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ÖN SÖZ 

Günümüzde, estetik özelliklerinin yanı sıra giysinin ergonomik olması 

bireyi olumlu etkilemekte, bu durum bireyin satın alma davranışlarına 

da yansımaktadır. Giysi tasarımında ergonomik yaklaşım, bireyin rahat 

hareket edebilmesinin yanında, psikolojisi ve sosyal tatmini açısından 

da önemlidir. Bir giysinin ergonomik olabilmesi için antropometrinin 

kurallarına uygun olarak üretilmesi gereklidir. 
 

Çalışmamızda iki ana unsur üzerinde durulmaktadır. Bu unsurlar 

ergonomi ve antropometridir.  

Bu kapsamda, öncelikle ergonomi ve antropometri hakkında bilgi 

verilmiş, moda tasarımında ergonomi ve antropometrinin önemi 

vurgulanarak antropometri ile ergonomik tasarım ilkelerinin giysi 

tasarımı sürecine uygulanmasından bahsedilmiştir. 
 

Bu kitabın hazırlanması ve yazılması sürecinde her zaman desteğini 

yanımızda hissettiğimiz sevgili ailemize minnetlerimizi sunmaktan 

mutluluk duyuyoruz. 
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1. GİRİŞ 

 

Eski çağlarda, insanların vücutlarını doğanın etkilerinden korunmak 

amacıyla örtünmesiyle ortaya çıkan giyim kavramı, ilerleyen 

zamanlarda süslenme ihtiyacına dönüşmüş ve farklı olma kavramı ile 

şekillenerek moda olgusunun doğmasına sebep olmuştur. 

Moda, bireylerin beğeni ve ilgisini oluşturan sürekli olarak 

güncellenerek değişen stilleri bünyesinde barındıran dünya ölçeğinde 

etkisini gösterebilen yeniliklerdir. Tasarım, belirli bir amaç 

doğrultusunda bireyin ihtiyaçları göz önüne alınarak, hem estetik hem 

de fonksiyonellik içeren özgün ürün oluşturmaktır (Kocabaş, 2013).   

Moda kavramı pek çok farklı disiplini kapsamakla birlikte, tüketicinin 

istekleri ve algısı, moda ve giysi arasındaki bağlantıyı bütün olarak 

benimsemekte ve moda ile giyim modası genelde eş anlamlı olarak 

düşünülmektedir. Bu nedenle, toplumun genelinde moda terimi ile giysi 

tasarımındaki yenilik, yaratıcılık ve değişkenlik ifade edilmektedir.  

Günümüz koşullarında, estetik özelliklerinin yanı sıra giysinin 

ergonomik olması bireyin giysi satın alma kararında en önemli 

etkenlerden biri durumuna gelmiştir. Giysi tasarımında ergonomik 

yaklaşım, bireyin rahat hareket edebilmesinin yanında, psikolojisi ve 

sosyal tatmini açısından da önemlidir. Bir giysinin ergonomik 

olabilmesi için antropometrinin kurallarına uygun olarak üretilmesi 

gereklidir. Antropometri tekniği, insanın vücut yapısını sayılarla 

tanımlayan bir tekniktir (Akın, 2001). Antropometrik ölçüler dikkate 

alınarak tasarlanan ve üretilen giysiler, bireyin vücuduna uyum 

sağlayacağı için bireye tadilat yaptırma ihtiyacı hissettirmeyecektir. 

Böylece hem kullanan hem de üreten açısından gereksiz zaman, para ve 

malzeme kaybı yaşanmayacaktır (Kılıç, 2011). Bireyin vücut ölçülerine 

ve vücut tipine uygun olarak hazırlanan giysi, estetik açıdan güzel 

görünürken, aynı zamanda kullanıcısının hareketlerini de 

engellemeyecektir.  
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Vücuda uyumlu bir giysi tasarlamak ve üretmek için, bireyin 

vücudunun boyut ve şekli ile giysinin boyut ve şekli arasındaki ilişkinin 

doğru kurulması gerekmektedir. Giysi kalıplarının doğru bir şekilde 

hazırlanabilmesi için öncelikle vücut ölçüleri doğru şekilde elde 

edilmelidir. Bu amaçla kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Ancak 

giysiyi oluşturacak doğru ölçülerin elde edilmesi için insanın fiziksel 

ve morfolojik özelliklerini belirlemeyi amaçlayan antropometrinin 

teknik bilgilerine başvurulması gerekmektedir (Kuru ve arkadaşları, 

2004). Vücuda uyumlu, hareket serbestliği sağlayan giysiler elde etmek 

için giysi kalıpları, bireyin antropometrik ölçülerinden yararlanarak 

hazırlanmalıdır (Gönen ve ark., 1991). Hazır giyim üreticileri, giysi 

uyumunu iyileştirmek için fiziksel özellikleri giysi kalıplarına dahil 

etmeye çalışan antropometrik yöntemler kullanmaktadırlar (Chen, 

2011). 

Bu çalışmada, ergonomi ve antropometri hakkında bilgi verilerek, 

moda tasarımında ergonomi ve antropometrinin önemi vurgulanmakta 

ve antropometri ile ergonomik tasarım ilkelerinin giysi tasarımı 

sürecine uygulanmasından bahsedilmektedir. 
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2. ERGONOMİ 

Ergonomi, insanların anatomik, antropometrik özelliklerinin, fizyolojik 

ve psikolojik kapasitelerinin ve toleranslarının dikkate alınarak, 

çevresel faktörlerden kaynaklanabilecek fiziksel, psikolojik ve 

sosyolojik streslere karşı, sistemin verimliliğini arttırmak ve insan-

donanım-ortam uyumunun temellerini yapılandıran disiplinler arası bir 

araştırma alanıdır (Akın, 2013). Yunanca kökenli bir kelime olan 

ergonomi “İş bilimi” anlamına gelmekte olup, ‘‘ergos’’ ve doğal 

kanunlar anlamına gelen ‘‘nomos’’ kelimelerinin birleşmesinden 

meydana gelmiştir. “İnsan faktörleri mühendisliği” şeklinde de 

isimlendirilmektedir. Ergonomi, insan donanım ve ortam arasındaki 

ilişki ve uyumu inceleyip (Sağocak, 2006), insanlar tarafından 

kullanılan donanımın tasarımında, insan-sistem-ortam etkileşimlerinin 

maksimum düzeyde etkili ve güvenli olmasıyla ilgilenen uygulamalı bir 

bilimdir. Ergonominin ‘‘Uluslararası Ergonomi Birliği (IEA)’’ 

tarafından onaylanan resmi tanımına göre ise ergonomi, insanlarla 

sistemin diğer öğeleri arasındaki ilişkiyi araştıran, sistemin 

performansıyla insan rahatlığını optimize eden yöntemleri içeren bir 

bilim dalıdır. 

Ergonomi bilimiyle yaşanılan ortamın ve kullanılan her türlü alet ve 

donanımın insana ve topluma uygun olması amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla anatomi, antropometri, fizyoloji, psikoloji, tıp, sosyoloji ve 

tasarım gibi çok sayıda bilimsel disiplin ergonominin gelişimine 

katkıda bulunmaktadır (Colovic, 2014).  

Ergonomi bilimi; insanın bulunduğu ortamın, kullandığı makine veya 

ekipmanın, insanın sahip olduğu anatomik, antropometrik ve psikolojik 

özellikler ile insan vücudunun hareket etme kabiliyet sınırlarına uygun 

olmasına dikkat etmektedir. Böylece, çalışılan ortam koşulları ve 

kullanılan malzemeler, çalışan kişilerin performansının ve vücut 

sağlığının maksimum düzeyde olabilmesini sağlamaktadır. Yapılan 

tasarımlarda da bu özellikler dikkate alınmalıdır. Ergonomik tasarım 

çalışmalarının hedefi de kullanıcıların ihtiyaçlarını maksimum düzeyde 
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karşılayabilecek özelliklerin tasarlanan üründe, ortamda veya hizmette 

sağlanmasıdır (Özgün Başıbüyük vd.; 2017). 

Ergonomi bilimi, bir ürünün veya ortamın tasarımında ve bir hizmetin 

gerçekleştirilmesinde sağlanacak faydanın optimize edilmesi açısından 

oldukça önemli bir disinlipdir. Ergonomi bilimiyle, insan - ortam - 

donanım ilişkisi hizmetin ve üretimde verimlilik odaklı şekillenirken, 

bireyin güvenliğinin sağlanması ve sağlığının korunması da mümkün 

olacaktır. Genel olarak ergonomi biliminin amaçları arasında;  

• İnsan tarafından kullanılan ve ilişki kurulan her türlü donanım, 

ortam ve hizmetin insana uygun şekilde tasarlanması 

• İnsanların kullandığı donanım, alet, ve makinelerin etkin 

kullanılması ve verimliliğinin artırılması,  

• Makine, donanım ve ortamın uygun şekilde düzenlenmesiyle 

insanın performansının ve motivasyonunun artması,  

• İnsanın güvenlik açısından korunması  

• İnsan sağlık açısından korunması,  

• İnsanın mutluluğunun ve psikolojik tatmininin 

sağlanması(Atalay vd., 2014), 

• İşgücü kayıplarının azaltılması, 

• Amaca uygun olarak kaliteli ürün elde edilmesiyle rekabet 

gücünün arttırılması, sayılabilmektedir (Akın, 2013). 

Ergonomide insanın yapısal, boyutsal ve psikolojik yönden uygun 

ortamlarda çalışmasıyla, iş yeri güvenliğinin ve üretim verimliliğinin 

en üst seviyeye ulaşması amaçlanmakla birlikte işyeri açısından da 

çeşitli yararları bulunmaktadır. Ergonomi bilimiyle, işyerine yönelik 

olarak; işin verimliliğinde artış, iş güvenliği ve işçi sağlığında düzelme 

sağlanacak ve böylece hata oranlarıyla üretim maliyetlerinde düşüş ve 

çalışan devamsızlığında azalma görülecektir. Ergonomi biliminin 

yararı iki temel ölçüt üzerinden açıklanabilmektedir. İnsansal ölçüt 

olarak isimlendirilen birinci ölçütte ergonominin insan açısından 

değerlendirilmesi söz konusudur ve insan tarafından yapılması istenen 

işin, insanın yetenekleri dahilide olması gerektiği kastedilmektedir. 
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Ekonomik ölçüt olarak bilinen ikinci ölçüt ise insanın yeteneklerinden 

optimum düzeyde faydalanılması konusunu ifade etmektedir (Polat, 

2006).  

2.1. Ergonominin Tarihçesi 

İnsan ve aletler arasındaki ilişki, ilk çağlara kadar uzanmaktadır. 

İnsanlar ilk çağlardan itibaren içgüdüsel olarak, kendilerine yararlı 

yiyecekleri tercih etmişler, korunabilecekleri yerlerde barınaklarını inşa 

etmişler ve giysilerini iklim ve çevre koşullarına göre üretmişlerdir. 

İlkel topluluklarda, insanların çeşitli konularda işlerini kolaylaştırmak 

için aletler geliştirilmiştir. Bu durum aslında insanların 

gerçekleştirdikleri ergonomik tercihler olarak kabul edilebilmektedir 

(Akın, 2013). 

Ergonomik çalışmalarla ilgili ilk çağlardan itibaren bir takım çalışmalar 

yapılmıştır. Elde edilen tarihsel kaynaklardan Babil kralı 

Hammurabi’nin (MÖ 1728-1686), iş planlamasını, üretim kontrolünü, 

bir işin yapılabilmesi için gerekli işçi sayısının ve çalışma günlerinin 

hesaplanmasını ve gerekli çalışma saatlerinin ayrıntılarını anlattığı 

bilinmektedir. Ksenophon (yaklaşık MÖ 430–354) tarafından 

hazırlanan, askeri ayakkabılar üretirken işin operasyonlara 

bölünmesinin anlatıldığı yazılı bir kaynak bulunmaktadır. Antik 

Yunanistan’da MÖ 5. Yy’da aletlerin, işlerin ve iş yerlerinin 

tasarımında ergonomik ilkelerin kullanıldığı bilinmektedir. Hipokrat 

(460 MÖ –370 MÖ), bir cerrahın çalıştığı ortamın tasarlanması ve 

kullandığı aletlerin düzenlenmesi konusunda bilgi vermiştir. “Tıbbın 

babası” olarak bilinen Bernardino Ramazzini (1633-1714), işyerinde 

oluşan hastalıkları inceleyen ilk doktordur. Hastalarının birçoğunun 

meslekleriyle ilgili semptomları olduğunu fark edince, hastalarıyla 

görevleri ve işyerleri hakkında görüşmüştür. Çeşitli yaralanmalar ve 

meslekler arasındaki ilişki hakkındaki gözlemlerini 1713'te “De Morbis 

Artifi cum Diatriba” (İşçi Hastalıkları) adlı kitabında yayınlamıştır. 

Ramazzini çeşitli meslekleri tanımlayarak, toksinlere uzun süreli maruz 

kalmanın sonuçlarına, işyerindeki stresli pozisyonlara ve 52 meslekte 
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çalışanların karşılaştığı diğer patojenlere dikkat çekmiştir. 1982'de 

uluslararası bilim adamları derneği, dünya çapında iş ve çevre sağlığı 

sorunlarının araştırılmasını geliştirmek amacıyla, Ramazzinin onuruna 

“Collegium Ramazzini” örgütünü kurmuştur. Wojciech Bogumil 

Jastrzebowski (1799–1882), 1857'de “ergonomi” terimini ortaya atan 

Polonyalı bir biyolog olup, ergonomiyi, işin gereksinimleriyle ilgili 

olarak insan yeteneklerinin incelenmesi olarak tanımlamıştır. 

Jastrzebowski işleri, kamu yararının iyileştirilmesini sağlayan faydalı 

işler ve tehlikeli işler olmak üzere iki kategoriye ayırmaktadır. Ayrıca 

yararlı işleri, fiziksel gücün, duyusal gücün, akıl gücünün ve ruhsal 

gücün kullanılmasını gerektiren fiziksel, estetik, rasyonel ve ahlaki işler 

olarak sınıflandırmaktadır (Colovic, 2014). 

Sanayi Devrimi, 1875 yılı civarında, seri üretim kavramı ve yöntemiyle 

birlikte gündeme gelmiştir. Bu dönemde eğilim, insanlığın yararından 

çok, kâr elde edebilmek için verimliliğin arttırılması üzerine 

yoğunlaşmıştır. İşyerinde en iyi sonuçların yalnızca işçilerden daha 

fazla çaba göstermelerini ve işyeri koşullarına uyum sağlamalarını 

istemekle değil, aynı zamanda iş sürecini, çalışma ortamını ve çalışma 

araçlarını işçiye uyarlamakla da elde edilebileceğinin anlaşılması  biraz 

zaman almıştır (Colovic, 2014). 

19. yüzyılda, Frederick Winslow Taylor (1856–1915), bir görevi 

gerçekleştirmenin en uygun yolunu bulmak için bir çözüm öneren 

“bilim yönetimi” isimli bir yöntem geliştirmiştir. Amerikalı bir 

mühendis olan Taylor, endüstriyel verimliliği artırmaya çalışmış ve 

“bilimsel yönetimin babası” olarak kabul edilmiştir. Taylor, iş düzeni 

anlayışını geliştirmiş ve çalışanların daha üstün bir verim ile 

çalışabilmesi için çeşitli teoriler ortaya atmıştır (Akın, 2013). Taylor 

1911’de iş bölümü ilkesini genişleterek, işin uygun tasarımı, 

çalışanların motivasyonu ve yönetim ile iş arasındaki sorumluluk 

paylaşımı için verimli bir çalışma sistemi tasarlamıştır.  

Taylor, deneylerine dayanarak aşağıdaki bilimsel yönetim ilkelerini 

belirlemiştir: 
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•Birinci ilke, çalışanların günlük performanslarının 

değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu ilkeye göre, her bir 

çalışan tipinin bir günde ne kadar iş yapabileceğine dair bilgi, 

işverenler tarafından kendi deneyimleri veya çalışanlarının ara 

sıra ve sistematik olmayan gözlemleri yoluyla ya da verilere 

dayanarak elde edilmektedir ve her işin bitmesi için gereken en 

kısa süreyi göstermektedir. 

•Bilimsel yönetimin ikinci ilkesi, Taylor'ın görüşüne göre, 1903'te 

ilk çalışmalarından biri olan “Dükkan Yönetimi” isimli eserinde 

verilmiştir. Bütün manevi işlerin planlama bölümünde yapılması 

gerektiği ile ilgilidir. 

•Üçüncü ilke, işin kontrolü ve iş görevlerinin yerine getirilmesidir. 

Bu genel ilkelere ek olarak Taylor, bilimsel yönetimin pratikte 

uygulanmasına ilişkin yöntemi aşağıdaki şekilde belirlemiştir. 

• Belirtilen iş görevi için en üst düzeyde niteliklere sahip çalışanlar 

seçilmelidir. 

• Her işçinin işinde yapması gereken temel hareketler ve işlemler 

ayrıntılı olarak incelenmelidir. 

• Her bir hareketi veya işlemi gerçekleştirmek için gereken süre, 

bir kronometre kullanılarak incelenmelidir. Bu bilgi temelinde, 

her hareketi yapmak için gereken mümkün olan en kısa süre 

belirlenmelidir. 

• Tüm gereksiz ve yavaş hareketler süreçten kaldırılmalıdır. 

• Gereksiz tüm hareketlerin kaldırılmasından sonra, bir dizi en hızlı 

ve en etkili hareket dizisi oluşturulmalıdır (Colovic, 2014). 

Taylor yukarıda genel ilkeleri bulunan çeşitli teorileri ortaya atarak 

denemiş, ancak anatomi ve fizyoloji bilgilerinin yeterli olmaması 

nedeniyle eleştirilmiştir. Bununla birlikte Taylor, insanı bir faktör 

olarak nitelendirip, insan tarafından kullanılan araç ve gereçler 

konusunda deneysel çalışmalar yapan ve “iş yapmaya hevesli olanlara 
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farklı ücret kavramını” öneren ilk bilim insanı olarak tanınmaktadır 

(Akın, 2013). 

Yirminci yüzyıla gelindiğinde ergonominin konusu, insanın işe uyum 

sağlaması olarak kabul edildiğinden, yapılan araştırmalar; yapılması 

gereken iş tanımı ve bireylerin yaptıkları işler hakkında sınıflandırılarak 

eğitim almaları üzerinde odaklanmıştır (Yararel Doğan, 2019). 

Frank ve Lilian Gilbreth zaman ve hareket etüdü ve ergonomi 

alanındaki öncü çalışmalarıyla dünya çapında tanınmaktadır (Akın, 

2013). Gilbrethler, Taylor ile 1907'de tanışmış ve onun çalışma 

sisteminin bir hayranı olmuşlardır. 1914'te Lilian ve Frank, insan 

faktörüne de adanan kendi bilimsel yönetim biçimlerini 

oluşturmuşlardır. Çalışanların memnuniyetini artırmanın gerekliliğini 

görmüşler ve bu durumun genel iş performansını ve çalışanların 

verimliliğini artıracağını düşünmüşlerdir. Frank, her işçinin hareketini 

inceleyerek işçilerin yorgunluğunu gidermek ve verimliliği artırmak 

için bir sistem tasarlamış ve bu sürece mikro hareket çalışması adı 

verilmiştir. Gilbreth'ler, görevi mümkün olan en iyi şekilde 

gerçekleştirmek için yöntemler tasarlamak amacıyla, işçilerin 

hareketinin incelenmesi için fotoğraflar ve film şeritleri 

kullanmışlardır. Ayrıca, çalışanların fiziksel konforunu iyileştirme 

ihtiyacı görmüşlerdir (Colovic, 2014). 

İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte ergonomik çalışmalar 

genellikle bireysel çalışmalar şeklinde, basit ve başlangıç seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında 

yapılan araştırmalarda, geliştirilecek her çeşit donanım ve makinenin 

tasarımında insan faktörünün ele alınmasının gerekliliği anlaşılmıştır.  

İngiliz psikolog Murrell (1908-1984), ergonomiyi ilk inceleyenler 

arasındaydı. Murrell, 1949'da, anatomi, ve antropolojiyle ilgilenen 

bilim insanları, fizyologlar, psikologlar, mühendisler, tasarımcılar ve iş 

sağlığı uzmanları ile biraraya geldiği bir toplantı düzenlemiş (Akın, 

2013) ve bu topluluk daha sonra Ergonomi Derneği olarak bilinecek 

olan ve bugün Ergonomi ve İnsan Faktörleri Enstitüsü olan Ergonomi 
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Araştırmaları konseyini kurmuştur (Colovic, 2014). Bu toplantıda 

Yunanca “Ergo-İş” ve “Nomos-Yasalar” kelimelerinin bir araya 

gelmesinden oluşan “Ergonomi” terimi türetilmiştir. Bu konseyle 

uluslararası bir işbirliğinin yürütülmesi amaçlansa da ancak 1961 

yılında Stockholm’de gerçekleştirilen uluslarası toplantıda, amaca 

ulaşılmış ve kuruluşun adı “Uluslararası Ergonomi Birliği” olarak kabul 

edilmiştir (Akın, 2013).  

Murrell, özellikle yaşlanma ve yorgunluğun analizi için bilgi ve 

becerilerin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda çalışmıştır. 1960 

yılında “Fitting the Job to the Worker” isimli ilk ergonomi ders kitabını 

yazmıştır. Ergonomi biliminyle ilgilenen bilim insanlarından biri de 

Alfons Chapanis (1917–2002)’dir. Chapanis, işyerinin üretimini ve 

tasarımını gözlemleyen mühendislik dalı olan ergonominin kurucusu 

olarak kabul edilmektedir (Colovic, 2014). 

