
                             Makine Risk Değerlendirmesinde Ergonomi Faktörü 

“Bu yazımızda makinalarda ergonomi konusunun ana çerçevesini çizmeye çalıştık ve sizleri makine 

risklerini değerlendirirken dikkat edeceğiniz temel ergonomik gereklilikler hakkında bilgi sahibi 

yapmayı amaçladık.” 

 

  

 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatıyla birlikte hayatımıza giren Risk Analizi ve Risk Değerlendirme 

kavramlarının artık yabancısı değiliz ve bu konuda bilgimiz ve saha deneyimimiz her geçen gün 

artıyor. Çeşitli yöntemler kullanarak çalışma ortamındaki riskleri belirliyor, bunları irdeliyor ve 

risklerin önem derecelerine göre  önlemler alıyor veya alınmasını öneriyoruz. 

İşletmenin faaliyet alanına veya kullanılan makine ve teçhizata göre bazen genel  risk 

değerlendirmesinden daha detaylı, daha spesifik, belli alan veya konulara odaklanan bir risk 

değerlendirmesi yapmak gereksinimi doğabilir. Örneğin bir boya fabrikasında patlayıcı ortamların risk 

değerlendirmesi, emek yoğun bir işyerinde ergonomik risk değerlendirmesi veya büyük kaza riski olan 

bir fabrikada kantitatif risk değerlendirmesi yapmak isteyebiliriz. 

Benzer şekilde makine yoğun çalışılan bir fabrikada veya pres, testere, kaldırma ekipmanları, özel 

tasarımlı makinalar gibi yüksek riskli makinaların bulunduğu bir işyerinde Makine Risk 

Değerlendirmesi yapmayı tercih edebiliriz.  

Bir Makine Risk Değerlendirmesi sürecini kumanda tertibatlarının güvenlikle ilgili kısımları, acil 

durdurmalar, makine koruyucuları, ergonomi, anormal durumlar (bakım, kurulum, elden çıkarma) gibi 

alt başlıklara ayırarak ele almamız mümkündür. 



Biz bu yazıda makinalarda ergonomi konusunun ana çerçevesini çizmeye çalıştık ve sizleri makine 

risklerini değerlendirirken dikkat edeceğimiz temel ergonomik gereklilikler hakkında bilgi sahibi 

yapmayı amaçladık.  

“İş : ergon” ve “nomos: yasa” sözcüklerinden türettiğimiz iş bilimi, yani ergonomi aslında fiziksel 

şartların insan ile uyumlu hale getirilmesi işlemidir. Konumuz makineler olduğuna göre hedefimiz ve 

mevzuatın gerekliliği insanın fiziksel ve zihinsel yetileriyle uyumlu makine üretmek ve kullanmaktır. 

2006/42/EC Avrupa Birliği Makine Direktifi esas alınarak ülkemizde 2009 yılında yayınlanan Makine 

Emniyeti Yönetmeliği  Ek I’ deki “Makinaların tasarımı ve imali ile ilgili temel sağlık ve güvenlik 

kuralları” bölümünde ergonomi gereklilikleri  tanımlanmış olup, tüm makine üreticileri ve yetkili 

temsilcilerinin bu gerekleri karşılamaları emredilmiştir. 

Şimdi Yönetmeliğin ergonomi ile ilgili kısmına bir göz atalım: 

“1.1.6- Ergonomi 

Amaçlanan kullanım şartları altında, operatörün karşı karşıya kaldığı rahatsızlık, yorgunluk ve fiziksel 

ve psikolojik stres, aşağıdaki ergonomi ilkeleri göz önünde bulundurularak olabildiğince asgariye 

indirilmelidir: 

- Operatörün fiziksel ölçüleri, kuvveti ve dayanma gücü değişebilirliklerine imkân vermesi, 

- Operatörün uzuvlarının hareket için yeterli yerin sağlanması, 

- Makina için belirlenen çalışma aralığından kaçınılması,1 

- Uzun süre dikkati gerektiren izlemelerden kaçınılması, 

- İnsan/makina arayüzünün operatörün öngörülebilir karakteristiklerine uyarlanması.” 

Bu kısa tanıma göz attığımız zaman beş adet ergonomik ilkeye vurgu yapıldığını görebiliriz, aşağıda 

özetlenen bu ilkelere literatürde “temel ergonomik faktörler” adı verilmektedir.2 

Makina üreticilerinin de aşağıda belirtilen temel ergonomik faktörlere uygun tasarım yapması 

gerekmektedir. 

