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SUNUŞ 

 

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK ) kurulduğu 1995 yılından beri her iki yılda bir Ulusal 

Aydınlatma Kongresi’ni düzenlemekte ve aydınlatma sektöründe araştırma, tasarım, uygulama ve 

üretim gibi değişik alanlarda çalışan kişileri bir araya getirip, yeni gelişmeleri tartışarak karşılıklı bilgi 

ve deneyim aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır. ATMK bugüne kadar 3 Uluslararası, 11 Ulusal 

Aydınlatma Kongresi ve Konferansı düzenlemiş, çok sayıda bilimsel toplantı ve eğitim çalışmalarına 

destek vermiştir. Aydınlatma ile ilgili alanlarda ülke kalkınmasına, bilim ve teknolojinin gelişmesine 

yönelik akademik ve teknolojik çalışmalar yapılması için önderlik etmeye özen gösteren ATMK, 

gelişen teknolojiyle hızla büyüyen sektörün çalışanlarını ve sektörle ilgilenenleri bilgilendirmek, 

sektörün bilgi alt yapısını beslemek amacıyla da 2014’den beri yılda iki kez eğitim seminerleri 

düzenlemektedir. ATMK bugün itibari ile 2 onur, 2 fahri, 84 kişisel ve 76 kurumsal olmak üzere 

toplam 164 üyeye sahiptir.  

Komitemiz 23 yıldan beri Türkiye’yi Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nda temsil etmektedir. 

1900 yılında 10 üye ülkenin katılımı ile “The Photometric Commission” adı altında kurulan birlik, 

1913 yılında “Uluslararası Aydınlatma Komisyonu” adını almış ve ülkeler “Ulusal Komiteler” ile 

temsil edilmeye başlanmıştır. ATMK, 39 ulusal komitenin üye olduğu Uluslararası Aydınlatma 

Komisyonu’nda üye olarak yer almakta ve var olan olanaklarını kullanarak her yıl gerçekleştirilen 

uluslararası toplantılarda ülkemizin temsil edilmesine gayret göstermektedir. Temsilcilerimiz bu 

uluslararası platformlarda Teknik Komite çalışmalarında aktif görevler üstlenmekte ve yayınlanan 

“Uluslararası Rapor ve Öneriler”de hazırlama grupları içinde yer almaktadır. Bu çalışmalarda elde 

edilen bilgi ve birikimlerin ulusal bazda ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması ve gerekli düzenleyici 

yayınların oluşturulması için katkı sağlanması, komitemizin en önem verdiği çalışmalar arasındadır. 

Interdisipliner bir çalışma alanı olan aydınlatmada başarı ve kalite ölçütlerinin tanımı da kolay 

olmamaktadır. Ortak hedef nitelikli aydınlatmadır. Bu nedenle bu yıl 18-19 Eylül 2019 tarihlerinde 

gerçekleştirilecek 12. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nin ana teması “Türkiye’de Nitelikli Aydınlatma” 

olarak belirlenmiştir. Aydınlatmada Eğitim ve İnsan Kaynağı, Nitelikli Aydınlatma için Tasarım, 

Dünya Standartlarında Tasarlanmış Üretim, Aydınlatmada Satış ve Tüketici Bilinci başlıklı 

oturumlarda konularında uzman dört çağrılı konuşmacı, 20 sunumlu bildiri ve 12 sunumlu posterin 

yanı sıra “Karanlığı Tasarlamak; Karanlıkta Diyalog” adlı bir de özel proje sunumu yer alacaktır. 

Kongremizi Türkiye’de nitelikli aydınlatma konusunun mevcut durumunu ve yapılması gerekenleri 

tartışacağımız bir panel ile sonlandıracağız. Konusunda bilinen ama sektör dışından da olabilen davetli 

konuşmacılar, panelistler ve değerli araştırmacılar tarafından aktarılacak bilgi ve deneyimlerin 

sektörümüze önemli açılımlar kazandırması amaçlanmaktadır. 

Aydınlatma Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu adına, değerli çalışmaları ile kongremize katkı 

sağlayan konuşmacı ve yazarlarımıza, her zaman olduğu gibi bu yıl da bizleri destekleyen 

sponsorlarımıza, oturumlarımıza katılan tüm misafirlerimize, kongremizi özverili çalışmaları ile 

düzenleyip gerçekleştiren Kongre Sekreteryası’na teşekkür ediyor; saygılarımı sunuyorum.  

 

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL  

Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı 
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AYDINLATMA SİSTEMİ TASARIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÜNCEL 

ULUSLARARASI LİTERATÜR VE YAKIN GELECEKTEKİ AVRUPA BİRLİĞİ 

STANDARDI 

 

Faruk Uyan                 Alpin Köknel Yener 

 

International Literature on the Design Process of Lighting System and the  

Forthcoming European Standard 

 
Lighting professional associations were established in the early 20th century. Lighting design, which emerged as 

a profession after the 1970s, is in the intersection of architecture and electrical engineering professions. The work 

processes of the lighting design in architectural projects have been following the architectural work processes 

until today. With the standard published in 2018, lighting design processes have been defined and the tasks to be 
performed in these processes and responsibilities for these tasks have been specified. This paper focuses on the 

standard that defines lighting design processes and provides information on its content. 

 

Anahtar kelimeler: Aydınlatma, Tasarım süreçleri, Aydınlatma standartları  

 

 

1. GİRİŞ 

 

Binalarda aydınlatma sistemlerinin tasarımları, kimi zaman elektrik mühendisleri, kimi zaman 

mimarlar ve günümüzde yaygınlaşmaya başladığı şekliyle kimi zaman da aydınlatma 

tasarımcıları tarafından gerçekleştirilmektedir. İlk kez 1906 yılında Amerika’da kurulan 

“Aydınlatma Mühendisleri Birliği” (IES), aydınlatma sanayisinde çalışanları, aydınlatma 

tasarımı üzerine çalışan mühendisleri ve akademisyenleri bir araya getirmiştir [1]. 1913 yılında 

ise aydınlatma üzerine bilimsel çalışmalar yapmak üzere “Uluslararası Aydınlatma 

Komisyonu” (CIE) kurulmuştur [2]. Günümüzde de uluslararası platformda en tanınmış 

aydınlatma tasarımcıları birliklerinden olan “Uluslararası Aydınlatma Tasarımcıları Derneği” 

(IALD) ABD’de 1969 yılında kurulmuştur [3]. Avrupa’da ise ilk kez 1994 yılında bir 

aydınlatma tasarımcıları birliği olan “Profesyonel Aydınlatma Tasarımcıları Derneği” (PLDA) 

kurulmuştur [4]. Türkiye’de 1982 yılında ilk kez toplanan “Aydınlatma Türk Milli Komitesi” 

(ATMK), resmi kuruluşunu 1995 yılında yapmıştır [2]. 

 

Binalarda aydınlatma sistemlerinin tasarımları ile ilişkili son 50 yıllık süreçte birçok kitap, 

teknik doküman, rehber ve standart üretilmiş ve pratikte de kullanılmıştır. 2018 yılı Aralık 

ayında, Avrupa Birliği’nin ilgili teknik komitesi tarafından yayınlanan “CEN/TS 17165:2018 

Light and lighting - Lighting system design process” isimli teknik şartname ile birlikte 

Avrupa’da ilk kez resmi bir kurum tarafından “aydınlatma sistemi tasarım süreci” standardı 

oluşturma süreci başlatılmıştır [5]. Bu bildiri, aydınlatma tasarımına ilişkin güncel literatür 

özeti sunmakta ve bu bilgiler üzerine yeni yayınlanan AB standardı hakkında bilgi vermeyi 

amaçlamaktadır.  

 

 

2. AYDINLATMA TASARIMINA İLİŞKİN MEVCUT STANDARTLAR 

 

Aydınlatma tasarımı uygulamalarına ilişkin Avrupa’da geçerli mevcut aydınlatma standartları 

Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN) 169 numaralı “Işık ve Aydınlatma” isimli teknik 

komitesi tarafından hazırlanmakta ve 2012’den itibaren bu komitenin bir üyesi olan Türkiye’de 

de ulusal standartlar olarak yürürlüğe girmektedir. Türkiye ve Avrupa’da geçerli olan 
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aydınlatma standartları genel olarak Çizelge 1’de gösterilmiştir. Ele alınan standartlar 

aydınlatma tasarımına ilişkin standartlar olup, aygıt veya üretim tekniği ile ilgili standartlara 

yer verilmemiştir. 

 
Çizelge 1. Aydınlatma tasarımı uygulamalarına ilişkin mevcut Türkiye ve Avrupa standartları. 

 

Standart No Standart Adı 

Avrupa 

Güncel 

Yayın 

Yılı 

Türkiye 

Güncel 

Yayın Yılı 

TS EN 1838 Aydınlatma uygulamaları - Acil aydınlatma 2013 2000 

TS EN 12464-1 Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin 

aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı çalışma alanları 

2011 2013 

TS EN 12464-2 Işık ve aydınlatma - İş yerlerinin aydınlatılması - 

Bölüm 2: Bina dışı iş yerleri 

2014 2014 

TS EN 15193-1 Binalardaki enerji performansı – Aydınlatma ile 

ilgili enerji gerekleri  

2017 2017 

TS EN 15459-1 Binaların enerji performansı - Binalarda enerji 

sistemleri için ekonomik değerlendirme prosedürü 

2017 2017 

TS EN 12665 Işık ve aydınlatma-Aydınlatma kurallarını 

belirleyen temel tarifler ve kriterler 

2018 2019 

TS EN 17037 Binalarda gün ışığı 2018 2019 

CEN/TS 17165 Light and lighting - Lighting system design process 2018 - 

 

“TS EN 1838: Aydınlatma uygulamaları - Acil aydınlatma” adlı standart, gerekli olacak yer ve 

tesisler için acil durum kaçış aydınlatması ve bekleme durumu aydınlatması ile ilgili ışık 

gereksinimlerini açıklamaktadır [6]. 

 

“TS EN 12464-1: Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı 

çalışma alanları” adlı standart, normal görsel kapasiteye sahip kişilerin görsel konfor ve 

performans gereksinimlerini karşılayan iç mekan iş yerlerindeki aydınlatma gereksinimlerini 

belirlemektedir. Bu Avrupa Standardı, çoğu iç mekan iş yerindeki aydınlatma çözümlerinin ve 

ilgili alanların aydınlatma miktarı ve kalitesi açısından gerekliliklerini sunmaktadır [7].  

 

“TS EN 12464-2: Işık ve aydınlatma - İş yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 2: Bina dışı iş 

yerleri” adlı standart, dış mekan iş yerleri için görsel konfor ve performans gereksinimlerini 

karşılayan aydınlatma gereksinimlerini belirlemektedir. Bu standart özel çözümler 

sunmamakta, tasarımcının yeni teknikler keşfetme özgürlüğünü ve yenilikçi donanım 

kullanımını kısıtlamamaktadır [8]. 

  

“TS EN 15193-1: Binalardaki enerji performansı – Aydınlatma ile ilgili enerji gerekleri” adlı 

standart, binalarda genel aydınlatma sağlamak için tasarlanan aydınlatma sistemlerinin enerji 

performansını değerlendirmek, binaları aydınlatmak için gerekli olan enerjiyi hesaplamak ve 

bu amaçla kullanılan enerji miktarını ölçmek için yöntemleri belirlemektedir. Ayrıca, 

binalardaki aydınlatma tesisatlarının enerji verimliliğinin ölçüsü olarak LENI yöntemini 

tanımlamaktadır [9]. 

 

“TS EN 15459-1: Binaların enerji performansı - Binalarda enerji sistemleri için ekonomik 

değerlendirme prosedürü” adlı standart, binaların enerji talebinde ve tüketiminde yer alan 

sistemlerin ekonomik tarafı için bir hesaplama yöntemi sunmakta, temel ilkeler ve terminolojiyi 

açıklamaktadır. Sistemlerin ekonomik konularıyla ilgili hesaplama formülleri, bu hesaplamalar 

2
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için gerekli girdiler, hesaplamaların çıktıları ve binaların enerji performansı ile ilgili enerji 

sistemleri çeşitleri bu standardın kapsamında bulunmaktadır [10]. 

 

“TS EN 12665: Işık ve aydınlatma-Aydınlatma kurallarını belirleyen temel tarifler ve kriterler” 

adlı standart tüm aydınlatma uygulamalarında kullanılması için temel terimleri ve tanımları 

açıklamaktadır. Ayrıca, aydınlatma gereksinimlerinin belirlenmesi için göz önünde 

bulundurulması gereken hususların ayrıntılarını açıklayan bir çerçeve de ortaya koymaktadır. 

Standart içerisinde, aydınlatma gereksinimleri belirlenirken göz önünde bulundurulması 

gereken ana tasarım parametreleri olarak, aydınlık, parıltı, kamaşma, renk, enerji, bakım, ölçüm 

ve hesaplamalar başlıkları bulunmaktadır [11]. 

 

“TS EN 17037: Binalarda gün ışığı” standardı, doğal ışıkla iç mekanlarda yeterli derecede görüş 

sağlamak için asgari tavsiyelerde bulunmakta, buna ek olarak, kullanılan mekanlarda güneş 

ışınlarına maruz kalma süresine ilişkin değerlendirme yöntemi açıklamaktadır. İç mekanlarda 

aydınlatmayı sağlamak için günışığının nasıl kullanılacağı ve kamaşmanın nasıl 

sınırlandıracağı hakkında bilgi verilmekte, gün ışığı alma koşullarının değerlendirilmesinde 

kullanılan ölçümleri, hesaplama ve doğrulama yöntemlerini sunmaktadır [12]. 

 

 

3. AYDINLATMA TASARIMI SÜREÇLERİ ÜZERİNE MEVCUT LİTERATÜR 

 

1994 yılında Kuzey Amerika Aydınlatma Mühendisleri Birliği (IESNA) tarafından yayınlanan 

“Aydınlatma Tasarımı Süreçleri” adlı dokümanda aydınlatma tasarımı sürecinin, tahmin 

edilemeyen ve doğrusal olmayan bir süreç olduğu ve bu sürecin mimari tasarım süreçlerini takip 

ederek ilerlediği belirtilmiştir [13]. Söz konusu doküman, aynı kurumun yayınladığı “Lighting 

Handbook” adlı kitabın 8. Baskısına dayandırılarak hazırlanmış, ve kitabın en güncel 10. 

baskısında da bu konu aynı şekilde işlenmiştir. Buna göre bir aydınlatma tasarımı süreci, 

mimari projelerdeki şu süreçleri takip etmektedir; programlama, şematik tasarım, tasarım 

geliştirme, sözleşme (ihale) dokümanları, ihale, kurulum ve kullanım sonrası değerlendirme.  

 

Amerika’da olduğu gibi, Avrupa’da da aydınlatma tasarımı süreçleri yaygın olarak mimari 

tasarım süreçlerini izlemektedir. Avrupa’da bu konuda en yaygın takip edilen kaynak, İngiliz 

Mimarları Kraliyet Enstitüsü (RIBA) tarafından yayınlanan mimarlık, yapı, tasarım işleri 

süreçlerinin tanımlandığı “RIBA Plan of Work” isimli çalışmadır. İlk kez 1963 yılında tasarım 

ve yapım işlerindeki sorumlulukları gösteren bir matris olarak yayınlanan çalışmanın 2013’deki 

en güncel hali, sadece mimari projeler değil tüm sektör ve proje boyutlarına uyum sağlayacak 

şekilde kurgulanmıştır. Tasarım ve yapım işleri, 8 aşamaya ayrılmakta ve her aşamada 

yapılacak ana işler ve sorumluları bir matris şeklinde hazırlanmaktadır. “RIBA Plan of Work” 

çalışmasında tanımlanan tasarım işlerinin 8 aşaması Çizelge 2’de gösterilmiştir [14].   

 
Çizelge 2. RIBA Plan of Work çalışmasına göre tasarım işleri süreçleri [14]. 

 
Tasarım İş Aşamaları 

0.  Stratejik tanımlama 4. Teknik tasarım 

1. Hazırlanma ve bilgi alma 5. Yapım 

2. Kavramsal (konsept) tasarım 6. Teslim ve kapanış 

3. Gelişmiş tasarım 7. Kullanım süreci 
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Türkiye’de ise, Mimarlar Odası tarafından hazırlanan “Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi”, 

ülkemizdeki mimari tasarım süreçlerini tanımlamaktadır. 2011 yılında hazırlanan şartnamenin 

kapsamında, mimarların hak ve sorumlulukları, hizmetleri karşılığında belirlenecek asgari 

ücretleri, mimarların görev ve sorumlulukları, mesleki denetim kuralları, serbest mimarlık 

hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralların ve uygulamaların tarifi bulunmaktadır [15]. Bu 

şartnamede, mimarlık proje hizmetleri iş aşamaları 15 aşamada tanımlanmıştır. Bu aşamalar 

Çizelge 3’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 3. Mimarlar Odası, Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi’nde belirtilen proje hizmetleri iş aşamaları [15]. 

 

Mimarlık Proje Hizmetleri İş Aşamaları 

1. Hazırlık ve Ön Etüd 6. İmalat Detayları 11. Mesleki Uygulama Sorumluluğu 

2. Ön Proje 7. Teknik Şartnameler 12. Mimari Mesleki Kontrollük 

3. Kesin Proje 8. Metraj-Keşif ve Maliyet Analizi 13. Yapıldı Projeleri Teslimi 

4. Uygulama Projesi 9. İhale Belgelerinin Hazırlanması 14. Kesin Hesaplar 

5. Sistem ve Montaj Detayları 10. İhale Yapılması 15. Kabul - Teslim 

 

 

4. YENİ AVRUPA STANDARDI: CEN/TS 17165 AYDINLATMA SİSTEMLERİ 

TASARIM SÜREÇLERİ 

 

Aralık 2018 yılında Avrupa Birliği ilgili teknik komitesi tarafından yayınlanan “CEN/TS 

17165:2018 Light and lighting - Lighting system design process” isimli teknik şartname ile 

birlikte ilk kez resmi bir kurum tarafından “aydınlatma sistemi tasarım süreci” standardı yorum 

süreci başlatılmıştır [5]. 

 

CEN/TS 17165:2018 adlı teknik şartname, aydınlatma sistemi tasarım sürecinde atılacak 

adımları belirtmekte ve aydınlatma çözümünün uygulanması ve işletilmesine ilişkin 

sorumlulukları listelemektedir. Tanımlanan aydınlatma sistemi tasarım sürecinin, tüm bina ve 

tesisler için hazırlanacak yeni aydınlatma tasarımı veya aydınlatma yenileme işi projelerinde 

uygulanabileceği belirtilmektedir. Çizelge 4’te standart içerisindeki bölümler ve bu bölümlerin 

içerikleri özetlenmiştir. 

 
Çizelge 4. CEN/TS 17165:2018 Standardında yer alan başlıklar ve içerikleri [5]. 

 
Bölüm Adı İçerik 

Tasarım yaklaşımı İyi tasarlanmış bir aydınlatma sisteminde göz önünde 

bulundurulması gereken konular özetlenmiştir. 

Tasarım gereksinimleri Aydınlatma sistemi tasarımı için, sağlanması gerekli kriterler ve 

referans alınması gereken ilgili standartlar belirtilmiştir. 

Tasarım süreçleri Aydınlatma sistemi tasarım süreçleri ve bu süreçlerde yapılması 

gereken işler açıklanmıştır. 

Yapım, devreye alma ve doğrulama Tasarım süreçleri sonrasındaki montaj, devreye alma ve bu işlerin 

projeye uygunluğunun doğrulanması süreçleri açıklanmıştır.  

Sorumluluklar Proje yürütme süreçleri tanıtılmış ve her süreçteki işlerin sorumlu 

kişileri belirtilmiştir. 

Dokümantasyon Örnek bir aydınlatma tasarım projesinde üretilen doküman tipleri, 

proje süreçleri ve işlere göre sıralanarak belirtilmiştir. 
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Standart ile birlikte aydınlatma tasarımı ile ilişkili bazı kavramların tanımı yapılmaktadır. 

