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ÖZET 
 Antropometrik araştırmalar, son yüzyıl içerisinde pek çok toplumda insanın 
fiziksel boyutlarında seküler değişmeler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
değişimin en belirgin olduğu ölçü boydur. Boyda meydana gelen pozitif seküler 
değişme büyük oranda bacak uzunluğundaki artıştan kaynaklanmaktadır. Bu 
sürecin Türkiye'de de geçerli olduğu yönünde bulgular vardır. Fiziksel boyutların 
değişmesi, “insan-makine-çevre” ilişkilerini düzenlemeyi ve bu düzenlemelerin 
insana uygun biçimde gerçekleştirilmesini amaç edinen ergonomi için, özellikle 
ileriye dönük tasarımlarda, dikkate alınması gereken bir noktadır. Fiziksel 
boyutlardaki değişmeler, insanın kullandığı tüm araç, gereç, donanım ve mimari 
yapılarda yeni düzenlemelere gidilmesini zorunlu kılmaktadır. 
 Anahtar Kelimeler: Antropometri, seküler değişme, boy, vücut oranları, 
ergonomi 
 
 
CHANGES OF HUMAN BODY DIMENSIONS AND THEIR IMPLICATIONS 

IN ERGONOMICS 
 
ABSTRACT 
 Anthropometric researches indicate that a positive secular trend has been 
observed in human physical dimensions, especially in terms of standing height, in 
many countries over the past century. This positive secular trend observed in the 
stature is almost due to increase in lower segment of the body. According to the 
anthropometric studies carried out in Turkey during the recent decades indicate 
that a similar trend has also been documented in this country. However, the 



 

increase in the mean standing height is comparatively lower than the developed 
countries. The apparent changes in the physical dimensions are of particular 
importance for ergonomics, the main aim of which is to reorganize relationship of 
“man-machine-environment.” Therefore this fact must be taken into consideration 
for the application of principles of ergonomics aiming at designing furniture, 
building, clothing, etc., for future needs. 
 Key words: Anthropometry, secular change, stature, body proportions, 
ergonomics 
 

1. GİRİŞ 
 İnsanoğlu milyonlarca yıldır çevresini “bilinçli” ve “amaçlı” olarak 
değiştirme uğraşısı içerisindedir. İnsanın doğayı değiştirme serüveni Homo 
habilis’'in yaklaşık 2,5 milyon yıl önce ilk taş aletleri yapmasıyla başlamıştır. Eski 
Taş Çağı olarak bilinen ve insanlık tarihinin büyük bir bölümünü oluşturan bu 
evrede insanın doğayı değiştirme hızı oldukça düşük düzeydedir. İnsanın 
çevresiyle ilişkilerinde ikinci büyük sıçrama günümüzden aşağı yukarı 10 bin yıl 
önce yaşanmıştır. Yeni Taş Çağı olarak da tanımlanan bu evrede insanoğlu toprağı 
ekip biçmeye başlamış ve “üretici” konumuna geçerek (Neolitik Devrim) doğayı 
değiştirme sürecine önemli bir ivme katmıştır. İnsanın çevreyi değiştirme 
uğraşısının üçüncü dönüm noktası 19. yüzyıl başlarında gerçekleşen Sanayi 
Devrimidir. Bu dönemin en büyük özelliği, insanın kendi yaptığı karmaşık 
makineler aracılığıyla doğayı ve çevresini değiştirme sürecine o güne dek 
görülmemiş olağanüstü bir hız vermesidir.  
 İnsan, yaşamını daha iyi koşullarda sürdürmek için çevreyi ve doğayı 
değiştirmekte ve/veya yeniden düzenlemektedir. Ancak bu süreç yalnızca 
çevrenin değişmesiyle sonuçlanan tek yönlü bir gelişme değildir. Aksine, 
çevredeki değişimler, beraberinde insanın da değişmesine yol açmaktadır. Bu 
değiştirme/yeniden düzenlemeler için günümüz insanın elindeki en önemli araç 
makinelerdir. İnsan, değişen bu çevre koşullarına uyum için yeni yaşam biçimleri 
ve davranış kalıpları geliştirir. Tanımlanan bu sistemin dikkati çeken diğer bir 
özelliği, sistemi oluşturan her bir öğenin zaman içerisinde değişmesidir ki bu da 
durağan olmayan bir sistemle karşı karşıya olduğumuzu gösterir (Çizim 1).  
 İnsan, yaşadığı çevreyi değiştirirken dolaylı yoldan kendisini de değiştirdiği 
gerçeğini 19. yüzyılın sonlarına doğru algılamaya başladı. Çevrede yapılacak yeni 
düzenlemelerin ve insan tarafından kullanılacak olan her türlü araç, gereç ve 
mimarinin insana “uygun” olması gerektiği düşüncesi ise ancak 20. yüzyılın ikinci 
yarısında filizlerini vermeye başladı. Bu aslında, insanın çevreyi değiştirirken ne 