1.Operatörün değişkenliği (Operator’s variability) 

2.Hareket alanı (Space for movements) 

3.İş temposu (Work rate) 

4.Odaklanma (Concentration) 

5.İnsan/makine arayüzü (Man/machinery interface) 

Temel ergonomik faktörlerdeki uygunsuzluklar ve yanlışlar genellikle fiziksel zorlanma, stres , 

rahatsızlık ve yorgunluk olarak sonuçlanmaktadır. 

Makinelerde risk değerlendirmesi yapmaya karar verdiğiniz anda standartlar dünyasına hoşgeldiniz 

demektir ve bu kural tabii ki makinaların ergonomisi için de geçerlidir. Bu yazının sonunda temel 

ergonomik faktörlere karşılık gelen önemli standartların şematik bir gösterimi yer almaktadır. 

Şimdi bu faktörlere biraz yakından bakalım: 

 
1.Operatörün Değişkenliği 
 
Ergonomi prensiplerine uygun tasarım yapabilmek için insana ait özellikler veya değişkenler hakkında 
bilgi sahibi olmamız gerekir. Bu değişkenlerden etki edebileceğimiz özellikleri (yeterlilik seviyesi, 
sağlıklılık durumu gibi) iyileştirmeye, yaş, cinsiyet, vücut yapısı gibi etki edemeyeceğimiz özelliklere de 
makine ve çalışma alanlarını uydurmayı hedeflememiz gerekir. 
 İnsanlarda değişkenlik gösteren özellikleri özetlersek: 
-Cinsiyet 
-Vücut yapısı ve ölçüleri 



-Yaş 
-Vücut ağırlığı 
-Sağlıklılık durumu 
-Fiziksel güç ve dayanıklılık 
-Yeterlilik seviyesi ve deneyim  
Örneğin işletmemizde  kadın veya genç çalışanların çalışmasına uygun olmayan makine var mı? 
Makinaların  el, kol, parmak hatta vücut girecek açıklıkları çalışanlarımızın vücut yapılarına uygun 
tasarlanmış mı? 
Makine Risk Analizinde bu tür ergonomik faktörleri dikkate almamız gerekir. 
İnsani değişkenliklerimizden vücut yapısı ölçülerimiz normal dağılıma uyar, bunları tüm çalışan 
kitlesini temsil edecek örneklem gruplarında ölçebilir, bunlara göre  makine ve iş ortamı standartları 
oluşturabilir, bu standartları temel alarak tasarım yapabiliriz. İnsan vücut ölçülerini inceleyen bilim 
dalına antropometri denilmekte olup, yazının sonunda referans verdiğimiz standartların çoğu  Avrupa 
insanının antropometrik ölçülerine göre hazırlanmıştır. Ülkemizde de bu ölçüleri inceleyen iki adet 
bilimsel çalışma bulunmaktadır. 3 Ancak insanların vücut ölçüleri zamanla değişebilmektedir ve 
endüstriye yönelik bu tip çalışmaların güncellenmesine ihtiyaç vardır. 
Temel ergonomik ilkelere göre tasarlanmış makinalar, insanlar arasındaki bu yapısal farklılıklarını 
hesaba katmaktadır.  
Makinaların boyutları, genellikle normal dağılımın %5 ila %95 i arasında kalan vücut ölçülerini 
kapsayacak şekilde belirlenir.  
Örneğin kumanda düğmeleri yerden yeterince yüksek olmalı, uzun boylu operatörler de 
eğilmeden onlara ulaşabilmelidir. Yani düğme, % 95`lik boy uzunluğuna karşılık gelen ve ayakta duran 
bir kişinin el seviyesinden daha alçak olmamalıdır. 
 “TS EN 547-1 ve 2 Makinalarda güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri“ standardında P5 ve P95 e karşılık 
gelen insan (Avrupalı) ölçülerine göre hesaplanmış makine açıklık ve boşlukları verilmektedir. (Şekil 1) 
 

 
    Şekil 1 TS EN 547-2’ ye göre el ayasının (solda) ve başparmağın (sağda) girebileceği en az açıklık ölçüleri (cm) 

Antropometrik ölçüm sonuçları, makine koruyucularının açıklık ve tehlikeli bölgeye olan uzaklıklarının 

belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Örneğin Şekil 2’de TS EN ISO 13857 :2009 standardında yer alan 

ve parmak ucunun tehlikeli bölgeye ulaşmaması için verilen minimum ölçüler gösterilmiştir. 