Aydınlatma (sistemi) tasarımı, “kullanılan bilgileri ve proje için önerilen çözümü 

detaylandıran, aydınlatma (sistemi) tasarımcısı tarafından onaylanan bir dizi dokümandan 

oluşan bir ürün” olarak tanımlanmıştır. Aydınlatma (sistemi) tasarımcısı ise, “bir projenin hem 

teknik hem de estetik sorunlarını yönetebilen, aydınlatma sistemi tasarımında uygun eğitim ve 

mesleki niteliklere ve ilgili deneyime sahip yetkin kişi” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Bu standarda göre bir aydınlatma tasarımı sürecinin hedefleri şunlardır; 

 Sürdürülebilir aydınlatma kalitesi için ilgili aydınlatma uygulama standartlarındaki 

önerilere dayanarak, kullanıcıların refahı ve hoş bir çevre ortamı için aydınlatma sistemi 

çözümleri tasarlamak. 

 Işık gereksinimlerinin, enerji hesaplamalarında kullanılabilecek verilere sahip enerji-

etkin çözümler (aygıt ve kontrol sistemi) ile karşılanmasını sağlamak. 

 Aydınlatma sisteminin montajı, devreye alınması, işletimi, kullanım süresinde bakım ve 

kullanımdan çıkarma işlemlerinde kullanılacak ekipman bilgilerini listelemek. 

 Tasarlanan aydınlatma sistemi çözümünü tanımlayan belgeleri derlemek. 

 

Standartta, “iyi tasarlanmış” bir aydınlatma sisteminin aşağıdaki konuları bir araya getirdiği 

belirtilmektedir; 

 Mekanın kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen görsel görevlerin gereksinimleri, 

 Mekanda hareket eden insanların gereksinimleri, 

 Gereken yerlerde kaçış aydınlatması gereksinimleri, 

 Müşteri tarafından getirilen veya mekanın fiziksel özelliklerinden dolayı oluşan 

kısıtlamalara uyum, 

 Çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili gereksinimler, 

 Mekanın sağladığı aşağıdakiler gibi bazı olanaklar: 

o Kurulum ve bakımı kolaylaştırma ve basitleştirme olanakları, 

o Günışığının kullanılabilirliği, 

o Kullanım örüntüleri, 

o Yüzey bitirme malzemeleri. 

 Biçim, kompozisyon ve üslup konuları, 

 Mekan için farklı seçeneklerin değerlendirilmesi, 

 İnsanın ışığın görsel olmayan, duygusal ve biyolojik yönleriyle ilgili gereksinimleri. 

 

4.1 Tasarım Süreci 

 

Aydınlatma sistemi tasarımının aşağıdaki gibi girdilere sahip, yinelemeli bir süreç olduğu 

belirtilmektedir; 

 İşveren talimatları; 

 Fizibilite çalışmaları ve kavram (konsept) seçenekleri; 

 Tasarım varsayımları; 

 Herhangi bir özel tasarım kısıtlamaları dahil projenin fiziksel yerindeki veriler; 

 Aydınlatma kriterlerinin seçimi; 

 Gerektiğinde acil durum aydınlatmasının sağlanmasını da içeren aydınlatma çözümü 

seçenekleri. 

 

Standarda göre proje tamamlama belgeleri ve çalışma dosyaları aşağıdakileri içermesi 

gerekmektedir; 
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 Proje dokümanları, 

 Tasarım varsayımları (aydınlatma tasarımcısının), 

 Kavram (konsept) felsefesinin özet açıklaması, 

 Aydınlatma düzeni çizimleri, 

 Aydınlatma sisteminin önerilen ürünlerinin tüm gerekli özellikleri (aygıtlar, lambalar, 

sensörler, kontroller ve performans bilgileri, vb.), 

 İlgili standartlarla uyumlu, aydınlatma / enerji / maliyet hesaplamaları, 

 Uygulama, devreye alma, işletme ve bakım konuları ile ilgili talimatlar. 

 

Standardın içerisinde bir aydınlatma sistemi tasarımı sürecinde gerçekleştirilmesi gereken işler 

12 maddede açıklanmıştır; 

1) Aydınlatma sistemi, aydınlatma sistemi tasarımında uzman bir kişi tarafından 

tasarlanmalıdır. 

2) Aydınlatma sistemi, ilgili tüm mevzuatı dikkate almalıdır (Standart eklerinde 

verilmiştir). 

3) Aydınlatma sistemi, ilgili aydınlatma uygulamaları standartlarında önerilen şartlara 

uymalıdır (Standart eklerinde verilmiştir). Bu gereksinimler, görev zorluğunu ve 

gözlemci kabiliyetini de hesaba katarak gerektiğinde ayarlanmalıdır. Bu gereksinimler, 

tüm zamanlar için güvenliği de dikkate almalıdır. 

4) Aydınlatma sistemi, ilgili ürün standartlarına uygun aydınlatma ürünlerini kullanmalıdır 

(Standart eklerinde verilmiştir). Ancak, tasarımcı henüz standartlaştırılmamış yeni 

teknikleri ve yenilikçi çözümleri de deneyebilir. 

5) Mekandaki günışığı kullanımı ve kullanıcıya duyarlı sistem olanakları belirlenmelidir. 

Bunlara dayanarak aydınlatma sistemi uygun aydınlatma kontrol ekipmanı içermelidir. 

6) Tasarımcı, konsept felsefesi ve aydınlatma sistemi tasarımının en iyi uygulamayı 

benimsemesini sağlamalıdır. (En iyi uygulama çoğunlukla ilgili standartlarda 

tanımlanmıştır). 

7) Tasarımcı, aydınlatma sistemi için enerji gereksinimlerinin en aza indirilmesini 

sağlamalı, ancak tasarlanan ve uygulanan aydınlatma kontrol fonksiyonları ile farklı 

görev veya faaliyet alanları için aydınlatma kullanımında esnekliğe izin verilmelidir. 

8) Tasarımcı tüm tasarım varsayımlarını listelemeli ve proje için aydınlatma sistemi 

tasarım sürecinde kullanılan konsept felsefesi, ürün verileri ve bakım faktörü hakkında 

tanımlayıcı ve bilgilendirici bir liste sağlamalıdır. 

9) Tasarımcı, projedeki farklı alanlar için aydınlatma çözümünün kurulumu için 

aydınlatma düzeni çizimlerini sağlamalıdır. Gerektiğinde tasarımcı, montajcının 

projede belirtilen veya onaylanmış muadil ekipmanı sağladığını ve yine projede  

belirtilen aydınlatma düzenine uygun şekilde yerleştirdiğini kontrol etmelidir. 

10) Tasarımcı, kurulumun ömür boyu tasarım koşulları altında sürdürülmesini ve 

işletilmesini sağlamak için seçilen bakım faktörlerine bağlı bakım programını ve ayrıca 

aydınlatma sisteminin kullanım talimatlarını sağlamalıdır. 

11) Tasarımcı, aydınlatma çözümleriyle ilgili tüm gerekli ve ilgili bilgileri bir araya 

getirmeli ve bir proje bilgi portföyü oluşturmalıdır. Bu portföy, renk sıcaklığı (CCT) ve 

lamba/armatürün renksel geriverimi (Ra) gibi aydınlatma kalitesi konularını ve aynı 

zamanda seçilen ürünlerin ilgili elektriksel ve mekanik verilerini içermelidir. 

12) Aydınlatma sistemi tasarımcısı, uygulanan aydınlatma çözümünün, tanımlanan tüm 

gereksinim ve kriterleri karşılayabildiğine, onay süreci sonunda emin olarak tasarım 

sürecini bitirmelidir. 
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4.2 Sorumluluklar 

 

Bir aydınlatma sistem tasarımının yürütülmesi süreçleri Şekil 1’deki gibi tanımlanmış ve 

tasarım, montaj, devreye alma ve doğrulama süreçlerindeki aşamalar veya belgeler ve ilgili 

sorumluları Çizelge 5’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Proje yürütme süreçleri örneği [5]. 

 

 

Çizelge 5. Bir aydınlatma tasarımı sürecindeki aşamalar ve sorumluları [5]. 

 

Yapılacak İşler Sorumlu Kişiler 

İşveren Talimatları İşveren veya işverenin temsilcisi 

Konsept felsefesi İşveren veya işverenin temsilcisi 

Projenin fiziksel yeri ve tasarım sınırları İşveren veya işverenin temsilcisi 

İlk tasarım varsayımları İşveren veya işverenin temsilcisi 

Aydınlatma kriterleri İşveren / Aydınlatma tasarımcısı 

Ek tasarım varsayımları Aydınlatma tasarımcısı 

Tasarımcılar ve diğer servis sağlayıcılar arasındaki koordinasyon Aydınlatma tasarımcısı 

Aydınlatma düzeni çizimleri Aydınlatma tasarımcısı 

Aydınlatma sisteminde seçilen tüm ürünlerin listelenmesi Aydınlatma tasarımcısı 

Aydınlatma/enerji/maliyet hesapları Aydınlatma tasarımcısı 

İşletme talimatlarının hazırlanması Aydınlatma tasarımcısı 

Aydınlatma sisteminin, çizimlere göre uygulanması Uygulama mühendisi 

Talimatlara uygun devreye alma Devreye alma mühendisi 

Ekipman doğrulama (onay) raporu Doğrulama mühendisi 

Aydınlatma performansı doğrulama raporu Doğrulama mühendisi 

Bakım talimatlarının doğrulanması Doğrulama mühendisi 

Sistem ömrü boyunca işletme ve bakım İşveren 
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5. SONUÇ 

 

2018 yılı sonunda yayınlanan ve 2 yıl içerisinde AB standardı statüsü kazanacak olan “CEN/TS 

17165:2018 Aydınlatma Sistemi Tasarım Süreçleri” çalışması resmi olarak “aydınlatma 

tasarımı” ve “aydınlatma tasarımcısı” terimleri hakkında tanımlama getirmesi bakımından 

önemlidir. Yine bu çalışmanın içerisinde konu ile ilişkili, işveren, tasarımcı, tasarım kriterleri, 

tasarım konsepti, aydınlatma çözümü, aydınlatma sistemi, eşdeğer ürün gibi terimler hakkında 

da tanımlamalara yer verilmiştir. 

 

Bu çalışma ile birlikte, aydınlatma tasarımı işlerinin süreçleri tanımlanmış ve bu süreçlerde 

gerçekleştirilecek işlerin sorumluları belirtilmiştir. Binalardaki acil aydınlatma düzenlerinin 

kurgusu, aydınlatma enerjisi hesaplamaları, aydınlatma maliyet analizleri gibi işler de 

aydınlatma tasarımcısının sorumluluk alanında gösterilmiştir.  

 

Böylece daha önce mimari proje süreçleri takip edilerek gerçekleştirilen aydınlatma tasarımı 

işleri için, bu çalışma ile birlikte kendine özel bir kapsam ortaya konmuştur. Bu durum da, 

mimarlık ve elektrik mühendisliği uzmanlıklarının ara kesitinde bulunan aydınlatma tasarımı 

mesleğinin iş kapsamını, iş süreçlerini ve sorumluluklarını netleştirmesi bakımından önemlidir.  
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PARK AYDINLATMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA, KOŞUYOLU YAŞAM 

PARKI ÖRNEĞİ  

 

Esra Küçükkılıç Özcan                        Rengin Ünver                                        Pınar Aydın 

 

Park Lighting and A Case Study, Koşuyolu Yaşam Park  
 

Technically and aesthetically appropriate lighting designs that integrate with the park's appearance and function 

ensure that park users can easily perceive the environment and feel safe, as well as make more use of these public 

spaces with the guiding and remarkable effect of the light. In this article, it is aimed to examine the lighting of a 

park in terms of external lighting criteria with objective and subjective methods. In this context Koşuyolu Yaşam 

Park in the scale of the neighbourhood located in Koşuyolu district of Istanbul has chosen. In the study, firstly the 

existing lighting conditions of Koşuyolu Yaşam Park were determined by using on-site measurements, calculations 

made in Relux lighting simulation program by means of objective methods and compared with the values given in 

the standards. Subsequently, recommendations were made to improve the existing conditions and existing lighting 

conditions-new suggestions were compared in terms of annual energy use. 
 

Anahtar kelimeler: Dış aydınlatma, Park aydınlatması, Koşuyolu Yaşam Parkı  

 

 

1. GİRİŞ 

 

Kentlerde temel amaç sağlıklı, huzurlu, güvenli bir ortam oluşturarak yaşamı kolaylaştırmak ve 

kullanıcıların belli bir kalitede yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Kent kullanımının 

yapıların içindeki kapalı mekânların dışında kalan tüm açık alanlarda gece de sürdürülebilmesi 

için yapılan aydınlatmalar “dış aydınlatma” olarak adlandırılır [1]. Dış aydınlatma konularından 

biri de kentsel yeşil alanlardır. Kentsel yeşil alanlar kapsamında olan parklar ise büyüklüklerine 

göre mahalle ölçeğindeki parklar, semt ölçeğindeki parklar, kent ölçeğindeki parklar, bölgesel 

ölçekte tema parkları olarak sınıflandırılmaktadır [2]. 

 

Park aydınlatmasının amacı, kullanıcılarına dinlenme, eğlenme vb. olanaklar sağlamanın yanı 

sıra kent estetiğine de katkıda bulunmaktır. Parkların günışığının yetersiz ya da olmadığı 

saatlerde de kullanılabilmesi için tüm öğelerine yönelik aydınlatma düzeni kurulması bir 

zorunluluktur. Park görünümü ve işleviyle bütünleşen, teknik ve estetik açıdan uygun 

aydınlatma tasarımları, hem park kullanıcılarının çevreyi kolayca algılayarak kendilerini 

güvende hissetmelerini hem de aydınlatmanın yönlendirici ve dikkat çekici etkisiyle bu 

kamusal mekânların daha fazla kullanılmalarını sağlayacaktır.  

 

Bu bildiride, park aydınlatmasının kimi konularına ilişkin ilkelere değinilmiştir. Daha sonra 

İstanbul’un Kadıköy ilçesi, Koşuyolu Mahallesi’nde yer alan mahalle ölçeğindeki “Koşuyolu 

Yaşam Parkı” nın mevcut aydınlatma düzeni ilgili ilkelere göre incelenmiş, öneriler yapılmış, 

mevcut ve öneri aydınlatma düzenleri yıllık enerji kullanımları bakımından karşılaştırılmıştır.  

 

 

2. PARK AYDINLATMASI 

 

Ölçekleri farkı olsa da park sınıflarının özellikleri ve içerdiği donatılar dikkate alındığında, 

aydınlatmaya yönelik konular, 

 Ulaşım (yaya yolu, pedallı bisiklet yolu, taşıt yolu), 

 Yeşil öğeler (ağaç, ağaç grupları, çim alanlar, vb.), 
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 Su öğeleri (havuz, gölet, göl vb.), 

 Plastik öğeler (iki boyutlu, üç boyutlu),  

 Yüzeyler (oturma/dinlenme alanları, oyun alanları, spor alanları vb.), 

 Yapılar 

olarak gruplanabilmektedir [3]. Her ölçekteki parkta yer alan yaya yolu, oturma-dinlenme ve 

oyun alanlarına yönelik aydınlatma ölçütleri ve parklarda kullanılması gereken aydınlatma 

sistemlerinin genel özellikleri kısaca aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Yaya Yürüme Yolu Aydınlatması 

Yayaların park içinde emniyetli ve güvenli hareket edebilmeleri, bir alanda ilerlerken uzun bir 

mesafe boyunca, yürüme yüzeyini ve alanın tüm ayrıntılarını rahatça görebilmeleri ve 

çevrelerinde yer alan ya da aniden çıkabilecek engel ve tehlikelerden (ağaç, çukur, yaya, vb.) 

kolayca kaçabilmeleri sağlanmalıdır. Bir başka deyişle, yayaların gece ortamındaki görüş 

bilgisi, yakın ve uzak görme alanlarının bütününe ilişkin tüm özellikleri kapsamalıdır [3]. 

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE), Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğü (TEDAŞ) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yayınlarında, yaya yürüme 

yollarının aydınlatmasına yönelik ölçütler ve sağlanması gereken değerler belirtilmektedir [4, 

5, 6, 7]. Bu ölçütler zemindeki ortalama yatay aydınlık düzeyi (Eh,av), yüz algılamaya yönelik 

olarak 1,5 m. yükseklikteki minimum düşey aydınlık düzeyi (Ev,min), minimum yarı silindirsel 

aydınlık düzeyi (Esc,min), zemindeki aydınlığın düzgünlüğü (Uo), kamaşma (RGL) ve ışığın 

renksel geriverim indisi (Ra) olarak sıralanabilir. Ölçütlere ilişkin sağlanması gereken değerler 

ise kullanıcı yoğunluğu, yol genişliği vb. etkenlere bağlı olarak belirlenen “yol aydınlatma 

sınıflarına” göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, mahalle ve semt parklarında aydınlatma 

ölçütleri için kullanıcı yoğunluğu ve yaya yolu genişliği dikkate alınarak, genelde P2, P3 ve P4 

yol sınıfı için verilen değerler kullanılmaktadır. 

   

 Oturma ve Oyun Alanı Aydınlatması 

Parklarda kullanıcıların dinlenebilmesi, çevredekilerle sohbet edebilmesi vb. amaçlarla banklar, 

setler vb. oturma alanları düzenlenebilir. Alan kullanıcılarının birbirlerini rahatça görebilmeleri 

ve çevrelerinin kolayca algılayabilmeleri gereklidir. Ayrıca, parklarda hem yetişkinlere hem de 

çocuklara yönelik değişik açık oyun, egzersiz ve spor alanları bulunabilir. Bunlar, voleybol, 

basketbol sahaları, egzersiz aletleri, kaydırak, salıncak, kum havuzu olarak örneklenebilir. Söz 

konusu oyun alanlarının gündüzleri olduğu kadar gece de güvenli bir biçimde kullanılabilmesi 

için yapılan eyleme uygun aydınlatma koşulları sağlanmalıdır. Uluslararası Aydınlatma 

Komisyonu (CIE), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Amerika Aydınlatma Mühendisleri 

Topluluğu (IES) vb. kurum ve kuruluşların yayınlarında, yetişkin sporlarına yönelik aydınlatma 

ölçütleri ve sağlanması gereken değerler yer almaktadır [7 - 9]. Ancak, açık oturma, çocuk oyun 

ve egzersiz alanlarına ilişkin aydınlatma ölçüt ve değerleri konusunda kesin belirlemeler 

bulunmamaktadır. Bunlar için yaya yürüme ve pedallı bisiklet yolu, spor vb. etkinliklere 

yönelik ilgili literatürde verilen bilgilerden yararlanılmaktadır. 

   

 Park Aydınlatma Sistemleri 

Parklardaki değişik eylem ve öğeler için oluşturulan aydınlatma düzenlerinde kullanılacak ışık 

kaynağı ve aydınlatma aygıtlarının seçimine yönelik temel konular aşağıda sıralanmıştır. 

 Işık kaynağı olarak park aydınlatmasında yüksek basınçlı cıva buharlı, yüksek basınçlı 

sodyum buharlı, metalik halojenürlü (metal halide), flüoresan lambalar ve LED ler 

kullanılabilmektedir. Işık kaynağı seçimi yapılırken, enerji verimliliği, bakım ve kullanım 

kolaylığı açılarından, ışık akısı ve verimi yüksek, uzun ömürlü olanlar yeğlenmelidir.  
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 Aydınlanan nesne ve yüzeylerin gerçek renklerinde görünebilmesi için ışık kaynaklarının 

renksel geriverim indisi (Ra) yüksek olmalıdır. Yeşil öğelerin aydınlatmasında hafif soğuk 

renkli ışık kaynaklarından (5000-6000K) yararlanılabilir. 

 Aydınlatma aygıtlarının geriverimi yüksek olmalı, ışık yeğinlik dağılımı kamaşma ve ışık 

kirliliği yaratamamalı ve aygıtlar uygun konumlara yerleştirilmelidir.  

 Aydınlatma aygıtları, teknik özelliklerinin yanı sıra biçim ve renkleri ile de içinde 

bulunduğu çevrenin özellikleri ile uyumlu olmalıdır.  