Ergonomi ile ilgili çalışmalar, Amerika’da 1950’li yıllara kadar ordu ve 

kamu ile gerçekleştirilmiştir. 1950’li yıllardan sonra hızlı bir gelişme 

göstererek, sivil alanların birçok kolunda ergonomik tasarımlar 

geliştirilmiştir. 1960-1980 yılları arasında gerçekleştirilen askeri 

projeler ve uzay araştırmaları ergonominin gelişmesine katkıda 

bulunmuştur. 1980-1990 yılları arasında bilgisayar sistemlerinin 

gelişmesiyle teknik açıdan gelişmiş ergonomik tasarımlar 

oluşturulmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren de çalışanların sağlığını 

koruma, iş kazalarından koruma ve çalışma hayatının kalitesini arttırma 

amacıyla kanunlar çıkarılmaya başlanmıştır (Akın, 2013). 

Bu kısa tarihsel incelemeye dayanarak, ergonominin gelişimi aşağıdaki 

iki aşamaya ayrılabilmektedir: 

(1) Klasik veya düzeltici ergonomi (sanayi devriminden 1950'lere 

kadar). 

(2) Sistem veya proje ergonomisi (1950'lerden günümüze) (Colovic, 

2014). 
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Günümüzde ergonomi birçok yönden gelişen bir disiplindir. Çünkü 

insanın psikolojik ve sosyal kısıtlamalarının, ihtiyaçlarının ve 

gereksinimlerinin bulunduğu ve ürün, araç-gereç, ortam veya hizmet 

tasarımı yapılırken bu gereksinimlere dikkat edilmesi gerektiği 

anlaşılmıştır.  

2.2. Ergonominin Bileşenleri 

Ergonomi, insanın belirli özellikleri ve insanın çevre ile etkileşimi 

dikkate alınarak; fiziksel ergonomi, bilişsel ergonomi ve örgütsel 

ergonomi şeklinde üçe ayrılmaktadır: 

a) Fiziksel Ergonomi 

Fiziksel ergonomi, insan vücudunun fiziksel çalışma aktivitesine nasıl 

tepki verdiği (iş fizyolojisi) ve insan vücudunun fiziksel boyutlarının 

bir çalışanın yeteneklerini nasıl etkilediği (antropometri) ile 

ilgilenmektedir (Colovic, 2014). Uluslararası Ergonomi Derneği’nin 

yaptığı sınıflandırmada fiziksel ergonominin alanı, çalışma duruşları, 

malzeme kullanımı, hareket tekrarları, işten kaynaklanan kas ve iskelet 

rahatsızlıkları, iş yerinin düzenlenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği 

olarak belirlenmiştir (Aksüt vd., 2020). Fiziksel ergonominin temel 

amacı, bireyin konforunu artırmak, ağrıyı ve kas-kemik 

bozukluklarının oluşumunu azaltmaktır. Bu nedenle fiziksel ergonomi, 

fiziksel eforu en aza indiren ve insan kapasitelerini dikkate alan bir 

sistem tasarlamakla ilgilenmektedir. Fiziksel ergonomi insanların 

fiziksel aktivite ile ilişkilerinde anatomik, antropometrik, psikolojik ve 

biyomekanik özelliklerini dikkate almaktadır (Colovic, 2014).  

b) Bilişsel Ergonomi 

Bilişsel ergonomi kapsamında, bireyin bilgi, araç ve ortamla 

etkileşimini kurmaya ilişkin ileri teknolojiye sahip sistemlerin 

tasarlanması konusunda çalışılmaktadır (Çivril vd., 2013). Bilişsel 

ergonomi, bireylerin sistemin diğer unsurlarıyla zihinsel süreçler 

açısından etkileşimini ele almaktadır. Bilişsel ergonomide amaçlanan, 

bireyin işi gerçekleştirirken düşüncelerinin iş performansını etkileme 



Moda Tasarımda Ergonomi ve Antropometri | 11 

 

 

derecesini belirlemektir (Aydemir ve Yaşar, 2016). Uluslararası 

Ergonomi Derneği tarafından yapılan ergonomi sınıflandırmasında 

bilişsel ergonominin alanı, zihinsel iş yükü, karar verme, birey-

bilgisayar ilişkisi, işin stres boyutu ve iş eğitimi şeklinde belirlenmiştir 

(Aksüt vd., 2020). Bilişsel ergonomi, çalışanlardan istenen zihinsel iş 

yükü, karar verme ve planlama gibi düşünce süreçlerinin analizine 

odaklanmaktadır (Colovic, 2014).  

Bilişsel ergonominin boyutları; zihinsel iş yükü, karar verme, 

bilgisayarlarla etkileşim, insan güvenilirliği ve iş stresidir. İşyerindeki 

zihinsel iş yükü, konsantrasyonu uzun süre sürdürülmesinin gerkli 

olduğu durumlarda, ürün kalitesi, işçi veya ekipman güvenliği için 

büyük sorumluluk içeren bir karar verilmesi durumunda, işyerinde 

başkalarıyla temas olmadığında ve monotonluktan kaynaklanan 

konsantrasyon eksikliği nedeniyle artabilmektedir. Farklı işler farklı iş 

yükleri gerektirmektedir ve bir bireyin ne kadar çaba göstereceği iş 

motivasyonunun düzeyine bağlıdır. Belirli bir iş ve varyasyonları için 

mümkün olan en yüksek performans ölçülerek, bireylerin iş 

motivasyonu düzeyi de belirlenebilir (Colovic, 2014). 

c) Örgütsel Ergonomi 

Örgütsel ergonomi; örgütsel yapıların kuralları ve süreçleriyle birlikte 

sosyo-teknik sistemlerin optimizasyonunu incelemektedir (Colovic, 

2014). 

Uluslararası Ergonomi Derneği tarafından yapılan ergonomi 

sınıflandırmasında örgütsel ergonominin alanı, iletişim, personel, 

kaynakların yönetilmesi, iş tasarımı, çalışma sürelerinin yapılanması, 

toplu halde çalışma, topluluk ergonomisi, işbirlikçi çalışma, 

organizasyon kültürü ve kalitenin yönetimi üzerine odaklanmıştır 

(Aksüt vd., 2020)  
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2.3. Ergonominin Etkileşimde Bulunduğu Bilim Dalları 

Ergonominin etkileşimde bulunduğu birçok disiplin ve bilim dalı 

bulunmaktadır. Bu bilim dallarından başlıcaları ve ergonomi bilimiyle 

ilişkileri aşağıda açıklanmaktadır: 

Anatomi bilimi; canlı varlıkların yapısını, vücuttaki organları ve bu 

organların yapı ve görev açısından etkileşimlerini incelemektedir. 

Anatominin ana dalları olan antropometri ve biyomeknik ergonomi 

biliminin gelişmesinde katkı sağlayan bilim dallarındandır. 

Antropometri, kelime anlamıyla insanların fiziksel boyutlarının 

ölçülmesidir. İnsanların fiziksel boyutlarındaki değişimleri gösteren 

antropometrik veriler, donanım, ortam ve hizmet tasarımında 

kullanılmaktadır. Günümüzde antropometri, insanların fiziki 

boyutlarını istatistiksel anlamda inceleyip, giysi tasarımı, endüstriyel 

tasarım, ergonomi, mimari gibi tasarımın birçok alanında ürünleri 

optimize etmek için kullanılması nedeniyle çok önemli bir yere sahiptir 

(Çalışkan ve Fındık, 2012). 

Biyomekanik, hareketli ya da statik halde bulunan insan vücudunun, 

mekanik ilkeler karşısındaki tepkisinin incelendiği çok disiplinli bir 

bilim dalıdır. Biyomekanik, biyoloji ve tıp alanında kullanılan çeşitli 

ekipman ve sistemlerin tasarımı, gelişimi ve analizinde mekanik 

ilkelerin uygulanması olarak da tanımlanabilmektedir. Mühendislik 

mekaniği ile biyoloji ve fizyoloji alanlarını birleştiren biyomekanik 

esas olarak kas - iskelet sistemi ve biyolojik sistemlerin hareket 

fonksiyonları ve yapıları ile ilgilenmektedir (Özkaya vd., 2019). 

Biyomekaniğin antropometriyle ilgili çalışmalarında hareket sınırları, 

hareket hızı ve kuvvet ihtiyacı konuları ve bu konularla ilgili olarak 

vücut ölçülerinde meydana gelen değişimler araştırılmaktadır. 

Fizyoloji, organ, doku ve hücrelerin aktivitelerini inceleyen bilim 

dalıdır. İş fizyolojisinde, iş ortamında çalışan bireyin, bedeninde yer 

alan organların işleyişi ele alınmaktadır. Fizyolojinin çalışma alanını; 

çalışan bireylerin organlarının, iş ortamında çalışma koşullarından 

kaynaklanan çeşitli etkilere karşı verdiği tepkiler ve bu tepkilerin 
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ölçümü oluşturmaktadır. Fizyoloji bilimi, kasların statik ve dinamik 

olarak çalışması, harcadıkları enerjinin değerlendirilmesi, ısıya verdiği 

tepki gibi konularda incelemeler yaparak, ergonomi bilimine yardımcı 

olmaktadır (Yararel, 2019). 

Psikoloji, insan davranışlarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Psikoloji 

bilimi, algılama, odaklanma, işe uyum, iş eğitimi gibi konularda 

ergonomi bilimine yardımcı olmaktadır. Psikoloji biliminden 

yararlanarak, çalışma ortamında renk, şekil, düzen gibi psikolojik 

yönden rahatlık sağlayıcı düzenlemeler yapmak, çalışana ergonomik 

açıdan uygun bir ortam oluşturulması için psikoloji biliminden 

yararlanarak renk, şekil gibi açılardan rahatlatıcı düzenlemeler 

yapılabilir. Psikolojide kullanılan bazı yöntemlerin ergonomik 

tasarımlarda kullanılması, psikoloji ile ergonomi bilimi arasında 

oldukça önemli ilişkilerin varolduğunu göstermektedir (Yararel, 2019). 

Sosyoloji, toplum ve insan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olup, bu 

alanda yapılan çalışmaların da ergonomiye katkıda bulunduğu 

bilinmektedir. Ayrıca ergonomi bilimi de bazı toplumsal sorunların 

çözülmesine katkı sağlamaktadır (Yararel, 2019).  
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3. ANTROPOMETRİ 

Yunancada, insan anlamına gelen anthropo sözcüğü ile ölçme anlamına 

gelen metrikos sözcüklerinin birleşiminden antropometri sözcüğü 

türetilmiştir. Antropometri, bireylerin ve toplulukların cinsiyet, yaş, 

vücut yapısı, yaşadıkları coğrafi bölge ve yaptıkları meslek gibi çeşitli 

etkenler nedeniyle oluşan farklılıklarının saptanarak, tasarımcıya 

vücuda uyumlu tasarım yapma olanağı sağlayan disiplinler arası bir 

bilim dalıdır. İnsan vücudunun ölçülmesi anlamına gelen antropometri 

bilimi,  yukarıda tanımlanan işlevleri, özel olarak toplanmış verilerin 

bir takım yöntemlerle değerlendirilmesi sonucu elde edilen tasarım 

standartları aracılığıyla yerine getirmektedir (Su, 2001, Kılıç, 2011). 

Antropolojinin insanı konu alıp inceleyen alt dalı biyolojik antropoloji 

olarak isimlendirilmektedir. Biyolojik antropoloji insanların 

morfolojik, anatomik, fizyolojik, biyolojik özelliklerini ve gelişimini, 

zaman sürecinde değişimini, çevresiyle olan etkileşimini ele alarak, 

insanın özelliklerini araştırmaktadır. Biyolojik antropoloji disiplininin 

alt birimlerinden biri de somatolojidir. Somatoloji; somatoskopi ve 

antropometri olmak üzere iki tekniğe ayrılmaktadır. Somatoskopi; 

sayısal olarak ifade edilemeyen yani ölçülemeyen göz, dudak şekli, deri 

rengi gibi vücut özelliklerini ele almaktadır. Antropometri ise sayısal 

olarak ifade edilebilen vücut özelliklerini incelemektedir (Akın, 2001). 

Antropometri, tasarımı yapılacak sistem veya ortama yönelik olarak, 

kullanıcının ihtiyacı olan donanımın veya araçların, tasarlanmasında 

etkili olan bireyin hareketli veya hareketsiz durumdaki vücut 

ölçülerinin bilimsel ölçüm yöntemleri kullanılarak saptanmasını 

amaçlamaktadır (Gönen ve Kalınkara, 1991).  

3.1. Antropometrinin tarihi gelişimi 

Literatürde, vücut ölçüleri alanında ilk çalışmaları, M.Ö. Birinci 

yüzyılda yaşayan Roma’lı Mimar Virtruvius gerçekleştirmiştir. 

Virtruvius, doğanın insanı orantılı olarak yarattığını ve çenenin 

ucundan, alnın üzerinde, saç köklerinin olduğu bölüme kadar yüzün 
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yüksekliğinin, normal bir insanın boyunun onda biri olduğunu 

bildirmiştir. Bilekten orta parmağın ucuna kadar olan el boyunun da 

aynı uzunluğa eşit olduğunu vurgulayan Virtruvius, başın uzunluğunun, 

normal bir insanın boyunun sekizde biri olduğunu, göğüs ortasından 

tepeye kadar olan uzaklığın ise normal insan boyunun dörtte birine denk 

geldiğini belirtmiştir. Ortaçağda, Monku, insanın boyunun dokuz baş 

kadar uzunluğa, İtalyan bilim adamı Cennino Cenini ise, insan boyunun 

kendi kulacının açık haldeki uzunluğuna eşit olduğunu yazmıştır (Su, 

2001). 

Marco Polo’nun Çin’i ziyaret etmesiyle (1273–1295) hızlanan vücut 

ölçülerinin ırklar arasında farklılıklar bulunduğu görüşünü, Linne 

(1707–1778), Buffon (1707-1778) ve White (1728-1813) gibi bilginler 

de inceleyerek, “Irksal Antropometri” olarak adlandırılan bilim dalının 

temelini oluşturmuşlardır. Vücut ölçülerinin ırktan ırka farklılık 

gösterdiğini ortaya koyan bu araştırmacılar, insanı zoolojik sistemde 

sınıflandırmaya çalışmışlardır (Su, 2001). Antropometrik ölçülerin 

literatürdeki ilk örnekleri, 18. yy’da gerçekleştirilen ordudaki askerlerin 

boy uzunluklarına dair çalışmalardır. 1753’te J.G. Roederer de yeni 

doğanların fiziksel oranları ve doğum ağırlıkları üzerine çalışmıştır 

(Güleç vd., 2005). 

Antropometrinin bugünkü tanımına uygun ilk çalışmayı ise XIX. 

Yüzyılda Belçika’lı bilim adamı Quetlet yapmıştır. Quetlet, 1870 

yılında “Anthropometric” adlı bir kitap yayınlayarak hem bilim dalını 

kurmuş hem de bilim dalına bugünkü ismini vermiştir (Su, 2001; 

Simmons ve Istook, 2003). 

Bu dönemde, antropolojistler, antropometride prosedürlerin ve 

standartların gerekli olduğunun farkına varmışlardır. 1870’e kadar 

antropometride Braco teknikleri yaygın olarak kullanılmıştır. 

Almanya’da bireyselciliğin ve tecrit politikasının ortaya çıkması, 19. 

yüzyıl boyunca Alman antropolojik antropometrisini içeren 3 

konferansla sonuçlanmıştır. İlki 1874’de Almanya Antropoloji Birliği 

Konferansı, ikincisi 1877’de Münih’teki Craniometric Konferans, 
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sonuncusu da 1880’deki Berlin Konferansı’dır. Bu konferansların 

sonuçları, Frankfurt’ta düzenlenen 13. Geleneksel Alman 

Antropolojiler Birliği Konferansı’nda “Frankfurt Antlaşması” olarak 

kabul edilmiştir. Böylece Fransız ve Alman antropometri okulları 

kurulmuştur. Antropolojik antropometriyi birleştirmek için diğer 

adımlar 1892’de Paris’te R.Collington’un bireysel inisiyatifi altında ve 

Moskova’da düzenlenen 12. Uluslararası Tarih Öncesi Antropoloji ve 

Arkeoloji Kongresi’nde ortaya çıkmıştır (Muehlenbein, 2010). 

Antropometri, Alphonse Bertillon tarafından Fransa'da 19. yy'ın 

sonlarına doğru suçluları tanımlamak için bir sistemin geliştirilmesinde 

kullanılmıştır (Kelly, 2005).  19 yy'da ırksal tipolojileri yaratma ve 

doğrulamada kullanılan antropometri, insan çeşitliliği anlayışının 

değişmesi ile 20 yy'ın başlarında sınıflandırma ve tipoloji fikirlerinin 

sorgulanmasına ve ikinci yarısında da tersine dönmesine neden 

olmuştur. 20. yy'ın ortalarında biyolojik antropometri, fizyolojinin 

ölçümü için kullanılmış ve birçok yerde sınıflandırmada kullanılması 

reddedilmiştir (Tama, 2016). Bunun yanı sıra, 20 yy'da antropometri, 

popülasyon ve popülasyonun bireyleri arasındaki ilişkinin 

tanımlanmasında kullanılan oldukça önemli bir yöntem haline gelmiştir 

(Kelly, 2005). 

XX. Yüzyıl başlarına kadar yapılan antropometrik çalışmalar 

birbirinden kopuk çalışmalardır. Kullanılan yöntemlerin, 

araştırmacıdan araştırmacıya değişiklik göstermesi, amaçlarının 

farklılığı gibi nedenlerle bu çalışmalar arasında, sonuçları bakımından 

kıyaslama yapmak mümkün olmamaktadır. Araştırmacılar arasında 

terminoloji ve tanım birliği sağlamak amacıyla, uluslar arası 

standartlaşmaya gidilmesi için bir takım girişimler olmuşsa da bu 

çabalar somut bir sonuç vermemiştir. Başlangıçtaki bu sonuçsuz 

girişimlere rağmen, 1906 yılında, Moskova’da gerçekleştirilen 

Uluslararası Antropoloji Kongresi’nde, ilk olarak kafa ölçülerinde 

standartlaştırma çalışmalarının başlatıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmalar sonucunda kafa üzerinde ölçülebilecek otuz sekiz adet ölçü 

saptanmış, günümüz insanı için on dokuz baş ve yüz ölçüsü 
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belirlenerek, bunun standart bir uygulama olarak benimsenmesi 

kararlaştırılmıştır. Standartlaştırma çalışmalarının ikincisi, 1912 

yılında, Cenova’da toplanan Uluslararası Kongre ile gerçekleştirilmiştir 

(Su, 2001). 

1912’de Cenevre’de gerçekleştirilen bu uluslararası kongrede, 

antropometrik ölçüler için yapılan antlaşmada, canlı denekler ile çizim 

yapılması üzerinde durulmuştur. Bu antlaşma, ölçümler hakkında genel 

prensipleri ve 49 ölçümün detaylı tanımlarını içermektedir. Günümüzde 

kullanılan somatik büyümeye özgü antropometri, 20. yüzyılın ilk 

yarısında Amerikan boylamsal çalışmalarının sonucunda ortaya 

çıkmıştır (Muehlenbein, 2010).  

XIX. Yüzyıl sonları ile XX. Yüzyıl başlarında gözlenen bir gelişme de 

vücut ölçülerinin yapılacak iş ilişkisini ve bazı meslek türlerinin vücut 

ölçüleri üzerindeki etkilerini inceleyen Meslek Antropometrisinin 

doğuşudur (Su, 2001). 

1962-1972 yılları arasında Uluslararası Biyoloji Programı 

(International Biological Programme - IBP) ile dünyanın dört bir 

tarafından gelen bilim adamları insan biyolojisi ile ilgili araştırmalar 

üzerine standart metinler hazırlamışlardır. IBP el kitabı standart 

teknikleri birçok bilim adamı için kaynak olmuştur. IBP sadece ölçüm 

teknikleri için değil, aynı zamanda insana uygulanabilirlik ile ilgili 

çalışmalarda kullanılan diğer teknikler için de kaynak olarak 

kullanılmıştır (Muehlenbein, 2010).  

IBP’nin çalışmalarına paralel olarak 1967’de Hertzberg başkanlığında 

antropometrik tekniklerin ve terminolojinin standardizasyonu ile ilgili 

bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansa antropologlar, 

mühendisler, medikal alan çalışan araştırmacılar, beden eğitimciler ve 

istatistikçiler katılmış; antropometrik tekniklerin ve terminolojinin 

standartlaştırılmasında farklı alanlar geliştirmek için karşılaştırılabilir 

veri geliştirilmesine yardımcı olmuşlardır (Muehlenbein, 2010).  

Günümüzde Noel Cameron’un (1984) “The Measurement of Human 

Growth” kitabı ile Tim Lohman’ın (1988) “Anthropometric 
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Standardization Reference Manuel” kitabı, antropometri konusunda 

referans metinlerdir. Bu kaynaklardan ilki Londra’da Tanner ve 

Whitehouse ile Cameron’un ortak çalışmasının sonucunda 

oluşturulmuştur. Diğer kaynak ise antropometrik ölçüleri standart hale 

getirmek amacıyla 1988 yılında düzenlenen Ulusal Sağlık Enstitüsünün 

Konferansı sonucunda ortaya çıkmıştır (Muehlenbein, 2010). 

Günümüz ürünlerinin tasarımı ve üretilmesi için, tasarımcıların ve 

mühendislerin, kullanıcıların vücut ölçülerini ve hareket halindeki bazı 

vücut uzuvlarının konumlarını bilmeleri gerekmektedir. Konuya bu 

amaçla yaklaşan fizik, mühendislik ya da tasarım kökenli 

araştırmacıların çalışmalarını da dikkate alarak, Antropometri 

Mühendisliği ismini alan bir iş tanımlaması yapılmıştır. Buna göre, 

Antropometri Mühendisliği, belli bir kullanıcı kitlesinin özel 

gereksinimleri belirlemek için tasarım standartları geliştirmek ve bu 

amaçla, boyutsal ölçüm yöntemlerini, hedef kitleye uygulamaktır (Su, 

2001). 

