalarında hangi faktörlerin etkili olduğu konusu halen 
tartışılmaktadır. Bel rahatsızlıklarının başlamasına neden olabilecek potansiyel risk fak-
törleri, karmaşık bir şekilde etkileşime girer ve gerçekçi bir analiz için ayrıntılı veri 
ölçümü yapabilecek bir analizci gerekir.  Günümüzde iş yeri güvenliğinde yapılan risk 
analizlerinde bilgisayar destekli karar destek sistemlerinin birçok faydası görülmektedir. 
Bu çalışmada, çalışma duruşları için risk değerini tahmin edebilecek bir yapay sinir ağı 
modeli geliştirilmiştir. Bu nedenle, gerçek sahadan alınmış yük kaldırma sıklığı, tepe 
açısal bükülme, tepe sagital düzlemde açısal durum, lateral düzlemde tepe açısal durum 
gibi veriler kullanılmıştır. Sahadan alınan gerçek veriler, yapay sinir ağlarında yaygın 
olarak kullanılan eğitim algoritmaları ile öğrenme sürecine tabi tutulmuştur. 148 veri ile 
ortalama % 90 oranında doğru şekilde risk tahmini yapabilen bir model elde edilmiştir. 
Sonuç olarak, önerilen model ile endüstriyel ortamlarda yüklerin elle taşınması sebebiyle 
oluşan riskin çeşitli verilerle incelenmesi daha pratik ve hızlı bir biçimde yapılabilir.  
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Çalışma ortamlarında daha etkili ve verimli sonuçlar elde etme amacı, karar verme 
kavramına her geçen gün daha çok önem kazandırmaktadır. Gelişim hızıyla doğru 
orantılı olarak karmaşıklaşan ve birden fazla parametreye bağlı olarak değişkenlik 
gösteren karar problemlerine, bilimsel bir yaklaşım olmadan yanıt aramak zaman yöne-
timi açısından da uygun olmamaktadır. Bu doğrultuda karar problemlerinin özelliklerine 
ve amaçlarına göre çeşitlenen Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri 
geliştirilmiştir. Bu yöntemler ile karar verme ihtiyacı duyulan her konuda sorunlara 
çözüm aranmaktadır. İnsan, makine ve çevreyi ortak bir paydada toplayarak insanın işe 
işin de insana uyumunu sağlamayı hedefleyen ergonomi disiplininde, söz konusu insan 
makine sisteminin performansını arttırmak için birçok karar probleminin ele alınması 
gerekmektedir. Zaman ve bütçe kısıtları göz önüne alındığında ergonomik iyileştirme 
çalışmalarının etkilerini uzun vadede göstermesi ve yatırım gerektirebilmesi, işletmelerin 
ergonomi parametrelerini dikkate alma konusunda çekimser kalmasına neden olmak-
tadır. Bu çalışma ile derlenen makalelerde %68 oranında AHP-TOPSİS gibi ağırlık-
landırma ve sıralama imkânı sunan ÇKKV yöntemleri, ergonomi konuları için 
kullanılmıştır. Aynı zamanda analizlerin %44 oranında birden fazla yöntem ile 
bütünleşik, %26 oranında bulanık ÇKKV yöntemleri ile incelenmiş olması ergonomi 
alanında detaylı bir analiz ile geçerlilik sağlama ihtiyacının göstergesidir. Analiz sonu-
cunda, en çok yoğunlaşılan sektörlerin üretim ve sağlık sektörleri olduğu görülmektedir. 
Ürün tasarımında ergonomik kriter seçimi, ergonomik risk faktörlerinin sıralanması ve 
ergonomik rotalama gibi konulara eğilim olduğu gözlemlenmiştir. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                      
* Sorumlu yazar e-posta: senaorhan96@gmail.com 

mailto:senaorhan96@gmail.com
https://orcid.org/
mailto:haticeesen.kou@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3641-4611
https://orcid.org/0000-0003-3641-4611
mailto:senaorhan96@gmail.com


 

31 27. Ulusal Ergonomi Kongresi 25 – 27 Mart 2022, Yaşar Üniversitesi, İzmir 

ÖZ DEĞERLENDİRME ERGONOMİ ANKETİ KULLANILARAK İSKELET KAS RA-
HATSIZLIKLARI RİSK DURUM TESPİTİ 

 
Ali İŞERİ1* , Tuğçe TOPAL2  

 
1 İstanbul Rumeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, ali.iseri@rumeli.edu.tr ,  

ORCID No:  https://orcid.org/0000-0002-0340-7039 
                                                                           2 Necixs Bebe Giyim Verimlilik Uzmanı, tugce.topal.tr@gmail.com  
 
Anahtar Kelimeler Öz 
 Öz değerlendirme 
Ergonomi anketi 
İskelet kas ra-
hatsızlıkları 
Bebe giyim firması  
 

