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ÖNSÖZ 

Ergonominin tarihini Bernardino Ramazzini’nin işçi hastalıklarını ele 

aldığı “De morbis artificum diatriba” eseri ile başlatsak da ergonomi 

ihtiyacı insanlığın ilk aletleri geliştirdiği zamanlara kadar götürülebilir. 

İnsanlığın varolduğu günden bu güne ekipman ve çalışma şartlarını 

iyileştirmeye yönelik faaliyetler ile ergonominin bir disiplin olarak 

tanımlandığı günden bu güne yapılan çalışmalardaki motivasyon 

kaynağı aynıdır. Ergonominin bir disiplin olarak ortaya çıkması ile 

teknolojinin karmaşıklaşması arasında sıkı bir ilişki vardır. Özellikle 

sanayide yaşanan gelişmeler, geleneksel ekipmanlardan daha karmaşık 

ekipmanların verimli ve güvenli kullanım ihtiyacı ergonomiyi bir 

disiplin olarak ortaya çıkartmıştır. Bir ekipmanın, ürünün veya 

teknolojinin etkili kullanımı onu kullanan kişinin çalışma şartlarının 

konforu ile ilgilidir. Bu konfor sadece sağlıkla değil, iş güvenliği ile ve 

nihayet verimlilikle de ilişkilidir. Ergonomi bu anlamıyla üretimin 

sebep ve sonuçları ile ilgili tüm disiplinlerin kesiştiği noktada 

durmaktadır. Ergonomi, antropometrik veriler, ergonomik analiz 

yöntemleri, makine-insan ilişkisi gibi pek çok karmaşık sürecin birlikte 

yürütülmesi gereken bir disiplindir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte bu 

karmaşık süreç bilgisayar ortamına taşınmıştır. Ergonomik risk 

değerlendirme yöntemlerinin bilgisayar yardımıyla yapılmasından, iş 

ekipmanları ve ürünlerdeki ergonomi sorunlarının simüle edildiği 

sistemlere geçiş 60’lı yılların sonunda gündeme gelmiştir. Dijital insan 

modelleri ile çalışma şartlarının ve kullanım senaryolarının simüle 

edilmesi fikri de bu yıllara rastlar. O günlerden bugüne geçen 60 yılda 
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ergonomik analiz için dijital insan modellerin kullanımı, iş ortamlarının 

gerçek anlamda modellenmesi, çalışma şartlarının simülasyonu ve 

sanal/arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile gerçek çalışma ortam ve 

şartlarının oluşturulması ile ergonomi bilimi önemli bir aşama 

kaydetmiştir. Bu noktadaki önemli gelişme 60’ların sonunda ortaya 

çıkan dijital modellerin insansı modellere evrilerek Dijital İnsan 

Modelleme (DHM) yaklaşımının ortaya çıkmasıdır. Bu kitapta 

ergonomik analiz süreçlerinde kullanılan DHM yaklaşımı tanıtılmakta, 

DHM’in ergonomi ile ilişkisi, DHM tabanlı ergonomik analizde 

kullanılan yöntemler ve DHM araçları hakkında bilgi verilmektedir. 

DHM’in ürün tasarımı ve üretim süreçlerinde ortaya çıkabilecek 

ergonomik problemleri çözmek için kullanımı konusu ana hatları ile 

verilmektedir. DHM dünyada gerek akademik gerekse de ticari olarak 

ilgi çeken bir konudur. Bu nedenle DHM ve DHM’in ergonomik analiz 

süreçlerinde kullanılması konusundaki araştırma ve yatırımların 

ülkemizde de artması önemlidir. Umudumuz odur ki bu kitap konuya 

ilgi çekme açısından mütevazi bir katkı sağlayacaktır.  

Prof. Dr. İsmail ŞAHİN 

Neslihan TOP 

Aralık 2021, Ankara 
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GİRİŞ 

Ergonomi, insan-makine ilişkisi ve iletişimini odağına almaktadır. 

Burada temel amaç, insan makine arasında sağlıklı bir ortamı kurmak, 

böylece çalışan sağlığını korurken üretimde verimliliği arttırmaktır. Bu 

durum, ürün, iş ekipmanı veya çalışma ortamının henüz tasarım 

aşamasında deneyimlenmesiyle mümkündür. Şüphesiz burada 

bahsedilen deneyim ortamı bilimsel kıstas ve esaslara göre 

oluşturulmalıdır. Ergonomi bilimi, antropometrik verileri ve daha önce 

deneyimlenmiş ergonomik analiz yöntemlerini kullanarak bu ortamları 

oluşturmada eşsiz katkılar sağlamaktadır. Geleneksel yaklaşımlara göre 

ürünün, çalışma ortamının ve iş ekipmanlarının ergonomik 

değerlendirmesi oldukça teorik bir süreçtir. Bu sebeple, ergonomik 

analiz çevresinin soyutlaştırılması mühendisin yeteneği ile sınırlıdır. 

Teknoloji bu noktada ergonomik analiz faaliyetlerinin gerçekleştiril-

mesinde mühendislere önemli avantajlar sağlamaktadır. Ergonomik 

analiz çevresinin dijitalizasyonu iş ortamının modellenmesi ve 

çalışanın modellenmesi olarak iki ana başlık altında değerlendirilebilir.  

 

Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design – CAD) 

yazılımları iş ortamlarının veya ürünlerin modellenmesinde önemli 

fırsatlar sunar. Çalışanın modellenmesi ise Dijital İnsan Modelleme 

(Digital Human Modeling - DHM) başlığında değerlendirilebilir. DHM 

çalışmaları 60’lı yılların sonundan başlamış, günümüzde sanal / 

arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile bütünleşik bir tarzda tasarım 

sürecinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.  
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DHM teknolojisi ürünlerin ve iş istasyonlarının tasarımının başlarında 

çok çeşitli ergonomi sorunlarını simüle etmek için verimli bir ortam 

sağlar. Çoğu ürün ve üretim çalışma ortamının, CAD sistemleri 

kullanılarak belirlendiği ve tasarlandığı varsayımına dayanır. 

Bilgisayarda işlenmiş bir avatar (veya hominoid) ile olası bir çalışma 

alanının CAD tarafından işlenmiş grafiklerini entegre ederek, kimin 

sığabileceği, ulaşabileceği, görebileceği, manipüle edebileceği vb. ile 

ilgili sorunları simüle edebilir (Chaffin, 2008).  

DHM ve ergonomi ilişkisinin ele alınıp, tasarım süreçlerinde DHM’in 

fonksiyonunun ele alınarak konuya tasarım mühendislerinin dikkatini 

çekmeye çalıştığımız kitabın birinci bölümü ergonomi teorisinden 

bahsedilmektedir. Bu bölümde ergonomi tanımlanarak, tarihçesi ve 

insan faktörü ve ergonomisi genel hatları ile ele alınmıştır. 

İkinci bölümde antropometri kavramı ele alınarak antropometri ile 

ergonomi arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.    

Kitabın üçüncü bölümünde dijital insan modelleme kavramı 

tanımlanmıştır. DHM ile ergonomik analiz süreci ve kullanılan araçlar 

incelenmiştir.  

Kitabın dördüncü bölümde ergonomik analiz yöntemleri genel hatları 

ile ele alınmıştır.  

Beşinci ve son bölümde ise farklı alanlardaki DHM tabanlı ergonomik 

analiz uygulamaları örneklerle gösterilmiştir.  
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1. BÖLÜM 

1. ERGONOMİ 

Ergonomi, bireyin çevreyle olan tüm etkileşimini fizyolojik, anatomik 

ve psikolojik açıdan inceleyen bilim dalıdır (Bridger, 2003; Eldem, Top 

& Şahin, 2019). Ergonomi, iş sistemleri tasarımında, fiziksel, bilişsel, 

sosyal, organizasyonel, çevresel faktörleri dikkate alan insan merkezli 

bir yaklaşımı temel almaktadır (Vicente, 2004; Stanton ve diğerleri, 

2004). 

Uluslararası Ergonomi Derneği (IEA, 2003), ergonomi tanımını 

insanlar ve bir sistemin diğer unsurları arasındaki etkileşimleriyle 

ilgilenen disiplin olarak yapmıştır. İnsan refahını ve genel sistem 

performansını optimize etmek için teori, ilkeler, veriler ve yöntemleri 

uygulayan kişilere ergonomist denilmektedir (Karwowski, 2006). 

Ergonomistler, görevlerin, işlerin, ürünlerin, ortamların ve sistemlerin, 

insanların yetenek, ihtiyaç ve sınırlamaları ile uyumlu bir şekilde 

tasarlanmasına ve değerlendirilmesine katkıda bulunur (Karwowski, 

2006).  

Türk Dil Kurumu tarafından işbilimi şeklinde tanımlanan ergonomi, 

güvenlik faktörünü ön planda tutarak çevresel koşulların insan sağlığına 

uygun olarak düzenlenmesini öngörmektedir (Bridger, 1995; Eldem, 

Aydoğan & Şahin, 2017). Ürün geliştirme sürecinde gerçekleştirilen 

ergonomik risk analizleri, ileri aşamalarda ortaya çıkabilecek sorunların 

engellenmesini sağlamaktadır. İnsan faktörünün olduğu tüm ürün ve 

sistemlerin tasarımı sürecinde ergonomik risk analizlerinden 



8 | ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN DİJİTAL İNSAN MODELLERİN KULLANIMI 

 

faydalanılmalıdır (Eldem, Top & Şahin, 2019). Tasarım sürecindeki 

risk tespiti, insan faktörü üzerindeki olası kaza ve rahatsızlıkları 

minimum seviyeye indirmektedir. 

Ergonomi, ürün risk analizi için gerekli ilke ve uzmanlığa sahip 

olmasına rağmen ergonomistler bu disipline ait yöntem ve ekipmanlar 

konusunda gerekli bilgiye sahip değildir (Lowe, Dempsey & Jones, 

2019). Ergonomiye ait değerlendirme araçları raporlandırılmış olsa da 

bu araçların kullanım durumuna ait veriler bulunmamaktadır (Lowe, 

Dempsey & Jones, 2019; Takala vd., 2010; Stanton & Young, 1998). 

Üretim sürecindeki yetersiz ergonomi, imalat sürecinde hastalık izni ve 

yaralanmaların artarak iş veriminin düşüşüne sebep olmaktadır 

(Lämkull, Hanson & Örtengren, 2009). Personel değişikliği ve 

adaptasyon süreci firmada ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Hem 

ekonomik hem de insani faydalarına karşılık ürün geliştirme 

sürecindeki risk analizlerinin yetersiz kaldığı belirtilmiştir (Dul & 

Neumann, 2009). Bu durumun temel sebebi; insan-teknoloji 

etkileşiminin kalite ve verimlilik üzerindeki etkisini göz ardı etmek 

veya yeterince önemsememektir (Falck & Rosenqvist, 2014). Ayrıca, 

kalite problemlerinin %30-50’sinin ergonomik risklerle ilgili olduğu 

bildirilmiştir (Lämkull, Hanson & Örtengren, 2009). Tasarımcı ve 

mühendisler, belirlenen tasarım sınırlarına ve proje bütçesine uygun 

ürünleri geliştirmekle sorumludur. Ürün risk değerlendirmelerinin 

ekonomik getirisinin göz ardı edilmesi ve ergonomi ilkelerinin nasıl 

uygulanacağının bilinmemesi tasarım ve üretim sürecindeki ergonomik 
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analizlerin ihmal edilmesine sebep olmaktadır (Falck & Rosenqvist, 

2014; Sunwook vd., 2008; Skepper, Straker & Pollock, 2000).  

1.1. Ergonomi Tarihçesi 

 

1700’lü yıllarda İtalyan doktor Bernardino Ramazzini, mesleki 

rahatsızlıklarla ilgili hastalarından gelen yoğun şikayetler üzerine işçi 

hastalıkları konulu bir eser (De Morbis Artificum Diatriba) yazmıştır. 

Bu eserde, işçilerin çalışma koşulları ile rahatsızlıkları ilişkilendirilerek 

uygun olmayan çalışma koşullarının düzenlenmesine yönelik 

çalışmalar anlatılmıştır (JFHE, t.y). Bu açıdan Ramazzini ergonominin 

babası kabul edilirken kitabı Ergonomi alanında öncü eser sayılır (Şekil 

1.1).   