Antropometri mühendisliği alanında uygulamaya yönelik ilk bilimsel 

çalışma, 1912 yılında Bay ve Bayan Gilbreth tarafından iş verimini 

arttırmak amacıyla gerçekleştirilen hareket etüdü çalışmasıdır. Hareket 

etütleriyle, yapıla işte kullanılan araç ve gereçlerin, işçinin kolaylıkla 

ulaşabileceği bir yere konulmasının önemi farkedilmiş ve bu nedenle iş 

yerleri ve atölyelerin bu kurallara göre yerleştirilmesine gidilmiştir. İlk 

kez, 1926 yılında, işçinin yorulmasını azaltmak için vücut ölçüleri, 

değişik duruş ve oturma biçimlerine göre, oturma elemanlarının daha 

uygun şekilde yerleştirilmesinde kullanılmıştır (Su, 2001). 

II. Dünya Savaşı’na kadar gerçekleştirilen antropometrik çalışmalar, 

genellikle ticari ürünlerin tasarımı, tıbbi kaynakların elde edilmesi veya 

asker seçimi gibi belirli alanlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Askeri amaçla 

yapılan çalışmaların bir bölümü de, vücut ölçülerinin veya genel olarak 

vücut yapısının araç ve gereç tasarımındaki önemini ve etkisini 

incelemek için gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, II. Dünya Savaşı 

sıralarında başlayan mühendislik uygulamaları ile insan, makine ve 
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çevre sorunlarına çözüm aranmıştır. Bu sorunlara ek olarak, ordu 

personeli için giyim standartlarının belirlenmesinde, havacılık 

sahasında karşılaşılan bir takım kazaların gerçek nedenlerinin 

araştırılmasında ve gerekli önlemlerin alınmasında da, vücut ölçülerinin 

dikkate alınması gereği vurgulanmıştır. Bu çalışmalar, psikoloji, 

antropoloji, anatomi ve fizyoloji gibi disiplinlerin bileşkesinde, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde “İnsan Faktörü”, birçok ülkede de 

“Ergonomi” olarak bilinen yeni bir bilim dalının doğmasında etkili 

olmuştur (Su, 2001). 

1937 yılına kadar Anadolu’daki farklı yerleşim yerlerinde ve farklı 

ülkelerdeki Türkler üzerinde sınırlı sayıda araştırmalar 

gerçekleştirilmiştir. Ancak ülkemizde çok kapsamlı ilk antropometrik 

çalışma 1937 yılında Atatürk’ün yönlendirilmesiyle yapılmıştır. 

Konuyla ilgili sonraki çalışma ise 1960 yılında Çiner tarafından 

ülkemizin 20 – 40 yaş aralığındaki kadınlar üzerinde yaptığı çalışmadır. 

Bununla birlikte, bu araştırmalar; ölçüm tekniklerinin ve, örneklemin 

tanımlanmaması ve kullanılan istatistiki yöntemlerin yetersiz olması 

gibi nedenlerden dolayı günümüzde kullanılamamaktadır (Güleç vd., 

2005). 

3.2. Antropometrik Boyutlar  

Antropometrik boyut (değişken), vücudun tanımlanabilen, 

standartlaştırılabilen ve bir ölçü birimine atıfta bulunulabilen ölçülebilir 

bir özelliği olarak tanımlanmaktadır, antropometrik boyut olarak da 

isimlendirilebilir. Çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere insan 

vücudunu tanımlamak için 2000 kadar farklı antropometrik değişken 

bulunmaktadır. Her ürün için kullanılacak antropometrik değişkenlerin 

sayısı ve tanımı, her uygulama için özel olarak seçilmeli ve 

standartlaştırılmalıdır. (Gupta ve Zakaria, 2014). 
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3.3. Antropometrik Veri Tipleri 

3.3.1. Statik Antropometri 

 Bu veriler bireyin sabit (statik) pozisyonlarda vücut boyutları ölçülerek 

elde edilen antropometrik veriler olup yapısal antropometrik veriler 

olarak da adlandırılmaktadır. Ölçümler belirli bir anatomik bölgeye 

veya uzayda tanımlanan sabit bir düzleme göre gerçekleştirilmektedir 

(Tama ve Öndoğan, 2020). Örneğin alt bacak (tibiale) yüksekliği 

yerden tibialeye kadar olan aralığı ifade etmektedir. Giysi, mobilya gibi 

endüstri ürünlerinin boyutlarının belirlenmesinde statik antropometrik 

verilerden yararlanılmaktadır. Şekil 1’de giysi tasarımında kullanılan 

antropometrik boyutlara örnekler verilmiştir. 

 

Şekil 1. Giysi Tasarımında Kullanılan Antropometrik Boyutlara 

Örnekler (Kılıç, 2011). 
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3.3.1.1. Dinamik Antropometri 

Dinamik antropometri vücudun belirli bir bölümünün hareketlerini 

sabit bir referans noktasında tanımlayan verilerdir (Tama ve Öndoğan, 

2020). Dinamik antropometrik veriler, fonksiyonel antropometrik 

veriler olarak da isimlendirilmektedir. İnsan vücudunun hareketiyle 

antropometri alanına zaman ve uzayda dördüncü boyut dahil 

olmaktadır. Bu durum dinamik veya fonksiyonel antropometri olarak 

adlandırılmaktadır (Gupta ve Zakaria, 2014). Dinamik antropometri 

verileri, sabit bir noktayı referans alarak; vücudun eğilmek, dönmek, 

uzanmak gibi hareketleri gerçekleştirdiğinde ulaşabileceği maksimum 

mesafeleri belirlemek amacıyla yapılan ölçümlerden elde edilmektedir 

(Tama, 2016). Dinamik antropometride, vücut hareket halindeyken 

veya çeşitli eylem veya görevleri yerine getirirken ölçüm 

yapılmaktadır. Genellikle tasarım alanına göre incelemeler 

yapılmaktadır. Örneğin, bir mayo tasarlamak için bir yüzücünün 

hareketleri incelenirken, tarımla uğraşan bir kişiye iş giysisi tasarlamak 

için o işçinin işini yerine getirirken yaptığı hareketlerin incelenmesi 

gerekmektedir. 

Yapılan çalışmalarda genellikle, dinamik antropometrik verilerden çok 

statik antropometrik veriler elde edilmiştir. Yapılan dinamik 

antropometrik verilerle ilgili çalışmalar daha çok sağlıklı bireylerin 

eklem hareketlerinin sınırlarını belirlemek üzere  yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda hasta bireylere yardım etmek amaçlanmakla birlikte 

tasarım problemlerinde kullanılabilecek veriler elde edilememiştir 

(Tama, 2016). Bu nedenle dinamik ölçümlere dayalı çalışmaların; insan 

konforu, verimlilik, rahatlık ve güvenlik konularına katkıda bulunacak 

şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Dinamik antropometri 

uygulamaları, endüstriyel ürün, giysi, araç ve makine tasarımlarından 

mobilya, mutfak, banyo gibi alan tasarımlarına kadar bir çok alanda 

tasarımcılara katkı sağlayabilecek verilerdir. Ayrıca, vücut 

mekanizmasının dinamik hareketlerinin daha iyi anlaşılmasının; sağlık 

alanında protez gibi ürün tasarımlarına katkı sağlayacağı da 

düşünülmektedir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Dinamik Antropometrik Ölçü Elde Etmek İçin Duruş Örneği 

3.3.2. Kuvvetsel Antropometrik Veriler 

Kuvvetsel antropometrik veriler, bireyin vücudu üzerindeki yüklere 

mekanik analiz gerçekleştirmede kullanılan verilerdir. Bu çalışmalarda, 

vücut, birbirine bağlı bölümlerden oluşmuş, uzunluğu ve kütlesi bilinen 

bir bütün olarak kabul edilmektedir. Kuvvetsel antropometrik verilerin 

elde edilmesi için yapılan çalışmalarda vücudun uygun 

pozisyonlarınınaçıklanabilmesi için, komşu eklemler arasındaki açılar 

da belirlenmiştir. Tasarımcılar, bu tanımlardan yararlanarak, optimum 

tasarım için makine ve aletlerin göstergelerinin iş alanının hangi 

bölgesinde bulunması gerektiğine karar verebilirler (Kahraman, 2013). 

3.4. Antropometrik Ölçüm Yöntemleri 

3.4.1. Geleneksel Antropometrik Ölçüm Yöntemi 

Antropometri, ölçülebilen vücut özelliklerini ele alarak incelediği için 

vücut ölçülerinin alınması ve belirlenmesinde çok dikkatli davranılması 

gerekmektedir. Bu nedenle antropometrik ölçülerin açıkça 

tanımlanması, ölçüm tekniğinin standartlaştırılmış olması 

gerekmektedir. Antropometrik ölçüm sistemiyle ölçü alırken öncelikle 

tasarımı yapılacak ürün, alet veya ortam ile ilgili gerekli ölçüler 

belirlenmelidir. Alınması planlanan ölçülerin kullanım amaçlarını açık 
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ve basit şekilde yerine getirebilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca alınan 

ölçüler, benzer sorunlar üzerinde çalışan araştırıcıların aldığı ölçülerle 

karşılaştırılabilir olmalıdır. Ölçü noktalarının ve ölçülerin alınış 

şeklinin kesin ve ayrıntılı olarak tanımlanabildiği ve aynı ölçüler için 

aynı terimlerin kullanıldığı tek bir ölçüm tekniğinin olması zorunludur 

(Akın, 2001).  

Antropometrik ölçüme başlamadan önce, ölçü almada kullanılacak olan 

standart yöntem açıklanmalıdır. Ölçü alırken referans olacak 

antropometrik noktalar tanımlanmalı, anlaşılamayan referans noktaları 

için açıklayıcı şekiller eklenmelidir. Her bir antropometrik boyutun 

ölçülmesinde takip edilecek yöntem standart bir şekilde 

tanımlanmalıdır. Zamanla oluşacak anatomik farklılaşmayı açıklamaya 

veya benzer hedef kitleler arasında karşılaştırma yapmaya yönelik 

çalışmalarda, kullanılan yöntemin kendi içinde tutarlı olması 

gerekmektedir (Su, 2001). Antropometri tekniğinde, vücut üzerinden 

alınan ölçüler referans noktalarına göre tanımlandığından bu teknik ile 

hassas ölçüm sonuçları elde edilmektedir. Bu teknik doğru olarak 

uygulandığında, ölçü farklı kişiler tarafından alındığında da aynı 

sonuçlar elde edilmektedir. Bu tekniğin doğru olarak uygulanarak, 

hassas ölçüm sonuçlarının elde edilebilmesi için antropometrik ölçüm 

kurallarına dikkat edilmelidir. 

Vücut üzerinden alınacak her bir antropometrik ölçünün tanımında; 

ölçü aleti, ölçünün alınacağı antropometrik referans noktaları, bireyin 

ve ölçüyü alan araştırmacının duruş pozisyonu belirtilmelidir.  

Vücut ölçülerinin tam olarak tanımlanabilmesi için üç çeşit belirteçten 

yararlanılmaktadır. Bunlar durum belirteci, yer belirteci ve tür 

belirtecidir. Durum belirteci, ölçü alınacak vücut bölgesinin duruş 

pozisyonunu, yer belirteci, referans alınacak antropometrik referans 

noktasını ve tür belirteci de ölçü türünü tanımlamaktadır (Akın, 2001; 

Kılıç, 2011). Tanımlanmış mevcut antropometrik ölçüler dışında yeni 

bir ölçünün tanımlanması gerektiğinde, yapılacak tanımda bu üç 

belirtecin yer almasına dikkat edilmelidir.  
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Antropometrik ölçü alırken deneğin duruşu önemli olup, ölçü 

tekniğinde deneğin nasıl durması gerektiği belirtilmektedir. Boy, göz 

yüksekliği, alt taraf uzunluğu gibi vücut ölçülerinin çoğu standart dik 

durumda iken alınmaktadır. Standart dik duruşta, deneğin topuklarnın 

birleştirip, , ayaklarını 60°’lik açı oluşacak şekilde açması, sırtı dik 

olup, baş tam karşıya bakan pozisyonda ve vücudun dik durması 

sağlanmaktadır. Büst yüksekliği ve baş ölçüleri gibi bazı vücut ölçüleri 

ise, denek oturmuş durumda iken alınmaktadır. Oturur durumda alınan 

ölçülerin çoğunda vücut, dikliğini korumalıdır. 

Dikkat edilmesi gerekli bir diğer konu, kaç kişinin ölçüm yapacağı ve 

bu kişilerin deneğe göre konumlarının nasıl olması gerektiğidir. 

Vücudun sağ tarafının kullanımdan kaynaklanan şekil 

deformasyonlarından etkilenme ihtimaline karşın ölçüler sol taraftan 

alınmalıdır. Bununla birlikte sol tarafta şekil bozukluğunun gelişmesi 

durumunda ölçü sağ taraftan alınabilmektedir (Akın, 2001, Kılıç, 

2011). 

Antropometrik ölçü çalışmalarında genellikle ölçümlerin iki kişi ile 

yapılması önerilmektedir. İki kişi ile gerçekleştirilen ölçümlerde, 

kişilerden biri ölçüm yaparken, diğer kişi de ölçüm verilerini kayıt 

etmelidir. Ayrıca ölçüm değerlerini kaydeden kişinin, deneğin ölçü 

alırken doğru pozisyonda bulunmasına ve kullanılan ölçü aletinin doğru 

şekilde kullanılmasına yardımcı olması gerekmektedir. Örneğin, çevre 

ölçülerinin alınmasında yardımcı kişi, şerit metrenin yere paralelliğini 

kontrol etmelidir (Tama, 2016).  

Antropometrik ölçüm işlemi, dehidrasyon veya hiperemi (artan kan 

akışı) gibi gelişmelere neden olabilecek yüzme, antreman, duş, sauna, 

gibi aktivitelerden sonra yapılmamalıdır. Bu aktiviteler, vücut kitle 

endeksi, deri kıvrımları ve çevre ölçülerini etkileyebilmektedir (ISAK, 

2001). 

Antropometrik ölçüm sırasında ölçü alınırken deneklerin giyeceği 

giysilere de dikkat edilmelidir (Steinfeld vd., 2002). Deneğin üzerinde 

mümkün olduğu kadar az giysi bulunmalı ve bulunan giysiler referans 
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noktalarının yerlerinin belirlenmesini engellememelidir. Ayrıca 

deneğin üzerindeki giysilerin ölçü değerini değiştirmeyecek yapıda 

olması gereklidir. 

Antropometrik ölçüm alırken doğru ve kalibrasyonu yapılmış ölçüm 

araçları kullanılmalıdır. Çevre ölçüleri alınırken şerit metre, ölçünün 

hassas şekilde alınmasını engellemeyecek sıkılıkta olmalıdır (Akın, 

2001, Kılıç, 2011). 

Antropometrik ölçü çalışmalarında, aynı cinsiyet ve yaştaki denekler 

aynı grupta toplanmalıdır. Ölçümlerin normal kişilerden alınması 

gerekmektedir. Patolojik durum ve şekil bozukluğu gösteren bireyler, 

mevcut durumlarını kapsayan bir araştırma yapılmıyorsa araştırma 

kapsamına alınmamalıdır. 

Antropometrik ölçü araştırmalarında birden fazla ölçü alan olduğunda, 

alınacak ölçüler kişiler için araştırmanın başında belirlenmelidir. Denek 

sayısı çok olan araştırmalarda, aynı ölçüyü birden fazla kişi alıyorsa, 

aynı ölçü ya da ölçüleri alanların karşılıklı olarak ölçülerin 

yinelenebilirliğini sürekli kontrol etmeleri hata olasılığının en aza 

indirilmesini sağlayacaktır. 

Antropometrik ölçüm sırasında ölçü alınırken ölçü araçları verinin 

okunması sırasında dik tutulmalıdır. Özellikle küçük bölge 

ölçümlerinde ölçü aracının dik tutulmaması, 0.5 mm dolayında okuma 

hatasına neden olabilmektedir (Akın, 2001). 

3.4.1.1. Antropometrik Ölçümde Referans Noktaları  

Antropometrik ölçüm noktaları, vücutta ölçümler için uç noktaların 

belirlenmesine yardımcı olan referans noktalarıdır. Bu referans 

noktaları, genellikle vücut yüzeyine yakın olan iskelet noktalarıdır 

(ISAK, 2001). Bu referans noktalarının çoğu, kemiklerin belirli 

bölgelerine veya meme uçları ve göbek gibi yumuşak dokuların kolayca 

anlaşılabilen bölümlerine göre tanımlanmıştır (Tama ve Öndoğan, 

2020). Bu noktalar, ölçü alma işleminde, ölçüm aletleri için bağlantı 

noktalarını belirlemek ve ölçümlerin tutarlı bir şekilde alınmasını 
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sağlamak için vücut üzerinde işaretlenebilirler. Şekil 3’de omuz noktası 

akromiyon kemiği referans alarak işaretlenmiştir. 

 

Şekil 3. Akromiyon Kemiği - Omuz Noktası (Kaynak: ISO 8559-

1:2017) 

Ölçü tanımlanmasında ilk aşama, ölçüm yapacak kişilerin vücut 

üzerinde rahatlıkla bulabilecekleri antropometrik referans noktalarını 

belirlemektir (Steinfeld vd., 2002). İnsan vücudunda antropometrik 

ölçü alımında referans noktası olarak kullanılan birçok antropometrik 

nokta bulunmaktadır (Şekil 4). Bu noktalardan bazılarının tanımları 

aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 4. Antropometrik Ölçü Alınmasında Kullanılan Bazı 

Antropometrik Noktalar (ISAK, 2001) 
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Mastoid: Kulak kepçesinin arkasında ve altında elle fark edilebilen 

kemik çıkıntısı. 

Tibiale: Kaval kemiğinin (tibia) üst tarafındaki eklem yumrusunun en 

medialinin üst noktası. 

Malleus: Orta kulakta, ses dalgalarını ileten üç ufak kemikten biri 

(Akın, 2001, Kılıç, 2011). 

Crista İliaca (İliokristale): Kalça kemerini oluşturan kemiklerden 

iliumun labium eksternumun yaptığı çıkıntının en üst ve en dışında olan 

noktası (Akın, 2001, Kılıç, 2011) (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5. Crista İliaca (İliokristale) Antropometrik Noktası (Tama, 

2016). 

Femur: Kalça ve diz eklemleri arasında bulunan vücudun en uzun 

kemiğidir (Tama, 2016).  

Patella (Diz kapağı kemiği): En büyük sesamoid kemik olup arka yüzü 

femur ile birlikte diz eklemine katılmaktadır (Tama, 2016). 

Trokanteriyon (Trochanterion): Uyluk (femur) kemiğinin üst tarafında 

bulunan trochantermajor’un en üst ve en dış noktasıdır (Akın, 2001, 

Kılıç, 2011) (Şekil 6). 
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Şekil 6. Trokanteriyon Antropometrik Noktası (Tama, 2016). 

Tibiale: Kaval kemiğinin (tibia) üst tarafındaki eklem yumrusunun en 

medialinin üst noktası (Şekil 7) (Akın, 2001, Kılıç, 2011). 

 

 

Şekil 7. Tibiale Antropometrik Noktası (Tama, 2016). 

Akromiyon: Kürek kemiğinin akromiyon çıkıntısının dış kenarının en 

yan noktasıdır (Şekil 8) (Akın, 2001; Kılıç, 2011; ISAK, 2001).                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Şekil 8. Akromiyon Antropometrik Noktası. (Tama, 2016). 

 

Radiale: Radius kemiğinin başının yanal düzleme bitişik en üst 

noktasıdır (ISAK, 2001). 
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Sphyrion Tibiale:Kaval kemiğinin (tibia) malleolus medialis 

çıkıntısının en alt noktasıdır. Ayak bileğinin iç tarafında bulunan 

çıkıntının en altındaki noktadır (Akın, 2001). 

Apışarası: Bacakların simetri düzlemindeki arakesit çizgisinin ön vücut 

bölgesinde yer alan bölümü (Ercan, 1994). 

Ayak Tabanı: Ayağın yere basan yüzeyi (Ercan, 1994). 

Bel Çizgisi: Yanda kalça kemiklerinin en üst noktasından teğet olarak, 

arkada bel çukurunun ortasından geçen yatay düzlemle yanay düzlemin 

arakesit çizgisi (Ercan, 1994). 

Kalça Çizgisi: Kalçanın en çıkıntılı yerinden geçen yatay düzlemle 

yanay düzlemin arakesit çizgisi (Ercan, 1994).  

Frankfurt Düzlemi: 1884 yılında Almanya’nın Frankfurt şehrinde 

gerçekleştirilen Dünya Antropoloji Kongresi’nde insan kafatasının 

anatomik duruşuna karar verilmiş ve yayınlanmıştır. Bu düzlem, 

antropolojide bazı ölçümler için başvuru yeri olarak kullanılmakta olup, 

profilden bakılınca kulak önü ile göz kenarı arasını birleştiren hayali bir 

düzlemdir (Şekil 9). 

 

Şekil 9. Frankfurt Düzlemi (Kaynak: ISO 8559-1:2017) 

Vücut Düzlemleri: Vücut düzlemleri, anatomik pozisyonda olan bir 

kişinin vücudundan geçtiği kabul edilen hayali düzlem ve eksenler 

olup, antropometrik ölçümlerin tanımlanmasında sıklıkla 

kullanılmaktadırlar (Şekil 10).  
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Sagital düzlem: Vücudu herhangi bir yerinden önden arkaya veya 

arkadan öne doğru keserek gövdeyi sağ ve sol iki parçaya ayırdığı 

varsayılan ve yere dik olan düzlemdir. 