Öz değerlendirme anketleri ergonomik risklerin değerlendirilmesi açısından öncül bir rol 
oynar ve oldukça önemlidir. Ergonomist bu anketler sayesinde çalışanlardan hızlı ve kolay 
bir şekilde toplanan risk verilerini işler ve riskli departman veya işleri kolaylıkla tespit eder. 
Sonrasında bu bölgelerde detaylı analizler yaparak riskleri verimli ve etkin bir şekilde mini-
mize edebilir. 
Bu çalışmanın kapsamı Bursa ili Vişne Caddesi bölgesinde faaliyet gösteren bir bebe giyim 
firmasının farklı departmanlarındaki ergonomik risk faktörlerini bir öz değerlendirme anketi 
kullanarak tespit etmektir. Kullanılan öz değerlendirme anketi Ergonomics Plus tarafından 
sağlanan genel ergonomi anketidir. Bu anket çalışmasına şirketin farklı departmanlarında 
çalışan 75 kişi katılmıştır. Çalışanlar tek sayfadan oluşan bu anketi şirketin verimlilik uzmanı 
gözetiminde doldurmuştur. 
Anket formunda çalışanlardan isim toplanmamış, sadece yaş, cinsiyet ve departman bilgileri 
istenmiştir. Çalışanlar bu demografik bilgiler yanında vücutlarında hissettikleri ra-
hatsızlıkları 5li likert ölçeği kullanarak belirtmişlerdir. Bunun için anket üzerindeki vücut 
bölümlerini gösteren figür kullanılmıştır. 
Sonuçlar üzerinde hem tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış hem de ANOVA yöntemi 
kullanılarak analiz yapılmıştır. Ankette yer alan tüm vücut bölümleri için bir ANOVA modeli 
kurulmuştur. Bağımlı değişken olarak çalışanın ilgili vücut bölümü için verdiği rahatsızlık 
seviyesi alınmış, bağımsız değişkenler olaraksa demografik veriler (cinsiyet, yaş ve depart-
man) kullanılmıştır. Oluşturulan ANOVA modellerinde sadece departman etkisi boyun, 
cinsiyet etkisi ise omuz rahatsızlıklarında anlamlı çıkmıştır. Bunun haricindeki diğer model-
lerin istatistiksel anlamlılığı çıkmamıştır. 
Bununla beraber tanımlayıcı istatistikler özellikle sırt (μ=2,35, σ=1,76) ve bel (μ=2,32, 
σ=1,70) bölgelerinde çalışanların ciddi rahatsızları olduğunu göstermektedir. Bu bölgeleri 
sırasıyla omuzlar (μ=2,01, σ=1,89), boyun (μ=1,89, σ=1,73) ve ayak/ayak bilekleri (μ=1,49, 
σ=1,80) izlemektedir. 
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Yük kaldırma ile vücuda etki eden yüklenmelerinin arttığı ve bu artışın başta bel ağrısı 
olmak üzere pek çok kas-iskelet sistemi hastalığına neden olduğu bilinmektedir. Kas-
iskelet sistemi hastalıklarını önleyebilmek için veya en aza indirebilmek için yük kaldırma 
sırasında oluşan risk faktörlerini iyi anlamak gerekir. Bu çalışmanın amacı yük kaldırma 
işlerinde ergonomik risk faktörlerinin (yük ağırlığı, yükün konumu, yük kaldırma açıcı 
vb.) bel bölgesindeki omurlar arası disklere binen kuvvet miktarlarını nasıl etkilediğini 
ortaya koymaktır. Bu amaçla AnyBody yazılımı ile statik bir yük kaldırma hareketi mod-
ellendi. Farklı yük ağırlıkları, yükseklikleri ve kaldırma açılarının bağımsız değişkenler 
olarak seçildiği bir deney çalışması ile yük kaldırma sırasında bel bölgesi omurlar arası 
disklere (L3/L4, L4/L5 ve L5/S1) uygulanan basma kuvvetleri (proximal distal force) kin-
ematik ve kinetik analizler sonucunda elde edildi. Çalışmada ayrıca kaldırılan yükün 
ağırlık merkezinin vücudun ağırlık merkezine uzaklığının etkisi incelenmiştir. Sonuçlar i) 
kaldırılan yükün ağırlığındaki artışın, ii) kaldırma yüksekliğindeki artışın, iii) yük 
kaldırma açısındaki büyümenin ve iv) yük ile vücut ağırlık merkezi arasındaki mesafenin 
büyümesinin disklere binen basma kuvvetlerini arttırdığını ortaya koymuştur. Basma 
kuvvetlerindeki artışın özellikle düşük disk seviyelerinde daha fazla etkili olduğu tespit 
edilmiştir (en yüksek yüklenmeler L5/S1 seviyesinde gözlenmiştir). Çalışmanın sonuçları 
ayrıca yaygın olarak kullanılan bir ergonomik risk değerlendirme yöntemi olan NIOSH 
yük kaldırma denklemi ile karşılaştırılmış ve sonuçlarda paralellikler elde edilmiştir. Bu 
çalışma, yük kaldırma sırasında ortaya çıkan ergonomik riskleri değerlendirme ve 
kontrol altına alabilmek için yük kaldırma işlerinin yeniden tasarlanmasında kullanıla-
bilecek önemli bilgiler sunmaktadır.   
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 Teknolojideki gelişmeler üretim ve rekabetin yükselmesiyle, iş hayatında çalışanların 
sağlık ve güvenliklerine yönelik tehlikelerin artmasına neden olmaktadır. Araç ve gere-
çlerdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak insanların hem fiziksel hem de zihinsel 
yeteneklerinde gelişmeler olmaktadır. Bu yetenekler eğitim ve alıştırma yoluyla kazanıla-
bilir. Etkili bir temel bilgi ve araştırma olmadan insan makine sistemlerinin insan-
callaştırılması söz konusu değildir. Tersanede işin yapılış şekli, çalışanların iş esnasında 
çalışma duruşları ve çalışma ortamı çalışanların performansını etkilemektedir. Bu du-
rum, insan sağlığını negatif etkilemekle birlikte iş gücü kaybına da yol açmaktadır. 
Çalışma esnasında ve sonrasında rahatsızlıkların oluşmasını ve kalıcı hale gelmesini 
önlemek amacıyla, uygun olmayan duruşların ergonomik olarak incelenmeli ve iş sağlığı 
kurallarına uygun hareket etmelidir. Bu çalışmada en önemli konulardan biri çalışma 
duruşlarıdır. İnsan sağlığını tehtit eden tersane çalışanları üzerinde yapılan bu 
çalışmada ayakta durmak, eğilmek, dönmek veya yatmak gibi duruşlar ergonomik olarak 
uygun olmayan, çalışan sağlığını ve performansını etkileyen, tersane atölyelerinde üretim 
tezgahında çalışan, torna tesviye yapan yada kesilen parçaların boyamalarını yapan 
çalışanların duruşları incelenmiştir.Bahsi geçen duruşlar sadece kas-iskelet sistemi ra-
hatsızlıklarına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanın iş performansını ve üretim 
kalitesini de düşürür. Bu bildiride çalışma sürecinde uygun olmayan çalışma du-
ruşlarının yarattığı rahatsızlıklar ve bu duruşları iyileştirmek için kullanılan yöntemler 
ve bu yöntemlerden biri olan REBA ve RULA ile tersane çalışanları üzerinde bir uygu-
lama örneği tartışılmaktadır. Tersanelerdeki iş istasyonlarının genel özellikleri sanayii 
ve hizmet sektöründekilerden oldukça farklıdır. REBA ve RULA yöntemi kullanılarak elde 
edilen veriler analiz edilerek sayısal olarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerde 
çalışma duruşlarının oluşturacağı risklerin ve tehlikeli durumların öngörülmesi mümkün 
olduğundan gerekli önlemlerin ilgililer tarafından alınması söz konusu olabilmektir. 
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Gelişen teknoloji ve bakış açısı ile birlikte endüstride karşılaşılan kas iskelet sistemi ra-
hatsızlıkları ve meslek hastalıklarını önleyen, verimlilik artışına sebep olan bütünsel er-
gonomi çalışmaları önem kazanmaktadır. 
Bu çalışmada üretim alanında gerçekleşen itme çekme ağır kaldırma uygunsuz çalışma 
postürü ve alışkanlıklarına yönelik çalışana, çalışma alanına ve ekipmanına yönelik   er-
gonomi analizleri, ekipman önerileri, theraband egzersizleri gibi vücut farkındalığı ak-
tivitelerine ek olarak Medipol Endüstride Sağlık Projesi (MEDES) koruyucu önleyici re-
habilitasyon hizmetleri ile birlikte de proje gerçekleştirildi.  
Bu projede ilk olarak 298 çalışana çalışma pozisyonu, ağrı durumu, fiziksel aktivite 
sıklığı ve uyku kalitesi ile ilgili bir anket formu iletildi. Çalışmanın sonunda bireysel 
sonuçları konu bilgilerini ve kurumun ücretsiz sağlık hizmetlerini anlatan kitapçık birey-
sel açıklama ve yönlendirmelerle dağıtıldı. Ağrı seviyesi yüksek, çalışma pozisyonu ve 
postür bilgisi düşük 2 çalışma alanına ergonomi alan değerlendirmesi yapıldı, öneriler 
sunuldu. Sonuçlara bağlı seçilen 70 çalışana ayak taban basınç analizi, vücut denge 
değerlendirmesi, postür ve kas kuvveti değerlendirmesi gerçekleştirildi, sonuçlar kurum 
hekimi ile birlikte çalışanlarla paylaşıldı. Uygun egzersiz eğitimi ve önerileri verildi 
Kas iskelet sistemi hastalıklarını azaltma, farkındalıklı ve sürdürülebilir bütünsel temelli 
ekiple ergonomi çalışmalarının önemi bir kez daha anlaşıldı. 
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Ergonomi, bireylerin yaptıkları işe, yapılan işin bireylere uyumunu hedefleyen ve güvenli, 
verimli ve rahat kullanımı için sistemlerin, organizasyonların, işlerin, bireylerin yetenek 
ve sınırlamaları hakkındaki bilgileri kullanarak verimliliğin artırılmasında önemli rol 
üstlenenen çalışmaların bütünüdür. Bu çalışmada, MEDES (Medipol Endüstride Sağlık) 
Koruyucu Önleyici Sağlık Hizmetleri kapsamında ergoterapistler tarafından, SIEMENS 
Gebze EA fabrikasında saha ziyaretleri yapılarak çalışanlar, çevre ve yapılan iş alanları 
Kişi-Çevre-Aktivite (PEO) modeli perspektifinde gözlemlenerek mevcut durum analizi 
yapılmıştır. Çalışma alçak gerilim şalt cihazları üretimi yapılan fabrikadaki ana sü-
reçlerden olan AG montaj, hat 4 montaj, komisyonlama, boyahane bölümlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede öncelikli problem alanları belirlenmiş, yapılan işlerin 
iş akış şeması oluşturulmuş, çevrede ergonomi değerlendirmeleri yapılmıştır. Çalışan er-
gonomi değerlendirmeleri Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi (HMD) ile yapılmıştır. 
Sonuçlara göre değerlendirilen görevlerin büyük çoğunluğunda yüksek risk ve çok yüksek 
risk tespit edilmiştir. Hat 4 Montaj alanında boyun skoru, komisyonlama alanında bel 
skoru, boyahane alanında ise bel, omuz/kol skorları çok yüksek riskli bulunmuştur. 
Yapılan iş analizi ve çevresel analizler sonucunda ergonomik açıdan riskli olduğu tespit 
edilen iş görevleri ve iş akışı için maliyet etkinliği ile iyileştirme önerileri sunulmuştur. 
Komisyonlama bölümünde organizasyonel ergonomi kapsamında iş akışının ve çalışan 
verimliliğinin artırılması için 5S olarak da bilinen Toyota Way yönteminin uygulamaya 
konması önerilmiştir. İş ve çevre ile ilgili değerlendirme ve sonuçların yanı sıra çalışan-
ların ayak taban basınç analizi, vücut denge değerlendirmesi, postür ve kas kuvveti 
değerlendirmesi de yapılmıştır. Endüstriyel ergonomi kapsamında; birey, iş analizi ve 
ergonominin birlikte bütüncül olarak ele alınarak çalışan sağlığının korunması ve 
oluşabilecek problemlerin önlenmesi hedeflenmelidir.  
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COVID-19 SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM ALAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 
ERGONOMİLERİNİN İNCELENMESİ  
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Anahtar Kelimeler Öz 
COVID-19 
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Oturma postürü 
Uzaktan eğitim 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile ülkeler sosyal izolasyon sürecine 
girmiş, salgının etkisini azaltmak amacıyla belli başlı tedbirler alınmıştır. Ülkemizde ilk 
vakanın çıkmasıyla birlikte okullar tatil edilmiş, eğitime Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerin-
den bilgisayar ya da televizyon aracılığıyla devam edilmiştir. Ergonomik olmayan or-
tamlarda eğitim gören çocuklar ilerleyen yıllarda pek çok rahatsızlık ile 
karşılaşabilmekte bunun sonucunda aldıkları eğitimin kalitesini etkileyen unsurlar ortaya 
çıkabilmektedir. Öğrencilerin başarısı açısından bulunduğu fiziki çevreyi düzenlemek 
gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 sürecinde sosyal izolasyon kapsamında 
okulları kapanan ve Mart-Haziran 2020 tarihleri arasında EBA üzerinden uzaktan eğitim 
alan ortaokul öğrencilerinin ergonomilerinin incelenmesidir. Çalışmaya EBA üzerinden 
uzaktan eğitim alan 11-14 yaş aralığındaki 42 ortaokul öğrencisi dahil edilmiştir. 
Çalışmaya dahil edilen çocukların ebeveynlerine araştırmacı tarafından oluşturulan ve 
3 ana başlıktan oluşan Online Veri Formu gönderilmiştir. Formda bilgilendirilmiş onam 
formu, demografik bilgilere yönelik sorular ve öğrenci çalışma ortamı ergonomi kontrol 
listesi bulunmaktadır. Öğrencilerin ergonomilerini değerlendirmek için Çalışanın Üst 
Ekstremitelerini Değerlendirme Formu (ÇÜEDF) kullanılmıştır. Öğrenciler ebev-
eynlerin gönderdiği videolar aracılığıyla tek bir araştırmacı tarafından değer-
lendirilmiştir. Öğrenciler ÇÜEDF ile sağ taraf ve sol taraf ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Sağ taraf için “Bireyin daha ileri düzeyde değerlendirilmesi gerekli” düzeyinde bulunan 
öğrencilerin oranı %64,3, sol taraf için bu oran %69 olarak kaydedilmiştir.  Sağ taraf ve 
sol taraf puan ortalamaları eş değer bulunmuştur. Çocukların ekran süreleri ve ÇÜEDF 
puanları ile ebeveynlerin ergonomi bilgileri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
Bu durum ebeveynlerin ergonomi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermekte-
dir. Bu sonuç doğrultusunda öğrencilerin ve ebeveynlerin gelecekte oluşabilecek kas-
iskelet ağrıları riskine yönelik ergoterapistler tarafından ergonomi hakkında daha fazla 
bilgilendirilmeye ve desteklenmeye ihtiyaçları olduğu düşünülmektedir. 
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TARIM ÇALIŞANLARINDA ERGONOMİK RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
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Tarım, yapılan işlerin çeşitliliği nedeniyle iş gücüne katılım olanakları açısından elverişli 
olduğu için hem kayıtlı hem de kayıt dışı çalışanlar olmak üzere önemli ölçüde bir isti-
hdama sahiptir. Bu iş kolunda çalışanlar yaşadıkları yer, eğitim, gelir seviyeleri vb. sosy-
odemografik özellikler yönünden dezavantajlı olabildiği gibi tarımın doğası gereği de 
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görev almaktadırlar. Tarımda sanayileşmenin artmasının 
yanı sıra kas gücüyle çalışmanın hala devam ediyor olması çalışan sağlığı açısından 
birçok soruna yol açmaktadır. Bunlardan biri de ergonomik risklerin neden olduğu kas 
iskelet sistemi hastalıklarıdır. Bu bağlamda tarım çalışanlarında ergonomik risklerin 
çalışan sağlığı ile ilişkisini saptamak amacıyla ilgili literatür incelenerek derleme bir 
çalışma yapılmıştır. Sabit, hareketli ya da tekrarlayan pozisyonlar gerektiren, çeşitli 
tarım faaliyetlerinde çalışanlara yönelik yapılmış REBA (Tüm Vücut Değerlendirme 
Yöntemi) ergonomik risk değerlendirme çalışmaları incelendiğinde tarım çalışanlarının 
REBA skorları genel olarak orta ve yüksek risk seviyesinde saptanmıştır. Çalışanların 
duruşları bağlamında, vücut rotasyonları, fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri 
incelendiğinde, ergonomik risklerden kaynaklanan başlıca kas iskelet sistemi has-
talıkları, lomber disk hernisi, diz-kalça artriti, bel, omuz ve boyunda ligament hasarı 
olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla çalışan sağlığı için kas gücünün riskli olduğu tarım 
işlerinde mümkün olduğunca makinelerin ya da otonom sistemlerin tercih edilmesi bunun 
mümkün olmadığı durumlarda çalışanlara tarım faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
temelli ergonomik çalışma koşulları ve davranışları eğitimi verilmesi önerilmektedir. 
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*Risk Yönetimi Deneği “Sağlıklı İşyerleri Yükleri Hafifletiyor” Proje Grubu 
Anahtar Kelimeler Öz 
Ergonomi 
EU-OSHA 
İş sağlığı ve güvenliği 
Meslek hastalıkları 
Primer koruma  

