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ERGONOMİNİN ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ
ÖNEMİ (*) 

ÖZ
İş organizasyonlarının sosyal ya-

pıları ile teknik yapılarının bütün-
leştirilmesi, günümüz iş hayatının 
önemli konularından birini oluştur-
makta olup çalışanın sağlıklı, verimli, 
mutlu ve işiyle uyumlu çalışabilmesi 
oldukça önem taşımaktadır. Uyum 
sonucunda çalışanın etkinliği ve ve-
rimliliği artarak örgütsel etkinlik ve 
verimlilik de artmış olacaktır. Bu 
yaklaşım tarzı bizi ergonomi kav-
ramına götürmektedir. 

Ergonomi değişen, gelişen dünya 
ve teknolojinin bir sonucu mudur? 
diye düşünüldüğünde, insanlığın 
oluşumundan bu yana ergonomi-
ye ihtiyaç duyulduğu görülecektir.

Günümüzde ise özellikle tek-
nolojik alanda yaşanan değişim ve 
gelişim, her alanda çalışan kişilerin 
hem bedensel ve hem de düşünsel 
yeteneklerini zorlamaktadır. Bu ne-
denle çalışanların temel özellikleri ile 
iş ortamında kendisinden beklenenler 
arasında, kısaca iş ve birey arasın-

da uyumun olması gerekmektedir. 
Aksi durumda, iş verimi ile kalitesi 
düşmekte, yorgunluk artmakta, iş 
güvenliği ve çalışan sorunları orta-
ya çıkmaktadır. Ergonominin temel 
fonksiyonu, kişilerin işyerinde verimli, 
sağlıklı ve güvenli çalışabilmeleri için 
iş organizasyonunun insanın fiziki ve 
psikolojik özelliklerine uygun olarak 
düzenlenmesini sağlayarak çalışan 
sağlığı ve iş güvenliğini iyileştirerek 
performansı arttırmaktır.

Ergonomi hem çalışma ortamı, 
hem iş ekipmanı, hem de çalışan ki-
şinin fiziki ve ruhsal yapısı ile bütün-
leşik bir anlamı ifade etmektedir. İşin 
ve çalışan kişinin tam bir uygunluğu, 
ancak çalışma sisteminin ergonomik 
olması ile mümkündür. Bu bağlamda 
çalışmanın amacı ergonominin ça-
lışma hayatındaki öneminin ortaya 
konulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, 
Çalışma Hayatı, İş Tasarım Ergono-
misi, İş Verimi
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THE IMPORTANCE OF 
ERGONOMICS IN WORK LIFE

ABSTRACT
The integration of the technical 

structure and social structure of 
work organizations is one of the 
most important issues of today’s 
business life. It is of great importance 
for the employee to be healthy, 
happy, productive and able to work 
in harmony with his / her work. As a 
result of the adaptation, the efficiency 
and efficiency of the employee 
will be possible and the result will 
be organizational efficiency and 
efficiency. This approach leads us to 
the concept of ergonomics.

Is ergonomics a result of changing, 
developing world and technology? 
When it is considered, it will be seen 
that humanity needs ergonomics 
since its formation.

Today, the change and development 
in the technological field threatens 
the physical and intellectual abilities 
of individuals working in all fields. 
Therefore, there must be a harmony 
between the basic characteristics of 
workers and those expected to be done 
in the work environment. Otherwise, 
an incongruity situation causes the 
occupation of the individual, decreases 
work efficiency and quality, and causes 
work safety and employee problems. 
The main task of ergonomics is to 
carry out the organization of work 
organization in accordance with 
the structural, dimensional and 
psychological characteristics of the 

people in order to enable individuals to 
work in a healthy, safe and productive 
way in their workplaces, in other words 
to improve performance in general by 
improving health and safety. From 
this point of view, it is seen that work 
organizations and working life are at 
the center of ergonomics.

Ergonomics refers to both the 
working environment and the work 
equipment as well as the physical and 
spiritual structure of the workers. 
The complete suitability of the work 
and the employee is only possible if 
the working system is ergonomic. In 
this context, the aim of the study is to 
reveal the importance of ergonomics 
in working life.

Keywords: Ergonomics, Work 
Life, Work Design Ergonomics, Work 
Efficiency.

GİRİŞ
Avcı toplumundan tarım ve en-

düstri toplumu aşamalarına ulaşan 
insanoğlu, günümüzde iletişim ve 
bilgi toplumu haline gelmiştir. Bugün, 
yaratıcılığın oluşturduğu bir hayal top-
lumunun yapay zekâyla zenginleşen 
oluşumunun önümüzdeki yüzyıla 
damgasını vuracağı gözlenmektedir.