 

 

Şekil 1.1. De Morbis Artificum Diatriba’nın Kapağı (Peopelpill, t.y.) 

 

Ergonomi terimi, Yunancadaki ergos (iş) ve nomos (yasa) 

kelimelerinden türetilmiştir. Ergonomi kelimesini ilk olarak 1857 
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yılında Polonyalı bilim adamı Wojciech Jastrzębowski tanımlamış ve 

çalışma koşullarının incelenmesini önermiştir (Bakker Elkhuizen, t.y.); 

Jastrebowski, 1857). 1800’lerin sonlarına doğru ise Frederick Winslow 

Taylor, iş verimini arttırmak üzere yapılan işi sağlık açısından analiz 

ederek rahatsızlık ve yaralanmaları minimize edebilecek yeni 

tasarımlar geliştirmiştir (COEH, t.y.). 

 

1900’lerde Lillian ve Frank Gilbreth bir işi daha kısa sürede ve daha az 

hareketle gerçekleştirmek üzere 'Zaman ve Hareket Etütleri'ni 

kurmuşlardır. Kavrama, dinlenme ve çarpma gibi görevleri içeren ve 

Gilbreth'in tersten yazılması ile oluşturulan “Therblig” kavramını icat 

etmişlerdir. Bu kavram günümüzde hala zaman ve hareket etütlerinde 

kullanılmaktadır (COEH, t.y.). Therblig hareketleri olarak 

isimlendirilen sınıflandırma, bir insanın fiziksel olarak yaptığı temel 

hareketleri (arama, kullanma, sökme, planlama, dinlenme vb.) 18 adet 

işaret ile sembolize edilmesinden oluşmaktadır (Şekil 1.2).  

I. Dünya Savaşı sırasında, ergonomi çalışmaları uçak kontrollerinin ve 

ekranlarının tasarımına, irtifanın etkilerine ve pilot üzerindeki diğer 

çevresel faktörlere yönelmiştir. Savaş sırasında Birleşik Krallık’ta 

işçilerin sorunlarını ele almak üzere “Mühimmat İşçilerinin Sağlığı 

Komitesi” kurulmuştur. Bu komite daha sonra kapsamını genişleterek 

“Sağlık Araştırma Kurulu” olarak bilinmiştir. II. Dünya Savaşı 

sırasında ise silah ve makinelere artan ilgiyle birlikte ekipman 

tasarımında insan yetenekleri dikkate alınmıştır. Operatörün dikkat ve 

farkındalığı görevin başarısında etkin rol oynamıştır (COEH, t.y.). 
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Şekil 1.2. Therblig İşaretleri (wikipedia, t.y.) 

 

1900’lerin ortalarında Murrell tarafından tanıtılan çağdaş ergonomi 

disiplini (Edholm ve Murrell, 1973), uygulamalı bir bilim, teknoloji ve 

bazen her ikisi olarak görülüyordu. 1949 yılında Birleşik Krallık'taki 

bilim adamları topluluğu, dünyadaki bu tür ilk profesyonel kuruluş olan 

Ergonomi Araştırma Derneği'ni kurmuştur (Karwowski, 2006). 

Ergonominin uluslararası gelişimi ise Avrupa Verimlilik Ajansı (EPA) 

tarafından başlatılan bir projeye dayanmaktadır (Kuorinka, 2000). EPA 

projesi kapsamında, Avrupa ülkelerinden uzmanlar, insan faktörleri 

araştırmalarını gözlemlemek için Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret 

etmiştir (Karwowski, 2006). 1957’de ise Amerika Birleşik 

Devletleri'nde İnsan Faktörleri ve Ergonomi Derneği kurulmuştur. 
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1900’lerin sonlarında ise bilişim sistemlerinin gelişmesiyle birlikte 

bilişsel ergonomi kavramı oluşmaya başlamıştır. İnsan ve makine 

etkileşiminde ergonomik unsurlara gözeten yeni yazılım ve tasarımların 

geliştirilmiştir. Bilgisayarların çalışma ortamlarında yaygınlaşmasıyla 

birlikte ergonomik analiz uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır. Yeni 

bir ürün geliştirme sürecinde tasarımcı ve mühendisler, ergonomik 

analizleri bilgisayar destekli yazılımlarla gerçekleştirilerek üretim 

sonrası oluşabilecek hataları en aza indirmek istemiştir.  

 

Günümüzde ise sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik veya giyilebilir 

teknoloji sistemleriyle ergonomik analiz süreçleri gerçek zamanlı 

olarak gerçekleştirilmektedir. Gelecekteki çalışmalar, kullanıcı 

deneyimi ve teknoloji arasındaki ilişkinin gelişmesiyle ilerleyecektir. 

 

1.2. İnsan Faktörleri ve Ergonomi 

 

İnsan faktörleri ve ergonomi (Human Factors and Ergonomics - HFE) 

insan ve çevresel etkileşimlerine odaklanan bir disiplindir. HFE, Bilim, 

mühendislik, tasarım, teknoloji ve çeşitli doğal ve yapay ürünler, 

süreçler ve yaşam ortamları dahil olmak üzere insan uyumlu sistemlerin 

yönetimi anlamına gelmektedir (Karwowski, 2005). İnsan ve onu 

çevreleyen her şey arasındaki etkileşimlerin anlaması ve elde edilen 

sonuçlara göre genel sistem performansının optimize edilmesi insan 

faktörleri ergonomisinin temel amacıdır (Karwowski, 2006). 

HFE’nin temel uygulama alanları, fiziksel, bilişsel ve organizasyonel 

ergonomidir. Fiziksel ergonomi, insan anatomik, antropometrik, 

fizyolojik ve biyomekanik özellikleri ile ilgilidir (Kroemer ve diğerleri, 
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1994; Chaffin ve Anderson, 1993). Bilişsel ergonomi, insanlar ile 

sistemin diğer unsurları arasındaki etkileşimleri etkiler, bu nedenle 

bellek, bilgi işleme, akıl yürütme ve motor tepki gibi zihinsel süreçlere 

odaklanır (Diaper ve Stanton, 2004; Hollnagel, 2003). Organizasyonel 

ergonominin ilgi alanı ise organizasyon yapıları, politikaları ve 

süreçleri ile sosyoteknik sistemlerin optimizasyonudur (Holman ve 

diğerleri, 2003; Nemeth, 2004).  

HFE’nin hedefi insanı sisteme en iyi şekilde entegre edecek ortamı 

tasarlamaktır. Bunun sebebi insanın daha uyumlu bir ortamda 

performansa daha iyi katkıda bulunabileceğine dair inançtır (Dul vd., 

2012). HFE yakın zamanlara kadar fabrikaların ve organizasyonların 

operasyonlarının iyileştirilmesinde uygulanırken son yıllarda tasarım 

ve gelecekteki operasyonların planlanmasında da uygulanmaya 

başlanmıştır (Norros, 2014). HFE'nin üç temel özelliğinden söz 

edilebilir (Dul vd., 2012): 

• Sistem yaklaşımını benimser 

• Tasarım odaklıdır 

• Performans ve refaha odaklanır 

Endüstri 4.0’ın temel unsurlarından birisi insan-makine etkileşimidir. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan-makine etkileşimli sistemlerde 

makine kaynaklı hatalar önlenebilse de operatör hatalarının engellemesi 

zordur (Helvacılar & Eldem, 2017). Uluslararası Çalışma Örgütü'ne 

göre, dünya çapında yılda yaklaşık 160 milyon mesleki hastalık 

meydana gelmekte olup, bu durum iş sağlığı ve ekonomi açısından 
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önemli bir role sahiptir (Niu, 2010).  Çalışma sürecinde insan 

kapasitesini zorlayan ya da aşan fiziksel hareketler, işle ilgili kas-iskelet 

sistemi rahatsızlıklarına sebep olmaktadır. İnsan-makine etkileşiminde 

operatörün verimliliği ve sağlığı için kullanılan aletler ve çalışma 

ortamı, işyeri organizasyonu önemli etkiye sahiptir (Eldem vd., 2019). 

Ergonomik prensiplere göre geliştirilen işyeri organizasyonu, işle ilgili 

kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olmakla birlikte iş gücü kaybını ve tazminat taleplerini düşürmektedir 

(Eldem vd., 2019; Hendrick, 2003; Satheeshkumar ve Krishnakumar, 

2014). Üretim sistemlerinde bulunan montaj hatlarındaki uzanma, 

çömelme ve ayakta kalma gibi tekrarlı işler kaynaklı operatörün kas-

iskelet sistemi üzerinde oluşan gerilmelerin engellenmesi ergonomi 

biliminin temel amaçlarındandır (Eldem, Aydoğan & Şahin, 2017; 

Güner vd., 2011). 

Mesleki hastalıkların önüne geçmek amacıyla insan gücünü azaltan 

çeşitli robotik sistemler ve insan hareketlerini takip eden giyilebilir 

teknolojiler geliştirilmiştir (Maurice vd., 2019; Yan, Li & Li, 2017; El 

Makrini vd., 2019; Kim vd., 2018). Üretim sürecindeki manuel 

işlemleri kolaylaştıran ve insan-makine etkileşiminde işbirliği görevi 

yapan işbirlikçi robotik sistemlerin (International Federation of 

Robotics, 2019) temel amacı, insan becerisiyle makine gücünü 

birleştirerek üretimi sistematikleştirmek ve güvenliği arttırmaktır. 

Robotik sistemler, ağır ve tekrarlı hareketlerde fiziksel olarak 

çalışanları rahatlatsa da insan-robot etkileşiminde istenmeyen temaslar 

durumunda psikolojik rahatsızlık meydana getirebilir. Çalışan 
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performansının etkilenmemesi amacıyla insan-robot etkileşimli 

sistemlerde bilişsel ergonomi faktörünü tasarım sürecine dâhil etmek 

gereklidir (Gualtieri, Rauch & Vidoni, 2021; Rojas vd., 2019).  
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2. BÖLÜM 

2. ANTROPOMETRİ 

Antropometri, bir popülasyondaki insan vücut büyüklüğü, şekli, gücü 

ve çalışma kapasitesi ölçümleri ile ilgilenen bilim dalıdır (Pheasant & 

Steenbekkers, 2005; Control and Prevention 2016; Taifa & Desai, 

2017).). Antropometri, “insan vücudunun fiziksel geometrisini, kütle 

özelliklerini ve güç yeteneklerini belirleyen ölçüm bilimi ve uygulama 

sanatı” olarak tanımlanmıştır (Del Prado-Lu, 2007). Ergonomik bir 

ürün tasarımında, kullanıcının ürün ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan 

zorluk ve sınırlayıcı özellikleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak için 

hedef popülasyonların antropometrik ölçümleri dikkate alınır (Wang 

vd., 2019). 

Antropometri, eğitim, askeri, tıp ve mühendislik gibi birçok alandaki 

uygulamalarda kullanılmaktadır. Ürün tasarımı sürecinde kullanıcıların 

farklı vücut ölçülerine sahip olduğunu her zaman göz önünde 

bulundurmak gerekir (Openshaw ve Taylor 2006). Antropometri bilim 

dalının kullanıldığı uygulamalar genellikle insanların yaşadığı ve 

çalıştığı alanların tasarım ve düzenini kapsamaktadır (Dianat, 

Molenbroek, & Castellucci, 2018). İşyerleri, ürünler, sistemler ve 

kullanılan ekipmanlar hedef kullanıcıların vücut ölçülerine ve 

hareketlerine uygun şekilde tasarlanmalıdır (Garneau & Parkinson, 

2016). İşyeri tasarım ve organizasyonunda çalışanlarda oluşabilecek 

rahatsızlıkları azaltmak ve verimi arttırmak için çalışanların 
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atropometrik ölçülerden yararlanılmaktadır (Robertson, Huang ve Lee 

2017; Parvez, Rahman & Tasnim, 2019). 