Değişen teknolojiler ve üretim modelleri, değişen sosyo kültürel yapı ve toplumsal dina-
mikler ergonomik risklerin biçim ve türlerini değiştirse de halen işten kalmalar, direk ve 
dolaylı maliyetleri bakımından ergonomik risklerin önem ve önceliğini korumaktadır.  
Ancak zaman kısıtlılığı, yabancı dil sorunu, bir grup çalışmanın derli toplu birbirini 
tamamlar nitelikte değerlendirilemiyor olması gibi nedenlerle de pek çok 
araştırma/yayın/rehber İSG profesyonellerinde bilgi, farkındalık ve beceri seviyesine 
erişemeden güncelliğini yitirmektedir.  
Bu gerekçelerle Risk Yönetimi Derneği, EU-OSHA tarafından yürütülen “Healthy Work-
places Lighten the Load 2020-22” kampanyasının bir partneri olarak katkı vermeye 
gönüllü olmuştur.  
Bu sunumda “Sağlıklı İşyerleri Yükleri Hafifletiyor” Sosyal Sorumluluk projesinin amaç 
ve hedefleri, kapsamı, proje içeriği, tamamlananlar ve planlananlar paylaşılacaktır. Sa-
hada faaliyet gösteren işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve akademisyenlerin yer 
aldığı proje ekibi ile birden çok disiplinin bir arada çalıştığı ve sahanın ihtiyacı olan 
önemli uygulama başlıklarının irdelendiği çalışma örnekleri oluşturulması 
amaçlanmıştır. Aynı zamanda İSG alanında faaliyet gösteren STK ile diğer kurumların 
işbirliğini teşvik edici bir örnek oluşturulması da hedeflemiştir.   
Kapsamda EU-OSHA kampanyasında yayınlanan toplam 10 kısa rehber dokümanın çevi-
risi ve kültürel adaptasyon çalışması, infografik çalışmaları, belirli işyerlerinde er-
gonomik risk değerlendirmesi ve olgu sunumları çalışmaları yer almaktadır.  
Projenin, İSG alanında bilgi birikimine katkı ve kurumlararası işbirliğini teşvik edici 
önemli bir örnek olacağı kanaatindeyiz. 
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Anahtar Kelimeler Öz 
Nöroergonomi, 
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bilişsel iş yükü 
 

