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BÖLÜM 1 

Biyolojik Varlık Olarak İnsan 



Geçen Hafta 

GEÇEN HAFTA 

 

Duyu organları ve algı 

 

BU HAFTA 

 

Vücut, Ergonomi, Yorgunluk,  

Çalışma Şartları 

 



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 çalışır 

 

 

 
» Video: İskelet Kasının Çalışması 



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 
• Vibrasyon üreten makinaların 

uzun süre kullanımı (örneğin 

havalı çekiç gibi),  

 

• Ellerin ve kasların dönmesine 

neden olan görev ve aletler,  

 

• Ters yöne güç uygulamalarında,  

 

• Ellere, bileklere, sırta ve 

eklemlere fazla yük bindiği 

hallerde,  

 

• Kolların baş üzerinde çalışmaya 

zorlandığı zaman,  

 

• Belin eğilmeye zorlandığı işlerde, 

 

• Ağır yüklerin itildiği veye 

kaldırıldığı zaman. (kaynak) 

 

http://www.populermedikal.com/saglikguvenlik/ergonomi1.asp


Ergonomi 
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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: 

Beyin hasarı 

 

 

 

 

Terleme 

Başlangıcı 

 

Donma Başlangıcı 

 

 

 

Konuşma kaybı, 

kaskatı kesilme 

 

 

 

Geri dönülemez 

hasar / donma 

 

 

Hayatta kalma 

sınırı 



Sıcaklık 

• Vücut sıcaklığı: 



Sıcaklık 

• Oda sıcaklığı: 
Rahatsız 

Nemli 

Rahatsız  

Kuru 

B
a

ğ
ıl

 n
e

m
 (

%
) 

Oda sıcaklığı (C) 

Rahat 

Yarı 

Rahat 



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 

Simple orientation for short visits 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 



Ders Kitabı Okuma Sırası 

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 

11.Delilleri Çarpıtma 

9. HAFTA 

12.Hatalı İlişkilendirme 

14.Neden-Sonuç Yanılgısı 

 

10. HAFTA 

17. Aşırı Özgüven 

 

11. HAFTA 

18.Riskler 

 

12. HAFTA 

20.Sezginin Yararsızlığı 

 