Antropometrik ölçümler, belirli uluslararası teknik standartlar 

tarafından ele alınmaktadır (ISO, 2010). Antropometrik veriler manuel 

tekniklerle, Üç Boyutlu (3B) taramayla veya her iki tekniğin birlikte 

kullanımıyla gerçekleştirilmektedir (Viviani vd., 2018). Manuel 

ölçümler, düşük maliyet, az ekipman ihtiyacı, ölçüm kolaylığı gibi 

sebeplerle tercih edilse de 3B tarama sistemleri ölçümü 

otomatikleştirmesi sebebiyle hatayı minimize etmektedir (Viviani vd., 

2018; Sicotte vd., 2010). Bu ölçüm teknikleri kullanılarak belirli 

popülasyonlara ait antropometrik ölçümlerin bulunduğu veri tabanları 

mevcuttur. Ürünün kullanılacağı alana göre bölgesel verilerden 

faydalanılmaktadır. Mevcut bir veri tabanı yoksa hedef kullanıcıların 

yaşadıkları bölgelere göre morfolojik özellikleri incelenerek yeni 

ürünler geliştirilmektedir (Top, 2019). Bireylerin vücut şekil ve 

boyutları ile ürün kullanım alışkanlıkları yaşadıkları çevre ve kalıtsal 

özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir (Top, 2019). 

Mobilya, otomotiv, savunma, medikal vb. alanlardaki yeni bir ürün, 

sistem ya da hizmet geliştirilmesinde kullanıcı antropometrik ölçüleri 

önemlidir. Örneğin, kulaklık, gözlük ya da bileklik gibi çeşitli 

giyilebilir teknolojiye sahip ürünlerin tasarımında kişilerin bilek ölçüsü, 

kulak kepçesi ölçümleri, göz hizası ve aralığı gibi ölçümler gereklidir. 

Bir diğer örnek olarak otomotivlerin yaygın kullanımı, sürücü ve yolcu 

ergonomisi kavramını gündeme getirmiştir. Piyasa talepleri 

doğrultusunda geliştirilen tasarımlar ile firmalar rekabet halindedir. 



18 | ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN DİJİTAL İNSAN MODELLERİN KULLANIMI 

 

Firmalar, sürücüye göre ölçüsü değişkenlik gösterebilen araç içi 

donanımlar geliştirse bile bu ölçü aralıkları farklı ulusların 

antropometrik ölçülerine göre yetersiz kalmaktadır. Güvenli sürüş için 

hedef kullanıcıların vücut ölçülerine göre değişkenlik gösteren 

otomotiv iç tasarımları geliştirilmelidir (Eldem, Top & Şahin, 2019). 

Antropometrik ölçüler, bireylerin yaşadıkları bölgelere göre 

değişkenlik göstermesinin yanı sıra aynı cinsiyet ve yaş durumuna göre 

de farklılaşmaktadır. Lee, Chen & Lee (2019) yaptıkları saha 

araştırması ile bunu göstermişlerdir. Araştırmacılar antropometrik 

verilerin yaş ve cinsiyete bağlı değişimini gösterdikleri çalışmada 

Singapur’da yaşayan 200 denek (100 yetişkin ve 100 yaşlı; her grup 50 

erkek ve 50 kadından oluşmaktadır) temel alınarak bireylerin 

antropometrik ölçümlerini gerçekleştirmişlerdir. 18-64 yaş arasındaki 

denekler yetişkin grubu olarak alınırken, 65 yaş ve üstü kişiler yaşlı 

olarak tanımlanmıştır. Tüm vücut ölçüleri dijital kumpaslar ve 

mezuralar kullanılarak manuel olarak ölçülmüştür. Tüm antropometrik 

ölçümler Şekil 2.1'de gösterilmiştir. T-testi sonuçları, hem yetişkin hem 

de yaşlı deneklerde cinsiyet farklılıkları bulunduğunu göstermiştir. 

Erkekler, hem yetişkin hem de yaşlı gruplarda 36 vücut boyutunun 

çoğunda kadınlardan daha büyük ölçümlere sahiptir. Sonuçlar, her iki 

cinsiyetteki ölçümlerin çoğunda yetişkin deneklerin yaşlı deneklerden 

daha büyük vücut boyutlarına sahip olduğunu göstermiştir.  
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Şekil 2.1. Ayakta ve Oturma Pozisyonunda Antropometrik Ölçümler (Lee, Chen & 

Lee, 2019) 

 

Adnan & Dawal (2019), Malezya’daki tekerlekli sandalye kullanıcıları 

ile sağlıklı bir popülasyon arasındaki antropometrik farklılığı test etmek 

amacıyla 52 tekerlekli sandalye kullanıcısının (41 erkek ve 11 kadın) 

antropometrik ölçümlerini gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaya, yaşları 20 

ile 50 arasında değişen tekerlekli sandalye kullanıcılarından 41 erkek 

ve 11 kadın olmak üzere toplam 52 katılımcı katılmıştır. Tekerlekli 

sandalye kullanıcılarının Malezya'daki mevcut iş istasyonlarını 

kullanırken karşılaştıkları sorunları araştırmak için görüşmeler ve 

anketler yapılmıştır. Anket ve görüşmelerden elde edilen sonuçlara 

göre tekerlekli sandalye kullanan nüfusun antropometrik verilerine 
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uygun yeni iş istasyonu tasarımları geliştirilmiştir (Şekil 2.2). İş 

istasyonları tasarlanırken 15 antropometrik boyut tanımlanmıştır. 

 

 

Şekil 2.2. Tekerlekli Sandalye Kullanıcısı İçin Ofis İş İstasyonu (Adnan & Dawal, 

2019) 

 

Antropometrik verilere ilişkin bir diğer çalışma Arunachalam, Singh & 

Karmakar (2020) tarafından Hindistan’daki erkek motorsiklet 
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kullanıcıları için 120 denek kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Motosiklet 

kullanıcılarının %92'sinin erkek olduğu Hindistan'da, erkek 

motosikletçilerin mevcut antropometrik verileri eksik ve yetersizdir. 

Elde edilen sonuçlar Hindistan'ın genel nüfusuna ilişkin veri tabanının 

yanı sıra motosikletçi/sürücünün diğer (uluslararası) veritabanlarıyla 

karşılaştırıldığında, %26 ile %56 arasında değişen fark yüzdesi tespit 

edilmiştir. Oluşturulan veritabanı, yeni tasarlanmış motosikletin 

ergonomik değerlendirmesi için sanal ortamda kullanılmıştır (Şekil 

2.3).   

Burada gösterilen çalışmalar gibi pek çok bilimsel çalışma 

antropometrinin bireylerin yaşadıkları bölgelere, cinsiyete, yaş ve 

sağlık durumlarına göre farklılaşmaktadır. Dolayısıyla ürün geliştirme 

süreçlerinde antropometrik verilerin dikkate alınması ergonomik 

tasarım için önemli bir husustur.  
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Şekil 2.3 Yeni tasarlanmış motosikletin sanal ortamda ergonomi değerlendirmesi 

(Arunachalam, Singh & Karmakar, 2020) 
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3. BÖLÜM 

3. ERGONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ 

 

Yeni bir ürün, sistem ya da hizmet geliştirme sürecinde hatalı prototip 

üretimini ortadan kaldırmak ve ergonomik analiz süreçlerine tasarım 

aşamasında gerçekleştirmek üzere bilgisayar destekli analiz yöntemleri 

kullanılmaktadır (Top, 2019). CAD yazılımlarında oluşturulan 3B 

modeller kullanılarak hedef kullanıcalatın gerçek duruş pozisyonları 

bilgisayar ortamına simüle edilmektedir. Kullanıcının yaptığı harekete 

veya duruş pozisyonuna göre farklı ergonomik analiz yöntemleri 

kullanılmaktadır. Hızlı Tüm Vücut Değerlendirmesi (Rapid Entire 

Body Assesment - REBA), Hızlı Üst Sınır Değerlendirmesi (Rapid 

Upper Limb Assessment - RULA), Ovako Çalışma Duruşu Analiz 

Sistemi (Ovako Working Posture Analysing System - OWAS) ve 

Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (National Institute for 

Occupational Safety and Health - NIOSH) kaldırma denklemi gibi 

yöntemler kullanılarak kullanıcının kas-iskelet sisteminde meydana 

gelen gerilimler tespit edilmektedir (Top, 2019). 

 

3.1. Hızlı Tüm Vücut Değerlendirmesi (REBA) 

Hignett ve McAtamney (2000), tüm vücut duruşunu ergonomik açıdan 

değerlendirmek için REBA yöntemini geliştirmiştir. REBA, insan 

vücudundaki kas-iskelet sistemi risklerine duyarlı bir postüral analiz 

sistemidir (Hignett & McAtamney, 2000). Bu sistemde, gövde, hareket 

düzlemlerine göre ayrı ayrı bölgelere ayrılarak statik, dinamik, hızlı 

değişen veya dengesiz duruşların neden olduğu kas aktivitesi için bir 
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puanlama sistemi geliştirilmiştir. REBA, özellikle öngörülemeyen 

çalışma duruşlarının tespitini mümkün kılacak şekilde geliştirilmiş ve 

analiz sonucuna göre gerekli iyileştirmelere referans oluşturması 

beklenmektedir.  

REBA yönteminde, insan gövdesi A ve B olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Boyun, gövde ve bacaklar A grubunda yer alırken, B grubunda üst ve 

alt kol ile bilekler bulunmaktadır. Bu bölgelerde kas-iskelet sisteminde 

meydana gelen gerilimlere göre 1 ila 15 arasında bir skor değeri 

belirlenmektedir. Skor değeri arttıkça o bölgedeki risk seviyesinin de 

arttığı anlaşılmaktadır (Eldem, Top & Şahin, 2019). REBA yönteminde 

kullanılan karar tablosuna göre A ve B skoru çaprazlanarak C skoru 

elde edilir ve bu skora aktivite skoru eklenerek nihai risk değerine 

ulaşılır (Şekil 3.1 ve 3.2). 

 

Şekil 3.1. REBA Skor Tablosu (Al Madani & Dababneh, 2016) 
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Şekil 3.2. REBA Karar Tablosu (Hignett & McAtamney, 2000) 

 

3.2. Hızlı Üst Sınır Değerlendirmesi (RULA) 

McAtamney & Corlett (1993) tarafından geliştirilen RULA yöntemi ile 

üst ekstremite bozukluklarına sebep olabilecek duruş pozisyonlarının 

risk değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir. RULA yönteminde, statik 

veya tekrarlı işler sırasında vücudun üst bölgesindeki kas eforu bir 

puanlama sistemiyle değerlendirilmektedir.  

Değerlendirilecek duruş pozisyonu ya da hareket gözlemlenerek işleme 

başlanır. Ardından, REBA yönteminde olduğu gibi RULA’da da 

vücudun bölümleri A ve B grubu olmak üzere ikiye ayrılır. Kol ve bilek 
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bölümleri A grubunu oluştururken, gövde, bacak ve boyun bölgesi B 

grubunu oluşturmaktadır. Vücut aktivetisinin türü ve uygulanan güce 

göre bu bölgelere puan verilir (Eldem vd., 2019). RULA karar tablosu 

kullanılarak nihai risk puanı tespit edilir (Şekil 3.3). Puan değerinin 

artması risk değerinin arttığını göstermektedir. 

 

Şekil 3.3. RULA Karar Tablosu (McAtamney & Corlett, 1993) 

Üst ekstremite bozukluklarına sebep olacak duruşların 

değerlendirmesini gerçekleştiren RULA yöntemine göre vücudun üst 

bölümündeki uzuvlara 1-7 arasında puan verilir ve bu puanlar farklı 

renkler ile gösterilmektedir. Bu puan ve renklerin anlamı Şekil 3.4’te 
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gösterilmiştir. Ayrıca, RULA final skoru için de 1 ila 7 arasında bir 

puan verilerek farklı renkler ile temsil edilmektedir (Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.4. RULA Yöntemine Göre Vücut Üst Bölümü Değerlendirme Tablosu 

(Eldem vd., 2019) 

 

Şekil 3.5. RULA Yöntemi Final Puanı (Qutubuddin, Hebbal & Kumar, 2013) 

RULA yönteminde, görev süresi ve el-kol titreşiminin dikkate 

alınmaması bir sınırlayıcı özelliktir. Vücudun sağ ve sol taraflarının 
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ayrı ayrı değerlendirilmesi analiz süresini uzatır (Middlesworth, 

2021a). 