Günlük hayatta en çok karşılaşılan işlerden biri olan otomobil sürme işinin sürücüler 
üzerinde yarattığı mental etki nöroergonomi araştırmaları kapsamında incelenmektedir. 
Bu çalışmada otomobil sürücülerinin bilişsel durumlarını incelemek üzere nöroergonomi 
yöntemlerini kullanan çalışmalar üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Literatürde 
bilişsel iş yükünün tespiti için EEG, fMRI, fNIRS gibi nöro-görüntüleme yöntemleriyle 
beyin fonksiyonlarının incelendiği görülmüştür. Bu yöntemler ayrıca NASA-TLX gibi 
sübjektif yöntemlerle desteklenmektedir. otomobil sürücülerine yönelik mental yük ölçüm 
yöntemleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu tip ölçüm yöntemleriyle sürücülerden 
alınan veriler üzerinde regresyon, yapay sinir ağı gibi bazı yapay zeka teknikleri uygu-
lanmaktadır.  Son yıllarda bu konuda makine öğrenmesi ve özellikle derin öğrenme algo-
ritmaları ön plana çıkmaktadır. Bu algoritmalar sayesinde otomobil sürücülerinin 
bilişsel durumları sınıflandırılmadır. 
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Hazır giyim sektörü, özellikle kadınlar için büyük bir istihdam alanıdır. Tehlikeli koşul-
lar ve uzun çalışma saatleri hazır giyim çalışanlarının fiziksel ve zihinsel stres altında 
çalışmasına, hastalık ve yorgunluğa neden olabilir. Yorgunluk zihinsel hatalara, verim-
siz çalışmaya, iş performansının düşmesine veya fiziksel olarak yaralanmalara neden 
olabilir. Yorulma sonuçlarını azaltmak, konsantre olmak ve çalışma süresini azaltmak, 
daha yüksek üretkenlik anlamına gelir. Genellikle, uzun süreli yorgunluk, verimsiz 
eylem kalıpları; ilgi, katılım ve bağlılıkta azalma; konsantrasyon ve motivasyonun azal-
ması; ve olumsuz duygularla kendini gösterir. Konfeksiyon sektöründe çalışanlar, kalıp 
hazırlama, kumaş kesme ve dikme, düğme dikme, ütüleme, paketleme gibi farklı bölüm-
lerde çalışırlar; aynı pozisyonda hareket etmeden uzun süre çalışmak zorunda kalırlar. 
İşin doğası gereği sırt ağrısı çalışanlarda yaygın görülen bir olgudur. Ayrıca boyun 
ağrısı, eklem ağrısı, kas-iskelet ağrısı, stres problemi ile vücut kaslarında, eklemlerde, 
tendonlarda, bağlarda ve kemiklerde sorun yaşarlar.  
Bu araştırma hazır giyim sektöründe çalışma ortamı koşullarının bireyin sağlık ve 
yorgunluğuna etkilerini belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma 
Denizli Organize Sanayi Bölgesinde hazır giyim üretimi yapan 10 işletmede çalışan 400 
birey üzerinde yürütülmüştür. İş ortamını değerlendirmede “Çalışma Yeri Koşulları İn-
deksi”, yorgunluğu ölçmede çok boyutlu ölçeklerden “Yorgunluk Ölçeği” 
kullanılmıştır. İş, iş ortamına ilişkin değerlendirme, sağlık ve yorgunluk durumları 
çalışanın demografik özelliklerine ve işle ilgili özelliklerine göre sorgulanmıştır. 
Çalışma koşulları ile yorgunluk arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p>0,05), buna 
karşılık bedensel zorlanma arttıkça yorgunluğun arttığı (p<0.05), mesleki tatminin 
azaldığı (p<0.01) görülmektedir. İşin zorluğu arttıkça motivasyon ve iş kapasitesi 
(p<0.01) düşmektedir. Çalışanlarda işin zorluk deresine bağlı olarak bel ağrısı, ayak-
bacak ağrısı ve sırt ağrısı en sık rastlanan sağlık sorunlarıdır. Sağlık sorunu olanlarda 
(% 81.8) sübjektif yorgunluk algılaması artmakta, iş kapasitesi ve motivasyon 
düşmektedir. Ağrılar kadınlarda daha yüksektir ve yaşla birlikte artmaktadır. Sağlık 
sorunu arttıkça verimlilik (Z=-5,594 p<0,01) azalmakta, iş devamsızlığı (Z=-3,075 
p<0,01) artmaktadır. 
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Simetri, bir düzlemin, çizginin veya noktanın zıt taraflarındaki parçaların boyutu, şekli 
ve düzenindeki bağıntıdır. Matematikte, simetri iki parçanın tam olarak eşleşmesi an-
lamına gelir. Bu bağlamda, bir yarı diğer yarının ayna görüntüsü ile aynıdır bir başka 
deyişle, bir parça 90° veya 180° döndürülürse diğerinin yerini alabilir. Simetri, orandaki 
mükemmelliği göstererek hem vücut hem de hareket açısından güzellik, estetik ve 
çekicilikte önemli bir rol oynadığı gibi hareketin ergonomik olarak yapılmasını da sağlar. 
Bu çalışmanın amacı, insan hareketinde biyomekanik ilkeler ışığında simetrinin er-
gonomik duruşa etkisini vurgulamaktır. Bu çalışma, yalnızca bir literatür taraması 
olmayıp yazarın insan hareketlerindeki simetriyi, ergonomik bakış açısıyla yorumla-
masına dayanmaktadır. 
Biyomekanik ilkeler insan hareketinde simetriyi sağlamaktadır. Bir nesnede benzerlik 
dengesi geometri ve fizik bilgisi kullanılarak kanıtlanabilir. Doğada birçok şey yerçekimi 
nedeniyle simetrik olmaya doğru evrilir. En yaygın simetri tipi bilateral simetridir. Doğa 
bize çok sayıda bilateral simetri örneği sunar. Doğada mükemmel simetri (statik simetri) 
den söz edilemez ve orta eksende bir nesne katlandığında, iki parçası tam olarak 
eşleşmez. Doğada var olan dinamik simetridir. Dinamik simetri ise hareket ile başlar, 
hareketin olduğu yerde de zaman kavramı işin içine girer. İnsan hareketi için, yerçekimi 
ekseni simetri çizgisi olarak kabul edilebilir. Hareket, yerçekimi ekseninin yakınında 
gerçekleştirilirse, daha doğru ve daha estetik görünür. 
Böylece vücudun ergonomik davranışı sağlanır. Hareket ve yönün eşleşmesi, nesnelerin 
zaman ve hızdaki sinkronizasyonuna bağlıdır. Kuvvet, özellikle Newton'un üçüncü yasası 
bağlamında simetriktir. Bu simetri, bir nesne diğerine bir kuvvet uyguladığında, kuvvet 
uygulayan nesnenin aynı büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvetle karşılaşması (etki-tepki 
kanunu) bağlamında kendisini gösterir. İnsan vücudundaki doğru, verimli ve estetik ha-
reketin temelini oluşturan biyomekanik ilkeler, aynı zamanda, uyumlu bir benzerlik ve 
orantı duygusu veren simetrik hareketi, buradan da ergonomik postürü ve kas-iskelet 
hastalıklarının önlenmesini sağlar.   
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İŞ VE İŞYERİ KOŞULLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİLERİ :  
DENİZLİ HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 
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Anahtar Kelimeler Öz 
Hazır giyim sektörü, 
Çalışma koşulları, 
Çalışma yaşamı kalitesi 