Üretim teknolojilerinde ortaya 
çıkan değişim sadece işin yapılış 
şekillerini değiştirmekle kalmamış, 
aynı zamanda örgütlenme modelle-
rini, çalışma ilişkilerini, ayrıca üretim 
alanında karşılaşılan geleneksel sağlık 
ve güvenlik sorunlarının da farklılaş-
masına neden olmuştur.
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Günlük yaşantımızın büyük bir 
bölümünü çalışma sırasında gösterdi-
ğimiz çabalar oluşturmaktadır. İkinci 
dünya savaşı sonrasında, insanın daha 
rahat ve verimli olabilmesi için, çalışma 
çevresinin standartlarını yükseltmeye 
yönelik yapılan mühendislik araştır-
maları sonucunda,  özellikle 1960’lar 
sonrasında psikoloji, fizyoloji ve sosyal 
bilimlerin de katkısı ile ortaya çıkan 
ergonomi biliminin, Almanya,  İngiltere, 
diğer Avrupa ülkeleri ve ABD’de de, 
çok önemli gelişmelere neden olacak 
sonuçlar elde edilmiştir (Özok, 2013; 
Güler, 2004; Dizdar, 2008). 

Ergonomi, bir uygulamalı bilim 
olan işbilimsel çabaların çok önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. İnsan, 
çalışması sırasında anatomik, fizyo-
lojik, psikolojik, sosyolojik ve teknik 
kuramlardan yararlanarak bu çalışma 
sırasında ödediği bedeli en aza indir-
meyi amaçlar. Bir başka deyişle hem 
verimli ve üretken çalışmak, hem 
de sağlıklı ve güvenli olarak işi sür-
dürmek amacı gütmektedir. Çalışma 
sırasında bedenen ve ruhen ödenilen 
bedel hakkında ne derece fikir sahibi 
olunması gerektiği, ergonomi biliminin 
anlaşılmasıyla mümkündür.

İşbilim adı ile ilk uygulamaları 
1940’lara dayanan ergonomi bilimi, 
önceleri  insanların  makinelere  uygun 
hale getirilmesi düşüncesini savuna-
rak, tüm olanak ve düzenlemelerini bu 
temele dayandırmıştır. Daha sonraki 
dönemde, çalışma yaşamında Hawt-
horne araştırmalarının da katkısıyla 
üretim sürecinde insanı öne çıkaran 

görüşün benimsenmesi,  makinelerin 
insanlara uygun hale getirilmesi dü-
şüncesine yol açmıştır. Günümüzde 
ise insanla, işi yaparken kullandığı 
araç-gereç ve makinenin uyum için-
de sunulması ve uyumsuzlukların 
çözümlenmesi amaçlanmaktadır 
(Dizdar, 2008; Di Martino ve Corlett, 
1998; Niu, 2010).

Ergonomi önceleri sadece insan-
ların yaşamının çeşitli dönemlerin-
de kullandıkları eşya, araç-gereç ve 
çevrenin tasarımında çeşitli ölçü ve 
yeteneklerin insana uygun olma-
sı çerçevesinde dikkate alınmıştır 
(Baslo, 2002: 155).  Günümüzde ise,  
insan – makine – çevre ilişkilerinin 
birarada incelenerek çalışma orta-
mında insanların sağlıklı ve üretken 
şekilde çalışabilmeleri için gerekli 
düzenlemeleri yapmak anlamlı hale 
gelmiştir. Böylece son yarım yüzyılda 
ergonomi bilim alanının gelişimine bu 
alanda yapılan çalışmaların katkısının 
olduğu görülmektedir. 

Her türlü  insan-makine siste-
minde temel amaç ya aynı girdilerle 
daha fazla çıktı ya da aynı çıktıyı daha 
az girdi ile elde etme olarak tanımla-
yabileceğimiz verimliliği göz önüne 
aldığımızda; bu sistemde çalışan in-
sanın sadece insan olması dolayısıyla 
insanca koşullar altında çalışmaya 
hakkı vardır. Bu koşullar aydınlat-
ma, gürültü, titreşim, renk, zehirli gaz 
ve tozlar ve kimyasallar olduğu gibi 
insanın içinde bulunduğu psikolojik 
ve sosyal ortamı da kapsamaktadır. 
Hatta giderek denilebilir ki günümüzde 
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çalışanların psikolojik ve sosyolojik 
beklentileri zaman zaman fiziksel 
koşulların da önüne geçmektedir. 
Çünkü tüm dünyada küresel rekabet 
dolayısıyla artık eskisinden çok daha 
fazla hareketliliğe sahip işgücü, daha 
önceki kötü koşullardan kurtula-
rak insan onuruna yakışır koşullar 
aramaktadır. Bir bakıma küresel re-
kabetin acımasız koşulları istenilen 
düzeyde olmasa bile iş yerlerindeki 
insan sağlığına ve iş güvenliğine etki 
eden tüm faktörlerin daha iyi ince-
lenmesini gerekli kılmaktadır. 

