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 ÖZET 

 Üretilecek her türlü alet, makine, araç-gereç, yapı, donanım ile yaşam alanlarının 

insan yaşamını kolaylaştırabilmesi için ergonomik kriterlere uygun tasarlanıp üretilmesi 

gerekir. Bir ürünün ergonomik olabilmesi için antropometriklik, işlevsellik, teknolojiklik, 

orijinallik, estetiklik, ekonomiklik gibi temel kriterleri taşıması olmazsa olmaz 

koşullardır. Bir ürünün onu kullanan ve yararlananın antropometrik boyutlarına göre 

tasarlanması, ürünün yaşamı kolaylaştırıcı ve amacına uygun olabilmesi için de çok 

önemli koşullardan biridir. 

 Ülkemiz üniversite öğrencilerine göre ergonomik sıra ve sıra altı tasarımının 

yapılabilmesi, ancak onların kendilerine özgü olan antropometrik ölçülerinin tespitiyle 

mümkündür. Bu amaçla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi 

öğrencilerinden 200’ü kız, 200’ü erkek olmak üzere toplam 400 öğrenci rastgele 

örneklem yöntemiyle denek (katılımcı) olarak seçilmişlerdir. Seçilen 400 öğrenciden 

sıra ve sıra altlığı tasarımının yanında, öğrencilerin vücutlarındaki yağ miktarı ve 

dağılımı, vücut ölçüleri ve bunların karşılaştırılması da planlanarak, 31 antropometrik 

ölçü ile öğrencilerin kimliği, yaşı ve cinsiyetini belirleyen demografik bilgiler alınmıştır. 

Bunun içim hazırlanan anket formuna teknisyenler tarafından alınan antropometrik 

ölçüler işlenmiş ve daha sonra da bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayar ortamında 

verilerin analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. 

 Sıra ve sıra altlığı tasarımında ve diğer araştırmalar için alınan antropometrik 

ölçülerin kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı ve birlikte yüzdelik (persentil) değeri, 

ortalamaları, standart sapma ve anlamlılık (t testi) testleri yapılmıştır. 

 Önceden yapılmış ve Fakültemizde kullanılan sıra ve sıra altlıklarını kullanan 

öğrencilerin, antropometrik boyutları dikkate alınmadan tasarlanıp üretildikleri 

görülmüştür. Aynı durum büyük oranda diğer ülkeler için de büyük oranda geçerlidir. 

 Eğitim ve öğretimde önemli katkılar ve motivasyon sağlayan, aynı zamanda 

öğrencilerin tertip, düzen, temizlik kavramı ve planlı çalışma yeteneklerinin 

gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Ergonomik tasarlanıp üretilen 
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her tür ürün öğrencilerin sağlıklı olmaları ve sağlıklı gelişmelerinde katkıları inkâr 

edilemez niteliktedir. 

 Bu nedenle bir ülkenin teminatı olan, çocuklarımız ve gençlerimiz için yapılan her 

türlü çaba ve harcamanın geleceğe yapılmış en büyük yatırım olduğu gerçeğiyle 

hareket etmeliyiz kanısındayız. 
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 ABSTARCT 

 All kinds of tools, machinery, equipment, construction, hardware to be produced 

and the living areas should be designed in accordance with ergonomic criteria so as to 

make the human life easier. For a product to be ergonomic it is a necessity that it should 

bear the basic criteria such as anthropometrical suitability, functionality, technological 

feasibility, originality, aesthetics and affordability. Designing a product according to the 

anthropometric size of the beneficiary is one of the most important requirements for the 

product to be fit for purpose and also make the life easier.  

 According to the university students in our country, being able to perform the 

ergonomic sequence and under sequence design can only be achieved by determining the 

anthropometric measurements that are specific to them. This study was conducted  

among 400 students (200 males; 200 females) and belonging to Ankara University Faculty 

of Letters students which were selected randomly. 31 Anthropometric measurements and 

Body fat and distribution were measured from each students. Students age, gender and 

some demographic information were recorded.  

 The anthropometric measurements were put in the form of a questionnaire 

prepared for this purpose by technicians and then transferred to the computer. Computer 

based data analysis was made and evaluated.  

 During the ergonomic sequence and under sequence design, the measurements 

taken separately for male and female students, and the percentage value, mean, 

standard deviation and significance tests were conducted.  

 It was observed that the pre-made ergonomic sequence and under sequence 

design used by the students at our faculty were designed and produced without taking 

into account the anthropometric dimensions.  

 The is largely true for other countries, too. It plays an important role in providing 

significant contributions and motivation to education and training, and role in the 

development and the settlement of students’ capabilities of planned work, order, 

cleanliness and organization.  
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 The contribution of each type of product designed and manufactured 

ergonomically for the students to be healthy is undeniable to their development. 

Therefore, we are of the opinion that we must act taking the fact into consideration that 

every effort and spending is the biggest investment made towards the future of our 

children and youth that are the guarantees for a country. 
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 G İ R İ Ş 

 İnsan, yeryüzünde kültüre sahip tek canlı türüdür. Kültürün de temel öğelerinden 

biri üretimdir. İnsan çevresindeki maddelerden yararlanarak ilk taş aletleri 

yapmasından itibaren yaptığı ve ürettiği her ürün amacına ne kadar uygun ise insan 

yaşamına o oranında kolaylık sağlamıştır. Bir ürünün insan yaşamında kolaylık 

sağlayabilmesi için her şeyden önce, onu kullanan veya ondan yararlananın özellik ve 

kapasitesine uygun olarak yapılması gerekir. Bu düşünülmeden yapılacak her ürün 

insan yaşamına kolaylık sağlamadığı gibi sıkıntı verir, hatta zararlı bile olabilir (Akın ve 

ark. 1998; Akın ve Sağır, 1998). 

 İnsan, doğumdan başlayarak yaşamı boyunca bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik, 

erişkinlik ve yaşlılık gibi dönemleri içeren bir yaşam sürer. Bu dönemlerde farklı hızda 

ve oranda büyüme, gelişme ve değişme gösterir. Bu dönemlerdeki büyüme, gelişme ve 

değişmelerdeki farklılıklar, toplumun dolayısıyla bireylerin sahip oldukları genetik yapı 

ve çevresel koşulların etkisi ve etkileşimine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 

her toplumun kendine özgü özellik ve kapasiteleri vardır. Özellikle büyüme ve 

gelişmenin daha hızlı olduğu çocukluk ve gençlik dönemlerinde çevresel koşulların her 

yönüyle uygun olması bireyin biyolojik, ruhsal ve bilişsel gelişiminde önemli olduğu 

bugün herkes tarafından bilinmektedir (Akın, 2012; Akın ve ark. 2012; Sabancı ve 

Sümer, 2011). 

 İnsan sosyal, kültürel, psikolojik, fiziksel gereksinim ve isteklerini karşılarken bir 

takım alet, araç-gereç, makine, yapı ve donanımları kullanır. Bunlardan maksimum 

düzeyde yararlanabilmesi, kullanılan her ürünün insanın statik ve dinamik 

antropometrik ölçülerine uygunluğu ile doğru orantılıdır. İnsanın aktivite mekânlarının 

ve donanımlarının tasarımı ve düzenlenmesinde insanın antropometrik ölçüleri 

gözönüne alınmalıdır. İnsanın vücut ölçüleri istenilen şekilde yeni baştan 

tasarlanamayacağına göre, insanın antropometrik ölçülerine uygun mekân ve donatı 

elemanlarının tasarlanması söz konusu olmalıdır. İnsan boyutlarını ele alan da 

antropometri tekniğidir. Antropometri insan boyutunu metrik olarak ifade eden bir 

tekniktir. Antropometri tekniği yardımıyla, bireyler ve insan grupları arasındaki 

farklılıkları saptayarak, daha geniş insan kitlesine uygun tasarımlar yapmaya olanak 
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sağlar. Bu sayede insan ile onun kullandığı, alet, makine, araç-gereç, donanım, yaşam 

alanlarının uygun etkileşimi söz konusu olabilir. Dolayısıyla da rasyonel, fonksiyonel ve 

sağlıklı kullanım, bunun sonucunda da yapılan işten eylemden verim elde edilebilir 

(Harris and Straker, 2000; Pheasant, 1990; Özok, 1998). 

 Antropometrik ölçüler, yaş, cinsiyet, yapılan iş, yaşanılan yer, fiziksel aktivite. 

beslenme ve sosyoekonomik düzeye göre farklılık gösterir. İnsanların yaşam kaliteleri, 

ortamın düzenliliği, vücut sağlığı, rahatı ve performansı, kullandıkları alet, makine, araç-

gereç, yapı alanının insana uygun olarak tasarlanmasıyla sağlanabilir. İş yeri ve yaşam 

alanlarında bireyin emniyeti düşünüldüğünde, olası kazaların en aza indirilmesi için 

yapılacak her türlü tasarımda kullanıcıların antropometrik ölçülerinden yararlanmakla 

mümkün olur (Tuncay ve Melemez, 2000; Pheasant, 2002; Troussıer et. al, 1999). 

 Öğrenciler, biyolojik, ruhsal ve bilişsel büyüme ve gelişmelerinin en önemli 

aşamalarında, günün önemli bir bölümünü okul sıralarında geçirmektedirler. 

Öğrencilerin her alanda büyüme ve gelişme döneminde olmaları ve zamanlarının 

epeyce bir kısmını okul sıralarında geçirmelerinden dolayı, ergonomik kriterlere uygun 

sıra ve sıra altlıklarının tasarımı yapılarak üretimlerinin yapılmasının önemi artacaktır. 

Ancak ülkemizde ve diğer bazı ülkelerde üretilen okul sıralarının büyük bir kısmının 

öğrencilerin antropometrik ölçüleri dikkate alınmadan üretildikleri bildirilmektedir 

(Molenbroex, 2003; Parcells et. al, 1999; Knightanal and Noyes, 1999). 

 Okul sıraları ergonomik kriterler dikkate alınmadan üretildikleri için birçok öğrenci 

yüksek veya alçak sıra ve sandalyelerde oturmaktadırlar. Ülkemizde okul sıra ve sıra 

altlıklarının da Almanya ve İngiltere okul çocukları üzerinde yapılmış antropometrik 

çalışmalardan elde edilen verilerden yararlanılarak üretildiği saptanmıştır. Gerçekten 

yaşam alanlarının estetik, fonksiyonel, insana uyumlu olabilmesi, her ürünün insan 

yaşamını kolaylaştırması, insanın psikolojik ve bilişsel açılardan sağlıklı gelişebilmesi 

antropometrik ölçülere uygun tasarlanması ile gerçekleşebilir. Kullanıcı özellikleri 

düşünülmeden farklı sosyoekonomik ve kültürel özelliğe sahip toplumlar için yapılmış 

ergonomik ve antropometrik çalışma verilerinden yararlanılarak yapılmış ürünlerin de 

ne kadar hatalı ve zararlı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz (Oyewole et. al, 2010; Linton, 

1994; Medd, 1993). 
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 Ergonomide antropometrik veriler, yaşam ve çalışma alanlarının makine, alet, yapı 

ve donanım tasarımında geniş kullanım alanı bulunmaktadır. Antropometrik veriler, 

zamanlarının çoğunu okul sıra ve sıra altlıklarında geçiren ve uygun duruş pozisyonu 

olması gereken öğrenciler için geçerlidir. Ergonomik olarak düzenlenmiş çalışma ve 

yaşam alanları, alet, makine, yapı ve donanımlar öğrencilerin vücut, ruhsal ve bilişsel 

yapısının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı gibi motivasyonunu sağlayarak, kısa 

sürede daha fazla bilgi ve beceri kazanmasına da neden olacaktır. Ayrıca düzen ve 

tertipli, planlı olmayı da öğrenecektir (Linton et. al, 1994; Knight and Noyes, 1999; Dul 

and Weerdmeester, 2007). 

 Bu proje çalışmasında üniversitemiz öğrencilerimizin bazı antropometrik ölçüleri 

alınarak, yüzdelik (percentil) değerleri hesaplanarak, öğrencilerimizin antropometrik 

ölçülerine uygun sıra ve sıra altlığı tasarımı yapılmaya çalışılmıştır. 

 3 AMAÇ 

 İnsanın yeryüzünde görüldüğü andan itibaren bulunduğu çevreye uyma ve 

çevresini sahip olduğu bilgi, deneyim, yetenek ve teknolojik düzeye bağlı olarak 

yaşamını kolaylaştıracak şekilde düzenlemeler yapmaya çalışmıştır. Ancak 19. yüzyılın 

sonlarına özellikle de 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar yapılan alet, araç, gereç, makine, 

yapı ve donanımların onu kullanacak veya yararlanacak olan insanın özellik ve 

kapasitesine uygun tasarlanıp üretilmediğini görmekteyiz. Günümüzde bile çoğu 

ürünlerin kullanım ya da kullanıcıların özellik ve kapasitelerine göre üretilmediği 

yapılan araştırmalarla ortaya konmaktadır. Bu ise asırlardır devam eden ve tasarlanan 

ürünlerin işlevsellik, teknolojiklik, orijinallik, estetiklik, kullanıcı beğenisi, ekonomiklik 

ve antropometriklik gibi ergonomik kriterlere göre yapılması çalışmaları ve çabaları 

gereği gibi amacına ulaştığı söylenemez. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin eğitimleri 

süresince kullandıkları sıra ve sıra altlıklarının ergonomik tasarımında olmazsa olmaz 

kriterlerinden biri olan antropometrik ölçü değerlerinin yüzdeliklerini (percentil) tespit 

etmek ve bu verilere uygun bir sıra ve sıra altlığı tasarımını gerçekleştirme amacımızın 

temelini oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencilerin metrik (antropometrik) ölçülerini 

belirleyerek öğrencilerle ilgili yapılacak tasarımlarda referans alacak antropometrik 
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değişkenleri ortaya koyarak bilim dünyasına sunmak diğer bir amacımızı 

oluşturmaktadır. 