İşyeri koşulları, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını etkilediği gibi çalışma yaşamı 
kalitesi üzerinde de etkilidir. Çalışma yaşamının kalitesi, çalışanın iş memnuniyetini 
teşvik eden işyeri stratejileri, süreçleri ve ortamının sentezi olarak tanımlanabilir. Bu 
aynı zamanda çalışma koşullarına ve kuruluşun verimliliğine de bağlıdır. Çalışma 
yaşamı kalitesi iş tatmini, iş performansı, motivasyon, verimlilik, üretkenlik, sağlık, 
güvenlik ve işte refah, stres, iş yükü, tükenmişlik vb. faktörleri kapsar. DSÖ, yaşam 
kalitesini (QOL), bir kimsenin amaçlarına, umutlarına, yaşam standartlarına ve ilgi alan-
larına göre yaşadığı, amaca yönelik bireysel bir kültürel ve değer sistemi olarak tanımlar. 
Bu, bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlıklarını, bağımsızlık derecelerini, sosyal ilişkile-
rini ve çevreleriyle nasıl ilişki kurduklarını içeren ayrıntılı bir kavramdır. Çalışma 
yaşamı kalitesi (QOWL), yaşam kalitesinin önemli bir bileşenidir. Bir kuruluş, çalışma 
koşullarını ve ortamını iyileştirerek çalışanlarının yaşam kalitesini ve bağlılığını artırma 
olanaklarına sahiptir. Çalışma yaşamı kalitesinin değeri, bireyin yaşam kalitesini doğru-
dan etkiler.  
Bu araştırma hazır giyim sektöründe çalışma ortamı koşullarının bireyin çalışma yaşamı 
kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla Denizli OSB’de hazır giyim üretimi yapan 10 işlet-
menin çalışanları (n=400) üzerinde yürütülmüştür. Çalışma ortamına ilişkin değerlendir-
meler elle çalışma, fiziksel enerji tüketimi, kas-iskelet sistemi kullanımı, çalışma istasyonu 
ve iş kolaylaştırma alt boyutlarından oluşmaktadır.  Yaşam kalitesinin ölçülmesinde 
“Çalışanlar için Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma ortamına ilişkin değer-
lendirme ve çalışma yaşamı kalitesi, çalışanın demografik özellikleri, yaptığı işle ilgili özel-
likler ve bedensel zorlanma durumlarına göre sorgulanmıştır. Araştırma sonuçları beden-
sel olarak zorlananların (N=166) zorlanma puanlarının daha yüksek (Z=1.885 p<0,049) 
olduğunu göstermiştir. Bedensel zorlanma çalışılan bölüme göre farklılık göstermekte (Z=-
2.349 p<0,019), en çok zorlanma dikim, kalite kontrol ve tanımsız işlerde olmaktadır. Zor-
lanma basamağı 1 “İş çok fazla eğilme, kalkma, çömelme ve uzanmayı gerektiriyor”, 2 
“Tekrarlı hareketler çok fazla” ve 3 “Çalışma hızı çok yüksek” biçiminde sıralanmaktadır. 
Çalışma koşulları ile çalışma yaşamı kalitesi arasındaki korelasyon düşüktür (p>0,05). 
Buna karşılık alt boyutlardan kas-iskelet sistemi kullanımı, çalışma istasyonu tasarımı ve 
iş kolaylaştırma ile çalışma yaşamı kalitesi arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur. 
Koşullar kötüleştikçe çalışma yaşamı kalitesi olumsuz etkilenmektedir. 
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3 BOYUTLU YAZICILARA ERGONOMİK YAKLAŞIM: ZORTRAX M200 PLUS ÖR-
NEĞİ 
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Anahtar Kelimeler Öz 
3 boyutlu yazıcı  
Zortrax M200 Plus  
Ergonomi 