1. ERGONOMİ KAVRAMI
Küreselleşme ile birlikte teknoloji-

de yaşanan hızlı değişim ve gelişme-
ler, günümüzde teknoloji yoğunluklu 
üretimi arttırmış, böylece iş hayatın-
da, üretimin en önemli unsurlarından 
biri olan insan ile makine arasındaki 
ilişkiler önem kazanmıştır. Bu hızlı 
gelişim ve değişmeler, insan-makine 
ve çevre arasındaki ilişkileri düzen-
leme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Bu çalışmalar sonucunda ergonomi 
bilimi doğmuştur. Son yıllarda hızlı 
makineleşme ve robot teknolojilerinin 
kullanım yoğunluğu, özellikle Endüst-
ri 4.0’a geçiş sürecinde insan-makine 
ve çalışma ortamı arasındaki ilişkiyi 
koordine eden ergonomi bilimine 
daha çok ihtiyaç duyulur hale gel-
miştir (Kaya, 2008). 

Ergonomi kavramı, Yunanca “iş” 
anlamına gelen ergon ve “yasa” an-
lamına gelen nomos kelimelerinden 
türetilmiştir. Ergonomi, insan sağlığı 
ve verimliliğini arttırmak amacıyla 

makine ve donanımların çalışanla-
rın kapasite ve yatkınlıklarına göre 
hesaplanması amacıyla yapılan araş-
tırma ve incelemelerin tümüdür.

Uluslararası Ergonomi Kurumu 
(IEA) ise ergonomiyi “Ergonomi ya da 
İnsan Faktörleri Mühendisliği, insanın 
refahını, mutluluğu ve genel sistem 
performansını geliştirecek bilgi ve 
teoriyi bulmayı, uygun yöntemlerin 
uygulanmasını ve bir sistemin diğer 
elementler ve insanlar arasındaki 
etkileşimlerini temelde anlamaya 
çalışan bilimsel bir disiplindir” (McCa-
be, 2002)  şeklinde tanımlamaktadır.  
Ergonomi, “insan faaliyetlerinin tüm 
yönlerini ele alan sistem odaklı bir 
disiplin olmanın yanı sıra, insanlarla 
etkileşimde olan şeylerin/nesnelerin, 
insanların ihtiyaçları, bilgi ve yete-
nekleri ile sınırlılıkları bakımından 
uyumlaştırılmasına yardımcı olmak-
tadır” (IEA, 2015). Aynı zamanda insan 
faktörleri olarak da bilinen ve insanla 
iş ortamı arasındaki etkileşimi ifade 
edilen ergonomi, “iş ortamında insanı 
merkeze alan bir tasarım bilimidir” 
(Stone ve McCloy, 2004; IEA, 2015). 
Hendrick (2000) ergonomiyi, “etkili 
insan işlevleri ile konforlu ve güvenli 
sistemler, çevreler, makineler, ürün-
ler, işler, görevler ve aletlerin tasarım 
bilgisinin kullanılmasıdır” şeklinde 
tanımlarken, Chapanis (1983) ise er-
gonomiyi,” insan faktörlerinin güvenli, 
verimli, etkili ve rahat kullanımı-
nı sağlamak amacıyla araç, gereç, 
sistem, makine, iş, çalışma akışı ve 
düzeni ile çevrelerin tasarımlanması 
amacıyla insan davranışı, yetenekleri, 
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kısıtlılıkları ve diğer karakteristikleri 
ile ilgili bilgilerin araştırılması ve uy-
gulanması” şeklinde tanımlamıştır.

Kısaca ergonomi, işin insancalaş-
tırılarak üretkenlik ve verimliliğin 
artırılmasıdır (Özok, 2013).

2. ERGONOMİNİN ANLAMI
İş hayatını düzenlerken ortaya 

konulan bazı kurallardan yararlana-
rak çalışma hayatını hem verimli ve 
zevkli hem de insan onuruna yakışır 
ve gelişmiş ülkeler düzeyinde bir 
olgunluğa ulaştırabilmek, ergonomi 
bilimi ile sağlanabilmektedir. Bu ko-
nuda yapılan çalışmalar aynı zaman-
da işin yapılabilirlik sınırları içinde 
insana ait tüm bilimsel verileri daha 
tarafsız ve iş tasarımına yönelik bir 
değerlendirmeyi de gerektirmektedir. 
Ergonomide temel amaç işin insana 
uydurulması olmakla birlikte insanı 
eğiterek belli bir oranda insanın işe 
uydurulmasıdır. 

Ergonomi bilimi yaklaşımı, teknik 
imkânlar ile çalışma çevresini, çalı-
şanın psikolojik yapısına uygun hale 
getirmek için değişime tabi tutmaya 
çalışır (Parham, 1983: 51-52). Bu nok-
tada ergonomi, insanla işi arasındaki 
ilişkileri konu almaktadır. Bunları 
incelerken aynı zamanda bu ilişkileri 
etkileyen tüm unsurları da dikkate 
almaktadır.  

