
İNSAN FAKTÖRLERİ

1. Hafta / Giriş (Ders Hakkında) Tevfik Uyar



Ders Hakkında

 Dersin Genel Amacı:

- İnsanı tanımak

- Zihinsel kusurlarımızın farkına varmak

- (Sağlıklı) Düşünmeyi öğrenmek

 Dersin Özel Amacı:

- İnsan faktörlerini dikkate alan 

sistemler kurabilmek

- Havacılık emniyeti algımızı geliştirmek

- İnsan faktörlerinden doğabilecek 

tehlikeleri fark etmek

- İnsana uygun önlem almak



Ders Hakkında

DERS KİTABI:

İrrasyonel, Stuart Sutherland

Çev: Tevfik Uyar

Domingo Yayınları

 Kitap mağazalarında

 İnternet kitapçılarında

 «Ben»



 Algılayan insan

 Çalışan insan

 Düşünen insan

 Şemalar, kalıpyargılar

 Zihinsel kısayollar

 Yargı hataları

 Safsatalar

Ders Hakkında

➢ Bir adet sinema filmi

➢ Kitaptan bölümler

➢ Okuma parçaları

➢Habersiz quizler (4 adet) - %20

➢Arasınav - %30

➢Final - %50



Kitap bölümleri

3. HAFTA : (2) Yanlış İzlenimler

4. HAFTA : (4) Uyum

5. HAFTA : (7) Lüzumsuz Tutarlılık

6. HAFTA : (9) Dürtü ve Duygular

8. HAFTA : (10) Delilleri Görmezden Gelme ve (11) Delilleri Çarpıtma

9. HAFTA : (12) Hatalı İlişkilendirme ve (14) Neden-Sonuç Yanılgısı

10. HAFTA : (17) Aşırı Özgüven

11. HAFTA : (18) Riskler

12. HAFTA : (20) Sezginin Yararsızlığı

Her hafta sorumlu olunan bölümden habersiz quiz olma 

ihtimaliniz var. Yanınızda küçük bir kağıt ve kalem daima 

bulundurun.



Önce düşünelim…

 İnsan nedir?

 İnsan neden oluşur?

 İnsan nerede yaşar?

 İnsan ne için yaşar?

 İnsanın çevresinde ne vardır?

 İnsan nasıl iletişim kurar?

 İnsanın zihinsel kapasiteleri neler için yeterlidir?



Tavsiye Kitap

Şiddetle tavsiye:

SAPIENS, «insan türünün kısa bir tarihi»

Yuval Noah Harari



İnsan Tarihi

 Homo Sapiens Sapiens

2.5 milyon yıl önce Homo Habilis

1.3 milyon yıl önce Homo Erectus

200 bin yıl önce Homo Sapiens

Önce avcı / toplayıcı toplumlar olarak 
yaşamışlar, daha sonra tarımı ve 
hayvancılığı keşfederek «uygarlaştılar», 
sonra sanayi devrimiyle «modernleştiler».

ŞU AN: Bilgi devrimi

İnsan beyninin büyük ölçüde avcı toplayıcı 
dönemde geliştiği düşünülüyor.

1. Gorilla 2. Australopithecus 3. 

Homo erectus 4. Neanderthal 5. 

Steinheim Skull 6. Anatomik 

modern Homo sapiens



İnsan Tarihi



İnsan Tarihi

Türler
Beyin / 

Vücut Ağırlık 

Oranı

İnsan 1:40

Fare 1:40

Kedi 1:110

Köpek 1:125

Sincap 1:150

Kurbağa 1:172

Aslan 1:550

Fil 1:560

At 1:600

Köpek Balığı 1:2496

Hipopotam 1:2789



İnsan Vücudu

İnsan Vücudunda Hangi 

Elementler Var?