 
Şekil 2 TS EN ISO 13857’de yer alan e: koruyucu aralığı ve sr: emniyet mesafesi olarak verilen minimum 

uzaklıklar. Koruyucu aralığı arttıkça emniyet mesafesi de uzamaktadır. 



 
İyi tasarım mümkün olduğu kadar “ayarlanabilir” makine ve ekipman gerektirmektedir. Örneğin bir 
kumanda tablosunun ,bir sandalyenin yüksekliği normal dağılımın sınırlarındaki  insan boyları için 
kolayca ayarlanabilir olmalıdır. 
Fiziksel güç kullanımı ile ilgili sorulan en meşhur soru ise bir işçi kaç kg yük kaldırabilir sorusudur. 
TS EN 1005-2 ye göre bunun yanıtını vermek için sanırım bir destan yazmak gerekir. Çünkü bu 
sorunun yanıtı yükün ne kadar yüksekliğe, ne kadar sıklıkta kaldırılacağına, yükün şekline, vücudun 
postürüne ve hangi vücut kısımlarının kaldırma işlemine katılacağına göre değişiyor. 
Biz  bu konuda pratik olan Almanlara kulak verirsek 4: 

- Bir defa hiçbir yükün diz seviyesinden aşağıya (bel seviyesi almak daha emniyetli) ve omuz 
seviyesinden yukarıya kaldırılıp indirilmesine izin verilmez, bu durumda mutlaka yardımcı 
aparat kullanmamız gerekir. 

- 8 saatlik bir vardiyada 30 dakikadan daha az sıklıkta ve 2 saatten az süre ile elle kaldırma 
işlemi yapılıyorsa : 
Erkeklerde en fazla 20 kg. kadınlarda en fazla 15 kg. ‘a izin verilebilir. 

- Yukarıdaki şartların sağlanamadığı durumlarda çeşitli katsayılar kullanılarak izin verilen yük 
azaltılır. 

 
2.Hareket Alanı 

Uygun bir makine tasarımı makine operatörüne sadece kullanım esnasında değil ayar, bakım, temizlik 

gibi işlerde de yeterli hareket alanı sağlamalıdır. 

Kas ve iskelet zorlanmalarının önüne geçmek için operatör çalışma alanının her bölgesine , özellikle 

de sık müdahale ettiği yerlere kolayca ulaşabilmelidir. Çalışma esnasında uzun süre ayakta durma, 

oturma, çömelme, eğilme ve kolları omuz hizasından yukarı kaldırma özellikle dikkat edilmesi gereken 

ve önlem alınacak pozisyonlardır. 

Operatör hareket alanının belirlenmesinde çalışanların antropometrik verileri ve yaptıkları işler 

dikkate alınır. 

Hareket alanı; ergonomik vücut postürüne olanak sağlamalı, uzun süreli ve tekrarlayan işler 

içermemeli, kullanılacak alet ve aparatları da kapsamalı, her bölgeye erişim kolaylığı ve görüş açısı 

sağlamalıdır. 

Örnek olarak, Şekil 3’ de TS EN ISO 14738:2009 standardında yer alan oturarak yapılan bir işe ait 

istasyon için gerekli çalışma alanı ölçüleri verilmiştir. 

 

 



 
Şekil 3  TS EN ISO 14738’ e göre  oturarak yapılan bir işe ait çalışma alanı ölçüleri 

 

TS EN 614-1 standardında ise operatör çalışma alanı, erişim mesafesi gibi ölçülebilir ergonomik 

koşullar için tasarım aşamasında üç bölgeli risk değerlendirmesi önerilmektedir. Bu değerlendirmede 

aşağıdaki derecelendirme kullanılabilir: 

Zone 1 (Yeşil Bölge):  

Özünde güvenli (inherently safe) ergonomik tasarım 
Sık yapılan veya uzun süre yapılan işlemler 
Konforlu ve güvenli çalışma koşulları mevcut 
Zone 2 (Sarı Bölge): 

Ergonomik prensiplerin uygulandığı geçici ve kısa süreli yapılan işlemler 

Zone 3 (Kırmızı Bölge): 

rgonomik prensiplerin uygulanamadığı güvensiz koşullar yaratabilen çok ender yapılan işlemler 

 

Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre Zone 3’ e giren alanlar, yani riskin tasarım önlemleriyle kabul 

edilebilir seviyeye düşürülemediği durumlar, yine bir başka ifadeyle “artık riskler” makinanın 



talimatlarında uyarı olarak yer almalı ve kullanıcılar da bu uyarıları dikkate alarak kişisel koruyucu, 

eğitim, uyarı işaretleri, hatta egzersiz programı, dinlenme  gibi önlemler geliştirmelidirler.  