 DERS ARAÇ VE GEREÇLERİNİN OKULLARA GİRİŞİ 

 Osmanlı İmparatorluğunda 1839 da başlayan Tanzimat Hareketiyle, bazı saray ve 

aydın kişiler yenileşmenin eğitim ve öğretim yoluyla yaygınlaşacağı düşüncesiyle, başta 

öğretmenler olmak üzere, okullarda bazı yenileştirme girişimleri başlatmışlardır. Ancak 

Tanzimat’tan önce, eğitim-öğretimde yenileşme hareketleriyle ilgili bazı yetkililerin 

girişimleri vardır. O dönemin üniversite düzeyindeki Medreselerde eğitim kalitesinin 

düşmesi, Medreselerde bozulmanın giderek artması, bu konuda yeni girişim ve 

önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu amaçla ilk kez, askeri okullar olan 

Mühendishane, Tıbbiye ve Harbiye gibi yüksek okullar açılmaya başlamıştır. Bu yüksek 

okullarda yenilikler ders programında olduğu gibi binalarda, ders araç ve gereçlerinde 

de görülmüştür. 

 Ders araç ve gereçlerinden okul sıra ve sıra altlıkları, öğretmen kürsüsü ve yazı 

tahtasının kullanılması yeniliklerin başında gelir. Bununla ilgili bilgi ve açıklama Yahya 

Akyüz’ün Türk Eğitim Tarihi (2001) isimli eserinin 199 sayfasında aynen şu açıklama yer 

alır. ’’Sıra ve öğretmen kürsüsü ilk kez askeri okullarda kullanılmıştır. Örneğin 

Mühendishane-i Berri-i Hümayun ‘da (1773-1794) her dershanede üçer sıra ve her 

sırada kitap koymak için çekme gözler bulunuyordu. Her sıranın başında mülazım ya da 

çavuş denen yetenekli bir öğrenci oturur, o sıranın öğrencilerine nezaret ve kumanda 

ederdi. Öğrencileri tamamıyla görebilmek için her dershanede üç basamak ile çıkılan 

öğretmen kürsüsü vardı.’’ 

 Tanzimat hareketiyle (1839) başlayan eğitim öğretim anlayışı ve uygulamalarında 

görülen yenilik (Usul-i cedit) çabaları sonucu sivil okullara sıra ve öğretmen kürsüsünün 

girmesi, ilk olarak Rüştiyelerde (Ortaokul) başlamıştır. Dönemin Mekâtib-i Umumiye 

Nazırı Ahmed Kemal Efendi (sonra Paşa) 1849’larda sıra ve öğretmen kürsüsünü 

Rüştiyelere sokmaya çalışmış. Fakat medreseliler bunlara tepki göstermiştir. Sübyan 

mekteplerine (ilkokul) sıra ve öğretmen kürsüsünün girmesi ise 1870’lere rastlar. O 

dönemde yine medreselilerin tepkilerine rağmen Süleymaniye’deki sübyan 

mekteplerine, Selim Sabit ve Abdi Kamil Efendilerin çabalarıyla girebilmiştir. Aynı 
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yılarda Selanik’te okullarda yenilik hareketlerini ve anlayışını yaymaya çalışan 

öğretmenler de sıra ve öğretmen kürsülerini sınıflarda kullanmışlardır. Yine Akyüz’ün 

(2001) eserinin 199 ‘uncu sayfasında ‘’Örneğin Atatürk’ün ilk öğretmeni Şemsi Efendi, 

okuluna kürsü ve çam tahtalarından burcu burcu sıralar yaptırmış, Medreselilerin 

kışkırttığı kişiler bunları tahrip etmişlerse de Şemsi Efendi yılmamıştır. Ancak, yenilikler 

sübyan mekteplerinde II. meşrutiyet (1908) yıllarına kadar uzanan bir zaman içinde 

yerleşebilmiştir.’’ cümleleri yer almaktadır. 

 Kara tahta (yazı tahtası) 1849’lardan itibaren Rüştiyelere, 1870’lerden itibaren de 

sübyan mekteplerine girmeye başlamıştır. Taş tahtanın (ardoise denen ‘Fr.’ taştan 

yapılır) sivil okullara girişi ise kara tahtadan öncedir. Sübyan mekteplerine ilk kez 

1847’de girebilmiştir. Sınıf araç ve gereçlerinin okullara her birinin girişinde nedense 

medreseliler daima karşı çıkmışlardır. Sınıflara sıra, öğretmen kürsüsü, kara tahta gibi 

okul araç ve gereçlerinin okullara girişinde medreselerin karşı çıkması, Türk eğitim 

tarihi açısından çok düşünülmesi gereken bir davranıştır. 

 Cumhuriyet döneminin başlangıcından, itibaren yapılış biçimleri çok farklı sıraların 

kullanıldığını görüyoruz. Ancak bunların büyük çoğunluğu bunları kullanan öğrencilerin 

vücut ölçüleri dikkate alınmadan üretilmişlerdir (Burdurlu ve ark, 2006; Akyüz, 2001; 

Kayış, 1987). 

 MATERYAL ve METOT (Yöntem) 

 a-Materyal 

 Bu Araştırma, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesinde yapılmıştır. 

Araştırmamızın materyali rastgele örneklem yöntemiyle, Fakültenin farklı 

bölümlerinden 200’ü kız, 200’ü erkek öğrenci olmak üzere toplam 400 lisans öğrencisi 

oluşturmaktadır. Haziran 2012 sonu itibarıyla Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde 6035 

lisans öğrencisi bulunmaktadır. 

 b-Metot 

 Araştırma Mart 2012 ile Haziran 2012 ayları arasında (4 ay), rastgele örneklem 

yöntemiyle seçilen öğrenciler, önceden hazırlanan anket (araştırma) formuna (Ek. 1), 

araştırmanın yeri, tarihi, öğrencinin yaşı (gün-ay-yıl) ve cinsiyeti kaydedilmiştir. Daha 
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sonra, yine önceden yetiştirilen antropometri teknisyenleri tarafından, öğrencilerden 

toplam 31 antropometrik ölçü alınmıştır. 

 Araştırmada denek (katılımcı) olarak seçilen kız ve erkek öğrencilerin sağlıklı ve her 

hangi bir bedensel özrünün olmamasına dikkat edilmiştir. Deneklerden antropometrik 

ölçüler alınırken en az giysili olmalarına ve aletlerin kalibrasyonlarına özen 

gösterilmiştir. 

 Antropometrik ölçüler, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

Koordinasyon Birimine, sunulan ve kabul edilen 12A5358001 kodlu proje kapsamında 

alınan, Antropometre Seti, Haltain Portable Stadiometre, Holtain Oturma Yüksekliği 

Ölçüm Masası, Haltoin Skinfod (Caliper) Deri Kıvrımı Pergeli ve Fizik Antropoloji 

Anabilim Dalında bulunan Tanita aletleriyle alınmıştır. 

 Araştırmamızda alınan antropometrik ölçüler, Antropometrik Standardization 

Referans Manual ve Martin ve Saller’in (1957) öngördüğü teknikler doğrultusunda 

alınmıştır. Ayrıca İnternational Biological Programme (IBP) (Weiner and Lourie 1969, 

Tanner ve ark. 1969) ile Antropometrica (Nortan and Ods, 2004) önerileri de 

gözönünde bulundurulmuştur (Akın ve ark., 2012). 

 Deneklerden Boy Uzunluğu, Ağırlık, Uzanma Mesafesi, Tümkol uzunluğu, Üstkol 

uzunluğu, Önkol Uzunluğu, Dirsek-Parmakucu Arası Mesafesi, Maksimum Vücut 

Genişliği, Omuz Genişliği, Otururken Basen Genişliği, Otururken Karın Derinliği, Büst 

Yüksekliği, Otururken Göz Yüksekliği, Otururken Omuz Yüksekliği, Oturma Yeri-Dirsek 

Yüksekliği, Oturma Yeri-Üstbacak Uzunluğu, Otururken Kalça-Popliteal Uzaklık, 

Otururken Diz Yüksekliği, Dirsek Genişliği, Diz Genişliği, Üstkol Çevresi, Bel Çevresi, 

Kalça Çevresi, Baldır Çevresi, Biceps DKK, Triceps DKK, Subscapular DKK, Subraspinale 

DKK ve Baldır DKK. (toplam 31 ölçü) alınmıştır. 

 Araştırma formuna kaydedilen antropometrik ölçüler, bilgisayar ortamına 

teknisyenler tarafından aktarılmıştır. SPSS 17 programında ölçümlerin dağılımları 

incelenerek sapkın olan değerler tespit edilerek, veri girişlerinin doğruluğu tekrardan 

sağlanmıştır. Erkek ve kız öğrencilerin ortalama değerleri başta olmak üzere standart 

sapmaları, maksimum ve minimum değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca kız ve erkek 
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öğrencilerin antropometrik ölçüm değerleri arasındaki anlamlılık değerleri (t) testi 

yardımıyla belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerine yönelik sıra ve sıra altlığı tasarımında 

kullanılmak üzere erkek ve kız öğrencilerden elde edilen antropometrik ölçümlerin 

persentil (yüzdelik) değerleri (% 3, % 5, % 10, % 25, % 50, % 75, % 90, % 95 ve % 97 ) 

hesaplanmıştır. 

 

Araştırmamızda öğrencilerden alınan antropometrik ölçülerin alınış teknikleri 

aşağıda tanımlanmıştır.   

 1- Boy (Height: Stature) 

 Antropometre ile alınır. Denek (katılımcı) düz ve yere paralel bir zeminde bulunan 

antropometre tahtasının üzerine çıkarılır. Ölçü, iki kişi tarafından alınmalıdır. Ölçü alan 

kişilerden biri deneğin ön tarafında bulunarak, parmaklarıyla deneğin mastoid ve 

elmacık çıkıntılarından yumuşakça yukarı doğru çekerek deneğin en büyük boyunu 

kazanmasını sağlamalıdır. Baş frankfurt düzleminde, omuzlar serbest, sırt düz ve yukarı 

doğru gergin tutulmalı. Topuklar bitişik ve topukların birleştiği yer ile ayak parmakları 

arasında yaklaşık 450 lik açı bulunmalıdır (Posture pozisyonu). Ölçen kişilerden biri 

antropometrenin horizontal kolunu deneğin başına kadar indirirken, diğeri, deneğin 

mastoidleri ve elmacıklarından yumuşak çekmeyi sürdürmelidir. Deneğin başı 

antropometrenin horizontal koluna dik olmalı ve horizontal kol başın ortasına 

rastlamalı ve hafifçe başın üzerine konmalıdır. Horizontal kol, deneğin başına fazla 

basınç yapmamalıdır. Ayrıca, denek mastoid ve elmacıklarından çekildiğinde topuklarını 

yerden kaldırmadığından emin olmak için deneğin topukları gözlenmelidir. 

Araştırmalarda boy ölçüsünün günün hangi saatinde alındığına dikkat edilmelidir. 

Ölçüler tercihen sabah saatlerinde alınmalıdır. 

 Bebeklerin boyu sırt üstü yatar durumda, bebek ölçme masasında infantometre ile 

alınır. Ölçüyü alanlardan biri bebeğin başını frankfurt düzleminde tutar ve başın en uç 

noktasını sabit baş tahtasıyla temas ettirmek için yumuşak çekmeyi uygular. Diğeri, 

bebeğin ayaklarını ayak parmakları yukarı bakacak şekilde tutar ve hafifçe çekerek, 

hareketli ayak tahtasını bebeğin topuklarına temas ettirecek şekilde yaklaştırarak boy 

uzunluğu ölçüsünü alır. 
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 2- Sırt (Omuz) – Parmak Ucu Uzaklığı, Uzanma Mesafesi (Shoulder fingertip 

length, Forward reach) 

 Antropometreyle iki kişi tarafından alınır. Denek, yine boy uzunluğu alınırken 

durduğu pozisyondayken, sol kolunu gergin durumda öne doğru yere paralel olarak 

açar. Ölçü alanlardan biri, antropometrenin yatay kollarından birini deneğin sırtının sol 

tarafına ve en çıkıntılı kısmına koyar. İkinci ölçü alan kişi de antropometrenin diğer 

yatay koluna deneğin sol elinin orta parmağının uç kısmına hafifçe temas ettirir 

durumda ölçü alınır. Ölçü alma esnasında antropometre yere paralel olmalıdır. 

 3- Tümkol Uzunluğu (Total upper length)  

 Antropometreyle iki kişi tarafından alınır. Ölçü alanlar, deneğin sol yanında ve 

denekle birlikte ayakta dururlar. Ölçü alanlardan biri deneğin kolu ve elini hafifçe öne 

ve yana gelecek şekilde tutarak, sol kolun tam uzunluğunu kazanmasına yardım eder. 

Ölçü alan diğer kişi, antropometrenin yatay kolunu deneğin acromion noktasına 

koyarken, kolun tam uzunluk kazanmasına yardımcı olan kişi ise antropometrenin diğer 

yatay kolunu deneğin en uzun parmağının ucuna (daktilion noktası) hafifçe temas 

ettirerek ölçünün alınmasını sağlar. Kol ile antropometrenin eksenlerinin birbirine 

paralel durumda olmasına dikkat edilmelidir. 