60 kilogramlık ortalama bir erkekte

İçerik
Ağırlık

Atomların 

Oranı

Hidrojen 6.0 kg 63%

Oksijen 38.8 kg 25.5%

Karbon 10.9 kg 9.5%

Azot 1.9 kg 1.4%

Kalsiyum 1.2 kg 0.2%

Fosfor 0.6 kg 0.2%

Potasyum 0.2 kg 0.07%

• Sistemler
– Dolaşım Sistemi

– Örtü Sistemi

– İskelet Sistemi

– Üreme Sistemi

– Sindirim Sistemi

– Boşaltım Sistemi

– Solunum Sistemi

– Salgı Sistemi

– Lenf Sistemi

– Kas Sistemi

– Sinir Sistemi

• İnsan:
- Gelişmiş ülkelerde ortalama 1.7–1.8 m (erkek) ve 

1.6–1.7 m (kadın) boyundadır.

- Kıtadan kıtaya değişmekle beraber ortalama 

ağırlığı 57.7 kg (Asya) ila 80.7 kg (Kuzey 

Amerika)’dir. 



İnsan Limitleri

• 3-5 günde gerçekleşir.

• Kan koyulaşır

• Kalbin ritmi bozulur

• Kanda mineral ve toksin derişimi artar

Susuzluk

• Depolanmış besine göre su alındıkça aylar sürebilir.

• Önce karbonhidrat, sonra yağ, sonra protein.

• Besin eksikliğine bağlı hastalıklar
Açlık

• Direkt ölüm sebebi değildir.

• Rekor: 11 gün 

• Etik nedenlerle deney yapılamıyor
Yorgunluk

• Kademeli dalış ile deneysel rekor 68 atm. Oksijen 
miktarı da etkendir. Basınç

• Neme bağlı olarak değişiklik gösterir.Sıcaklık



İnsan Limitleri

En önemlisi: İnsanın hayatta kalabilmesi için 

solunum yapabilmesi gerekmektedir.

Kitap Tavsiyesi: MARSLI, Andy  Weir



Algı & Duyum





Bilişsel Psikoloji

Aslında bu menü retinanız üzerine düşen bir ışıktan başka bir şey yaratmamaktadır. 

Peki nedir bu menüyü bizim için Sirkeci’deki bir dürümcü menüsünden ayıran?

Ulric Neisser, 1967 “Bilişsel Psikoloji”

“Biliş duygusal girdinin yakalanması, dönüştürülmesi, kullanılması, depolanması ve kullanılması 

temelinde yaratılır”

Bilişsel Psikolojinin Varsayımları:

1. İnsan beyninin temel işlevi bilgi işlemdir.

2. İnsan beyni hem yapı hem de kaynak kullanımı açısından sınırlı kapasiteye sahiptir.

3. Bilgi işleme süreci aktiftir ve daha önceden kazanılmış yaşantılar, deneyimler ve beceriler 

yeni algılanan uyaranları etkilerler.



Bilişsel Psikoloji

“Bilgi işleme süreci aktiftir ve daha önceden kazanılmış yaşantılar, deneyimler ve 

beceriler yeni algılanan uyaranları etkilerler.”



Bilişsel Psikoloji

Yukarıdan Aşağıya İşlem:

Kişinin yaşantı, deneyim, eğitim, meslek vb. 

bireysel özelliklerinin aşağıdaki işlemleri 

etkilemesi.

Dolap, yol, elektrik direğine tırmanan ayı vb.

Aşağıdan Yukarıya İşlem:

4 adet siyah daire, iki çizgi, bir kutu içinde.



TARTIŞMA

“EVDEN GELEN TIKIRTI”



UYGULAMA

“ALGISIZLIĞA EMPATİ”



Algı

Duyum: İçinde bulunulan ortamdan uyaranların içerdiği bilginin ilgili duyu sistemi 

tarafından yaalanarak sistem içine alınması ve beyindeki ilgili merkeze iletilmesi.

Algı: Duyumdaki uyaranların taşıdığı bilginin analizi, yorumlanması ve organize edilmesi.

Soru: “Her duyumsanan algılanır mı?”