Peki ya pratik uygulamalar? 

Şimdi Resim 1’deki montaj hattında bir Makine Risk Değerlendirmesi yaptığımızı varsayalım. 

İlk göze çarpan riskler ne olurdu acaba? 

 

 

                                      Resim 1 Çin’in Shenzen eyaletindeki Apple fabrikasında telefon montajı yapan işçiler 5 

                

3. İş Temposu 
 
İş temposu veya birim zamanda üretilen parça sayısı bir makine veya iş istasyonunda belli bir 
zamanda ne kadar üretim yapıldığını tanımlayan en önemli verimlilik kriteridir. 
Ancak işçi tarafından ayarlanmayan ve tamamen makinaya bağlı iş temposu stres ve zorlanma başta 
olmak üzere çeşitli sorunlara yol açar. 
Bir üretim istasyonunda toplam iş temposu belirlenirken aşağıdaki faktörlerin dikkate alınması 
gerekir: 

1) Zihinsel iş temposu: Zihinsel iş adımlarının sayısı ve karmaşıklığı 
2) Duyusal iş temposu: Birden fazla duyunun işin içine katıldığı operasyonlar, yani görsel, akustik 

ve haptik (dokunsal) duyusal sistemlerin birlikte kullanılmasını gerektiren işlemler. Örneğin 
bir komutu algılama, bir sinyale yanıt verme, kontrol etme, basınç-sıcaklık arttırma, 
dozajlama vb. inceleyip anlamaya çalışma ve karar verme gerektiren işler. 

Hem Makine Emniyeti Yönetmeliğinde hem de TS EN 1005-3 standardında yer alan altın kural şudur: 
İşçinin temposunun kontrolü tamamen kendi inisiyatifinde olmalıdır. Makineyle yapılan bir işlemde 
işçi makinayı herhangi bir zamanda durdurabilmeli veya çalıştırabilmelidir. 
Yine endüstri pratiğine bakalım. 
Resim 2’ deki meyve ambalajı yapan işçiler makine hızını kontrol edebilir gibi görünüyor mu? 



 
                 Resim 2  Bir meyve ambalaj makinesinde çalışan işçiler. İş temposu mu dediniz? 6 

 
İşçi için çalışma temposu iş yükü demektir. Çalışma temposu çok boyutlu bir kavramdır, fiziksel, 
duyusal ve zihinsel boyutları vardır. Sonuç olarak bu boyutların hepsi çalışanın üzerinde bir yüktür. Bu 
nedenle üretim birim zamanları (takt-time) belirlenirken çalışma süresinin farklı bölümlerinde 
ölçümler yapılmalı, kısa dinlenme ve toparlanma süreleri öngörülmeli, çalışanlara belli oranda 
serbestlik tanınmalı ve iş temposu buna göre “dengelenmelidir”. Yapılan işin kontrolü çalışanın 
inisiyatifinde olmalıdır, aksi halde olayın orta çağ gemilerindeki forsa düzeninden bir farkı kalmaz. 

 
4. Odaklanma 
 
Makine tasarımcıları çalışanın dikkatini dağıtmayacak ve yapılan işleme odaklanmasını kolaylaştıracak 
ergonomik önlemleri almakla yükümlüdür. Ergonominin bu branşına “Bilişsel Ergonomi” adı da 
verilmektedir. İnsanın bilişsel yeterliliklerini dikkate almayan tasarımlar kolayca istemsiz davranışlara 
veya makinanın mantıklı ve öngörülebilir yanlış kullanımına7 yol açar. Makine ve iş istasyonu tasarımı 
yüksek tempolu veya uzun süre dikkat gerektiren işleri zorunlu kılıyorsa makine operatöründe 
zihinsel tükenme başlar, monotonluk artar, “uyanıklığı” azalır ve işe odaklanma düşer. 
İnsan hatalarının ve dolayısıyla iş kazalarının da gizli nedenleri arasında; odaklanamama, iş temposu, 
yorgunluk ve insan-makine arayüzü dediğimiz makinanın klavye, joystick, ekran vb. gibi kısımlarının 
yanlış tasarımı yer almaktadır. 
Işıklandırma, gürültü, sıcaklık ve koku gibi faktörler de odaklanmayı etkileyebilir. 
Optimum odaklanma için bazı öneriler şunlardır: (TS EN ISO 10075-2 ve TS EN 894-2+A1) 
1.Makinada yapılan işin çeşitlendirilmesi: Fiziksel ve zihinsel görevlerin mümkün olduğu kadar 
farklılaştırılması, 
Örneğin fiziksel güç gerektiren bir işi zihinsel bir görevin izlemesi veya uzun süren bir görevi daha kısa 
süren bir görevin izlemesi gibi. 
İşin ve makinanın vücut postürünün sık aralıklarla değişimine olanak sağlayacak şekilde tasarlanması 
Otonomi, yani iş akışı ve çalışma alanı ile ilgili bazı kararları almasının veya bazı iş adımlarını 
düzenlemesinin operatörün kendisine bırakılması. 



