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Abstract 

Health services are one of the areas of work that pose significant risks to 
health and safety. The first goal of the health care sector is primarily the 
health and safety of the personnel through the protection, promotion, 
maintenance of the health, the treatment of the diseases and the 
rehabilitation services. The health workers feel safe and secure in the 
institution that they work during the health service delivery, affecting the 
health care service levels positively. Therefore, safety in health services is at 
the forefront of the issues that need to be meticulously addressed. 
Healthcare workers are often confronted with accidents and injuries in the 
transfer of patients and in some manual interventions. The accidents and 
injuries are also caused by the physical structure of the institution. . One of 
these physical risk issues is the lighting. 
A sufficient level of lighting for the employees is required in order to find 
them in a comfortable and luminous environment and also work more 
willingly. The use of sunlight at an adequate level should be considered as 
the basis for illuminating the workplace. 
The aim of this research is to evaluate the natural illumination of family 
medicine outpatient clinics in Şanlıurfa Muradiye Family Health Center in 
terms of ergonomic factors and to examine how patients and doctors are 
affected without illumination by conducting a questionnaire survey.  
Within the scope of the study, natural and artificial lighting are different in 
terms of ergonomic factors;  artificial lighting has negative effects on patients 
in terms of ergonomics, and problems that arising from illumination are 
influenced by assumptions that hospital workers have negative effects on 
their business life. 
In the first chapter, the concept and history of ergonomics, the concept of 
anthropometry; the nature of health care facilities, ergonomics in hospitals, 
lighting and ergonomics of enlightenment in the design of hospital buildings 
are evaluated. For this purpose, firstly some sample works have been given. 
Then four outpatient clinics located in different directions in Şanlıurfa 
Muradiye Family Health Center, which is considered as field work, were 
examined. Functional diagrams of these policlinics were prepared and the 
direction factor was taken into consideration. Then natural lighting 
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evaluation was interpreted by conducting a questionnaire to 60 users 
between 6- 20 March 2017 at 09: 00-12: 00, 14: 00-17: 00 hours. In addition, 
in the outpatient clinics examined in the study, the daylight brightness level 
measurements are repeated on a certain day of each month (21) for 6 
months (June 2017, July 2017, August 2017, September 2017, October 2017, 
November 2017) taking into account the daylight time application at 9.00, 
12.00 and 15.00 (standard country time), which is assumed to effectively use 
of daylight. The measurements on the points are made separately for 
situations where sunlight comes and does not come. Evaluation daylight 
brightness level measurements have not been completed yet, so ergonomic 
lighting recommendations are presented based on user satisfaction of survey 
reviews. 

 

Sağlık Yapılarının Tasarımında Doğal Aydınlatmanın Önemi: 
Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlığı Merkezi Örneği 

Anahtar Kelimeler 
Ergonomi, Doğal 
Aydınlatma, Aile 
Sağlığı Merkezi, 
Antropometri. 