Median düzlem: Vücudun tam ortasından geçen ve yere dik olan sagital 

düzleme median düzlem adı verilir. Bu düzlem, vücut orta hattından 

geçip vücudun iki eşit parçaya ayrılmasını sağlar.  

Frontal/koronal düzlem: Yukarıdan aşağıya uzanarak, vücudu ön ve 

arka olarak iki bölüme ayıran ve yere dik olan düzlemdir. 

 

Şekil 10. Vücut Düzlemleri (www.eskişehir.edu.tr,2021) 

Transvers/horizontal düzlem: Yere paralel bir düzlem olup, vücudu üst 

ve alt parçalara ayırmaktadır (Tama, 2016).  

Antropometrik Ölçümde Kullanılan Gereçler 

Antropometrik ölçümlerde, vücut ölçülerinin kolay ve doğru 

alınabilmesine olanak sağlamak amacıyla bilimsel ölçüm gereçleri 

kullanılmaktadır.  Bu ölçüm gereçleri aşağıda listelenmiştir. 

Antropometre: Birbirine geçmeli ve üzeri milimetrik bölüntülü dört 

parçadan oluşan bir boru üzerine takılmış, biri sabit, diğeri çubuk 

boyunca hareket edebilen bir ölçü aletidir. Antropometreye doğrusal 
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uzaklıkların ölçülmesinde kullanılan çelik cetvel ile göğüs, omuz ve 

kalça gibi yuvarlak uzuvların ölçülmesinde kullanılan yuvarlak ölçme 

kolu takılabilmektedir (Şekil 11) (Akın, 2001, Kılıç, 2011). 

 

Şekil 11. Antropometre, Yuvarlak Ölçme Kolu ve Çelik Cetvel 

Çap Pergeli: Vücudun baş, omuz ve kalça gibi yuvarlak kısımlarının 

ölçülmesinde kullanılan 300 ve 600 mm’lik kayar pergellerdir (Şekil 

12) (Akın, 2001; Kılıç, 2011).  

 

Şekil 12. Çap Pergeli 

Kumpas: Hassaslık isteyen vücut ölçülerinin alınmasında kullanılmakta 

olup, uzun ölçüm kenarları sayesinde her türlü çap ölçümüne uygundur 

(Şekil 13) (Akın, 2001; Kılıç, 2011). 
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Şekil 13. Kumpas 

Açı Ölçer (Gonyometre): Vücudun veya herhangi bir vücut parçasının 

çeşitli durumlardaki eğimini ölçmeye yarayan ve bir pergele takılmak 

suretiyle ayarlanabilen bir ölçme aletidir (Şekil 14) (Akın, 2001; Kılıç, 

2011). 

 

Şekil 14. Gonyometre 

Antropometrik Mezura: Çevre ölçülerinin ölçülmesinde kullanılması 

tavsiye edilen, en az bir buçuk metre uzunluğunda olan çelik banttan 

oluşan ölçüm aletidir (Şekil 15) (ISAK, 2001). 
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Şekil 15. Antropometrik Mezura (ISAK, 2001). 

3.4.2.  Üç Boyutlu Vücut Tarama Sistemleri  

Üç boyutlu vücut tarayıcıları, giyim sektörü, tıp, ergonomi, tasarım, 

film, animasyon gibi çeşitli alanlarda kullanılmakta olan bir sistemdir 

(Vuruşkan, 2010).  

Üç boyutlu vücut tarayıcılar, ışığa duyarlı cihazlar yardımıyla, optik 

teknikler kullanılarak, vücut ile herhangi bir fiziksel temas olmadan 

insan vücudunun dış yüzeyinin alanını elde etmeyi sağlamaktadır (Şekil 

16) (Istook and Hwang, 2001). Vücut tarama sistemlerinde kişinin 

imajının yüz binlerce noktası ölçülmektedir (Şen ve Öndoğan, 2007).  

Üç boyutlu tarama işleminde, üç boyutlu nesnelerin birden fazla sayıda 

iki boyutlu fotoğrafları çekilmekte ve bilgisayar ortamında bu 

fotoğraflar yardımı ile tekrar üç boyutlu görüntüler elde edilmektedir. 

Üç boyutlu tarama sistemlerinde insan vücudunun taranması sonucu 

elde edilen veriler birçok sektörde kullanılmaktadır (Geyik, 2018). 

Vücut tarayıcıları antropometrik ölçü veri setlerinin oluşturulması için 

büyük ölçekli araştırmalarda ve kişiselleştirme çalışmaları için bireysel 

vücut ölçülerinin alınmasında katkıda bulunan önemli teknolojilerden 

biridir (Vuruşkan, 2010).  
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Şekil 16. Üç Boyutlu Vücut Tarama Sistemi (assystbullmer.co.uk, 

2021) 

Vücut tarayıcıları giyim endüstrisinde birçok amaçla 

kullanılabilmektedir. Bu teknolojilerin giyim endüstrilerindeki temel 

uygulama alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir: 

• Antropometrik ölçü veri setlerinin oluşturulmasında 

antropometrik ölçülerin eldesi,  

• Kişiselleştirilmiş ürün tasarımı için giysi kalıplarının 

hazırlanması,  

• Hedef kitleye yönelik avatarların oluşturulması,  

• Giysilerin vücuda uygunluklarının değerlendirilmesi (Vuruşkan, 

2010). 

Üç boyutlu vücut tarama sistemleriyle, kullanıcının modeli sabit bir 

duruş pozisyonundaki görselleri kullanılarak dijital olarak 
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oluşturulmaktadır. Günümüzde farklı teknik ve metodolojilerle 

geliştirilmiş çeşitli üç boyutlu tarama sistemleri bulunmaktadır. Üç 

boyutlu vücut tarama sistemlerinin, kamera kullanım özellikleri, ışık 

kaynağı pozisyonu, taranan alan hacmi, tarama verilerinin aktarımı gibi 

çeşitli parametreleri bulunmaktadır. Bu parametrelerle bağlantılı olarak 

bazı tarama sistemlerinde taranacak alan için model oluşturulmakta, 

bazılarında ise bu modelin yanında, koordinat eksenlerindeki  verilerin 

oluşturulması sağlanmaktadır. Vücut tarayıcısından elde edilen 

verilerin görüntüye aktarılmasında, taramada kullanılan sistem ve 

yöntem yönünden bazı farklar oluşmaktadır. Buna karşılık, vücut 

tarayıcılarında, temelde taranacak modelin her bir noktaya ait verisinin 

xyz koordinatları elde edilmekte ve modele ait nokta bulutu 

oluşturulmaktadır. Üç boyutlu vücut tarayıcısından elde edilen 

noktalardaki aralıkların birbirine yakınlığı, tarayıcının kalitesini ortaya 

çıkaran en önemli husustur. Bu yakınlıkların 2 mm’den az olması 

istenmektedir (Yüksel ve Bulut, 2019). 

Taranacak şeklin ham verilerinin elde edilmesinin ardından, tarama 

verilerinden istenmeyen nesneleri çıkarmak için filtreleme 

gerçekleştirilir. Bu işlemlerin ardından üç boyutlu insan vücudu modeli, 

birkaç vücut parçasına (baş, gövde, iki kol ve bacak) bölünmektedir. 

Bir sonraki adım, vücut boyutunu ve şeklini tanımlamak için kullanılan 

antropometrik ölçüm noktalarını belirlemektir. Geleneksel olarak 

yapılan manuel ölçümde, bu işlem ölçüm sonuçlarının doğruluğu için 

çok önemli bir işlem olup, eğitimli bir operatör tarafından dikkatli bir 

şekilde elle dokunmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu oldukça 

zahmetli bir süreç olup, insan hatasına açık bir işlemdir (Markiewicz 

vd., 2017). Manuel olarak belirtilen antropometrik ölçüm noktalarının 

konumları her zaman tam olarak tutarlı değildir ve operatöre bağlı 

olarak değişebilmektedir. Mevcut üç boyutlu antropometrik ölçüm 

yönteminin odak noktalarından biri, antropometrik ölçüm noktalarının 

tam otomatik olarak tespit edilmesidir. Bununla birlikte, antropometrik 

ölçüm noktalarının bir operatör tarafından vücuda yerleştirildiği ve 

daha sonra otomatik olarak lokalize edildiği manuel ve yarı otomatik 



36 | Moda Tasarımda Ergonomi ve Antropometri 

 

 

yaklaşımlar da kullanılmaktadır (Gupta ve Zakaria, 2014). 

Antropometrik ölçüm noktalarının otomatik olarak yerleştirilmesi çok 

daha hızlı yapılabilmesine rağmen, hataya çok daha fazla açık bir 

yaklaşımdır.  

İnsanların vücut yapıları arasında farklar bulunduğundan doğru ölçü 

alabilmek adına antropometrik ölçüm noktalarının yerlerini ayarlamak 

için manuel müdahaleye gerek duyulabilmektedir (Öndoğan, vd., 

2007). Antropometrik ölçüm noktalarının yanlış konumundan 

kaynaklanan hatalar, bu işaretlerin konumlarının manuel olarak 

düzeltilmesini gerektirdiğinde sistemin zaman kazandıran avantajlarını 

geçersiz hale getirmektedir. Vücudun karakteristik noktaları 

belirlendikten sonra son antropometrik ölçümler yapılır. Bu 

antropometrik ölçümlerde, doğrusal ve eğrisel boyutların yanı sıra 

çevre ölçüleri de hesaplanabilmektedir. Çevre ölçümlerinin elde 

edilmesinde şerit metrenin vücut üzerinde durma şekli dikkate alınarak 

eğrisel olarak ölçüm yapılmaktadır (Markiewicz vd., 2017). 

Üç boyutlu sanal verilerden ölçüleri otomatik olarak elde etmek için 

uygulanan iş akış diyagramı Şekil 17’de gösterilmektedir. 
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Şekil 17. 3B Vücut Tarama Sisteminde İş Akışı (Markiewicz vd., 

2017). 

Vücut tarama sistemlerinde farklı bazı teknolojiler kullanılmakta olup, 

kullanılan en yaygın teknolojiler aşağıda belirtilmiştir: 
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• Lazerle Vücut Tarama: Bu yöntemde lazer ışınının şekil 

deformasyonu analiz edilmektedir (Markiewicz vd., 2017).  

• Yapısal Işıkla Vücut Tarama: Yapısal ışık sistemlerinde, yüzey 

üzerine sadece bir lazer çizgisi yansıtan lazer tarama 

sistemlerinden farklı olarak, nesnenin bütününe yansıtma 

yapmaktadırlar. Yapısal ışık tarayıcısının temel avantajı hızıdır. 

Yapısal ışık tarayıcılarında farklı ışık ve kamera sistemleri 

paraziti önlemek için, genellikle seri olarak çalışmaktadırlar 

(Yüksel ve Bulut, 2019).  

• Stereofotogrametri ile Vücut Tarama: Bu sistemde, belirli bir 

paralaks açısına yerleştirilmiş iki CCD kamera tarafından 

yakalanan iki görüntü arasındaki farklılıkların geometrik 

analizine dayanan şekiller yeniden yapılandırılmaktadır 

(Markiewicz vd., 2017).  

• Kızılötesi Teknolojisi ile Vücut Tarama: Bu yöntemde nesnenin 

etrafına çoklu mesafe sensörleri yerleştirerek şekil ölçülmektedir 

(Yüksel ve Bulut, 2019). 

Vücut tarama sisteminden elde edilen verilerden, kişiye özel dikimlerde 

kullanılan ve manuel olarak yapılan ölçme işleminde elde edilemeyen 

3 boyutlu geometrik bilgiler de elde edilebilmektedir. Elde edilen bu 

ölçüler, giysiyi almak isteyen müşteriye uyacak bedeni tavsiye etmek 

için giysi özellikleri ile karşılaştırılabilmekte ya da hazırlanacak 

giysinin ölçülerinde temel olarak kullanılabilmektedir. Bu teknolojinin, 

katalog ve online alışverişi de kapsayan tüm dağıtım kanallarında, 

tüketici alışverişi üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır (Şen ve 

Öndoğan, 2007).   

Vücut tarayıcılar, müşterilerin üç boyutlu vücut ölçülerini hızlıca elde 

ettiği için kitlesel pazarlamada önemli rol oynamaktadır (Dayık vd., 

2008). 3 boyutlu vücut tarayıcılar, üretimi düşünülen giysinin ön üretim 

sürecini kısaltmaktadır (Pamuk ve Öndoğan, 2005). Bununla birlikte 

geleneksel antropometrik ölçüm yöntemine göre birtakım 

dezavantajları vardır. Üç boyutlu tarayıcıların yüksek yatırım 
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gerektirmeleri, görüntülerdeki gölgelenmelerin veri kaybına neden 

olması, hareketli bölgelerde yanlış görüntü oluşumları, sistemin kolay 

taşınabilir olmaması ve ortamda oldukça fazla yer kaplaması gibi 

olumsuzluklar bu sistemlerin dezavantajları arasında sayılabilmektedir 

(Vuruşkan, 2010).  
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4. VÜCUT TİPLERİ SINIFLANDIRMASI  

İnsanın morfolojik ve biyolojik evrimi uzun bir sürece dayanmaktadır. 

Antik çağlardan günümüze kadar uzanan zaman içerisinde, bilim 

adamları, hekimler ve sanatçılar, insan vücudunu çeşitli kısımlara 

ayırarak incelemişler ve yapısını ortaya koymaya çalışmışlardır. 

Geçmişten günümüze, vücut tiplerinin analizi çeşitli alanlarda farklı 

amaçlar için gerçekleştirilmiştir. Otomobil, havacılık ve mobilya 

endüstrilerinden giyim endüstrisine kadar pek çok endüstri dalında, 

insanlar tarafından kullanılan ekipmanları tasarlamak için vücut tipleri 

hakkında önemli araştırmalar yürütülmüştür. 

Tarih boyunca bilim adamları insanların vücut tiplerinin 

sınıflandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapmışlardır. Vücut tiplerinin 

sınıflandırılmasıyla ilgili ilk çalışmalar, M.Ö. 400 yıllarında Yunanlı 

hekim Hipokrat tarafından yapılmıştır. Hipokrat, insanları Phthisic 

Habitus ve Apoplectic Habitus olmak üzere iki gruba ayırmıştır. 

Phthisic Habitus sınıfına giren kişiler; uzun, ince ve zayıf görünümlü 

kişiler olup, bu kişilerin tüberküloz hastalığına yakalanma eğilimleri 

oldukça yüksektir. Apoplectic Habitus sınıfına giren kişiler ise kısa, 

kalın ve şişman görünümlü kişilerdir ve bu kişilerin hareket 

kabiliyetleri oldukça düşüktür. Bu gruba giren kişilerin damar sistemi 

bozukluklarıyla meydana gelen felç olma eğilimleri bulunmaktadır 

(Öcal, 2007). 

Yapılan uzun çalışmalar sonrasında insan yapısının farklı tipleri, 

karakteristik özelliklerine göre sınıflara ayrılmış ve somatotipler 

oluşturulmuştur (Balcı, 2002). Somatotip, insanın yapısal özelliklerinin 

ortaya konularak, vücutlarının şekil ve bileşimlerinin belirlenmesi 

olarak tanımlanabilmektedir. İnsanların vücutlarının kaslılık, yağlılık 

ve incelik özellikleri bilimsel yöntemlerle belirlenip, vücudun genel ve 

bölgesel yapıları değerlendirilmiştir. Böylece, vücut tiplerine göre; 

insanların fiziksel performansları, hastalıklara eğilimleri ve kişilik 
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özellikleri doğrultusunda birtakım sınıflandırmalar yapılarak, 

somatotipler ortaya çıkmıştır.  

4.1. Kretschmer’in Vücut Tipi Sınıflandırması 

20. yüzyılın başlarında Alman psikiyatrist Kretschmer vücut tipleriyle 

ilgili yeni bir sınıflandırma çalışması yapmıştır. Kretschmer vücut 

tiplerini; piknik, atletik ve astenik olmak üzere üç farklı kategoriye 

ayırarak, her bir vücut tipinin karakteristik özelliklerini belirlemiştir. 

Kretschmer’in yöntemi denekler üzerinde gözlem yapmaya 

dayanmakta olup, yaptığı sınıflandırmada kişinin fiziksel yapısı 

karakter özellikleri ile ilişkilendirilmiştir (Singh, 2007). Kretschmer’in 

sınıflandırmasına göre:  

• Astenik Tip: Astenik tipteki bireyler, aşırı şekilde beslenmelerine 

rağmen kilo alamayan, enine çok gelişmemiş bireylerdir. Bu 

gruba giren bireylerin, deri altındaki yağ tabakaları oldukça azdır. 

Kemikleri çok narin olan bu bireylerin, kasları zayıftır ve göğüs 

kafesleri de belirgin biçimde yassıdır. Astenik tipteki bireylerin 

kolları ve bacakları ince, elleri kemikli ve parmak uçları sivrilmiş 

bir görünüme sahiptir. Ayrıca başları, gövdelerine oranla küçük, 

alınları da hafifçe geriye meyillidir. Astenik tiplerin uzunluk 

ölçüleri normal sınırlar içerisindeyken, genişlik ve ağırlık 

değerleri normal değerlerin altında yer almaktadır (Şekil 18).  

• Atletik Tip: Atletik tip bireylerinin, iskelet ve kas sistemleri 

oldukça gelişmiştir. Bu tipteki bireylerin, göğüs ve karın bölgesi 

kasları belirgin bir gelişme göstermiştir. Atletik bireylerin yüzleri 

oval biçimde olup, burunları hafifçe yassıdır. Bu tipteki 

bireylerin, boyunları genellikle uzun, bel ve bacakları, göğüs ve 

omuzlarına oranla ince olup, adaleli ve üçgen bir vücuda 

sahiptirler. Atletik kadın ve erkek tipi birbirine benzer yapıdadır 

(Şekil 18).  

• Piknik Tip: Piknik tipteki bireyler diğer tiplere oranla daha basık 

ve geniş bir vücut tipine sahiptirler. Bu tipteki bireyler gövdeleri 
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çevreye doğru gelişmiştir. Bu bireylerin, yüzlerinde ve gövde 

bölgelerinde oldukça fazla yağ dokusu bulunmaktadır. Bu tipteki 

bireylerin boyunları kalın ve kısadır. Bu tipe mensup kadınların 

yağ kitlesi daha çok göğüs ve kalça bölgesinde toplanmıştır (Şekil 

18) (Özbek, 2000).  

 

 

Şekil 18. Kretschmer'e Göre Vücut Tipleri 

4.2. Viola’nın Vücut Tipi Sınıflandırması 

Bu vücut tipi sınıflandırması İtalyan antopoloji uzmanı Viola tarafından 

somatipler hakkında yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir. 

Viola, yatayda ve düşeyde aldığı on adet vücut ölçüsü arasındaki 

ilişkileri incelemiştir. Viola, incelediği verilerin, hacimsel olması 

gerektiğinden hareketle uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçülerini 

birbirleriyle çarpmış ve göğüs kafesinin, gövdenin ve uzuvların 

hacimsel değerlerini dolaylı yoldan elde etmeyi amaçlamıştır. Ardından 

bu ilişkileri bir tablo yardımıyla karşılaştırarak, vücut tiplerini 3 grupta 

incelemiştir:  

• Normotip (Normal Tipler): Normotip olarak belirlenen bireylerin 

gövde hacimleri uzuvlarının hacmine ve karınlarının hacmi göğüs 

kafeslerinin hacmine eşittir.  
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• Brakitip (Kısa Tipler): Brakitip olarak belirlenen bireylerin gövde 

hacimleri, uzuvlarının hacminden ve karınlarının hacmi, göğüs 

kafeslerinin hacminden büyüktür.  

• Longitip (UzunTipler): Longitip olarak belirlenen bireylerin gövde 

hacimleri, uzuvlarının hacminden ve karın bölgelerinin hacmi, 

göğüs kafeslerinin hacminden küçüktür.  

Viola, diğer araştırmacılardan farklı şekilde yenilik olarak ara form 

kavramını ortaya koymuştur. Viola, Normotip olarak isimlendirdiği ara 

formda, beden ölçüleri ortalama değere yakın olan bireyler için 

kullanmıştır. Araştırmacılar, Viola’nın yöntemini kuramsal yönden 

doğru bulmakla birlikte, uygulamada kullanılma olanağının 

bulunmadığı görüşünü savunmuşlar ve Viola’nın ölçüleri elde etmede 

ve ölçüler arasında ilişki kurmada uyguladığı tekniğin kullanışsız 

olduğunu vurgulamışlardır (Özbek, 2000).  

4.3. Sheldon’un Vücut Tipi Sınıflandırması  

Günümüzde sıkça kullanılan bir diğer vücut tipi sınıflandırma çalışması 

Amerikalı psikolog William Sheldon tarafından geliştirilen 

somatotiplemedir (Devarajan, 2003).  

Sheldon çalışmasını, 16- 20 yaş aralığındaki 4000 üniversite öğrencisi 

üzerinde gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada Sheldon 35 mm kamera, 

kontrollü bir aydınlatma aracı, bir kaide ve bir ekran kullanmıştır. 