 

denli “bilinçsiz” davrandığını da kavramasıydı. İşte bir disiplin olarak 
ergonominin temellerinin atılması ve serpilmesi bu tarihsel gelişimin bir 
sonucudur.  
 
 
      İNSAN 
 
 
       
               MAKİNA  
 
 
 
      ÇEVRE 
 
          Çizim 1:  İnsan-makine-çevre etkileşim modeli. 
 
 Ergonomik yaklaşımda insan-makine-çevre ilişkileri üçlü bir sacayağı olarak 
düşünülebilir. İnsan için çevre ve makine vazgeçilmez öğeler olduğuna göre, 
insanın geleceği sacayağını dengeye oturtmasına ve dengeyi sürdürmesine 
bağlıdır. Yukarıda söz edildiği üzere, insanın fiziksel yapısında sürekli bir değişim 
gözlenmektedir. Bu nedenle, insanın fiziksel yapısında gözlenen boyut 
değişimlerinin niteliğinin belirlenmesi ve sistemin diğer öğelerinin de buna göre 
yeniden düzenlenmesi gerekir.  
 Bir toplumun fiziksel boyutlarında ne gibi değişmelerin ortaya çıktığını ve 
ileride ne gibi değişmelerin yaşanacağını öngörmenin iki yolu vardır. Bunlardan 
ilki, eskiye dönük antropometrik çalışmaların dikkate alınarak belli periyotlar 
halinde bu değişimin yönünün çıkartılmasıdır. İnsan boyutlarındaki değişimleri 
belirlemenin ikinci yolu, optimal ve aktüel nitelikli antropometrik verilerin 
karşılaştırılmasıdır. Bu yazıda, Türk toplumu esas alınarak insan boyutlarının       –
özellikle boy yönünden– değişip değişmediği ele alınmakta; ayrıca, söz konusu 
değişimlerin ergonomi ve verimlilik açısından önemi üzerinde durulmaktadır.  
 

2. SEKÜLER DEĞİŞME 

 İnsanın fiziksel boyutlarında (antropometrik ölçülerinde) kuşaklar arasında 
ya da uzun bir zaman diliminde değişmelerin olmasına “seküler değişme” denir. 
Sözü edilen değişme artma yönünde ise “pozitif seküler eğilim”, azalma yönünde 



 