Ergonomi, çalışma ortamının 
insanın fizyolojik ve psikolojik ya-
pısına uygun olarak düzenlenmesini 
amaçladığından, insanı etkileyebi-
lecek olumsuz koşulların ortadan 
kaldırmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirir. 

Bu bağlamda ergonomi “insanların 
fiziksel, ruhsal, sosyal özellikleri ve 
sınırlılıkları ile insan-sistem etkile-
şimi ve uyumluluğu tasarımının in-
celenmesi sonucu belirlenmekte olan 
uygulamalar serisidir” (Karwowski, 
2005; Putkonen, 2010). 

Şekil 1. Ergonomik İnsan-Makine-Çevre Sistemi
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İnsanın yeteneklerinin, fiziksel, 
düşünsel, kişisel özelliklerinin araş-
tırılması, ergonominin en temel gö-
revleri arasındadır. Bu araştırmalar, 
insanın işiyle uyum sağlaması için, 
değişken koşullar altında hangi zor-
lanmalara maruz kaldığını ve özel 
yeteneklerini en iyi nasıl kullana-
bileceğini ortaya koyar. 

Ergonomi kısaca çalışan sağlığı 
ve iş güvenliğini sağlayarak iş ka-
zaları ve mesleki risklerin en aza 
indirilmesini, işgücü kayıplarının ön-
lenmesini, iş stresinin azaltılmasını, 
bireysel ve örgütsel verimlilik ve iş 
kalitenin yükseltilmesini, çalışanların 
işi yaparken gereksiz aktiviteler ve 
aşırı zorlamalardan kaçınmalarını 
ve böylece yorgunluğu azaltmayı 
ve organizmanın zarar görmesini 
önlemek amacındadır.

3. ERGONOMİNİN KAPSAMI
Ergonomi daha önceleri kapsam 

olarak insanı sadece yaptığı işi açısın-
dan incelerken, günümüzde insanın 
yaşadığı alanda etkileşim içinde ol-
duğu her konuyu ele aldığını görmek 
mümkündür. 

Kapsam olarak bakıldığında, in-
sanla iş sistemi arasındaki ilişkilerde 
çevresel ergonomi, bilişsel ergonomi, 
iş tasarım ergonomisi, donanım er-
gonomisi ve makro ergonomi kav-
ramları dikkat çekmektedir. (Şekil 2) 

Çevresel ya da fiziksel ergono-
mi, insanların fiziksel etkinlikleriyle 
ilişkili olup, İnsanın anatomik, antro-
pometrik, fizyolojik ve biyomekanik 
karakteristiklerinin çevre ile olan 

ilişkilerini inceler. Çalışma sırasında 
kişinin duruşu, kas iskelet sistem-
leri, sürekli olarak yapılan işe bağlı 
tekrarlanan hareketler, iş güvenliği 
ve çalışan sağlığı çevresel ya da fi-
ziksel ergonominin temel konuları 
arasındadır (Wickens, 1992). Ayrı-
ca çalıştığı ortamda kişinin birey-
sel performansını etkileyebilecek 
ısı, ışık, çeşitli kimyasallar, gürültü, 
termal konfor, radyasyon vb. fiziki 
etmenlerini de konu edinmektedir 
(Akalp, 2010).

Bilişsel Ergonomi, insanlar ve sis-
temin diğer öğeleriyle etkileşimleri 
açısından algılama, bellek, mantık 
yürütme ve motor kontrolü gibi 
mental süreçlerle ilgilidir. Başlıca 
konuları, mental iş yükünün bile-
şenleri arasında yer alan beceri ile 
ilişkili performans, insanla bilgisayar 
arasındaki etkileşim, insanın karar 
verme güvenilirliği, iş stresi ve eğitimi, 
sistem tasarımıyla ilişkili insana bazı 
beceriler kazandırma gibi konuları 
kapsamaktadır (Putkonen, 2010). 

Bilişsel ergonomide amaçlanan, 
iş ve bilişsel düşüncenin birbirleri-
ni nasıl etkilediğini tespit etmektir. 

Şekil 2. Ergonominin Kapsamı 
(Aytaç vd, 2018; Özok, 2013)
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İşiņ kalitesi üzerinde odaklanarak 
çalışanların iş sistemi ve süreçleri 
üzerindeki etkinliğini pekiştirmeye 
çalışır (Hollnagel, 1997). 

İş Tasarım Ergonomisi, çalışanların 
işi, iş aletleri ve iş çevresiyle olan 
ilişkilerini araştırır. Kaza ve yara-
lanmaları önlemek, yorgunluğu ve 
insan vücudunun aşırı kullanımını 
azaltmak, işe devamsızlığı, zaman 
kaybını, kaza ve rahatsızlıklara bağlı 
tazminatları düşürmek, verimliliği, 
kaliteyi, iş güvenliğini, konforu ve 
üretkenliği en üst düzeye çıkarmak 
amacındadır. 