3.3. Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) 

 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık 

Enstitüsü, çalışma sürecindeki kaldırma işleminde ağırlık sınırlarını 

belirlemek için bir denklem yayınlamıştır (NIOSH 1981). Denklemin 

doğru kullanımını sağlamak için bir kullanım kılavuzu da 

yayınlanmıştır (Waters, Putz-Anderson & Garg, 1994). Denklemin 

sağladığı ağırlık limitleri, yükün dikey konumu, yükün kaldırıldığı 

mesafe ve yükün kaldırıldığı frekans gibi faktörlere bağlıdır (Dempsey, 

2002). NIOSH, Önerilen Ağırlık Limiti (Recommended Weight Limit 

- RWL) ve Kaldırma İndeksi'ni (Lifting Index - LI) belirlemeyi 

sağlayan bir ergonomik analiz yöntemidir (Setyanto vd., 2015). RWL, 

çalışanların kaldırmayla ilişkili bel ağrısı yaşamadan görevini 

tamamlayabileceği yük değeridir (Waters, Baron & Kemmlert, 1998). 

LI ise kaldırılan yükün ağırlığının RWL'ye bölünmesiyle elde 

edilmektedir (Waters, Baron & Kemmlert, 1998). LI, 1.0 veya daha 

düşük bir değere sahipse, ergonomik risk değerinin düşük olduğu 

anlaşılır. 1.0'dan büyük bir LI değeri ise işin gerçekleştirilmesi 

sürecinde yüksek risk olduğunu gösterir. LI arttıkça yaralanma riski de 

artar (Middlesworth, 2021b).  

 

NIOSH denklemi ile ergonomik analiz uygulamaları gerçekleştirme 

sürecinde araştırmacılar, yaş, cinsiyet, hareket serbestliği ve 
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kaldırılacak yükün geometrisi gibi faktörlere göre farklı sonuçlar elde 

edebilmektedir (Coşkun, Sağıroğlu & Erginel, 2015).  

3.4. Ovako Çalışma Duruşu Analiz Sistemi (OWAS) 

OWAS, 1973 yılında Finlandiya'da çelik endüstrisindeki işçi 

duruşlarını incelemek için geliştirilmiştir (Herzog vd., 2015). İş 

istasyonlarının statik olduğu ve tekrarlanan iş görevlerinin bulunduğu 

imalat endüstrilerinde OWAS yöntemi kullanılmaktadır (Herzog vd., 

2005). Çalışma duruşlarının zamana göre yüzdelik dağılımının tespitini 

sağlaması bu sistem başlıca avantajıdır (Yaylı, & Çalışkan, 2018). 

OWAS ile ergogonomik analiz süreci, vücut duruş ve hareketlerinin 

gözlemi ve çalışma yerlerinin yeniden tasarım şeklinde iki aşamadan 

oluşmaktadır. Gözlem süreci sabit zaman aralıklarında yapılır. OWAS, 

tam vücut duruşun ve ayrıca yükün değerlendirilmesini sağlamaktadır. 

Hareket frekansını ve süresini, fizyolojik toparlanmayı, titreşimi vb. 

OWAS ile ölçmek mümkün değildir (Justavino vd., 2015; David, 

2005).  

Vücut duruşları, baş ve boyun (beş), üst uzuvlar (dört), alt uzuvlar 

(dokuz), sırt (dört pozisyon), eller (üç) ve yük (üç) pozisyonları olmak 

üzere sınıflandırılmaktadır. Bu pozisyonlar, gözlemci tarafından daha 

önceden yüksek riskli ve düşük riskli duruşlar olarak belirlenmiştir. 

Çalışanın bu duruşlarda kaldığı süreyi hesapladıktan sonra dört seviyeli 

bir eylem kodu atanmaktadır. Bu kodlar Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 3.1. OWAS Yöntemi Değerlendirme Kodları (Herzog vd., 2015; Yaylı, & 

Çalışkan, 2018) 

Kod Kategori Pozisyon Açıklama 

1 K1 Normal duruş Değişikliğe gerek yok 

2 K2 Kısmen zararlı 

duruş 

Uzun vadede değişiklik 

gerekli. Gözlem devam 

etmeli. 

3 K3 Belirgin derecede 

zararlı duruş 

En kısa sürede değişiklik 

gerekli 

4 K4 Son derece zararlı 

duruş 

Derhal iyileştirme 

yapılmalı 

 

OWAS tarafından tanımlanan vücut parçası duruşlarının ve yük veya 

kuvvet kullanımının sınıflandırılması ve kodlanması Şekil 3.6’da 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.6. OWAS tarafından tanımlanan vücut parçası duruşlarının ve yük veya 

kuvvet kullanımının sınıflandırılması ve kodlanması (Brandl, Mertens & Schlick, 

2016; Brandl, Mertens & Schlick, 2017) 
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OWAS, ergonomik risk değerlendirilmesinde çeşitli sektörlerde en çok 

kullanılan yöntemlerden biridir (Van der Beek vd., 2005). Kullanımının 

hızlı olması ve güvenilir olmasının yanı sıra farklı iş görevlerini yerine 

getirmede esnek olması çeşitli sektörlerin gereksinimlerini 

karşılamaktadır (Li & Buckle, 1999).  
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4. BÖLÜM 

4. DİJİTAL İNSAN MODELLEME 

 

DHM, iki boyutlu (2B) ve 3B CAD yazılımları ile sanallaştırılan iş 

istasyonu ve ürünlerin ergonomik olarak değerlendirme sürecinde 

dijital insan modellerinin kullanılmasıdır. Bazı kas-iskelet sistemi ve 

bilişsel özellikler de dahil olmak üzere insan boyutunu ve orantılarını 

temsil eden bir teknoloji olan DHM, CAD veya sanal ortamda 

insanların modellenmesini ve simülasyonunu sağlayan bir tasarım 

metodolojisi olarak ortaya çıkmıştır (Demirel vd., 2021).  

 

Geleneksel yaklaşımla ergonomik analiz fazlasıyla teorik ve 

matematiksel bir süreçtir.  Bunun yanında antropometrik verilerin 

toplanma süreci uzun çalışmaları ve üst düzey uzmanlık gerektirir 

(Demirel, 2021). Etkileşimli grafik kullanıcı arayüzü ve CAD 

entegrasyonu ile birlikte DHM üzerinden eşzamanlı ergonomi 

yaklaşımı, ergonomik testler yapmak için diğer geleneksel yaklaşımları 

kullanan tasarımcılara alternatif bir yaklaşım sunar (Chaffin, 2001; 

Demirel, 2015). 

 

DHM proaktif bir yaklaşımdır ve bu proaktif yaklaşım, tam ölçekli 

fiziksel prototip oluşturma ihtiyacını azaltma ve kapsamlı insan-denek 

veri koleksiyonlarından bazılarını ortadan kaldırma avantajına sahiptir 

(Ahmed vd., 2021). Bu nedenle dijital insan modelleri için 

antropometrik ve biyomekanik verilerin etkin kullanımı söz konusudur.  

Dijital insan modelleri,  üç boyutlu mankenler olarak da 

isimlendirilirler (Şekil 1). DHM veya mankenlerle ürünün fiziksel 
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prototipi oluşturulmadan kullanım anında karşılaşılabilecek ergonomik 

durumlar görselleştirilebilir. DHM yazılımları esas olarak insanları 

yazılım ortamında temsil ederek ürünün ergonomik değerlendirmesini 

mümkün hale getirir. DHM’in tasarımcıya sunduğu en önemli fırsat 

ürünün fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce ergonomik açıdan 

değerlendirilebilmesidir.  

 

 

Şekil 4.1. Dijital İnsan Modelleri (Lämkull vd., 2009) 

 

Nihai ürün aşamasında ortaya çıkabilecek problemler tasarımın 

başlangıcına dönmeyi gerektirebilir.  Bu tür problemler tasarım süresini 

uzatırken ürün maliyetini arttıran bir unsur olarak ortaya çıkar. DHM 

yazılımları, tasarım aşamasında mühendislerin ergonomi ve insan 
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faktörlerini değerlendirmelerine imkân tanır. Geleneksel yaklaşımda 

prototip aşamasında yapılabilen ergonomik değerlendirmeler büyük 

oranda DHM yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. DHM yazılımları 

ürün geliştirme üründe ortaya çıkabilecek ergonomik sorunların tasarım 

aşamasında tespit edilmesine imkân verir ki bu da maliyet açısından 

önemli avantajlar sağlar. DHM yazılımları ile duruş ve hareketlerden 

eklem açılarına kadar geniş bir yelpazede uygulama ve 

değerlendirmeler yapmak mümkündür (Sarı ve Şahin, 2020).   

 

Dijital insan modellerin taşıması gereken özellikleri aşağıdaki şekilde 

sayabiliriz (Dischinger, 2017):  

 

- İçyapı insan iskeletini taklit edebilmelidir,  

- İnsan gibi hareket edebilmelidir ve gerçek insan duruşlarını 

(posture) temsil edebilmelidir,  

- Antropometrik veriler konuyla ilgili tarafların (sivil toplum 

kuruluşları, resmi kurumlar vb.) verileri ile tutarlı olmalıdır 

- Diğer yazılımlara entegre edilebilmelidir.    

 

DHM ergonomik analiz süreçlerini desteklemesinin yanısıra 

bileşenlerin üretilebilirlik ve bakım durumlarını incelemek için de 

kullanılabilir. Ayrıca sağlık veya güvenlik endişelerini azaltmak için 

işyeri veya iş istasyonu tasarımını optimize etmek için kullanılabilir 

(Openlab, t.y.).  
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4.1. DHM Tarihçesi 

 

Geçmişi 1960’lı yıllara kadar dayanan DHM manuel görevlerin 

gerçekleştirileceği çalışma alanlarının tasarımına yardımcı olmak için 

fiziksel insan simülasyon modeli olarak ortaya çıktı (Polasek vd. 2015; 

Chaffin, 2008). Kerry Kilpatrick'in geliştirdiği 3B insan modeli dijital 

insan modelleme alanındaki ilk örnek olarak nitelendirilebilir (Şekil 

4.2). Model bir kullanıcının el hareketi gereksinimlerinin bir listesini ve 

nesnelerin referans noktasına göre nereye konumlanacağını açıklıyordu 

(Kilpatrick, 1970). Çalışmada nesnelerin ağırlığı ve kavrama için nasıl 

yönlendirildiklerine dair bilgiler de tanımlanmıştı.  Kilpatrick 

biyokinematik modeli, antropometrik verilerin bir iş tasarımcısının bir 

çalışma alanının fiziksel ergonomi değerlendirmesini 

gerçekleştirmesine nasıl yardımcı olabileceğini gösteren ilk 

modellerden biriydi (Chaffin, 2008). Kilpatrick’in doktora 

çalışmasında ilk biyokinematik modeli tanımladığı yıllarda otomobil 

üreticileri çarpışma senaryolarında otomobil yolcusunu simüle etmek 

ve koltuk sınırlama sistemlerinin tasarımını yapmak için insan 

modelleri kullanmışlardı (Robins, 1970). Kaza Kurbanı Simülatörü 

(Crash Victim Simulator - CVS) ismi verilen simülatör, Michigan 

Üniversitesi Otoyol Güvenliği Araştırma Enstitüsü’nde ABD Ulaştırma 

Bakanlığı için geliştirilmiş havacılık uygulamalarını hedefleyen bir 2B 

sistemdi, ancak ilerleyen yıllarda otomotiv endüstrisinde kullanılmak 

üzere değiştirildi (Onan vd., 2021).  
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Şekil 4.2. Kilpatrick (1970) Tarafından Geliştirilen İlk Biokinematik İnsan Modeli 

(Chaffin, 2008) 

 

DHM’in otomotiv ve havacılık araçlarının tasarımındaki önemi kısa 

sürede farkedilmiş, sektörün önemli firmaları bu alandaki çalışmalara 

yatırım yapmıştır. Boeing’in kokpit düzenini kontrol etmek için 

geliştirdiği BOEMAN ve belirli bir iş istasyonunda fiziksel olarak 

barındırılabilecek kullanıcıların (yani hava mürettebatının) yüzdesini 

tahmin etmek için tasarladığı CAR’ı bunlara örnek olarak verilebilir 

(Porter vd. 1995). Ergonomik değerlendirme amaçlı olarak bilgisayar 

ortamında geliştirilen ilk insan modeli olan BOEMAN oniki kez 

yinelenen bir erkek figürü idi (Şekil 4.3). BOEMAN bu yenileme 

özelliği ile adım adım sol kolunu yana ve arkaya doğru uzatabiliyordu 

(Beddard, 2009).  