Özet 

Sağlık hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan 
çalışma alanlarından biridir. Sağlık iş kolunun öncelikle temel hedefi; 
sağlığın korunması, yükseltilmesi, sürdürülmesi, hastalıkların tedavisi ve 
rehabilitasyon hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ile personelin sağlığı ve 
güvenliğidir. Sağlık hizmeti sunumu esnasında sağlık çalışanlarının 
kendilerini çalıştıkları kurumda huzurlu ve güvende hissetmeleri, sağlık 
bakım hizmet düzeylerini pozitif anlamda etkilemektedir. Dolayısıyla sağlık 
hizmetlerinde çalışan güvenliği, üzerinde titizlikle durulması gereken 
konuların başında gelmektedir. Sağlık çalışanları hastaların transferinde ve 
el ile yapılan bazı müdahalelerde sıklıkla kaza ve yaralanmayla karşı karşıya 
kalmaktadır. Söz konusu kaza ve yaralanmalar kurumun fiziksel yapısından 
da kaynaklanmaktadır. Bu fiziksel risk konularından birisi de aydınlatmadır.  
Çalışanların kendilerini rahat ve ışıklı bir ortamda bulmaları ve daha istekli 
bir şekilde çalışabilmeleri için yeterli düzeyde bir aydınlatma gerekmektedir. 
İşyerinin aydınlatılmasında güneş ışığından yeterli derecede yararlanılması 
esas alınmalıdır.   
Bu araştırmanın amacı, Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlığı Merkezi’ndeki aile 
hekimliği polikliniklerinin doğal aydınlatmasını ergonomik faktörler 
açısından değerlendirmek, hastaların ve doktorların aydınlatmadan nasıl 
etkilendiğini anket çalışması yaparak incelemektir.  
Çalışma kapsamında ergonomik faktörler açısından doğal aydınlatma ile 
yapay aydınlatmanın farklı olduğu, yapay aydınlatmanın ergonomik açıdan 
hastalarda olumsuz etkiler oluşturduğu ve aydınlatmada oluşan sorunların 
hastane çalışanlarının iş hayatlarını olumsuz yönde etkilediği 
varsayımlarıyla yola çıkılmıştır.  
Birinci bölümde, ergonomi kavramı ve tarihçesi, antropometri kavramı; 
sağlık yapılarının niteliği, hastanelerde ergonomi, aydınlatma ve son olarak 
hastane yapıları tasarımında aydınlatmanın ergonomisi araştırılmıştır. Bu 
amaçla öncelikle örnek çalışmalar verilmiştir. Daha sonra alan çalışması 
olarak düşünülen Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlığı Merkezi’nde yer alan, farklı 
yönlerde bulunan dört poliklinik incelenmiştir. Bu polikliniklere ait 
fonksiyon şemaları oluşturulup, yön faktörü de ele alınarak doğal aydınlatma 
değerlendirmesi 60 kişiye, 6- 20 Mart 2017 tarihleri ve 09:00-12:00, 14:00-
17:00 saatleri arasında anket çalışması yapılarak, yorumlanmıştır. Ayrıca 
çalışmada incelenen polikliniklerde, gün ışığı aydınlık düzeyi ölçmeleri, 6 ay 
süresince (Haziran 2017, Temmuz 2017, Ağustos 2017, Eylül 2017, Ekim 
2017, Kasım 2017) her ayın belli bir gününde (21), gün ışığının etkin olarak 
kullanıldığı varsayılan 9.00, 12.00 ve 15.00 saatlerinde (standart ülke 
zamanı) yaz saati uygulaması dikkate alınarak tekrarlanmaktadır. Ölçmeler, 
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ölçme noktalarına dolaysız güneş ışığının geldiği ve gelmediği durumlar için 
ayrı ayrı yapılmaktadır. Değerlendirme gün ışığı aydınlık düzeyi ölçümleri 
henüz tamamlanmadığından kullanıcı memnuniyet anketi yorumlarına bağlı 
olarak ergonomiye uygun aydınlatma önerileri sunulmuştur. 

1. Giriş 

Ergonomi bilimi 1940’lı yıllarda farklı boyutları içinde barındırmaya başlamıştır. 
Çağdaş ergonomi 1949 yılında Murrell tarafından hem uygulamalı bilim, hem 
uygulamalı teknoloji hem de her ikisi olarak düşünülmüştür. 1959 yılında 
‘Uluslararası Ergonomi Derneği’ kurularak ergonominin daha geniş kitlelerce 
içselleştirilmesinin yolu açılmıştır (Karwowski, 2005: 436)). Ergonomi, kendisi bir 
bilim olmanın yanı sıra antropometri, biyomekanik, psikoloji, fizyoloji, 
mühendislik bilimi, fizik bilimleri ile istatistik, enformasyon bilimi ve iş güvenliği 
gibi bilimlerle disiplinler arası ilişkisini koruyarak gelişimini sürdürmüştür.  

Ergonomi insanların fiziksel, ruhsal, sosyal özellikleri ve sınırlılıkları ile insan-
sistem etkileşimi ve uyumluluğu tasarımının incelenmesi sonucu belirlenmektedir 
(Karwowski, 2005:436; Putkonen, 2010:360). Dolayısıyla hastane ortamında 
ergonomik tasarımın hasta ve çalışanlara olan etkisinin irdelenmesinde ergonomi 
tasarım ilkelerinin anlaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda ‘Uluslararası 
Ergonomi Birimi’ ergonomiyi; fiziksel, bilişsel ve örgütsel olmak üzere üç alt 
bileşende tanımlamıştır.  