Donanım Ergonomisi, insanın 
oturma ve çalışma alanını düzen-
lemek, iş yükünü azaltmak gösterge 
ve kontrol  panellerinin tasarımını 
sağlamak gibi insanın konfor ve ve-

rimliliğini geliştirmek amaçlı çalışma-
ları kapsar (Erbay, 2017).   Donanım 
ergonomisinin gelişimine yardımcı 
olan sektörden biri endüstridir. Ope-
ratörler üzerine yapılan çalışmalar-
da, özellikle endüstriyel sistemlerde 
çalışma alanının düzenlenmesi ve 
kontrol araçlarının tasarlanması yö-
nünden biyomekanik ve antropometri 
bilimlerinden yararlanılmış, bu da 
donanım ergonomisinin gelişimine 
katkı sağlamıştır. Donanım ergono-
misi insan hatalarını minimize etmeyi 
hedeflediğinden, genel olarak dona-
nım ergonomisi için “mühendislikte 
tasarım hatalarını araştırmaktadır” 
demek   mümkündür.

Makro Ergonomi, baştan aşağıya 
iş sisteminin tasarım karakteris-
tiğini insan-iş, insan-makine, in-

Şekil 3.  Çalışanı Etkileyen Unsurlar
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san-yazılım ara kesiti tasarımıyla 
gerçekleştiren sosyo-teknik sistem 
yaklaşımıdır.  Sosyo-teknik sistem 
yaklaşımı, sistematik olarak iş siste-
minin üç temel özelliğini ortaya ko-
yar. Bunlar teknolojik ve personel alt 
sistemleri ile organizasyonun hayatta 
kalması ve başarısı için iş sisteminin 
organizasyonel yapı ve süreçlerinin 
tasarımında  bağımlı olunan hükü-
met politikaları ve düzenlemeleri, 
sendikalar, tedarikçiler, müşteriler 
ve hissedarlar gibi dış çevre unsurları 
olup tüm organizasyonel düzeylerde 
çalışanların katılımını içermektedir. 

Bu bağlamda makro ergonominin 
amacı “iş sisteminin süreçlerini ve 
yapısını dış çevre, personel alt siste-
mi ve organizasyonun teknolojik alt 
sisteminin ana karakteristikleriyle 
uyumunu sağlayarak sonuçta tam 
olarak uyumlu bir iş sistemi oluştura-
bilmektir”. Tam uyumlu bir iş sistemi 
ile, örneğin, kazalardan kaynakla-
nan kayıp zamanlar ve incinmelerin 
azaltılması, şikâyet ve ıskartaların 
düşürülmesi mümkündür (Hendrick 
1997-2000). 

Ergonominin uğraş alanlarından 
bazılarını belirtecek olursak bun-
lar: “İnsan gücünden yararlanma”, 
“ürün ergonomisi”, “iş kapasitesi”, 
“fabrika yerleşim düzeni planlama-
sı”, “verimlilik”, “toksikoloji”, “işitme 
kaybı”, “beslenme”, “aşırı çalışma”, 
“vardiyalı çalışma”, “ücret tespiti”, “oto-
masyon”, “aralıklı çalışma”, “endüstri 
psikolojisi”, “zararlı gaz ve buharlar”, 
“kimyasallar”, “antropometri”, “engelli 
çalışanlar”, “gürültü”, “çevre”, “işçi 

sendikaları”, “eğitim”, “sıcak ve so-
ğuk ortamda çalışma”, “dinlenme”, 
“liderlik”, “etkileşim”, “sağlık koru-
ma”, “güvenlik”, “çıraklık”, “personel 
seçimi ve kariyer”, “sosyo-ekonomik 
sorunlar”, “sosyal güvenlik”, “algıla-
ma”, “grup dinamikleri”, “motivasyon”, 
“insan kapasite ve performansı”, “in-
san-makine kompleksi”, “iş sağlığı 
güvenliği”, “devamsızlık”, “moral ve 
fiziksel sağlık”, “yaratıcılık”, “endüst-
riyel sosyoloji”, “katılımcılık”, “toplam 
kalite yönetimi”, “robot sistemleri”, “CE 
ve ergonomi standartları”, “üretim 
araçları”, araç-uçak koltuğu-mobil-
ya-hazır giyim-klavye tasarımları”, 
“iklim gibi çevre sorunları”, “psiko-tek-
nik test bataryaları”, “bilişsel süreçler 
ve dikkat”, “iş yeri düzenleme”, “ev 
kazaları”, “motivasyon”, “kalite çem-
berleri”, “çalışan çocuklar”, “bilgisayar 
destekli üretim-tasarım”, “endüstri, 
tarım-orman ergonomisi”, “ekran önü 
çalışması”, “yaşlı çalışanlar”, “kadın 
işgücü”, “klavye kullanımında karpal 
tünel sendromu”, “meslek hastalıkları”, 
“iş doyumu” gibi konulardır (McCabe, 
2002). Ergonomi, konu alanının genişliği 
nedeniyle de çok disiplinli bir bilimdir.

