
ÖZET/ABSTRACT 

Türkiye'de üniversite öğrencilerinin kullandıkları çizim masalarının tasarım ve üretim aşamalarında genel olarak 
ergonomik ve fonksiyonel kriterlere yeterince uyulmadığı görülmektedir. Bu araştırmada, Bartın Üniversitesi'ndeki 
öğrencilerin mevcut çizim masalarının kullanımında karşı karşıya kaldıkları kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına dair 
sorunların tespiti ve bu sorunların tasarım aşamasında yenilikçi çözüm önerileri ile giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 
kapsamında, öncelikle mevcut olarak kullanılan çizim masalarının yapısal özellikleri değerlendirilmiştir. Öğrencilerin 
çizim masaları ile ilgili görüşleri "kullanım, rahatlık ve fonksiyonellik" gibi özellikler göz önünde bulundurularak yüz yüze 
anket çalışması yöntemi ile belirlenmiştir. Anket sonuçlarına göre kullanıcı istekleri, mühendislik ve tasarım gereklilikleri 
dikkate alınarak en önemli teknik ve ergonomik problemler belirlenmiştir. Elde edilen kullanıcı istekleri, ergonomik ve 
fonksiyonellik kriterleri doğrultusunda AutoCAD® programında 3 boyutlu olarak en uygun mobilya tasarımı 
sunulmuştur. Uygun görülen mobilya tasarımının prototipinin hazırlanması için gerekli malzeme ve konstrüksiyon tipi 
belirlenmiştir. Kompozit, metal, plastik, cam, ahşap vb. malzemelerin uygun şekilde boyutlandırılıp birleştirilmesi 
sonucu çizim masası prototipi üretilmiştir. Ayrıca bu çalışma ile ülkemizdeki üniversiteler için ergonomik ve fonksiyonel 
çizim masası tasarımı ve üretimi anlamında farkındalık oluşturarak alanındaki literatüre katkı sağlanması da 
hedeflenmiştir. 

 The results of the literature review on the drawing tables used in universities in Turkey revealed that ergonomic and 
functional features are not sufficiently taken into account. The purpose of this study is to identify musculoskeletal 
disorder risks that students in Bartin University face and to resolve these problems with innovative solutions during the 
design phase. In this scope, first of all the structural features of the existing drawing tables were examined. The 
students' opinions about drawing tables were determined by face-to-face survey method considering the features such 
as "use, comfort and functionality". Based on the results of the questionnaire, taking the engineering and the design 
necessities into account, most important technical and ergonomic problems were identified. Later, based on the 
obtained user requests, ergonomic and functional criteria, the most appropriate furniture design were carried out by 
using AutoCAD® software in 3-dimension mode. The required material and construction type for the production of the 
prototype of the suitable drawing table design were determined. In order to be able to carry out the specified design, 
the drawing table prototype were produced by properly resized and combining composite, metal, plastic, glass, wood 
materials etc. It is also aimed to contribute to the literature in the field by composing awareness in terms of ergonomic 
and functional drawing table design and production for the universities in Turkey. 

 