Otonomi standartlaşmanın tersi gibi görünse de, arada bir denge bulmak monotonluğu azaltmak için 
gereklidir. 
2.Makinanın “dilini” sadeleştirmek, yani operatörün makinadaki mod değişimlerini, güvenlik 
sinyallerini veya kontrol noktalarını daha iyi algılamasına yardımcı olmak. 
Örneğin renk, farklı şekil veya işaretleme ile hataların ayırt edilmesini kolaylaştırmak, 
Diğerlerine göre önemi olan veya kritik göstergeleri operatörün ana görüş alanına yerleştirmek 
algılamayı kolaylaştıracaktır. 
İnsan gözünün en iyi algıladığı alan, göz ekseninden çizilecek 15⁰ lik koninin içinde kalan bölgedir. 
Kumanda sistemlerinin yerleşimi için dikey ve yatayda +/- 30 ⁰ bölge idealdir. 
Kritik durumlarda birden fazla duyuya hitap eden (örneğin hem görsel hem duyusal ) 
uyarı sinyalleri tasarlamak odaklanmayı arttıracak ve hızlı tepkiyi kolaylaştıracaktır. 
Büyük kazalar tarihine bakılırsa yanlış yorumlanan ya da hatalı seçilmiş veya tasarlanmış göstergelerin 
kaza nedenleri arasında ön sıralarda olduğu görülür.8 Benzer şekillerin karışması (örn :8 ve B, 5 ve 6, 2  
ve 7 ) ,ondalık işaretlerin bazen virgül bazen nokta olarak kullanımı  (2,785.15 mi, 2.785,15 mi?)  gibi 
örnekler sahada sık gördüğümüz uygulamalardır.  

Şekil 4  Yanlış seçilmiş bir gösterge: ölçüm aralığı çalışma değerinin çok üzerinde (soldaki şekil) 
Sağdaki şekil doğru durumu gösteriyor.9 
 
TS EN 894-2+A1 standardı görsel sinyallerin nasıl olması gerektiği konusunda kurallar getirmektedir. 
Bunları şekli, boyutsal oranları, parlaklık dereceleri ve skalalarının gösterimi bellidir. 
Analog göstergeler saat yönüne döndüğünde artışı, saat yönünün tersi azalışı, lineer göstergelerde 
yukarı yön artışı, aşağı yön azalışı göstermelidir. 
Bilimsel araştırmalar, dikkat süresinin 30 dakikadan sonra belirgin şekilde düştüğünü göstermektedir. 
Bununla beraber, günümüzde makineler daha az fiziksel zorlanmaya ve giderek artan oranda zihinsel 
işlevlere ve odaklanmaya gereksinim göstermektedirler. 
Operatörler birden fazla görevi eş zamanlı olarak yapmaya zorlanmakta, çalışanlar daha az bedensel 
güç harcamalarına karşın daha fazla zihinsel iş yükü ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Her halükârda 
çalışanın üzerindeki zaman baskısı, stres ve zihinsel yük artmaktadır. 
Bu noktada acaba operatör mü makinayı kontrol etmekte, yoksa tersi mi gerçekleşmektedir? 
Makinaya operatörlük yapan insanlar mı, yoksa insan operatörü olan makinalar mı? sorusu, üzerinde 
düşünülmesi gereken bir açmazdır. 
Araştırmalar hem düşük sıklık ve şiddetteki sinyallerin, hem de bol miktarda ama önemi az sinyallerin 
uyanıklığı azalttığını göstermektedir. 
Bu durumda makinadan operatöre iletilen sinyal ve bilgiler ne gereğinden fazla ve karmaşık ne de 
monotonluğa yol açacak kadar düşük seviyeli olmalıdır.  
Makinadan gelen sinyal ve enformasyonların değerlendirilmesi yapılarak bir önem hiyerarşisi 
oluşturulması en makul çözüm olarak gözükmektedir. 
 