Kapsamı dikkate alındığında er-
gonominin uğraş alanları dört ana 
başlıkta toplanabilir. Bunlar: 

a. İnsanın duyusal, fiziksel, duy-
gusal özellikleri ve kapasite sınırları 
(Çalışanın işe ilişkin duyguları, tatmin, 
kişilik-iş uyumu, ağırlık taşıma vb.)

b. Çalışma koşulları (insanın otur-
ma duruşu ve hareketleri, yorgunluk, 
stres ve gerilim, iş güvenliği ve iş ka-
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zaları, motivasyon, vardiyalı çalışma, 
monotonluk, çalışma süreleri, otorite, 
yetki, sorumluluk, grup davranışı, 
ücret yapısı)

c. İnsan makine ilişkisi (Göster-
ge-kontrol düzeni, mekanik ve boyut 
sorunları)

d. Çevresel koşullar (Aydınlatma, 
gürültü, titreşim, sıcaklık, nem, hava 
akımı, toksik maddeler, buharlar, gaz-
lar, radyasyon, düzen ve temizlik, renk 
ve manzara) 

4. ERGONOMİNİN İLGİLİ 
OLDUĞU BİLİM DALLARI
Günümüzde teknolojik gelişmelere 

paralel olarak üretimde kullanılan 
makinelerin artışı iş hızını ve buna 
bağlı olarak monotonluğu da art-
tırmakta,  diğer taraftan üretimde, 
çalışanlar açısından birçok fiziksel 
sorunlar da söz konusu olmakta-
dır.  Özellikle hızlı ve tekrarlı çalışma 
sonucu boyun, sırt, kollar, bilekler, 
bacaklar, kulaklar ve gözlerde çeşitli 
rahatsızlıklar başlamakta, stres ve 
psikolojik hastalıklar ortaya çıkmak-
tadır, Ergonomi biliminin konuları 
incelendiğinde, kapsam başlığında 
da ele alındığı gibi oldukça geniş bir 
yelpaze içinde olduğu görülmek-
tedir. Bu nedenle ergonomi sadece 
mühendislik bilimini değil, Sosyo-
loji, Psikoloji, Antropoloji, Fizyoloji, 
Tıp, Çalışma Ekonomisi ve Yönetim 
Bilimi gibi bilim dallarını da ilgilen-
dirmektedir. Ergonomi kapsamında 
yer alan bazı temel ilgi alanları Şekil 
4’de verilmiştir.

Dolayısıyla ergonomiye birçok 

bilimsel disiplin ve teknoloji katkıda 
bulunmaktadır. 

5. ERGONOMİNİN UYGULAMA 
ALANLARI
Ergonomi çalışmaları iki farklı 

alanda uygulanabilmektedir. Bunlar 
ürünün  tasarımı ve işyerinin yer-
leşim aşamasındaki ergonomik 
çalışmalardır.

Ergonomik uygulamaların başa-
rıyla yerine getirilmesiyle birlikte iş 
süresi kısalmakta, yorgunluk, mo-
notonluk iş kazaları, işe devamsızlık, 
malzeme israfı azalmakta, kalite, 
üretkenlik ve kazanç yükselmekte-
dir (Ergonomics Checkpoints, 1996; 
McCabe, 2002; Erkan, 2003). Ergo-
nomi aynı zamanda diğer bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler ile geleneksel 
sorunların önlenmesine ve önceden 
bilinmeyen yeni sorunların saptan-
masına olanak sağlarken sorunları 
saptama, değerlendirme ve çözme 
yöntemleriyle birlikte sosyal taraf-
ların sorunlarla ilgili görev, yetki ve 
sorumluluklarını da değiştirmektedir. 

Bugün teknolojideki gelişmelere 
ve çalışma hayatındaki olumlu deği-
şimlere karşın özellikle az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde iş sağlığı 
ve güvenliği sorunları devam etmek-
tedir. Dünyada her yıl, milyonlarca 
iş kazası meydana gelmekte, bu iş 
kazaları sonucu binlerce kişi hayatını 
kaybetmekte ve milyonlarca kişi ya 
yaralanmakta ya da meslek hastalı-
ğına maruz kalmaktadır (Ergonomics 
Checkpoints, 1996).