 

Otomotiv sektöründe dijital insan modellerinin kullanımı havacılık 

sektörü ile paralellik arz eder. BOEMAN’in geliştirilmesinden kısa süre 
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sonra Chrysler firması tarafından geliştirilen CYBERMAN (Cybernetic 

Man Model) DHM’in otomotiv sektöründeki öncülerindendir (Porter 

vd. 1995). Sınırlı bir model olan Cyberman otomobil iç tasarım 

çalışmalarında kullanılmıştır.  

 

Şekil 4.3. BOEMAN (Dooley, 1982; Porter vd. 1995) 

 

1980’lerin ortalarından itibaren bilgisayarların artan gücüyle, modern 

insan modelleme araçlarının yetenekleri, 1960'larda ve 1970'lerde 

geliştirilen Boeman ve Cyberman gibi öncüllerine kıyasla çarpıcı 

biçimde arttı (Blanchonette, 2010). Pensilvanya Üniversitesi’nde 

geliştirilen Jack, kullanıcının görüş, erişim, konfor ve yorgunluk gibi 

çeşitli ergonomi analizleri oluşturmasını sağlayan genel amaçlı 

hesaplamalı ergonomik değerlendirme yazılımlarının ilk 

örneklerindendi (Demirel vd. 2021). Jack’in ardından bilgisayarların 

donanımsal ve yazılımsal kapasitelerinin artması ile birlikte DELMIA, 
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SAMMIE, RAMSIS ve SANTOS gibi onlarca DHM yazılımı, üretim 

odaklı bütün sektörlerde yaygınlaşmıştır.  

 

4.2. DHM Araçları   

 

DHM araçları Bilgisayar Destekli Tasarım programları ile aynı 

teknoloji ile geliştirilen yazılımlardır. Bu yazılımlar dijital insan 

modelleri ile analizi yapılacak ürün veya çalışma ortamını bir araya 

getirirler. DHM yazılımları, tasarımcıların CAD modelleri aktarabilme 

ve farklı antropometrik özelliklere sahip mankenler oluşturabilme 

özelliklerine sahiptir (Ahmed vd., 2021). CAD modeli oluşturulan ürün 

ile birlikte çeşitli boyutlardaki DHM'ler bu ortamda bir araya getirilerek 

ergonomik analizler gerçekleştirilir. Dijital İnsan Modelleme (DHM) 

araçları, özellikle ürün geliştirme sürecinin ilk aşamalarında bu tür 

doğrulamaları desteklemek için sıklıkla kullanılır (Bergman vd., 2015).  

 

DHM araçları, insan çalışmasını simüle etmek ve ergonomik koşulları 

proaktif olarak değerlendirmek için kullanışlıdır (Svensson vd. 2010). 

Ancak DHM’nin ergonomik analiz amaçlı kullanımı, tasarımcının 

farklı alanlarda bilgi sahibi olmasını da beraberinde getirir. Bir DHM 

aracını etkili ve doğru bir şekilde kullanabilmek için ergonomi ve CAD 

konularında bilgi sahibi olmak gerekmektedir (Lämkull vd. 2009). 

DHM tasarımı için kullanıcının antropometri hakkında bilgi sahibi 

olması gerekir. Bunun yanında ergonomik analiz yöntemlerine hakim 

olmalıdır. Ergonomik analiz ortamı ve DHM’in tasarımı için iyi CAD 

bilgisine sahip olması gerekir. Ürün özellikleri hakkında detaylı bilgi 

sahibi olmayı da buna ekleyebiliriz.  
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DHM aracının hazırlanması ve çalıştırılması üç ana adımı içerir 

(Hogberg vd. 2008):  

 

Mankenler: Ürün veya çalışma alanı ile etkileşim halinde olan 

insanları temsil eden mankenler oluşturulur. Mankenler milliyet, yaş, 

cinsiyet ve temel antropometrik değişkenler dikkate alınarak 

oluşturulabilir. 

 

Fiziksel çevre: Çalışanın veya kullanıcının ürünle etkileşime gireceği 

fiziksel ortamı ifade etmektedir. Çalışma ortamı boyut, ağırlık vb. 

bilgileri de içerecek şekilde detaylı olarak tanımlanarak DHM’in 

çalışma şartları oluşturulur.  

 

Görev: Görev, DHM’in simüle edeceği insan çalışanın/kullanıcının 

gerçekleştirdiği eylemlerdir. Görevler için kısıtlamalar ve serbestlikler 

tanımlanarak DHM aracı analiz için hazır hale getirilir. DHM aracının 

hazırlanması ve çalıştırılması bölümünün tamamlanmasının ardından, 

DHM aracı çalıştırılarak analizler yapılır ve görselleştirmeler 

oluşturulur. 

 

DHM araçları tasarım süreçlerini hızlandırırken ürün ergonomisine 

yönelik konuların tasarımın erken aşamalarında dikkate alınabilmesine 

fırsat tanır. Bir işyeri veya bir ürünün ergonomik performansının henüz 

tasarım aşamasında belirlenmesi, sağlık ve güvenlik standartlarıyla 

tutarlılığı sağlamasının yanında ürünün pazara çıkış süresini hızlandırır, 

üretkenliği artırır ve dolayısıyla maliyetleri azaltır (Abdel-Malek vd., 

2008). Bu avantajlar DHM yazılımlarının giderek yaygınlaşmasını 
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beraberinde getirmiştir. Günümüzde farklı özellikleri ile öne çıkan 

pekçok DHM aracı geliştirilmiştir.  

Farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılan DHM araçlarına Jack®, 

Ramsis®, Santos ve Delmia® bunlara örnek olarak verilebilir. Bu tür 

yazılımlar kullanıcıların çeşitli boyutlarda biyomekanik olarak dijital 

mankenleri sanal ortamlarda konumlandırmasına, onlara görevler 

atamasına ve performanslarını analiz etmesine olanak tanır. Jack, ürün 

ergonomisini geliştirme ve endüstriyel görevleri iyileştirme amaçlı 

olarak otomobil, imalat ve havacılık uygulamalarında kullanılmaktadır 

(Grupoesparco, t.y.) classic Jack, 2021). Ramsis uluslararası 

antropometrik verilerin gerçekçi gösterimi, görüş, maksimum kuvvet, 

erişilebilirlik ve konfor ile ilgili ergonomik analizlerdeki başarıları 

nedeniyle özellikle otomobil iç ve uçak kokpit tasarımlarında tercih 

edilmektedir (Malek vd., 2006). Delmia (Safework), insan merkezli 

tasarım sorunlarına ilişkin ayrıntılı araştırmayı kolaylaştırmak için 

çoklu insan modelleme sistemlerini yapılandırır (Abdel-Malek vd. 

2008). Bunların yanında CAD programlarına entegre edilmiş DHM 

araçları da bulunmaktadır. CATIA CAD yazılımı içine entegre edilmiş 

RAMSIS DHM modülü buna güzel bir örnektir (Şekil 4.4).  

Aşağıda yaygın olarak kullanılan modern DHM yazılımları hakkında 

detaylı bilgiler verilmektedir.  
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Şekil 4.4. CATIA’da RAMSIS Arayüzü (3DSa, t.y.) 

 

4.2.1. DELMIA 

DELMIA 1980'lerin sonlarında, Kanada, Montreal'deki Ecole 

Politechnique'de geliştirildi. DELMIA’da kullanılan dijital insan 

modeli insan popülasyonunun büyüklüğünü ve şeklini tanımlayan 

antropometrik boyutların çok değişkenli korelasyonunu dikkate alan ilk 

uygulamadır (Chaffin, 2008). DELMIA çok karmaşık sahneler 

oluşturmak için 3 boyutlu bir CAD sistemine gömülü, gerçekçi 

görünümlü bir insan modelidir. SAFEWORK'ün mevcut sürümü, 

Dassault Systemes tarafından sağlanan DELMIA yazılım paketi içinde 

bir uygulama olarak desteklenir ve bir CATIA CAD ortamında çalışır 

(Şekil 4.5). 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 4.5. Delmia’nın CATIA Arayüzünden Örnekler: (a) Otomotivde Erişim 

Doğrulaması Uygulaması (Chaffin, 2008) (b) CATIA-Delmia’da RULA Analizi 

(Koç vd., 2021) 

 

DELMIA Ergonomic Analysis (EGA), kullanıcıların insan güvenliğini 

ve performansını doğrudan 3D sanal ortamdan analiz etmelerini ve 

tahmin etmelerini sağlamak için DELMIA Ergonomics Assessment 

(EGE) üzerine kuruludur (4dsyco, t.y.). DELMIA ile dijital insan 
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modellerinin de içinde bulunduğu sanal çalışma ortamları oluşturularak 

kullanıcı emniyeti, konforu ve iş performansının tahminine yönelik 

kapsamlı analizler yapılabilir. Delmia ergonomik analiz yazılımı ile 

103 antropometrik değişken ile DHM oluşturulabilmektedir. Ayrıca 

sadece DHM değil ürün veya işyeri tasarımı, robot ve virtual 

simulasyon, virtual prototyping hazırlama ve dijital process planning 

gibi kapsamlı mühendislik faaliyetleri de yerine getirebilmektedir 

(Şekil 4.6).  

 

Şekil 4.6. 3B Ürün Yaşam Döngüsü Yönetiminde (PLM) DELMIA Dijital İmalat 

Çözümleri (Myung, 2003) 
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EGE üzerine kurulu olan bir diğer DELMIA aracı olan DELMIA 

Ergonomi Görev Tanımı (Ergonomics Task Definition - ETD) ile 

mankenlere görev tanımlanmaktadır. Oluşturulan sanal ortamda 

çalışanların bir ürünle etkileşim kurma veya işyerinde görevleri 

gerçekleştirme şekli (nesneleri alma ve yerleştirme, yürüme, bir cihazı 

çalıştırma veya bir alet kullanma vb.) simüle edilmektedir (4DSYCO, 

t.y.).  

 

Delmia ile farklı posturelar için ergonomik analizler oluşturulabil-

mektedir. Ayrıca farklı ülke popülasyonları (Amerika, Avrupa ve Asya) 

için analizler oluşturabilir. Amerika, Avrupa ve Asya 

popülasyonlarının ortalama Antropometrik verilerinden oluşturulan 

manken kütüphanesinin yanında tasarımcı kendi antropometrik verileri 

ile mankenleri tasarlayabilir. Delmia’da farklı ergonomik analiz 

yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan RULA ile 

kullanıcının üst vücut segmentlerinde (boyun, gövde, bilek ve kollar) 

oluşması muhtemel ergonomik sorunlar tespit edilebilmektedir (3DSb, 

t.y.). Bunun yanında kaldırma ve indirme, itme-çekme ve biyomekanik 

analizler yapılabilmektedir.  

 

4.2.2. SIEMENS JACK 

 

USA Pennsylvania Üniversitesi İnsan Modelleme ve Simülasyon 

Merkezi'nde geliştirilen Jack, NASA uzay mekiği geliştirme 

çalışmalarında ergonomik değerlendirme ve sanal insan prototipleri 

oluşturma sistemi olarak tasarlanmıştır (Badler, 1993). Başlangıçta 

Uluslararası Uzay İstasyonunu bir araya getiren astronotları simüle 
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etmek için TEMPUS modeli olarak anılıyordu (Chaffin, 2008). Jack 

kısa sürede kamu ve kurumsal kullanıcılar için çözüm üreten bir 

yazılıma dönüşmüştür. 1996 yılında özel şirkete dönüşen çalışma 

Siemens tarafından ergonomik insan simülasyonu araç seti olarak 

satılmaktadır (Siemens, t.y.).  

 

Jack, insan iskelet yapısına çok benzeyen karmaşık bir kinematik 

bağlantı sistemine, fizyolojik hareket kısıtlamalarına uyan eklemlere ve 

insan şekline çok benzeyen geometrik bir kabuğa sahiptir (Blanchonette, 

2010). Jack, kullanıcıların çeşitli boyutlarda biyo-mekanik dijital 

insanları sanal bir ortamda konumlandırmasına, onlara görevler 

atamasına ve ardından performanslarını analiz etmesine olanak tanır 

(Shaikh vd. 2004).   