ise “negatif seküler eğilim” terimleri kullanılır (Tobias 1985).  Karşılaşılan üçüncü 
bir durum da ölçülerde herhangi bir değişmenin gözlenmemesidir, ki bu da 
seküler değişmenin olmadığı anlamına gelir.   
 Nedeni tam olarak bilinmese de yeryüzünün büyük bir bölümünde hem 
çocukların hem de yetişkinlerin önceki kuşaklardan daha uzun boylu ve ağır 
oldukları gözlenmektedir (Meredith 1976; Tobias 1985; Tanner 1988; Malina 1990). 
Örneğin Tanner (1988), Britanya, İskandinavya, Almanya, Polonya ve Kuzey 
Amerika verilerini bir arada değerlendirerek, 5–7 yaş grubu çocuklarda ve 
erişkinlerde 100 yıllık zaman diliminde boyda her on yılda yaklaşık 1 cm, ağırlıkta 
ise 0,5 kg artış olduğunu ileri sürmektedir. Aynı araştırmacıya göre ergenlik çağı 
çocuklarında sözü edilen artışlar boyda yaklaşık 2,5 cm iken ağırlıkta 7 kg'dır. 
Seküler değişme konusunda çeşitli araştırmacılar yukarıdaki bulguları 
destekleyen sonuçlara ulaşmışlardır. Sözgelimi Meredith (1976), Asya, Avustralya, 
Avrupa ve Kuzey Amerika'da yapılan bölgesel çalışmaları gözden geçirerek, her 
on yılda boyda gözlenen artışın geç çocukluk dönemindekiler için yaklaşık 1,3 cm, 
ergenlik çağındakiler için 1,9 cm ve genç yetişkinler için 0,6 cm olduğunu 
bildirmektedir.  
 Pozitif seküler değişme pek çok ülkede ve özellikle de gelişmiş toplumlarda 
karşımıza çıkan bir olgudur. Buna karşılık Afrika, Asya, Latin Amerika ve Orta 
Doğu toplumlarının bazılarında ya seküler değişmenin olmadığı ya da negatif 
yönde bir seküler eğilimin olduğu yönünde bulgular vardır (Tobias 1985). Bu 
saptamada ülkemizi ilgilendiren nokta, Kenntner adlı araştırmacının (aktaran 
Tobias 1985) seküler değişmenin olmadığı ülkeler arasında Türkiye'yi de 
saymasıdır.  
 
2.1. Türkiye'de Seküler Değişme 

 Ülkemiz insanın fiziksel boyutlarında kuşaklar arasında değişmenin olup 
olmadığı konusunda kapsamlı ve ayrıntılı bilgilere sahip değiliz. Ülkemizde 
seküler değişime ilişkin bilgiler çoğu zaman başka konuları irdeleyen çalışmalarda 
ve satır aralarında bir kaç tümceyle yer almaktadır. Seküler değişme 
araştırmalarının bu denli kısır kalmasının en önemli nedeni, eskiye dönük 
kapsamlı ve örneklemi iyi tanımlanmış antropometrik araştırmaların sayıca 
yetersiz olmasıdır. Bilindiği üzere sosyoekonomik etmenler fiziksel yapının 
önemli belirleyicileri arasında yer alır ve bu yüzden seküler eğilimi konu alan 
araştırmalarda karşılaştırılan grupların sosyoekonomik özellikler yönünden aynı 
ya da benzer olmaları önkoşulu vardır. Ancak, eski tarihli araştırmalarda ölçülen 
bireylerin sosyoekonomik özelliklerinin ya hiç ele alınmamış ya da iyi 



 