 4- Üstkol Uzunluğu (Upper arm length)  

Antropometre ile alınır. Ölçü alan kişi deneğin sol yanında bulunur. Ölçü alan kişi ve 

denek ayakta durur. Ölçü alan kişi, antropometrenin bir yatay kolunu deneğin sol 

kolunun acromion noktasına, antropometrenin ikinci yatay kolunu da raidusun 

olecranon kısmındaki dış-üst sınırına (radiale noktası) koyarak ölçüyü alır. Radiale 

noktasının belirlenmesi için denek ön kolunu, dirsekten 900 bükerek yere paralel 

vaziyette göbeğine doğru çeker. 

 5- Önkol Uzunluğu (Forearm length) 

 Antropometre ile alınır. Ölçü alan kişi deneğin önünde ve her ikisi de ayakta durur. 

Denek önkolunu, üstkolu ile 900 açı yapacak şekilde kıvırarak, midesi ve karaciğeri 

üzerine uzatır. Ölçü alan kişi, antropometre ile radiusun (Ön kol kemiği), radiale 

noktası ile lateral styloid’e (stylion noktası) kadar olan uzunluğu ölçer. 
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 6- Dirsek–Parmak Ucu Arası Mesafesi (Olecranon–Dactilion) (Elbow fingertip 

length) 

 Ölçü antropometreyle alınır. Denek ayakta ve boy uzunluğu alınan pozisyonda, 

ölçü alan kişi deneğin sol yan tarafında durur. Denek kollar aşağı sarkmış durumda iken 

sol ön kol ve elini, üst kolunu önkolu ile 900 yapacak şekilde büker ve parmaklarını 

gergin ve birbirleriyle bitişik halde açar. Önkol ve elinin bu durumda karın kısmına 

doğru getirir. Ölçü alan kişi, antropometre ile olecranon-dactilion noktaları arasını 

ölçer. 

 7- Maksimum Vücut Genişliği (Maximum body breadth) veya Otururken Omuz 

Genişliği (Shoulder breadth, bideltoid)  

 Birey ayakta iken iki üst kol arasındaki en geniş mesafedir. Ölçü arkadan büyük çap 

pergeli veya antropometreyle alınır. 

 8- Omuz Genişliği (Biacromial breadth) 

 Büyük çap pergeli veya antropometreyle alınır. Denek kolları aşağıya doğru sarkmış 

ve omuzları gevşek olarak ayakta durur. Böylece deneğin maksimum omuz genişliğini 

vermesi sağlanır. Ölçüyü alan kişi deneğin arkasında durarak, iki elinin işaret 

parmaklarıyla her iki kürek kemiğinin omuz ekleminin tam üstünde bir sırt olarak 

hissedilen akromial çıkıntının dış kenarındaki acromion noktalarını bulur. Daha sonra 

büyük çap pergelinin iki ucunu bu noktalara koyarak ölçüyü alır. Büyük çap pergeli ölçü 

alınırken yere paralel tutulmalıdır. 

 9- Otururken Kalça Genişliği (Sitting hip breadth)  ?Otururken Basen Genişliği 

(Sitting hip breadth)? 

 Antropometreyle veya büyük çap pergeliyle alınır. Ölçü, iki kişi tarafından 

alınmalıdır. Bunlardan biri deneğin büst kısmının dik durmasını ve yere ayaklarını dik 

durumda basmasına yardımcı olurken diğeri, deneğin arka tarafında durur ve 

antropometreyi yere paralel konuma getirerek antropometrenin iki yatay kollarını 

deneğin kalçalarının yanlardan en geniş kısımlarına getirerek ölçüyü alır. 
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 10- Karın Derinliği (Abdominal depth) 

 Ölçü büyük çap pergeliyle alınır. Oturma konumunda önde karnın en çıkıntılı kısmı 

ile arkada belin en girintili yeri arasındaki genişliktir. 

 11- Büst (Oturma = Verteks–Basen Uzunluğu) Yüksekliği (Sitting height)   

 Antropometreyle alınır. Denek bir masaya oturarak bacaklarını, ayakları bir yerden 

destek almayacak şekilde sarkıtır. Dizlerinin arkaları masanın kenarının üstünden iki 

parmak kadar dışından olmalıdır. Bu ölçünün iki kişi tarafından alınması daha 

uygundur. Ölçüyü alan kişilerden biri, deneğin sol yanına geçerek bir eliyle deneğin sırt 

kısmını, diğer eliyle göğüs kısmını tutarak, sırtı yukarı doğru gerilmiş bir şekilde 

oturmasına yardımcı olurken, diğeri çene altına yumuşak bir çekme uyguladıktan sonra 

başın frankfurt düzleminde tutulmasını sağlar. Bu sırada deneğin, üst bacak ve kalça 

kasları kasılmış olmamalıdır. Deneğin sol yan tarafında duran ölçü alacak kişi, 

antropometreyi yere dik olarak tutar. Bu sırada antropometre deneğin sacral ve inter 

scappular bölgeleriyle temas halinde tutarak büst yüksekliği ölçüsü alınır. Deneğin büst 

yüksekliği ölçüsü alınırken denek ellerini, bacağının üst kısmına koyar. Deneğin ayağı 

masadan aşağı doğru sarkık olması ve masanın kenarının üstünden iki parmak kadar 

dışında olmalıdır. 

 12- Otururken Göz Yüksekliği (Sitting eye height) 

 Antropometreyle alınır. Denek bir masaya oturarak büst yüksekliği alınan 

pozisyonda durur. Ölçünün iki kişi tarafından alınması daha uygundur. Ölçüyü alan 

kişilerden biri, deneğin büst yüksekliği alınır pozisyonda durmasını sağlarken, diğeri sol 

tarafından antropometreyi masanın üzerine dik olacak şekilde koyar. Antropometrenin 

yatay kolunu deneğin göz bebeği hizasına getirerek ölçü alınır. Ölçü alınırken, 

antropometrenin deneğin sol ön tarafına ve yere dik olacak şekilde tutulması 

gereklidir. Antropometrenin yatay kolunun dikkatle göz bebeği hizasına yaklaştırılması 

daima hatırlanmalıdır. Deneğin üzerine oturacağı masanın sağlam olması, sarsılmaması 

ve deneğin oturduğunda ayakları bir yerden destek almayacak şekilde sarkıtılmasına 

yardımcı olunmalıdır. Ayrıca deneğin ayağı sarkık durumda ve dizlerinin arkası masanın 

kenarının üstünden iki parmak kadar dışında olmalıdır. 
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 13-  Otururken Omuz Genişliği (Shoulder breadth, bideltoid) 

 Denek oturma pozisyonundayken omuzlar arasındaki maksimum genişliktir. Ölçü 

büyük çap pergeliyle alınır. 

 14- Otururken Oturma Yeri–Dirsek Yüksekliği (Sitting elbow height) 

 Ölçü antropometreyle alınır. Oturak kısmının yüksekliği ayarlanabilir, geniş ve 

yanları açık bir sandalyede ölçünün alınması gereklidir. Denek sandalyeye 

oturduğunda, alt ve üst bacaklarının birleşme yeri dik açı yapacak ve ayakları yere dik 

basacak durumda olmalıdır. Ölçü iki kişi tarafından alınmalı, biri deneğin büst yüksekliği 

alınan pozisyonda ve ayakların yere dik basmasına ayrıca önkol ile üstkol dik açı 

yapacak durumda ön kolun yere paralel tutmasını sağlamalıdır. Diğer ölçü alan kişi 

antropometreyi deneğin sol yan kenarına gelecek şekilde, sandalyeyi dik olarak koyar 

ve antropometrenin yatay kolunu deneğin dirsekteki radiale noktasına getirerek 

ölçüyü alır. 

 15- Otururken Oturma Yeri–Üst Bacak Yüksekliği (Thigh thickness)   

 Ölçü antropometreyle iki kişi tarafından alınır. Ölçüyü alan kişilerden biri, deneğin 

otururken dizaltı yüksekliği pozisyonunda sandalyeye oturmasına yardımcı olur. Diğeri, 

antropometreyi sandalyenin oturak kısmına ve deneğin sol yanına dik olarak koyar. 

Antropometrenin yatay kolu üstbacağın en yüksek noktasına getirilerek ölçü alınır. Üst 

bacağın en yüksek noktası, antropometre bacağa paralel olarak hareket ettirilerek 

bulunur. Bu nokta genellikle üstbacağın ortalarındadır. 

 16- Üstbacak Uzunluğu (Upper leg (thingh) length) 

 Aynı şekilde uyluk kemiğindeki caput femoris’in üst noktası belirlenemediğinden, 

üst bacak uzunluğu ölçüsünü tam olarak almak mümkün değildir. Bu ölçü iki farklı yolla 

alınır. 

 a- Denek, masaya ayakları sarkmış konumda oturur. Antropometrenin sabit kolu 

baskı yapmayacak şekilde, kalçadaki kaba etlerin en arka noktasına baskı yapmadan 

yerleştirilir. Antropometrenin hareketli kolu diz kapağının ön kenarındaki en çıkıntılı 

noktaya getirilerek alınır.  
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 Bir diğer alış şekli de ölçüyü alan kişilerden biri, deneğin otururken dizaltı 

yüksekliği pozisyonunda sandalyeye oturmasına yardımcı olur. Diğeri, antropometreyi 

yere paralel olarak getirir. Antropometrenin bir kolunu önde dizin en çıkıntılı yerini, 

diğer yatay kolu arkada kalçanın üzerinde hareket ettirerek, en arka kısmını bularak 

ölçüyü alır. Bu ölçüye aynı zamanda “Otururken Kalça–Diz Uzunluğu (Buttock–knee 

length)” da denmektedir.  

 b – Ölçü oturarak antropometre ile alınır. Antropometrenin sabit kolu kalçadaki 

kaba etlerin en arka noktasına, hareketli kol ise uyluğun alt tarafındaki femorale 

noktasına yerleştirilerek ölçü alınır. 

 17- Otururken Kalça–Popliteal Uzaklık (Buttock–popliteal length) 

 Ölçü antropometreyle iki kişi tarafından alınır. Ölçüyü alan kişilerden biri, deneğin 

oturak kısmının yüksekliği ayarlanabilen sandalyede, alt ve üst bacaklarının birleşme 

yeri dik açı yapacak ve ayakları yere dik basacak şekilde sandalyeye oturmasına 

yardımcı olur. Öte yandan deneğin büst kısmı da dik olarak durmalıdır. Ölçü alan diğer 

kişi, antropometreyi yere paralel hale getirerek antropometrenin yatay kolunun birini 

arkada kalçanın en çıkıntılı yerine, diğerini alt ve üst bacağın arkadan birleşme yerine 

koyarak ölçü alınır. Alt ve üst bacağın arkada birleşme yerinin dik açı yapacak şekilde 

durması sağlanmalıdır. 

 18- Otururken Diz Yüksekliği (Popliteal yükseklik – Knee height) 

 Antropometreyle veya Padometreyle ölçü alınır. Oturak kısmı ayarlanabilir 

sandalyeye denek oturur. Deneğin, alt ve üst bacaklarının birleşme yeri dik açı yapacak 

ve ayakları yere dik basacak şekilde sandalyeye oturması, ölçüyü alan bir kişi tarafından 

sağlanmalıdır. Ölçüyü alan ikinci kişi antropometreyi deneğin sol ayağının yan tarafına 

dik olarak koyar. Antropometrenin yatay kolu dizin en yüksek kısmına konarak ölçü 

alınır. 

 19- Otururken Dizaltı Yüksekliği (Popliteal Yükseklik – Popliteal height) 

 Antropometreyle alınır. Denek, oturak kısmının yüksekliği ayarlanabilen bir 

sandalyeye oturur. Ölçü, iki kişi tarafından alınmalıdır. Ölçüyü alan kişilerden biri, 

deneğin alt ve üst bacaklarının birleşme yeri dik açı yapacak ve ayakları yere dik 
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basacak şekilde sandalyeye oturmasını sağlar. Ayrıca, deneğin büst kısmının dik 

durması ve ellerini üst bacağın üstüne koymasına dikkat edilir. Ölçüyü alan ikinci kişi 

deneğin sol ayağının yan tarafına, antropometreyi dik olarak koyar. Antropometrenin 

yatay kolunu alt ve üst bacakların iç tarafta birleşme yerine koyarak ölçüyü alır. Ölçü 

alınması sırasında deneğin ayağı çıplak ve yerin düz olması gereklidir. 

 20- Dirsek Genişliği (Humerus kondülleri arasındaki genişlik) (Elbow breadth)     

 Küçük çap pergeli veya kılavuzlu pergelle alınır. Deneğin kolu, hafif olarak öne 

doğru çekilip, elin avuç içi yukarı bakacak şekilde dirsekten 900 bükmesi sağlanmalıdır. 

Ölçü alan kişi küçük çap pergeliyle pazı kemiğinin (humerus) alt ucunun en dışta kalan 

kısımları arasındaki genişliği alır. Ölçü alan kişi, deneğin ön tarafında bulunmalıdır. Bu 

ölçü, humerus’un içteki kondülü dıştakinden daha aşağıda olduğu için genellikle eğridir. 

Dokuları bastırmak için hafif basınç uygulanır. 

 21- Otururken Diz Genişliği  (Knee breadth) 

 Denek ayakları sarkacak şekilde sallanmayan düz bir sağlam masaya oturur. Ölçü 

alacak kişi katılımcının ön tarafına geçerek kılavuzlu pergelle dizin iç ve dış yanlarındaki 

çıkıntılı kısımlar arasındaki mesafeyi ölçerek diz genişliğini alır. 