 Aydınlatma aygıtları ve bunları taşıyan elemanlar dış koşullara ve darbelere dayanıklı 

seçilmelidir.  

 

 

3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

 

Bildiride, Kadıköy ilçesindeki Koşuyolu Yaşam Parkı ele alınmış ve aşağıda adımları verilen 

çalışma yöntemi izlenmiştir. 

 Parkın mevcut aydınlatma düzeni özelliklerinin nesnel ve öznel yöntemle saptanması.  

 Mevcut aydınlatma düzeninin enerji tüketiminin hesaplanması. 

 Öneri aydınlatma tasarımlarının yapılması, oluşturulan koşulların ve enerji kullanımlarının 

belirlenmesi. 

 Mevcut ve öneri aydınlatma düzenlerine ilişkin sonuçların değerlendirilmesi ve 

karşılaştırılması. 

 

Parkın mevcut aydınlatma durumunun öznel yöntemle incelenmesine ilişkin anket çalışmasına, 

kapsamı sınırlı olan bu bildiride yer verilmemiştir. 

 

 

4. KOŞUYOLU YAŞAM PARKI’NIN ÖZELLİKLERİ VE AYDINLATMASI 

 

İstanbul’un merkezi ve sakin semtlerinden biri olan Kadıköy ilçesi Koşuyolu Mahallesi’nde yer 

alan “Koşuyolu Yaşam Parkı” büyüklük açısından mahalle ölçeği” nde bir parktır. Bu ölçekteki 

parkların oluşturulma amacı, mahallelinin sosyalleşme, çocuk ve yetişkinlerin dinlenme, 

eğlenme ve oyun ihtiyacını giderecek açık alanların sağlanmasıdır. Mahalle parklarında yaya 

yolları, çocuk ve yetişkinlere yönelik oyun alanları, oturma birimleri, yeşil ve su öğeleri vb. 

donatılar bulunmalı; okul yakınında konumlanan mahalle parkları, okuldaki farklı aktivitelere 

hizmet edecek özellikte tasarlanmalıdır [2]. 

 

3300 m2’lik bir alana sahip olan Koşuyolu Yaşam Parkı’nda yaya yolları, banklı oturma, çocuk 

oyun ve aletli egzersiz alanları, yeşil öğeler ve süs havuzları ile yeme-içme-oturma-toplanma 

olanağı sunan Mahalle Evi adlı bir kafeterya bulunmaktadır. İki katlı, bahçeli konut ve ofis 

yapılarının arasında konumlanan parkın çevresinde çok sayıda anaokulu, ilkokul vb. eğitim 

yapısı yer almaktadır. Park, kafeterya nedeniyle, özellikle akşam saatlerinde öğrenciler, veliler 

ve mahalle sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Park’ın gündüz ve akşam 

görünüşleri Şekil 1’de verilmiştir. 

 

  
 

Şekil 1. Koşuyolu Yaşam Parkı’nın gündüz ve akşam görünüş örnekleri.                              
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Yürüme yolu, oyun alanları ve aletli egzersiz alanının zemini kauçuk, oturma alanlarının zemini 

ise taş ve ahşap kaplamadır. Yaya yollarının genişliği ortalama 2 m’dir. Parkta, kışın 

yapraklarını dökmeyen birçok olgun ağaç bulunmaktadır. 
 

4.1 Mevcut Aydınlatma Düzeni 

 

Koşuyolu Yaşam Parkı’nın mevcut aydınlatma düzeni, yalnız yaya yürüme yollarına yöneliktir. 

Aygıt konumları ve ışık kaynakları yerinde incelenerek belirlenmiş, teknik özelliklerine yönelik 

bilgiler İstanbul Kadıköy Belediyesi’nden alınmış ve Çizelge 1 de sunulmuştur. Yaya yollarının 

kenarlarında 13 noktada konumlanan aygıtların (M1) direk yüksekliği 4m olup, tek aygıtlı 6, 

iki aygıtlı 6, üç aygıtlı 1 adet olmak üzere toplamda 21 adet aydınlatma aygıtı bulunmaktadır. 

 
Çizelge 1. Mevcut düzende kullanılan aydınlatma aygıtının (M1) özellikleri. 

 

Lamba: LED; Güç: 75W 

Işık Akısı: 7800 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra):80 

Renk Sıcaklığı: 6500K; IP: 66    

 

Mevcut aydınlatma düzenine ilişkin nesnel belirlemeler yerinde ölçme sonuçları ve Relux Pro 

2019.1.1.0 aydınlatma simülasyon programı aracılığı ile hesaplama olarak iki ayrı biçimde 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerde park, yaya yürüme yolları, oturma alanı, çocuk oyun alanı 

ve egzersiz alanı olmak üzere dört bölgeye ayrılarak incelenmiştir. Ölçme noktaları için 7 

numaralı kaynakta verilen aralıklar kullanılmış ve ölçmeler Konica Minolta T10 model 

aydınlıkölçer ile yapılmıştır. Parkın ve mevcut aygıtların yerleşim planı ile simülasyon 

görselleri Şekil 2’de verilmiştir. 

 

  
 

 

Şekil 2. Koşuyolu Yaşam Parkının ve mevcut aygıtların yerleşim planı ile simülasyon görselleri.  
 

Koşuyolu Yaşam Parkı’nın mevcut aydınlatma düzeninin nesnel incelemesinde, yaya yolları ve 

oturma alanları yol aydınlatma sınıfı P3 kabul edilerek, zemindeki ortalama yatay aydınlık 

düzeyi (Eh,av; lm/m2), yüz algılamaya yönelik 1,5 m. yükseklikteki minimum düşey aydınlık 

düzeyi (Ev,min; lm/m2) ve minimum yarı silindirsel aydınlık düzeyi (Esc,min), zemindeki 

aydınlığın düzgünlüğü (Uo, Eh,min/Eh,av, %) ile kamaşma (RGL) ölçütleri dikkate alınmıştır. Söz 

konusu ölçütler için 4 - 7 numaralı kaynaklarda yer alan değerlerden yararlanılmıştır. Yaya 

yürüme yollarında sağlanması gereken ölçütler ve değerleri ile parkın mevcut yol aydınlatması 

için yapılan nesnel inceleme sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.  

 

Egzersiz ve çocuk oyun alanları için çalışmada, 4 - 9 numaralı kaynaklardan yararlanılarak 

zemindeki ortalama yatay aydınlık düzeyi (Eh,av; lm/m2), 1,2 m yükseklikteki minimum düşey 

aydınlık düzeyi (Ev,min; lm/m2), minimum yarı silindirsel aydınlık düzeyi (Esc,min), zemindeki 
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aydınlığın düzgünlüğü (Uo, Eh,min/Eh,av, %) ve kamaşma (RGL) ölçütleri kullanılmıştır. Egzersiz 

ve çocuk oyun alanlarında kullanıcıların hareket hızları dikkate alınarak, ölçütler için 

sağlanması gereken değerler, yol aydınlatma sınıfı P1’e uygun olarak seçilmiştir. Söz konusu 

alanlar için sağlanması gereken ölçütler ve değerleri ile parkın mevcut aydınlatması için yapılan 

nesnel inceleme sonuçları Çizelge 2’de sunulmuştur. 
 

Çizelge 2. Park alanlarında sağlanması gereken aydınlatma ölçütleri ve mevcut aydınlatma düzeni için nesnel 

inceleme sonuçları. 

 

PARK ALANLARI 
 ÖLÇÜTLER 

 Eh,av  Ev,min  Esc,min  U0  RGL 

Yaya yürüme yolu (P3 yol sınıfı) 

Sağlanması gereken  ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Yerinde ölçme ve hesap 50,5 2,1 1.7 0.09 - 

Simülasyon ile hesap 52,7 1 1,34 0,06 36,6 

Oturma alanı (P3 yol sınıfı) 

Sağlanması gereken ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Yerinde ölçme ve hesap 35,7 11,0 15 0,6 - 

Simülasyon ile hesap 30,2 9,8 11,4 0,63 38,7 

Çocuk oyun alanı (P1 yol sınıfı) 

Sağlanması gereken ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Yerinde ölçme ve hesap 68,7 9,3 30,7 0,75 - 

Simülasyon ile hesap 78,9 11,2 32,6 0,89 25,9 

Egzersiz alanı (P1 yol sınıfı) 

Sağlanması gereken ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Yerinde ölçme ve hesap 40,9 22,2 27,3 0,63 - 

Simülasyon ile hesap 45,7 26,8 33,6 0,68 38,7 

 

Çizelge 2’deki nesnel belirleme sonuçlarına göre yaya yürüme yollarındaki ortalama yatay 

aydınlık düzeyi (Eh,av) değerleri olumlu olmasına karşın, minimum düşey aydınlık düzeyi 

(Ev,min), yarı silindirsel aydınlık düzeyi (Esc,min) ve aydınlığın düzgünlüğü (U0) çalışma 

kapsamında kabul edilen değerlerin altındadır. Diğer alanlardaki yatay aydınlık düzeyi (Eh,av), 

minimum düşey aydınlık düzeyi (Ev,min), yarı silindirsel aydınlık düzeyi (Esc,min) ve aydınlığın 

düzgünlüğü (U0) değerleri kabul edilen değerlerin üzerindedir. 

 

ETKB-Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nde “Genel aydınlatma kapsamındaki halkın ücretsiz 

kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi 

yerlerdeki mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak tesislerde, aydınlatma düzeyleri en geç 

saat 02.00’den sonra yüzde elli oranında düşürülür” maddesi bulunmaktadır [10]. Bu bağlamda, 

Koşuyolu Yaşam Parkı’ndaki mevcut aydınlatma düzeninin enerji tüketim hesapları; 

günbatımından gün doğumuna kadar %100 ışık akısı (A) ve günbatımından gece 02.00 ye kadar 

%100, gece 02.00 den gün doğumuna kadar % 50 ışık akısı ile çalıştığı (B) iki ayrı durum için 

yapılmıştır. Mevcut sistemin günlük çalışma saatleri ise Türkiye’de yıl boyunca geçerli olan 

ileri saat uygulamasına (GMT+3) göre belirlenmiş ve 11,5 saat olarak alınmıştır [10]. Mevcut 

aydınlatmaların kullandığı yıllık enerji miktarı, A durumunda (günbatımından gün doğumuna 

kadar %100 ışık akısı) 6611 kWh, B durumunda (gece 02.00 den gün doğumuna kadar % 50 

ışık akısı) 5035 kWh olarak hesaplanmıştır. 

 

4.2 Aydınlatma Düzeni Önerileri 
 

Koşuyolu Yaşam Parkı için oluşturulan iki farklı aydınlatma düzeni önerisi (Ö1, Ö2) aşağıda 

açıklanmıştır.  

 Birinci Öneri (Ö1) 

Bu öneride yürüme yollarının kenarlarına konumlanmış 4m yüksekliğindeki direklerde A1 tipi 

toplam 31 aygıt kullanılmıştır. Aydınlatma düzeni mevcut durumla benzer olmakla birlikte, A1 

tipi aygıtın ışık yeğinlik diyagramı farklı ve gücü daha düşüktür. Aygıt özellikleri Çizelge 3’te, 

mevcut düzen incelemesinde olduğu gibi parkın dört bölümünde sağlanması gereken ölçütler 
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ve değerleri ile bu öneri için Relux Pro 2019.1.1.0 simülasyon programı ile yapılan hesap 

sonuçları Çizelge 4’te, aygıt yerleşim planı ve simülasyon görselleri ise Şekil 3’te verilmiştir.  

 
Çizelge 3. Birinci öneride (Ö1) kullanılan aydınlatma aygıtlarının (A1) özellikleri. 

 

Lamba: LED; Güç: 15 W 

Işık Akısı: 1507 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra): 80 

Renk Sıcaklığı: 4000K;  IP: 66 

   

 

Çizelge 4. Park alanlarında sağlanması gereken aydınlatma ölçütleri ve birinci öneri (Ö1) aydınlatma düzeni için 

nesnel inceleme sonuçları. 

 

PARK ALANLARI 
 ÖLÇÜTLER 

 Eh,ave  Ev,min  Esc,min  U0  RGL 

Yaya yürüme yolu (P3 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 21,4 2,7 4 0,49 34,4 

Oturma alanı (P3 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 11,8 2,6 1,8 0,59 24,8 

Çocuk oyun alanı (P1 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 36,6 14 19,2 0,91 33,8 

Egzersiz alanı (P1 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 20,9 8,3 12,1 0,96 29 

 

Şekil 3. Birinci aydınlatma düzeni önerisinin (Ö1) yerleşim planı ve simülasyon görselleri 

 

Çizelge 4’ten görüldüğü gibi, birinci öneride aydınlatma ölçütlerine ilişkin değerler standartlara 

uygunluk göstermektedir. Bu önerideki aydınlatmaların kullandığı yıllık enerji miktarı, mevcut 

düzende olduğu gibi belirlenmiş ve A durumunda (günbatımından gün doğumuna kadar %100 

ışık akısı) 1952 kWh, B durumunda (gece 02.00 den gün doğumuna kadar % 50 ışık akısı) 1484 

kWh olarak hesaplanmıştır. 
 

 İkinci Öneri (Ö2) 

İkinci aydınlatma düzeni önerisi, mevcut düzen incelemesinde olduğu gibi parkın dört bölümü 

için kurgulanıştır. Ayrıca, parktaki kimi olgun ağaçlar ve süs havuzları aydınlatılarak 

vurgulanmış, görsel etki ve çekicilik sağlanmıştır. Yaya yolları ve oturma alanlarında, yol 

kenarlarında 26 adet 2,5 m yüksekliğindeki direklerde A2 tipi, 45 adet 0,71 m yüksekliğindeki 

direklerde A3 tipi aygıt kullanılmıştır. Bu aygıtlar, çocuk oyun ve egzersiz alanlarını da 

aydınlatmaktadır. Parktaki olgun ağaçlar için 11 adet A4 tipi aygıt zemine, süs havuzları için 

11 adet A5 tipi aygıt havuz iç yüzeyine konumlandırılmıştır. Aygıtların özellikleri Çizelge 5’te, 

parkın bölümlerinde sağlanması gereken değerler ve Relux Pro 2019.1.1.0 simülasyon 
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programı ile yapılan hesap sonuçları Çizelge 6’da, aygıt yerleşim planı ve simülasyon görselleri 

ise Şekil 4’te verilmiştir.  

 
Çizelge 5. İkinci öneride (Ö2) kullanılan aydınlatma aygıtlarının (A2, A3, A4, A5) özellikleri. 

 

Yaya yürüme 

yolu-oturma 

alanı (A2, A3) 

Lamba: LED; Güç: 10 W 

Işık Akısı: 1152 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra): 80 

Renk Sıcaklığı: 4000 K; IP: 66   

Lamba: LED; Güç: 12 W 

Işık Akısı: 842 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra): 80 

Renk Sıcaklığı: 4000 K; IP: 66   

Ağaç  

(A4) 

Lamba: LED; Güç: 11 W 

Işık Akısı: 832 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra): 82 

Renk Sıcaklığı: 4000 K; IP: 66   

Havuz içi 

(A5) 

Lamba: LED; Güç: 7,8 W 

Işık Akısı: 423 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra): 92 

Renk Sıcaklığı: 3000 K; IP: 68   

 

   
 

Şekil 4. İkinci aydınlatma düzeni önerisinin (Ö2) yerleşim planı ve simülasyon görselleri. 
 

Çizelge 6. Park alanlarında sağlanması gereken aydınlatma ölçütleri ve ikinci öneri (Ö2) aydınlatma düzeni için 

nesnel inceleme sonuçları. 

 

PARK ALANLARI 
 ÖLÇÜTLER 

 Eh,ave  Ev,min  Esc,min  U0  RGL 

Yaya yürüme yolu (P3 yol 

sınıfı) 

Sağlanması gereken  ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 29,5 5,47 2,93 0,33 16,1 

Oturma alanı (P3 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 8,2 3,4 2,68 0,49 16,4 

Çocuk oyun alanı (P1 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 15,6 5,26 6,88 0,54 23,5 

Egzersiz alanı (P1 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 18,4 10,8 9,34 0,69 19,8 

 

Çizelge 6’daki değerlere göre, ikinci öneri de standartlara uygunluk göstermektedir. Bu 

önerideki aydınlatma düzeninin kullandığı yıllık enerji miktarı, mevcut düzendeki gibi 

belirlenmiş ve A durumu için (günbatımından gün doğumuna kadar %100 ışık akısı) 4000 kWh, 

B durum için (gece 02.00 den gün doğumuna kadar % 50 ışık akısı) için 3040 kWh olarak 

hesaplanmıştır. 
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5. SONUÇ 

 

Çalışmada önce İstanbul, Koşuyolu Yaşam Parkı’nın mevcut aydınlatma düzeni nesnel ve öznel 

yöntemlerle incelenmiş, ardından iki aydınlatma düzeni (Ö1, Ö2) önerisi getirilmiştir. Nesnel 

incelemede, parkın mevcut aydınlatma düzeninin oluşturduğu ortalama yatay aydınlık 

düzeyleri (Eh,av) çalışma kapsamında kabul edilen değerlerden oldukça yüksek olmasına karşın, 

yaya yürüme yollarındaki minimum düşey (Ev,min), yarı-silindirsel (Esc,min) aydınlık düzeyleri ile 

aydınlığın düzgünlüğü (U0) sağlanamamaktadır. 

 

Parka yönelik birinci öneride (Ö1), mevcut düzendekine benzer biçimde, yalnızca yaya yürüme 

yollarının kenarına 4m yüksekliğindeki direklere yerleştirilen aygıtlarla kurgulanan aydınlatma 

düzeni çalışma kapsamında kabul edilen değerleri sağlamakla birlikte, aydınlık düzeyleri 

mevcut düzendekine göre biraz daha azdır. Bu önerideki toplam aygıt sayısı mevcut 

düzendekinden daha çok olmasına karşın, lamba güçleri daha düşük olduğundan yıllık toplam 

enerji kullanımı %70 oranında azalmıştır. İkinci öneride (Ö2) ise yaya yürüme yolları, oturma, 

çocuk ve egzersiz alanlarında kabul edilen değerler sağlanmıştır. Kimi olgun ağaçlar ve süs 

havuzları için de aydınlatma yapılan bu öneride, aygıt sayısı mevcut duruma göre daha fazla 

olmakla birlikte, enerji kullanımı %40 oranında azalmıştır. 

 

Öneri düzenlemeler, uygun teknik özelliklerdeki aydınlatma aygıtı kullanımı ve parktaki 

işlevlere yönelik aydınlatma tasarımları ile ölçütlere ilişkin yeterli değerlerin sağlanabildiğini 

ve bunun yanı sıra enerji tüketiminin de önemli ölçüde azaltılabildiğini açıkça ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, ikinci öneride gerçekleştirilen işleve yönelik aydınlatma düzenleri ile 

parkın estetik değerinin artacağı da açıktır.  
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KENTSEL MİMARİ AYDINLATMALARDA YAŞAYAN ETKİ VE  

ENERJİ KULLANIMI 

 

Müjgan Şerefhanoğlu Sözen                Tuba Bostancı Baskan 

 

Living Impact in Urban Architectural Lighting and Energy Use 

 
As a natural phenomenon, daylight varies due to various factors and the whole city presents different images under 

these different celestial conditions. When the daylight disappears, it is much more interesting to make illuminations 

that offer images of quality and quantity appropriate to different conditions, rather than static, uniform 

illuminations in architectural illuminations in cities. Lighting in accordance with changing conditions is also an 
important approach in terms of effective energy use. In this study, a building is exemplified in the context of 

architectural features, various lighting methods are presented, and different options that offer different images 

that affect the use of energy are presented. 

 

Anahtar kelimeler: Kent aydınlatma, Mimari aydınlatma, Enerji kullanımı 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Doğal ve yapma olarak yararlandığımız aydınlatmaların temeli ışık olmasına karşın çeşitli 

yönlerden birbirinden oldukça fazla ayrım göstermektedir. Bunların içinde en belirgin olanı 

doğal aydınlatmanın nicelik ve nitelik olarak kullanıcı dışında gösterdiği sürekli değişkenliktir. 