İleri üretim teknolojilerinin kullanım yoğunluğunun her geçen gün artması ve bu teknoloji-
lerin en bilinenlerinden olan 3 boyutlu yazıcılar gibi ev-ofis ortamlarında da kendine yer 
bulabilen yeni nesil makinaların kullanıcılarının geniş bir popülasyona yayılmaya başla-
ması ile birlikte üretkenlik, iş sağlığı ve kullanım kolaylığı açısından incelenmesi ve ge-
liştirilmesi gereken özel durumlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ergonomik ürün tasarımı 
konusu ise bu özel durumlar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, profesyonel 
baskı alma kalitesine sahip, kendi segmentinde önemli bir yer tutan ve paya sahip olan 
Zortrax M200 Plus 3 Boyutlu yazıcıların Kontrol Ekranları (Display) ergonomik açıdan 
incelenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda değişik kullanıcı profillerine en uygun ve opti-
mum kontrol ekranının özelliklerinin neler olacağı yönünde önerilerde bulunulmuştur. 
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3B yazıcı 
Tasarım  
Yeniden tasarım 
Ergonomik tasarım 

Üretimin her aşaması maliyet açısından son derece önemli etkilere sahiptir. Özellikle de 
rekabetin son derece arttığı günümüz koşullarında maliyet etkin çalışmalar yapmak 
kaçınılmazdır. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayan faktörlerden biri de 
ürünlerini uygun maliyetlerde üreterek yine uygun maliyetlerde piyasaya sunmalarından 
geçmektedir. Bu durum dikkate alındığında maliyet azaltma teknikleri kullanmak stratejik 
bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada kartezyen tip kapalı kabin bir 3 
Boyutlu Yazıcı örneği üzerinden hedef maliyet belirleme çalışması ve değer mühendisliği 
uygulaması yapılmıştır. Kullanıcı beklentileri ve mevcut piyasa koşulları göz önüne 
alınarak hedef satış fiyatı, kar oranı ve hedef maliyet gibi değerler belirlenmiştir. QFD 
ve Kalite Evi teknikleri kullanılarak tasarımsal isterler, ergonomik kurallar ve kullanıcı 
beklentileri belirlenerek bunların tasarım sürecine etkin bir şekilde entegre edilmesi 
sağlanmıştır.  Bunu yanı sıra inceleme konusu olan 3 Boyutlu yazıcıdan beklenen görev 
ve fonksiyonları sağlamak ve belirlenen maliyet hedeflerine erişebilmek için Değer 
Mühendisliği tekniklerinden de faydalanılmıştır. Analizler, analizler sonucu ortaya çıkan 
sonuçlara göre planlanan ve bu planlananlara uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalar 
ve uygulanan mühendislik teknikleri ile ürün maliyetinde istenilen oranda bir azalma 
gerçekleştirilebileceği görülmüştür. 
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FİLAMENT GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNASI ERGONOMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCE-
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3 boyutlu yazdırma  
Filament Makinası 
Geri dönüşüm  
Ergonomi 

İnsan ve makinanın birlikte çalıştığı sistemleri tasarlarken sadece verimli ve üretken sis-
tem kurmak yeterli değildir. Kurulacak sistemlerin aynı zamanda insan kullanımına uy-
gun olması ve göze de hitap etmesi gerekir. Tasarımcılar, insanı güdüleyen iş çevresinin 
karakteristikleri üzerinde çalışmalı ve bunları insanın önemli roller üstlendiği sistem-
lerde hayata geçirmelidirler. Ergonominin belki de en önemli etkisi, ekipman, alet, 
makina ve çevresel koşulların insan performansını, dolayısıyla da insan-makina sistemi-
nin performansını etkilediği düşüncesidir. Bu düşünceden hareketle ürünler, aletler, 
makinalar, iş istasyonları ve çalışma metotları, insan yetenekleri ve sınırları göz önünde 
bulundurularak makinalar tasarlandıkları takdirde, sonuç daha iyi olacaktır.  
 
Tasarım ve Ergonomi ayrı iki disiplin olmalarına rağmen, bir bütünün iki parçası gibi 
birbirlerini bütünleyici nitelikte işlev görürler. Ergonominin temel uğraşı olan insanın 
Anatomik, Fizyolojik ve Psikolojik özelliklerini incelemek, insanın kullandığı araç ve 
gereçleri, kumanda elemanlarını ergonomi kurallarına uygun hale getirmek, çevre 
koşullarını konfor sınırlarına çekmektir. Ergonomi, ürün, çalışma yeri ve sistemlerin 
tasarımında insanı merkezine aldığından, bir yaklaşım veya bir felsefe olarak 
görülmelidir. Bu bağlamda bildiri, tasarım olgusunu ergonomik açıdan ele almayı ve 
irdelemeyi amaçlamaktadır. 
 