 

Jack ile Alt Sırt Analizi (Lowe Back) ve Owas Çalışma Duruşu Analizi 

gerçekleştirilebilir (Qi ve Chen, 2020). Bunların yanında NIOSH ve 

RULA analizi, insan görüşü, sanal gerçeklik ve çarpışma algılama 

analizleri gerçekleştirilebilir.  Jack, kullanıcıların farklı antropometrik 

özelliklere sahip popülasyonlarda mankenleri oluşturmasına imkan 

tanır. Sanal olarak hazırlanan çalışma ortamlarına konumlandırılan 

dijital insan mankenlere görev atanarak ergonomik performansları 

analiz edilir (Simsol, t.y.). CAD dosyalarını içe aktarma özelliği ile 

kullanıcı, sanal ürünleri veya ortamları görselleştirmek için 3B 

modelleri transfer edebilir (Demirel vd., 2021). Jack’i diğer ergonomik 

değerlendirme yazılımlarından ayıran özelliği sadece ergonomik 

çalışma şartları hakkında değil yaralanma riski, yorgunluk ve konfor 

gibi değerlendirmelerde de bulunabilmesidir (Simsol, t.y.).  
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Şekil 4.7. Jack’te Kullanılan Dijital İnsan Modellerden Örnekler (Designnews, t.y.)  

 

Jack yazılım ortamında DHM ile ergonomik analiz süreci dört adımlı 

bir işlemdir (Siemens, t.y.):  

1. Dijital modeli (manken) oluşturma: İhtiyaç duyulan antropometrik 

özelliklere, popülasyona ve cinsiyete sahip insan modeli oluşturulur. 

İnsan modeli yazılım kütüphanesinden seçilebilir.  

2. Mankeni konumlandırma veya bir simülasyon oluşturma: Çeşitli 

duruş yöntemleri kullanılarak, manken konumlandırılabilir. 

Animasyonlar için, komutlar aracılığıyla görevler atanabilir.  
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3. İnsan performansını analiz etme: Ergonomi analiz araçlarını 

kullanarak,  mankenin görevi veya etkinliği tamamlayıp 

tamamlayamayacağı analiz edilir. Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek 

ergonomi problemleri tespit edilir.  

4. Sanal gerçekliği deneyimleme: Sanal gerçeklik ortamında tasarımın 

ilk elden deneyimlenmesi, insan faktörü sorunlarının belirlenmesi 

sağlanır.   

 

 

Şekil 4.8. Jack Yazılım Ortamında DHM ile Ergonomik Analiz Süreci (Siemens, 

t.y.)  
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4.2.3. RAMSIS  

 

RAMSIS ergonominin araç tasarım sürecine entegrasyonunun erken 

uygulamalarından biridir. 1980’lerin ikinci yarısında Almanya’da 

Münih Teknik Üniversitesi’nde bir yazılım tarafından geliştirilen 

RAMSIS daha sonra mevcut ergonomik araçların yetersizliğinin 

üstesinden gelmek için Alman otomotiv endüstrisi tarafından finanse 

edildi (Kiel ve Meulen, 2007). RAMSIS, farklı nüfus alt gruplarını 

temsil etmek için gelişmiş bir istatistiksel yöntem içerir ve mankenin 

duruşunu, oturan ve çeşitli arabaları süren insanlara ilişkin geniş bir 

ampirik veri veritabanıyla eşleştirmek için bir optimizasyon yöntemi 

kullanır (Chaffin, 2008). Kinematik optimizasyon yöntemi ile bir 

tasarımcının RAMSIS mankenini araç içinde hareket ettirerek 

kontrollerin ve ekranların konumunu değerlendirebilir. RAMSIS'teki 

mevcut manken, gerçekçi görünen bir insan sağlamak için tamamen 

doldurulmuş, deforme olabilen, gizli çizgiler ve gölgeleme içeren bir 

grafik kullanır (Chaffin, 2008). Zamanla Sonlu Elemanlar (FE) 

yöntemlerine dayalı kuvvet tahmini, duruş tahmini ve oturma 

rahatsızlığı modelleri ergonomi değerlendirme araçları RAMSIS’e 

dahil edilmiştir (Demirel vd., 2021).  

RAMSIS havacılık, kokpit ve uçak yolcu kabinlerinin ergonomik 

tasarımına odaklanmasının yanısıra endüstriyel Araç, ağır makineler, 

inşaat makineleri, ekskavatörler ve tekerlekli yükleyiciler için 

ergonomik analizler gerçekleştirmektedir (Human Solutions GmbH, 

t.y.). 
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Şekil 4.9. RAMSIS’te Kullanılan DHM’lerden Örnekler (Ergonomics, t.y.) 

 

RAMSIS, dünyanın farklı bölgelerindeki popülasyonların 

antropometrik verilerinin kullanılabildiği, 3B insan modelleri 

kullanılarak araç ergonomisinin testi için sürücü duruşları ve konforunu 

en iyi şekilde temsil edecek duruş tahmin modelinin oluşturulduğu bir 

yazılımdır (Meulen ve Seidl, 2007). Bunların yanında görüş, erişim, 

kuvvet ve emniyet kemeri çalışmaları için de analiz ortamı sağlar (Şekil 

4.10). RAMSIS’te istenen görevler etkileşimli olarak açıklanır, daha 
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sonra bu göreve uygun gerçekçi vücut duruşu otomatik olarak 

hesaplanır (Seidl, 1997).  Hesaplama sonuçlarına bağlı olarak yapılan 

değerlendirmeler ve iyileştirme önerileri yapılır.    

 

Şekil 4.10. RAMSIS ile Oluşturulan Dijital İnsan Modeller İle Görüş Açılarının 

Analizi (Osswald vd., 2013)  

 

RAMSIS tasarım sürecini aşağıda verilen özellikleri ile 

desteklemektedir (Ergonomics, t.y.):  

• İnsan simülasyonu 

• Ergonomi simülasyonu 

• Antropometrik ölçüler ve vücut davranışları hakkında bilimsel 

olarak doğrulanmış veriler, 

• Duruş modelleri ve fizyolojik eklem simülasyonu 

• Mankenlere farklı duruş ve hareketler atanabilir,  
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• Bu görev ve role özgü duruşlar araç iç mekanına göre otomatik 

olarak hesaplanabilir (Şekil zz),  

• Saha çalışmaları ve istatistiki verilerin entegre edilebildiği 

simülasyon ve animasyonlar kaydedilebilir, 

• Nesnelerin (ayakkabı, kask vb) yolculara takılabilir ve bu 

nesneler duruş hesaplama ve analizine dahil edilebilir. 

 

 

Şekil 4.11. RAMSIS’te Dijital İnsan Manken İçin Rol Tanımlaması (Technia, t.y.) 

4.2.4. SANTOS 

 

Abdel Malek ve arkadaşları (2007) tarafından Iowa Üniversitesi'ndeki 

Sanal Asker Araştırma (VSR) Programında geliştirilen SANTOS DHM 

farklı duruşların etkilerini göstermek için deforme olabilen cildi ve 

kasları olan, görsel olarak gerçekçi bir erkek veya kadın olan bir 

mankendir (Abdel-Malek vd. 2007; Chaffin, 2008). Santos, anatomi, 

biyomekanik, fizyoloji ve zekayı gerçek zamanlı olarak içeren gerçekçi 

bir dijital insan modelidir (Abdel Malek vd., 2007). Kinematik modelde 
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109 serbestlik derecesine, kas-iskelet modelinde binlerce kas çizgisine 

ve gerçek insan görünümüne sahiptir (Şekil 4.12).  

 

Şekil 4.12. SANTOS: (a) Kinematik Model (b) Muskoskletal Model (Abdel-Malek 

vd., 2007) 

Beşinci nesil bir insan modeli olan SANTOS anatomik olarak doğru, 

zekaya sahip, tam bir kas-iskelet sistemine sahip, derisi deforme, kasları 

kasılmış bir dijital insandır (UC, t.y.). SANTOS, gerçekçi hareketleri 

ve duruşları tahmin edebilir ve çevre ile etkileşime girebilir. Santos® 

tahmine dayalı insan modelleri, önceden kaydedilmiş veriler 

olmaksızın insan performansını tahmin edebilen ve aynı zamanda güç, 

yorgunluk, hareket aralığı, dış kuvvetler ve kavrama gereksinimleri ile 

aynı zamanda göz önünde bulundurarak tek optimizasyon tabanlı ve 

fizik tabanlı insan modelleridir (SantosHuman, t.y.). Santos'un diğer 
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mevcut DHM yazılımlarından temel farkı, bir çok-amaç içeren Newton 

fiziği-tabanlı model kullanmasıdır (Demirel vd., 2021). Koşullar 

değiştiğinde SANTOS dijital insan modeli otomatik olarak güncellenir 

bu durum modele hem görsel hem de nicel olarak tepki verme yeteneği 

sağlar (SantosHuman, t.y.). 

 

Santos Savunma, havacılık ve otomotiv başta olmak üzere sağlık, ağır 

iş makinaları, imalat ve iş güvenliği alanlarında kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 4.13. Santos Analiz Ortamı (SantosHuman, t.y.) 

 

4.2.5. SAMMIE 

 

SAMMIE, Nottingham Üniversitesi'nde iki doktora öğrencisi 

tarafından 1968’de geliştirildi  (Evershed, 1970; Hughes, 1972). 
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SAMMIE Erişim, girişim ve görüş hattı sorunlarını değerlendirmek için 

çok genel bir insan kinematiği modeli olarak tasarlandı (Chaffin, 2008). 

SAMMIE modelleyicisi, modeldeki öğeler arasında mantıksal veya 

işlevsel ilişkiler belirleme becerisindeki gücüyle öne çıkmıştı (Case vd., 

1986). SAMMIE’de yüksek düzeyde etkileşimli bir sistem üretirken 

aynı zamanda yeterince doğru bir üç boyutlu modeli oluşturmak için 

insan operatörün çalışma ortamının ve belirli ekipman öğelerinin tam 

boyutlu geometrik temsilleri oluşturulur (Case vd., 1986).  

 

SAMMIE, diğer ergonomik analiz programlarına benzer bir şekilde 

tasarlanan fiziksel ortamla etkileşime giren kullanıcıya uygulanan 

duruş kısıtlamalarını değerlendirir (Case vd., 2016). Kullanıcı farklı 

cinsiyet, yaş, milliyet ve meslek gruplarındaki kişilerin antropometrik 

verileri ile oluşturulan 3D insan modelidir (avatar). Son yıllarda, 

SAMMIE avatarı katı-segmentli bir insansı model haline gelmiştir ve 

kullanıcıların avatarı ilgili bir grafik ortamına yerleştirmesine ve 

ardından çeşitli görselleştirmeleri yapmasına olanak tanıyan bir CAD 

programına entegre edilmiştir (Chaffin, 2008).  

 

SAMMIE sistemi aşağıda belirtilen alanlarda kullanılabilir 

(Loughbrough Universitya, t.y.): 

- Halka açık alanlar, ofisler ve evlerdeki ekipman ve mobilyaların 

tasarım ve yerleşimi  

- Her türlü araç için kokpit, kabin ve iç mekan değerlendirmeleri 

-  Kontrol paneli tasarımında görüş alanı test ve değerlendirmeleri  

- Güvenlik ve bakım  
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SAMMIE'nin en son sürümü görsel analizleri desteklemektedir, ayrıca 

insan modelinin görüş alanı (FoV) bir açıklık veya ayna aracılığıyla 

değerlendirilebilmektedir (Loughbrough Universityb, t.y.).  

 

 

Şekil 4.14. SAMMIE’de Oluşturulan 3B İnsan Modelleri (Loughbrough 

Universitya, t.)) 
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5. BÖLÜM 

5. ÖRNEK UYGULAMALAR 

 

1960’lı yıllarda ortaya çıkan DHM yaklaşımı, manuel görevlerdeki 

ergonomik risk değerlendirmelerini gerçekleştirmek amacıyla dijital 

insan modellerini kullanmaktadır. İnsan iskelet yapısını, duruş ve 

hareketlerini taklit edebilen dijital insan modelleri, günümüzde pek çok 

farklı sektördeki montaj/bakım, üretim ve kullanım süreçlerinin 

ergonomik risk değerlendirme çalışmalarında kullanılmaktadır.  