(Bakmakla görmek arasındaki fark.)



Algı

Duyu Temel Uyaran Alıcı Organ Beyin

Görme Işık Koni ve 

Çubukçuklar

Göz Primer Görme

Korteksi

İşitme Ses Kokleadaki Saç 

Hücreleri

Kulak İşitme Korteksi

Tat Kimyasal Burundaki Saç 

Hücreleri

Dil Primer Tat 

Korteksi

Koku Kimyasal Dil ve Ağızdaki 

Hücreler

Burun Olfaktori 

Korteks

Dokunma Basınç, Sıcaklık 

vb.

Derideki 

Hücreler

Deri Somatosensöri 

Korteks



Algı

The Matrix



Algı

Mutlak Eşik: Bir uyaranın fark edildiği en düşük enerji seviyesi.

- Karanlık bir odadaki görme eşiğimiz (Bir mumu kaç km. öteden görebilirsiniz?)

- Sessiz bir odadaki duyma eşiğimiz (Sivrisinek ne kadar yaklaşırsa duyarız?)

- Bir şeyin tadını almak için gereken miktar (3 molekül sitrik asidi tadar mısınız?)

Fark Eşiği: Aynı tür iki uyaran arasındaki algılanabilir fark düzeyi

- Bir tartı olarak kollarımızı kullanmak

- İki ekmek arasındaki tazeliği fark etmek

- İki domatesden hangisinin daha kırmızı olduğunu anlamak vb.

Duyusal Adaptasyon: Belli miktar uyarana sürekli maruz kalınması halinde duyu 

sisteminin duyarlılık ve kapasitesinin yeniden düzenlenmesi



Görme

- Göz 

- Konik Hücreler (Gündüz, 

merkez)

- Çubuk Hücreleri (Gece, 

kenarlar)

- Beyin 

- Boşlukları doldur

- Boyut arttır

- Ters çevir



Görme



Görme

Renk



Görme

Derinlik



Görme
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Görme



Görme

 Burada garip bir şey 

var!

 Gören parmak 

kaldırsın (söylemesin)



İşitme

Hz: Frekans = Titreşim/Sn.

Db: Desibel

İnsan için:

Duyma eşiği: 0 Db

Acı eşiği: 130 Db



İşitme

Ses hızı: 340 m/s (Deniz seviyesi, NŞA)

Sesin kaynağı:

1. İki kulağa ulaşma hızları farkı

2. Sürekli seslerde faz farkı



İşitme

İç kulak aynı zamanda yer / yön algımızı ve dengemizi sağlar.



Koku

Burun havadaki kimyasalları yakalayarak 

koku almamızı sağlar.

Hayvanlarda akraba ve tür tanıma, üreme, 

yön bulma gibi pek çok işlevi vardır. 

İnsanlarda da beslenme, yönelme gibi 

davranışlarda işlevseldir.

İnsan koku sistemi bazı hayvanlara nazaran 

zayıf olsa da 10 bin farklı kokuyu ayırt edebilir 

ve iyi bir koku belleğine sahiptir.

Birkaç ilginç deney:

•İnsanlar kokudan cinsiyeti ayırt edebilir.

•Kadınlar erkeklerden daha iyi koku alır.

•Anneler doğumdan birkaç saat sonra çocuklarını 

kokularından ayırt edebilirler.



Tat

Dil sıvıda çözünmüş kimyasalları 

algılar.

- Tatlı

- Tuzlu

- Acı

- Ekşi

- Umami (MSG)

Her bir papillada (tomurcuk) 40 ila 100 

arası tat hücresi bulunur.

Tat ve koku duyuları beraber çalışırlar ve 

koku merkezi tat algısına katkıda 

bulunur.



Dokunma

Dokunma duyu sistemimiz basınç, sıcaklık, bazı kimyasalların varlıkları 

ve ağrı duyumlarını alır. 

