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ERGONOMİK RİSK 
ETMENLERİ

AMAÇ:

• Katılımcılar, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda 

temel kavramlar, işyerinde ergonomik 

düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları 

hakkında bilgi sahibi olabilecek.
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HEDEFLER

• Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar.

• Ergonomik risklerin etkilerini belirler.

• Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda 

yapılacak çalışmaları açıklar.

İÇERİK:

• Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar.

• Ergonomik risklerin etkilerini belirler.

• Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda 

yapılacak çalışmaları açıklar.
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ERGONOMİ

• İnsan, araç - gereç, çevre koşullarının etkileşimini 

inceleyen ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel 

ve psikososyal sorunların azaltılması ve 

engellenmesi için çalışan bir bilim dalıdır.

ERGONOMİ

• Ergonomi, Yunanca iş anlamına gelen ergon ile prensipler, 

• kanunlar anlamına gelen nomos adlı iki kelimenin birleşiminden 

oluşmuştur ve iş bilimi anlamına gelmektedir.
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ERGONOMİ

• Ergonomi kelime olarak son zamanlarda sıkça 
kullanılmasına rağmen, yeni bir bilim değildir. 

• Kelime, ilk kez 1857 yılında kullanılmıştır. 

ERGONOMİ

• Ergonomi; işyerlerinde işçileri olumsuz etkileyen çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi ile ilgilendiği için geniş bir bilimsel 

yelpazeyi içine alır. 
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ERGONOMİ

• Örneğin; gürültü, aydınlatma, ısı, titreşim, çalışma 

alanının dizaynı, el aletleri dizaynı, makina dizaynı, 

sandalye dizaynı, ayakkabı dizaynı ve iş dizaynı gibi.

ERGONOMİ

• Ek olarak; mesai saatleri, vardiya, mola saatleri ve 

yemek rejimi gibi konular da ergonominin temel 

konularıdır.
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• Ergonomi esas 
itibariyle işyerinin 
çalışana 
uydurulmasıdır. Ne 
kadar çok uyum 
sağlanırsa o kadar 
çok güvenlik ve 
çalışanın etkinliği 
sağlanır.

• Ergonomi; 
ürünleri, görevleri 
ve çevreyi 
çalışanlara 
uyumlandırarak 
kalite, verimlilik ve 
performansın 
önündeki 
bariyerleri kaldırır.
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ERGONOMİ NEDİR?

• Ergonominin temel görevi, çalışana yönelik iş  düzenlemesinin temel 

bilgilerini sağlamaktır. 

• Ergonomi, işin çalışana ve çalışanın işe uyumu için gerekli koşulları 

belirlemektedir.

İşin çalışana uyumu aşağıdaki öğelerden 
oluşmaktadır:

• Çalışılan yerin ve üretim araçlarının analizi ve düzenlenmesi (çalışma 
ortamı, makineler),

• İş çevresinin analizi ve düzenlenmesi (ses, aydınlatma, iklim, titreşimler),

• İş organizasyonunun analizi ve düzenlenmesi görevleri, işin içeriği, 
çalışma ve mola zamanları.

DİKKAT: Çalışanın işe uyumunda, çalışanın bireysel yatkınlığı; özellikle yaşı, 
cinsiyeti ve bedensel yapısı dikkate alınarak , iş öğretimi ve işe alıştırma 
gibi hususlar yer alır.



23.11.2017

8

Ergonominin Hedefleri:

• İnsancıllık ve Ekonomiklik

• Sağlığın Korunması 

• İşin Sosyal Uygunluğu 

• Teknik Ekonomiklik (Rasyonellik)

İnsancıllık ve Ekonomiklik :

• İnsancıllık ve ekonomiklik,  çalışan ve  çevre koşulları göz önünde 
bulundurularak en alt ve üst limit değerlerinin belirlenerek çalışana uygun 
bir iş ortamı sağlanmasıdır.
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Sağlığın Korunması:

• Sağlığın korunması geniş anlamıyla çalışma koşullarından ileri gelen 

hastalıkların önlenmesi veya azaltılması anlamındadır. 

İşin Sosyal Uygunluğu :

• İşin sosyal açıdan çalışana uygunluğu, çalışanın yaşamını toplumsal

normlar (bunlar, yasalar, yönetmelikler ve yönergeler ya da toplu

sözleşmelerle karşılanmış da olabilir) içinde sürdürebileceği ortamın

sağlanması ve bireyler arası ilişkilerin özendirilmesi anlamını taşımaktadır.
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Teknik Ekonomiklik :

• Teknik-ekonomik rasyonellik, insan-makine sisteminin fonksiyonel açıdan

doğru biçimde düzenlenmesi, makine ve insan uyumunun sağlanmasıdır.

Ergonominin Çalışan Açısından İncelenmesi
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İş ortamının ergonomik açıdan değerlendirilmesinde çalışanın değerlendirme

ölçütleri de göz önünde bulundurulmalıdır:

• Yapılabilirlik (kısa vadeli)

• Dayanılabilirlik (uzun vadeli)

• Beklenebilirlik

• Hoşnutluk

Çalışanın Performansı

• Performans, herhangi bir etkinlik sonucunda elde edileni nicel ya da nitel

olarak belirleyen bir kavramdır.