Fiziksel Ergonomi;  insanların/çalışanların  anatomik,  antropometrik, 
fizyolojik  ve biyomekanik özellikleriyle ilişkilendirilmektedir. Çalışma 
duruşları, malzeme taşıma, tekrarlanan hareketler, kas-iskelet sistemi 
bozuklukları, iş yeri düzeni, güvenlik ve sağlıkla ilgili konuları içermektedir.  

Bilişsel Ergonomi; algı, hafıza, bilgi süreçleri, düşünme ve tepkiler gibi 
insanların/çalışanların zihinsel süreçleriyle ilgili olup insan ve diğer sistem 
unsurları ile olan etkileşimini ifade etmektedir (Putkonen, 2010: 360). Bilişsel 
ergonomide amaçlanan, iş ve düşüncenin birbirlerini nasıl etkilediklerini ortaya 
koymaktır. İş kalitesi üzerinde odaklanarak çalışanların iş sistemi ve süreçler 
üzerinde egemenliklerini pekiştirerek ürün, hizmet ve çıktıları etkileme şeklini 
ifade etmektedir (Hollnagel, 1997: 1170).  

Örgütsel ergonomi ya da kurumsal düzeyde ergonomi; örgütsel yapıları, süreçleri 
ve politikaları kapsamakta ve sosyo-teknik sistemleri optimize etmeyi 
amaçlamaktadır. İletişim, ekip kaynak yönetimi, çalışma süreleri tasarımı, katılımcı 
ergonomi, kalite yönetimi gibi konu başlıklarını içermektedir (IEA, 2015). Özellikle 
katılımcı ergonomi, hastane ortamında örgütsel ergonominin hasta ve çalışan 
güvenliği ile olan ilişkisel bağını açıklamada önemli bir unsur olarak 
görülmektedir. Uluslararası Ergonomi Birimi katılımcı ergonomiyi, çalışanların 
planlamaya dâhil edilmesi sonucu yeterli düzeyde bilgi ve güç ile kendi iş 
faaliyetlerinin önemli bir miktarını kontrol etmelerini sağlayarak, arzu edilen 
sonuçların başarılması için süreç ve çıktıları etkileme düzeyi olarak 
tanımlamaktadır (IEA, 2015). Bu yaklaşıma bağlı olarak ele alınan sağlık 
merkezinde, kullanıcılara anket uygulanarak doğal aydınlatma parametrelerini 
değerlendirmeleri istenmiştir.  
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2. Sağlık Yapıları Mekân Tasarımı  

Sağlık yapılarının tasarımı birçok açıdan diğer yapı gruplarına göre özel ve zordur. 
Tasarlama süreci problem çözme, karar alma, yargılama gibi üst düzey biliş 
etkinliklerini gerektiren bir süreçtir. Birey ölçeğinde incelendiğinde, temelde 
psikolojik bir süreç olmakla birlikte, uygulama ortamında organizasyonel bir yapı 
içinde sürdürülmekte ve sosyal boyutu ağırlık kazanmaktadır (Altaş, 1985). 
Geleceğin sağlık hizmeti, hasta üzerine odaklanmaya dönmektedir. Doktor ve hasta 
arasındaki ilişki daha önemli hale gelecektir. Hasta, tüketici olarak daha fazla güç 
gösterecek ve doktorların fikirlerini daha fazla sorgulayacak, daha çok 
bilgilendirilecek, ikinci veya üçüncü bir fikir almaya daha açık ve istekli olacaktır. 
Hastayı ön plana alan bu yaklaşım sonucu, mimarlar, hastaları öne çıkaran ve 
onların yaşam kalitelerine katkıda bulunan binalar yaratmak için çalışacaklardır 
(Ergenoğlu, 2009: 69).   Sağlık sektörü üzerindeki bu gelişmeler doğrultusunda 
hastane tasarımının, kullanıcı davranışları ve gereksinimleri karşılanmak üzere 
sosyal yapılar oluşturmak üzere  gerçekleşmesi beklenmektedir.   