 22- Üstkol Çevresi (Upper arm circumference) 

 Şerit metreyle alınır. İki şekilde alınır (Kaslar kasılı durumda-kaslar gevşek 

durumda). 

 a- Denek ayakta durur. Deneğin, önkolunu,  üstkoluna doğru yaklaştırıp, elini 

yumruk yaparak kol kaslarını ve bilhassa biceps kasını kasması istenir. Denek,  kol 

kaslarını germiş konumda iken deneğin ön tarafında duran ölçü alan kişi, şerit metreyle 

üstkoldaki biceps kasının karın kısmının en şişkin noktasından geçecek şekilde 

maksimum üstkol çevresi ölçüsünü alır (Kaslar gevşek durumda). 

 b- Denek ayakta dik durmalı, kol serbestçe yana sarkıtılmalı ve biceps kasının en 

şişkin olduğu (üstkolun ortası) yerin çevresine baskı uygulamadan ölçü alınmalıdır. 
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 23- Bel Çevresi (Waist circumference)  

 Bel çevresi bireyler arasında morfolojik farklılıklar göstermesi nedeniyle sorun 

yaratan ölçülerden biridir. Zayıf bireylerde bel bölgesinde vücudun en fazla girinti 

yaptığı noktadan geçmek suretiyle şerit metre yere paralel konumda tutularak ölçü 

alınır. Şişman bireylerde ise son kaburga ile crista iliaca’nın en üst noktası arasındaki 

mesafenin ortası belirlenerek, şerit metre yere paralel tutularak ölçü alınmalıdır. Ölçü 

alırken şerit metreye baskı uygulanmamalıdır. 

 24- Kalça (Basen) Çevresi (Hip circumference) 

 Ölçü Şerit metreyle alınır. Denek ayakta boy uzunluğu alınırken ki pozisyonunda 

durur. Ölçü alan kişi deneğin önünde durarak, deneğin femurlarının trochanterion 

noktalarının deri yüzeyindeki hizasından geçecek şekilde şerit metreyi yere paralel 

şekilde tutarak ve şerit metreyi gerdirerek kalça çevresi ölçüsünü alır. Bu ölçü kalçanın 

en geniş noktaları arasından geçer. 

 25- Baldır Çevresi (Calf circumference)  

 Şerit metreyle ölçülür. Denek, masaya ayakları serbestçe sarkacak şekilde oturur. 

Ölçü alan kişi deneğin önünde durarak, şerit metreyle baldırın maksimum çevresini 

ölçer. Ölçü alınırken yumuşak dokuya hafif basınç uygulanır. 

 26- Biceps Deri Kıvrımı Kalınlığı 

 Denek, triceps deri kıvrımı kalınlığı alınırken bulunduğu konumda, ölçüyü alan ise 

deneğin ön-yan tarafında olmalıdır. Biceps deri kıvrımı kalınlığı üstkolun önünde 

bulunan biceps kası üzerinden ve üstkolun ortasından alınır. Baş, işaret ve orta 

parmakla kaldırılan derinin uzun ekseni yere dik olmalıdır. 

 

 27- Triceps Deri Kıvrımı Kalınlığı 

 Ölçüm sırasında denek, ayakta kollarını kasmadan yanlara serbestçe sarkıtmış ve 

ölçüyü alan kişi deneğin arkasında olmalıdır. Ölçü, üst kolun arkasındaki triceps kasların 

üzerinden ve üst kolun tam ortasından alınır (Akromiyon ile olecranon noktaları 
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arasının ortası). Bu iki nokta arası şerit metre ile ölçülerek bulunur. Parmaklar arasında 

kaldırılan deri yere dik olmalıdır. 

 28- Subscapular (Kürek Kemiği) Deri Kıvrımı Kalınlığı  

 Sol elin başparmak, işaret ve orta parmakları ile kürek kemiğinin hemen altından, 

deri kıvrımının doğal yönelimine uyarak (deri kıvrımının doğal yönelimi vücudun dikey 

eksenine yaklaşık 45° lik açı yaparak uzanır) deri ve deri altı yağ tabakası kaldırılarak 

Deri Kıvrımı Pergeliyle ölçüm yapılır. Aşırı şişman kişilerde, deri kıvrımı, diğer bir kişi 

tarafından iki eliyle kaldırılabilir. 

 29-Supraspinale (Iliac crest) Deri Kıvrımı Kalınlığı  

 Denek ayakta boy uzunluğu ölçülürken aldığı pozisyonda durur. Ölçü alınacak 

taraftaki kolunu hafifçe arkaya doğru sarkıtır. İliocristal noktasına sol elin parmakları 

konmuş halde iken ilium kemiği üzerinde iliacristale sperior-anterior noktası bulunur. 

Bu noktanın yaklaşık 7 cm üstünden ölçüm yere 450 açı yapacak şekilde alınarak ölçü 

milimetrik olarak kaydedilir. 

 30- Baldır (Medial calf) Deri Kıvrımı Kalınlığı  

 Denek, bacağını dizden yaklaşık 90° bükerek bir sandalye üzerine kasmadan 

ayağını koyar. Deri kıvrımı, baldırın maksimal çevresi düzeyinde, bacağın medial sınırı 

üzerinde kaldırılarak alınır. Deri kıvrımı üstbacak eksenine paralel durumda 

kaldırılmalıdır.  

 31- Vücut Ağırlığı (Kilo: Body Weigth) 

 Tartı aletiyle alınır. Vücudun çıplak toplam ağırlığıdır. Tartı aletinin 100 gr’a hassas 

(duyarlı) olması uygundur. Ağırlık, tercihen çıplakken ya da denek hafif şort giymişken 

alınmalıdır. Deneğin giydiği şort araştırıcı tarafından temin edilebilir. Şort, araştırıcı 

tarafından temin edilmişse, şort tartı aleti üzerine konularak tartı aletinin göstergesi 

sıfırı gösterecek şekilde ayarlanır. Deneğin üzerinde pantolon gibi giysiler varsa bu 

giyeceklerin ağırlığı sonradan ölçülerek, giysili ölçülen ağırlıktan çıkartılarak, vücut 

ağırlığı tespit edilir. Bu giysilerin araştırma formuna işlenmesi gerekir. Vücut ağırlığı 

ölçülürken,  vücut hareketsiz dik durumda bulunmalı ve denek karşıya bakar 
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pozisyonda, ayakları hariç hiç bir yere temas etmeden durmalıdır (dik postur 

durumunda). Denek tartı aletinin üzerine ayaklarıyla (ayakkabısız) dengeli bir şekilde 

basmalıdır. Deneklerden ölçü her gün aynı saatlerde alınmalı, bu tercihen sabah 

saatleri olmalıdır. 

 Bebekler ise özel kafesi olan bebek terazisiyle ölçülür. Bebek, terazi kefesinin içine 

yatırılarak bebeğin hareketsiz olduğu anda ölçü alınmalıdır. Vücut ağılığının dijital olan 

tartı aletiyle alınması hata oranını en aza indirir. 

 Ölçümlerde, tartı aleti düz ve sert zemine konulmalı ve tartı aletinin dengeli olarak 

zemine oturduğundan emin olunmalıdır. 

 

 ARAŞTIRMADA ALINAN BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLERİN TASARIMLARDA 

KULLANIMLARI (FORM 1.’E GÖRE) 

 1-Boy Uzunluğu: Kapıların ve kapalı yerlerdeki açıklıkların yüksekliklerinin 

belirlenmesinde kullanılır. Yatak, karyola, kanepe gibi mobilyaların boylarının 

tespitinde yararlanılır. Toplumda diğer yükseklik ölçülerin değerlendirilmesinde genel 

bilgi verir. Çoğunlukla kullanıcı grubun %99’luk persentil değerleri temel alınarak 

tasarımlar yapılar. Tasarımlarda kullanıcının rahat kullanımı ve hareketi için 

mobilyaların boyutları daha geniş tutulur. 

 2-Maksimum Vücut Genişliği: Kapı, koridor, kaldırım genişlikleri ve açıklıklarının 

belirlenmesinde, toplantı salonları, masa etrafında oturma yerleri ile sıra ve sıra 

altlıklarının oturma yeri uzunlukları ve aralıkları arasındaki mesafelerin belirlenmesinde 

kullanılır. Tüm tasarımlarda, kullanıcıların rahat hareketi ve uzun süreli yorulmadan bu 

yerleri ve mobilyalardan yararlanabilmesi için daima bireyler arasında belli açıklıkların 

olmasına özen gösterilmelidir. %95’lik değeri kullanılır. 

 3-Uzanma Mesafesi: Çalışma alanlarında masa, tezgâhlar arasındaki uzaklıkların, 

otolarda ve makinelerde düğme yerlerin saptanmasında, okul sıraları genişliklerinin 

belirlenmesinde uzanma mesafesinden yararlanılır. Genellikle uzanma mesafesinin 

%5’lik değerleri kullanılır. 
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 4-Ağırlık(Kilo): Kullanılacak ve tasarım yapılacak her türlü alet, ekipman (donanım) 

ve mobilyanın tüm hacimlerinin tespitinde kullanıcıların ağırlık ölçüsü temel alınarak 

üretilir.(Örneğin, her türlü giysi ve mobilya imalatında kullanıcıların ağırlıkları dikkate 

alınarak tasarımlar yapılır. Kullanıcıların %95’lik ağırlık değerleri hacimlendirmede 

kullanılmalıdır. 

 5-Omuz Genişliği: Manto, palto, ceket ve gömlek gibi giysilerin tasarımı ile koltuk, 

sandalye ve sıra arkalıklarının ölçülendirilmesinde kullanılır ve ölçülerin %95’lik 

değerleri baz alınır. 

 6-Otururken Basen Genişliği: İç mekân düzenlemelerinde pantolon, eteklik, şort, 

kayış gibi giysilerin ölçülendirilmesinde, ekipman tasarımında, koltuk, sandalye, sıra 

altlığı gibi mobilyaların tasarımında kullanıcıların %95’lik ölçü değerleri temel 

alınmalıdır. 

 7-Otururken Karın Derinliği: Çalışma yerlerinde, masa ile koltuk arasındaki 

uzaklığın, okul sıralarında sıra ile sıra altlığı mesafesinin tespitinde yararlanılır. 

Kullanıcıların %95 ‘lik persentil değerleri alınır. 

 8-Büst Yüksekliği: Oturarak yapılan çalışma alanlarında, dinlenme yerlerinde büst 

yüksekliği ölçüsüne ihtiyaç vardır. Örneğin otomobillerde oturma yeri ile kaporta 

tavanının yüksekliğinin tespitinde büst yüksekliğinin %95 persentil değeri, sınıfta, 

oturma oda ve salonlarında pencerelerin yüksekliklerinin belirlenmesinde kullanıcıların 

%95’lik (persentil) ölçü değerleri alınır. 

 9-Oturma Göz Yüksekliği: Konferans ve toplantı salonlarının, sahne ve idare 

masalarının kolay görülebilmesi, sınıf yazı tahtası yüksekliği, televizyon ve bilgisayar 

ekranının gözü yormayacak yüksekliklere konulabilmesi için göz yüksekliği değerinin 

%95’lik ölçüsü mutfak ekipmanları, ile sınıf, salon ve oturma odalarının yer alan 

yüksekliklerinin tespitinde %5’lik ölçü değerleri alınır. 

 10-Otururken Omuz Yüksekliği: Çalışma yerlerinin tasarımında, iç mekânların 

düzenlenmesinde ve ofis, çalışma yeri ve binaların ekipmanlarının yerleştirilmesinde 

kullanılır. Ayrıca koltuk ve sandalye aralıklarının yüksekliklerinin ne kadar yüksek olması 
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gerektiğinin bilinmesinde kullanılır. Tasarımında kullanıcıların %95’lik ölçü değerleri 

kullanılır. 

 11-Oturmayeri Dirsek Yüksekliği: İç mekân tasarımlarında, masa, çalışma tezgâhı, 

sıra altlığı, kolçaklı sandalye ve koltukların kol dayanma yükseklikleri ile otobüs, uçak, 

tren koltukları gibi özel ekipmanların koltuk yüksekliklerinin belirlenmesinde, Oturma 

Yeri-Dirsek Yüksekliği antropometrik ölçüsünden yararlanılır. Tasarımının çeşidine göre 

değişmekle birlikte genelde %50’lik persentil değerin kullanılması uygun olur. 

 12-Oturmayeri Üstbacak Yüksekliği: Çalışma, oturma, okuma, yemek masaları ve 

çalışma tezgâhlarının üst yüzeyinin alt kısmının yer arasındaki mesafenin 

belirlenmesinde, sıraların alt kısmına kitap, defter, çanta gibi malzemeleri koymak için 

yapılacak gözlerin yerden yüksekliğinin ayarlanmasında bu antropometrik verilerden 

yararlanılır. Çalışanların masa, tezgâh ve sıraya oturduğunda bacakların rahat hareket 

edebilmesinde Oturma Yeri-Üstbacak Yüksekliği ölçüsüne ihtiyaç vardır. Çünkü masa, 

tezgâh ve sıraya oturulduğunda rahatsız olmadan uzun süreli oturulabilmesi için değişik 

pozisyonlarda oturulması için kolay hareket edebilmesi ve oturulabilmesi, bu ölçü 

dikkate alınarak masa, tezgâh ve sıraların tasarımın yapılması gerekir. Oturma Yeri-

Üstbacak Yüksekliğinin %95’lik persentil değerinin alınması uygundur. 

 13-Üstbacak Uzunluğu: Masa, tezgâh ve sıra açıklıklarının belirlenmesinde, 

toplantı, tiyatro alanları ile otobüs, minibüs, uçak gibi araçlarda yolcuların rahat 

oturup, hareket edebilmesi için oturma yerlerinin yerleştirilmesi ve açıklıklarının 

tespitinde Üstbacak Uzunluğu ölçüsüne ihtiyaç vardır. Toplantı salonu ve toplu taşıma 

araçlarında oturma yerleri arasındaki mesafenin dar veya geniş olması birçok sıkıntı 

olmasına neden olacaktır. Örneğin, oturma yerleri arasındaki mesafenin dar olması 

giriş çıkışlarda zorlukların yaşanmasına neden olduğu gibi, uzun süreli oturmalarda 

kalça ve dizler arka ve ön taraftaki darlık nedeniyle ayakların rahat hareketi ve oturma 

pozisyonu değiştirmede güçlükler çekileceğinden, bacak ve ayaklarda, belde yorulma 

ve ağrılar görülecektir. Tasarımlarda tespit edilen ölçünün  %95’lik persentil değerin 

kullanılması uygundur. 