Sadece deride değil, kaslarda, organlarda ve ağrının hissedilebildiği bir çok 

yerde varlık gösterir.



DİKKAT

Seçici Dikkat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXOXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXOOOXXOOOXXOXXOO

XXXOOOXXOOOOOXXXO

OXOOOXXXXOOOXXXOO

XXXXOOOOXXXXOOXXXX

XXXXOOOXXXOXXXXXXX

XXXOOXXXXXOOXXXXOO

XXXXOOOXXXOOXXOOXX

XXXOOXXXXXXXXOOOOX

XXXOOOOXXOOOXXXOO

XOOXXXXOXXXOOXXXOX



Fizyoloji ve Ergonomi



Beyin Fırtınası

 Biçimimizi neler belirlemiştir?

 Başka bir gezegende olsaydık yine aynı biçimde mi 

olurduk? 



İskelet Sistemi

İnsan 270’ten fazla sayıda kemik ile birlikte 

doğar ve 207 kemikle yaşamına devam eder.

80 adedi ana sistem olan eksenel sistemde 

(Omurga (26) + Kaburgalar  ve Sternum (25) + 

Kafatası (29)) bulunur. Diğerleri bu ana sisteme 

tutunur.



İskelet Sistemi

İnsan kemiğinin:

 Basma mukavemeti: 170 MPa

 Çekme mukavemeti: 104 – 121 MPa

 Kesme mukavemeti: 51,6 Mpa

1 Pa = 1 N / m2  yani ~ 100 gr / m2 

Karşılaştırma verisi: Çam, 40 Mpa, Çelik 860 Mpa



Kas Sistemi

İskelet Kası Düz Kas Kalp Kası

Kaslar

Kırmızı Kas

İskelet Kası

Kalp Kası

Beyaz Kas



Kas Sistemi

 54 adet kasımız vardır.

 Düz kaslar istemsiz çalışır

 Kalp kası istemsiz çalışır

 İskelet kası istemli (ve istemsiz) çalışır



Kas Sistemi

 Kas Tonusu

 Normalde kaslar hafif olarak kasılmış haldedirler. 

 Kas tonusu, kolları, bacakları ve iç organları bulundukları göreli yerlerinde tutmaktadır. 

 Kaslarımızın ve organlarımızın yerlerini belirleyen bu durum, sinir uçlarının 

farkedilemeyecek hassasiyetteki iletileriyle otomatik bir şekilde yapılır. 

 Bedenimiz iyi bir duruştayken tüm istemli kaslar hafif kasılmış durumdadır.

 Kötü duruşumuz olduğunda ya da kendimizi bıraktığımız zamanlarda bazı kaslarda aşırı 

gerilmeler olur ve ağrılara sebep olurlar. 

 Bazı duruşlarda omurga ve omuzlar öne eğik olduğundan karın organları sıkışarak 

solunumun verimini azaltırlar. 

 Kötü duruşlar sindirimi dahi etkileyebilir.



Ergonomi

Yunanca “ergon = iş, çalışma”, “nomos = yasa” anlamına gelen sözcüklerin 
birleştirilmesiyle “Ergonomi” sözcüğü elde edilmiştir. Günümüzde ise “iş bilimi 
olarak bilinmektedir.

 Psikoloji

 Mühendislik

 Biyomekanik

 Endüstriyel Tasarım

 Grafik Tasarımı

gibi pek çok disiplinin ortak çalışma alanıdır.

Amacı: “İnsan vücuduna ve bilişsel kabiliyetlerine uygun tasarım”



Ergonomi

Fiziksel Bilişsel Organizasyonel Çevresel



Ergonomi



9 Kusurlu 

Hareket



Çevresel Faktörler



Beyin Fırtınası

 Nasıl bir ortamda yaşıyoruz?

 Ortamın şartları değiştiği zaman nasıl tepki veriyoruz?

 Sıcaklık

 Basınç

 Oksijen Miktarı



Rahat Ortam

 Rahat Ortam: Rahatlık için en iyi tanım: “Rahatsızlığın olmadığı hallerdir”. 