tanımlanmamış olması günümüz çalışmalarıyla karşılaştırılmasını 
engellemektedir. Seküler değişme araştırmalarının yapılmasını güçleştiren diğer 
bir etmen de eski tarihli incelemelerde verilerin istatistiksel açıdan yeterince 
işlenmemesidir. 
 Ülkemizde yapılan seküler değişme araştırmalarını çocuklar ve yetişkinler 
üzerinde yapılanlar olmak üzere iki ana başlık altında toplayabiliriz. Ülkemiz 
çocuklarının fiziksel boyutlarında ve büyüme örüntüsünde gözlenen seküler 
eğilimin yönü konusunda kaynak olarak kullanılabilecek çalışmalardan ikisi 
Bostancı (1950, 1954) ve Kayış (1986)'a aittir. Duyar (1995), Ankara'da yaşayan 
ilkokul öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bu iki araştırmanın verilerini (9–11 
yaş grubu) seküler değişme açısından incelemiş ve erkek çocukların ortalama 
boyunun her on yılda 0,96 cm, kız çocuklarınkinin ise 0,94 cm arttığını ortaya 
koymuştur. Sözü edilen her iki çalışmada da örneklemler toplumun "genel"ini 
yansıtmakta ve sosyoekonomik açıdan tüm yelpazeyi kapsamaktadır.   
 Türkiye'de yetişkinler üzerinde seküler değişmeye değinen ilk 
araştırmacılardan birisi Refakat Çiner'dir. Araştırmacı, Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinden 18–40 yaş arasında 2501 kadının antropometrik özelliklerini ele 
alarak bulgularını 1937 yılında yapılan Türkiye Antropometri Anketi'nin 
verileriyle karşılaştırmış ve kadınların boyunda seküler bir artışın gözlendiğini 
vurgulamıştır (Çiner 1960). Çiner'in bu görüşleri daha sonraki yıllarda çeşitli 
araştırmacılar tarafından da doğrulanmıştır. Örneğin Özok (1981, 1988), 1000 
sanayi işçisinin fiziksel boyutlarını Türkiye Antropometri Anketi sonuçlarıyla 
karşılaştırmış ve boyda 1937–1980 arasında ortalama 2,7 cm, ağırlıkta ise 4,46 
kg'lık bir artış olduğunu belirlemiştir. Aynı yazara göre yetişkin erkeklerde on 
yıllık boy artışı 0,7 cm iken, on yıla düşen ağırlık artışı 1,05 kg'dır. Seküler 
değişmeyi konu alan diğer bir çalışma Koçoğlu (1990) tarafından Sivas'ta 1960–
1985 yılları arasında askere alınan genç erkeklerin kayıtlarının incelenmesiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın bulgularına göre, köyden başvuran asker 
adaylarının boyunda 25 yılda ortalama 2,30 cm, kentten başvuranlarda ise 4,32 cm 
artış olmuştur.  
 Tüm bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, Kenntner'in bulgularının 
aksine, Türk toplumunda pozitif yönde bir seküler değişmenin olduğu 
söylenebilir. Söz konusu değişme hem çocukların büyüme örüntüsü hem de 
yetişkinlerin fiziksel boyutları için geçerli gibi görünmektedir. Ancak, burada 
üzerinde durulması gereken nokta, Türk insanındaki seküler değişmenin gelişmiş 
ülkelerin gerisinde kaldığıdır. Yukarıdaki satırlarda da söz edildiği üzere (Tanner 
1988), gelişmiş ülkelerde boydaki on yıllık artış miktarı ergenlik dönemi için 
yaklaşık 2,5 cm iken Ankara'daki çocuklarda bu değer yaklaşık 0,9 cm'dir. Ancak 



 

Ankaralı çocukların ergenlik çağında olmayıp bu dönemin hemen öncesinde 
olduğu gözden ırak tutulmamalıdır. Yani, ergenlik çağındaki çocuklar 
araştırılabilseydi yukarıda verilen 0,9 cm/on yıl değerinin biraz daha yüksek 
olması beklenirdi (Meredith 1976). Yetişkinler için de durumun yaklaşık aynı 
olduğu görülmektedir: Gelişmiş ülkelerde yetişkinlerin boyları her on yılda 
yaklaşık 1 cm artarken Türk toplumu için bu değer Özok (1981)'un bulgularına 
göre 0,7 cm dolayındadır. 
 