 14-Otururken Kalça-Popliteal Uzaklık: İç mekân tasarımlarında koltuk, sandalye ve 

sıra altlıklarının derinliklerinin tespitinde yararlanılır. Ayrıca, salon, otobüs, uçakların 
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oturma yerlerinin boylarının (derinlik) ölçülendirilmesinde yararlanılır. Koltuk veya 

sandalyelerin oturma yeri derinliklerinin kullanıcıların Kalça-Popliteal uzunluklarından 

fazla olması, otururken koltuk veya sandalyenin arkasına yaslanmayı imkânsız kılar. 

Oturma yerinin küçük olması da basenin tam oturma yerine sığmaması, dar gelmesi, 

vücut ağırlığının yeterince oturma yerine dağılmamasına neden olacağından kısa süre 

sonra sıkıntı yaratmaya başlar. Koltuk ve sandalyenin ön taraflarının, keskin şekilde 

bitmesi, altbacaklardaki damarların, vücut ağırlığı nedeniyle fazla sıkışmasına neden 

olacağından bacakların kısa sürede uyuşmasına ve basende, belde, altbacakta ağrılar ve 

rahatsızlıklar başlayacaktır. Koltuk ve sandalyelerin oturma yerlerinin kalça ve basenin 

şekline uyacak şekilde tasarımlanması koltuk ve sandalyede uzun süre yorulmadan 

oturmaya olanak sağlayacaktır. Tasarımlarda Kalça-Popliteal Uzunluk değerinin %5’lik 

persentil değerinin kullanılması uygundur. 

 15-Otururken Diz Yüksekliği: Yine masa, tezgâh ve sıraların alt yüksekliklerinin 

belirlenmesinde yararlanılır. Masa, sandalye ve sıraların alt yüksekliklerinin az veya 

yüksek oluşu bu donanımların rahat kullanımı ve bunlardan yeterince yararlanmaya 

engel olacağından, kısa sürede yorulmaya, sıkılmaya ve vücut ağrılarının tetikleyicisi 

olacaktır. Örneğin, sıra altı yüksekliği dar olan bir sıraya öğrenci oturduğunda alt bacağı 

sıraya tam sığamayacağından, öğrencilerin ayakları, bacakları, beli rahatsız 

olacağından, kısa sürede yorulacak, dolayısıyla dikkati dağılacağından öğrenmede 

güçlük çekecektir. Uzun süreli oturmalarda ise iskelet ve kas sistemi bundan zarar 

görecektir. Tasarımlarda diz yüksekliğinin %95’lik ölçü değerleri kullanılmalıdır. 

 16-Otururken Dizaltı Yüksekliği: Her türlü, koltuk, oturak, sandalye gibi oturma 

gruplarının oturma yerlerinin yerden yüksekliğini belirlemede temel ölçü alarak alınır. 

Ayrıca tuvaletlerde klozetlerin yerden yüksekliğinin tespit edilmesinde yararlanılır. 

Koltuk, oturak, sandalye, klozet gibi oturulan yerlerin oturma yüksekliklerinin az veya 

çok yüksek oluşu, daima sıkıntı yaratır. Çünkü koltuk, oturak ve sandalyeler dinlenmek 

veya oturarak çalışmalarda kullanılır. Örneğin sandalyenin oturak yüksekliği fazla 

olduğunda altbacaklar yere değmeyeceği için sarkık kalır. Oturak yeri yüksekliği az 

olduğunda dizler yukarıda ve karna doğru bükülür. Her iki durumda da rahat oturmayı 

engellediği için ayaklar ve gövde bundan rahatsızlık duyar. Kısa sürede yorulmalar 

meydana gelir. Koltuk, oturak, sandalye ve klozetlerin oturma yeri yüksekliklerinin 
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belirlenmesinde %5’lik persentil ölçü değeri kullanılmalıdır (Kâhya ve ark., 2011; Tunay 

ve ark., 2008; Tunay ve ark., 2005). 
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 BULGULAR 

 Her toplumun ve yaş grubunun kendine özgü antropometrik ölçüleri olduğu 

bilinmektedir. Bunun için ülkemiz üniversite öğrencilerinin kendilerine özgü olan 

antropometrik ölçülerini tespit ederek, eğitimleri süresince rahat edebilecekleri sıra ve 

sıra altlıklarının tasarımında kullanılması planlanmıştır. Rastgele örneklem yöntemiyle 

belirlenen 200 kız ve 200 erkek öğrenciden sıra ve sıra altlığı tasarımının yanında, vücut 

yağ miktarı ile yağın vücutta dağılmasına, vücut oranlarının tespiti ve karşılaştırılması 

ile başka tür araştırmalarda da kullanılmak üzere 31 değişik antropometrik ölçü 

alınmıştır. 

 Üniversite öğrencilerinden alınan ölçülerden Deri altı Yağ miktarı hariç diğerlerinin 

%3, %5, %10, %25, %50, %75, %90, %95 ve %97 yüzdelik (persentil) değerleri, Tablo 2. 

de Erkek öğrencilerin, Tablo3. de Kız öğrencilerin ki gösterilmiştir. Tablo 2 ve 3 de 

dikkati çeken kız ve erkekler arasındaki boy farkının fazla oluşu, buna karşın basen 

genişliğinin göreceli olarak daha fazla tespit edilmiştir. Ayrıca kız ve erkeklerde büst 

yüksekliğinin Batı toplumlarına göre fazla bulunmuştur. 

 Tablo 4’de Tüm öğrencilerin (kız ve erkek öğrenciler birlikte) antropometritrik 

ölçülerinin yüzdelik (percentil) değerleri gösterilmiştir. Bu antropometrik ölçümlerden 

uzanma mesafesinin %5’lik değeri, oturma yeri-dirsek yüksekliği, otururken dizaltı 

yüksekliği, otururken kalça-popliteal uzunluğu, oturma yeri-üstbacak uzunluğu, 

maksimum vücut genişliği ölçülerinden yararlanılmıştır. Oturma yeri-dirsek 

yüksekliğinin %5, maksimum vücut genişliğinin %95’lik değeri, sıra ve sıra altlıkları 

tasarımında yararlanılan antropometrik ölçü değerleridir. Bu değerlerden otururken diz 

altı yüksekliğinin %5’lik değerinin istatistikî analizin de kızlarda sola çarpıklık olduğu 

analiz edildiğinden bu, değer sıra altlığı ve sıra yüksekliği hesaplanırken ayrıca 2 cm 

daha ilave edilmiştir. Kız öğrencilerin %5’lik değerleri genellikle düşük bulunduğundan, 

sıra ve sıra altlığı tasarımında 2-3 cm daha ilaveler yapılmıştır. 

 Tablo 5. de tüm öğrencilerin birlikte antropometrik ölçümlerinin ortalama ve 

standart sapma değerleri verilmiştir. Bu değerlerde bazı tasarımlarda kullanılabilir. 
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 Tablo 6. da kız ve erkek öğrencilerin antropometrik ölçülerinin ayrı ayrı ortalama 

ve standart sapma değerleriyle anlamlılık (t) testi değerleri verilmiştir. Burada kızların 

boy ortalaması 161,5 cm, erkek öğrencilerin ise 175,8 cm saptanmıştır. Kız ve erkek 

öğrenciler arasındaki boy farkı 14,3 cm kadardır. Kız öğrencilerin maksimum vücut 

genişliği 39,4 cm, erkek öğrencilerin 45,3 cm dir. Aralarında ise 5,9 cam fark vardır. 

Kızlarda otururken basen genişliği 33,8 cm, erkeklerde ise 34,8 cm kadardır. Arada 

sadece 1 cm fark olması kızlarda göreceli olarak kalça genişliğinin daha fazla olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 Kız ve erkek öğrencilerin araştırmada rastgele örneklem yöntemiyle seçilmeleri ve 

ülkemizin farklı bölgelerinden gelmeleri gibi nedenlerde, büyük ölçüde ülke genelini 

temsil ettiği düşüncesindeyiz. 

 

 SIRA ve SIRA ALTLIĞI TASARIMINDA ÖLÇÜLENDİRME 

 Ergonomik mobilya tasarımında kullanıcıların antropometrik ölçülerinin alınması 

ve belirlenmesi, çok önemlidir. Çünkü tasarımın temel kriterlerinden biri, ürünü 

kullanacak veya yararlanacak olanların antropometrik boyutlarına göre yapılmasıdır. 

Tasarımlarda ergonomik kriterlere uygun yapılmayan ürün kullanıcı veya kullanıcılara 

sıkıntı verir. Hatta zararlı bile olabilir. Ergonomik tasarımların amacı, ürünü kullanan 

veya yararlanana kolaylık sağlayarak yaşam kalitesini artırmaktır. Bu nedenle ürün 

tasarımında olmazsa olmaz kriterlerden biri kullanıcıların antropometrik ölçülerinin 

bilinmesi ve bu üçlülerden nasıl yararlanarak tasarımların yapılacağının belirlenmesidir. 

 Ergonomik tasarımda, öncelikle vücutta hangi antropometrik ölçülerin alınacağı 

tespit edilmelidir. Daha sonra bu ölçülerin alınacağı antropometrik noktaların yerleri 

belirlenmelidir. Bunun için bu ölçüleri alacak teknisyenlerin alana çıkmadan önce ölçü 

alınacak noktaların yerlerini ve ölçülerin nasıl alınacağını pratik yaparak, ölçüleri 

minimum hata ile alabilmelidirler. Alınan antropometrik ölçüler daha sonra bilgisayar 

ortamına aktarılarak antropometrik ölçülerin %3, %5, %10, %25, %50, %75, %90, %95 

ve %97’lik persentil (yüzdelik) değerleri hesaplanmalıdır. 
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 Tasarımlarda genelleme yapılırsa hacim ve genişlik ölçülerinin %95’lik, yüzdelik ve 

uzunluk ölçülerinin %5’lik persentil değerleri dikkate alınmalıdır.  

 Sıra ve sıra altlığı tasarımında aşağıdaki ölçüler ve bunlar içinde alınacak 

percentil (yüzdelik) değerleri şöyledir. 

 1-Sıra altlığının uzunluğu: Sıra altlığı genişliği, maksimum vücut genişliği temel 

alınarak hesaplanır. Maksimum vücut genişliğine her kişi için 10 cm daha ilave edilir. İki 

kişilik sıra tasarımında bu 50+10=60x2=120 cm olarak belirlenir. Öğrencilerin 

sıkışmadan durabilmesi için her öğrenci için bu genişliğe 10 cm ilave edilmesi 

uygundur. Basen genişliği temel alındığında ise her öğrenci için 20 cm ilave edilerek sıra 

altlığı uzunluğu tespit edilebilir (Tablo. 4) ve (Tablo.5). 

 2-Sıra altı oturağının genişliği: Her öğrenci için ayrı sıra altı oturağı tasarlanacaksa 

basen genişliğinin %95’lik değeri alınarak. buna elbise kalınlığı olarak da 2 cm ilave 

edilerek saptanır. Basen Genişliği+2=40cm+2cm=42 cm olur. Ayrıca basen kısmının 

rahat edebilmesi için 2 cm bırakılması gerekir. 42+2=44 cm olmalıdır. 

 3-Sıra altı Oturağının Yerden Yüksekliği: Otururken Diz Altı Yüksekliğinin %5’lik 

değerine 2,5 cm ayakkabı payı da ilave edilerek hesaplama yapılır. Dizaltı Yüksekliği 

+2.5cm ayakkabı payı=38,6+2,5+2 cm (elbise payı)=43 cm 

 4-Sıra Altlığı Oturak Yeri ile Sıra Altlığı yüksekliği: Omuz yüksekliğinin %5 

değerinden oturma, yeri dirsek yüksekliğinin yine %5’lik değerinden çıkararak 

bulunur.51,9-20,5=31,4 =32 cm bulunur. 

 5-Sıra Altlığı Arkalığının Eni: Sıra altlığı arkası tahtadan ve yatay şekilde 

yapılacaksa dirsek yüksekliğinin %5’lik değerine, 5cm daha ilave ederek sırt omurları 

hizasına kadar olan yüksekliğe ulaşılır. 20.5+5 cm=25,5 = 26 cm dir. 

 6-Sıraaltlığının Arkaya Eğim Açışı: Vücudun sırt bölgesinin arkaya dayanarak rahat 

yaslanabilmesi için 6° kadar geriye doğru bir açı yapılacak şekilde Sıra Altlığı Arkalığının 

yerleştirilmesi gerekir. 

 7-Sıra Altlığı Oturağının Derinliği (Boyu): Otururken Kalça-Popliteal Uzunluğun 

%5’lik değerinden 3 cm daha kısa olması uygundur. Öğrencinin rahat pozisyon 
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değiştirebilmesi ve rahat geriye yaslanarak oturabilmesi Kalça-Popliteal Uzunluktan 

biraz kısa olması gerekir. 42.4- 3 cm = 39 cm. Sıra altlığının bu boyu açılır kapanır sıra 

altlıkları için uygun olur. Sabit olan sıra altlığı oturağının boyu 30 cm civarında olmalıdır. 

