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1. GİRİŞ
İnsanlar bilgi edinimlerinin %85 ini görerek elde ederler. Eğer ışık olmazsa bilginin
algılanması da gerçekleşmez. Düzgün aydınlatılmış bir iş ortamı bütün işleri

Çalışma ortamında ortaya çıkan aydınlatma sorunları ele alınmış, bu sorunların
oluşturduğu olumsuz etkiler ve çözüm önerileri tablo halinde sunulmuştur.

kolaylaştırır. Gün ışığı ile aydınlatılmış ortam en ideal aydınlatma ortamına sahiptir.
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Ancak bir binanın içine ulaşan gün ışığının miktarı binanın mimarisine, yönüne,
mevsime, havanın durumuna ve camın temizliğine bağlıdır.
Gün ışığının yetersiz olduğu veya olmadığı zamanlarda uygun bir elektrikle
aydınlatma tasarımı yapılması gerekir.
Elektrikle aydınlatma da, aydınlık düzeyi, ışık kaynağının rengi, cismin rengi,
kamaşma, düzgünlük (titreşim olmaması) ve renksel geriverinim gibi aydınlatma
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ölçütlerine bağlı kalınmalıdır. Aydınlatılacak ortamın faaliyet türüne göre aydınlık
düzeyine, doğru lamba rengine, aydınlatma cihazının doğru yere sabitlenmesine
gereksinim vardır.
2.AMAÇ
Gün ışığının yetersiz olduğu veya olmadığı zamanlarda uygun bir elektrikle
aydınlatma

tasarımı

yapılması

gerekir[1].

İnsanların

günlük

aktiviteleri

aydınlanmayla paralellik gösterir, aydınlık seviyesiyle insanların hormonal dengesi
sağlanır[2]. Buda beraberinde zinde veya yorgun olmayı getirir. Yeterli aydınlık
seviyesine sahip olmayan ortamlarda çalışan kişilerde yorgunluk, uykusuzluk ve
bunlara bağlı olarak işe yeterince kendini verememe, dikkatsizlik gibi sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlarda iş kazalarını ortaya çıkarabilirler. Ortam
aydınlatmasını etkileyen faktörler belirlenerek doğru aydınlatma amaçlanmaktadır.
3. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada çalışma ortamında ortaya çıkan aydınlatma sorunları ele alınmış, bu
sorunların oluşturduğu olumsuz etkiler ve çözüm önerileri tablo halinde
sunulmuştur.
4. BULGULAR
Görsel görevlerin yerine getirilmesi için ışığa gereksinim duyulur. Öte yandan ışık
yalnızca görmemizi sağlamakla kalmaz, kendimizi iyi hissedip hissetmememizi yani
ruh halimizi de etkiler. Işığın seviyesi, rengi, gölge etkisi ya da aydınlık ile karanlık
arasındaki geçişler o anki algılamayı etkiler ve insanın yaşam ritmini belirler [2].
Işığın insan üzerine sirkadiyen ve ruhsal etkileri mevcuttur. Bu iki etkiden iş kazası
olma ihtimali vardır. Özellikle vardiyalı çalışma sistemlerinde bu etkiler ön plana
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Gereğinden az yada fazla aydınlatılmış iş ortamları veya aydınlatma cihazlarının yanlış

çıkabilir.

konumlandırılması yada yanlış yansıtılma yapılması, iş ortamında çalışan kişiler

Sirkadiyen ve ruhsal etkilerin dışında, aydınlatmayla ilgili iş kazaları; aydınlık

üzerinde ruhen ve fiziken olumsuz etkilere sebep olacaktır. Çalışma ortamındaki ışık

düzeyinin yetersiz olması, ışık renginin doğru seçilememesi ve kontrast , ışığın

etkisinde kaynaklanan olumsuz etkilenen çalışanlar ya direkt olarak iş kazasına ve

doğrultusu ve gölge niteliği, aydınlık dağılımı ve kamaşma gibi temelde beş teknik

meslek hastalığına yada yorgunluk gibi etkilerin sonucunda dolaylı olarak iş kazası ve

sebeplerden kaynaklanmaktadır [3]. Teknik sebeplerden kaynaklanan sorunlar
tamamen ortadan kaldırılabilir.

meslek hastalığına maruz kalacaktır.
Bunun önüne geçmek için iş ortamında yapılan işe göre aydınlatma yapılmalıdır.
Çalışma masalarının yada tezgahlarının konumları, çalışanların konumları, iş ortamında

2014 yılında TÜİK tarafından açıklanan ‘Çalışma hayatında fiziksel ya da ruhsal

bulunan malzemelerin yapıları ve renkleri, ortamın rengi, aydınlatma cihazlarının

sağlığı etkileyen elverişsiz faktörler’ adlı çalışmada aydınlatmanın %10,4 gibi

konumları ve yaydıkları ışık akıları gibi bir çok bileşen iyi bir mühendislik çalışmasıyla

önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.

ortadan kaldırılabilir ve aydınlatmanın sebep olduğu iş kazaları ve meslek hastalıkları
en az seviyeye indirilebilir.

Grafik 1 Çalışma hayatında fiziksel ya da ruhsal sağlığı etkileyen faktörler[4].
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