3. Sağlık Yapılarının Tasarımında Ergonomik İlkeler  

Mimarlıkta temel ve başlıca tasarım kuralı fonksiyona ve insan ölçülerine dayalı bir 
ölçü düzeni içinde düşünme ve sorunları ona göre çözebilmektedir. Tasarımdaki 
ergonomik boyutlar; kullanıcıya kendini güvende, sağlıklı, konforlu, stresten 
uzakta hissedeceği pozitif düşünceler sağlamaktadır. Hastanenin tüm 
mekânlarında eleman ve donatıların kullanıcı vücut ölçülerine göre olması temel 
gereksinimleri oluşturur (Güller, 2007: 42). Hastane yapıları sürekli rahatsızlıkları 
olan insanların başvurduğu yapılar olduğundan tüm mekânsal bağlantıları göz 
önüne alınarak tasarlanmalıdır. Hastane yapıları içerdikleri işlevler ve kuruluş 

amaçları ve hizmet edecekleri kişi sayıları düşünüldüğünde hiç de 
azımsanmayacak m ' lerde yapılar olmasına rağmen, tüm hastane tasarımında 
insan ölçeği ve oranı gözden kaçırılmamalıdır. Bu temel gereksinimler kapsamında 
görsel konfor ve dolayısıyla aydınlatma, daha fazla önem kazanmaktadır. Sağlık 
yapıları, farklı birçok hizmeti içinde barındırdığı için aydınlatma tasarımını 
zorlaştıracak farklı aydınlatma sistemlerine sahiptirler. Burada çalışan 
personellerin görevlerini iyi şekilde yapabilmeleri için kusursuz görsel imkânlar 
sağlanması gerekmektedir. Bir sağlık yapısında bulunan aydınlatmanın kalitesi 
açısından lambaların renksel geri verim özellikleri, doğal ve yapma aydınlatmanın 
bütünleştirilmesi, doğrudan gelen güneş ışığının kontrolü, iç yüzeylerin renkleri ve 
ışık yansıtma katsayıları, ışığın doğrultusu ve hacimlerde parıltı dağılımı gibi 
konuların dikkate alınması gerekmektedir (Özil, 2008: 16).  

Aydınlatmanın uygun koşullarda olmaması, kullanıcılarda depresyon ve olaylarda 
tepkisizliğe sebep olabilmektedir (Carpman ve Grant, 1993: 25). Doğal aydınlatma 
sistemi, hastalar üzerindeki psikolojik etkisi, mikrop öldürücü özelliği, kusursuz 
bir görüş sağlaması ve maliyetinin az olması gibi niteliklerinden dolayı sağlık 
birimleri aydınlatılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Sağlık birimlerinde iyi bir 
görüş demek, hastaya bakan personel tarafından derecenin doğru bir şekilde 
okunabilmesi, hastanın derisindeki, dudaklarındaki renk değişimlerinin iyi şekilde 
görülmesi, yara, iltihap ve tüm diğer semptomların rahatlıkla algılanabilmesidir. 
Gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda yapay aydınlatma kullanılmalıdır. 
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Günışığının hasta üzerindeki bir diğer önemli etkisi de psikolojik etkisidir. Ağır 
hastalar günışığının doğal etkilisiyle kendini daha çok hayata bağlayabilirler. 
Günışığının canlandırıcı etkisi tüm canlılar için çok önemlidir (Özil, 2008: 18).  

Mimarlığın varlığının ışıkla kanıtlaması, hacimlerin, mekândaki renk, doku ve 
biçim özelliklerinin ışıkla tanımlanıp algılanması ve mekânsal nitelik ile mimari 
ifadenin doğal ışıkla geliştirilebildiğinin anlaşılması, doğal ışığın estetik bir değer 
olarak mimari tasarımda yer almasını sağlamıştır (Doğrusoy, 2001: 16).  