Rahatsızlık insan için çevre koşullarından ötürü hissettiği ya da işine engel 

olan olumsuzluklardır.

 Çevresel rahatsızlıklar neler olabilir?

 Çok sıcak

 Çok soğuk

 Loş

 Çok aydınlık

 Tozlu vb.

 Rahatsızlıkları hangi  duyu organlarımızla algılarız?



Sıcaklık

 Isı enerjisinin taşınma şekilleri:

Taşıma

Temas

Işıma

(Radyasyon) 



Sıcaklık

 Vücut sıcaklığı:

 HİPOTALAMUS

Beyin hasarı

Terleme 

Başlangıcı

Donma Başlangıcı

Konuşma kaybı, 

kaskatı kesilme

Geri dönülemez 

hasar / donma

Hayatta kalma 

sınırı



Sıcaklık

 İdeal sıcaklık:

Mekan Yaz (C) Kış (C)

Ev, daire, otel odası 23-26 20-22

Tiyatro, cami, lobi 24-27 21-22

Restoran, kafe, bar 22-26 20-21

Ameliyathane 20-24 20-24

Yüzme Havuzu 24 24

Fabrika, Atölye 27-29 18-20



Aydınlatma

Aydınlatma insanlar için şu açılardan önemlidir:

 Dikkat (Konsantrasyon)

 Görme ve Farkındalık

 Psikoloji

Ve tüm bunlara bağlı olarak:

 Rahatlık

 İşi doğru yapma

 Göz sağlığı



Aydınlatma

Aydınlatma “lüks” birimi ile ölçülür. Metrekare başına düşen “lümen”dir. Her 

aydınlatma biçiminin bir lümen değeri vardır.

LUX = lm/m2



Aydınlatma

Örnek: 90 cm’lik bir 21W’lık fluoresan lamba, 17,5 metrekarelik bir odayı ne 

kadar aydınlatır?

1750 lümen / 17,5 m2 = 100 lüx



Aydınlatma

Alanlar / Aktiviteler Lüx

Karanlık bölgelerdeki kamusal alanlar 20 - 50

Kısa süreli ziyaret edilen, atıl bölgeler 50 - 100

Nadir olarak görsel işlerin görüldüğü çalışma alanları 100 - 150

Depo, Ev, Tiyatro, Arşiv odaları 150

Basit ofis işleri, sınıflar 250

Kütüphane, mağaza, orta zorlukta ofis işleri 500

Süper market, mekanik atölyeler, ofis alanları 750

Normal çizim işleri, detaylı mekanik atölyeler 1,000

Detaylı çizim işleri, çok ciddi ve detaylı mekanik atölyeler, uçak hangarı 1500 - 2000



Aydınlatma

Düşük aydınlatma sonuçları:

 Düşük üretkenlik

 Yüksek hata oranı

 Görememeye bağlı (yerleştirememe, sökememe, yabancı madde unutma vb.)

 Seçememeye bağlı (yanlış renk, yanlış model, yanlış kablo seçme vb.)

 Göz yorgunluğu (Astenopi)

 Yorgunluk hissi

 Kanlanma / Kaşınma

 Bulanık görme

 Işık hassasiyeti

 Baş ağrısı

 Dikkat ve konsantrasyon eksikliği

 Moral bozukluğu



Alan / Hacim

 Hacim: Bir çalışma ortamında kişi başına 11 metreküp alan 

düşmelidir (hemen hemen 2m x 2m x 3m).



Temizlik ve Düzen

- Vakit kaybı

- Yaralanma

- Hatalı iş yapma

- Hijyenik sıkıntılar

- İş Kazaları



Dersin Seyri

- İlk iki hafta insan, insan algısının sınırları, insan vücudu ve çalışma 

ortamı hakkında genel bilgiler verdik.

- Bu haftadan itibaren daha çok insan zihni ile ilgileneceğiz