Aydınlatmanın bir tür yaşayan etkisi olarak tanımlanabilen bu değişkenlikte, bulunulan enlem, 

iklim-atmosfer koşulları, yılın günü, günün saati gibi etkenler rol oynamaktadır. Ayrıca, bu 

doğal ışık,  yapı ve yerleşmelerde topoğrafya, öteki yapılar, ağaçlar gibi dış çevre etkenlere 

bağlı olarak da görüntüleri etkilemektedir. 

 

Binalarda, yapı kabuğunda, yatay/düşey/eğimli olmak üzere, çeşitli biçim ve boyutta yer alan 

cam ve/ya da benzer gereçte olan yüzeylere gelen ve içeriye giren günışığı, hacimlerin iç yüzey 

biçimlenişleri, renk, doku özelliklerine göre de belli değişikliklere uğrayarak iç mekanlarda 

sürekli değişim gösteren aydınlık ortamı oluşturmaktadır. Özellikle hacimlere doğrudan giren 

güneş ışığının olması, farklı aydınlık ve/ya da ışıklılık değerleri ve gölgelerden ötürü bu 

değişkenlikleri baskın kılan görüntüler yaratmaktadır. 

 

Yapıların dışında ise, tüm gökten dolaylı olarak, yayınık bir biçimde ve güneşten dolaysız 

olarak yani doğrultulu bir biçimde gelen ışıkların oluşturduğu günışığının altında kentler sürekli 

olarak değişik görüntüler sunmaktadır. Doğrultulu gelen güneş ışığının tipik özelliği, gölge 

atmasıdır. Gölge, üçüncü boyutu yaratan ve ışıklılık ayrımları ortaya koyan, derinlik oluşturan, 

böylelikle görsel algılamayı kolaylaştıran tipik bir etkendir. Bir anlamda ışık ve gölgenin 

birbirini tamamlamasıdır. Güneşin sürekli devinimi bir yandan gölgeleri değiştirirken, öte 

yandan ışık rengini ve ışığın oluşturduğu aydınlık düzeyinin de değişimini getirir. Bu nedenle, 

güneşli kentler genellikle çok çekici bir görünüm ortaya koymaktadır. 

 

Güneşin görünmediği bir başka uç durum olan kapalı gök koşulları altında ise, genelde gölge 

olmadığı için tekdüze yalnızca aydınlık düzeyinin değiştiği görüntüler ortaya çıkar. Farklı gök 

koşullarına göre de ara durumlar oluşmaktadır. Gündüzleri hangi gök koşulları olursa olsun, 

bütün kentin görünür olması söz konusudur. Günışığının ortadan kalkması durumunda ise 

ancak yapma aydınlatma aracılığı ile görünürlükler sağlanmaktadır. Hava karardığı zaman 
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kentlerin yaşaması için, işlevsel ve mimari aydınlatmalar altında, iki bileşeni olan bu yapma 

aydınlatma kent aydınlatma olarak nitelendirilmektedir (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. Kent aydınlatma konuları [1] 
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Bu aydınlatmalarda kuşkusuz, günışığını taklit etmeye çalışmak gibi bir yaklaşım söz konusu 

değildir. Bu ilginç olmadığı gibi, enerji kullanımı açısından da anlamsız olur. Bugün için, 

genelde elektrik enerjisi kullanılarak yapılan kent aydınlatmalarında özel bir senaryo 

yazılmadıkça, her zaman durağan, tekdüze bir görüntü oluşmakta ve sürekli olarak aynı 

çoklukta enerji harcanmaktadır. Oysa, günışığının iç ve dış mekanlarda insanlara çok çekici 

gelen, yaşayan etkisini farklı bir biçimde geceye yansıtılması birbirinden ayrı görüntüler 

oluşturduğu gibi enerjinin etkin kullanımı, bir anlamda arttırım sağlanması ve daha 

sürdürülebilir olması açısından da önem taşımaktadır. 

 

 

2. YAPI YÜZLERİNİN GECEYE YANSITILMASI 

 

Kentsel aydınlatmaların işlevsel aydınlatmalar yanında, çeşitli yönlerden önemli olan öteki 

bölümü, yukarıda değinildiği gibi, mimari aydınlatmalardır. Mimari aydınlatmalar içinde ise 

ağırlıklı olan çeşitli nitelikteki üç boyutlu yapıtlar olup, tarihi ve/ya da çağdaş yapılar, bunların 

içinde kentlerin temel öğelerini oluşturmaktadır.  

 

Bu yapılar içinde hangilerinin aydınlatılmasına, bir başka deyişle geceye yansıtılmasında pek 

çok ölçüt gözetilerek aydınlatma masterplanları doğrultusunda yaklaşılması gereğinin özellikle 

etkin enerji kullanımı yönünden ön planda geldiğinin vurgulanması gerekir. Gece görüntüsünde 

yer almasına karar verilen yapılar için değişik teknikler kullanılarak birbirinden çok ayrı 

görüntüler elde edilmesi olanaklıdır. Bu teknikler; 

 yapı yüzünü karşıdan projektörlerle aydınlatmak, 

 yapı yüzüne yakın yerde, döşemeden ve/ya da yapı yüzünden uygun yerlerden cepheleri 

yalayan biçimde aydınlatmak, 

 yapının mimari özelliklerine göre, balkon – çıkma – saçak - portik, özel detaylar, 

süslemeler gibi öğeleri özel aydınlatmak, 

 pencere yüzlerini örten perde, panjur, jaluzi vb. öğeleri içeriden ve/ya da dışarıdan 

aydınlatmak, 

 yapı içi aydınlatmalarının dışarıya yansıması – aydınlanmış iç yüzeylerin dışarıdan 

görünmesi yolu ile görünürlük sağlamak, 

 yapının konturlarını, özellikle yüksek yapılarda ışık çizgileri olarak belirlemek,  

 yapı yüzlerinde mimariye uygun ışık çizgileri yapmak,  

 tüm yapı yüzünü medya cephesi olarak kullanmak,  

 yapı yüzlerinde ışıkla sanatsal gösteriler yapmak 

 

gibi sıralanabilir. Yapı yüzlerinin medya cephesi olarak kullanılması ya da “ışık sanatı” olarak 

nitelendirilen görsel etki yapmak amaçlı uygulamalar, alışılagelmiş cephe aydınlatmalarından 

farklı yaklaşımlardır.  

 

Işık çizgileriyle yapılan ışıklandırmalar ise, özellikle çok katlı ve büyük oranda ya da tamamen 

cam cepheleri olan yapılar için gece görünürlüklerinin sağlanmasında bir seçenek olarak ortaya 

çıkmaktadır. Günümüzde aydınlatmada LED’lerin yaygın kullanımıyla, öteki yapılarda da bu 

tür çizgisel ışık uygulamaları görülmektedir.  

 

Yapıların geceye yansıtılmasında, hangi teknik ve/ya da tekniklerin kullanılmasına karar 

vermede;  

 bölge koşulları, 

 çevre koşulları, 

 iklim koşulları 
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 yapıların işlevleri 

 mimari özellikleri (tarihi, sanatsal değerleri), 

 konumları, 

 ilk yapım, kullanım giderleri, 

 bakım, onarım, yenileme planları, 

 enerji harcamaları 

 

gibi çeşitli etkenler göz önünde tutularak, yukarıda değinilen aydınlatma yaklaşımlarından biri 

ve/ya da genellikle birkaçı birarada kurgulanarak aydınlatma senaryoları yapılabilir. Bu 

çalışmada, oluşturulmuş bir örnek bağlamında yukarıda sıralanan etmenler gözönünde 

tutularak, aydınlatma seçenekleri ortaya konulmuş, birbirinden farklı görüntüler -bir anlamda, 

günışığının yaşayan etkisi gibi- farklı etkiler görselleştirilmiş ve bu arada enerji kullanımı da 

değerlendirilmiştir. 

 

 Örnek Yapı 

 

Oluşturulan örnek yapının işlevi Butik Otel olup; yapı ile ilgili özellikler; 

 CIE tarafından belirlenen dört bölgeden biri olan E1 (merkez kent bölgesinde) 

bulunması, 

 mimari, işlev ve konum özellikleri nedeniyle, aydınlatmaya değer olması, 

 ayrık konumda olan yapının etki ve görünürlük yönünden ön cephesinin önem taşıması, 

 giriş katının pastane + kafe + lobi olarak hizmet vermesi, 

 orta mekanda çatıda küresel bir ışıklık yer alması, 

 ön cephede portikli bir giriş, üst katta balkon ve onun üstünde çıkma bulunması 

olarak sıralanabilir. Yapı yüzeyi açık renkli olup, yansıtma çarpanı yaklaşık r = %60’tır.  

  

Bu yapı ile ilgili değişik aydınlatma senaryolarına ilişkin görselleştirmelere, Şekil 1’de ilkesel 

olarak yer verilmiştir. Kuşkusuz, bu örnekler daha da arttırılabilir.  

 

                         
a) karşıdan projektörle aydınlatma                                  b) yapı yüzünden aydınlatma 

 

                
c) mimari özellikleri vurgulama                                   d) yapı içi aydınlatma 
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                   e) yapı konturlarını ışık çizgileri ile belirleme        f) mimariye uygun ışık çizgileri yapma 

 

Şekil 1. Aydınlatma tekniklerine ilişkin görselleştirmeler 

 

 

3. ENERJİ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Tüm yapı içi aydınlatmalarında olduğu gibi, yapıların gece görünürlüklerinin sağlanmasında da 

etkin enerji kullanımını etkileyen pek çok faktör söz konusudur. Bunlar, başlıca; 

 ışık kaynağı seçimi (ışık verimi yüksek kaynak seçimi), 

 aydınlatma aygıtı seçimi (geriverimi yüksek aygıt seçimi), 

 yapı yüzü ışıklılık değerlerinin saptanması, 

 aydınlatılacak yüzeylerin yansıtma çarpanları, 

 günışığı değişimleri (mevsim – iklim koşulları), 

 ışık kaynaklarının yıllık kullanım saatleri, 

 aydınlık düzeyi değişimleri 

gibi sıralanabilir. Bu çalışmada,  ışık kaynağı ve aydınlatma aygıtı seçimleri gözardı edilerek, 

çeşitli kullanma durumlarına göre, yıl içinde yakma süreleri belirlenmiştir. 

 

 Yakma Süreleri 

 

Kent aydınlatmasında işlevsel ve mimari aydınlatmaların tümünde günışığının ortadan 

kalkması temel veri olduğu için yapma aydınlatmaların devreye girmesinde (yakılmasında), 

genel olarak güneşin batışı temel alınabilir. Burada alacakaranlık ve kapalı günlerin de göz 

önünde tutulması gerekir. Güneşin batışı – doğuşunda, ülkelerin yeryüzünde enlem ve 

boylamlar yönünden aldığı yer önem taşımaktadır. Bu örnekte, saatler, 39° kuzey enlemi, 30° 

boylamına göre saptanmıştır. [2] (Yaz saati uygulamaları ve boylam zaman ayrımı gözardı 

edilmiştir.) 

 

Yakma saatlerinin başlangıcı, yol aydınlatmalarında da olduğu gibi günışığı değişimlerine bağlı 

olarak, otomatik denetimli de kullanılabilir. 

 

Çizelge 2’de mevsim / aylar bağlamında güneşin batış ve doğuş saatleri gözetilerek en uzun 

aydınlatma saatleri verilmiştir. Mayıs (MY), Haziran (HA), Temmuz (TE), Ağustos (AĞ) 

ayları, yaz; Eylül (EY), Ekim (EK) / Mart (MR), Nisan (Nİ) ayları, bahar; Kasım (KA), Aralık 

(AR), Ocak (OC), Şubat (ŞU) ayları ise kış olarak alınıp, ortalama saatler belirlenmiştir.  
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Çizelge 2. Mevsim / aylar bağlamında en uzun aydınlatma saatleri ( : Güneşin batışı : Güneşin doğuşu) 

 

 
 

Çizelge 3’te ise, mevsimlere, aylara, yapıların kullanım ve özelliklerine, çevre aydınlık 

durumlarına göre, enerji kullanımı yönünden akşam ve gece (erken – geç) saatleri 

belirlenmiştir. 
 
Çizelge 3. Mevsim / aylar bağlamında önerilen yakma saatleri 

 

 
 

Çizelge 4’te, Çizelge 2’de verilen yakma koşulları, Çizelge 3’te önerilen yakma saatleri 

bağlamında ele alındığında ortaya çıkan yakma süreleri belirlenmiştir. 

 
Çizelge 4. Mevsim / aylar bağlamında önerilen yakma süreleri ( : Güneşin batışı) 

 

 
 

Çizelge 5’te, önerilen yakma saatlerine göre, elde edilen enerji tasarrufu oranları verilmiştir.  

 
Çizelge 5. Mevsim / aylar bağlamında önerilen yakma sürelerine göre enerji tasarrufu  ( : Güneşin batışı) 

 

 
 

Günlük yakma süreleri olarak belirlenen bu saatlerin, tüm yıl boyunca kullanılması durumunda, 

her bir mevsim/ay grubu için 120 gün olarak hesaplanması; haftasonları ve özel günlerde 

aydınlatma yapılması durumunda ise yine her bir mevsim/ay grubu için ortalama 40 gün olarak 

hesaplaması, doğru bir yaklaşım olur. Buradan yola çıkarak, bir yıllık toplam en uzun ve 

önerilen yakma süreleri ile buna bağlı enerji tasarruf oranları belirlenebilir. 

 

 

 

 

 

Akşam            

Batış - 22:00

Gece- erken    

Batış - 24:00

Gece - geç   

Batış - 03:00

Akşam            

Batış - 22:00

Gece- erken    

Batış - 24:00

Gece - geç   

Batış - 03:00

MY, HA, TE, AĞ 10 3 5 8 70 50 20

EY, EK / MR, Nİ 12 4 6 9 67 50 25

KA, AR, OC, ŞU 14 5 7 10 65 50 29

Önerilen yakma süreleri (saat/gün)En uzun 

yakma 

süreleri 

Mevsim / Aylar

Enerji tasarrufu (%)
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 Aydınlık Düzeyi Değişimleri 

 

Enerji kullanımını etkileyen önemli etkenlerden biri de, kentin kullanım durumu ve iklim – 

mevsim bağlamında akşam ve gece (erken – geç) koşulları gözetilerek yapılan aydınlık düzeyi 

azaltmalarıdır. Akşam saatlerinde yapılan aydınlatmalar, %100 varsayılırsa,  gece erken 

saatlerde bunu %60, gece geç saatlerde ise %30’a indirilmesi doğru olur. Şekil 2’de, aydınlık 

düzeylerinin indirilmiş durumları görselleştirilmiş olarak sunulmaktadır. 

 

     
                        a)%100                                                 b) %60                                              c) %30 

 

Şekil 2. Aydınlık düzeylerinin azaltılmış durumları 

 

 Aydınlatma Senaryo Değişiklikleri 

 

Enerji kullanımını etkileyen bir başka faktör, yine iklim ve mevsim koşullarına göre yapılan 

kısmi aydınlatmalardır. Örneğin, Şekil 3’te görüldüğü gibi, ilerleyen saatlere göre yapıların 

yalnızca belli bölümlerinin aydınlatmalarının yapılması söz konusudur. 
 

   
 

     
                                                                                                    

Şekil 3. Aydınlatma senaryoları  
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4. SONUÇ 

 

Günümüzde kentsel mimari aydınlatmalar, kentlerin geceleri de yaşaması, türlü kent 

kullanıcıları yönünden çekici olması, özellikle turizme katkı sağlaması ve benzeri yönlerden 

pek çok kazanım sağlamaktadır. Mimari aydınlatmalar içinde çeşitli nitelikteki yapılar temel 

öğeleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu öğelerle ilgili yapılacak aydınlatmaların görsel açıdan 

durağan değil, ilgi çekici farklı görüntüler sunan değişkenlikler taşıması yanında, enerji 

kullanımı yönünden de olabildiğince gereksiz harcamalardan kaçınılan bir sisteme dayalı olarak 

yapılması önem taşımaktadır. 

 

Bu bildiride, bir yapı yüzeyi ile ilgili yapılan görselleştirme örnekleri üzerinden, yapıyı geceye 

yansıtan çeşitli görüntülere ve enerji bağlamında mevsim / ay kullanımı yönünden yakma süre 

ve oranları gözetilerek yapılan bir irdeleme çalışmasına yer verilmiştir. Kuşkusuz bunlar, 

örneğin, renkli ışıklar kullanılması, devinimli aydınlatmalar yapılması gibi seçeneklerle 

arttırılabilir. Ancak, bu örneklemede, yapının niteliği belirlendiği için, bu tür uygulamalardan 

kaçınılmıştır. Tek bir yapı üzerinde yapılan bu örnekleme doğrultusunda, içlerinden görsel ve 

enerji kullanımı yönünden bir bölümü seçilerek uygulamaya alınabilir.  

 

Kentte çok önemli imaj niteliği taşıyan, kent siluetini etkileyen yapıtlar için farklı uygulamalar 

yapılabilir. Örneğin, mimari aydınlatmaların büyük bölümü kapatılmışken, masterplan 

doğrultusunda seçilmiş olan bu tür yapıtların aydınlatmaları sürekli olabilir. 
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KENT KULLANICILARININ CAMİ DIŞ AYDINLATMASI TERCİHİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

 

Pınar Çavuşoğlu            Leyla Dokuzer Öztürk 

 

A Study on the Preference of City Dwellers for the Illumination of Mosque Facades  

 
Historical mosques, one of the symbols of the city, can have very different appearances when illuminated, 

depending on the techniques and approach applied. The aim of this study is to investigate the attitudes of people 

towards different facade lighting alternatives of historical mosques implemented by white and/or coloured light.  

For this purpose, two historical mosques in Istanbul were selected. Suitable lighting alternatives for each mosque 
have been explored. Different lighting design alternatives have been created for each mosque and each of these 

alternatives were composed separately using white light and/or coloured light. A survey was conducted to evaluate 

these alternatives created in Lumion visually. 

 

Anahtar kelimeler: Kent aydınlatma, Cephe aydınlatması, Tarihi camiler, Üsküdar 

Mihrimah Sultan Camii, Nusretiye Camii 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Yapı yüzü aydınlatmasında, ışıklandırma, duvar sıyırma, vurgu aydınlatması, siluet 

aydınlatması, kontur aydınlatma, geçen ışıklılık ve medya cephe tekniği olmak üzere temelde 

yedi ayrı teknikten yararlanılabilir [1-2]. Aydınlatmada uygulanan tekniğe ve yaklaşıma bağlı 

olarak yapıların gece görünümleri birbirinden çok farklı olabilir. Kent silüetini önemli ölçüde 

şekillendiren, kentin sembollerinden biri olan tarihi eserlerin cepheleri sıklıkla 

aydınlatılmaktadır. Tarihi yapıların dış aydınlatmasında yapının tarihi kimliğini, mimari 

özelliklerini ve kent içindeki önemini doğru yansıtmak önemlidir. Tarihi yapılar arasında 

camiler önemli bir yer kaplar ve cami aydınlatması kent aydınlatmada büyük önem taşır. 

Yapıldıkları dönemi yansıtan görkemli tarihi camilerin aydınlatılarak gece de tüm ihtişamları 

ile algılanması sağlanmalıdır. Camilerin dış aydınlatmasında doğal olarak, yapının mimari 

özelliklerini vurgulayan, mimari anlatımını güçlendiren ve estetik algılanmasını sağlayan bir 

yaklaşım tercih edilmelidir. Bu çalışmada, iki tarihi caminin mevcut aydınlatma düzenini 

incelemek, cephe aydınlatmasına yönelik mevcut aydınlatma düzeninden farklı aydınlatma 

alternatifleri geliştirmek, bu alternatifleri karşılaştırmak ve değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Belirtilen amaca yönelik çalışma için İstanbul’da yer alan Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ve 

Nusretiye Camii ele alınmıştır.  