Bu çalışmada, kullanılmış filament artıklarından geri dönüşüm yaparak yeni filament 
üretimi gerçekleştiren masaüstü bir makine tasarımı yapılmış ve bu makinenin ev-ofis 
ortamlarında kullanımına uygun ergonomik nitelikleri ve isterleri belirlenerek makine 
tasarımı üzerinde uygulanarak prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. 
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Tasarım süreç içeren bir nesnenin, ürün ya da planın yerine getirilmesidir. Makine 
tasarımında ise meydana getirilen ürünün aynı zamanda insan doğasına uyması, güvenli 
olması ve sürdürülebilir olması demektir. Ergonomi ise, insan yapısını inceleyerek in-
sanın çevre ile uyumunu sağlamayı amaçlayan, tasarımsal olarak araştırma yapan ve 
buna bağlı olarak tasarımı geliştirmeye çalışan işbilimidir.  
 
Tasarımı yapılan ürünün, insan yapısına fizyolojik ve anatomik yapısına ne kadar uyumlu 
olduğuyla ergonomi bilimi ilgilenmektedir. Makine tasarımı ile ergonomi iç içe geçmiş 
bir bütün halindedir. Makine tasarımı yapılırken insan yapısına uygun ürün tasarımı 
yapılmalıdır. Uygun olduğu ispat edilen ürünün insan fizyolojik ve anatomik yapısına 
uygun yani ergonomik olacak şekilde ürün imalatı gerçekleştirilmelidir.  Gelişen 
teknolojiyle ortaya çıkan tasarımlarla ergonominin önemi giderek artmaktadır.  
 
Yurt savunmasında denizaltı araçları büyük önem taşımaktadır. Denizaltı araçları uçak 
gemilerinden sonra en güçlü ve en gelişmiş araçlar olarak bilinmektedir. Denizaltıların 
sahip oldukları teknolojiler, uzaktan kara ve deniz saldırılarına olanak sağlamakta ve 
hücumda önemli bir rol oynamaktadır. Savunma sanayindeki gelişmeler son derece 
yüksek bir hızda gelişme gösterdiğinden dolayı son teknolojinin uygulanabileceği ve 
kendine etkin kullanım alanı bulabileceği denizaltı araçları da büyük önem arz etmekte-
dir. Bu çalışmada birçok komponenti 3d yazıcı ile basılmış insansız bir denizaltı aracı 
tasarımı üzerinde ergonomik tasarım kriterleri temel alınarak bir tasarım yapılmış ve 
buna bağlı bir prototip mini insansız denizaltı aracı üretimi gerçekleştirilmiştir.  
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Anahtar Kelimeler Öz 
Dünya Klasında Üretim 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
İş Kazası 
Yalın Örgütler 

Küresel ortamda faaliyet gösteren işletmeler, rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla 
kendileri için en verimli üretim modelini tercih etmek zorundadır. Post Fordizmle birlikte 
ekonomilerin itici gücü haline gelen yüksek rekabet, ürün fiyatlarının piyasa koşulları 
tarafından belirlenmesinden dolayı maliyetler üzerinden gerçekleşmektedir. Bu ortamda 
oluşan işletme beklentileri, "hatanın, dolayısıyla israfın önlenmesi ve üretimin mümkün 
olduğu kadar artırılması" şeklinde ifade edilebilir. 
 
1980’lerde yalın örgütlerin odaklandığı 7 temel israfın giderilmesi düşüncesi doğrul-
tusunda geliştirilen Dünya Klasında Üretim (World Class Manufacturing/WCM), 
günümüzün değişen koşullarında yeniden tanımlanarak ileri teknolojilere hemen entegre 
olabilen, sürekli yenilenen esnek ve hızlı iş süreçlerini talep eden, insan merkezli stratejik 
bir sistem haline dönüştürülmüştür. WCM kapsamındaki bütün adımlar, her kademedeki 
israfa ve iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına yönelik çözümlemelere dayandırılmıştır. Sis-
tem; “sıfır israf, sıfır hata, sıfır arıza, sıfır stok ve sıfır iş kazası” hedeflemektedir. Bu 
kapsamda, koordineli şekilde işletilmesi gereken 10 adet teknik ve 10 adet yönetimsel 
pillar (sütun) kurgulanmıştır. Teknik pillarların başında, güvensiz davranışları soruna 
dönüşmeden belirleyerek ortadan kaldırmak isteyen İş Güvenliği Pillar'ı (World Class 
Safety/WCS) yer almaktadır. 
 
Çalışma ortamında güvenli yaşam kültürü oluşturarak iş kazalarını tamamen önlemeyi 
amaçlayan WCS, öncelikle iş kazalarını ve verdiği zararları listeler, sorunu kaynağında 
yok etme ilkesiyle bunları gerekçelendirir. Sonrasında çalışanların bu kapsamdaki eksi-
kliklerine yönelik eğitim ve geliştirme faaliyetlerini planlayarak uygular. Sonuçta; işin 
insancıllaştırılmasıyla birlikte çalışma yaşamının kalitesi artırılır. İşgünü, işgücü, ekip-
man, malzeme gibi kayıpların ve hukuki işlemlerden kaynaklı maliyetlerin önüne geçilir. 
 
Bu çalışma; İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının, Dünya Klasında Üretim sürecinin 
başarısı üzerindeki etkilerini irdelemek amacıyla yapılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler Öz 
Kas İskelet Sistemi 
Ergonomik Risk Analizi 
Vücut Duruşu  
Oturma Mobilyası İmalatı 

İnsanoğlu geçmişten günümüze, mobilyaya ihtiyaç duymuş, önceleri mağaraları oyarak 
imal ettikleri taş mobilyaların yerini şimdi ahşap ve çelik iskeletli sünger kaplamalı mo-
bilyalar almıştır. Mobilya tasarımlarında ilk hedef insan ölçeğine ve kas iskelet sitemine 
uygunluk aranmaktadır. Bu çalışmada Eskişehir Teknik Üniversitesi İç Mimarlık 
Bölümünde 3. Sınıf öğrencilerinin almış oldukları Mobilya I dersinde tasarlanan prototip 
sandalyelerin, kullanımına yönelik görüşler sunmaktadır. Oturma eylemi, insanların 
geçmişten bugüne yer çekiminin oluşturduğu basıncı vücudun farklı noktalarına dağıt-
mak için kullandıkları, dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir duruştur. Ders 
kapsamında, öğrencilerden ikinci el bir sandalye bulmalarını ve bölüm atölyesinde 
madde-malzeme ve kullanım analizini yapmaları istenmiş, daha sonra bu ikinci el san-
dalyeyi kampüs içinde gezdirerek ergonomik uygunluğunu olup olmadığını analiz etmel-
eri istenmiştir. Elde edilen veriler ışında yeniden tasarım yapılarak sandalyelerin 
kullanıcı dostu tasarımlar haline getirilmesi sağlanmıştır.  Bu nedenle, bu verilerin uy-
gulanması, rahatlık, güvenlik, esenlik, uygunluk yaratmaya, Kas-iskelet sistemi ra-
hatsızlıklarını azaltmaya ve öğrencilerin mezun olduktan sonra ergonomik değerler 
sağlayan tasarımlar planlamaları açısından performansını artırmaya yardımcı olacaktır. 
Ayrıca, oturma mobilyalarını tasarlarken gereksinimlerinin dikkate alınması ve oturma 
eyleminde kullanılacak mobilyalarının uzun süreli kullanımında kötü duruşa uyum 
sağlamanın olumsuz etkileri konusunda öğrencileri eğitmek için seminer veya atölye 
çalışması yapılmıştır. Derse katılım sağlayan 70 öğrenciden 40 öğrencinin tasarımında 
ergonomik iyileştirme olduğu, 10 öğrencinin tasarımını çocuk mobilyası olduğu için an-
alize alınmadığı ve 20 öğrencinin tasarımının ise ergonomi açısından uygun olmadığı 
tespit edilmiştir.  
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Vücut Duruşu  
Ofis Mobilyası İmalatı 