2.2. Vücut Oranlarındaki Değişmeler 

 İnsanın boyutlarındaki bu değişimlerin vücudun alt bölümlerine yansıması 
ne düzeydedir? Soruyu daha da özelleştirirsek; boydaki artış bedenin alt 
bölümünden (bacak uzunluğu) mi yoksa üst kısmından (oturma yüksekliği) mı 
kaynaklanmaktadır? Eldeki veriler boydaki seküler artışın büyük ölçüde bacaktaki 
uzamaya bağlı olduğu yönündedir. Boydaki seküler artışın bacak uzunluğundan 
kaynaklandığını bilim çevrelerinde dile getiren ilk araştırmacılardan biri Çiner'dir. 
Çiner (1960), yetişkin Türk kadınları üzerinde yaptığı antropometrik araştırmanın 
bulgularına dayanarak, ülkemizde 1937–1960 yılları arasında yetişkin kadınların 
boy ortalamasında artış olduğunu ve bu artışın daha çok alt tarafta gerçekleştiğini 
vurgulamıştır. Aynı yöndeki bulgulara, Norveç'te 1921 ve 1962 yılları arasında 
askere alınan gençlerin antropometrik değişimini inceleyen Udjus adlı araştırmacı 
da ulaşmıştır (aktaran Tanner ve ark. 1982). Udjus'un bulgularına göre, gençlerin 
alt taraf uzunluğundaki artış, 4,1 cm iken oturma yüksekliğindeki artış yalnızca 
1,0 cm'dir. Bu konudaki en ayrıntılı çalışmalardan birini Tanner ve arkadaşları 
(1982) gerçekleştirmiştir. Sözü edilen çalışmada Japon okullarında 1957, 1967 ve 
1977 yıllarında alınan boy ve oturma yüksekliği verileri Preece-Baines I büyüme 
modeli kullanılarak incelenmiş ve yetişkin erkeklerin boyunda 30 yıl içerisinde 4,3 
cm, kadınların boyunda ise 2,7 cm artış olduğu belirlenmiştir. Tanner ve 
arkadaşları (1982) bu bulguları ayrıntılı incelediklerinde, boydaki artışın oturma 
yüksekliğinden değil, tamamen bacak uzunluğundaki artıştan kaynakladığı 
sonucuyla karşılaştılar.  
 Ülkemizde bu konuda yapılan araştırmalara göz atılacak olursa yukarıdaki 
bulgulara benzer sonuçlara ulaşıldığı görülür. Örneğin Duyar (1995), Ankaralı 
çocuklar üzerinde yapılan iki araştırmanın (Bostancı 1954; Duyar 1990) verilerini 
temel alarak 10 yaşındaki ilkokul öğrencilerinin boyunda gözlenen artışın yaklaşık 
% 65'inin alt taraf uzunluğunda gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bu bulgulara 
koşut olarak, ele alınan yaş dilimindeki çocuklarda oturma yüksekliğinin boya 



 

oranının azaldığı, buna karşılık alt taraf uzunluğunun boya olan katkısının arttığı 
görülmektedir (Duyar 1995). 
 

3. OPTİMAL VE AKTÜEL ANTROPOMETRİK DEĞERLER 

 İnsanın fiziksel boyutlarında oluşabilecek değişimler hakkında bilgi 
edinmenin ikinci yolu, optimal ve aktüel nitelikli antropometrik verileri 
karşılaştırmaktır. Optimal değerler toplumun üst sosyoekonomik kesiminde 
bulunan ve olumsuz çevre koşullarından en az etkilenen gruplardan elde edilir. 
Diğer bir deyişle, optimal değerler, verilen toplum için ulaşılacak fiziksel boyut 
kapasitesinin üst sınırlarını yansıtır. Buna karşılık aktüel veriler ele alınan grubun 
“ortalamasını”, yani “mevcut durumunu” yansıtır (Duyar 1992). Alt ve orta sosyo-
ekonomik katmanlarda yer alan grupların yaşam koşullarının iyileştirilmesi 
halinde bu bireylerin ortalamasının optimal değerlere yaklaşacağı ve sosyal 
sınıflar arasında gözlenen boyut farkının ortadan kalkacağı söylenebilir. Bunun 
örnekleri bazı İskandinav ülkelerinde yaşanmıştır (Tanner 1990). 
 Türkiye'de yapılan antropometrik araştırmalara bu açıdan bakılacak olursa, 
aktüel değerlerle optimal değerler arasında önemli farklılıkların olduğu görülür. 
Kayış (1986) ve Saatçioğlu (1988)'nun araştırmaları sırasıyla aktüel ve optimal 
veriler için örnek olarak alınırsa, 7–11 yaş arası ilkokul çocukları için bazı 
yorumlar yapmak mümkün olur. Çizelge 1'den de 
 