 

 

2. CAMİLERİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA MODELLENMESİ VE MEVCUT 

AYDINLATMA DÜZENLERİNİN OLUŞTURULMASI 

 

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ve Nusretiye Camii, mevcut aydınlatma düzenlerini ve farklı 

aydınlatma düzeni alternatifleri oluşturabilmek için bilgisayar ortamında modellenmiştir. 

Bunun için öncelikle camilerin tüm kat planları, çatı planı, vaziyet planı ve cephe görünüşleri 

AutoCAD programında çizilmiş, daha sonra bu çizimler SketchUp programına aktarılarak 

camiler olabildiğince ayrıntılı modellenmiştir. SketchUp model, gerçeğe uygun görüntü 

alabilmek amacıyla Lumion programına aktarılmış, burada yüzey malzemeleri atanarak 

modelleme tamamlanmıştır (Şekil 1). Modeller aydınlatılırken Lumion’un mevcut 

kütüphanesindeki ışıklık dosyalarından faydalanılmıştır.  
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                   SketchUp                    Lumion                         SketchUp                      Lumion 

                        Mihrimah Sultan Camii                                           Nusretiye Camii   
Şekil 1. Camilerin bilgisayar modelleri  

 

2.1 Mihrimah Sultan Camii Mevcut Aydınlatma Düzeni 

 

Caminin minareleri ve son cemaat yeri sütunları duvar sıyırma tekniği ile aydınlatılmıştır. Son 

cemaat yerinin aydınlatılması iki sütun başlığının orta noktasında hizalanan aydınlatma 

aygıtları yardımı ile yapılmış, son cemaat yerini örten eğimli çatı, arka cephe ve yan cepheler 

camiden belli uzaklıktaki projektörler ile ışıklandırma tekniği uyarınca aydınlatılmıştır. 

Caminin kubbeleri aydınlatılmamış, kubbe duvarları aydınlatılmıştır. Mevcut aydınlatmanın 

renk sıcaklığı 2000 K olarak değerlendirilmiştir. Mevcut aydınlatma düzeninde caminin dört 

cephesi de aydınlatılmış, yan ve arka cepheler birbirine benzer görünümlere sahip olduğu için 

aydınlatma düzeni tekrar etmiştir. Caminin mevcut durum gece fotoğrafına ve Lumion gece 

görsellerine Şekil 2’de yer verilmiştir.  

 

                              
                                    Gece fotoğrafı  [3]                            Lumion görünümleri 

Şekil 2. Mihrimah Sultan Camii mevcut aydınlatma düzeni  

 

2.2 Nusretiye Camii Mevcut Aydınlatma Düzeni 

 

Caminin mevcut aydınlatma düzeninde, tüm cephelerde belli uzaklıktaki projektörler yardımı 

ile ışıklandırma tekniği uygulanmıştır. Caminin gövdesi, ön cephe ve sağ yan cephe bahçe 

duvarı üzerinde konumlandırılmış; sol yan cephe avluda yer alan sokak aydınlatma direğine 

yerleştirilmiş aygıtlarla aydınlatılmıştır. Caminin hemen arkasında, deniz tarafında devam eden 

çalışmalar nedeniyle arka cephe mevcut aydınlatması hakkında fikir sahibi olmak güç olmuştur. 

Caminin büyük kubbesi ve küçük kubbeleri, kubbe duvarları ve minareleri aydınlatılmamıştır. 

Mevcut aydınlatmanın renk sıcaklığı 3000 K olarak değerlendirilmiştir. Caminin mevcut durum 

gece fotoğrafı ve Lumion gece görünümlere Şekil 3’te yer verilmiştir. 

 

        
                           Gece fotoğrafı]                                     Lumion görünümleri 

Şekil 2. Nusretiye Camii mevcut aydınlatma düzeni  

 

 

3. OLUŞTURULAN AYDINLATMA ALTERNATİFLERİ VE ANKET ÇALIŞMASI 

İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Alternatif aydınlatma düzenleri oluşturmak üzere camilerin cephelerinde aydınlatılabilir 

mimari öğeler belirlenmiş, alternatifler belirlenen mimari öğelerin tümünün aydınlatılması 

durumu ve bu öğelerden kimilerinin aydınlatılması durumları ile oluşturulmuştur. Aydınlatma 
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alternatifi oluştururken, aydınlatılan öğeleri değiştirmeden ışıklılıklarında farklar yaratmak 

yoluna da gidilmiştir. Yapı öğeleri aydınlatılırken ışık kaynakları, aydınlatma aygıtı tespitinin 

olanaklı olacağı yerlerde konumlandırılarak gerçekte uygulanabilecek düzenler 

oluşturulmuştur. Mihrimah Sultan Camii için 9 aydınlatma alternatifi, Nusretiye Camii için 8 

aydınlatma alternatifi oluşturulmuştur. Her bir aydınlatma alternatifi için 8 farklı ışık rengi 

alternatifi uygulanmıştır. Renk alternatifleri yaklaşık olarak, 2000 K, 3000 K, 4000 K ve Yeşil 

olarak belirlenmiştir. Belirtilen dört ışık rengine ek olarak, ‘3000 K+Amber’ ve ‘4000 K+Yeşil’ 

olmak üzere, iki farklı ışık renginin kullanıldığı alternatifler de oluşturulmuştur. Bu alternatifler 

oluşturulurken farklı mimari öğelerin ‘Amber’ ve ‘Yeşil’ aydınlatılması yoluna gidilerek ‘3000 

K+Amber’ için 2 alternatif, ‘4000 K+Yeşil’ için  2 alternatif oluşturulmuştur. 

Aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri ve mevcut durum aydınlatma düzenleri anket çalışması 

ile değerlendirilmiş, çalışmaya 25 kadın ve 28 erkek olmak üzere toplam 53 kişi katılmıştır. 

Katılımcıların %30’u mimar, %70’i çeşitli meslek gruplarındaki kişilerden oluşmaktadır.  

Katılımcıların her alternatif ile ilgili beğenileri, aydınlatma düzeni ve ışık rengi için 

“beğendim”, “ortalama”, “beğenmedim”  seçeneklerini içeren beğeni sorusu ile sorgulanmıştır.  

Ayrıca katılımcılara aydınlatma düzeni ve ışık rengini ayrı ayrı değerlendirdikleri sorular 

yöneltilmiş, bu sorular 6’lı Lickert Tipi olarak hazırlanmış, katılımcıların soruları “çok 

olumlu”dan “çok olumsuz”a 6 basamaklı seçeneklere göre değerlendirmeleri sağlanmıştır. 

Gerek aydınlatma düzeni gerekse ışık rengini değerlendirmeye yönelik bu sorular ile mimariye 

uygunluk, işleve uygunluk, estetik görünüm, mimari özelliklerin algılanabilirliği ölçülmüştür. 

Aydınlatma düzeni ve ışık rengi değerlendirmelerinde bir aydınlatma alternatifi için bir 

katılımcı toplam 45 soru yanıtlamıştır. Aydınlatma düzeni değerlendirmeleri 3000 K ışık 

renginin uygulandığı görseller izlenerek yapılmıştır. Belirtilen ışık rengi alternatifi, 3000 K’ne 

göre daha sıcak ve daha soğuk renk olan yaklaşık 1800-2000 K ile 4000 K’e karşılık gelen 

alternatiflere göre ortalama renk sıcaklığında olduğu için tercih edilmiştir. Aydınlatma düzeni 

değerlendirmesinin peşinden aynı düzene ait farklı renk sıcaklıklarındaki görünümler sırası ile 

değerlendirilmiştir.  

 

3.1 Mihrimah Sultan Camii  

 

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin iki yan cephesi mimari özellikler bakımından hemen 

hemen aynıdır. Bu nedenle, aydınlatma alternatiflerini sunmak amacıyla ‘ön cephe (ÖC)’ ve 

‘arka cephe ile yan cephe bir arada (AYC)’ olmak üzere iki görsel oluşturulmuştur. Camiye ait 

aydınlatılabilir mimari öğeler, aydınlatma alternatifleri ve ışık rengi alternatifleri ön cephe için 

Çizelge 3.1’de, arka ve yan cephe için Çizelge 3.2'de verilmiştir. Alternatifler 

numaralandırılmış, ışık renkleri harfler aracılığı ile gösterilmiştir. 

 
Çizelge 1. Mihrimah Sultan Camii aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri - Ön cephe 
 

MİMARİ ÖĞE  AYDINLATMA ALTERNATİFLERİ IŞIK RENGİ ALTERNATİFLERİ (K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H 

Büyük kubbe duvarları X X X X - - X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Orta mekan kare p. duvar X X X X X - - - - 2000 3000 4000 Yeşil Amber 3000 Yeşil 4000 

Kare planlı küçük kubbe 
ve duvarı 

X - - X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri X X X X - X - - X 2000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri çatısı X - X - - X X - - 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Sütünlar ve kemerler X X - - X - X X - 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Minareler X X - X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Büyük kubbeler X X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 Amber 4000 Yeşil 

Küçük kubbeler X X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil Amber Amber Yeşil Yeşil 
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Çizelge 2. Mihrimah Sultan Camii aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri - Arka ve yan cephe 

 

MİMARİ ÖĞE  
AYDINLATMA 
ALTERNATİFLERİ 

IŞIK RENGİ ALTERNATİFLERİ (K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H 

Büyük kubbe duvarları X X X X - - X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Orta mekan duvarları X X X X X - - - - 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Düşey cephe katmanları X X - X X X - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Minareler X X - X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Büyük kubbeler X X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 Amber 4000 Yeşil 

Küçük kubbeler X X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Sütunlar ve kemerler X X - - X - X X - 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

 
Son cemaat yeri, sütün başlıklarının orta hizasından dolaysız olarak aydınlatılmıştır. Arka ve 

yan cephe pencereli düz duvarlar, son cemaat yeri çatısı, sekizgen planlı küçük kubbe duvarı, 

küçük kubbe duvarları ışıklandırma tekniği; büyük ana kubbe ve yarım kubbeler, büyük 

kubbelerin duvarları, küçük kubbeler, kare planlı küçük kubbe, sütunlar ve kemerler, son 

cemaat yeri, minareler, orta kare mekan duvarı, sekizgen planlı küçük kubbe, düşey cephe 

katmanları duvar sıyırma tekniği uyarınca aydınlatılmıştır. Cami mimarisinin eksiksiz 

algılanabilmesi için, büyük ana kubbe ve yarım kubbeler, küçük kubbeler; arka ve yan cephe 

için pencereleri olan düz duvarlar, büyük ana kubbe ve yarım kubbeler, küçük kubbe duvarları, 

sekizgen planlı küçük kubbe ve duvarı tüm alternatiflerde aydınlatılmıştır. Mihrimah Sultan 

Camii için oluşturulan aydınlatma alternatifleri 3000 K için Şekil 4’te sunulmuştur. Tüm 

alternatiflere uygulanan ışık renkleri örnek olarak Alternatif 1 için Şekil 5’te gösterilmiştir.  

 

            
ÖC1 ve AYC1,  B                              ÖC2 ve AYC2, B                              ÖC3 ve AYC3, B            

                                             
ÖC4 ve AYC4,  B                              ÖC5 ve AYC5, B                              ÖC6 ve AYC6, B 

                                 
ÖC7 ve AYC7,  B                              ÖC8 ve AYC8, B                              ÖC9 ve AYC9, B 

Şekil 4. Mihrimah Sultan Camii aydınlatma alternatifleri (3000 K) 
 

                                                 
ÖC1 ve AYC1,  A                              ÖC1 ve AYC1, B                              ÖC1 ve AYC1, C  

    
ÖC1 ve AYC1, D                              ÖC1 ve AYC1,  E                             

                                                            
ÖC1 ve AYC1, F                              ÖC1 ve AYC1, G                              ÖC1 ve AYC1, H 

Şekil 5. Mihrimah Sultan Camii ışık rengi alternatifleri (Alternatif 1) 
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3.2 Nusretiye Camii 

 

Nusretiye Camii aydınlatma alternatifleri ele alınırken yan cepheler ayrı ayrı ancak arka cephe 

ile birlikte ele alınmıştır. Aydınlatma alternatiflerini sunmak amacıyla ‘ön cephe (ÖC)’, ‘arka 

ve yan cephe sağ’ (AYCSağ) ve ‘arka ve yan cephe sol’ (AYCSol) olmak üzere üç görsel 

oluşturulmuştur. Camiye ait aydınlatılabilir mimari öğeler, aydınlatma alternatifleri ve ışık 

rengi alternatifleri ön cephe için Çizelge 3’te, arka ve yan cephe sağ, Çizelge 4’te,  arka ve yan 

cephe sol (avlu tarafı) Çizelge 5'te, verilmiştir. Alternatifler numaralandırılmış, ışık renkleri 

harfler aracılığı ile gösterilmiştir.  

 
Çizelge 3. Nusretiye Camii aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri - Ön cephe 

 

MİMARİ ÖĞE  
AYDINLATMA ALTERNATİFLERİ IŞIK RENGİ ALTERNATİFLERİ (K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H 

Büyük kubbe duvarı X X X X X - X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Orta mekan yarım daire d. X X X X X X X - 2000 3000 4000 Yeşil Amber 3000 Yeşil 4000 

Ön cephe X / - / X / / / 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri X X X - - - - - 2000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000 

Ön ve yan giriş X / X / X / / X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri sütunlar X X X - - - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Ön ve yan giriş sütunlar X X X - - - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Minareler X X X X X X - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Büyük kubbe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 Amber 4000 Yeşil 

Küçük dairesel kubbeler X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil Amber Amber Yeşil 4000 

Kare ve dikdörtgen planlı 
kubbeler 

X X X X X X X - 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

 
Çizelge 4. Nusretiye Camii aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri - Arka ve sağ yan cephe  

 

MİMARİ ÖĞE  
AYDINLATMA ALTERNATİFLERİ IŞIK RENGİ ALTERNATİFLERİ (K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H 

Büyük kubbe duvarı X X X X X - X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Orta mekan yarım daire d. X X X X X X X - 2000 3000 4000 Yeşil Amber 3000 Yeşil 4000 

Yan cephe X X - X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri X X X - - - - - 2000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000 

Arka ve yan giriş X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri sütunlar X X X - - - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Arka ve yan giriş sütunlar X X X - - - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Minareler X X X X X X - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Büyük kubbe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 Amber 4000 Yeşil 

Yarım kubbe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Arka cephe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

 

Çizelge 5. Nusretiye Camii aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri - Arka ve sol yan cephe  

 

MİMARİ ÖĞE  
AYDINLATMA ALTERNATİFLERİ IŞIK RENGİ ALTERNATİFLERİ (K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H 

Büyük kubbe duvarı X X X X X - X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Orta mekan yarım daire d. X X X X X X X - 2000 3000 4000 Yeşil Amber 3000 Yeşil 4000 

Yan cephe X X - X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri X X X - - - - - 2000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri sütunlar X X X - - - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Minareler X X X X X X - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Büyük kubbe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 Amber 4000 Yeşil 

Yarım kubbe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Arka cephe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 
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Son cemaat yeri, ön, yan ve arka girişlerde dolaysız aydınlatma uygulanması düşünülmüştür. 

Şadırvanda mevcut duruma ek olarak sütunlar aydınlatılmıştır. Ön cephe, ön ve yan girişler için 

ışıklılık değeri farklı iki seçenek seçilmiş olup bu öğelerin hiç aydınlatılmadığı alternatiflere de 

yer verilmiştir. Işıklılık farkı olan alternatiflerde ‘X’ ışıklılığın yüksek, ‘/’ ise nispeten daha 

düşük olduğu anlamına gelmektedir. Ön, arka ve yan cephe duvarları ışıklandırma tekniği, orta 

mekan yarım daire planlı duvarlar, büyük kubbe, büyük kubbe duvarı, küçük dairesel kubbeler, 

kare ve dikdörtgen planlı kubbeler, tüm sütunlar, minareler duvar sıyırma tekniği uyarınca 

aydınlatılmıştır. Cami mimarisinin eksiksiz algılanabilmesi için, büyük kubbe,  küçük dairesel 

kubbeler, ön, yan ve arka girişler ile şadırvanın tüm aydınlatma alternatiflerinde 

aydınlatılmasına gerek duyulmuştur. Nusretiye Camii için oluşturulan aydınlatma alternatifleri 

ön, yan ve arka cepheler olmak üzere, 3000 K için Şekil 6’da sunulmuştur. Tüm alternatiflere 

uygulanan ışık renkleri örnek olarak Alternatif 1 için Şekil 7’de gösterilmiştir. 
 

                                                        
ÖC1, AYCSol 1, AYCSağ 1,  B                                          ÖC2, AYCSol 2, AYCSağ 2, B                                                                

                                                         
ÖC3, AYCSol 3, AYCSağ 6,  B                                          ÖC4, AYCSol 4, AYCSağ 4, B                                                               

                                                        
ÖC5, AYCSol 5, AYCSağ 5,  B                                          ÖC6, AYCSol 6, AYCSağ 6, B 

            
                          ÖC7, AYCSol 7, AYCSağ 7,  B                                          ÖC8, AYCSol 8, AYCSağ 8, B 

Şekil 6. Nusretiye Camii aydınlatma alternatifleri (3000 K) 

 

      
ÖC1 ve AYCSol 1,  A                 ÖC1 ve AYCSol 1, B                 ÖC1 ve AYCSol 1, C    

        
ÖC1 ve AYCSol 1, D                  ÖC1 ve AYCSol 1,  E        

               
ÖC1 ve AYCSol 1, F                 ÖC1 ve AYCSol 1, G                 ÖC1 ve AYCSol 1, H 

Şekil 7 Nusretiye Camii ışık rengi alternatifleri (Alternatif 1) 

 

 

4. ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bu bölümde anket sonuçlarının değerlendirilmesine yer verilmiştir. Aydınlatma düzenine 

ilişkin beğeni ölçütü her iki cami için tüm katılımcılar, yalnızca kadınlar, yalnızca erkekler, altı 

farklı yaş grubu (18-25, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61 ve üzeri) kadın ve erkekler, mimar ve 

mimar olmayan katılımcılar için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Işık rengine ilişkin beğeni, 
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aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri ile ilgili diğer sorular tüm katılımcılar için 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın temel sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

 Mihrimah Sultan Camii aydınlatma düzenine ilişkin beğeni sıralamasındaki ilk dört 

alternatifin üçünde 2000 K ışık rengi en çok beğenilmiştir. Tüm katılımcılar için aydınlatma 

düzenine ilişkin beğeni değerlendirmesi sonuçları soldan sağa sırasıyla,  her düzende en 

olumlu buldukları ışık renkleri ile birlikte Şekil 8’de gösterilmektedir. 

 

                          
AD 6: A-2000 K               AD 4 : C-4000 K               AD 9: A-2000 K               AD 1: A-2000 K               AD 7: C-4000 K                  

                           
AD 2: F-3000 K+AMBER   MD: A-2000 K               AD 3: C-4000 K               AD 8: B-3000 K               AD 5: C-4000 K 

Şekil 8 Mihrimah Sultan Camii için en olumlu bulunan alternatifler 

 

 Nusretiye Camii tüm alternatiflerde, aydınlatma düzeninin ışık rengine ilişkin 

değerlendirilmesinde en beğenilen ışık rengi 3000 K’dir. Tüm katılımcılar için aydınlatma 

düzenine ilişkin beğeni değerlendirmesi sonuçları soldan sağa sırasıyla, her düzende en 

olumlu buldukları ışık renkleri ile birlikte Şekil 9’da gösterilmektedir. 
 

                                                                      
AD 5: B-3000 K         AD 8: B-3000 K         AD 2: B-3000 K         AD 4: B-3000 K         AD 1: B-3000 K                                     

                                                                                                              
AD 6: B-3000 K       AD 3: B-3000 K       AD 7: : B-3000 K       MD: B-3000 K 

Şekil 9. Nusretiye Camii için en olumlu bulunan alternatifler 

 

 Genel olarak katılımcıların tercihleri cephede tek renkte ışık kullanımından yana olmuş, 

cephede ikinci bir ışık rengi olarak yeşil renkli ışığın kullanımı onaylanmamıştır. Mimari 

öğeleri vurgulamak amacıyla ikinci bir ışık renginin kullanımı, yalnızca ‘3000 K + Amber 

rengi’ koşulu için bazı alternatiflerde olumlu karşılanmıştır. Amber renkli ışığın cephede 

küçük alan kapladığı seçenek daha büyük alana uygulandığı seçenekten daha olumlu 

bulunmuştur.    