 

Gelişen üretim teknolojileri, küresel pazar rekabetini tetiklemektedir. 

Bu rekabet ortamında varlığını koruyabilmek ve yükselebilmek için 

firmalar, gereksiz prototip üretimini ortadan kaldıracak, kaliteden ödün 

vermeden iş faaliyetlerini optimize edebilecek uygulamalara ihtiyaç 

duymaktadır. Bu amaçla, ürün tasarım aşamasında uygulanan 

ergonomik risk değerlendirmeleri üretim sonrası ortaya çıkabilecek 

olası hataları minimize etmektedir. 

 

İmalat endüstrisinde, manuel montaj operasyonlarının yanı sıra robotik 

sistemler de kullanılmaktadır. İnsan ve insan-çevre etkileşimini 

kapsayan HFE, bu süreçte öne çıkan bir disiplindir.  HFE’nin temel 

amacı, insanı en kolay şekilde entegre edebileceği çalışma ortamlarının 

tasarlayarak performansı maksimize etmek ve kaliteyi arttırmaktır. 

Dijital insan modellerinin ve HFE yönergelerinin kullanıldığı çeşitli 

uygulama alanları şu şekildedir (Zhu, Fan & Zhang, 2019): 

 

• Otomotiv endüstrisi 
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• Endüstriyel tesisler 

• Havacılık ve uzay sanayi 

• Savunma sanayii 

• Enerji endüstrisi 

 

Dijital insan modellerinin ve HFE yönergelerinin uygulama türleri ise 

şu şekildedir (Zhu, Fan & Zhang, 2019): 

 

• Montaj / bakım simülasyonu ve değerlendirmesi 

• Otomotiv iç değerlendirmesi 

• İşyeri tasarımı ve optimizasyonu 

• İnsan-robot işbirliği simülasyonu 

• İnsan davranışları çalışması  

• Eğitim 

 

Bu çalışma kapsamında ele alınan farklı alanlardaki uygulama örnekleri 

bu bölümde incelenmiştir. Bu alanlar sırasıyla montaj / bakım 

simülasyonu ve değerlendirmesi, medikal, mobilya ve ulaşım 

sektörleridir. 

 

5.1. Montaj / Bakım Simülasyonu ve Değerlendirmesi 

 

Üretim hatlarının ve iş istasyonlarının tasarımında operatör ve çevre 

arasındaki ilişkinin dikkate alınması imalat endüstrisinde süreç 

planlaması için önemlidir. Örneğin, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları 

riskini önlemek için ürün montajı ve bakım planlamasında operatörlerin 

çalışma duruşları ve süreçleri analiz edilmelidir (Zhu, Fan & Zhang, 

2019). Bu alanda yapılan çalışmalardan birinde (Celdem vd., 2019), 
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araç bakım kanallarında çalışan işçilerin duruşu CATIA programının 

ergonomi modülü kullanılarak değerlendirilmiştir. Mevcut kanal 

tasarımında çalışan bireylerin azami antropometrik ölçüleri ele alınarak 

yapılan RULA analizi sonuçlarına göre çalışma duruşunun ergonomik 

açıdan uygun olmadığı tespit edilmiştir (Şekil 5.1). Elde edilen 

sonuçlara göre kanal derinliği arttırılmış ve üzerine hidrolik bir sistem 

eklenerek farklı vücut ölçülerine sahip bireylerin bakım, onarım ve 

muayene işlemlerini ergonomik duruş pozisyonunda gerçekleştirmesi 

sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 5.1. Mevcut Araç Bakım Kanalına Konumlandırılan Dijital İnsan Modeli 

(Eldem vd., 2019) 
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Koç vd. (2021), helikopter transmisyon montaj tezgahında çalışan 

işçilerin duruş pozisyonunun değerlendirmesini dijital insan modelleri 

kullanarak gerçekleştirmiştir. İki farklı montaj ortamının risk analizi, 

biyomekanik eylem analizi ve RULA yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yeniden tasarlanan montaj 

tezgâhının mevcut duruma göre L4-L5 disklerindeki kompresyon 

yüklemesinde % 79,6, moment yüklemesinde ise % 94,3 avantaj 

sağladığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Eldem, Aydoğan & Şahin 

(2017), bir endüstriyel tesisteki kaynak işçilerinin duruş pozisyonlarını 

ergonomik açıdan değerlendirmiş ve tezgâh üzerinde gerçekleştirilen 

kaynak işlemi için en uygun duruş pozisyonunu belirlemiştir (Şekil 

5.2). 

 

 

Şekil 5.2. Kaynak İşçileri İçin Uygun Çalışma Pozisyonu (Eldem, Aydoğan & 

Şahin, 2017) 
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İş istasyonunun tasarımı, ürün analizi ve montaj sıralamasının 

oluşturulması ile başlamaktadır. Montaj cihazları ve takım seçiminden 

sonra bir montaj iş istasyonunun oluşturulması mümkündür (Vaclav, 

Senderská & Mares, 2010). Vaclav, Senderská & Mares (2010), bir iş 

istasyonunun risk analizi ve yerleşiminin optimize edilmesi için CATIA 

programının ergonomi modülünü kullanarak montaj operasyonunda 

çalışanların duruş pozisyonunun uygunluğunu değerlendirmiştir (Şekil 

5.3). 

 

 

Şekil 5.3. İşçinin RULA Risk Analizi (Vaclav, Senderská & Mares, 2010) 

 

Şahin, Numanoğlu & Eldem (2020), ankastre fırın üretimi yapılan bir 

fabrikada ergonomi ile ürün kalitesi arasındaki ilişkiyi tespit etmek 

amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir. Fabrikanın 20 haftalık üretim 

hattı verileri değerlendirilerek kalite hataları tespit edilmiş ve bu 

hatalarla ilişkili montaj görevleri belirlenmiştir (Şekil 5.4). Firmanın İş 

Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının değerlendirmelerine göre ergonomik 
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açıdan uygun olmayan görevlerin, uygun olan görevlere göre üç kat 

fazla olduğu görülmüştür. Ergonomik açıdan uygun olmayan görevlerin 

uygun hale getirilmesi için yapılan iyileştirmeler sonucu hata oranının 

%90 oranında azalabileceği bildirilmiştir (Şahin, Numanoğlu & Eldem, 

2020). 

 

 

Şekil 5.4. Montaj Hattı İşlemleri; a) Mandallı manipülatör yardımıyla kavitenin 

hareket ettirilmesi, b)  Sirkülasyon motoru gruplama sac montaj işlemi  (Şahin, 

Numanoğlu & Eldem, 2020) 

 

DHM, genellikle genç yaştaki popülasyonlara odaklanmıştır. 

Ekonomik kaygılar ve ileri emeklilik yaşı gibi faktörler, yaşlı çalışan 

popülasyonların doğmasına sebep olmaktadır (Case vd., 2015). Case 

vd. (2015), bir üretim tesisini hedef alarak 40 yaş üstü 31 çalışanın 

farklı çalışma pozisyonlarına karşı uygunluğunu değerlendirmiştir. Bir 

iş istasyonunda aynı montaj işlemini gerçekleştiren üç işçinin farklı 

çalışma yöntemleri Şekil 5.5’te gösterilmiştir. 
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a)  

 

b)  

 

c) 

Şekil 5.5. Aynı Montaj İşlemi İçin Farklı Pozisyonlarda Çalışan İşçiler; a) Yöntem 

1, b) Yöntem 2, c) Yöntem 3 (Case vd., 2015) 

 

Bu işçilerin alet kullanımı ve yönelimi ile çalışma yöntemlerindeki 

farklılıklar önemlidir. Şekil 5.5’teki üçüncü montaj yönteminde üst alt 

kol pozisyonlarının yaşlı çalışanları için en zorlayıcı pozisyonlara sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü çalışma yöntemi yaşlı çalışanların 

%19’u için kabul edilirken, birinci ve ikinci çalışma pozisyonları 

sırasıyla %84 ve %48 oranında uygun olarak belirtilmiştir. Buna göre 
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birinci çalışma yöntemi, yaşlı çalışanlar için ergonomik açıdan en 

uygun çalışma pozisyonu olarak bildirilmiştir (Case vd., 2015). 

 

Ürün geliştirme aşamasında tasarım şartnamesindeki kriterlerin 

optimize edilerek gerçekleştirilmesi önemlidir. Şartnamece yer alan 

fakat kârlı olmadığı düşünülen kriterler göz ardı edilerek montak süreci 

ergonomisini etkilemektedir (Falck & Rosenqvist, 2014). Falck & 

Rosenqvist (2014), montaj kalitesi maliyetlerinin hesaplanmasını 

sağlayan bir uygulama geliştirmiştir. Uygulama kapsamında, 47061 

otomobilin manuel montaj görevleri ve kalite hatalarının mâli karşılıları 

analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yüksek riskli ergonomi 

sorunlarının, düşük riskli sorunlardan 5-8 kat daha fazla kalite hatasına 

sebep olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, ergonomik sorunların erken 

tespitinin maliyet üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir.  

 

5.2. Medikal Sektördeki Uygulamalar 

 

Mazzola vd. (2017), ultrason sistemi tasarımının risk tespiti için 

Santos™ dijital insan modelini kullanmıştır. Sonografi uzmanları 

arasında işle ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının (Work-Related 

Musculoskeletal Disorders - WRMSD) oranının %82-88 olduğu ve bu 

rahatsızlıkların en önemli sebeplerinden birinin ekipman tasarımı 

olduğu bildirilmiştir (Mazzola vd., 2017). Bir elle probu, diğer elle ise 

kullanıcı arayüzünü yönetmeye zorlayan Diyagnostik Ultrason 

sistemlerinin el, bilek ve önkol bölgesinde şiddetli ağrılara sebep 

olduğu bildirilmiştir. Mazzola vd. (2017), geleneksel bir prob modeli 

ile yeniden tasarlanmış prob ultrason sistemini ergonomik açıdan 
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karşılaştırmıştır (Şekil 5.6). Yeni tasarımın bilek ve ellerde WRMSD 

riskini en aza indirme konusunda oldukça umut verici olduğu 

belirtilmiştir.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 5.6. a) Sonografi Uzmanı Tarafından Yapılan Bir Muayene Sırasında 

Omurganın Yer Değiştirmesine Bir Örnek, b) Sonografi Uzmanının Çalışma 

Alanının CAD Modeli (Mazzola vd., 2017) 
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Doğuştan, hastalık, kaza veya ileri yaş gibi sebeplerle ortopedik 

rahatsızlık yaşayan bireylerin tedavisi sürecinde fiziksel aktivitelere 

destek olarak baston, koltuk altı değneği ve yürüteç gibi ürünler 

kullanılmaktadır. Top, Başak & Şahin (2021), farklı yaş grubuna sahip 

bireylerin kullanabileceği fonksiyonel bir yürüteç tasarlamıştır. 

Tasarım sürecinde, doğadan ilham alan bir yaklaşım ile modüler 

özellikte yeni bir yürüteç geliştirilmiş ve bu yürütecin ergonomik 

açıdan risk tespiti REBA ve RULA yöntemleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 5.7). Elde edilen sonuçlara göre iyileştirme 

gerektirecek seviyede bir risk değeri tespit edilmemiştir. 