Daha fazla olursa sıraya oturmak zorlaşır. Ayrıca Sıra Altlığı oturağının Derinliğinin (Sıra 

Altlığı Boyunun)ön kısmının bitimi hafif aşağı doğru kavis yaparak sonlanmalıdır. Bu Sıra 

Altlığında uzun süreli oturmalarda vücut ağırlığının bacaklara yaptığı baskı nedeniyle, 

kan damarlarının çapları daralır. Bu nedenle sıra altlığının oturağının ön bitim yerinin 

hafif aşağı kavis yaparak sonlanması kan damarlarının aşırı sıkışması önlenerek, 

ayaklara kan akışının normal olması böyle sağlanır. Ayrıca Sıra Altlığı Oturak kısmının 

buraya oturulduğunda basen ve ayakların kavisine uyacak şekilde çukur olması, sırada 

uzun süreli oturmalarda kan akışına engel olmayacağından yorulmanın minimum 

düzeyde olmuş olması sağlanmış olur. 

 8-Sıra Uzunluğu: Sıra Altlığının Uzunluğunda olduğu gibi maksimum vücut 

genişliğinin %95’lik değerine 10 cm daha ilave edilerek sıra uzunluğu bulunur. İki kişilik 

sıra uzunluğu ise 60x2=120 cm olarak bulur. Öğrencinin sırada rahat hareket 

edebilmesi ve farklı pozisyonlar alabilmesi için kişi başına en az 60 cm uzunluk 

olmalıdır. 

 9-Sıra Üstünün (Tablasının) Eni: Uygun bir Sıra Üstünün Eni uzanma mesafesinin 

%5’lik değerinin yarısı kadar olması gerekir. 72.2/2=36,5 cm. Sıra üzerinde kitapların 

rahat okunabilmesi için ışığın yansıma yapmaması gerekir. Bu nedenle Sıra Üstü 

Tablasının öğrenciye doğru hafif bir eğim göstermesi gerekir. Bu yaklaşık 4° civarında 

olmalıdır. Sıra yazıların yansıma yapmadan okunması ve yazıların rahat okunabilmesi 

için Sıra Üst tablasının öğrenciye doğru hafif bir eğim yapması öğrencinin gözlerinin 

aşırı yorulmasının engelleyen bir durumdur. 

 10-Sıra Üstü Tablasının Yerden Yüksekliği: Tespit edilen sıra altı yüksekliğine, 

Oturma yeri Dirsek Uzunluğunun %50 değeri ile beraber, elbise, ayakkabı payları ve 

yaklaşık 5 cm de serbestlik payı ilave edilerek sıra üstü tablasının yüksekliği 

belirlenir.43+23,8+2+2.5+5=76,3= 76 cm. Bu yükseklik ayakların sıra içinde pozisyon 

değiştirebilmesi ve sıra üstü ve göz arasında vücudun hafif öne doğru eğilmesinden 



29 

 

sonra 35-40cm lik bir mesafe kaldığından gözün daha az yorulması ve daha kolay uyum 

yapması sağlanmış olur. 

 11-Sıra Tahta ile Sıra Altlığı Arası Mesafe: Sıra Altlığı ile sıra birbirinden ayrı 

olmazsa, öğrenci sıra altlığına oturduktan sonra bu mesafeyi sırayı kendine doğru 

çekerek veya kendinden uzaklaştırarak ayarlayabilir. Ancak sıra altlığı ve sıra yere sabit 

ise en azından ayakların rahat girebileceği kadar bir yer olmalıdır. Sıra altlığı kapanıp 

açılabilen sıralar içinde önemli bir sorun olmaz. Sabit ise sıra altlığının eni 36 cm 

civarında tutularak, ayakların rahatça girebileceği 25 cm civarında bir aralık bırakılırsa 

bu sorunda ortadan kalkar. 

 12-Sıra Üstü Tablasının Öne Eğimi: Sıra üstü tablası öğrenciye doğru 4° lik açı 

yapacak şekilde aşağı doğru hafif eğim sağlanmalıdır. Fazla, eğimin olması, kitap ve 

defterler sıra üzerine konduğunda aşağı doğru kayar. Bu durum öğrenciye rahatsızlık 

verir. Bu nedenle eğimin fazla olmamasına dikkat edilmelidir. 
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 Tablo 1: Fakültedeki Sıraların Ebatları 

 

Sıra ve Sıra Altlıklarının Özellikleri 

Bilgi-Belge 

Bölümünde 

3’lü sıra 

Küt.11

3 

nolu 

sınıfta 

2’li 

sıra 

105 nolu 

anfi 2’li 

sıra 

Araştır

mada 

Tespit 

Edilen 

1 Sıra Altlığının Uzunluğu     156 cm  113 

cm 

   125 cm 120 cm 

2 Sıra Altlığı Oturağının Genişliği 39 36 48 44 

3 Sıra Altlığı Oturağının Yerden 

Yüksekliği 

42 45 44.5 43 

 
4 

Sıra Altlığı Üst Noktası İle 

Oturma Arlığı Arasındaki 

Mesafe 

25 39 48 32 

5 Sıra Altlığının Eni 48 42 41 26 

6 A-Sıra Altlığının Arkaya Eğim 

Açısı 

10° 4° 10° 6° 

 B-Sıra Altlığının Oturağının 

Derinliği 

39.5 35.5 39 39 

7 Sıra Uzunluğu 180 130 130 120 

8 Sıra Üstünün Eni 40 32 40 36 

9 Sıra Tablasının Yerden 

Yüksekliği 

    

 a- En Yüksek Yeri 76 82 80.5 78 

 b- En Alçak Yeri 76 76 80.5 76 

10 Sıra Tablası İle Sıra Altlığı Arası 

Mesafesi 

45.5 37 50 36 

11 Sıra Tablasının Öne Doğru Eğim 

Açısı 

8° 10° 10° 4° 
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 Tablo 2: Erkek Öğrencilerin Antropometrik Ölçümlerinin Yüzdelik (Persentil) 
Değerleri 
 

 

 

 

 

Persentil 

% 

Dirsek-

Parmak Ucu 

Mesafesi 

Büst 

Yüksekliği 

Göz 

Yüksekliği 

Omuz 

Yüksekliği 

Oturmayeri 

Dirsek 

Yüksekliği 

Otururken 

Dizaltı 

Yükseklik 

Oturuken 

Diz 

Yüksekliği 

3 378,00 848,03 740,03 540,00 205,00 419,06 495,03 

5 394,00 856,00 748,15 551,00 209,05 425,05 505,15 

10 406,00 865,00 757,10 556,10 215,10 437,00 513,20 

25 420,00 881,25 772,25 570,25 226,00 453,25 527,50 

50 440,00 901,00 794,50 587,00 240,00 472,00 547,00 

75 457,00 921,75 813,00 604,75 254,75 487,00 565,00 

90 473,90 941,00 833,90 621,80 269,00 506,90 580,90 

95 481,90 959,70 843,00 629,95 279,00 520,95 592,90 

97 484,94 968,85 849,97 661,31 282,00 530,82 599,97 

 

 

 

 

Persentil 

% 

 

Ağırlık 

 

Boy 

Beden 

Kitle 

Endisi 

Uzanma 

Mesafesi 

Tümkol 

Uzunluğu 

Üstkol 

Uzunluğu 

Önkol 

Uzunluğ

u 

3 
56,000 1634,1

8 

18,500 784,06 715,12 314,18 220,03 

5 
57,810 1650,1

5 

18,610 792,05 728,15 323,10 222,05 

10 
59,700 1680,2

0 

19,710 810,10 742,10 334,00 227,10 

25 
65,700 1719,5

0 

21,200 830,00 762,00 346,00 240,00 

50 
71,700 1763,0

0 

23,300 854,00 786,50 361,00 253,50 

75 
82,100 1799,7

5 

25,975 876,00 809,75 377,75 268,00 

90 
90,250 1831,5

0 

28,960 905,00 828,00 390,00 279,00 

95 
97,465 1859,6

5 

30,880 925,80 849,50 395,95 291,95 

97 
98,294 1874,8

2 

31,200 932,85 859,91 403,91 342,77 
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Persentil 

% 

Otururken 

Kalça-

popliteal 

Uzunluk 

Oturma 

Yeri 

Üstbacak 

Yüksekliği 

 

Üstbacak 

Uzunluğu 

 

Dirsek 

Genişliği 

 

Diz 

Genişliği 

 

Omuz 

Genişliği 

Otururken 

Basen 

Genişliği 

3 435,09 78,03 525,00 57,00 75,00 335,03 299,06 

5 444,05 84,05 532,30 59,00 76,00 339,05 304,10 

10 454,00 87,00 548,10 60,00 80,00 352,00 311,10 

25 475,25 95,25 565,00 63,00 85,25 368,25 328,25 

50 496,00 109,00 585,00 65,50 92,00 386,00 343,00 

75 514,75 117,00 605,00 69,00 96,00 404,00 364,00 

90 535,00 130,00 630,80 71,00 100,00 419,90 393,00 

95 550,90 137,85 639,00 72,00 103,95 429,90 406,80 

97 560,00 144,00 641,97 73,97 105,00 434,00 417,91 

 

 

Persentil 

% 
Maksimum Vücut 

Genişliği 

Karın 

Derinliği 

Üstkol 

Çevresi 

Bel 

Çevresi 

Kalça 

Çevresi 

Baldır 

Çevresi 

3 400,00 147,06 217,00 685,03 866,03 295,06 

5 403,10 154,00 220,25 695,15 875,00 300,00 

10 411,30 164,00 232,20 715,00 897,10 312,00 

25 430,25 175,00 246,00 760,50 925,25 332,00 

50 453,00 198,00 267,50 805,00 970,00 353,50 

75 475,75 218,00 291,00 862,50 1035,00 380,00 

90 491,90 240,90 310,00 905,00 1079,00 395,80 

95 499,95 261,75 324,85 952,85 1115,90 410,95 

97 509,85 268,94 327,97 973,61 1125,94 425,97 

 

 Tablo 3: Kız Öğrencilerin Antropometrik Ölçümlerinin Yüzdelik (Persentil) 
Değerleri 
 
 

Persentil 

% 
Ağırlık Boy Beden 

Kitle 

Endisi 

Uzanma 

Mesafesi 

Tümkol 

Uzunluğu 

Üstkol 

Uzunluğu 

Önkol 

Uzunluğu 

3 41,836 1503,30 17,303 693,03 631,15 289,06 197,03 

5 43,730 1537,10 17,605 713,10 650,10 293,10 200,00 

10 45,810 1550,00 18,400 727,10 668,10 300,10 206,00 

25 49,500 1569,25 19,225 747,25 688,25 313,25 216,00 

50 54,100 1605,50 20,700 771,50 710,00 330,00 230,00 

75 60,100 1650,75 22,775 799,75 733,00 344,00 243,75 

90 68,460 1696,80 26,040 827,80 764,00 353,90 257,90 

95 74,275 1721,00 28,295 843,95 776,85 364,80 265,95 

97 82,429 1729,88 28,797 856,00 795,79 377,82 339,58 
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Persentil 

% 

Otururken 

Kalça-

popliteal 

Uzunluk 

 

Oturma 

Yeri 

Üstbacak 

Yüksekliği 

 

Üstbacak 

Uzunluğu 

 

Dirsek 

Genişliği 

 

Diz 

Genişliği 

 

Omuz 

Genişliği 

 

Otururken 

Basen 

Genişliği 

3 410,00 83,03 495,06 46,06 69,03 297,03 285,06 

5 415,00 85,00 504,00 50,00 71,00 299,05 288,05 

10 425,00 86,00 511,00 51,00 73,00 310,10 299,10 

25 437,50 95,25 525,25 55,00 78,25 324,00 315,00 

50 459,50 109,00 543,00 56,50 82,00 340,00 335,00 

75 480,75 115,00 559,00 59,00 87,75 353,75 358,00 

90 505,60 124,90 583,90 61,00 92,00 366,90 380,00 

95 516,00 134,00 593,00 63,00 95,95 377,90 396,90 

97 527,88 136,97 599,97 64,97 98,94 382,91 409,70 

 

 

 
 

     

 
 

 

Persenti

l 

% 

 

Dirsek-

Parmak Ucu 

Mesafesi 

 

Büst 

Yüksekliği 

 

Göz 

Yüksekliği 

 

Omuz 

Yüksekliği 

 

Oturmaye

ri Dirsek 

Yüksekliği 

 

Otururken 

Dizaltı 

Yükseklik 

Oturuken 

Diz 

Yüksekliği 

3 351,09 790,03 691,03 504,00 195,06 374,09 445,03 

5 360,05 800,00 692,25 511,10 200,05 380,05 453,05 

10 366,00 811,10 709,10 519,00 210,00 386,10 463,10 

25 379,00 828,00 721,00 531,00 221,00 402,00 477,25 

50 398,00 846,00 741,00 551,00 235,00 416,50 494,50 

75 416,00 866,00 762,00 566,75 255,00 435,00 509,00 

90 431,90 882,00 777,90 578,90 265,00 454,90 525,90 

95 437,95 896,95 791,00 588,00 273,90 460,00 540,00 

97 444,00 899,00 797,91 595,00 275,97 474,91 545,94 

Persentil 

% 
Maksimum Vücut 

Genişliği 

Karın 

Derinliği 

Üstkol 

Çevresi 

Bel 

Çevresi 

Kalça 

Çevresi 

Baldır 

Çevresi 

3 351,00 128,06 191,03 595,00 830,12 285,03 

5 353,00 131,05 195,15 600,10 845,00 290,00 

10 362,10 138,10 204,10 616,00 859,00 297,20 

25 379,25 148,00 220,00 636,75 890,00 315,00 

50 393,00 161,00 235,00 670,50 927,00 332,00 

75 412,00 178,00 252,00 715,00 985,75 351,75 

90 425,00 198,00 270,00 794,00 1037,40 371,00 

95 439,95 218,90 297,85 854,95 1079,80 387,90 

97 447,88 222,91 314,85 883,79 1099,82 404,91 
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 Tablo 4: Kız Öğrencilerin Antropometrik Ölçümlerinin Yüzdelik (Persentil) 
Değerleri 
 