Sheldon’un çalışmaya katılan deneklerin önden, yandan ve arkadan, 

fotoğraflarını çekerek oluşturduğu Sheldon Atlası bugün hala yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Simmons, 2003). Sheldon, bireyleri; yağ, kas 

ve incelik özelliklerine göre sınıflara ayırmıştır. Bu sınıflandırmada 

bireylere, bu üç bileşenin her birinin derecesine göre 1’den 7’ye kadar 

değer verilmiştir. Bu derecelendirmede, 1 minimum oranı, 7 maksimum 

oranı ifade etmektedir. Bu çalışmaya göre Sheldon insan vücudunu 

endomorf, ektomorf ve mezomorf olmak üzere üç grupta 

sınıflandırmıştır (Şekil 19).  
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• Endomorf Vücut Tipi: Bu tipteki bireylerin sindirim sistemleri 

gelişmiştir ve vücut merkezine yakın bölgeleri kitleseldir. Bu 

bireylerin kafaları büyük ve yuvarlak, boyunları kalın ve kısa, 

gövdeleri kalın ve yayvan, göğüsleri yağlı, kol ve bacakları kısa 

ve üst kısmında yağlanmalar bulunmaktadır. Ayrıca geniş ve 

sarkık bir karın, ince el ve ayak bilekleri bu gruba giren kişilerin 

sahip oldukları diğer özelliklerdir. Dominant bir endomorfik 

birey 7- 1- 1 değerleri ile gösterilebilir. Göğüs ve kalça 

derinliğinin göğüs ve kalça genişliğinden fazla olması, bu tiplerin 

karakteristik özelliklerindendir (Şekil 19). 

 

 

Şekil 19. Sheldon’a Göre Vücut Tipleri. 

• Mezomorf Vücut Tipi: Bu tipteki bireyler; kas ve kemik sistemi 

gelişmiş tiplerdir. Bu tipteki bireylerin kemik ve kas kütlesi 

yoğun, boyunları kuvvetli ve uzun, göğüsleri karın kemerine göre 

geniş̧ omuzları geniş ve parmaklarıyla eklemleri kalındır (Şekil 

18). Dominant bir mezomorfik birey 1- 7- 1 değerleri ile 

gösterilebilir. Mezomorfik bireylerde deri altı yağ̆ miktarı 

minimumdur (Şekil 19). 
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• Ektomorf Vücut Tipi: Bu tipteki bireylerin vücut yapıları zayıf ve 

narin olup, ince eklemleri bulunmaktadır. Bu tipteki bireylerin 

kafalarının büyük, alınlarının geniş, yüzlerinin küçük, çene ve 

burunlarının sivri, boyunlarının uzun ve yuvarlak, omuzlarının 

dar ve öne doğru, kollarının ve bacaklarının uzun ince, karın ve 

kalçalarının düz olması karekteristik özellikleridir. Bu tip 

bireylerin deri altı yağları fazla değildir. Dominant bir ektomorfik 

birey 1- 1- 7 değerleri ile gösterilebilir. (Şekil 19) (Balcı, 2002). 

Sheldon, çalışmalarında bir denek grubunun somatotip derecelerini elde 

edip, sonuçlarını analiz etmek için somatokartları kullanmıştır. Şematik 

bir üçgen şeklinde olan somatokartlar, ilk kez 1949 yılında kullanılmış, 

pratik kullanımı sayesinde sonraki çalışmalarda da kullanılmaya devam 

etmiştir. Bir deneğin somatotipi somatokart üçgeninde bir nokta 

şeklinde yer almaktadır. Bütün sonuçlar somatokarta noktalanmaktadır. 

Somatotip üçgeni bireyin endomorfi, mezomorfi, ektomorfi derecesini 

belirlemektedir (Şekil 20).  

 

Şekil 20. Somatokart (Tama, 2010). 
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Sheldon çalışmalarında, bireyin somatotipinin sabit olup, ve yaşamı 

boyunca değişmediğini savunmuştur. Buna karşılık yapılan 

araştırmalar; uzun süre aç kalmak veya aşırı yemek ve spor yapmak gibi 

etkenlerin somatotipin değişmesi üzerinde etkili olduğunu kanıtlamıştır 

(Tama, 2010). 

4.4. Heat- Carter Sınıflandırması  

Lindsay Carter ve Barbara Heath, 1960’lı yıllarda Sheldon’un 

somatotip metodolojisinde değişiklikler yaparak, Heath- Carter 

sınıflandırması yöntemini oluşturmuşlardır (Simmons, 2003). Heath- 

Carter yöntemiyle somatotipin belirlenmesinde üç yöntem 

izlenmektedir. İlk yöntem olan antropometrik yöntemde, 

antropometrenin kullanılmasıyla somatotip elde edilmektedir. İkinci 

yöntem olan fotoskopik yöntemde, standart fotoğrafların 

derecelendirilmesiyle somatotip elde edilmektedir. Üçüncü yöntem 

olan antropometrik + fotoskopik yöntemde ise, antropometrenin ve 

standart fotoğrafların derecelendirilmesiyle somatotip elde 

edilmektedir (Carter, 2002).  

Heath- Carter yönteminde, Sheldon yönteminden farklı olarak 1’den 

7’ye kadar olan somatotip sınıflandırması, endomorfi için 1’den 12’ye, 

ektomorfi ve mezomorfi için 1’den 9’a çıkarılmıştır. Bu yöntemde de 

birinci bileşen endomorfi ile ilgili özellikleri yani kişinin fiziksel olarak 

yağlılık durumunu göstermektedir. İkinci bileşen mezomorfi, kas 

iskelet sisteminin gelişimini göstermektedir. Üçüncü bileşen ektomorfi, 

boyun ağırlığa oranını göstermektedir.  

Heath- Carter yöntemi; objektif bir hesaplamaya imkan sağlaması, 

somatotipin daha kısa zamanda belirleyebilmesi ve somatotipin 

değerlendirmesinde kişisel farklılıkları en aza indirmesi gibi nedenlerle 

tercih edilmektedir (Balcı, 2002).  
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4.5. Douty Sınıflandırması  

Dr. Helen Douty vücut tipleri üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarda, 

mevcut somatotiplemeyi güncellemiş ve “Visual Somatometri” diye 

adlandırdığı vücut sınıflandırma yöntemini geliştirmiştir. Grafiksel 

somatometri olarak da isimlendirilen bu yöntemde; bir ışık kaynağı, 

yarı saydam ekran ve 35 mm’lik fotoğraf makinesi kullanılarak kişinin 

silueti ekran üzerine yansıtılmıştır. Kişinin silueti, kişinin vücut 

tiplerinin analizinde kullanılan bir grafik olarak incelenmiştir. Elde 

edilen görüntü, vücut tiplerinin sınıflandırmasında kullanılabilecek 

olan vücut karakteristiklerini ortaya koymuştur.  

Douty, 1963- 1965 yılları arasında Auburn Üniversitesi’nde yaptığı 

çalışmalarda “Vücut Yapı Skalasını” geliştirmiştir. Bu skalada vücut 

tipleri; ince, narin, ortalama, tıknaz ve ağır olarak beş gruba ayrılmıştır 

(Şekil 21).  

Douty, Moore ve Hartford ile birlikte daha sonra yaptığı çalışmalarda, 

bu beş vücut tipini; doğrusal (linear), yanal (lateral), baskın olmayan 

(nondominant), kaslı (muscular) ve bileşik (composite) olarak 

tanımlamıştır. Bu tanımlamada; doğrusal, ektomorf yapıyı; baskın 

olmayan, dengeli yapıyı; kaslı, mezomorf yapıyı; yanal, endomorf 

yapıyı ve bileşik, displastik yapıyı ifade etmektedir (Devarajan, 2003).  

 

Şekil 21. Vücut Yapı Skalası (Devarajan, 2003). 
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4.6. Moda Sektöründe Vücut Tipi Sınıflandırma Çalışmaları  

Modanın temelini oluşturan önemli bileşenlerden biri de giysi 

formlarıdır. Giysi formları oluşturulurken, iki boyutlu kumaşa boyut 

kazandırılarak üç boyutlu vücut formu beden siluetine uygun olarak 

kaplanmaktadır. Tarihsel süreçte değişen güzellik algısıyla birlikte 

insan bedeninin farklı bölümlerini ortaya çıkaran giysi formları moda 

sahnesinde öne çıkmıştır. Günümüz modasında da tarih boyunca öne 

çıkan giysi formlarına ünlü modacıların koleksiyonlarında 

rastlanabilmektedir. Ancak bu giysi formlarının seçiminde bireyin 

vücut tipinin dikkate alınması gerekmektedir. Vücut tipine uygun 

olmayan bir giysi formu seçimi, bireyin vücut hatalarını öne 

çıkarabilmekte ve olduğundan çok şişman veya çok zayıf algısı 

oluşturabilmektedir. 

Moda sektöründe endomorfi, mezomorfi ve ektomorfi gibi 

somatotipleme terimleri kullanılmamaktadır. Bu terimler yerine hazır 

giyim üreticileri de en sık rastlanan sınıflandırmalardan birisi olan, 

bireyin ön siluetinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan ve vücut 

şekillerinin geometrik şekillere, doğal formlara, harflere veya günlük 

hayatta kullanılan objelere olan benzerliklerin kullanıldığı terminolojiyi 

tercih etmektedirler (Vuruşkan, 2010). Elma, armut vücut tipleri meyve 

isimlerinin temel alındığı sınıflandırmaya; oval, çember, üçgen, ters 

üçgen vücutt tipleri geometrik şekillerin baz alındığı sınıflandırmaya, 

kaşık ve kum saati vücut tipleri obje isimlerinin temel alındığı 

sınıflandırmaya; O, X, H ve A vücut tipleri harflerin temel alındığı 

sınıflandırmaya örnek olarak gösterilebilmektedir (Şekil 22) 

(Devarajan, 2003).  

Hazır giyim sanayiinde kullanılan bir diğer vücut tipi sınıflandırması 

ASTM D5585-21 standardında yer almaktadır. Bu standarda göre, 

kadınların vücut tipleri; Young Junior / Teen, Junior, Junior Petite, 

Misses, Miss Petite, Women, Half Size olarak 7 grupta toplanmıştır. 

ASTM standardında, her bir vücut tipi için, boy, vücut özellikleri, kalça 
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ölçü yeri gibi bilgiler paylaşılmıştır. Konuyla ilgili vücut tiplerine ait 

görseller Şekil 23’de yer almaktadır (Simmons, 2002).  

 

Şekil 22. Hazır Giyim Sektöründe Kullanılan Vücut Tipleri (Tama, 

2010). 
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Şekil 23. ASTM D5585-21 Vücut Sınıflandırması (Simmons, 2002). 

Moda sektöründe vücut tiplerinin sınıflandırmasıyla ilgili 

çalışmalardan biri de North Carolina Üniversitesi’nde 2002 yılında 

Karla Simmons tarafından yapılmıştır. Simmons giysi kalıplarının 

hazırlanmasında kullanılabilecek vücut tiplerinin sınıflandırılmasına 

yönelik bir bilgisayar yazılımı oluşturmuş ve çalışmasında vücut 

tiplerini tanımlamak için göğüs çevresi, bel çevresi, kalça çevresi ve 

karın çevresi ölçüleriyle bahsedilen ölçüler arasındaki ilişkilerden 

yararlanmıştır. Simmons, kadın vücut tiplerini dokuz grupta 

incelemiştir. Bu gruplar ve grupların özellikleri aşağıda sıralanmıştır:  

Kum Saati Vücut Tipi: Bu vücut tipini tanımlamada kullanılan vücut 

ölçüleri göğüs, bel ve kalça çevresi ölçüleridir. Bu vücut tipine giren 

bireylerde, göğüs ve kalça çevrelerinin arasındaki fark azdır. Göğüs 

çevresinin, bel çevresine ve kalça çevresinin bel çevresine oranı hemen 

hemen eşittir. Bu vücut tipindeki bireyler, göğüs ve kalça çevresiyle 

orantılı bir bel çevreleri vardır (Şekil 24).   

Alt Kum Saati Vücut Tipi: Bu vücut tipinde tanımlama yaparken 

bireylerin göğüs, bel ve kalça çevresi ölçüleri dikkate alınmaktadır. Bu 

vücut tipindeki bireylerin kalça çevresi ölçüleri, göğüs çevresi 

ölçülerinden büyüktür ve bu ölçülerle orantılı bir bel çevresi ölçüsüne 

sahiptirler (Şekil 24).  
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Şekil 24. Simmons'ın Vücut Tipleri Sınıflandırması (Simmons, 2002). 

Üst Kum Saati Vücut Tipi: Bu vücut tipinde tanımlama yaparken 

bireylerin göğüs, bel ve kalça çevresi ölçüleri dikkate alınmaktadır. Bu 

vücut tipindeki bireylerin göğüs çevresi ölçüleri, kalça çevresi 

ölçülerinden biraz daha büyüktür ve bu ölçülerle orantılı bir bel çevresi 

ölçüsüne sahiptirler (Şekil 24).  

Kaşık Vücut Tipi: Bu vücut tipinde tanımlama yaparken bireylerin 

göğüs, bel, kalça ve üst kalça çevresi ölçüleri dikkate alınmaktadır. Bu 

vücut tipindeki bireylerin bel çevresi ölçüleri, göğüs ve kalça çevresiyle 

orantılıdır. Bu bireylerin göğüs ve kalça çevreleri arasındaki fark 

büyüktür (Şekil 24).  

Dikdörtgen Vücut Tipi: Bu vücut tipinde tanımlama yaparken 

bireylerin göğüs, bel ve kalça çevresi ölçüleri dikkate alınmaktadır. Bu 

vücut tipindeki bireylerin göğüs çevresi ölçüleri, kalça çevresi 

ölçülerine hemen hemen eşittir. Bu vücut tipindeki bireylerin, göğüs 

çevresi ölçüsünün bel çevresi ölçüsüne oranı ile kalça çevresi ölçüsünün 

bel çevresi ölçüsüne oranı küçüktür ve belirgin bir bel kavisleri 

bulunmamaktadır (Şekil 24).  

Oval Vücut Tipi: Bu vücut tipinde bireylerin göğüs, bel, kalça ve karın 

çevresi ölçüleri dikkate alınmaktadır. Bu vücut tipine dahil olan 

bireylerin, bel ve karın çevresi ölçüleri, göğüs çevresi ölçüsünden daha 

küçüktür (Şekil 24). 

Eşkenar Dörtgen Vücut Tipi: Bu vücut tipinde tanımlama yaparken 

bireylerin göğüs, bel, kalça ve karın çevresi ölçüleri dikkate 
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alınmaktadır. Bu vücut tipindeki bireylerin, bel ve karın çevresi 

ölçüleri, göğüs çevresi ölçüsünden daha büyüktür (Şekil 24). 

Üçgen Vücut Tipi: Bu vücut tipinde tanımlama yaparken bireylerin 

göğüs, bel ve kalça çevresi ölçüleri dikkate alınmaktadır. Bu vücut 

tipindeki bireylerin, kalça çevresi ölçüleri, göğüs çevresi ölçülerinden 

daha büyüktür. Ayrıca, kalça çevresi ölçüsünün bel çevresi ölçüsüne 

oranı da oldukça küçüktür (Şekil 24).  

Ters Üçgen Vücut Tipi: Bu vücut tipinde tanımlama yaparken 

bireylerin göğüs, bel ve kalça çevresi ölçüleri dikkate alınmaktadır. Bu 

vücut tipindeki bireylerin, kalça çevresi ölçüleri, göğüs çevresi 

ölçülerinden daha küçüktür. Ayrıca, bel çevresi ölçüsünün kalça çevresi 

ölçüsüne oranı da oldukça küçüktür (Şekil 24) (Simmons, 2002).  

Giysinin tasarlanması ve üretilmesi aşamalarında kullanıcının vücut 

tipinin dikkate alınması, giysinin vücuda uyumunu dolayısıyla 

kullanıcının memnuniyet düzeyini arttıracaktır. Giyim üreticileri giysi 

kalıbı tasarımında genellikle ideal vücut tiplerini dikkate alırlar. Ancak 

vücuda uyum açısından en uygun giysi kalıbı tasarlanmasında hedef 

grubun vücut şekillerini analiz etmenin gerekli olduğu görülmektedir. 

Antropometrik çalışmalarla farklı ırklara sahip çeşitli ülkelerde yaşayan 

bireylerin antropometrik verilerinin ve dolayısıyla vücut tiplerinin elde 

edilmesi oldukça önemlidir. Ülkeler arasındaki vücut şekli 

karşılaştırmaları, her bir ülke için beden ölçüsü sistemlerini iyileştirme 

ve vücut tipi analizlerini gerçekleştirme fırsatı verecektir. Bu bilgi 

özellikle farklı bedenlerde çeşitli uluslararası tüketiciler için ürünler 

üreten markalar açısından önemli bir gelişme sağlayacaktır.  

  



Moda Tasarımda Ergonomi ve Antropometri | 53 

 

 

5. TASARIM VE ERGONOMİ İLİŞKİSİ 

Tasarım, fikirden biçime ilerleyen bir süreçtir. Gündelik hayatımızın 

her noktasında tasarım olgusuyla iç içe yaşamaktayız. Zamanın hızla 

ilerleyişi ve dünyanın hızla değişimi karşısında tasarım anlayışı 

durmaksızın şekillenip bu değişimlere adapte olmaktadır. İnsanlar gün 

geçtikçe tasarım yaklaşımının iyileşip geliştiğine tanık olmaktadır. 

Fakat bu ilerleme hiçbir zaman sonlanmamakta veya 

tamamlanmamaktadır. Tasarımlar sorunlara yanıt bulma 

arayışındayken, yeni sorunlar yeni tasarımlara veya mevcut 

tasarımların geliştirilmesine ihtiyaç doğurmaktadır. Çözülmesi gereken 

sorunlar tasarım süreçlerinin daima bir parçası olacaktır. Doğru çözüme 

ulaşmanın yolu ise tasarım sürecinde insan faktörünü ön plana 

çıkarmaktan ve süreci insan ve insan psikolojisi çevresinde 

şekillendirip geliştirmekten geçmektedir. İnsan faktörü odağında 

geliştirilen tasarım süreci insan merkezli tasarım olarak 

adlandırılmaktadır. 

Ergonomi bir tasarım bilimidir. Ergonomi bilimi, işi kişiye uygun hale 

getirmek için fizyoloji, psikoloji, fizik, biyomekanik, endüstri ve 

güvenlik mühendisliği ve ilgili disiplinlerden yararlanır, böylece 

güvenlik, verimlilik, üretkenlik, konfor ve iş tatminini en üst düzeye 

çıkarır. Ergonominin amacı, insan performansı ve sonucunda iş 

performansıdır. (Perry, 2018). 

Ergonomi bilimi, birçok bilim dalında olduğu üzere, insan-nesne 

ilişkilerini araştırırken, deneysel ve uygulamalı çalışmalarla, subjektif 

ve objektif ölçümlerle desteklenmiş kabullerden yararlanmaktadır. “ 

İnsan uygun bir şekilde motive edilirse daha başarılı olur” veya “insan, 

sistem içerisindeki fonksiyonlarını etkin olarak yerine getiremezse, 

sistemin performansı da olumsuz yönde etkilenir” gibi kabuller bu 

duruma örnek olarak verilebilmektedir. Başka bir deyişle, insan-nesne 

sistemlerinin etkinliği, sistemin içerisinde yer alan insanların 

fonksiyonlarının etkinliği ile ilişkilidir.  
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Tasarımcıların insanı güdüleyen iş çevresinin karakteristikleri hakkında 

çalışması ve bu karakteristikleri, insan tarafından önemli roller 

üstlenilen etkinliklerde yaşama geçirmelerinin önemi daha iyi 

anlaşılmaktadır. 

Ergonomideki en önemli kabullerden biri, donanım, alet, makine ve 

ortam koşullarının insanın performansını dolayısıyla da insan-nesne 

sisteminin performansını etkilediği kabulüdür. Bu görüşten yola 

çıkarak, ürünlerin, aletlerin, makinelerin, üretim süreçlerinin, çalışma 

yöntemlerinin, insan yetenekleri ve yapabilirlikleri dikkate alınarak 

tasarlanmaları onlardan beklenen verimliliği artıracaktır. 

Donanım, çevre, iş ve hizmetin en iyi şekilde insana uyumlu olarak 

tasarımının yapılması ergonominin amaçlarındandır. Ergonomi, bu 

yönüyle yararlandığı diğer bilim dallarından farklıdır. Psikoloji, 

sosyoloji ve tıbbi bilimler gibi bilim dalları ergonomiden farklı olarak 

bilgiyi tasarım amaçlı kullanmayıp, insan davranışının anlaşılıp, 

bununla ilgili bir model kurulmasına odaklanmışlardır. 

Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan tasarımın tanımlanması çok 

kolay değildir. Tasarımın tanımlanmasında yaşanan zorluk, tasarım 

alanlarının gruplandırılmasında da yaşanmaktadır. 

John Heskett, tasarımı; biçimler yaratma pratiği ve etkinliği olarak ifade 

etmiştir. (Heskett, 2017). Daha basit bir ifadeyle tasarım, kullanıcının 

temel ihtiyaçları doğrultusunda işlevsel ve estetik taleplerini 

karşılayacak çözümlerdir. Tasarım, bir nesnenin biçimini ve işlevini 

yaratmadır. 

Tasarım, insanoğlunun yaşamına yardımcı olması ve onu 

geliştirerek/değiştirerek düzenlemesi amacıyla gerçekleştirdiği soyut 

ve somut eylemler sürecidir. Yapma eylemi, nesnelerle ilgilidir ve 

insanın yapılmış-düzenlenmiş çevresini oluşturur. Bu tanımlamanın 

sağladığı bakış açısıyla, tasarımın üç temel özelliğinden söz edebilmek 

mümkündür; 

1) Tasarım fiziksel dünya ile uğraşan bir eylemdir. 



Moda Tasarımda Ergonomi ve Antropometri | 55 

 

 

2) İnsan gereksinmelerine yanıt verir. 

3) Yapılmış-düzenlenmiş çevreyi yaratır. 

Tasarım, çeşitli aşamalarında amaçlara ulaşmak için verilen kararlardan 

oluşan problem belirleme ve problem çözme yaratıcı eylemidir. 

(Bayazıt 2004). 