 Minarelerin aydınlatılmadığı alternatif katılımcılar tarafından olumsuz bulunmuştur.  

 Her iki cami birlikte değerlendirildiğinde aydınlatma düzeni beğeni sıralaması cinsiyete, 

yaş grubuna ve eğitime göre belirgin bir fark göstermemiştir. 

 Mimarların ve mimar olmayan öteki meslek grubunun tercihleri arasında temelde belirgin 

bir fark saptanmamıştır. Bununla birlikte Nusretiye Camii’de mimarlar, mimar olmayan 

öteki meslek gruplarından farklı olarak, en çok tüm mimari öğelerin aydınlatıldığı 

alternatifleri beğenmişlerdir. 

 Katılımcıların aydınlatma düzeni ve ışık rengine ilişkin beğeni değerlendirmeleri ile diğer 

sorulara alınan yanıtlar bazı farklılıklar gösterse de temelde birbirine paralel olmuştur.  
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5. SONUÇ 

 

Bu çalışmada ulaşılan sonuçlar dikkate alınarak cami aydınlatmasına yön verebilecek ilkeler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Cami mimarisini belirleyen temel öğeler olan kubbeler, minareler ve cephede kapladığı alan 

göz önünde bulundurularak son cemaat yeri aydınlatılarak görünür kılınmalıdır.  

2. Aydınlatılmayan öğelerin cephede büyük alan kaplaması cami mimarisinin algılanmasında 

eksiklik yaratmaktadır. Mihrimah Sultan Camii’de cephede büyük alan kaplayan son 

cemaat yerinin aydınlatılmadığı alternatifler son sıralarda yer almışken, Nusretiye Camii’de 

kapladığı alan küçülen son cemaat yerinin aydınlatılmadığı alternatifler ilk sıralarda yer 

almıştır.  

3. Bir caminin tüm mimari öğelerinin algılanabilir olması önemlidir. Bununla birlikte, olumlu 

izlenimlerin elde edilebilmesi için tüm öğelerin aydınlatılması gerekli değildir. Çeşitli 

öğelerin mimari özellikleri, konumları ve cephede kapladıkları alan bir bütün olarak 

değerlendirilip tasarım kararları alınmalıdır.  

4. Öteki tarihi yapılarda olduğu gibi, cami aydınlatmasında da sıcak renkli ve tek renkli ışık 

kullanılmalıdır. Yapının mimari özelliklerini vurgulamada ışıklılık farklarından 

yararlanılmalıdır.    

5. Cephedeki bazı mimari öğeleri vurgulamak için ikinci bir ışık rengi mutlaka kullanılmak 

isteniyorsa bu renk, cephenin genelinde kullanılan ışık renginden daha sıcak renkte 

olmalıdır. 

6. Bir caminin bütünü yeşil ışık (ya da herhangi bir başka renkli ışık) ile aydınlatmamalıdır. 

Yeşil renkli ışık cephedeki kimi mimari öğeleri vurgulamak amaçlı da kullanılmamalıdır.  
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AYDINLATMA EĞİTİMİNE BAKIŞ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Banu Manav                      Önder Güler 

 

A Discussion on Lighting Education and Recent Approaches 
 

Lighting education covers topics related to various disciplines including electrical engineering, interior 
architecture and architecture. This study includes a discussion on the recent approaches in lighting education at 

undergraduate and post graduate (master) studies in Turkey and abroad. The method of the study includes an 

overview on the related programs at 42 private and 25 public universities’ undergraduate programs in Turkey 

and 28 master programs from abroad. Course contents, lighting terminology, credit hours and work loads in the 

4 year curriculum are investigated. A close look to the universities in abroad is also made by focusing on the 

content of the programs and the curriculums. The main aim of the paper is to underline the importance of lighting 

education in these disciplines, not only as a course, but also as a special concentration area in design, engineering 

and as a profession. 

 

Anahtar kelimeler: Aydınlatma eğitimi, Elektrik mühendisliği, İç mimarlık, Mimarlık 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Günümüzde bilgiye ulaşmada sınırların kalkması disiplinler arası çalışmalar yapmayı 

kolaylaştırmış, bazı durumlarda ise zorunlu hale getirmiştir. Örneğin bir mühendis 

aydınlatma hesabı yaparken, mimariyle bütünleşmiş aydınlatma sistemi tasarımı ve 

çözüm önerileri sunarsa, estetik bakış açısına sahip olursa, önerilen proje kullanıcının 

konfor koşullarını karşılayacağından daha başarılı olur.  Benzer biçimde, bir mimar 

ve/veya içmimar yalnızca proje üzerinde değil, kullandığı terminolojiyle de, etkili 

iletişim kurabilmeli, tasarım süreçlerinde analitik yaklaşımları bilmeli, belirli 

hesaplamaları yapabilmelidir. Aydınlatma eğitimi teknik ve tasarımla ilgili bileşenleri 

kapsadığından, farklı uzmanlık alanlarına hitap etmektedir.  

 

Bu çalışma kapsamında, ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin akademik bilgi 

paketlerine bakılarak, aydınlatma dersi veren Mühendislik Fakültesi, Mühendislik -

Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi gibi farklı Fakülte isimleri altında bulunan mimarlık, içmimarlık / içmimarlık 

ve çevre tasarımı, elektrik mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi 

Bölümlerde lisans düzeyinde aydınlatma tekniği ve tasarımı üzerine açılmış zorunlu ve 

seçmeli dersler incelenerek, lisans düzeyinde aydınlatma eğ itiminin ülkemizde nasıl 

verildiği konusunda bir değerlendirme yapılmaktadır.  

 

Eğitimin her alanında olduğu gibi, genç neslin öğrenme alışkanlıklarının değişmesi 

öğrenme yöntemlerini yeniden ele almayı ve güncellemeyi gerekli kılmaktadır. 

Aydınlatma eğitiminde bu durum nasıl ele alınmalıdır, temel aydınlatma eğitimi hangi 

kavram ve konuları içermelidir, disiplinler arası bir konunun temel öğretileri (genel  

kavramlar) farklı meslek gruplarına göre nasıl ayrıştırılmalıdır? Bu konuda yurtdışında 

örnek (ler) nasıldır? Aydınlatma sektöründe çalışmak isteyenlere aydınlatma konusunu 

teorik/teknik-proje/uygulama-laboratuvar çalışmalarıyla öğretmek ve özendirmek için 

güncel yaklaşımlar ne olabilir? 
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Yukarıda belirtilen sorulara bir cevap niteliği taşıyacak bu çalışmada aydınlatmada 

nitelik konusu, aydınlatma eğitimindeki içerik, yöntem ve güncel teknolojiler ile birlikte 

ele alınacaktır.  

2. AYDINLATMA EĞİTİMİNİNİN TASARIMLA İLGİLİ DİSİPLİNLER İÇİN 

ÖNEMİ 

 

Mimarlık, İç Mimarlık/ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde Aydınlatma Eğitimi 

Aydınlatma eğitimi konusundaki bilincin geliştirilmesi için farklı disiplinlerde bu alanla ilişkili 

dersler eğitim planlarında yer almaktadır. Aydınlatma tekniği ve tasarımı, aydınlatmanın temel 

kurallarına uygun olarak belirli ilkeler doğrultusunda ışığı bilinçli kullanmayı gerektirmektedir. 

Mimarlık, içmimarlık gibi tasarımla ilgili mesleklerde aydınlatma konusu yapıyla bütünleşik 

alt sistemlerin çözümünde bilinmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla 

birlikte, elektrik enerjisini bilinçli kullanmak, insan sağlığına yönelik verimli çözüm önerileri 

geliştirebilmek için aydınlatma tasarımının bilinmesi önem taşımaktadır. Aydınlatma, yalnızca 

gerekli terminoloji öğrenmekle çözüm önerileri geliştirilebilecek bir konu değildir, aynı 

zamanda proje uygulamaları ve aydınlatma sektörü ile işbirliği içinde yürütülmesi gerekli olan 

bir uzmanlık konusudur. Bu yaklaşımla ülkemizde bulunan 42 adet vakıf ve farklı illerde eğitim 

–öğretim faaliyetlerini sürdüren rastgele seçilmiş 15 adet devlet üniversitesinin mimarlık ve 

içmimarlık/ içmimarlık ve çevre tasarımı programlarının akademik paketlerine bakılarak 

konuyla ilgili bir değerlendirme yapılmıştır.  Web tabanlı yapılan bu araştırmada, ders adı, 

içeriği, kaynakça, haftalık ders içerikleri ve planı ile ders koordinatörünün özgeçmişi 

incelenmiştir [1]. Konuyla ilgili belirlemeler şu şekilde sıralanabilir; 

 

 Ders isimleri ve ders grupları  

 

Mimarlık bölümlerinde, Yapı Fiziği, Fiziksel Çevre Denetimi, Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü, 

Çevre Kontrolü Stüdyosu, Mimarlık için Çevresel Kontrol Sistemleri, Çevre Kontrolü, Çevresel 

Sistemler:Yapım Dinamiği II ismi ile Zorunlu ders listesinde aydınlatma ile ilgili terminolojinin 

verildiği dersler yer almaktadır. Bu derslerin tanımları ve haftalık ders içeriklerine akademik 

paket üzerinden bakıldığında, genellikle aydınlatma konusu, ısıtma ve akustik ile birlikte bir 

dönem içerisinde verilmektedir. Ondört haftalık ders içerikleri içinde aydınlatma konusuna 

verilen ağırlık 3-4, bazı üniversitelerde 2 hafta ile sınırlıdır. Bununla birlikte, devlet ve vakıf 

üniversitelerinde Seçmeli ders listesinde Aydınlatma adı ile açılmış dersler yer almaktadır. 

Güneş Mimarisi, Yapılarda Güneş Enerjisi Uygulamaları, Güneş Denetleme, İklimle Dengeli 

Tasarım, Mimaride Yönlendirme ve Güneş Kontrolü, Güneş Enerjisi ve Mimaride Kullanımı, 

Mimaride Aydınlatma, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Ses ve Işık Tasarımı gibi farklı isimlerde 

verildiği görülmektedir. Bir devlet üniversitesi haricinde (2 saat teorik, 6 saat uygulama), 

haftalık ders saati devlet ve vakıf üniversitelerinde 2,3 veya 4 saat ile sınırlıdır. Bir devlet 

üniversitesinde Zorunlu olarak verilen Yapı Fiziği I ve Yapı Fiziği II derslerine ilave olarak D 

Grubu Seçmeli _ Yapı Fiziği olarak bir grup aydınlatma konusuyla ilgili ders grubuna eğitim 

planında yer verilmektedir. Her iki devlet üniversitesi de aydınlatma konusunda lisansüstü 

çalışmalar yapılan, laboratuvar koşullarında ölçüm ve uygulamayı destekleyen üniversitelerdir. 

 

İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde, Zorunlu ders listesinde 

Aydınlatma, Aydınlatma Tasarımı, Işık ve Renk Teorisi, Mimaride Duyular: Işık ve Ses, Biçim 

Işık Renk, Aydınlatma Tekniği ve Tasarımı, Doğal ve Yapay Aydınlatma gibi isimlerle dersin 

verildiği görülmektedir. Bazı üniversitelerde Mimarlık ve İçmimarlık bölümlerinde Zorunlu 

ders listesinde Fiziksel Çevre Kontrolü adı altında bu dersin aynı içerikle her iki mesleğin 

eğitimini alan öğrencilere verildiği görülmektedir.  
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 Ders içerikleri 

 

Devlet ve vakıf üniversitelerinde farklı isimlerde verilen derslerin içerik ve tanımları 

incelendiğinde aydınlatma konusunda genel bir bilinç yaratılmaya çalışıldığı görülmüştür. 

ancak ders içerikleri ve haftalık ders planlarına aydınlatma terminoloji ve sistematiği açısından 

bakıldığında bazı üniversitelerde yanlış/eksik terminoloji kullanıldığı belirlenmiştir. Etik 

kurallar çerçevesinde, bu çalışma kapsamında, bu bilgiye kanıt olarak üniversite isimleri ve 

dersi veren öğretim elemanının isimleri paylaşılmayacaktır. Ders koordinatörlerinin 

özgeçmişlerine bakıldığında bazı üniversitelerde aydınlatma konusunda uzmanlığı olmayan 

öğretim elemanlarının görevlendirildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, olumlu olarak, bazı 

üniversitelerde aydınlatma dersi, sektör çalıştayları, proje uygulamaları, laboratuvar çalışmaları 

ile deneyimletilerek öğretilmektedir. 

 

İçmimarlık bölümlerinde Aydınlatma ismiyle Zorunlu ders listesinde ders isimleri görülürken, 

mimarlık Bölümlerinde genellikle aydınlatma konusu, Fiziksel Çevre Kontrolü, Yapı Fiziği 

gibi derslerin içinde 3-4 haftalık bir ağırlıkla yer almaktadır (3 saatlik bir dersin 3 haftasında 

aydınlatma konusu, toplamda 9 saat demektir, 4 hafta verildiğinde 12 saat demektir, bu durum 

aydınlatma konusunda ancak çok temel bir fikir sahibi olunması için yeterlidir). Seçmeli ders 

olarak Mimarlık bölümlerinde yer aldığı koşulda aydınlatma dersi, Güneş Enerjisi, Gün Işığı, 

Enerji Etkin Tasarım gibi derslerle verilmektedir. Bu derslerde pasif iklimlendirme, ısısal 

konfor gibi yapı fiziğinin diğer konularıyla birlikte ve genelde doğal aydınlatma temelli 

verilmektedir. 

 

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde Aydınlatma Eğitimi 

 

Ülkemizde lisans düzeyinde elektrik mühendisliği eğitimi veren dört tane devlet üniversitesi 

bulunmakta, geriye kalan devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin tümünde elektrik 

mühendisliği bölümü bulunmamakta, bir çoğunda ise elektrik-elektronik mühendisliği bölümü 

bulunmaktadır. Elektrik mühendisliği eğitimi veren bölümlerin lisans ders programları 

incelendiğinde Aydınlatma Tekniği, Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuarı, Aydınlatma ve İç 

Tesisat Projesi, Yol Aydınlatması, Özel Aydınlatma Tekniği gibi derslerin olduğu 

görülmektedir. Bu bölümlerin hepsinde fotometrik büyüklükler, fotometrik yasalar, ışık 

kaynakları, armatürler, aydınlatma hesabı, iç tesisat gibi konuların aydınlatma tekniği dersi 

altında zorunlu olarak verildiği görülmüştür. Bu dersin yanısıra seçime bağlı olarak öğrenciler 

aydınlatma laboratuarı dersini alıp konu ile ilgili olarak iç tesisat ve fotometri deneylerini 

laboratuar ortamında gerçekleştirmektedirler. Aydınlatma proje konusu ise yine bu bölümlerde 

farklı ders adı altında seçimli olarak verilmekte ve dersi seçen öğrenciler bir villaya ait mimari 

projeyi kullanarak aydınlatma ve elektriksel hesaplarını gerçekleştirerek, autocad yardımıyla 

elektrik tesisat projesini tamamlayıp dönem sonunda projeyi teslim etmektedirler.  Bu 

bölümlerin bazılarında ise yol aydınlatması ve özel aydınlatma tekniği adı altında seçimli 

dersler bulunmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin lisans programlarına 

bakıldığında bazılarında aydınlatma ile ilgili dersin bulunduğu görülmüş ve seçimli olarak 

Aydınlatma Tekniği ve İç tesisat adı altında verildiği ilgili bölümlerin web sayfasında ifade 

edilmiştir. 

 

3. YURTDIŞI ÖRNEKLER  
 

Aydınlatma eğitimi konusunda yurtiçi / yurtdışı kaynak araştırması yapıldığında, Aydınlatma 

Komisyonunun CIE-99 numaralı “Lighting Education” isimli yayına erişim sağlanmıştır. Bu 

yayın incelendiğinde 20 saatin altındaki aydınlatma eğitiminde genellikle temel bilgilerin 
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verilebileceği, 21-60 saat arasındaki ders saatlerinde aydınlatma esaslarının öğretilebileceği, 

aydınlatma (mühendisliği) konusunda tam olarak bilgilendirme sağlanabilmesi için 100-120 

saatlik bir eğitime gereksinim duyulduğu belirtilmektedir [2-3]. 

CIE’nin aydınlatma ile ilgili yayın ve eğitimin arttırılması için önerileri şu şekilde sıralanabilir; 

 Kaliteli aydınlatmanın önemini vurgulamaya yönelik çalışmalar arttırılmalıdır, 

 Ulusal komitelerin, ulusal enerji ve çevre birlikleri ile iletişime geçmesi önerilmelidir, 

 Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi, finansal uygulamaların uygun olduğu 

yerlerde aydınlatma araştırmaları ve eğitimi için fonlar ve burslar oluşturulmalı ve 

desteklenmelidir, 

 Ulusal komiteler kendi deneyimlerini yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde 

kullanmalıdır. 

 

Lisansüstü programlar 

 

Ülkemizde Lisansüstü düzeyinde aydınlatma eğitimi veren program bulunmamaktadır. Ancak 

bazı bölümlerin programlarında bu alanda birkaç tane ders bulunmakta ve aydınlatma üzerine 

yüksek lisans tez çalışmaları yaptırılmaktadır. Ancak bu çalışmalar tamamen Öğretim 

Üyelerinin özverisi ve öğrencinin ilgisi ile sürdürülmektedir. Yurtdışında ise tamamen 

aydınlatma konusuna ait lisansüstü programlar bulunmaktadır. Bu kapsamda yurtdışında 

aydınlatma konusunda eğitim veren 28 adet lisansüstü programın yapısı incelenmiştir. Yapılan 

değerlendirmeler programın yapısı, ders grupları / kredileri ve ders içerikleri açısından 

aşağıdaki şekliyle özetlenebilir [4] ; 

 

 Programın yapısı 

 

Mimarlık ve İçmimarlık, Mühendislik, Ürün tasarımı, Sanat ve medya teknolojileri alanlarında 

eğitim almış olanlara yönelik programlar önerilmektedir. Program, aydınlatma tasarımı 

alanında kişisel ve toplumsal anlamda estetik, ekolojik, ekonomik açılardan tasarım ve çözüm 

önerileri sunmayı öğretmektedir. Aydınlatma tasarımcıları yetiştirmek üzerine planlanmıştır.  

Kuramsal ve uygulamalı dersler ile aydınlatma konusunda tasarım eğitimi verilmektedir. 

Öğrencilerin portfolyo oluşturması istenmektedir. 

 

 Ders grupları 

 

Avrupa ve Amerika’da aydınlatma üzerine lisansüstü eğitim veren programların ders grupları 

incelendiğinde aydınlatma, aydınlatma teknolojileri, medya, ışık ve algılama, ışık ve yaratıcılık, 

doğal aydınlatma, iç aydınlatma, dış aydınlatma, tasarım teorisi, üç boyutlu tasarım, aydınlatma 

için CAD dersleri, ürün tasarımı, içmimarlık tasarım, özel aydınlatma tasarım alanları, ışığın 

temelleri ve fizik, marka ve kurum kimliği, aydınlatma stratejileri ve sürdürülebilirlik, 

aydınlatma tasarımı atölyesi, armatür tasarımı, aydınlatma tasarımı süreci, ışık ve sağlık, LED 

ve OLED, optik tasarımı, sanat ürünlerinin ve eserlerinin aydınlatması, tarihi çevrenin 

aydınlatılması, seminer, tez çalışması, staj başlıklı derslere rastlanmaktadır. Bazı dersler, 

“aydınlatmanın temelleri, doğal aydınlatma, iç aydınlatma” gibi faklı programlarda 

verilmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı üniversitelerdeki ders gruplarına bakıldığında 

kuramsal ve uygulamayı birlikte verdiği, proje odaklı ve aydınlatma projesi tasarlamaya olanak 

sağlayan bir eğitim modeli geliştirildiği söylenebilir. 
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4. DEĞERLENDİRME 

 

Aydınlatma, disiplinler arası bir konudur, mimarlık, içmimarlık/içmimarlık ve çevre tasarımı 

ile mühendislik eğitimlerinde yer almaktadır. Lisans derecesini almak için 240 AKTS kredi 

yükünü tamamlayarak mezun olması gereken bir öğrenciye mesleki yetkinliğine yönelik diğer 

derslerle birlikte aydınlatma tekniği ve tasarımı da öğretilmelidir. Konuya yalnızca eğitim 

planındaki AKTS değeri üzerinden bakarak bir değerlendirme yapmak yeterli olmayacaktır.  