Persentil 

% 
Ağırlık Boy Beden 

Kitle 

Endisi 

Uzanma 

Mesafesi 

Tümkol 

Uzunluğu 

Üstkol 

Uzunluğu 

Önkol 

Uzunluğu 

3 44,603 1539,06 17,603 717,06 652,12 295,00 202,03 

5 45,805 1550,00 18,300 727,05 667,00 300,00 206,00 

10 48,510 1566,00 18,700 743,10 682,00 307,10 212,00 

25 53,825 1605,00 20,025 770,25 708,25 326,00 226,00 

50 62,850 1690,00 22,000 815,00 751,00 345,00 241,00 

75 73,900 1763,00 24,600 855,75 789,00 365,00 257,75 

90 85,290 1809,00 27,800 886,00 814,00 381,90 272,00 

95 91,165 1831,75 29,300 905,00 829,90 391,00 284,00 

97 96,731 1847,97 30,888 915,97 837,97 395,00 292,00 

 

 

 

Persentil 

% 
Otururken 

Kalça-

Popliteal 

Uzunluk 

Oturma Yeri 

Üstbacak 

Yüksekliği 

Üstbacak 

Uzunluğu 

Dirsek 

Genişliği 

Diz 

Genişliği 

Omuz 

Genişliği 

Otururken 

Basen 

Genişliği 

3 415,00 82,00 504,03 50,00 71,03 302,00 288,03 

5 424,05 85,00 510,00 51,00 72,05 310,05 297,05 

10 432,10 86,10 519,10 54,00 76,00 320,00 305,00 

25 452,00 95,25 540,00 56,00 80,00 338,00 321,00 

50 477,50 109,00 562,00 61,00 87,00 362,00 340,00 

75 503,00 116,00 590,00 66,00 94,00 387,00 362,00 

90 521,00 128,80 611,00 69,00 98,00 408,00 386,00 

95 537,90 135,00 633,85 71,00 100,95 419,95 400,00 

97 548,97 140,00 639,00 72,00 103,00 426,97 414,94 

 

Persentil 

% 
DirsekParmak 

Ucu Mesafesi 

Büst 

Yüksekliği 

Göz 

Yüksekliği 

Omuz 

Yüksekliği 

Oturmayeri 

Dirsek 

Yüksekliği 

Otururken 

Dizaltı 

Yükseklik 

Oturuken 

Diz 

Yüksekliği 

3 357,09 801,09 698,00 514,03 197,06 381,00 453,00 

5 363,05 811,05 709,05 519,00 205,00 386,05 460,00 

10 372,10 823,00 717,00 525,00 212,00 399,10 472,00 

25 394,00 845,25 740,00 547,00 224,00 415,00 492,00 

50 418,00 874,00 768,50 568,00 238,50 446,00 519,00 

75 443,00 903,00 797,50 589,75 255,00 473,00 548,00 

90 461,00 928,90 820,90 609,90 267,00 494,00 570,00 

95 473,95 941,00 833,95 621,90 275,00 507,00 580,95 

97 479,00 952,91 841,00 626,00 280,00 520,00 589,94 
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Persentil 

% 
Maksimum Vücut 

Genişliği 

Karın 

Derinliği 

Üstkol 

Çevresi 

Bel 

Çevresi 

Kalça 

Çevresi 

Baldır 

Çevresi 

3 354,03 131,03 199,00 604,03 845,00 290,00 

5 362,05 137,00 204,05 616,00 855,05 294,05 

10 373,00 145,10 215,00 629,10 875,00 305,00 

25 393,00 158,00 229,25 670,00 906,00 324,00 

50 420,50 176,00 250,00 738,00 950,50 345,00 

75 455,00 203,75 275,00 820,00 1003,75 366,00 

90 482,00 225,00 302,00 880,90 1060,00 388,90 

95 491,95 243,00 315,00 906,95 1084,75 404,85 

97 496,00 256,94 325,00 949,43 1099,85 420,82 
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 Tablo 5: Kız ve Erkek Öğrencilerin Antropometrik Ölçü Değerlerinin Ortalama, Standart 

Sapma ve Anlamlılık Testi Değerleri  
 

 ERKEKLER KADINLAR  

 N Ortalama SS N Ortalama SS Anlamlılık 

Yaş 200 23,1425 2,66220 200 21,9968 2,39544 0,000 

Boy 200 1758,72 60,886 200 1615,16 59,612 0,000 

Ağırlık 200 73,666 11,8107 200 56,030 9,7532 0,000 

Beden Kitle Endisi 200 23,771 3,4267 200 21,441 3,1868 0,000 

Uzanma Mesafesi 200 854,74 38,119 200 773,30 39,426 0,000 

Tümkol Uzunluğu 200 785,36 39,652 200 711,43 42,167 0,000 

Üstkol Uzunluk 200 361,68 23,542 200 329,08 22,360 0,000 

Önkol Uzunluk 200 256,73 31,407 200 234,25 30,324 0,000 

Dirsek-Parmak Ucu 

Mesafesi 
200 

437,81 28,950 
200 

397,28 25,261 
0,000 

Büst Yüksekliği 200 903,13 29,947 200 846,44 28,399 0,000 

Göz Yüksekliği 200 794,99 30,441 200 742,52 28,918 0,000 

Omuz Yüksekliği 200 588,25 26,603 200 549,32 23,856 0,000 

Oturmayeri Dirsek 

Yüksekliği 
200 

240,77 22,068 
200 

237,58 21,964 
0,149 

Otururken Dizaltı 

Yükseklik 
200 

471,66 28,543 
200 

419,79 26,939 
0,000 

Oturuken Diz Yüksekliği 200 545,89 28,308 200 493,47 25,843 0,000 

Oturmayeri Üstbacak 

Yüksekliği 
200 

108,40 19,004 
200 

107,55 18,365 
0,653 

Otururken Kalça-

Popliteal Uzunluk 
200 

495,55 32,085 
200 

461,06 30,864 
0,000 

Üstbacak Uzunluğu 200 586,18 31,123 200 544,71 27,871 0,000 

Dirsek Genişliği 200 65,78 4,663 200 56,66 4,449 0,000 

Diz Genişliği 200 90,97 7,896 200 82,92 7,483 0,000 

Omuz Genişliği 200 386,51 26,877 200 339,06 22,214 0,000 

Otururken Basen 

Genişliği 
200 

348,72 31,579 
200 

338,00 32,407 
0,000 

Maksimum Vücut 

Genişliği 
200 

453,58 29,981 
200 

394,63 26,578 
0,000 

Karın Derinliği 200 199,35 30,955 200 165,57 25,402 0,000 

Üstkol Çevresi 200 270,04 29,719 200 238,08 28,783 0,000 

Bel Çevresi 200 811,73 74,003 200 687,51 76,331 0,000 

Kalça Çevresi 200 980,41 70,708 200 940,47 69,376 0,000 

Baldır Çevresi 200 355,11 33,385 200 335,89 31,212 0,000 
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 Tablo 6: Tüm Öğrencilerin Birlikte Antropometrik Ölçülerinin Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri 

 

 N Ortalama SS 

Yaş 400 22,57 2,59 

Boy 400 1686,94 93,735 

Ağırlık 400 64,848 13,9629 

Beden Kitle Endisi 400 22,606 3,5044 

Uzanma Mesafesi 400 814,02 56,235 

Tümkol Uzunluğu 400 748,40 55,142 

Üstkol Uzunluk 400 345,38 28,143 

Önkol Uzunluk 400 243,24 25,540 

Dirsek-Parmak Ucu Mesafesi 400 417,55 33,882 

Büst Yüksekliği 400 874,79 40,682 

Göz Yüksekliği 400 768,75 39,615 

Omuz Yüksekliği 400 568,31 30,596 

Oturmayeri Dirsek Yüksekliği 400 239,17 22,046 

Otururken Dizaltı Yükseklik 400 445,73 37,979 

Oturuken Diz Yüksekliği 400 519,68 37,704 

Oturmayeri Üstbacak Yüksekliği 400 107,98 18,669 

Otururken Kalça-popliteal Uzunluk 400 478,31 35,870 

Üstbacak Uzunluğu 400 565,45 36,078 

Dirsek Genişliği 400 61,16 6,192 

Diz Genişliği 400 86,95 8,675 

Omuz Genişliği 400 362,78 34,217 

Otururken Basen Genişliği 400 343,36 32,402 

Maksimum Vücut Genişliği 400 424,11 40,885 

Karın Derinliği 400 182,46 32,953 

Üstkol Çevresi 400 254,06 33,312 

Bel Çevresi 400 748,88 95,763 

Kalça Çevresi 400 958,94 69,874 

Baldır Çevresi 400 345,50 33,680 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 Tablo-7: Bu Projede Tespit Edilen Sıra ve Sıra Altı Boyutları ile Türk Standartları 

Enstitüsü’nün (TSE) Yayınladığı Boyutlar 

 Sıra ve Sıra Altlığının Boyutları Araştırmada Tespit Edilen TSE ‘nün Tespiti 

1- Sıra Altlığının Uzunluğu (iki kişilik için) 120 cm 110 cm 

2- Sıra Altlığı Oturağının Genişliği 44 cm 41 cm 

3- Sıra Altı Oturağının Yerden Yüksekliği 43 cm 44 cm 

4- Sıra Altlığı Üst Noktası ile Oturma  

Aralığı Arasındaki Mesafe 

32 cm 32 cm 

5- Sıra Altlığının Eni 26 cm 22 cm 

6- a-Sıra Altlığının Arkaya Eğim Açısı 6° 6° 

 b-Sıra Altlığı Oturağının Derinliği 39 cm = 

7- Sıra Uzunluğu 120 cm 110 cm 

8- Sıra Üstü Tablasının Eni 36 cm 40 cm 

9- Sıra Üstü Tablasının Yerden Yüksekliği   

 a- En Yüksek Yeri 78 cm = 

 b- En Alçak Yeri 76 cm 77 cm 

10- Sıra Üstü Tablası ile Sıra Altlığı Arası 

Mesafe 

36 cm = 

11- Sıra Üstü Tablasının Öne Doğru Eğim 

Açısı 

4° = 
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 Şekil1: Araştırma Sonucu Elde Edilen Verilere Göre Oluşturulan Sıra ve Sıra 

Altlıklarının Boyutları 

 

 

                  

 Şekil 2: Araştırma Sonucu Elde Edilen Verilere Göre Oluşturulan Sıra ve Sıra 

Altlıklarının üç Boyutlu Görünümü ve Boyutları 
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 Şekil3: Araştırma Sonucu Elde Edilen Verilere Göre Oluşturulan Sıra ve Sıra 

Altlıklarının Genel Görünümü  
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 TARTIŞMA 

 Üniversite öğrencilerinin kullandıkları sıra ve sıra altlıklarının uygun tasarımını 

yapabilmek için öncelikle öğrencilerin çoğunluğunun, antropometrik ölçülerini temsil 

edilebilmesi amacıyla katılımcılar (denekler) rastgele örneklem yöntemiyle tespit 

edilmişlerdir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin kullandıkları sıra ve sıra altlıklarının 

genellikle %90’lık kullanıcı kitlesine hitap edebilmesi amacıyla, öğrencilerin hacim ve 

genişliklerinin dikkate alınması gereken antropometrik ölçülerin %95’lik yüzdelik 

değerleri, yükseklik ve uzunluklarının dikkate alınması gereken antropometrik ölçülerin 

ise %5’lik yüzdelik (percentil) değerleri alınarak tasarım yapılmıştır. Örneğin sıra 

genişliklerinin tespitinde öğrencilerim Maksimum Vücut Genişliğinin %95’lik değeri 

olan 49,19 cm lik genişliği alınırken, sıra altı oturak yüksekliğinin tespitinde ise Dizaltı 

Yüksekliği Değerinin %5’lik değeri olan 38,6 cm lik yüzdelik değeri temel alınmıştır. Sıra 

altı yüksekliği hesaplanırken ayrıca ayakkabı payı için Dizaltı yüksekliğine erkekler için 2 

cm (kızlar için 4 cm) eklenmesi uygundur (Özen ve ark, 2011; Tunay ve Melemez, 

2005). 

 Sıra tasarımında sıra uzunluğunun hesaplanmasında temel alınan antropometrik 

ölçü Maksimum Vücut Genişliği, sıra altı oturak genişliğinde, Otururken Kalça-Popliteal 

Uzunluk, masa yüksekliğinin belirlenmesinde ise Otururken Dizaltı ve Oturma Yeri-

Dirsek Yüksekliği gibi antropometrik ölçüler alınır. Bu ölçülerin neler olduğu ve nasıl 

sıra tasarımında yararlanıldığı, Anket Formu ve Tablo-1 ve Çizim 1. de gösterilmiştir. Dil 

ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin üç farklı sınıf ve amfide bulunan sıralar ve ölçüleri yine 

Tablo-1 de verilmiştir. Tablo-1: incelendiğinde, sıraların boyutlarında bir uyumluluğun 

genelde olmadığı görülür. Özellikle, sıra altı ve sıra tablasının yükseklikleri gibi temel 

ölçülerde farklılıkların önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sıra ve sıra altlığı 

boyutundaki bu farklılıklar, sıra ve sıra altlıklarının tasarımı ve üretimi sırasında bu 

sıralardan yararlanacak öğrencilerin antropometrik boyutlarıyla ilgili bir girişim ve 

araştırma yapılmadan üretildiğini göstermektedir. Öğrencilerin bu sıralarda otururken 

rahat etmeleri ve dikkatlerini derse vermelerini beklemek mümkün görülmemektedir. 