Tasarım, yeni bir ürünün veya sistemin geliştirilmesi olarak da 

tanımlanabilmektedir. Mühendislik bakış açısıyla; tasarım, bir ürünün 

veya sistemin geliştirilmesi için gerçekleştirilen ardışık kararların 

verilme sürecidir. 

Tasarım grubu oluşturulurken tasarım sürecinde yapılacak işlemler için 

konunun uzmanlarından seçim yapılmalıdır. Bu kişilerin, konuyla ilgili 

alanlarda teknik bilgilerinin olmasının yanında takım olarak 

çalışabilme yeteneğinde olmaları ve sosyal ilişkilerinde de uyumlu 

olmaları gerekmektedir.  

Tasarım sürecinin aşamaları için örnek bir yaklaşım aşağıdaki şekilde 

kurgulanabilir: 

1) Problem Tanımı (Problem; amaç, gereksinimler, kısıtlar vb. 

belirtilerek ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır) 

2) Alternatif çözüm yolları araştırılmalı, bu çözüm yollarının 

uygulamaya konulabilirliği denetlenmelidir 

3) Alternatif çözüm yollarından en uygunun belirlenmesi 

4) Çözümün uygulanması ve değerlendirilmesi 

5) Çözümün devamlı geliştirilmesi 

Bu  tasarım  aşamalarını,  aşağıda sıralanan  yardımcı  fonksiyonlar  ile 

desteklemek mümkündür: 

1) İşlemin kontrolü ve onaylanması 

2) Simülasyonun ve modellemenin yapılması 

3) Verilerin elde edilip, çözüm için kullanılabilecek bir yapıya 

dönüştürülmesi 
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Tasarımda kullanılan teknik ve sosyolojik bilgilerin etkin kullanımı, 

ergonomiyle tümleşikli çalışabilecek  iyi bir tasarım stratejisi ile 

mümkündür.  

Bir tasarım sürecinde başarılı olmak için, organizasyondaki her bireyin 

amaç ve anlayışının ortak olması gerekmektedir. Kurum veya kuruluş 

yönetiminin tasarım politikası, tasarımda başarıya ulaşmak için oldukça 

önemlidir. Bunun için bilgilerin organizasyonda paylaşılması ve eğitim 

tasarım bölümünün istenilen yapıya ulaşmasında oldukça önemlidir. 

Böylece ergonomik ilkelerin tasarıma dahil edilmesi yolunda da önemli 

bir adım atılmış olur. 

Tasarım sürecinde başarılı olabilmek için aşağıdaki koşullar gereklidir: 

ʘ Tasarımın amacı net olarak belirlenmeli ve tasarım grubunu 

oluşturan üyeler arasında uyumluluk olmalıdır.  

ʘ İş ve görevler sade ve net bir şekilde açıklanmış olmalıdır.  

ʘ Tasarım süreci, sistemde işleyişi belirleyecek grup üyeleri üzerine 

odaklanmalıdır.  

ʘ Kalite-maliyet, esneklik-stabilite, katılımcılık-kontrol gibi 

kriterlerin optimizasyonu sağlanmalıdır.  

ʘ Sürecin bütün aşamalarında devamlı bir geri beslemenin olmasına 

dikkat edilmelidir.  

ʘ Tasarımın değerlendirmesi, belirlenen amaç ve kriterlere göre 

yapılmalıdır. 

Tasarım ile ergonomi, iki farklı disiplin olmakla birlikte, bir bütünü 

oluşturan iki parça gibi birbirlerini tamamlayıcı şekilde işlev 

görmektedirler. Tasarımı yapılacak sistemde optimizasyonun 

sağlanması, tüm aşamalara ergonomik kriterlerin entegre edilmesi ile 

mümkün olabilecektir. 

Bu aşamada insan odaklılık esas alınarak, insan için tasarımdan DFH 

(Design For Human) veya HCD (Human Centered Design) 

stratejisinden söz etmek mümkündür.  
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5.1. Ergonomik Tasarım Süreci 

Günümüzde bir çok kuruluş rekabet gücünün arttırılmasında teknoloji 

yönelimli bir yaklaşımı esas almaktadır. Bu yönelimde temel amaç, 

sürecin işlevselliğini ve karın maliyete oranını arttırmaktır. Böyle 

olunca sürecin teknik özellikleri ve teknik işlevselliği öne çıkmakta ve 

hedef tüketici grubunun karektersitik özellikleri, beklentileri, ihtiyaçları 

gözden kaçmaktadır.  

Ergonomik faktörlerin ürün tasarım sürecinde göz ardı edilmesiyle, 

uzun vadede rekabet gücünü yitiren ve pazar kaybı yaşayan kuruluşlar 

insan odaklı tasarım DFH (Design For Human) veya HCD (Human 

Centered Design) yaklaşımını benimsemeye başlamışlardır.  

Tasarım sürecinde ergonomi konusunda çalışan ekip üyelerinin 

sorumluluklarının aşağıdaki şekilde olması önerilmektedir: 

ʘ Hedef gruptaki kullanıcının ihtiyaçlarını, özelliklerini, 

yapabilirliklerini incelemek, 

ʘ Olası tasarım seçeneklerini geliştirmek ve önermek.  

ʘ Ergonomik açıdan önerilen prototip tasarımın unsurlarını analiz 

etmek ve geliştirmek 

Ergonomiden sorumlu ekip üyesi tasarımla ilgili bilgilerin kolayca 

kullanılabilecek şekilde tasarımcıya sunulmasından sorumludur.  

Farklı disinleri ve yöntemi kullanan ergonominin disiplinlerarası bir 

bilim olması ilgili disiplinler ile tasarım arasında bir köprü görevi 

üstlenmesini sağlar. Burada en önemli konulardan bir tanesi tasarım 

sürecinde sorumlu tasarımcının ergonomi bilimi alanında temel blgileri 

bilmesini gerektirir (Owen, 1988). 

Tasarım sanat değildir. Aynı zamanda mühendislik de değildir. Tasarım 

ayırıcı değil, bütünleştiricidir. Tasarımın ayırt edici özelliklerinden biri, 

entegrasyon eğilimidir. Karmaşık toplumumuzda genelciliğin artık 

öğretilebileceğini düşünmek moda olmasa da, iyi bir tasarımcıyı bu 
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kadar değerli kılan tam da bu genellemedir. İyi bir tasarımcı, bilgi 

getirmek, yeni ve yaratıcı fikirler çıkarmak ve eleştirel düşünmek için 

farklı disiplinlere erişebilmelidir. Tasarım uzmanları, doğal duyarlılık 

ve deneyim yoluyla, yaratıcılıkları, edinilmiş becerileri ve sezgisel 

olarak sağlam seçimler yapma kapasiteleri ile tanınan yetenekli 

uygulayıcılardır. Tasarım teorisindeki ve uygulanmasındaki 

ilerlemeler, dünya ekonomisinin endüstriyel zorluklarını karşılamayı 

mümkün kılmalıdır.  

Tasarımın üretim unsurları arasındaki konumu, endüstriyel büyümenin 

çeşitli aşamaları boyunca değişmiştir. Sanayi devriminden doğan büyük 

üretim ve dağıtım ağı, istek ve ihtiyaçları karşılamak için çok gelişmiş 

bir sisteme dönüşmüştür. Gelişmekte olan ülkeler sisteme dahil 

edildikçe, faydalar yayılmakta ve her zamankinden daha fazla sayıda 

insan daha üretken yaşamlar sürmeye başlamaktadır. Üretim sisteminin 

bir unsuru olarak, sanayi devrimi tam hakimiyete sahipken, yaratıcı 

girişimciliğin önemi hızla azalmıştır. Bunun yerini yeni bir rekabet 

avantajı olarak, üretim uzmanlığı almıştır. Üretim verimliliği, daha 

düşük fiyatlar ve rekabetçi bir satış pozisyonu anlamına gelirken, 

üretim uzmanlığı da kaçınılmaz olarak şirketler arasında yayılmış ve 

rekabet avantajı bu kez pazarlama ve satış uzmanlığına taşınmıştır. İyi 

pazarlama stratejilerinin faydaları çoğu şirket tarafından özümsenmiş 

ve yeni bir rekabet avantajı ortaya çıkmıştır: işletme yönetimi 

metodolojisi. Bu süreçte, daha iyi yönetilen, mali açıdan daha akıllı 

şirketler daha başarılı bir şekilde faaliyet göstermişlerdir. Ancak, 

1980'lerin sonundan itibaren, yeni bir rekabet avantajı ortaya çıkmaya 

başlamıştır: tasarım. 

Çağımızda, hem ekonomik rekabet gücü hem de yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesinde tasarımın rolü giderek artmaktadır. Tasarım, 

şirketlerin başarısında veya başarısızlığında daha önceleri olmadığı 

kadar güçlü bir rol oynamaktadır. Tasarım teorisindeki ve 

uygulanmasındaki aşamaları destekleyen bilgisayar teknolojisindeki 

gelişmeler, yeni ürün ve sistemlerin başarılı bir şekilde geliştirilmesini 

mümkün kılmakta, böylelikle ,tasarım teknolojisi olgunlaşmaya ve tüm 
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planlama ve tasarım gereksinimleriyle başa çıkabilmek için bilgisayar 

destekli yeni tasarım araçlarını kullanmaktadır. Daha küçük, daha ucuz 

ve daha hızlı bilgisayarlar, tasarım araştırmacısına karmaşık tasarım 

problemleriyle başa çıkabilmenin yolunu açmıştır. 

Dünya pazarlarının ve dünya iletişiminin gerçekliği, tasarım 

araştırmacılarının, eğitimcilerinin ve uygulayıcılarının ekonomik 

istikrar kadar kurumsal çıkarlar için de küresel etkileşimli iletişim ağları 

kurmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun için tasarım teknolojisindeki ve 

pazar bilgisindeki gelişmeleri paylaşma araçları kritik öneme sahip 

olacaktır. Bu süreçte kilit oyuncular, etkili küresel iletişim sistemleri 

oluşturmaya başlaması gereken tasarım profesyonelleridir (Owen, 1988 

Bir tasarım sürecinin hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi, sürecin 

sağlam bir teorik alt yapıya, stratejik metot ve tekniklere dayanması ile 

mümkündür. Bu stratejilerin nitelikleri ve uygulama alanları 

işletmelerin gereksinimlerine göre genişletilebilmektedir. Tasarım 

sürecinde, DFH (Design For Human) veya HCD (Human Centered 

Design)  stratejisinin geliştirilmesinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.  

5.1.1. İnsan Odaklı Tasarım 

İnsan odaklı tasarım, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinin insan odaklı 

bir şekilde ele alındığı; insanların ihtiyaç, yetenek ve davranışlarının 

merkezde bulunduğu, bu şekilde kişilere iyi bir deneyim sağlamayı 

amaçlayan tasarım sürecidir (Norman, 2013). Bu yöntem, merkezinde 

insan olan sorunlara ve bu sorunlarla ilgili paydaşlara tasarımcının 

bakış açısıyla çözüm geliştirmeyi hedefler. Doğru uygulandığında, 

kullanıcının dünyasına girilerek birlikte daha uygun çözümler 

üretilmesi sağlanmaktadır (Yıldız,2018). 

Kavram, tasarım odaklı düşünme yaklaşımından evrilerek ortaya 

çıkmış ve 2000’li yıllarda popülerleşmeye başlamıştır. Günümüzde pek 

çok alanda kullanılmaktadır. Bu tasarım sürecinde tasarımcı, dünyaya 

insanların gözünden bakarak yaşamakta oldukları problemlere çözüm 

getirme odaklı çalışmakta ve tasarımın her aşamasında merkezinde 
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insan faktörünü bulundurmaktadır. Başarılı bir tasarım sağlayabilme 

doğrultusunda kişi, insanlar ile empati kurabilmeli ve insanların 

davranış ve yaşantılarını gözlemleyerek elde ettiği sonuçları tasarım 

sürecine doğru bir şekilde entegre edebilmelidir. İnsan odaklı tasarım 

süreci her zaman gelişmeye ve ilerlemeye açık olmakla beraber sonu 

olmayan bir süreçtir (Barlow ve Lévy‐Bencheton, 2018). İnsan 

merkezli tasarım, deneyim tasarımı, endüstriyel tasarım, etkileşim 

tasarımı gibi alanlar uyum içerisinde işleyen süreçlerdir. Fakat insan 

merkezli tasarım hedef kitle içerisindeki kişiler ile bu kişilerin 

ihtiyaçlarını eşleştiren süreç iken diğer tasarım yaklaşımları 

odaklanılan alanlar olarak nitelendirilmektedir (Norman, 2013:10).  

İnsan odaklı tasarım felsefesiyle çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ziynet 

Öndoğan tarafından uygulanan ürün geliştirme sürecinin basamakları 

aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır: 

Ziynet Öndoğan Ürün Geliştirme Süreci 

1. Ürünün tanımlanması 

2. Ürünü kullanacak hedef kitle özelliklerinin belirlenmesi 

3. Ürünün kullanılacağı ortam koşullarının belirlenmesi 

4. Ürün kullanımında gerçekleştirilmesi olası hareketler (hareket 

analizi) 

5. Üründen beklenen özellikler 

6. Ürünün üretileceği malzeme (üründen beklenen özelliklere 

uygun) 

6.1. Malzemelerin teknik özellikleri 

7. Ürün geliştirme aşamasında deneysel sürecinin tasarımı 

7.1. Objektif ölçüm yöntemlerinin tasarımı 

7.2. Subjektif ölçüm yöntemlerinin tasarımı 

7.3. Olgu rapor formlarının tasarımı ve hazırlığı 
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8. Ön kullanım denemelerinin gerçekleştirilmesi 

9. Verilerin değerlendirilmesi 

10. Ürün konstrüksiyonunun tasarımı 

10.1. Ürün estetik tasarımı 

10.2. Ürün teknik tasarımı 

11. Ürün üretim sürecinin tasarlanması 

12. Ürün prototipinin üretilmesi 

13. Ürün prototipinin test edilmesi 

14. Ürün prototipinin iyileştirilerek nihai ürünün elde edilmesi  

 

5.1.2.  Deneyim 

Deneyim, kişi ile ürün veya hizmet arasındaki etkileşimin başından 

sonuna kadar olan bütün aşamaları ve bu aşamaların kişi üzerinde 

yarattığı fiziksel, duygusal, psikolojik etkiler başta olmak üzere bütün 

etkileri kapsayan sürecin tamamıdır. İnsan merkezli tasarım sürecinde 

kişiye sunulan deneyimin başarısı, tasarımın ve tasarımın kişi ile olan 

etkileşiminin başarısını belirleyen en önemli kriterdir.  

Tasarımın kendisini yeterince açıklayabilmesiyle kişide ürüne hakim 

olduğu hissiyatını yaratması ve bu şekilde kişiye rahat bir kullanım 

sunması, görsel estetikliğiyle kişide olumlu duygular yaratması ve ilgi 

uyandırması, tasarım özellikleriyle kişinin gündelik yaşantısında 

deneyimlemekte olduğu problemlere çözüm yolu sağlaması, kullanım 

sırasında ve sonrasında yarattığı hisler ve sağladığı yararlar gibi ürün 

ile kişi arasındaki pek çok olumlu etkileşim başarılı bir deneyim 

senaryosu; yani başarılı bir tasarım anlamına gelmektedir.  

Bir tasarım sürecinde çözüme ulaşmak için birden çok yol 

bulunabilmektedir. Fakat tasarımcının içerisinde bulunduğu çözüm 

arayışının sebebi tasarlamakta olduğu ürün veya hizmetin kullanıcısıdır 
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ve kullanıcı açısından bakıldığında çözüme giden her yolun doğru 

olamayacağını görürüz. Bu yüzden tasarımcı, çözüm potansiyeli 

taşıdığını düşündüğü yolların kullanıcısıyla entegre bir şekilde 

işleyebilme kapasitelerini değerlendirmelidir. Bu sürecin bütünü 

‘tasarımı düşünmek’ olarak adlandırılmaktadır (Norman, 2013). Bu 

şekilde insan odaklı düşünüldüğünde başarılı bir deneyim ve 

beraberinde başarılı bir tasarım elde edilebilmektedir. Şekil 25’deki 

görselde park içerisinde tasarlanmış bir yaya yoluna karşın insanların 

deneyimleri doğrultusunda oluşturdukları kısa yol görülmektedir. Bu 

görsel deneyimin etkili olmadığı tasarımların insanlar tarafından 

benimsenmediğini göstermektedir. 

 

 

Şekil 25. Deneyim- Tasarım Örneği 

5.2. İnsan Merkezli Tasarım Süreci 

Tasarım süreci sorunun belirlenmesi ve belirlenen sorunun 

çözülmesiyle ilerleyen bir süreçtir. Bir tasarımın oluşturulmasındaki 

temel amaç, kişilerin o ürün veya hizmeti kullanmasını sağlamaktır. Bu 

sebeple iyi bir tasarım, tasarım sürecinde insan faktörünün odakta 

olduğu ‘insan merkezli tasarım’ ile mümkün olmaktadır. İnsan merkezli 
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tasarım sürecinin felsefesi, tasarımda doğru sorunu bulma ve doğru 

çözüme ulaşma ilkelerinde, odağında tamamen ‘insanı’ bulunduruyor 

olmasıdır. Tasarımcı bu doğrultuda tasarımının hedef kitlesinde yer 

alan insanları ve bu insanların gündelik yaşantılarını yakından 

gözlemlemekte, araştırmakta ve bu kişilerin gündelik yaşantılarında yer 

alan problemler ve ihtiyaçlarını saptayarak bu yönde tasarımını 

şekillendirmektedir. İnsan merkezli tasarımda amaç kişilere ürün veya 

hizmetin sağlayabileceği en iyi deneyimi sunacak tasarım senaryosuna 

ulaşmaktır. Bu tasarımın oluşturulma süreci tekrarlayan ve her 

tekrarında bir öncekine göre daha da geliştirilip iyileştirilen 4 aşamadan 

oluşmaktadır. Bu aşamalar gözlem, fikir üretme, prototiplendirme ve 

test etme şeklinde sıralanmakta ve tekrarlanmaktadır. Geribildirimlerle, 

yapılan testler ve gözlemlerle kullanıcı ile etkileşim ve uyum içerisinde 

gelişmeye ve iyileşmeye açık olan insan merkezli tasarım, 

kullanıcısının sorun ve gereksinimlerini ön planda tutarak kişinin 

ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını sağlayabilecek tasarım 

sürecidir. 

İyi bir tasarımın oluşmasında sorunu doğru bir şekilde saptamak ve 

kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilme doğrultusunda doğru çözümü 

bulmak evreleri rol oynamaktadır. Bu evreler insan merkezli tasarım 

süreci ile işlemektedir. İnsan merkezli tasarım süreci, içerisinde 4 

aşamayı barındırmakta ve bu aşamaların yinelendiği bir döngüden 

oluşmaktadır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanmaktadır (Norman, 

2013:234): 

1. Gözlem 

2. Fikir Üretme 

3. Prototiplendirme 

4. Test Etme 

1. Gözlem 

İnsan merkezli tasarım sürecinin başında hedef kitlenin araştırılması yer 

almaktadır. Bu araştırma, bilimsel veya teknik bir araştırmadan çok 
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tasarımcıyı hedef kitlenin psikolojik ve kişilik analizlerine ulaştıracak 

niteliksel gözlemleri kapsamaktadır. Bu gözlemler sonucunda elde 

edilen veriler tasarımcıya tasarım süreci gereği öncelikli olarak 

belirlenmesi gereken sorun tanımını sağlamaktadır (Norman, 2013). 

Tasarımcı sorun tanımlama sırasında tasarımının hedef kitlesi 

içerisinde bulunan bireyleri gündelik yaşantılarının her anında 

gözlemlemelidir. Tasarım araştırmalarında hedef kitleler genellikle 

küçük gruplardan oluşmaktadır. Tasarımı kişilerin yaşamına en iyi 

şekilde entegre edebilmek ve gündelik sorun ve ihtiyaçlara olabilecek 

en iyi şekilde yanıt sunabilmek adına tasarımcının bireylerin 

yaşantılarını doğal ortamlarında detaylı olarak gözlemlemesi tasarım 

süreci için büyük bir önem taşımaktadır. İnsanların gereksinimleri ve 

dolayısıyla ihtiyaç duydukları tasarım kültür, yaş, cinsiyet vb. gibi 

etkenlerden dolayı farklılık gösterebildiğinden dolayı tasarımcı, tasarım 

sürecinde doğru hedef kitleyi belirleyerek bu kitlenin içerisinde yer 

alacak bireyleri araştırmalıdır. 

Tasarım hem kişiye satın alma motivasyonunu sağlayacak etmenleri 

hem de satın alma sürecinden sonra ürünün kişiyle olan bütün 

etkileşimlerini kapsamaktadır. Yani tasarım sürecinde hedef kitlenin 

gözlemlenerek bireylere kullanışlı bir ürün sağlanması kadar gerekli 

pazar araştırmaları ile ürünün satın alınmasını sağlayacak tasarım 

özelliklerini sağlamak da önem taşımaktadır. Bu sebeple tasarım 

araştırmaları ve pazar araştırmaları tasarım sürecine dengeli bir şekilde 

entegre edilmelidir (Norman, 2013).  