Bir insanın mekânı nasıl gördüğü, nasıl algıladığı; ışığın mekân üzerindeki etkisiyle 
açıklanabilir. Mekân algımızdaki en önemli öğelerden biri olan ışık; yaşam için 
önemli bir unsur olmasının yanı sıra, tasarım sürecinin de önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Mekân, insan ile etkileşimi sayesinde değer ve anlam 
kazanmaktadır. Bu etkileşimi oluşturan faktörlerden birisi olan ışığın fiziksel 
boyutu yanında psikolojik ve estetik boyutları ile de incelenmesi gerekmektedir. 
Işığın niteliği ve niceliği herhangi bir konuda deneyimlerimizin oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. Ayrıca insanın duygu ve davranışları ile diğer insanlarla olan ilişki 
ve iletişimi üzerinde güçlü etkileri vardır. Bu verilere bağlı olarak aydınlatmanın 
amaçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Buna göre aydınlatma;  

 Görsel performansı arttırmak, iyi ve ayrıntılı görebilmeyi sağlamak,   

 İyi görme ve rahatlık duygusunun sağlanması,  

 Enerji sarfiyatı ve maliyet yönünden verimlilik; düşük enerji sarfiyatı ve 
dolayısıyla düşük maliyet, aydınlatma standartlarından ve iyi görme 
koşullarından fedakârlık edilmeden ekonomik görmeyi sağlamaktır (Göker, 
2002: 55).  

4. Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlık Merkezi Poliklinikleri ve Doğal Aydınlatma 
Değerlendirmesi  

Aile sağlığı merkezinde 4 doktor, 3 hemşire,1 personel ve 1 sekreter hizmet 
vermektedir. Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlık Merkezi’ne kayıtlı 13 bin hasta 
bulunmakta ve yazları günlük yaklaşık 70-80, kışları ise 200-250 hasta aile sağlığı 
merkezine tedavi amaçlı gelmektedir.  

Şekil 1: Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlık Merkezi Dış Görünüş  

  

Çalışma kapsamında plan üzerinde işaretlenmiş olan farklı yönlere bakan dört 
poliklinik doğal aydınlatmanın kullanıcı açısından algısı değerlendirilmiştir (Şekil 
1). 
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Şekil 2: Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlık Merkezi Planı  

Doğal aydınlatma analizinde değerlendirilen en temel geometrik tanım; iç hacmin 
oranlarına bağlı olarak pencere boyutunun ne olduğudur. Pencere alanının, iç 
hacim taban alanına oranı olarak belirtilen bu parametrenin (pencere oranı) genel 
olarak %5 - % 30 aralığında olması önerilir. Bu oran, mekânın yıllık aydınlatma 
değeri ile ilgili hızlı bir fikir verebilir (Erlalelitepe vd., 2011:45).   

Değerlendirme için kullanıcı ayırımı yapmadan sadece poliklinik olarak kullanılan 
mekanların doğal aydınlatması konusunda sorular yöneltilmiştir (Şekil 3, 4, 5 ve 
6). Sorular mekanlarda yapay aydınlatma elemanları kapalı durumdayken 
sorulmuştur. 37 kadın, 23’ü erkek olmak üzere toplam 60 kişiye, 6- 20 Mart 2017 
tarihleri ve 09:00-12:00, 14:00-17:00 saatleri arasında uygulanan anket beşli likert 
yöntemiyle hazırlanmış ve her poliklinik mekanı için ayrı ayrı olmak üzere 
aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir (Tablo 1, 2, 3 ve 4). 

Şekil 3: Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlık Merkezi Poliklinik 1 
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Tablo 1: Poliklinik 1’ e ait doğal aydınlatma memnuniyeti anket sonuçları  
ANKET SONUÇLARI  
POLİKLİNİK NO: 1  

Polikliniğin aydınlatmasından memnun 
musunuz?  

Gün ışığının yanında yapay ışığa da ihtiyaç 
duyuyor musunuz?  

 

   

 

   

Işığın  renginden memnun musunuz?  Işığın miktarından memnun musunuz?  

 

   

 

   

Pence re büyüklüğünden memnun 
musunuz?  

Tavan yüksekliğinden memnun musunuz?  

 

 

  

 

 

1 nolu poliklinik kullanıcılarının %75’i doğal aydınlatmasından memnun 
olduklarını; % 85’inin yapay aydınlatmaya gereksinim duymadığı; kullanılan ışık 
renginden %60.5’nin rahatsızlık duymadığı; % 60’ının ışık miktarını yeterli 
buluduğu; % 83.33’ünün tavan yüksekliğinin rahatsız etmediğini buna karşılık 
%41.66’sının pencere büyüklüğünden memnun olduğunun ancak pencere 
büyüklüğünden %33.33’ünün memnun olmadığı belirlenmiştir.  