 
 



 

5.İnsan makine arayüzü 

İnsan makine arayüzü; bir makinanın insanla bilgi alışverişini sağlayan bölümlerine verilen isimdir. 

-Operasyon elemanları (joystick, klavye, fare vb.),  

-Göstergeler 

-İç yapılar (software, hardware) bu tanıma girmektedir. 

Makinenin güvenli kullanımı için hangi bilgi ve veriler gereklidir, operatör bunları nasıl izleyecek, ne 

şekilde anlamlandıracak, hangi fonksiyonlar operatör, hangileri makinenin kumanda sistemi 

tarafından yapılacak? Kısaca makine ile operatör arasındaki diyalog nasıl kurgulanacak ? 

Bu sorulara ilgili standartlarda yer alan bilişsel ergonomi prensipleri baz alınarak yanıt verilebilirse 
insan makine arayüzü doğru tasarlanmış olur.  
İnsan makine arayüzünü tasarlarken; 
-Operatörün alışkanlıkları ve genel kabul görmüş kurallar dikkate alınmalı, 

-Kullanım kolaylığı ve sadelik dikkate alınmalı, 

-Makineden gelen enformasyonlar yapılan işe uyumlu olmalı 

-Okunabilir göstergeler operatörün analizini ve bilgiyi özümsemesini kolaylaştırmalı, 

-Operatörün yeterliliğini aşan işlemlerde yazılım vasıtasıyla makine-insan diyaloğu tercih edilmeli, 

-Joystick, klavye, ekran gibi arayüzlerin tasarımında ergonomi prensiplerine uyulmalı ve, 

-Makine tarafından verilen mesajlar ve geri bildirimler açık ve anlaşılır olmalıdır. 

 

                                  Resim 3 Birçok gösterge ve ekranlı aracın yer aldığı bir kumanda odası. 

                                Odaklanma ve dikkatin sürdürülebilir olması mümkün mü?10 

 

Yetersiz insan-makine arayüzü tasarımı muhtelif yollarla hatalara sebep olmaktadır, örneğin: 

-Makinenin verdiği bilgilerin tam anlaşılamaması, 

-Makine yönetimi esnasındaki hatalar, kumanda cihazlarının yanlış kullanımı, 

-Manipülasyonlara yol açması, 



-Bakım hatalarına neden olması bunların en önemlileridir. 

Makine tasarımlarındaki artan otomasyon ve bilgisayar sistemlerinin kullanımı operatörlerin süreçleri 

çabuk ve doğru yorumlayamamalarına neden olabilmekte, bu da çok detaylı kullanma/bakım 

talimatları ve operatör-bakımcı eğitimi gerektirmektedir. Yapılan araştırmalar kullanım kılavuzlarının 

okunmadığını veya anlaşılamadığını göstermektedir.11 Bütün bunları azaltmak için insan yeteneklerini 

ve sınırlılıklarını dikkate alan tasarımlar gerekmekte, bunların prototip aşamalarında güvenilir deney 

ve simülasyonlara tabi tutulmaları elzem olmaktadır. Bu noktada kullanıcı görüşlerinin alınması ve 

değerlendirilmesi de önemlidir. 

Başarılı bir insan-makine arayüzü yeni tasarım güvenliği ile de bitmemekte, mevcut ekipmanlara 

uygulanabilecek değişiklik ve adaptasyonlar da benzer sorunlar doğurabilmektedir. 

Hızlı değişimlere ayak uydurmak hem işletmeler hem de operatörler için kolay değildir, bu nedenle 

değişiklikler adım adım yapılmalıdır. Makinaların kontrol üniteleri genelde taşeronlardan sağlanmakta 

bu da arayüz tasarımlarına gereken özenin gösterilmemesine neden olmaktadır. 

TS EN ISO 9241 gibi standartların ve teknik kuralların makine tasarımlarında etkin olarak uygulanması 

çözüm yollarından biridir. Ancak standartlar da bazen teknolojik gelişime ayak uyduramamaktadırlar.  

Kullanılabilirlik testleri ve makine kabulleri sadece normal durumlar değil, anormal durumlar ve 

makul öngörülebilir yanlış kullanımlar dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Kaza araştırmalarında makine kaynaklı hatalar daha detaylı analiz edilmelidir. 