2. Fikir Üretme 

Fikir üretme aşamasında, hedef kitleyi gözlemleyen ve araştıran 

tasarımcıların kişilerin ihtiyaçlarını saptamasıyla bu ihtiyaçlara yönelik 

yanıtlar aranmaktadır. Bu arayış sürecinde tasarımcı sınır tanımadan 

yaratıcılığını kullanabilmelidir. Çözüme ulaşma yolunda kişi kendisine 

her şeyi sorabilmelidir. Hiçbir tasarım son şekline tasarımcının soracağı 

ilk veya tek soruyla kavuşmaz. Bir tasarımda sonuca ulaşmak emek 

isteyen ve kapsamlı bir şekilde sorgulamayı gerektiren bir süreçtir. Kişi 
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bu süreçte aklına gelen her türden soruyu sorup sorgulayabilmeli ve en 

imkansız hissettiren fikirleri bile değerlendirebilecek açık fikirliliğe ve 

yaratıcılığa sahip olabilmelidir. Doğru soru ve doğru yanıta 

ulaşabilmek için yanlış seçeneklerin elenmesi gerekmektedir, bunun 

mümkün olması için yanlış seçeneklerin de denkleme dahil edilmiş ve 

detaylıca sorgulanmış olması şarttır. Bu yanlışlar başarısızlık değil, 

başarıya ulaşma yolunda atılmış olan adımlardır (Norman, 2013).  

3. Prototiplendirme 

Fikir üretme aşamasındaki beyin fırtınalarının sonucunda ortaya atılan 

fikirlerin geçerliliği prototiplendirme aşamasında 

değerlendirilmektedir. Tasarımcılar bu aşamada ortaya attıkları fikirleri 

eskiz, maket, prototip gibi yöntemler ile basit, hızlı ve deneysel bir 

şekilde test etmektedir (Norman, 2013:239). Burada tasarımcının amacı 

tasarımını yapmakta olduğu ürün veya hizmetin oluşturulma sürecinde 

hedef kitle ile etkileşimini sağlayarak kaydetmiş olduğu ilerlemeyi test 

etmek ve bu doğrultuda kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli 

geliştirmeler ile tasarımına yön vermektir.  

4. Test Etme 

Tasarım sürecinin test etme aşamasında, tasarıma ait hazırlanmış 

prototipler küçük bir gruptan oluşan örneklem kitle üzerinde gerçeğe 

yakın bir şekilde test edilmektedir. Bu aşamada bir örneklem grup ile 

yapılan testten sonra bir diğer örneklem grup ile test yinelenmektedir. 

Test etme aşaması sorun belirleme ve sorun çözme evrelerinde fikrin ve 

tasarımın sağlamasını yapmak açısından prototiplendirme aşamasıyla 

benzerlik göstermektedir. Tasarımcı test edilen bireyler ile etkileşim 

halindedir ve bu şekilde kişilerden test sırasındaki deneyimleri 

hakkında geribildirim alarak ve test sonuçlarını analiz ederek 

tasarımında iyileştirmeleri mümkün kılmaktadır (Norman, 2013). 
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 5. Yineleme 

 

Şekil 26. İnsan Merkezli Tasarım Sürecinde Yineleyen Döngü 

İnsan merkezli tasarım sürecini oluşturan aşamalar tekrarlayan bir 

döngüye sahiptir. Döngü her tekrarlandığında aşamalardan elde edilen 

sonuçlar daha gelişmekte ve tasarımcı çözüme daha yakınlaşmaktadır. 

Bir döngüde ulaşılan başarılar kaydedilmekte, başarısızlıklar ise bir 

sonraki döngü için iyileştirip geliştirilmektedir. Karşılaşılan sorun ve 

başarısızlıklar tasarımın yinelemeli aşamalarında büyük bir önem 

taşımaktadırlar. Çünkü tasarımcıyı başarıya götüren şey bu şekilde 

tasarımdaki eksik ve açıkların saptanması ve bu eksik ve açıkların 

giderilmesi adına tasarım üzerinde çalışmalar yapılmasıdır. Tasarım 

sürecini oluşturan aşamaların bu döngüsü tasarımda doğru yanıta 

ulaşana kadar bu şekilde devam etmektedir (Norman, 2013).  

Yineleyen tasarım döngüsünde yanıta ulaşabilmek için doğru yol test 

edilen kişilere doğrudan soru sormak değil, onları ve yaşantılarını doğal 

ortamlarında tekrar tekrar gözlemlemektir. Gözlemin, araştırmaların, 

testlerin ve prototiplerin tekrarlayan yapısı hata oranını aza indirerek 

ulaşılan sonucun güvenilirliğini, dolayısıyla tasarım sürecinde ulaşılan 

yanıtın doğruluğunu artırmaktadır (Norman, 2013).  

Tasarımda daima geliştirilecek yeni özellikler, giderilecek yeni eksikler 

bulunabilir. Kullanıcı ürünü kullandığı sürece tasarım geribildirimler 

doğrultusunda geliştirilmeye açık bir şekilde beklemektedir. Tasarım, 
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geliştirilme potansiyeli açısından bakıldığında bitmeyen bir süreç 

olmasına karşın pazara dahil edilmesi ve kullanıcıya zamanında ürün 

olarak sunulması adına tasarımcılara belirli bir süre tanınmaktadır. Bu 

sebeple insan merkezli tasarımın yineleyen bu döngüsünün tasarımcıya 

sunulan zaman aralığı içerisinde, kullanıcıya sağlanabilecek en iyi ve 

uygun tasarım özellikleri sağlandığında sonlanmış kabul edilebileceğini 

söyleyebiliriz. Sözü geçen yinelemeli tasarım yöntemi, tasarım 

sürecinin ilk aşamaları için kullanışlı bir yöntem olmasına karşın 

sonraki aşamalarda maliyet, denetim ve yönetim gibi alanlarda 

dezavantaj oluşturabilmektedir. Bu gibi durumlarda, yinelemeli tasarım 

yönteminin aksine daha sistematik ve her aşamada değerlendirmeler ve 

değerlendirmeler sonucu alınan kararlar doğrultusunda ilerleyen 

‘geçitli yöntemler’ daha çok avantaj sağlayabilmektedir. Bu yöntem her 

geçitte değerlendirmeler yapılıyor olması sebebiyle zaman açısından 

dezavantaj yaratabilmektedir. Süreçten en iyi verimi alabilmek için bu 

iki yöntemin sunmakta olduğu avantajlarının dengelendiği ve entegre 

edildiği yeni yöntemlerle çalışılabilmektedir (Norman, 2013). 
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6. TASARIM ANTROPOMETRİ İLİŞKİSİ 

Günümüzün gelişen teknoloji koşulları kullanıcıların ürünlerden 

beklentilerini de artırmış ve tasarım odaklı tüm sektörlerde ergonomik 

tasarımlar ön plana çıkmıştır. Ergonomik tasarımların hedefi 

kullanıcıların ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamaya 

odaklanmıştır. Bu nedenle, ergonomik ürün tasarımında, insanın 

boyutlarını ve fizyolojik sınırlarını dikkate alan antropometrinin 

kurallarından yararlanılması ilk koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Antropometri, her türlü ürünün ölçülerini optimize etmeye yarayan, 

ergonomik tasarımlarda tüm alet, ekipman, mobilya ve giysi ölçülerinin 

belirlenmesinde kullanılan bir bilim dalıdır. Böylelikle alet ve ürünlerin 

ölçüleri kullanıcıların ölçüleriyle uyumlu bir şekilde tasarlanmış olur. 

İnsanların yapı ve kapasite farklılıklarından dolayı ergonomik 

tasarımlarda antropometrik verilerin kullanılmasında zorluklar 

yaşanmaktadır. İnsanların yapıları ve zorluklara karşı dayanımları 

birbirlerinden oldukça farklıdır. Bu nedenle yapılan tasarımların hepsi 

tüm insanlara uymayabilmektedir. Antropometrik ölçüler cinsiyete, 

yaşa, ırka ve çalışma alanına göre değiştiğinden bu bireysel farklılıklara 

uyumlu tasarımlar gerçekleştirebilmek için, antropometrik veriler 

gruplandırılmaktadır.  

Tasarlanacak ürünü kullanacak hedef kitlenin antropometrik 

verilerinden elde edilen istatistiki sonuçlar ürünün tasarlanmasında 

doğrudan kullanılamazlar. Öncelikle tasarımcı, tasarlayacağı üründe 

olabilecek antropometrik uyumsuzlukları analiz etmeli ve bu 

uyumsuzlukların yaşanmaması için kullanılması gerekli antropometrik 

verilere karar vermelidir. Ardından antropometrik verilerle ilgili 

istatistik olarak uygun bir yüzdelik alan seçilerek ürün tasarımında 

kullanılacak ölçüler belirlenmelidir (Dizdar, 2003). Antropometrik 

verilerin en iyi tanımlanma şekli yüzdeliklerdir. Yüzdelikler vücut 

boyutlarının dağılımını tanımlamaktadır ve ölçülen vücut boyutunun 

yüzdelik eşitliğini belirlemeyi kolaylaştırmaktadır. Tasarımlarda 
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yüzdeliklerin kullanılmasıyla ortalamaların yanlış kullanılması olasılığı 

ortadan kalkmaktadır. 

Ürün tasarımında kullanılacak antropometrik veri gruplarının 

belirlenmesi ürünün özelliklerine göre değişebilmektedir. Bu veri 

gruplarının belirlenmesinde kullanılacak yöntemler aşağıda 

sıralanmıştır: 

Uç değerlere göre tasarım:  

Ürün tasarımına yönelik olarak gerçekleştirilen antropometrik ölçü 

çalışmalarında %90’lık kullanıcı kitlesi hedef alınmaktadır. Böylece 

gerçekleştirilecek ürünün kullanıcı kitlesinin tamamına yakın bir 

kısmına uyum sağlayabilecek özellikte olması amaçlanmaktadır. 

Tasarım ölçüleri ile ilgili araştırmalarda elde edilen antropometrik 

verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmektedir. Bu verilerin en 

üstteki %5’lik bölümündeki değerlerle en alttaki %5’lik bölümündeki 

değerler standart kapsamının dışında kabul edilmektedir. Bu veri 

grubunun en üstteki %5’lik değerin alt sınırı %95’lik persentil, en 

alttaki %5’lik değerin üst sınırı da %5’lik persentil olarak 

isimlendirilmektedir. Ürünün tasarlanmasında %5’lik ve %95’lik 

persentil arasında kalan bireylerin verilerinin kapsanması hedef 

alınmaktadır. Hacimle ilgili ürün tasarımlarında %95’lik persentil 

değeri, erişimle ilgili ürün tasarımlarında ise %5’lik persentil değeri 

esas alınmalıdır. Örneğin bir asansör tasarımı için boyut standartlarının 

geliştirilmesinde asansörün boyutlarının belirlenmesinde %95’lik 

persentil değeri, asansör içindeki düğmelerin döşemeden 

yüksekliklerinin belirlenmesinde ise %5’lik persentil değeri dikkate 

alınarak tasarım yapılır. Buradaki varsayım, uzun boyluların 

sığabileceği bir asansör kabinine kısa boyluların da sığabileceği, diğer 

taraftan kısa boyluların yetişebileceği bir düğmeye uzun boyluların da 

rahatça ulaşabileceği üzerine kurulmuştur. Antropometrik verilerin 

%5’lik persentil değerinin altında ve %95’lik persentil değerinin 

üzerinde kalan gruplar standart dışı olarak kabul edilmektedir. Bu 
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grupların ihtiyaçları ise ancak özel tasarımlar yapılarak 

gerçekleştirilebilir (Barut ve Kıran, 2005). 

Ayarlanabilir aralıklara göre tasarım:  

Tasarım ürünlerinin bazılarının belirli donanımları, farklı özellikteki 

kullanıcıların kullanımı sağlayacak şekilde ayarlanabilir özellikte 

olabilmektedir. Ayarlanabilir özelliklere sahip olan ürünlerde %5’lik ve 

%95’lik persentil değerleri arasında herhangi bir noktaya 

ayarlanabilecek şekilde tasarım yapılması önerilmektedir. Örneğin bir 

otomobil koltuğunun ileri geri hareket sınırlarının belirlenmesi, bir 

sandalyenin oturulacak kısmının yukarı aşağı hareket sınırlarının 

belirlenmesi, sütyen askılarının boyutlarının belirlenmesi gibi durumlar 

bu çeşit tasarımlara örnek olarak gösterilebilmektedir. 

Ortalama değere göre tasarım: 

Ortalama değerin dikkate alındığı tasarımlar, düşünülenin tersine, 

kullanıcı kitlesinin büyük bir bölümünü kapsamayacaktır. Bununla 

birlikte çorap, eldiven, atkı, mutfak önlüğü gibi giyim eşyalarının 

tasarımlarında ortalama değerler kullanılmaktadır (Barut ve Kıran, 

2005). 

Her durumda, antropometrik verilerin kullanımı, hem tasarım 

probleminin doğru şekilde hazırlanmasını hem de mevcut verilerden 

uygun olanlarının seçilmesini ve işlenmesini gerektirmektedir. Bu 

nedenle antropometrik çalışmalarda aşağıda yol izlenmelidir: 

• Tasarımın fiziksel ve boyutsal gereksinimlerini tanımlamak için 

gerekli antropometrik verilerin tanımlanması  

•Tasarlanacak ürüne yönelik hedef kullanıcı grubunun tanımlanması  

•Hedef kullanıcı grubunun tasarımda faydalı olacak antropometrik 

verilerinin seçimi  

• Seçilen antropometrik verilere uygun olacak tasarımın boyutsal 

gereksinimlerinin belirlenmesi  



Moda Tasarımda Ergonomi ve Antropometri | 71 

 

 

•Populasyondan farklı özelliklere sahip kullanıcıların tanımlanması 

-Özel boyutsal özellikler ve/veya hareket kapasitesi ile 

karakterize edilen kullanıcıların tanımlanması (Tosi, 2021).  
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7. MODA TASARIMDA ERGONOMİ VE ANTROPOMETRİ 

YAKLAŞIMLARI 

Beğenilerin hızla değiştiği moda endüstrisinde, tüketicilerin 

beklentilerinin doğru bir şekilde tahminlenmesiyle başarılı tasarımlar 

ve ürünler ortaya konulmaktadır. Tasarımda ürünün yapısal olarak 

kullanıcıya, estetik nitelik olarak beklentilere uygun özellikler taşıması 

gerekmektedir. Sadece estetik açıdan beklentilere cevap veren 

tasarımlar, başlangıçta kullanıcının dikkatini çekse bile satın alma 

kararında bireyin yapısına uyumlu tasarımlar tercih edilecektir. 

Tüketici beklentilerini karşılayabilen tasarım, markanın gelişimine de 

önemli katkıda bulunacaktır. 

Günümüzde gelişen teknolojik olanaklarla yaşam standartlarının 

yükselmesi, nihai kullanıcıların ürünlerden beklentilerini de 

artırmaktadır. Tasarım odaklı tüm sektörlerde olduğu gibi moda 

sektöründe de kullanıcı için ürünün insan yapısına uyumlu olması 

önemlidir. Moda sektöründe kullanıcıların satış kararı vermesinde, 

giysinin estetik özelliklerinin yanında giysinin konforlu olması da 

önemli etkenler arasındadır.  

Vücuda uyumu iyi olan giysiler estetik açıdan da güzel görüneceği için, 

kullanıcılar üzerinde olumlu duygular oluşturmakta ve kullanıcının 

kendisini çekici hissetmesini sağlamaktadır. Bu nedenle giysinin 

kullanıcıya uyumunun, kullanıcının psikolojik konforu açısından da 

önemli bir rolü bulunmaktadır.  

Kullanıcılar açısından giysiler, giyen bireyin görüntüsünü iyileştirmek 

ve düşüncelerini başkalarına aktarmak konusunda bireysel bir ifade 

aracı olarak görülebilmektedir. Konuyla ilgili gerçekleştirilen 

çalışmalarda, araştırmacılar; genellikle kullanıcıların giysilerini 

bedenlerinin ve kişiliklerinin bir parçası olarak algıladıklarını ve bu 

alanda oluşacak sorunların hayal kırıklığı gibi olumsuz duygular 

oluşturabildiğini ifade etmişlerdir (Özener vd. 2021). 
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Moda ürünlerinin tasarımında giysinin fiziksel olarak vücuda uyum 

sağlaması; estetik görünüm, psikolojik konfor ve vücut hareket 

konforunun sağlanması açısından dikkat edilmesi gereken bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Giysinin vücuda uyumu, kullanıcının 

görünümüne ve giysinin işlevine ait beklentilerini karşılaması açısından 

oldukça önemlidir. Başarılı bir giysi tasarımı yapabilmek için; hedef 

kitlenin vücut tipi ile ilgili bilgilerine ve tasarımı oluşturan unsurların 

kendi içindeki oransal uyumuna ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı şekilde 

giyim konforu açısından vücuda uyumlu giysiler üretebilmek için de 

giysi kalıbı hazırlığında antropometrik ölçülerin kullanımı ve bu 

kalıpların vücut tipleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

Giysinin vücutla etkileşime girmesi ve etkileşim esnasında kullanıcının 

giysiden hoşnut olması veya rahatsız hissetmesi, birkaç faktör 

tarafından belirlenmektedir. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri 

giysinin kullanıcının şekline ve boyutuna uyum sağlamasıdır. Bir 

giysinin vücuda uyumu, kullanıcının görünümünün yanı sıra 

performansını da etkilemektedir. Bazı durumlarda giysi boyutlarının 

belirlenmesi, kullanıcının güvenliği ve performansı için kritik öneme 

sahip olabilmektedir. Örneğin, yeni yürümeyi öğrenmiş bir çocuğun 

bedenine büyük gelen giysiler giymesi düşmesine neden olabileceği 

gibi, bir sporcunun rahat edemeyeceği bir giysiyi giymesi 

performansını etkileyebilir. Aynı şekilde kullanıcının gerçek 

bedeninden daha küçük olan pantolonların kalça hareketini 

kısıtlayabileceği ve çeşitli aktiviteler sırasında gövde kas aktivitesini 

değiştirebileceği yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Ayrıca, 

benzer çalışmalarda çok dar pantolon giymenin mide ekşimesi ve reflü 

gibi sindirimle ilgili problemlere ve mesane problemlerine yol açtığı 

bildirilmektedir (Gupta ve Zakaria, 2014).  

Antropometri, bir ürünün kullanıcıya uygun olarak tasarlanması ve 

üretilmesi için vücut ölçülerinin doğru şekilde elde edilmesini 

amaçlayan bir ergonomi dalıdır. Antropometri ve ergonomi biliminin 

kuralları, farklı kullanıcı segmentlerinin farklı ihtiyaçlarını 

karşılayacak modellerin geliştirilmesi için oldukça önemlidir. 
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Günlük aktiviteler ve iş rutinleri sırasında insanlar oturmak, ayakta 

durmak, yürümek, eğilmek, uzanmak gibi çeşitli eylemler 

gerçekleştirmektedir. Bunların dışında, bazı bireyler, meslekleri gereği 

farklı ortam koşullarında bulunmakta ve yoğun fiziksel aktivitelere 

maruz kalmaktadırlar (Örneğin askerler, itfaiyeciler, tarım işçileri, 

profesyonel sporcular gibi). Ayrıca bireyler yüzmek, koşmak, dağa 

tırmanmak, kayak yapmak gibi bazı sportif faaliyetlerde de 

bulunabilmektedir. Tüm bu aktiviteler sırasında kullanıcıların 

giysilerinden beklentisi vücutlarını ikinci bir deri gibi sarması ve 

vücutla etkileşime girerek hareketlerini kısıtlamamalarıdır. Ancak giysi 

yapısı gereği bazı durumlarda hareketleri engelleyici bir etkiye sahip 

olabilmekte, bu engelleme derecesini de aktivitenin özellikleri 

belirlemektedir. Bu nedenle giysi kalıplarının oluşturulmasında, statik 

antropometrik ölçülerin yanında dinamik antropometrik ölçülerin de 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Özellikle cerrah, itfaiyeci, 

tarım sektörü çalışanları gibi belirli bir meslek grubuna yönelik veya 

bisiklet sürme, kayak yapma, yüzme gibi sporlara yönelik giysi 

tasarımlarında, kullanıcının hareketleri analiz edilmeli, giysi ve kalıp 

tasarımları için gerekli ölçülerin oluşturulmasında hareket sınırları göz 

önüne alınmalıdır.  

Giysi, bir endüstriyel ürün olmakla birlikte giysi tasarımında, birçok 

endüstriyel ürün tasarımından farklı olarak antropometrik verilerin 

kullanımında cinsiyet, vücut şekli, yaş gibi etkenler, tasarım için 

kullanılacak antropometrik veri setinde değişikliklere neden 

olmaktadır. Ayrıca, kullanıcının giysiden beklediği vücut uyumu birçok 

farklı sektör kapsamında tasarlanan ürün için ihtiyaç duyulan uyumdan 

çok daha yüksektir.  

Hsiao ve Halper, çalışmaları sonucunda antropometrik ürün tasarımı 

için altı aşamadan oluşan bir yöntem önermişlerdir. Bu yöntem, 

kullanıcının refahını, konforunu, memnuniyetini ve performansını en 

üst düzeye çıkarmak için giysi tasarımına da uyarlanabilmektedir. Bu 

yöntemde aşağıdaki aşamalar yer almaktadır: 
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1. Aşama: Belirli bir giysinin tasarımı için kritik olan vücut 

boyutlarının belirlenmesi (Örneğin; etek için bel çevresi, kalça 

çevresi; gömlek için göğüs çevresi, bel çevresi; eldivenler için el 

genişliği vb.). 

2. Aşama: Hedef kitlenin belirlenmesi (Erkekler, kadınlar, cerrahlar, 

yüzücüler vb.). 

3.Aşama: Hedef kitlenin populasyondaki yüzdesinin belirlenmesi   

4. Aşama: Hedef kitlenin antropometrik verilerinin toplanması  

5. Aşama: Elde edilen verilerin istatistiki analizlerinin yapılması 

6.Aşama: Giysi tasarımında kullanılacak ölçü tablosunun 

geliştirilmesi için doğru antropometrik tasarım yaklaşımının 

seçilmesi (Gupta ve Zakaria, 2014).  