Pencere oranına ait %5- %30 değerlendirmesinde; Poliklinik 1’e ait mekanının 
taban alanının 16,23 m2 olduğu ve 1 adet pencere  100 x 150 cm ebatlarda olduğu 
belirlenmiştir. Buna bağlı olarak; (1,00 X 1,50) = (16,23/100) x (Pencere Oranı)   

Sonuç olarak pencere oranının % 9,24 olduğu hesaplanmıştır. Bu değer belirtilen 
aralıkta kaldığı için doğal aydınlatmada yeterlidir.  
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 Şekil 4: Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlık Merkezi Poliklinik 2 

 
 

Tablo 2: Poliklinik 2’ ye ait doğal aydınlatma memnuniyeti anket sonuçları  
ANKET SONUÇLARI  
POLİKLİNİK NO: 2  

Aile sağlığı merkezi aydınlatmasından 
memnun musunuz?  

Gün ışığının yanında yapay ışığa da ihtiyaç 
duyuyor musunuz?  

 

 
  

 

  

 

Işığın renginden memnun musunuz?  Işığın miktarından memnun musunuz?  
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Tablo 2 devamı 

Pencere büyüklüğünden memnun 
musunuz?  

Tavan yüksekliğinden memnun musunuz?  

 

   

 

 

 

2 nolu poliklinik kullanıcılarının %96.66’sı doğal aydınlatmasından memnun 
olduklarını; % 70’inin yapay aydınlatmaya gereksinim duymadığı; kullanılan ışık 
renginden %83.3’ünün rahatsızlık duymadığı; % 80’inin ışık miktarını yeterli 
buluduğu; % 83.33’ünün tavan yüksekliğinin rahatsız etmediğini buna karşılık 
%93.33’ünün pencere büyüklüğünden memnun olduğu belirlenmiştir.  

Pencere oranına ait %5- %30 değerlendirmesinde; Poliklinik 2’ye ait mekanının 
taban alanının 16,48 m2 olduğu ve 1 adet pencere  100 x 150 cm ebatlarda olduğu 
belirlenmiştir.  

Buna bağlı olarak; (1,00 X 1,50) = (16,48/100) x (Pencere Oranı)   

Sonuç olarak pencere oranının % 9,10 olduğu hesaplanmıştır. Bu değer belirtilen 
aralıkta kaldığı için doğal aydınlatmada yeterlidir.  

Şekil 5: Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlık Merkezi Poliklinik 3   
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 Tablo 3: Poliklinik 3’ e ait doğal aydınlatma memnuniyeti anket sonuçları  
ANKET SONUÇLARI  
POLİKLİNİK NO: 3  

Aile sağlığı merkezi aydınlatmasından memnun 
musunuz?  

Gün ışığının yanında yapay ışığa da ihtiyaç 
duyuyor musunuz?  

 

   

 

   

Işığın renginden memnun musunuz?  Işığın miktarından memnun musunuz?  

 

   

 

   

Pencere büyüklüğünden memnun musunuz?  Tavan yüksekliğinden memnun musunuz?  

 

 

  

 

 

3 nolu poliklinik kullanıcılarının %75’i doğal aydınlatmasından memnun 
olduklarını; %80 ’inin yapay aydınlatmaya gereksinim duymadığı; kullanılan ışık 
renginden %83.3’ünün rahatsızlık duymadığı; %83.3’ünün ışık miktarını yeterli 
buluduğu; % 93.33’ünün tavan yüksekliğinin rahatsız etmediğini buna karşılık 
%60’ının pencere büyüklüğünden memnun olduğu belirlenmiştir.  