Ülkemizde mobilya imalatı son 30 yılda hızla gelişmiş ve dünya pazarında rakibimiz olan 
Avrupa, Çin ve ABD gibi büyük pazarlarda Türk mobilyaları ilk sıralara ulaşmıştır. Bu 
durum mobilya firmalarında insana ve makine hattına yatırıma yönlendirmiştir. 
Ülkemizde mobilya ve ahşap imalat sanayi pek çok sektörü geride bırakarak ülke gayri 
safi milli hasılasında 7. Sırda olan önemli bir sektör konumuna gelmiştir. Mobilya imalat 
sektörünün genel olarak incelediğimizde üçe ayrıldığını görmekteyiz. İlk sırada konut 
mobilyaları, (Koltuk-kanepe grubu ve Dolap ve Türevlerinin olduğu panel mobilya hattı), 
ikinci sırada mutfak banyo mobilyaları (mutfak, banyo dolabı ve gömme dolaplar) ve 
üçüncü sırada ofis mobilyaları (ofis masası, sehpa, kitaplık, bankolar, koltuk, hareketli 
koltuklar) olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Ankara Siteler Mobilyacılar Sanayisinde 
ofis mobilyası imalatı yapan firmada, çalışanların kas iskelet sisteminde zorlanma olup 
olmadığını incelemek amacıyla REBA (Rapid Entire Body Assesment) yöntemi 
kullanılmıştır. REBA yöntemi çalışma duruşları esnasında meydana gelen yüklere göre 
bir risk skoru belirleyen ve vücudun tam olarak inceleyen önemli bir risk analiz yöne-
timidir. REBA analizi ile çalışanlarda kalıcı rahatsızlıkların oluşması önlenebilir. 
Araştırma kapsamında risk analizi yapılan bu işletmede kaplamalı ve melamin yüzeyli 
mobilya imalatı yapılmaktadır. Altı farklı iş istasyonunda, REBA analizi yapılmış. Boya 
hazırlık ve zımparalama iş istasyonunda ergonomik risk olduğu gözlemlenmiştir. Boya 
hazırlık iş istasyonu için hareketli tezgah önerisi getirilmiştir. Öneriler sonucunda boya 
hazırlık işleminin REBA skorunda %40 azalma olduğu gözlemlenmiştir.   
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Çalışan sağlığı 

Gelişen teknoloji ve bakış açısı ile birlikte endüstride karşılaşılan kas iskelet sistemi ra-
hatsızlıkları ve meslek hastalıklarını önleyen, verimlilik artışına sebep olan bütünsel er-
gonomi çalışmaları önem kazanmaktadır. 
Bu çalışmada üretim alanında gerçekleşen itme çekme ağır kaldırma uygunsuz çalışma 
postürü ve alışkanlıklarına yönelik çalışana, çalışma alanına ve ekipmanına yönelik   er-
gonomi analizleri, ekipman önerileri, theraband egzersizleri gibi vücut farkındalığı ak-
tivitelerine ek olarak Medipol Endüstride Sağlık Projesi (MEDES) koruyucu önleyici re-
habilitasyon hizmetleri ile birlikte de proje gerçekleştirildi.  
Bu projede ilk olarak 298 çalışana çalışma pozisyonu, ağrı durumu, fiziksel aktivite 
sıklığı ve uyku kalitesi ile ilgili bir anket formu iletildi. Çalışmanın sonunda bireysel 
sonuçları konu bilgilerini ve kurumun ücretsiz sağlık hizmetlerini anlatan kitapçık birey-
sel açıklama ve yönlendirmelerle dağıtıldı. Ağrı seviyesi yüksek, çalışma pozisyonu ve 
postür bilgisi düşük 2 çalışma alanına ergonomi alan değerlendirmesi yapıldı, öneriler 
sunuldu. Sonuçlara bağlı seçilen 70 çalışana ayak taban basınç analizi, vücut denge 
değerlendirmesi, postür ve kas kuvveti değerlendirmesi gerçekleştirildi, sonuçlar kurum 
hekimi ile birlikte çalışanlarla paylaşıldı. Uygun egzersiz eğitimi ve önerileri verildi 
Kas iskelet sistemi hastalıklarını azaltma, farkındalıklı ve sürdürülebilir bütünsel temelli 
ekiple ergonomi çalışmalarının önemi bir kez daha anlaşıldı. 
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Günümüzde iş yerlerinde yapılan yanlış duruşlar, eksik donanım ve ergonomik olmayan 
çalışma koşulları nedeniyle çeşitli sağlık sorunları oluşmaktadır. Bu sağlık sorunlarının 
başında Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları (KİSR) gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliği 
açısından güvenli bir çalışma ortamının düzenlenebilmesi için çalışma duruşlarının er-
gonomik olarak analiz edilmesi önemlidir. Bu çalışma kapsamında kauçuk fabrikasında 
üretim hatlarında çalışan işçilerin çalışma duruşları REBA yöntemiyle analiz edilmiştir. 
Yapılan bu çalışmanın amacı, kauçuk imalatı yapan üretim firmalarında çeşitli er-
gonomik sorunları çözmek için daha fazla araştırma yapılması için bir katkı sağlamaktır. 
Yapılan çalışmada; Altı farklı operatör üzerinde yapılan çalışmada, çalışma duruşlarının 
1 tanesi yüksek risk içerirken geri kalan 5 tanesi çok yüksek risk içerdiği ortaya çıkmıştır. 
Çalışmada ele alınan duruşların daha detaylı incelenebilmesi için gelecek çalışmalarda 
farklı çalışma duruşu analiz yöntemleri ile birlikte kullanılması önerilmiştir. 
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