Çizelge 1:  Optimal ve Aktüel Nitelikli Araştırmalara Göre 7–11 Yaş Grubu Türk 
Çocuklarında Boy Ortalaması (Kaynak: Saatçioğlu 1988; Kayış 1986)* 

 Erkekler Kızlar 
Yaş Optimal Aktüel Fark Optimal Aktüel Fark 

7 123,04 116,7 6,34 121,04 115,1 5,94 
8 128,55 121,0 7,55 126,20 120,5 5,70 
9 132,91 126,7 6,21 132,06 125,7 6,36 
10 137,58 131,8 5,78 137,60 131,6 6,00 
11 141,19 136,4 4,79 141,88 136,2 5,68 

* Yaş dilimlerini oluşturma açısından iki araştırma arasında farklılık vardır; örneğin, 
Kayış’ın araştırmasında 10 yaş grubunu 10,0–10,9 yaşlarındakiler oluştururken 
Saatçioğlu’nun araştırmasında bu yaş grubu için 9,5–10,4 olanlar seçilmiştir  

 
görüleceği gibi, optimal değerlerle aktüel değerler arasındaki fark yaklaşık 5–7 cm 
arasındadır. Farklı bir anlatımla, ülkemizde toplumun alt ve orta tabakalarında 



 

yer alan kesimlerin sağlık, beslenme ve çevre koşullarında iyileştirmeler 
sağlanabilirse, yukarıdaki rakamlar, toplumun büyük bölümünü oluşturan bu 
kesimlerin boyunda meydana gelecek artış hakkında bize ipuçları verir.  
 Optimal ve aktüel veriler yetişkinler açısından ele alındığında yukarıdakine 
benzer bir durumla karşılaşılır. Örneğin Özok (1981)'un araştırması yetişkin 
sanayi işçileri üzerinde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle –bir bakıma– aktüel 
değerleri ifade eder. Bu araştırmada 1000 yetişkin erkeğin boy ortalaması 168,08 
cm olarak bulunmuştur. Toplumumuzda yetişkin erkek boyutlarını konu alan ve 
aktüel değerlere ilişkin fikir verebilecek diğer bir çalışma 20–26 yaş arasındaki 
erler üzerinde yürütülmüş ve ortalama boy 170,19 cm olarak bulunmuştur (Kayış 
1989). Ancak, askere alınacak adaylarda bazı bedensel özelliklerin elemeye tabi 
tutulması nedeniyle toplum bazında verilen değerin biraz daha düşük çıkma 
olasılığı yüksektir. Buna karşılık 1989–1990 yıllarında yapılan optimal nitelikli bir 
araştırmada 17 yaş grubu erkek çocukların boyları 174,58 cm olarak bulunmuştur 
(Duyar 1992). İstanbul’ da yaşayan ve üst sosyoekonomik düzeyde yer alan 
(optimal) ailelerin çocukları üzerinde yapılan başka bir araştırmada 17 yaş grubu 
için bulunan değer 173,5 cm'dir (Neyzi ve ark. 1978). Görüldüğü üzere, 
yetişkinlerin optimal ve aktüel değerleri arasında ortaya çıkan farklılık çocuklarda 
gözlenen farklılığa büyük ölçüde benzemektedir. 
 