• Kuruluşun performansı, belirli bir zaman sonucunda oluşan çıktı ya da

çalışmanın sonucuna göre kuruluş amacının ya da görevinin yerine

getirilme derecesini göstermektedir.
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• Günlük ritimde, öğleden önce, 
saat 09.00’a doğru maksimuma 
erişilir. 

• Buna kıyasla daha düşük bir 
düzeye erişebilen ikinci yükselme, 
öğleden sonraki saatlerde 
görülür. 

• Mutlak minimum, yani “ölü nokta” 
ise, gece saat 2 ile 4 arasındadır. 

Ergonomik Düzenleme

• Antropometrik açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi

• Fizyolojik açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi

• Psikolojik açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi

• Organizasyonel açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi
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Antropometrik Açıdan Çalışma Yerinin 
Düzenlenmesi

• Çalışma yerlerini düzenlenmesinde, çalışanın  vücudunun en önemli 

organlarının uzunluklarını ve uzanma mesafelerini, ellerin ve ayakların 

hareket boyutlarını bilmek gereklidir.

Fizyolojik Açıdan Çalışma Yerinin Düzenlenmesi

• Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenlemenin hedefi, Çalışma yöntemlerinin,
çalışma tekniklerinin ve çalışma koşullarının insan vücuduna uydurulması
ve insan çalışmasının daha iyi hale getirilmesidir.

• Aşağıda belirtilen durumlar dikkate alınarak fizyolojik çalışma yeri
düzenlemeye gidilmektedir.

• Kassal Çalışma

• Çevre Koşulları
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Kassal Çalışma:

• Çalışanın eğilerek, çömelerek, diz çökerek, baş üzerinde çalışma
duruşlarından dolayı aşırı yüklenmesi önlenebiliyor mu?

• Statik tutma / statik duruş işi, uygun düzenekler (örneğin destekler)
aracılığıyla azaltılabilir veya önlenebilir mi?

• Yüklerin kaldırılması aşağıdaki kaldırma ve taşıma teknikleri kullanılarak
kolaylaştırılabilir mi? İki el ile taşıma, Vücuda yakın kaldırma,

Çevresel Koşullar:

• Çalışan kişi günlük çalışmaları sırasında ani iklim değişimlerine maruz kalıyor 
mu?

• Gözlenen nesne ile çevresi arasında parlaklık ve kontrast açısından bulunan 
fark büyük mü veya ihmal edilebilir mi?

• En fazla gürültü yapan makineler, çalışanlardan mümkün olduğu kadar 
uzağa yerleştiriliyor mu?
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Psikolojik açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi

• Çalışanın kendisini tekdüze bir çalışmada uyaracak, değişiklik olanağı 

sağlayacak ve çok genel olarak onun motivasyonunu artıracak rahat bir 

çevre yaratmaktır. 

Organizasyonel Açıdan Çalışma Yerinin 

Düzenlenmesi

Örgütsel İş Düzenleme İlkeleri

• İş genişletme,

• İş zenginleştirme,

• İş değişimi
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Ergonomik Tasarımlardan Neler 

Beklenir?

• Kullanım kolaylığı,

• Kullanıcıya uygunluk,

• Rahatlık,

• Sağlık ve güvenlik,

• Performansı arttırması (hız, güvenilir, doğruluk, kesinlik)

Ergonomik tasarımlarda dikkat edilen 
noktalar:

• Fiziksel faktörler: çevre koşulları (eşyalar)

• Biyolojik etmenler: vücut boyutları, vücut yetenekleri, fizyolojik süreçler

• Psikolojik etmenler: mental işyükü, bilgi işleme, eğitim, güdülenme

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

• Örgütsel etmenler: yönetim biçimleri
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Birikimsel Zedelenme Hastalıkları

HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER

Karpal Tünel 

Sendromu

• El bileğinin tekrarlayan 

şekilde öne-arkaya 

bükülmesi

• Hızlı bilek çevirme, eli 

bilekten sağa-sola 

yatırma

• Parmakla baskı 

uygulama

• Tutam hareketi

• Parlatma

• Cilalama, Bileme

• Törpüleme

• Çekiçle dövme

• Montaj

• Daktilo, bilgisayar

• Ev işleri, halıcılık

• Müzisyen, cerrah

HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER

Epikondilit, 

Tenisçi Dirseği

• Dirsek bükülmüşken 

el bileğinin dışa 

döndürülmesi, 

• El bileğinin arkaya 

bükülmesi, 

• Silkme tarzında 

atma ya da 

çarpma hareketi

• Vidalama , küçük 

parçaların montajı

• Çekiçle dövme

• Tenis ve bowling 

oynama

• Müzisyenler

Birikimsel Zedelenme Hastalıkları
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HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER

Tetik parmak

• Parmakların 

tekrarlayan 

bükülmesi, 

• el ayasının aşırı 

gerilmesi hareketi

• Tetik parmağıyla 

yapılan işler, 

• Elin fazla açılmasını 

gerektiren aletlerin 

kullanımı

Birikimsel Zedelenme Hastalıkları