Alışılagelmiş ve anlamlı tasarımlara dikkat edilmelidir, örneğin; 

Sağa hareket: başlatma, start 

İleri: Hızlandırma, kuvvetlendirme 

Yukarı: arttırma gibi. 

Kullanım kılavuzları yeterince anlaşılır ve görsel öğelerle desteklenmiş olmalı, standart tehlike sembol 

ve güvenlik işaretleri kullanılmalıdır.  

 

Sonuç 

Yukarıda bahsi geçen standart ve gereklilikler dışında Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek-I deki 

“Makinaların tasarımı ve imali ile ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları” kısmında ergonomiyle ilişkili 

başka talepler de mevcuttur: 

▪ Aydınlatma (Bölüm 1.1.4), 
▪ Makinaların taşımalarını kolaylaştıracak biçimde tasarımlanması (Bölüm 1.1.5), 
▪ Çalışma konumları (Bölüm 1.1.7), 
▪ Oturma yerleri (Bölüm 1.1.8),  
▪ Kumanda tertibatları (Bölümler 1.2.2, 3.3.1, 5.3 ve 6.2), 
▪ Uç sıcaklıklar (Bölüm 1.5.5), 
▪ Gürültü (Bölüm 1.5.8), 
▪ Titreşimler (Bölümler 1.5.9, 2.2.1.1 ve 3.6.3.1), 
▪ Radyasyon (Bölüm 1.5.10), 
▪ Tehlikeli malzeme ve madde emisyonları (Bölüm 1.5.13), 
▪ Kayma, sendeleme veya düşme riski (Bölüm 1.5.15), 
▪ Makinaların bakımı (Bölüm 1.6.1), 
▪ Çalışma konumlarına ve servis noktalarına erişim (Bölüm 1.6.2), 
▪ Operatörün müdahalesi (Bölüm 1.6.4), 
▪ Bilgilendirme (Bölüm 1.7) 

 
Özetle makinalarda ergonomi konusuyla ilgili yapacağımız çok iş, öğreneceğimiz çok konu var. 



Sık sık duyduğum “Eee Hocam CE işareti varsa bunların zaten sağlanması gerekmez mi? “sorusuna da 
bir kez daha yanıt vermeye çalışayım: 
 
1. Gerekmez. Makinaların Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek IV e girmeyen büyük çoğunluğu CE 
işaretini üretici veya yetkili temsilcisinin kendi yaptığı “uygunluk beyanı” ile almaktadır. 
Yerli veya yabancı fark etmez, maalesef piyasada temel sağlık ve güvenlik kurallarını karşılamayan 
makinalar vardır. Kimseden tepki veya şikâyet gelmediği müddetçe olmaya da devam edecek.  
2. Makinaları kullanıma başladıktan sonra çevresiyle birlikte de değerlendirmek gerekir. 
Çünkü çalışma alanı, ortamı, şartları makine risklerini etkilemektedir. Bu nedenle kullanımda risk 
analizi ve makinayı satın almadan önce şartname koşullarının belirlenmesi ile makine kabulü önem 
taşıyor. Bu süreçlere iş güvenliği uzmanları başta olmak üzere yetkin personel dahil olmalıdır. 
3. Makinayı kullanıcısından ve bakımcısından soracaksınız. Ergonomiyle ilgili konuları kullanıcılar, 
teknik konuları da bakımcılar en iyi bilir. 
4. Benim deneyimlerime göre birçok kazanın arkasındaki “hayalet fail” ergonomik etkenlerdir.  
İçiçe girmiş karmakarışık bir makine lay-outu, uygunsuz bir gösterge, rahatsız ve yorgun bir operatör 
kazalara her zaman davetiye çıkartır, ama hiçbir zaman kaza nedeni olarak gösterildiklerine şahit 
olmadım.  
Bunlar hep insan hatası veya eğitimsizlik olarak kayda geçiyor. Büyük kazalarda şeytan detaylarda 
gizlidir bunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Dünyadaki en büyük endüstriyel yangınlardan 
biri olarak kayda geçen Buncefield, İngiltere’deki petrol terminali patlamasının ardında yoğun zihinsel 
zorlanma ve uzun mesai saatleri altında çalışan kumanda odası operatörünün hatası önemli 
etkenlerden biri olmuştur.12 
 
 