4. FİZİKSEL BOYUTLARDAKİ DEĞİŞMELERİN ERGONOMİK AÇIDAN 
ÖNEMİ 

 Türkiye’de yapılan antropometrik araştırmaların bulguları bir araya 
getirildiğinde fiziksel boyutların değişimi konusunda şu sonuçlara varılabilir: (1) 
Çoğu toplumda olduğu gibi ülkemizde de günümüzde çocukların daha hızlı 
büyüdükleri ve yetişkinlerin önceki kuşaklardan daha uzun boylu oldukları 
yolunda güçlü kanıtlar vardır; (2) Boydaki artıştan vücudun alt birimleri eşit 
düzeyde etkilenmemektedir; (3) Optimal ve aktüel antropometrik değerler 
arasında belirgin farklılıklar vardır. Bu bulguların diğer bir anlamı, ileriki yıllarda 
ülkemizde ortalama boyda artış olacağıdır. Boyda meydana gelecek artış 
miktarını, büyük ölçüde, toplumun alt ve orta kesiminde yer alan kitlelerinin 
yaşam standardı ve sağlık koşullarının iyileştirilme derecesi belirleyecektir. 
Çünkü, seküler eğilimin nedeni tam olarak bilinmese de, bilim çevreleri bu 
eğilimde çevresel faktörlerin (beslenme, hijyen, eğitim vb.) etkisinin gözardı 
edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadırlar (van Wieringen 1986).  
 Bu bulguların ergonomik açıdan önemi nedir? Yazının giriş bölümünde de 
değinildiği üzere, “insan”, ergonomik yaklaşımın temel bileşenlerinden biri 



 

durumundadır. Bu yüzden, ergonomi, insanın yaşadığı ortamın ve onun 
kullandığı her türlü araç ve donanımın insana ve topluma uygun olmasını 
amaçlar. Bu bağlamda, insanın fiziksel yapısında meydana gelecek değişimler 
beraberinde yaşanılan ortamın, kullanılan araç, gereç ve donanımın da 
değiştirilmesini zorunlu kılar.  
 Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının fiziksel boyutlar yönünden 
farklılıklar gösterdiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu nedenle pek çok 
toplum kendi fiziksel boyutlarını belirlemeye çalışmakta ve o toplum tarafından 
kullanılacak araç, gereç, alet, makine, donanım ve mimari yapıların kendi 
boyutlarına uygun olarak üretilmesi için çaba harcamaktadır. Bu görüşten 
hareketle ülkemizde de insan boyutlarını belirlemeye yönelik ergonomik amaçlı 
bazı antropometrik araştırmaların yapıldığı görülmektedir (Özok 1981; Kayış 1986, 
1987, 1989; Bayazıt 1988; İkbal 1988; Gönen ve ark. 1990, 1991). Ancak ileriye 
dönük tasarımlarda Türk toplumunun boyutlarının değişeceği öngörüsü de 
hesaba katılması gereken bir unsurdur. Bu nedenle toplumun ileride hangi 
boyutlara ulaşacağını kestirmek ve tasarımları buna göre yapmak ergonomi ve 
verimlilik açısından önemli bir konudur. Örneğin, ülkemizde insan taşınmasında 
ağırlığın önemli bir kısmını yüklenen otobüslerde koltuklar arasındaki mesafenin 
önümüzdeki bir kaç on yıl içerisinde yeniden ele alınması gerekmektedir. Çünkü 
ülkemizde insan boyu giderek artmakta ve artışın büyük bir kısmı da bacaklarda 
olmaktadır. Benzer şekilde hazır giyim alanında, sandalye ve koltuk üretiminde, 
okullarda sıraların yapımında, taşıtların boyutlarında ve mimaride yeni düzenle-
melere gidilmesi zorunlu hale gelecektir.   
 Seküler değişme yalnızca boyu etkileyen bir süreç olmayıp, olasılıkla 
bedenimizin diğer bölümlerinde de değişmelere neden olmaktadır. Ancak, 
ülkemiz açısından vurgulanması gereken nokta, vücudun diğer bölümlerinin bu 
gelişimden nasıl etkilendiği konusunda hemen hiçbir bilgiye sahip 
olmadığımızdır. Bu çerçevede, boy dışındaki diğer antropometrik değişkenlerde 
oluşan seküler değişmeleri izleyebilmek ve gelecekteki gelişimine ışık tutabilmek 
için ayrıntılı antropometrik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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