Örneğin bazı sıra altlıklarının genişliği, yüksekliği, sıra ve sıra altlığı arasındaki mesafe ile 
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sıra tablasının yüksekliği öğrencilerin metrik boyutlarıyla uygunluğun sağlanmadığı 

tespit edilmiştir. Değişik zamanlarda Fakülteye getirilen sıra ve sıra altlıklarının 

ergonomik ve antropometrik kriterlere göre tasarlanıp üretilerek Fakülteye 

yerleştirilmemişler. Sıra ve sıra altlığı arasındaki mesafe, farklılıkları da hayli fazladır. 

Öğrencilerin bu sıralarda uzun süre oturup rahat ders dinlemesi ve eğitimle ilgili 

aktivitelere isteyerek ve ilgiyle katılmasını beklemek mümkün değildir. Sıra tablasının 

öne doğru eğimi olanlarda, eğim derecesi neredeyse hepsinde farklıdır. Sıralarda bu 

eğimin olması tavandan, aydınlatmadan gelen ışınların yansıyarak göze yansıyarak 

gelmemesi içindir. Ancak, masa üstü tablasındaki eğim dereceleri arsındaki bu 

farklılığın sadece eğim var densin diye yapıldığı izlenimi vermektedir. Bazı sıralarda bu 

eğim o kadar fazladır ki üzerine konulan kitap ve defter hemen aşağıya kayıp 

gitmektedir. Öğrencinin sırada otururken rahatça pozisyonunu değiştirecek kadar sıra 

içinde bazen bir genişlik bulunmamaktadır. Sıraların bazılarında demir aksamlara 

vücudun temas ettiği görülmüştür. Soğuk ya da sıcak havalarda bu öğrencilere 

rahatsızlık verebilir. Gerçekten eğitim kurumlarında, hele üniversitelerde bilimsel ve 

teknik kritere göre tasarımların yapılmaması hayli ilginçtir. Çünkü öğrencilerin beden, 

ruh, bilişsel gelişimi ve sağlığı kadar tertip, düzen, temizlik ve bilimin benimsenmesinde 

bu tür donanım ve yapılar örnek oluşturması gerekir. 

 Öğrenciler için yapılacak sıra ve sıra altlığı tasarımlarında Otururken Dizaltı 

Yüksekliği, Otururken Kalça–Popliteal Yükseklik, Oturma Yeri-Dirsek Yüksekliği, Karın 

Derinliği, Maksimum Vücut Genişliği ve Uzanma Mesafesi antropometrik ölçülerinin 

temel ölçüler olduğu gözlenmiştir. 

 Öte yandan Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) normlarına göre üretilmekte olan 

sıralar günümüz yüksek eğitim gençliğinin antropometrik ölçüleriyle bazı parametreleri 

farklılık göstermektedir (Tunay, 2005, sayfa 97) (Tablo.7). 

 Ülkemizde sıra ve sıra altlıklarının tasarımı ve antropometrik ölçülerin tespitiyle 

ilgili üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış, 3 araştırmaya rastladık. Ancak bunlarda 

öğrencilerden antropometrik ölçülerin alınışı ve ölçülerin isimlerinde terminolojik birliği 

bulmak ve sağlamak mümkün olmamıştır. Örneğin Otururken Kalça-Popliteal Uzunluk 

yerine, Kıç-baldır mesafesi, Kalça diz arası mesafesi, Diz içi uzunluğu, Dizaltı yüksekliği 
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yerine Baldır yüksekliği, Kalça dizarası uzaklığı gibi terimler kullanılmıştır (Özen ve ark. 

2011, Kâhya ve ark. 2011, Tunay ve ark. 2005). Bu araştırmalarda Boy Uzunluğu, Büst 

Yüksekliği ve Otururken Dizaltı Yüksekliği gibi antropometrik ölçülerin birbirine ve 

yaptığımız araştırmalarda tespit ettiğimiz ortalama ölçülerine yakın bulunmaması, hem 

örneklem gruplarının seçimi ve ölçülerin alınışında titizlik gösterildiğini kanıtlar 

niteliktedir. 

 Aynı konuda diğer ülkelerde daha fazla araştırmaya rastlanmaktadır. Aynı yaş 

grubu çocukların, ülkemiz çocuklarından farklı antropometrik ölçülere sahip olduklarını 

bu araştırmalar bir kez daha vurgulamaktadır (Kaya, 2010; Prodo at al, 2001; Troussier, 

1999). Yine bu ülkelerde de sıraların öğrencilerin çoğunun antropolojik ölçülerine 

uygun olmadığının saptanması, genelde ergonomik ve antropometrik kriterlere uygun 

sıra tasarlayıp üretmediklerini gösterir (Moleabroex, el, al. 2003). 

 Ergonomik ve antropometrik olarak tasarlanmadan üretilen bu sıra ve sıra 

altlıklarında uzun süreli oturarak çalışan veya sıralarda oturan öğrencilerde boyun, sırt 

ve bel ağrıları veya eğrilikleri (Lordoz, kitoz, skolyoz) görülme olasılığı yüksektir. 

Özelliklede sandalye ve koltuk veya sıra gibi donatıları kullananın antropometrik 

boyutlarına ve ergonomik kriterlere göre tasarlanmayan oturma grupları, boyun, sırt, 

bel ağrılarına neden olur. Ayrıca uygun oturma pozisyonunda oturmayan ve kısa 

aralıklarla oturma pozisyonunu değiştirmeyenlerde ağrıların yanı sıra kifoz, lordoz, 

skoldozis gibi sırt ve bel eğrilikleri, gövde ve üyelerde görülme olasılığı artar. Bunun için 

sırtı kamburlaştırarak öne doğru eğik durumda uzun süreli kalınmamalı sandalye, 

koltuk ve sıraya, sırt dik, omuzlar geride, baş normal pozisyonda oturma alışkanlığını 

kazanmak ve otururken kendimizi gevşek bırakmalıyız (Knight and Noyer, 1999; Linton, 

et, al, 1994). 

 Oturulan sıra veya koltuk mutlaka sırt ve beli desteklemelidir. Sıra altlığına sıradan 

uzak olarak oturmak veya oturma yerinin yüksek olması gibi nedenlerde sıra veya 

masaya eğilmemeli, sıra mümkün olduğu kadar sıra altlığına veya koltuğa yaklaştırarak 

sıra veya masanın kenarı mide seviyesinde olmalıdır. Mümkün olduğu kadar kısa 

sürede oturma pozisyonunu değiştirmeli ve oturma sonrasında yürümeli, boyun ve sırtı 

germe, gevşeme egzersizleri yapılmalıdır. 
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 Öğrenciler ve eğiticiler çok iyi tasarlanmış eğitim ve öğretim yapabilecekleri 

ergonomik özelliklere sahip yaşam alanları, mekân, donanım, araç ve gereçlere sahip 

olmaları için gerekli titizlik, dikkat ve özen göstermelidir. Öğrencilerin eğitimleri, 

gelişimleri ile düzen, tertip, temizlik gibi kavramların yerleşebilmesi için gereklidir. 

Ergonomik kriterlere göre tasarlanarak üretilen her ürün insan yaşamını 

kolaylaştıracağından, eğitim kurumlarında bunların olması her bakımdan zorunludur 

diyebiliriz. Eğitim kurumlarında öğrencilerden beklenen başarı ve gelişmelerin istenilen 

düzeylerde olabilmesinin temel koşullarından birinin öğrencilerin antropometrik 

ölçülerine göre tasarımların yapılmasıdır. Öyle ki zamanla öğrencilerin antropometrik 

ölçülerin değiştirebileceği gözönünde bulundurularak belli periyotlarda antropometrik 

araştırmaların yapılması zaman, emek ve maddi kayıp olarak düşünülmemelidir. Çünkü 

öğrencilerin iyi bir eğitim ve öğretim görerek kaliteli ve sağlıklı yetişmesi bir ulusun 

geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır (Hall, et, al. 2007; Akın ve ark, 2004;  Gönen ve 

Kalınkara, 1993). 
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 S O N U Ç  V E  Ö N E R İ L E R 

 Bu proje, ülkemiz okullarında kullanılan sıra ve sıra altlığı, yazı tahtası, hoca 

kürsüsü gibi okul araç ve gereçlerinin ekonomik kriterlere göre tasarlanıp üretilmediği 

görüşü esas alınarak hazırlanmıştır. Yapılan literatür taramalarında ülkemizde bu 

konuda yapılmış birkaç araştırma dışında başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Üniversite öğrencilerine ait sıra ve sıra altlıkları çalışmaların sonuçları bizim yaptığımız 

proje çalışmalarına yakın olduğu gözlenmiştir. Gözlenen farklılıkların da farklı coğrafik 

bölgelerden gelen öğrencilerin yapılan araştırmalardaki farklı oranlarda temsil 

edilmesinden kaynaklandığı kanısındayız. Ancak fakültemizin 3 değişik sınıfında farklı 

zamanlarda üretilmiş sıraların boyutları arasında epeyce farklılıklar bulunması (Tablo 

1.) bu sıraların öğrencilerin antropometrik ölçüleri dikkate alınmadan üretildiğinin 

kanıtıdır. 

 Günlük yaşamlarının 5-6 saat gibi bir zamanları okullarda geçen öğrencilerin 

ergonomik kriterlere göre tasarlanmış sınıflarda eğitim-öğretim görmesi, hem sağlıkları 

hem de derslere motivasyonları açısından büyük katkılar sağlayacaktır. Bilindiği gibi 

çevre yaşam kalitesinin artırılmasında en önemli etmenlerden biridir. Bu neden alet, 

araç-gereç, makine, yapı ve donanım gibi her ürün insan yaşamını kolaylaştırmak amacı 

ile yapılır. Eğer bir ürün onu kullanan veya ondan yararlananın özellik ve kapasitesine 

göre tasarlanıp üretilmezse, o ürün yaşamı kolaylaştırmaz. Aksine sıkıntı ve güçlük 

çıkartır. Hatta sakatlanmalara bile neden olabilir. Bu nedenle gelişim çağındaki 

öğrencilerde boyun, sırt, bel ağrısı sakatlıklarının olmaması için sıra ve sıra altlıklarının 

yanında tüm okul donanım, araç-gereç ve yapılarının her yaş grubuna göre ayrı ayrı 

tasarlanmalıdır. 

 Okul, sınıf ve donatım tasarımında öğrencilerin antropometrik ölçüleri belirli 

periyotlarda belirlenip tasarımlarda gerekli olan ölçüler ve bu ölçülerin percentil 

(yüzdelik) değerleri dikkate alınmalıdır. Bunun sağlayacağı yararlar hiçbir maddi değerle 

ölçülemeyecek kadar büyük olacaktır. Gerçekten her türlü iş yeri, dinlenme ikamet gibi 

yaşam alanlarının ergonomik tasarımında bunlardan yararlanarak veya kullanacak 

alanların antropometrik ölçülerine göre tasarlanması kullanıcıların sadece bedensel 
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yapılarının gelişmesine ve sağlığına önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, düzenli, 

programlı ve iyi tasarlanmış her türlü yaşam alanı ve ürünler öğrencilere örnek olarak, 

düzen, temizlik, güzellik kavramlarının genişlemesi ve yerleşmesinde model 

oluşturacaktır. 

 Bütün bu açıklamalar bize her türlü yaşam alanı ve ürünün tasarımında ergonomik 

kriterlerin, özellikleri de antropometrik ölçülerin gözönünde bulundurulmasının, bir 

ihtiyaç hatta zorunluluk olduğunu göstermektedir. 
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ANKET FORMU 

Araştırmanın Yeri: …………………………………………….      Tarih: ……………..... 

Adı Soyadı: …………………………………………………….     Cinsiyeti:  K          E 

Yaşı (Gün-Ay-Yıl): ………………………………………........ 

1 BOY  

2 UZANMA MESAFESİ  

3 TÜMKOL UZUNLUĞU  

4 ÜSTKOL UZUNLUĞU  

5 ÖNKOL UZUNLUĞU  

6 DİRSEK-PARMAKUCU ARASI MESAFE  

7 MAKSİMUM VÜCUT GENİŞLİĞİ  

8 OMUZ GENİŞLİĞİ  

   

9 OTURURKEN BASEN GENİŞLİĞİ  

10 KARIN DERİNLİĞİ (OTURURKEN)  

11 BÜST YÜKSEKLİĞİ  

12 OTURURKEN GÖZ YÜKSEKLİĞİ  

13 OTURURKEN OMUZ YÜKSEKLİĞİ  

14 OTURMAYERİ DİRSEK YÜKSEKLİĞİ  

15 OTURMAYERİ ÜSTBACAK YÜKSEKLİĞİ  

16 ÜSTBACAK UZUNLUĞU  

17 OTURURKEN KALÇA-POPLİTEAL UZAKLIK  

18 OTURURKEN DİZ YÜKSEKLİĞİ  

19 OTURURKEN DİZ ALTI YÜKSEKLİĞİ  

 

20 DİRSEK GENİŞLİĞİ  

21 DİZ GENİŞLİĞİ  

22 ÜSTKOL ÇEVRESİ  

23 BEL ÇEVRESİ  

24 KALÇA ÇEVRESİ  

25 BALDIR ÇEVRESİ  

26 BİCEPS DKK  

27 TRİCEPS DKK  

28 SUBSCAPULAR DKK  

29 SUPRASPINALE DKK  

30 BALDIR DKK  

31 VÜCUT AĞIRLIĞI (KİLO)  

 