Bu bakımdan, ergonomi, insanın 
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psikolojik sağlığı ve refahını arttır-
mak için genel sistem performan-
sını geliştirecek uygun yöntemlerin 
uygulanmasını ve bir sistemin diğer 
elementler ve insanlar arasındaki 
etkileşimlerini temelde anlamaya 
çalışan bilimsel bir disiplin olarak 
çalışma yaşamında son derece önemli 
rol oynamaktadır. İnsanın işe uydu-
rulmasından ziyade, belirli bir disiplin 
içinde işin insana uygun hale getiril-
mesi için ergonomi; biyoloji, anatomi, 
psikoloji bilimlerinden başlayarak 
tıptan, mühendisliğe, işletme bili-
minden çalışma ekonomisine kadar 
uzanan çok disiplinli bir yaklaşım 
gerektirmektedir. Sonuçta, ergono-
mi insan için yaşamın her alanında 
olmazsa olmaz bir gerçekliktir. 

6. ÇALIŞMA YAŞAMINDA
ERGONOMİ
İnsanların ihtiyaç ve isteklerini 

karşılayarak refah ve mutluluk ar-
tışını sağlamak, üretimin gerçek-
leştirilmesi ile mümkündür. Üretim; 

Şekil 4.  Ergonominin İlgili Olduğu Alanlar

insan, makine, malzeme ve yöntem 
gibi temel üretim faktörleri ile gerçek-
leştirilmektedir. Üretimin etkinleş-
tirilmesi bu faktörler arasında uygun 
bir koordinasyonun kurulmasını, 
ayrıca üretimin etkili yönetimi ve 
planlamasını gerektirmektedir. Bu 
noktada ergonomi önemli bir rol oy-
namaktadır. 

Ergonomi, “çalışma ortamının 
olumsuzluklarını bünyelerinde barın-
dıran koşulların ortadan kaldırmasına 
yönelik bir bakış açısına sahiptir” 
(Uzun ve Müngen, 2011). 

Çalışma yaşamında İnsanı tehdit 
eden pek çok risk faktörleri mev-
cuttur. Bunlar; sıcaklık, aydınlatma, 
gürültü, hava akımı, titreşim gibi fi-
ziksel riskler; iş yükü, iş doyumu, 
stres gibi psiko-sosyal riskler; toz, kir, 
ağır metaller gibi kimyasal riskler ve 
bakteri, mantar, böcek ve virüsler gibi 
biyolojik risklerdir. İnsan tüm bu de-
ğişkenlerin altında, bu olumsuz ortam 
ve makine özelliklerinin etkisinde 
çalışmaktadır. Bu stres faktörlerini 
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denetim altına alıp iş ortamından 
kaynaklanan faktörlerden kurtu-
larak hem insanın sağlık, mutluluk 
ve güvenliğini sağlamak ve hem de 
verimlilik artışını gerçekleştirmek 
mümkündür (McCabe, 2002; Sabancı 
ve Sümer, 2011: 1). 

Endüstriyel ortamda çalışanlar, 
tüm kapasiteleriyle üretimi gerçek-
leştirmek için çaba sarf etmektedirler. 
Ancak, biyolojik birer varlık olarak 
insanların zekâ, beceri ve fizyolojik 
yetenekleri kişiden kişiye farklılaş-
maktadır. Ergonominin amacı, birbi-
rinden farklı özelliklere ve yeteneğe 
sahip olan bireylerin yaptıkları işle 
uyum sağlayarak, çalışırken aşırı 
zorlanmalar yüzünden yıpranma-
sını önlemek ve bu uyum sayesinde 
başarıyı arttırmak, çalışan mutlu-
luğu ve verimliliğini yükseltmektir 
(Üçüncü, 2018). Ergonomi, çalışanla işi 
arasındaki gereken uyumu gerçek-
leştirebilmek için öncelikle insanın 
özelliklerini, yeteneklerini, yetenek-
lerini geliştirme gücünü ve bu gücün 
sınırlarını da inceleyerek insanı, yete-
neklerine uygun bir işe yerleştirmeyi 
amaçlamaktadır. Ergonomi, iş sistemi 
içinde insanı incelerken, çalışan kişide 
oluşan zorlanma ile daha yüksek bir 
başarıya ulaşma arasında bir denge 
kurmayı amaçlamakta ve işin insan 
üzerinde yarattığı fizyolojik ve psiko-
lojik hasarların en aza indirilmesini 
amaçlamaktadır. Bu amaçla; üretim 
için çalışanın kullandığı araç ve ge-
reçler insanın özellik ve yeteneklerine 
göre tasarımlanmakta ve çalışma 
yöntem ve koşullar insana uygun hale 

getirilmektedir. Ayrıca çalışanlara 
yeteneklerini kullanma ve kendilerini 
kanıtlama imkanı tanınarak hem 
kendilerini değerli hissetmeleri ve 
hem de yapılan işin anlamlı ve yararlı 
algılanması sağlanmaktadır. 