Örneğin içmimarlık mesleği, TYYÇ kapsamında 58. Mimarlık ve Yapı temel alanıyla 

ilişkilendirilmekte, ISCED meslek sınıflandırmasında “Humanities and Arts-Beşeri Bilimler ve 

Sanatlar” altında, “21-Arts-Sanatlar” alanının bir parçası olan “214-Design-Tasarım” alt alanın 

bir parçası olarak görülmektedir. Mesleğin kavramsal ve uygulamalı yapısı gereği, eğitim 

planında aydınlatma, renk, malzeme, mobilya tasarımı gibi konulara ağırlık verilmesi ve bu 

alanlarda proje uygulamalarının desteklenmesi gereklidir. Bu nedenle, doğru tasarlanmış bir 

içmimarlık lisans programında aydınlatma dersi ayrı bir ders olarak verilmeli, renk ve ışık 

konusunda ayrı bir ders ile konu pekiştirilmelidir. İçmimarlık proje derslerinde aydınlatma 

tasarımı konusu ele alınmalı ikinci sınıftan itibaren öğrenciler bu bilinçle eğitim almalıdır.  

 

İçmimarlık eğitiminde, uluslararası normlar gereği “aydınlatma” öncelikli bir alandır. Bu 

nedenle konuya önem verilmelidir. Bir dönemde, 14 haftada 2 veya 3 saat (28 veya 42 saat) 

verilen, çoğu zaman teorik olarak görülen, ders içeriğinde uygulama ve/veya proje geliştirmeye 

yönelik bir planlama yapılmamış bir aydınlatma bilgisi yeterli olmayacaktır.  

 

 

5. SONUÇ 

 

Mimarlık, içmimarlık ve elektrik-elektronik bölümlerinde “aydınlatma” konusu mesleğin 

uygulamaya yönelik olması, tasarımla ilişkili olması, tekniğinin bilinmesinin uygulamada 

önem arz etmesi nedeniyle bu eğitimi alan kişilere öğretilmelidir. Meslek pratiğinde ekip 

çalışmasıyla aydınlatma projesi yürütecek meslek sahiplerinin ortak bir terminolojiye sahip 

olabilmeleri için her üç disiplini de kapsayacak disiplinler arası bir lisansüstü programı 

açılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Aydınlatma eğitimi konusunda bir bilinç yaratmak, bu 

alanda sektörde çalışan kişilere ve lisansüstü çalışmalarına devam eden kişilere aydınlatma 

terminolojisini aktarmak, aydınlatma tekniği konusunda bilinçlendirmek için Aydınlatma Türk 

Milli Komitesi tarafından 2014 yılından günümüze, yılda iki kere olmak üzere 5 hafta süren, 

toplam 30 saatlik Aydınlatma Eğitim seminerleri verilmektedir. Ülkemizde Aydınlatma Türk 

Milli Komitesi’nin desteği, konusunda uzman kurum ve kişilerin işbirliği ile aydınlatma 

alanında disiplinler arası bir aydınlatma yüksek lisans programı açılmalıdır. Yurtdışı açılımları 

olan bir program olmasının aydınlatma tasarımı ve tekniği açısından güncel bilgilerle gelişebilir 

olması açısından gereklidir. Sektörle bağlantılı olması, konunun uygulama ve üretim süreçlerini 

kapsaması açısından kaçınılmazdır. 

 

Açılacak bir yüksek lisans programında aşağıdaki ders gruplarının yer alması faydalı olacaktır. 

Öğrencinin aldığı lisans derecesine ve ilgi alanına göre farklı modüller önerilebilir. 

 

 Ders grupları 

 

Aydınlatma teknolojileri (fizik, optik tasarımı, elektrik mühendisliğine yakın konuları kapsayan 

ders grupları) 

Araştırma metodolojisi, seminer, tez (lisansüstü programlarda zorunlu) 
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Sanat ve ışık ( sahne ve set tasarımı, sanat eserlerinin aydınlatılması, ışık ile tasarım yapma 

konusuna ilgi duyanlar için ders grupları) 

Doğal aydınlatma ve günışığı (temel prensipler ve bu konuda proje çözebilme ve tasarım 

yapabilme becerisinin kazandırılması) 

İç aydınlatma (temel prensipler ve bu konuda proje çözebilme ve tasarım yapabilme becerisinin 

kazandırılması) 

Yol ve tünel aydınlatması (temel prensipler ve bu konuda proje çözebilme ve tasarım yapabilme 

becerisinin kazandırılması) 

Dış aydınlatma (temel prensipler ve bu konuda proje çözebilme ve tasarım yapabilme 

becerisinin kazandırılması) 

Aydınlatma laboratuvarı uygulamaları (aydınlatma ölçüm ve teknikleri ile ilgili uygulama 

çalışmaları) 
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IŞIĞIN RENK SICAKLIĞININ ÖĞRETİM ORTAMLARINDA ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİ VE DUYGU DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ  

Rengin Kocaoğlu  Doç. Dr. Nilgün Olguntürk 

Effects Of Correlated Color Temperature On Sustained Attention Level And Mood Of 

University Students In Learning Environments 

The aim of this study is to understand and compare the effects of CCT on sustained attention and mood of university 

students in learning environments. The experiment was conducted with two different sample groups in two different 

lighting settings; 4000 K and 6500 K in a single phase. The participants asked to perform three paper- based tests; 

one of them about the sustained attention, d2 Test of Attention, and the other two about mood, PANAS (Positive 

and Negative Affect Schedule). It was found that CCT has no significant effect on concentration performance, 

errors of omission, total numbers of items processed. A certain conclusion could not be derived about the effect of 

CT on mood. However, CCT has a significant effect on errors of commission and number of errors. It was found 

that 4000 K significantly increases errors of commission and number of errors. 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir dikkat, Duygu durumu, Renk sıcaklığı, Aydınlatma, 

Öğretim ortamı 

1. GİRİŞ

Bireyin sistematik bir biçimde öğrenmeye başladığı yer hiç şüphesiz ki okullardır. Öğrenme, 

bir bireyin yeteneklerini, davranışlarını, bilgi edinmesini ve bu bilgilerin anlaşılmasını, 

uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlayan bir süreçtir [1]. Öğrenme bir süreç içinde 

gerçekleşir; öğrenci uyarıcı durumuyla karşılaşır, uyarıcıyı fark eder, algılar, işler, depolar ve 

öğrenme mekanizmasını başlatan kavram ise dikkattir [2]. Öğrenme, bireyin doğrudan sürecin 

içinde etkin olmasıdır, öğrenmeyi sağlayan öğretme ise süreci destekleyen çevresel bir 

unsurdur. Öğrenmeyi olumlu veya olumsuz bir biçimde etkileyen bu unsurlardan biri fiziksel 

ortamın özellikleridir. Kullanıcılara en uygun ve işlevsel iç mekânları sunmak iç mimarinin en 

temel ilkelerinden biridir, içinde bulundukları fiziksel ortamın özellikleri kullanıcıları 

fizyolojik ve psikolojik etkiler. Örneğin, ışığın yetersiz olması veya ortamın gürültü olması, 

öğrencilerin derse olan dikkatlerini bozabilir ve öğrenme sürecini olumsuz etkileyebilir. 

Öğrenmeyi destekleyici uygun bir öğretim ortamının oluşturulmasında önemli etkenlerden biri 

de ışıktır. Öğretim ortamlarında kullanılan ışıkların uygunluğunun araştırılması, öğrencilerin 

başarı düzeylerinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yapay ve doğal ışığın yetişkin 

kişilerin performansları üzerine etkisi sıkça araştırılan bir konudur [2-6]; ama öğretim 

ortamlarında kullanılan ışığın üniversite öğrencilerinin okuldaki başarıları üzerine olan 

etkilerini araştıran pek fazla çalışma olmamıştır.  

Bu çalışma; öğrencilerin başarı düzeylerini arttırmak, öğretim sistemini daha etkili hale 

getirmek ve öğretim kalitesini arttırmak için öğretim ortamlarında kullanılan ışıkların 

etkinliğini araştırmayı planlamıştır. Çalışmanın amacı, ışığın renk sıcaklığının öğretim 

ortamlarında üniversite öğrencilerinin dikkati ve duygu durumları üzerine olan etkisini anlamak 

ve farklı renk sıcaklıklarını karşılaştırmaktır. Öğretim ortamlarında yaygın olarak kullanılan 

ışığın renk sıcaklık değeri olan 4000 K (ılık ışık) ve 6500 K (soğuk ışık) renk sıcaklığı değerleri 

karşılaştırılmıştır. Literatürde geçerliliği kanıtlanmış d2 dikkat testi ve PANAS duygu durumu 

testi kullanılmıştır.  
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1.1 Öğretim Ortamlarında Yapay Işıklandırma  

 

Öğretim ortamlarında genel olarak kullanılan yapay ışıklandırmanın çoğu floresan tüplerle 

yapılmaktadır. Floresan, aydınlık düzeyi dağılımı eşit olduğu için öğretim ortamlarında sıkça 

tercih edilen bir ışıklandırmadır [7]. Ülkemizde bulunan öğretim ortamları binalarının doğal ve 

yapay ışıklandırmaları konusunda; binanın konumu, pencerelerin boyutları ve aydınlık düzeyi 

gibi birçok konuda kurallar ve standartlaştırmalar yapılmıştır. Literatüre ve Türk Standartları 

Enstitüsü TS 9518 sayılı standarda göre öğretim ortamlarında sağlanması gereken aydınlık 

düzeyi en az 300 lx olmalıdır. Bu bilgi doğrultusunda bu çalışmanın deney düzeneklerinde 

aydınlık düzeyi yerden 72 cm yükseklikte masa yüzeyinde en az 300 lx olarak ayarlanmıştır. 

İlgili standartlarda ışığın renk sıcaklığı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Daha önceden 

yapılmış çalışmalara göre ışığın renk sıcaklığı öğrencilerin performanslarını ve psikolojilerini 

etkilediği görülmüştür. Berman vd. [8] tarafından yapılan çalışmada ilkokul öğrencilerinin 

yakını görme duyusunun keskinliğinin ışığın renk sıcaklığıyla iyileştirilebildiği bulunmuştur. 

Öğretim ortamlarında kullanılan ışığın renk sıcaklığının ve ışığa maruz kalma süresinin 

öğrencilerin gün içinde uyanık kalmalarını desteklediğini belirten bir çalışma üniversite 

öğrencilerinin katılımıyla Rautkylä vd. [5] tarafından yürütülmüştür, benzer bir çalışma ise 

2700 K, 4300 K ve 6500 K ışık sıcaklarını kullanılarak üniversite öğrencilerin dikkatlerini 

iyileştirmeyi hedeflemiştir. Yürütülen çalışmada genel aydınlatma yerine çalışma masası 

aydınlatması kullanılmış ve 2700 K’nin dikkati arttırdığı belirtilmiştir [4]. Shamsul vd. [9] 

ışığın renk sıcaklığının üniversite öğrencilerinin görsel konforu, gün içindeki uyanık kalma 

seviyesi ve performansı üzerine etkisini araştırmak için 3000 K, 4000 K ve 6500 K kullanılarak 

bir çalışma yürütmüşlerdir. Bu çalışmanın sonucunda hem 4000 K hem de 6500 K’nin etkili 

olduğu kanısına varmışlardır. Öğretim ortamlarında öğrencilerin sağlığını korumak, 

psikolojilerini olumlu yönde etkilemek ve performanslarını arttırmak için doğru özelliklere 

sahip ışıkların seçilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Günlerinin çoğunu öğretim ortamlarında 

geçiren öğrencilerin dikkatlerini sürdürmesi konusunda destekleyici veya çeldirici olabilecek 

fiziksel unsurların arasında ışıklandırmanın büyük bir rolü bulunmaktadır [7, 10]. 

Aydınlatmanın niteliği kullanıcılarının psikolojisini, performansını, sağlığını ve fizyolojisini 

etkilemektedir, bu yüzden öğrencilerin akademik başarılarını arttırabilecek ışığın etkilerinin 

araştırılması gerekmektedir. Boray vd. [3] üniversite öğrencilerinin bilişsel performanslarını 

3000 K, 4150 K ve 5000 K renk sıcaklığı ile test etmişlerdir ve bu üç farklı renk sıcaklığının 

bir fark yaratmadığı kanısına varmışlardır. Benzer bir çalışma Vrabel vd. [6] tarafından 

yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin görsel anlaşılırlığı 2700 K, 4100 K, 4200 K ve 5000 K 

renk sıcaklıklarıyla test edilmiş ve bir etki bulunamamıştır. Üniversite öğrencilerinin 

dikkatlerini sürdürmesi üzerine yapılan bir çalışma 2700 K, 4300 K ve 6500 K renk sıcaklıkları 

ile test edilmiş ve 4300 K renk sıcaklığının öğrencilerin konsantrasyonlarını arttırdığı kanısına 

varılmıştır [4]. Başka bir çalışmada ise öğretim ortamında bulunan ışığın renk sıcaklığının 

üniversite öğrencilerinin uyarılmış hali üzerine etkisine bakılmıştır. 4000 K ve 17.000 K renk 

sıcaklıkları kullanılmış ve 17.000 K’nin öğrencilerin uyarılmışlık halini arttırdığı 

gözlemlenmiştir [5]. Literatürde bulunan kısıtlı sayıdaki çalışmaların çoğu 18 yaş üstündeki 

katılımcılar ile yapılmıştır. 

 

Literatür taramaları sonucunda bu çalışmada kullanılan ışığın renk sıcaklığı değerleri 4000 K 

ve 6500 K olarak karar verilmiştir. Araştırmalar ve gözlemler ile İhsan Doğramacı Bilkent 

Üniversitesi’nde yaygın olarak kullanılan renk sıcaklığı 4000 K’dir. 4000 K Kruithof Eğrisi’ne 

göre orta değerdeyken (ılık ışık) ve 6500 K ise soğuk beyaz ışıktır.  
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1.2 Dikkat ve Duygu Durumu  
 

Ders sırasında öğrencilerin dikkatlerinin kaymasına veya tersine dikkatlerinin sürdürülmesine 

neden olan dış ortamda bulunan uyarıcılar; ses, ısı ve ışık gibi fiziksel özelliklerdir; bu 

çalışmada ışığın renk sıcaklığı ve öğrencilerin dikkatlerini sürdürmesi arasındaki ilişki 

incelenmiştir.  

 

Dikkat, genel olarak zihinsel bir faaliyetin odaklaşmasıdır. Dikkatin yapısında zihinsel bir 

uyarılmışlık hali ve seçme işlemi vardır. Zihin dış dünyadan gelen uyarıcıları almaya hazır 

haldedir, uyarıcıları fark eder ve karşı karşıya olduğu büyük miktardaki uyarıcılar arasından 

amacına uygun olanı seçer. Bu süreci yönlendiren unsur dikkattir. Anderson’a [2] göre dikkatin 

yapısı üç temel çerçeve içerisinde incelenebilir: 

 

1. Genel Uyarılmışlık Hali: Çevreye genel bir duyarlılık ve farkındalık düzeyi ve 

uyarıcıları almaya hazır olmadır. 

2. Seçicilik: Önemli ve amaca uygun özellikleri araştırarak çevreyi taramadır. 

3. Yoğunlaşma: Dikkati bir noktada yoğunlaştırma ve dikkati sürdürmedir.  

 

Dikkati oluşturan bu 3 temel unsur birbirinden ayrılmaz ve destekleyici yapıdadır. Öğretim 

ortamlarında günlerinin çoğunu geçiren öğrenciler için dikkatin sağlanabilmesi ve 

sürdürülebilmesi büyük önem taşımaktadır. Öğrenme sürecini destekleyen basamaklar; 

öğrencilerin genel uyarılmışlık halinin sağlanması, ortamda bulunan birden fazla uyarıcının 

içinden uygun olanın seçilmesinin sağlanması ve en önemli olan üçüncü basamağın yani 

öğrencilerin dikkatlerini belirli bir uyarıcı üzerine çekip dikkatlerini sürdürmeleridir. Bu 

bağlamda ders sırasında öğretim ortamlarında bulunan öğretmenler ilk iki basamağın yerine 

getirilmesi konusunda öğrencilere yardımcı olmaktadır; ama öğrencilerin dikkatlerini belirli bir 

uyarıcı üzerinde belirli bir süre boyunca sürdürmeleri hem öğrencilere hem de dış ortamda 

bulunan uyarıcıların niteliğine bağlı kalmaktadır [11]. Öğrencilerin ders sırasında dikkatlerini 

sürdürmesini ölçmek için kullanılacak test Brickenkamp tarafından 1981 yılında yaratılmış 

dikkat testidir. Dünyada yaygınca kullanılan ve Türkiye’de de güvenilirliği, geçerliliği ve 

standardizasyonu tamamlanmış bir testtir [12]. d2 Dikkat Testi farklı yaş gruplarınca kullanıma 

uygun, kısa süreli ve grup testi olarak kullanılabilen bir test olduğu için çalışmanın yapısına 

uygundur. 

 

Öğretim ortamlarında öğrencilerin dikkatlerini çeldirici ve öğrenme sürecini etkileyen birçok 

dışsal uyarıcı bulunmaktadır. Bu dışsal uyarıcılar öğrencilerin dikkatlerini sağlamasını olumsuz 

etkilemektedir. Gagne’ye [11] göre öğrenme süreci dikkati sağlamakla başlar ve dikkat ile 

öğrenme arasındaki önemli bir ilişki bulunmaktadır; öğrencinin öğreneceği konu üzerinde 

dikkatini toplaması ve topladığı dikkati sürdürmesi gerekmektedir. Öğrencinin dikkatini 

vermesinin ardından öğrenme güdüsü harekete geçmiş olur ve öğrenme süreci başlar. 

 

 

2. YÖNTEM 

 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin dikkatlerini sürdürmelerinde destekleyici unsur olacak 

ışığın renk sıcaklığının etkisi araştırılacak ve öğrencilerin günlerinin çoğunluğunu geçirdikleri 

öğretim ortamlarındaki aydınlatmaların iyileştirilmesinin yanında önerilen ışığın renk 

sıcaklığının yaygın kullanımının sağlanması da amaçlanmıştır.  
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Çalışmanın veri toplama araçları; d2 Dikkat Testi ve PANAS testidir. d2 Dikkat Testi, belirli 

bir süre içinde çeldirici seçenekler arasından doğru seçeneği işaretleme testidir; dikkatin 

sürdürülebilmesini ölçer. Testte toplamda 14 satır ve her satırda 47 adet “p” veya “d” harfi 

bulunmaktadır (toplamda 658 adet öge). Bu harflerin üstünde veya altında farklı sayılarda 

virgüller bulunmaktadır ve testi çözenlerden bu karakterler arasından doğru olanı işaretlemesi 

beklenir. Her satır için testi çözenlere 20 saniye verilir ve deney yürütücüsünün talimatlarıyla 

test yaptırılır. Testin toplam süresi 8 ila 10 dakikadır. Testin sonuçları standartlaştırılmış bir 

biçimdedir. Sonuçlara göre testi çözen kişinin hata yapma sayısı ve konsantrasyon performansı 

kolaylıkla elde edilebilmektedir [12]. PANAS testi ise duygu durumunu ölçmeye yarayan kabul 

görmüş bir testtir.   