 

 

Şekil 5.7. Yürütece Oturma Durumundaki Fleksiyon-Ekstansiyon Açıları; a) Gövde, 

b) Boyun, c) Bacak; d) Alt kol, e) Üst kol, f) Bilek (Top, Başak & Şahin, 2021) 
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5.3. Mobilya Sektöründeki Uygulamalar 

 

İnsanların günün büyük çoğunluğunu işyerlerinde geçirmesi sebebiyle 

çalışma pozisyonu kaynaklı kas-iskelet sisteminde meydana gelen 

gerilimlerin uzun vadede mesleki rahatsızlıklara dönüşmesi 

kaçınılmazdır. İş istasyonunun ergonomik koşullara uygun olarak 

tasarlanması, iş verimini ve üretim kalitesini arttırmaktadır. Bu 

kapsamda değerlendirmeye alınması gereken alanlardan biri de ofis 

çalışma ortamlarıdır. Ofisteki kullanım alanları ve mobilyalar, 

çalışanların antropometrik ölçülerine uygun olarak ayarlanabilir 

olmalıdır. Top (2019) yaptığı çalışmada, operasyonel özellikteki bir 

çalışma grubu tasarımının ergonomik risk tespitini RULA yöntemi ile 

gerçekleştirmiştir. Çalışma grubu farklı ofis alanlarına göre fonksiyonu 

değiştirilebilir özelliklere sahiptir (Şekil 5.8) 
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Şekil 5.8. Çalışma Grubu Bölümleri ve Ölçüleri (Top, 2019) 

 

Analiz işlemi için CATIA programının ergonomi modülü kullanılmış 

ve dijital insan modelleri çalışma grubunun farklı bölümlerine uygun 

duruş pozisyonlarında yerleştirilmiştir (Şekil 5.9). Analiz sonuçlarına 

göre ofis mobilyası tasarımında iyileştirmeler sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 5.9. Ofis Mobilyası Tasarımı RULA yöntemi ile Risk Analizi (Top, 2019) 
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Mobilya sektöründeki ergonomik analizi çalışmalarının birçoğunun 

okul mobilyaları üzerine olduğu görülmektedir. Sarı & İsmail (2020), 

bir okuldaki öğrencileri hedef popülasyon kabul ederek tüm 

öğrencilerin antropometrik ölçümlerini gerçekleştirmiştir. Daha sonra, 

öğrencilerin vücut ölçülerine uygun olarak eğimi ve yüksekliği 

ayarlanabilen yeni okul mobilyaları tasarlanmıştır. Oturma birimi üç 

farklı yükseklikte ayarlanabilirken, masalar eğimli hale 

getirilebilmektedir (Şekil 5.10). RULA yöntemi ile gerçekleştirilen risk 

analizlerinde yeni tasarlanan mobilyaların mevcut mobilyalara göre 

daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiştir (Şekil 5.11). 

 

 

 

  

Şekil 5.10. Fonksiyonel Ofis Mobilyası Tasarımı (Sarı & İsmail, 2020) 
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Şekil 5.11. Okul Mobilyası Tasarımının RULA Sonuçları  (Sarı & Şahin, 2020) 

 

5.4. Ulaşım Sektöründeki Uygulamalar 

 

Ulaşım sektöründe kullanılan toplu taşıma araçları ve otomobiller 

ergonomik uygulamaların temel çalışma alanlarından biridir. Dünyanın 

her yerinden farklı antropometrik verilere sahip insanlar aynı fiziksel 

özelliklere sahip araçları kullanmaktadır. Bu araçların iç ve dış 

tasarımındaki pek çok donanımın ölçüleri ayarlanabilir özellikte olması 

gerekmektedir. Ergonomik yönden uygun olmayan araç tasarımları 

güvenli sürüşü ve konforlu yolculuğu etkilemektedir. 

 

Otomotiv tasarımlarının müşteri ihtiyaçlarına uyması ve beklenen 

performansı gösterebilmesi adına ergonomik özelliklere uygun olarak 

tasarlanması gerekmektedir. Eldem, Neslihan & Şahin (2017), araç 

içinde sürünün görüş mesafesi ve konumuna iki farklı duruş 
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pozisyonunun ergonomik değerlendirmesini REBA ve RULA 

yöntemleri ile gerçekleştirmiştir (Şekil 5.12). İki farklı duruş 

pozisyonunda görüş mesafesi ve gaz-pedal erişimi sebebiyle açı 

değişikliği yapılmıştır. Ergonomik analiz sonuçları aracın gaz-pedal 

bölümü ve tavan mesafesinde değişiklik yapılması gerektiği, sürücü 

koltuğu eğim açısının değiştirilebileceği ve daha az kullanılan sol 

ayakta oluşabilecek kasılmaları önlemek için tasarımda değişiklik 

gerektiği belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 5.12. Sürücü Duruş Pozisyonu ve Görüş Açısı (Eldem, Neslihan & Şahin, 

2017) 

 

Bir araç içindeki oturma pozisyonu, sürücünün performansını ve aracın 

kontrolünü etkilemektedir. Aşırı uzun veya kısa boylu, aşırı geniş, obez 

veya hamile insanlar için araç içinde yeterli yer olmaması sürüşü 

zorlaştırabilir (Gragg, Yang & Howard, 2012). Gragg, Yang & Howard 

(2012), farklı antropometrik verilere sahip sürücüler için optimum 

sürücü koltuğu ayar aralığının tespiti için hibrit bir yöntem kullanmıştır. 

Bu yöntem, sınır mankeni, popülasyon örnekleme ve özel popülasyon 

yaklaşımlarını içermektedir. Sınır mankeni yaklaşımı, araç kabinine iki 

dijital insan modelini (%5 kadın ve %95 erkek) yerleştirir (Şekil 5.13). 
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Popülasyon örnekleme yaklaşımı, boyları 158-185 cm arasında değişen 

dijital insan modellerinin sağ topuk ile zeminin temas noktasından 

tahmini kalça noktası mesafelerinin bir grafiğinden aralığı belirler. Özel 

nüfus yaklaşımı ise hamilelik gibi boyut ve şekil değişikliklerinin bir 

araç içinde oturma pozisyonu üzerindeki etkisini inceler. Bu hibrit 

yöntem kullanılarak farklı vücut ölçülerine sahip bireyler tasarım 

aşamasında araç sürücü koltuğuna uygun pozisyonlarda simüle edilerek 

gereksiz prototipler ortadan kaldırılabilir (Gragg, Yang & Howard, 

2012).  

 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 5.13. Araba İçin Üç Vaka; a) %5 Kadın, b) %95 Erkek (Gragg, Yang & 

Howard, 2012) 
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Çakıt (2018) yaptığı çalışmada, havaalanı servisi sürücülerinin genel iş 

yükünü araştırmıştır. Yaşları 55-60 arasında değişen dört kadın servis 

şoförü, mesleklerinin gerektirdiği görevleri belirlemek amacıyla 

gözlemlenmiş ve mülakata alınmıştır (Şekil 5.14). Kaldırma ve bagaj 

taşıma görevleri sırasındaki kuvvet gereksinimlerini ve alt sırt 

baskılarını değerlendirmeyi amacıyla REBA, NASA TLX ve 3B Statik 

Mukavemet Tahmin Programı (3DSSPP) yöntemleri kullanılmıştır 

(Şekil 5.15).  

 

 

Şekil 5.14. Servis Şoförü Görevleri; (A) Sürüş Görevi, (B) Bagaj Toplama, (C) Sol, 

Alçak Raf, (D) Orta Raf, (E) Sağ, Üst Raf (Çakıt, 2018) 
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Şekil 5.15. Ergonomik Risk Değerlendirmesi; (A) Düşük Raf, Ayaklar Önemli 

Ölçüde Kaymış, (B) Orta Raf, Sağa Dönüş Yok, (C) Üst Raf (Çakıt, 2018) 

 

Analiz sonuçları, bagajların kaldırılmasının ve bir servise 

yerleştirilmesinin yaralanma açısından yüksek riskli olduğunu ve olası 

değişikliklerin daha fazla araştırılması gerektiğini göstermiştir. 

Çalışma, bir servis sürücüsünün bagaj depolama ve alma görevleriyle 

ilişkili yaralanma potansiyeli olduğunu belirtmektedir. 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

Ürün geliştirme sürecinde en önemli kayıp imalat sonrası ortaya 

çıkabilecek hataların baştan tahmin edilememesidir. Bu tür hatalar ürün 

maliyetini arttırıcı önemli unsurlardandır. Baştan tahmin edilemeyen 

hatalar sadece ürün geometrisi veya fonksiyonu ile ilgili değil aynı 

zamanda kullanım ergonomisi ile de ilgilidir. Ergonomik kullanım 

şartlarına uygun olmayan ürünler sadece maliyet değil sağlık açısından 

da sorunlara yol açabilir. Ergonomi biliminin yaklaşık üç asırdır 

üzerinde odaklandığı durum, bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik 

bir tasarım süreci geliştirmektir. Ergonomi, insan-makine ilişkisi ve 

iletişiminin sağlıklı bir şekilde kurulması ile uğraşır. Ergonomi bilimi 

klasik çağlarında salt insan – ürün ilişkisini odağına alırken 60’lardan 

sonra insan ve çevresel etkileşimlerini de odağına almıştır. HFE 

kavramı ile önce dijital insan modellerin geliştirilmesi, daha sonra bu 

modellerin CAD ortamına aktarılarak ergonomik analizlerde 

kullanılması ve nihayet günümüzdeki sanal/karma gerçeklik 

uygulamaları ile iş ortamlarının sanallaştırılarak ergonomik tasarım 

süreçlerinde kullanılması sonuçlarını doğurmuştur.  

 

Ergonomik analiz kavramında devrim niteliğinde bir adım olan dijital 

mankenlerin tasarım sürecine dahil edilmesi ürün veya iş ekipmanı 

geliştirme süreci için önemli bir aşamadır. Burada temel mantık DHM 

kullanılarak CAD ortamında modellenen çalışma ortamı veya ürünün 

ergonomik açıdan değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme farklı 

ergonomik analiz yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. En çok 

kullanılan yöntemler NIOSH, OWAS, RULA ve REBA’dır. Bunun 
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yanında biyomekanik eylem, itme-çekme analizleri de DHM 

araçlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu süreçlerin dijital 

ortamlarda planlanması ürünün tasarım aşamasında deneyimlenmesine, 

böylece kullanım sırasında fark edilecek ergonomik problemlerin 

tasarım aşamasında tespit edilmesini sağlar.  

 

Farklı sektörlerde kullanılan çok sayıda DHM yazılımı bulunmaktadır. 

Bunların arasında DELMIA, JACK, SANTOS, RAMSIS ve 

SAMMIE’yi yaygın kullanıma sahip yazılımlar arasında gösterebiliriz. 

Bunların dışında onlarca DHM aracı ergonomik analiz veya ürün 

deneyimleme amacıyla kullanılmaktadır. DHM’in ilk uygulama 

alanları havacılık ve otomotivken günümüzde otomotiv, havacılık, 

savunmai medikal, mobilya ve montaj/bakım alanında yaygın olarak 

kullanıldığını görmekteyiz. Bununla birlikte tasarım ve imalatın söz 

konusu olduğu hemen her alanda DHM uygulamalarına rastlamak 

mümkündür. Son yıllarda insan-robot sistemlerinin planlanması ve 

değerlendirmesi ve arttırılmış gerçeklik ortamlarında DHM 

kullanımına yönelik araştırmaların arttığı görülmektedir (Zhu, Fan & 

Zhang, 2019).  

 

Yeni nesil dijital insan modelleri, antropometrik taleplere göre ürün 

veya ekipmanların boyutlarının tahmini ve ergonomik analizinden 

gerçek insan hareketlerini taklide evrilmiştir. Santos® gibi modeller, 

hareketi yönlendiren biyomekanik olarak doğru bir iskelete sahiptir ve 

bu da daha fazla gerçekçilik için esnek bir cildin deformasyonunu bile 

gerçek zamanlı olarak kontrol etmektedir (Sharma vd., 2015). Bu 
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modeller insan performansının tahmini, güç ve yorgunluk gibi 

özellikleri de modelleyebilmektedir.  

 

Sanal gerçekliğin ergonomik analiz süreçlerinde kullanımı insan 

algısını genişletmeye yöneliktir. Bu amaçla multimedya, sensör, ekran, 

insan-makine etkileşimi, ergonomi, simülasyon, bilgisayar grafikleri ve 

yapay zeka teknolojileri sanal gerçeklik evreninde bütünleşir (Zhu, Fan 

& Zhang, 2019). Ergonomik değerlendirme yöntemlerini sanal 

gerçekliğe entegre etmenin amacı, iş tasarım sürecini kolaylaştırmak, 

tasarım verimliliğini artırmak ve tasarım maliyetini düşürmektir (Hu, 

vd., 2011). Ergonomik analizin geleceği DHM’lerin yerinin insanların 

aldığı sanal/arttırılmış veya karma gerçeklik uygulamalarına doğru 

yönelmektedir.  
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