Çalışma yaşamında insanın gö-
revlerini istenilen biçimde yerine ge-
tirebilmesi birçok faktöre bağlıdır. 
Aslında ergonominin temel amacı, 
bu faktörleri inceleyerek insanın işe 
uyumunu sağlayan bütün koşulları 
belirlemektir. Çalışanlar kendilerini 
iyi hissettikleri bir çalışma ortamında 
daha çok üretken olmaktadır. Çalışma 
ortamı ve koşullarının kötü olması 
çalışanları psikolojik yönden olumsuz 
etkileyerek verimliliklerini engelle-
mektedir.  Son zamanlarda yapılan 
çalışmaların çalışanların sadece ve-
rimliliğini arttırmaya yönelik değil 
daha çok onların sağlıklı ve insanca 
çalışmasına odaklandığını göstermek-
tedir. Bu nedenle çalışma ortamının 
fiziki koşullarının çalışanları psikolojik 
ve sosyal yönden rahatlatıcı olması 
oldukça önemlidir (Güney, 2010).  

SONUÇ
Modernizasyonun ve üretim sis-

temlerinde teknoloji kullanımının 
temel amacı, üretim artışını sağla-
maktır. Hedeflenen bu üretim artışı, 
insan işini kolaylaştıran ve zevkli 
hale getiren uygulamalarla mümkün 
olup, ergonomi bilimi olmadan bunu 
sağlamak mümkün değildir.. 

Teknolojik gelişimlerle değişen 
üretim sistemleri içinde yer alan in-
sanın daha yetenekli, becerikli ve 
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eğitimli olması bir zorunluluktur. 
Aksi durumda, yetenekleri dışında 
zorlanan insan, meslek hastalığı ve 
iş kazalarının artışına neden olurken, 
diğer yandan sistemin işlerliğiyle 
hedeflenen iş başarısı elde edile-
meyecektir.    

Teknolojide meydana gelen hızlı 
değişimler, işin doğasını değiştir-
mekle kalmayıp işgücünün niteliğini 
de değiştirmiştir. Daha yetenekli ve 
yetkin bir işgücünün, gerek iş sağlığı 
ve güvenliği açısından ve gerekse iş 
verimliliği açısından, fiziksel, zihin-
sel ve sosyal açıdan korunması ve 
gereken önlemlerin alınması, kısaca 
çalışana en uygun çalışma ortamı ko-
şullarının sağlanması gerekmektedir. 
Ergonomik bir çalışma ortamı ile iş 
kazalarının ve meslek hastalıkları-
nın azaltılması mümkün olabilecek, 
aynı zamanda da üretimin kalitesi ve 
miktarı arttırılarak istenilen verimli-
lik gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, 
herhangi bir işyerinde çalışan bir insa-
nın yaptığı işin hem kendisine uygun 
hale getirilmesi ve hem de iş sağlığı 
ve güvenliği açısından herhangi bir 
kazaya uğramaması için yapılacak 
bilimsel çalışmaları aşağıdaki başlıklar 
altında toplayabiliriz:
n  Çalışan kimsenin kullandı-

ğı her türlü araç ve gerecin insanın 
kullanımı ve çalışması sırasında al-
gılayacağı bilginin (enformasyonun) 

analiz edilmesi ve saptanacak tüm 
fiziksel ve bilişsel bilginin kullanılabilir 
sınırlar içinde kalması.
n  Fiziksel çevre koşullarının (gü-

rültü düzeyi, sıcaklık düzeyi, hava-
daki nem miktarı, yatay ve düşey 
titreşimler, aydınlatma düzeyi, zehirli 
gazlar ve tozlar, kimyasal maddeler) 
gerekli her türlü ölçümler yapılarak 
insan sağlığına zarar vermeyecek 
düzeyde tutulması.
n Düzenlenecek iş sistemi ile ilgili 

iş organizasyonunun analiz edilme-
si, Metot Etüdü ilkelerine göre; sta-
tik kassal çalışma, dinamik kassal 
çalışma, mola süreleri, iş akışının 
düzenlenmesi, mola zamanlarının 
hesaplanması, iş zenginleştirme, iş 
genişletme ve iş rotasyonu gibi temel 
konular analiz edilerek optimum ya-
rarı sağlayacak şekilde düzenlenmesi 
çalışmaları.

Sonuçta Ergonomi disiplini, çalı-
şanların verimlilik ve kalite hedefi ile 
insanın sağlık, güvenlik, konfor ve 
performansını geliştirmek için çaba-
lamakta ve insanın yaşam kalitesini 
iyileştirmektedir. Ergonominin etkin 
gücü ve doğasının çalışma hayatının 
bütün ilgili taraflarınca anlaşılması 
oldukça önem taşımaktadır. Ergo-
nominin çalışma yaşamına enteg-
rasyonu arttıkça önümüzdeki yüzyıl 
ergonomi çağı olacaktır.
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