Temel ergonomik faktörler

TS EN 547-1+ A1:2014 
Makinalarda güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri - Bölüm 1: Vücudun tamamının makinalara 

ulaşması için gerekli açıklıkların boyutlarının tayinine ait prensipler

TS EN 547-2+ A1 :2014
Makinalarda güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri - Bölüm 2: Giriş açıklıkları için gerekli boyutların 

belirlenmesine ait prensipler

TS EN 547-3+ A1:2014 Makinalarda güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri - Bölüm 3: Antropometrik veriler

TS EN 614-1+A1 :2010
Makinalarda güvenlik - Ergonomik tasarım prensipleri - bölüm 1: Terminoloji ve genel 

prensipler

Operatör Değişkenliği TS EN 614-2+A1 :2013 
Makinalarda güvenlik - Ergonomik tasarım prensipleri - Bölüm 2: Makinaların tasarımı ile iş 

görevleri arasındaki etkileşimler

TS EN 842+A1:2013 Makinalarda güvenlik - Görsel tehlike sinyalleri - Genel özellikler, tasarım ve deney metotları

TS EN 894-1+A1:2010
Makinelerde güvenlik - Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik 

kurallar

Hareket Alanı TS EN 894-2+A1 :2013
Makinalarda güvenlik - Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik 

kurallar - Bölüm 2: Göstergeler

TS EN 894-3+A1:2013
Makinalarda güvenlik - Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatlarının tasarımı için ergonomik 

kurallar - Bölüm 3: Kumanda tahrik tertibatları

TS EN 894-4  :2011
Makinelerde güvenlik-Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik 

kurallar-Bölüm 4:Görüntüler ve kontrol işleticilerinin düzenlenmesi ve konumu

TS EN 981+A1 :2013 Makinalarda güvenlik - Sesli ve görsel tehlike sistemleri ve bilgi sinyalleri

İş Temposu TS EN 1005-1+A1 :2014 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 1005-2+A1 :2010
Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 2: Makinanın ve bileşen 

parçalarının elle kullanılması

TS EN 1005-3+A1 :2010
Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 3: Makinanın çalıştırılması için 

tavsiye edilen kuvvet sınırları

Odaklanma TS EN 1005-4+A1 :2014
Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 4 : Makinaya göre çalışma 

esnasındaki vücut duruşlarının ve hareketlerinin değerlendirilmesi

TS EN ISO 9241-1 :1999
Görsel görüntü terminalleri  ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 1: Genel 

giriş

TS EN ISO 10075-2 :1999 Zihinsel çalışma yükü ile ilgili ergonomik kurallar-Bölüm 2:Tasarım kuralları

TS EN ISO 11064-1 :2001 Kumanda merkezlerinin ergonomik tasarımı- Bölüm 1: Kumanda merkezi tasarım prensipleri

İnsan Makine Arayüzü TS EN 12464-1 :2013 Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı çalışma alanları

TS EN ISO 14738:2009
Makinalarda güvenlik - Makinalarda bulunan çalışma istasyonlarının tasarımı için 

antropometrik gerekler

TS EN ISO 15536-1 :2009 Ergonomi- Bilgisayar mankenler ve vücut şablonları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60447 : 2006
İnsan-Makina ara yüzü için temel ve güvenlik prensipleri işaretleme ve tanıtma - Harekete 

geçirme prensipleri

Temel ergonomik faktörler ile ilişkili A ve B tipi standartlar

 
 

 

                                                             
1 Makine Emniyeti Yönetmeliğimizin bu bölümünde bir çeviri sorunu var. Orijinal metinde “avoiding a machine-
determined work rate” ifadesi “makina için belirlenen çalışma aralığından kaçınılması” olarak çevrilmiş. Biz 
“work rate” ifadesini “çalışma temposu” olarak kullanmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz ve yazıda bu 
şekilde ele aldık. Bu durumda ifade: “Makina tarafından belirlenen çalışma temposundan kaçınılması” şeklinde 
olmalı.  
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4 BMAS, Merkblatt für die ärztliche Untersuchung zur BK 2108, 2006 
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kullanımdır. 

8 Three Mile Island (1979) nükleer reaktör kazası ile Deepwater Horizon (2010) açıkdeniz sondaj platformu 

kazalarının inceleme raporları göstergelerin yanlış yorumlanması, seçimi ve okunmasını kaza nedenleri arasında 

göstermektedir. 

9 TS EN 894-2+A1: 2013 Makinalarda güvenlik - Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için 

ergonomik kurallar - Bölüm 2: Göstergeler 
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