Pencere oranına ait %5- %30 değerlendirmesinde; Poliklinik 3’e ait mekanının 
taban alanının 16,23 m2 olduğu ve 1 adet pencere  100 x 150 cm ebatlarda olduğu 
belirlenmiştir. Buna bağlı olarak; (1,00 X 1,50) = (16,23/100) x (Pencere Oranı)   

Sonuç olarak pencere oranının % 9,24 olduğu hesaplanmıştır. Bu değer belirtilen 
aralıkta kaldığı için doğal aydınlatmada yeterlidir.  
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Şekil 6: Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlık Merkezi Poliklinik  

 

 
 

Tablo 4: Poliklinik 4’ e ait doğal aydınlatma memnuniyeti anket sonuçları  
ANKET SONUÇLARI  
POLİKLİNİK NO: 4  

Aile sağlığı merkezi aydınlatmasından memnun 
musunuz?    

Gün ışığının yanında yapay ışığa da ihtiyaç 
duyuyor musunuz?    

 

 

  

 

 

Işığın renginden memnun musunuz?     Işığın miktarından memnun musunuz?  
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Tablo 4 devamı 

Pencere büyüklüğünden memnun musunuz?  Tavan yüksekliğinden memnun musunuz?  

 

 

  

 

 

4 nolu poliklinik kullanıcılarının %93.33’ünün doğal aydınlatmasından memnun 
olduklarını; %60 ’ının yapay aydınlatmaya gereksinim duymadığı; kullanılan ışık 
renginden %75’inin rahatsızlık duymadığı; %83.33’ünün ışık miktarını yeterli 
buluduğu; % 60.5’inin tavan yüksekliğinin rahatsız etmediğini buna karşılık 
%83.33’ünün pencere büyüklüğünden memnun olduğu belirlenmiştir.  

Pencere oranına ait %5- %30 değerlendirmesinde; Poliklinik 4’e ait mekanının 
taban alanının 16,48 m2 olduğu ve 1 adet pencere  100 x 150 cm ebatlarda olduğu 
belirlenmiştir. Buna bağlı olarak; (1,00 X 1,50) = (16,48 /100) x (Pencere Oranı)   

Sonuç olarak pencere oranının % 9,10 olduğu hesaplanmıştır. Bu değer belirtilen 
aralıkta kaldığı için doğal aydınlatmada yeterlidir.  

5. Sonuç  

Çalışanların kendilerini rahat ve ışıklı bir ortamda bulmaları ve daha istekli bir 
şekilde çalışabilmeleri için yeterli ve tatmin edici bir aydınlatma düzeyi tercih 
edilmelidir. İyi bir aydınlatmanın en iyi koşulu aydınlatmanın yeterli olmasıdır. 
Yeterli aydınlatma verimliliği doğrudan ve net olarak artırır. Yetersiz 
aydınlatmanın verimliliğe olduğu kadar çalışanın moral ve göz sağlığına da 
olumsuz etkileri vardır.  

Bazı özel gereksinimler dışında yapılarda mekân aydınlatılmasında çoğu zaman 
doğal ışığı birincil kaynak olarak kullanmak amaçlanır.  Gün ışığı doğrultulu bir ışık 
olan güneş ışığı ve yayınık bir ışık olan gök ışığının değişik oranlarda 
birleşmesinden oluşur. Odanın herhangi bir noktasındaki günışığı, gökyüzünden 
alınmış direkt gök ya da güneş ışığından ve odanın içindeki yansıtıcı yüzeylerden 
yansıyarak oluşan indirekt ışıktan oluşmaktadır (Özil, 2008: 16). Bu veriler dikkate 
alındığında sağlık yapılarının tasarımlarında düz veya güneye doğru alçalan 
eğimde bir arsa tercih edilmelidir. Havalandırma, serinletme sağlayacak yerel 
rüzgârların odaya girmesi sağlanmalıdır. Poliklinik mekânlarının güneye 
baktırılması tüm iklimler için uygundur. İkincil yön ise doğudur  (Sürmen, 1991: 
21).  

Sağlık yapılarının tasarımında, doğal aydınlatmada etkili olan saydamlık oranı, 
pencere türü gibi kabuk bileşenleri ile güneş kontrol sistemlerinin doğru seçimi, 
yönlenme durumu gibi parametreler kontrol altında tutularak gün boyu çalışılan 
hacimlerde, yapay aydınlatma enerji tüketimini azaltmak mümkün olacaktır 
(Erlalelitepe vd., 2011:40).  
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