Antropometrik tasarım yaklaşımının seçimi, bir ürünün tasarımında 

hangi popülasyonun antropometrik verilerinin kullanılacağının 

belirlenmesidir. Tasarımcı, tasarladığı giysinin yapısına ve dikkate 

aldığı hedef kitleye bağlı olarak, hangi antropometrik yaklaşımı 

benimseyeceğine dair uygun kararları vermelidir. Çoğu ürünün 

tasarımında, uç değerlere göre tasarım veya ortalama için tasarım gibi 

herhangi bir ergonomik yaklaşım kullanılabilmektedir. Ancak tüm 

giyim kategorilerine uygulanabilecek tek bir yaklaşım 

bulunmamaktadır. Seçilecek tasarım yaklaşımı için birçok farklı etken 

vardır ve bu nedenle çeşitli yaklaşımların kullanılması gerekebilir. 

Ürün için istenen ergonomik özelliklerden dolayı bazen tek bir üründe 

birden fazla yaklaşımın kullanılması gerekebilir. Bu anlamda giysi 

tasarımında karar verme süreci diğer ürünlere göre çok daha 

karmaşıktır. Giysi tasarımında kullanılabilecek tasarım yaklaşımlarına 

aşağıda örnekler verilmiştir:  

Herkes İçin Tasarım Yaklaşımı: Bir populasyonu oluşturan her 

bireyin giysi ihtiyacı olduğu için "Herkes İçin Tasarım"- Design For All 

yaklaşımının izlenecek genel bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Bu 

tasarım yaklaşımına göre; hedef kitle öncelikle nüfus, cinsiyet, yaş, 
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etnik köken, milliyet veya ekonomik katman gibi hedef gruplara 

ayrılmalıdır. Bu grupların her biri için de, giysi çeşidine göre 

sınıflandırma yapılmalıdır.  Bununla birlikte, genel nüfus için tasarımla 

ilgili ana sorun, kapsamlı antropometrik veri tabanlarının 

yetersizliğidir. Mevcut veriler genel nüfusu temsil etmeyebilir. Farklı 

ülkelerdeki kapsamlı antropometrik çalışmalar tamamlanmadan bu 

sorunun çözülmesi mümkün olmamaktadır (Dianat vd., 2018). 

“Birkaç Boyut İçin” Tasarım Yaklaşımı: Hazır giyim üretimi için 

dünya çapında kullanılan çoğu standart beden tablosu bu yaklaşıma 

dayanmaktadır. Bu yaklaşımda, farklı populasyonlar için veri seti, 

giyim tasarımcılarının kullanımına yönelik olarak bir ölçü tablosunun 

oluşturulması için istatistiksel olarak analiz edilir. Ölçü tablosunda çok 

çeşitli vücut ölçüleri bulunduğu için antropometrik tasarım 

yaklaşımının birkaç boyuta yönelik tasarım yaklaşımı olduğu kabul 

edilebilir. Ancak, bu tasarım yaklaşımında da sadece bir anahtar ölçü 

için popülasyon gruplarının antropometrik verileri alınır. Diğer 

boyutlar için ise ortalama değer alınmaktadır. Örneğin bir alt beden 

giysinin vücuda iyi uyum sağlaması için kalıp hazırlığında yaklaşık 5 

adet antropometrik ölçüye ihtiyaç vardır (Bel çevresi, kalça çevresi, iç 

bacak uzunluğu, ağ derinlikleri, oturuş yüksekliği gibi...) Pantolon için 

anahtar boyut olarak “Bel Çevresi” gibi bir boyut belirlenir. Hedef 

popülasyondan “Bel Çevresi” boyutu için ham antropometrik veriler 

alınır. Diğer dört boyutun her biri için popülasyonun ortalama değeri 

alınıp, ölçü tablosundaki orta beden için kullanılır. Ölçü tablosundaki 

diğer bedenler için bu orta beden üzerinden sabit değerlerle 

serilendirme yapılarak, diğer bedenlere ait ölçüler belirlenir. Böyle bir 

düzenlemenin antropometrik verilerde hiçbir temeli yoktur. Bu 

nedenle, bu tasarım yaklaşımının 'ortalama için tasarım' yaklaşımı 

olduğu söylenebilir. Çünkü bedenler arası ölçü farkları tüm boyutlarda 

sabit olarak alınmaktadır. Bu sistemlere göre tasarlanan giysilerin, 

hedef grup için istenilen derecede bir uyum sağlayamayacağı 

düşünülmektedir. 
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Kişiye Özel Tasarım Yaklaşımı: Bu antropometrik yaklaşım, yaygın 

olarak üretilecek ürünlerin tasarımında nadiren kullanılmaktadır. Bu 

yaklaşım daha çok sanayileşmeden önce mevcut olan tasarım şeklini 

ifade etmekte olup, kişiye özel giysi tasarımlarını kapsamaktadır. Hazır 

giyim üretiminin yaygın olmadığı yıllarda bu tasarım yönteminde her 

kullanıcının ölçüleri alınıp, kişiye özel giysiler tasarlanırdı. 

Günümüzde bu üretim şekli ancak özel günler için tasarlanan yüksek 

moda olarak isimlendireceğimiz giysiler için tercih edilmektedir. 

Bununla birlikte, günlük giysi tasarımları için gelişmiş CAD ve CAM 

araçları kullanılarak kişinin özelliklerine göre giysi tasarımları çok 

yaygın olmamakla beraber yapılabilmektedir. Bu yaklaşım pahalıdır ve 

uygulanabilirliği sınırlıdır. Ancak kullanıcının güvenliği veya 

performansı için vücuda uyumun çok önemli olduğu ve maliyetin 

dikkate alınmadığı durumlarda bu yaklaşım en iyi sonuçları 

vermektedir. Bu yaklaşım, abiye giysilerden fonksiyonel giysilere 

kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.  

Kullanıcılar giysi tercihlerinde daha seçici ve talepkar hale geldikçe, 

ölçüye göre yapılan, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler 

sunulmaktadır. 3 boyutlu vücut tarayıcılarının kullanımı ve 

erişilebilirliği arttıkça, bu yaklaşımın üst düzey moda giyimin yanı sıra 

spor giysiler, iş kıyafetleri ve performans giysilerinde de giderek daha 

popüler hale geleceği öngörülmektedir. 

“Tek Beden Herkese Uyar” Tasarım Yaklaşımı: Yağmurluk, 

eldiven,atkı, bere, ve çorap gibi giyim eşyaları genellikle her bedene 

uyacak şekilde tek beden olarak tasarlanabilmektedir. Bu tasarım 

yaklaşımında ürün için kullanılan kumaşın veya kalıbın esneklik ve 

ayarlanabilirlik özelliğinden yaralanarak, aynı ürünün çok sayıda kişi 

tarafından kullanılmasına olanak sağlanmaktadır. 

“Ayarlanabilirlik İçin Tasarım” Yaklaşımı: Ayarlanabilirlik ilkesi, 

şapka, mutfak önlüğü, bileklik, dizlik gibi ürün tasarımlarında 

kullanılabilen bir tasarım yaklaşımıdır. Bu giyim ürünlerinin boyutları 

ayarlanabilir bağlantı elemanları sayesinde populasyonun 5 ila 95 
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persentillik bölümüne hitap edecek şekilde ayarlanabilmektedir. Bel 

çevresi, bilek, ayak bileği gibi vücut bölümlerine uyum isteyen 

tasarımlarda özellikle yüksek performanslı giyimde bu yaklaşım, 

elastik bantlar, düğmeler veya cırt cırtlı bağlantı elemanları kullanılarak 

sağlanabilmektedir (Gupta ve Zakaria, 2014).  
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8. ERGONOMİK TASARIMDA RENK 

İnsan hayatı renklerle çevrilidir. Renk, nesnelerin ve sahnelerin insan 

görsel algısını belirleyen en önemli değişkenlerden biridir.  

Renk, algı, biliş ve davranış üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip 

olmasının yanı sıra önemli anlamlar ve mesajlar içerir (Heidari-

Moghadam vd., 2019) 

Renk, genellikle estetik açıdan düşünülen ve her yerde bulunan bir 

algısal uyarıcıdır. Renk estetiğinin ötesinde, insanlarda renk ve 

psikolojik işlevsellik arasındaki bağlantıya bakan teorik ve deneysel 

çalışmaları incelendiğinde, rengin önemli bir anlam taşıyabileceği ve 

insanların duygulanımı, bilişi ve davranışı üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olabileceği açıkça görülmektedir. (Elliot ve Maier, 2014) 

Renk, vizyonun ve dünyanın nasıl göründüğünün merkezi bir 

parçasıdır. Sanatta ve tasarımda güçlü, karmaşık ve benzersiz bir 

tasarım öğesidir. Moda çizimleri renkli yapıldığında, şaşırtıcı olmayan 

bir şekilde renk, kompozisyonlarında giysilerin rengini belirtmenin 

ötesinde önemli bir rol oynar. Rengin özellikleri ve renklerin bir araya 

gelme ve etkileşime girme şekli hakkında bilgi, moda çizimlerinin 

kompozisyonunda renk kullanımı ve buna bağlı olarak moda 

tasarımında renk kullanımı hakkında sağlıklı kararlar vermeyi öğrenme 

hazırlığının önemli bir parçasıdır. (Riegelman, 2013). 

8.1. Renk Kavramı 

Renk, üründe çekicilik yaratan en önemli etkenlerden birisidir. Sezon 

renklerine karar verme aşamasında, trend olan renklere ve renklerin 

birbirleriyle uyumuna dikkat edilmelidir. Bu süreçte renk çemberi 

özenle incelenmelidir (Şekil 27). 
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Şekil 27. Renk Çemberi 

Dünya standardında kodlamada ise farklı koda sahip her bir renk için 

“Pantone” renk kodları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra firma 

içersinde renk çalışmalarında istenen bir standardın oluşturulması ve 

tanımlamaların açık ve net olabilmesi içini renkler kodlamalarla 

tanımlanır.  

 Kartela hazırlanması aşamasında ise; sürekli kullanılan renklerin yanı 

sıra ilgili sezona ait özel istenen renklerinde kullanımı söz konusu olur. 

Ayrıca, kartelada bir kumaştan referans renk parçası olabilecek 

düzeyde o rengin karakteristiğini taşıyan bir kumaş örneği 

kullanılmalıdır. Böylelikle “Pantone” bulunamayacağı durumlarda 

oluşabilecek hatalar ve aksaklıklar önlenebilmektedir. 

Renk, ışığın dalga uzunluğuna göre görsel algılama yoluyla bizde 

uyandırdığı duygudur. 

Renklerin mordan başlayarak mavi, yeşil, turuncu ve kırmızıya kadar 

sıralanmasına “ışık spektrumu” denir. Değişik renklerden oluşan bu 

renk kuşağına “tayf” adı da verilir. Bu ışınların toplamı göze beyaz 

olarak görünür. 
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Farklı dalga boylarındaki ışınların, camda farklı kırılmaya uğrayarak 

birbirinden ayrılması sonucu oluşan efektler, insan gözünde farklı renk 

olarak algılanmıştır. 

Renk, insan-çevre ahenginin, çalışma ortamlarında sosyal uyumun 

sağlanmasında ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir 

unsurdur (Sağocak, 2005) 

Renk ve rengin özellikleri   

Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye 

renk denir. Bir rengin yansıttığı ışık miktarına göre bir “değeri”, aynı 

renk ailesinin değer ve doygunluk açısından ayrılan ancak yakın 

ilişkileri görülen derecelenmeye bağlı “tonu”, görsel şiddetine ve 

saflığına göre de bir “doygunluğu” söz konusudur.  İnsanlarda renk 

duygusunun oluşması için bir cisimden yansıyan ışığın yanı sıra, gelen 

ışık karşısında normal çalışan bir göz ve beyinde kusursuz bir görme 

merkezi gerekir. Bu bağlamda renk şu üç sistemde incelenir:  

a) Psikolojik sistemde renk: Beynimizde uyanan bir duyumdur.    

b) Fizyolojik sistemde renk: Çeşitli ışık cinslerinin göz retinası 

üstündeki sinirler vasıtasıyla oluşturduğu fizyolojik olaylardır. 

Sinir sistemlerimizde renk mevcuttur.  

c) Fiziksel sistemde renk: Işığın hangi dalga uzunluklarını hangi 

oranda bulundurduğuna dair, ölçülerle rakamlarla ifade edilebilen 

değerleridir. Göz bu dalga titreşimlerini renk sinirleri vasıtasıyla 

beyne gönderir ve renk görülür (Çağlarca, 2018). 

8.2. Renk Algılama Teorisine Dayalı Ergonomi Analizi 

Renk algılama teorisi yoluyla ergonomik uygulamanın üç ana formu 

bulunur (Ni ve Li, 2020). 

1. Biyolojik Baskınlık: İnsanların renk algısının hem ortak noktaları 

hem de farklılıkları vardır, bu da rengin insanlar üzerindeki 

etkisinin farklı olduğu anlamına gelir. Tehlikeyi uyarmak için 
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kullanılan sarı ve siyah şeritler gibi bazı renk sembolleri veya 

eşleşmeler tüm dünyada yaygındır. Yani bu tür renk gücünün 

oluşturduğu renk kontrast ilişkisi biyolojik içgüdülerden 

kaynaklanmaktadır. Bu etkiye dayalı renkler biyolojik olarak 

baskın renkler olarak adlandırılabilir. Belki sadece insanlar için 

değil, bu tür bir renk efekti bazı hayvanlar için eşit derecede 

etkilidir. Çocukların renk tercihleri araştırıldığında, kırmızı ve 

sarının tüm dünyadaki çocuklar için popüler renkler olduğu 

bulunabilir. Çocuklar dış dünyadan çok fazla rahatsız olmadıkları 

için renk tercihleri içgüdüsel dürtülere daha yakındır.  

2. Çevresel Baskınlık: Çoğu durumda, insanların zihnindeki renk 

imajı farkı yansıtır. Örneğin anketler, ekvatora yakın insanların 

genellikle sıcak renklerin uyumunu kullanmayı sevdiklerini, orta 

ve yüksek enlemlerde ise insanların yeşil ve mavi renklere daha 

meyilli olduğunu göstermektedir. Yani insanların renk algısı 

bölgelerden etkilenmektedir. Buna “bölgesel baskın renk” 

diyebiliriz. Normal şartlar altında aynı renk bile farklı ortamlarda 

insanlara farklı psikolojik duygular yaşatacaktır. Belli bir bölgede 

bir renk türü hoş karşılanırken, ancak başka bir bölgede 

reddedilme olasılığı yüksektir. Tabii bu durum sadece coğrafi 

farklılıklardan kaynaklanmamaktadır. İnsanların tercihlerini 

etkileyen faktörler son derece karmaşıktır. Bu nedenle renk 

kaynaklı sorunlara karşı daha hoşgörülü bir tavır benimsenmesi 

daha doğru olacaktır. 

3. Hümanist Baskınlık: Çin'de sarı, sıradan insanların ulaşamayacağı 

asil bir sembol olan bir kraliyet sembolüdür. Ancak efsaneye göre 

Yahuda sarı giysiler giyer, bu nedenle Hıristiyan ülkelerde sarının 

utanç verici, ihanet ve aşağılık anlamı vardır. Sebebini 

araştırılarak bu tür renk uyum farklılıkları hümanist açıdan ele 

alınabilir ve hümanist baskın renk olarak da adlandırılabilir. Söz 

edilen durumlar, rengin kontrast etkisinin veya rengin 

görüntüsünün farklı insanların bilincinde oldukça farklı 

algılandığını göstermektedir. Ancak bu, renk kuvvetlerinin ve 
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renkler arasındaki kontrast ilişkisinin sınırlamaları olduğu 

anlamına gelmez. Belirli renkler arasındaki kontrast etkisi, 

coğrafi, çevresel veya insan etkisi ile birlikte öznel olarak 

artırılacak veya zayıflayacaktır.  

8.2.1. Renklerin Psikolojik Etkileri 

Renklerin insanlar üzerinde psikolojik etkisi olduğu gerçeği her zaman 

akılda tutulmalıdır. Renklerin psikolojisi anlaşılır ve dışarıya verdiği 

mesajlar doğru algılanabilirse, değişik ortamlarda istenilen renkler 

rahatlıkla kullanılabilir. 

Bununla birlikte unutulmamalıdır. Kombine edilmiş farklı renkler 

müşterilerin ilgisini çekici ve ürüne olan talebi artırıcı etki 

yaratmaktadır. 

Genel olarak sıcak renkler soğuk renklerden daha fazla heyecan 

vericidir. Bu durum hareketi ve heyecanı yükseltir. Gözler için işi 

kolaylaştırmak ya koyu renklerin (gri gibi) ya da siyahın uyumsuz 

renkler arasında aracılık etmesi ile mümkündür.  

Kırmızıdan sarıya kadar olan renkler sıcak renklerdir. Sıcak renkler 

parlak ve agresiftir. Diğer renklerden daha fazla göze hitap eder ve 

güçlü duygular yaratır. Sıcak renkler, renk topluluğunun zevkli 

görünmesini sağlarlar. Çalışma yerindeki sıcak renkler, motivasyonu 

artırır ve kişileri çalışmaya sevk eder. Sıcak renklerden portakal rengi 

ve sarı gibi canlı renkler yol işaretlerinde ya da inşaat sahasında dikkati 

rahatlıkla çeker. Ayrıca her türlü dergi, kitapta ve medya aracında 

dikkat çekici unsurdur.  

Yeşilden menekşeye kadar, maviyi de kapsayan renkler ile grinin 

tonları soğuk renklerdir ve sıcak renklere göre zıt etkilere sahiptirler. 

Metabolizmayı yavaşlatırlar. Hastaların sakinleşmesi için kullanılırlar. 

Soğuk renkler, zaman zaman dayanılmaz bir hüzün ve sıkıntı verirler. 

Aynı zamanda zamanda, hoş etkileri de vardır. Mavi ve yeşilin soğuk 

gölgeleri temiz ve davetkar bir buzlu dağ gölüne dalışı anımsatırlar.  
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Açık renkler önemli oranda iç mekan tasarımlarında tercih edilir. Kadın 

modası için önemlidir. Ama pek çok başarılı tasarımcının isteği göz 

alıcılıktan yoksundur. 

 İki ya da daha fazla rengi birleştirmek; pek çok sesin aynı anda 

duyulması gibidir. Parlak, kontrast renkler fast-food restoranlarda, 

çocuk giysi ve oyuncaklarında kullanılır. Gözlerimiz içgüdüsel olarak 

parlak, canlı renkleri tercih eder. Fakat parlak renkler gözleri çabuk 

yorar. 

Bir renge gri ilave edildiğinde rengin kişiliği yumuşar. Hatta yeterince 

gri eklenirse sonuç çamurlu bir gölge (rengin gölgesi) olur. Tüm 

renklerin açık gölgeleri, gökyüzünde yazın dolaşan bulutlar ve pamuk 

gibi yumuşaklık hissi verirler.  

Donuk renkler can sıkıcı bir şekilde belirsiz ve şüphelidir, bulanık  bir 

etki bırakırlar. Donuk renkler tansiyonu düşürücüdür. 

Fakat diğer soğuk renklerin, yeşil ve mavi gibi, daha düşük profilleri 

vardır. Ve mor ile kahverengi kırmızının yanına yerleştirildiğinde 

neredeyse kaybolur. 

Renk, giyildiği yer ve kişi açısından çok önemlidir. Bilinçli kullanıldığı 

takdirde, kıyafette ve makyajda kullanılan renkler kişinin lehine 

özelliklere dönüşebilir. Örneğin; kırmızı bir takım elbise, kişinin 

karakterine ve ortamına göre, bazen çok kavgacı, bazen de çok güçlü 

ve otoriter birini simgeleyebilir.  

Renk psikolojisi, çalışma alanlarını tasarlarken iç mimarlar tarafından 

kullanılan güçlü bir araçtır. Bazı renkler üretkenliğimizi ve sağlığımızı 

iyileştirmeye yardımcı olurken, diğerleri performansımızı engeller. 

(adapt-global.com). 

Lacivert, siyah, bordo, koyu gri gibi koyu renkler; başarı, güven, 

otorite, ciddiyet ve iş bitiriciliği simgeler ve kişilerdeki bu nitelikleri ön 

plana çıkarır. Bu nedenle de daha geniş bir toplum kesimine hitap 

ederek kendi etkileri altına alma amacını güden; çoğunluğunu 
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politikacılar, bankacılar ve avukatların oluşturduğu meslek gruplarının 

üyesi kişiler tarafında tercih edilirler. 

Orta tondaki mavi, yeşil, kahverengi gibi renkler; yaklaşılabilir, arkadaş 

canlısı, dost, sevecen bir kişiliği yansıtmaktadır. Bu tür niteliklere sahip 

kişiler böyle görünmek için böyle renkleri tercih etmektedirler. Bu 

renkleri özellikle, eğitimciler ve hastahane personelleri kullanılır. 

Nötr renklerden olan bej, haki ve hardal rengi gibi renkler; ya biraz 

tutuculuğu, ya da kendi içine kapanıklğı temsil etmektedir. Bu tür 

renkleri tercih edenler ya biraz tutucudur veya fikrini beyan etmekten 

hoşlanmayan kişilerdir. 

Pastel renklerden olan uçuk pembe, uçuk mavi, uçuk sarı gibi renkler; 

sadeliği, gençliği ve masumiyeti simgelemektedir. Bu tarzdaki renkleri 

de genellikle gençler ile genç yaşamayı sevenler ve sadelikten hoşlanan 

kimseler kullanırlar. 

Canlı ve parlak renklere örnek olarak; turuncu, fuşya, kırmızı gibi 

renkler, dinamizmi, yüksek enerjiyi, bazen de ataklığı ve çekiciliği, 

çağrıştırır.  
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