 

Bu çalışmanın katılımcıları (toplamda 97 öğrenci) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerdir. Deneylerin yapıldığı sınıflar; ders 

zamanları, ders içerikleri ve sınıfların bina içindeki konumlarına göre belirlenmiştir. Her iki 

sınıf da aydınlatma bağlamında gerekli eksikliklerin tamamlanmış ve sınıflar deneye uygun 

hale getirilmiştir. İki farklı ışığın renk sıcaklığı kullanıldığı bu çalışmada 4000 K ve 6500 K 

deneyin yürütüleceği birbirine denk olan sınıflara atanmıştır. İki denk sınıfın pencereleri gün 

ışığı geçirmeyecek şekilde kapatılmış ve aydınlık düzeyi ölçümleri yapılmıştır. Deneylere 

başlamadan önce öğrencilere süreç hakkında bilgi verilmiştir. İlk olarak öğrencilerden PANAS 

testini yapmaları istenmiştir. PANAS testi bittikten sonra öğrenciler 100 dakikalık normal 

derslerini işlemişlerdir. Derslerinin bitiminde öğrencilerden PANAS testini tekrardan 

yapmaları ve son olarak da d2 dikkat testini tamamlamaları istenmiştir.  

 

 

3. SONUÇ 

 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ders süresi boyunca sıkça karşılaştığı 

dikkatlerini sürdürme sorunlarının değerlendirilmesi ve bu bağlamda dikkatlerini arttıracak 

ışığın en uygun renk sıcaklığına karar verilmesidir. Öğrencilerin dikkatlerini ders süresi 

boyunca sürdürmelerini destekleyecek ışığın renk sıcaklığının belirlenmesi hem öğrenciler 

açısından yararlı olacak hem de öğretim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik bir katkı 

sağlayacaktır. Bu çalışmanın sonuçları ile; 

 Öğretim ortamlarında kullanılması önerilen ışığın renk sıcaklığı belirlenebilir, 

 Öğrencilerin ders süresince dikkatlerini sürdürmeleri desteklenebilir; d2 Dikkat Testi 

sonuçlarına göre konsantrasyon performansları arttırılabilir ve hata yapma sayıları 

düşürülebilir,  

 Doğru aydınlatma sayesinde öğrencilerin dikkatlerinin iyileştirilmesi ile akademik 

başarıları arttırılabilir,   

 Öğrencilerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak öğretim ortamlarının 

aydınlatması yeniden düzenlenebilir,  

 Işığın renk sıcaklığı ve öğrencilerin dikkatlerinin iyileştirilmesi arasındaki ilişki 

konusunda literatüre önemli bir katkı sağlanabilir.  

Deneyler sonucu elde edilen veriler IBM SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences- 

Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  
    

Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre; ışığın renk sıcaklığının üniversite öğrencilerinin d2 

Dikkat Testinde taranan toplam karakter sayısı, ihmal hataları ve konsantrasyon performansı 

üzerine bir etkisi bulunmamaktadır. 4000 K’nin öğrencilerin d2 Dikkat Testinde yaptıkları hata 

yüzdesini ve yanlış işaretlenmiş karakterlerin sayısını arttırdığı bulunmuştur. Elde edilen bu 

sonuçlar doğrultusunda öğretim ortamlarında 6500 K renk sıcaklığına sahip aydınlatmalar 
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kullanmak, öğrencilerin hata yapma yüzdelerini düşürmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, 6500 K 

renk sıcaklığına sahip aydınlatmalar kullanmak, öğrencilerin duygu durumlarında pozitife 

doğru bir yönelim göstermiştir. 

 

Sonuç olarak, ortamın renk algısı ve aydınlık düzeyi eşit olan sınıflarda yapılan deneyler 

sonucunda 6500 K renk sıcaklığının üniversite öğrencilerinin dikkatlerini arttırdığı ve hata 

yapma oranlarını düşürdüğü bulunmuştur. Olumlu sonuç yaratan ışık renk sıcaklıkları mevcut 

litaratürde farklılıklar göstermektedir ve bunun nedeninin ülkelerin coğrafi konumları olup 

olmadığı tartışılmaktadır. Ülkelerin coğrafi konumları arasındaki farklılıklar nedeniyle 

öğrencilerin dikkatleri ve duygu durumları üzerinde etkisi olan biyolojik ritimleri de farklılık 

gösterebilmektedir; ama bu sav başka deneysel çalışmalarla desteklenmelidir. Bu açıdan 

çalışmanın sonuçları hem ülkemizdeki öğrencilerin başarı düzeylerinde ışığın renk sıcaklığını 

değiştirerek (6500 K kullanarak) arttırılabileceğini ortaya çıkarmış, hem de uluslararası 

düzeydeki tartışmalara bir perspektif daha sağlamıştır. Bu bağlamda çalışmanın çıktıları konu 

ile ilgili literatüre katkı sağlayacak ve öğretim ortamlarında kullanılması önerilen ışığın renk 

sıcaklığı konusunda bir yargıya varılmıştır.   
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YAPI YÜZÜ AYDINLATMA TASARIMI İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA:  

KABATAŞ ERKEK LİSESİ YATAKHANE BİNASI 

 

Elif HARPUTLUOĞLU          Alpin KÖKNEL YENER                

 

A Study of Facade Lighting Design: Kabataş Erkek Highschool  

 
Urban elements are perceived under daylight; artificial lighting is required in cases where daylight does not 

provide visual conditions. Urban lighting applications ensures that people living in the city perform their actions, 

and it also provides that the silhouette in which urban identity can be observed is accurately conveyed and 

emphasized. For this reason, the lighting of the buildings on the silhouette is essential. This study aims to produce 

a sample study by composing up-to-date information on facade lighting design. In the sample facade lighting 

design study, different lighting techniques have been used to provide the necessary values and various proposals 

have been designed in accordance with the characteristics of the building. At the end of the study; suitable facade 

lighting design has been determined in accordance with the national-international sources and criteria for the 

building located on the Bosphorus silhouette of the European Side of İstanbul. 

 

Anahtar kelimeler: Kent aydınlatma, Yapı yüzü aydınlatma tasarımı ve kriterleri, 

Aydınlatma teknikleri. 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Kentsel yapma aydınlatma uygulamaları; kent yaşamının güvenli ve konforlu şekilde 

sürekliliğini sağlayan işlevsel aydınlatmalar ve kent kimliğinin doğru şekilde yansıtılması, 

kentin çekici kılınması gibi kentsel değerlerin ön planda tutulduğu mimari aydınlatmalar olarak 

sınıflandırılmaktadır. Mimari aydınlatmalar kapsamında; yapı yüzü, park ve bahçe, plastik öge 

ve meydanlar ele alınmaktadır. Kentte yer alan tarihi, çağdaş, kültürel vb. özellikleri ile önem 

taşıyan yapıların cephelerinin aydınlatılması yapı yüzü aydınlatması olarak tanımlanmaktadır. 

Bu aydınlatma uygulamaları; yapıların işlevsel ve mimari özelliklerini ortaya çıkarmanın yanı 

sıra bu ögeleri kentte görünür kılma ve kent kimliğini vurgulama gibi amaçlarla da 

yapılmaktadır.   

 

 

2. YAPI YÜZÜ AYDINLATMA TASARIMI 

 

Mimari kentsel aydınlatma uygulamalarından biri olan yapı yüzü aydınlatması; yapıların 

işlevsel ve mimari özelliklerini vurgulayan ve bunların gece görünürlüğünü sağlayarak kentin 

çekiciliğini arttıran aydınlatma uygulamasıdır [1]. Gündüz saatlerinde kentteki tüm yapılar 

algılanabilirken, gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda yapılar ancak aydınlatıldıklarında 

kent içerisinde görünür olmaktadır.  

 

Yapıların cephelerinin aydınlatılmasındaki temel amaçlar; 

 Yapıların ana özelliklerini öne çıkarmak ve vurgulamak, 

 Yapıların daha çekici ve güzel görünmesini sağlamak, 

 Kentsel değerleri ve mimari mirasları görünür kılmak, 

 Yapıların güvenliklerini sağlayarak geceye özgü çevrenin kalitesini arttırmak, 

 Gece zamanına yönelim ile yaşam saatlerini arttırmak, dolaylı olarak yerel ekonomiye  

potansiyel bir fayda sağlamak, 

 Kentin çağdaş yanlarını canlandırmak 
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olarak sıralanabilir [2], [3]. 

Yapı yüzü aydınlatma tasarımının bu amaçlar doğrultusunda; ilgili standart ve yayınlardaki 

ölçüt ve değerler esas alınarak ele alınması gerekmektedir. 

 

2.1 Yapı Yüzü Aydınlatma Tasarımını Etkileyen Kriterler 

 

Yapı yüzü aydınlatma tasarımı ile işlevsel ve estetik gereksinimler karşılanırken, enerjinin 

verimli kullanılmasına ve ışık kirliliğinin önlenmesine önem verilmelidir. Bu nedenle, yapı 

yüzü aydınlatma tasarımında; yapının içinde bulunduğu çevre, bu çevrede gerçekleştirilen 

eylemler ve buna bağlı olarak kullanıcı gereksinimleri, yapının dış cephe malzeme ve rengi ile 

yapının mimari formu gibi özelliklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Canlı yaşamına zarar vermeden ve enerji israfına neden olmadan; yapının kent içerisindeki 

görünürlüğünün gerekli aydınlık düzeyi ile sağlanması yapının içinde bulunduğu çevre ile 

doğrudan bağlantılıdır. CIE (Uluslararası Aydınlatma Komisyonu) ve IES (Amerikan 

Mühendisler Birliği) tarafından, yapıların yapı yüzü aydınlatma tasarımı esnasında kullanmak 

için ‘Bölgeleme Sistemi’ni oluşturulmuştur. CIE, ışık kirliliğini ve kamaşma, ışık kaçışı gibi 

görsel rahatsızlıkları önlemek için yapı yüzlerinde aşılmaması gereken parıltı değerlerini 

bölgelere göre belirlerken; IES, çevrenin kullanım türünü ve kullanıcıların gereksinimlerini 

dikkate alarak farklı aydınlatma bölgelerinde yapı yüzü aydınlatması için farklı kriterler 

önermiştir [4], [5]. Çevre koşulları aydınlatma tasarımına yön verirken kullanıcı gereksinimleri 

ve eylem türüne bağlı olarak görsel konfor koşulları da tasarımı etkilemektedir. Işığın miktarı, 

doğrultusu ve spektral dağılımı; aydınlatma tasarımının hedefine uygun olarak belirlenirken 

kullanıcıların görme yeteneği ve adaptasyonu dikkate alınmalı, kamaşma önlenmelidir [5], [6]. 

 

Yapı yüzü aydınlatma tasarımında yapıların mimari özellikleri de tasarım kriterlerinin 

belirlenmesinde belirleyici etmenler arasındadır. Yapı yüzlerini aydınlatma ilkeleri; yapıların 

işlevi, yakın çevre ve arka plan, yapıların geometrik biçimleri, yükseklikleri, aydınlatma 

aygıtlarının yerleşimi, çatı biçimleri, yapıların dış yüzeylerinin mimari biçimlenişi ve yapıların 

dış yüzlerinde kullanılan malzeme ve elemanlar doğrultusunda ele alınmaktadır [3], [7].  

 

2.2 Yapı Yüzü Aydınlatma Tasarımında Kullanılan Teknikler 

 

Kent içerisinde farklı mimari özelliklere sahip olan yapı cephelerin aydınlatılmasında istenen 

etkiyi yaratmak için farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler; uzaktan aydınlatma, 

yakından aydınlatma / duvar sıyırma, vurgu aydınlatması, silüet aydınlatması, kapalı 

mekanların aydınlatılması, kontur aydınlatması ve medya cephe teknikleri olarak 

sıralanmaktadır [5], [7], [8], [9], [10].  

 

Belirtilen tüm yapı yüzü aydınlatma teknikleri, statik (durağan) ya da dinamik (hareketli) 

karaktere sahip olacak şekilde tasarıma entegre edilebilmektedir. Statik aydınlatmada ışık rengi, 

yapı yüzündeki aydınlık düzeyi dağılımı ve parıltı karşıtlıkları zaman içerisinde değişmezken; 

dinamik aydınlatmada ışık rengi, yapı yüzündeki aydınlık düzeyi dağılımı ve parıltı karşıtlıkları 

zaman içerisinde istenilen etkiye göre değişiklik göstermektedir [7]. 

 

 

3. YAPI YÜZÜ AYDINLATMA TASARIMI ÖNERİLERİN OLUŞTURULMASI 

 

Kabataş Erkek Lisesi yatakhane binası, halen restorasyon aşamasında olduğu için yapı yüzü 

aydınlatması bulunmamaktadır, bu nedenle çalışma alanı olarak seçilmiş ve yapı yüzü 

aydınlatma önerileri geliştirilmiştir. Kabataş Erkek Lisesi yatakhane ve eğitim binası; 
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Galatasaray Üniversitesi binası ile yapım tarihi, mimarı ve mimari üslubu bakımından aynı olup 

Çırağan Sarayı ek binaları anlamına gelen Feriye Sarayları adıyla anılmaktadır. 19.yüzyılın 

sonlarında konaklama yapısı olarak inşa edilen yapılar, halifeliğin kaldırıldığı 1924’ten beri 

eğitim yapıları olarak hizmet vermektedir [11]. 

 

Uzun kenarları denize paralel olan bu binalar, kat silmeleri ile birbirlerinden ayrılan 3 kattan 

oluşmaktadır. Deniz cephesinde, orta çıkma en önde olacak şekilde 3 adet çıkma 

bulunmaktadır. Zemin kattaki ve çıkma yüzeylerindeki pencereler kemerli forma sahiptir. Şekil 

1’de yapının restorasyon projesine ait deniz cephesi görünüşü yer almaktadır. 

 

 

Şekil 1. Kabataş Erkek Lisesi yatakhane binası restorasyon projesi deniz cephesi görünüşü [12]. 

 
Kabataş Erkek Lisesi yatakhane binası deniz cephesine; uzaktan aydınlatma (floodlighting) ve 

yakından aydınlatma/duvar sıyırma (wall grazing) teknikleri ile 8 adet tasarım önerisinde 

bulunulmuştur. Yapının mimari formu, diğer tekniklerin kullanılmasına imkan vermemektedir. 

Yapının mimari özelliklerini etkileyecek ve yanlış yansıtacak herhangi bir öneri üretilmemiştir. 

IES tarafından oluşturulan bölgeleme sistemine göre; Kabataş Erkek Lisesi için önerilen 

referans değerler Çizelge 1’de yer almaktadır.  

 
Çizelge 1. Kabataş Erkek Lisesi yapı yüzü aydınlatmasında sağlanması gereken değerler [9]. 

Ortam Koşulları Eort (lx) Eort/Emin Emaks/Emin 

Aydınlatma bölgesi 2 

Orta aktivite alanı 

Açık renkli yüzey 

25-65 yaş aralığı 

20 3:1 10:1 

 

Aydınlatma tasarım önerileri, Dialux Evo isimli simülasyon programında oluşturulmuş ve 

gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Cephede yer alan çıkmalardan dolayı 11 adet hesap yüzeyi 

oluşturulmuştur. Bu hesap yüzeylerinde; ortalama, minimum ve maksimum aydınlık düzeyleri 

hesaplanmıştır. Şekil 2’de hesap yüzey numaralarının yer aldığı görsel yer almaktadır. Tüm 

öneriler; hesap yüzeyi 3, 5, 6, 7 ve 9’daki aydınlık düzeyi değerleri ve oranları kontrol edilerek 

değerlendirilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Deniz cephesindeki hesap yüzeylerinin numaralandırılması. 

 

Öneri 1, uzaktan aydınlatma tekniği kullanılarak cephenin eşit şekilde aydınlatıldığı tasarım 

önerisidir. Öneri 2, aydınlık düzeyi farkı ile çıkmaların uzaktan aydınlatma tekniği kullanılarak 
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vurgulandığı öneridir. Öneri 3’te cephede çıkmalara aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığı farkı ile 

vurgu yapılmıştır. Bu durum uzaktan aydınlatma tekniği ile oluşturulmuştur. Öneri 4’te, 

yakından aydınlatma tekniği ile çıkmalardaki yatay silmeler; uzaktan aydınlatma tekniği ile ise 

cephenin diğer bölümleri aydınlatılmaktadır. Öneri 5, yapının yatay silmelerinin yakından 

aydınlatma tekniği ile vurgulandığı seçenektir. Öneri 6'da, çıkmalardaki köşe silmeleri 

yakından aydınlatma tekniği ile vurgulanmış; uzaktan aydınlatma tekniği ile de genel 

aydınlatma yapılmıştır. Öneri 7, yakından aydınlatma tekniği kullanılarak pencereler arasına 

yerleştirilen aygıtların yapıyı düşey olarak bölümlediği ve vurguladığı öneridir. Öneri 8’de 

teknik ve renk sıcaklığı farkı ile çıkmalar vurgulanmaktadır. Çıkmalarda yakından aydınlatma 

tekniği, diğer kısımlarında da uzaktan aydınlatma tekniği kullanılmıştır. Çizelge 2’de önerilere 

ait bilgilere yer verilmiştir. 

 
Çizelge 2. Önerilere ait bilgiler. 

 
Aydınlatma Tasarımı Bilgileri  Aygıt Bilgileri  

 A
y

d
. 

T
ek

n
iğ

i 

Öneri Görseli Aygıt Görseli 
Işık Dağılım 

Eğrisi 
Teknik Bilgiler 

U
za

k
ta

n
 A

y
d

. 

Öneri 1

 

Aygıt 1

 

 

 

12 adet aygıt 

125.4 W 

4435 lm 

CRI 100 

3000 K 

IP 66 

U
za

k
ta

n
 A

y
d

. Öneri 2

 

Aygıt 2 

 

 

 

11 adet aygıt 

137.9 W 

3442 lm 

CRI 100 

2700 K 

IP 66 

U
za

k
ta

n
 A

y
d

ın
la

tm
a 

Öneri 3

 

Aygıt 3

 

 

 

14 adet aygıt 

27 W 

1892 lm 

CRI 84 

2700 K 

IP 65 

Aygıt 4 

 

 

 

12 adet aygıt  

27 W 

1892 lm 

CRI 86 

5470 K 

IP 65 

 

U
za

k
ta

n
 +

 Y
ak

ın
d

an
 A

y
d

. 

Öneri 4

 

Aygıt 5

 
 

75 adet aygıt 

23 W 

543 lm 

CRI 100 

3000 K 

IP 66 
Aygıt 1

 

 

 

6 adet aygıt 

125.4 W 

4435 lm 

CRI 100 

3000 K 

IP 66 
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Y
ak

ın
d

an
 A

y
 Öneri 5

 

Aygıt 5

  

159 adet aygıt 

23 W 

543 lm 

CRI 100 

3000 K 

IP 66 

U
za

k
ta

n
 +

 Y
ak

ın
d

an
 A

y
d

. 

 

Öneri 6

 

 

 

Aygıt 6 

 

 

24 adet aygıt 

16 W 

937 lm 

CRI 84 

3259 K 

IP 67 
Aygıt 7

 
 

16 adet aygıt 

27 W 

1892 lm 

CRI 92 

3039 K 

IP 65  

Y
ak

ın
d

an
 A

y
d

. Öneri 7

 

Aygıt 8

 
 

66 adet aygıt 

4.5 W 

242 lm 

CRI 70 

6000 K 

IP 65 

U
za

k
ta

n
 +

 Y
ak

ın
d

an
 A

y
d

. 

 
 

Öneri 8

 

Aygıt 9

 
 

10 adet aygıt 

15 W 

1308 lm 

CRI 82 

4000 K 

IP 65 

Aygıt 10

 
 

8 adet aygıt 

28 W 

1366 lm 

CRI 100 

3000 K 

IP 66 

 

 

Çizelge 3’te önerilerin hesap yüzeylerinde elde edilen ortalama, minimum ve maksimum aydınlık düzeyleri ve 

oranları verilmiştir. * işareti ile tanımsız değerler ifade edilmiştir. 

 

Çizelge 3. Önerilerin hesap yüzeylerindeki ortalama, minimum ve maksimum aydınlık düzeyleri ve oranları. 

 
Öneri Adı Aydınlık 

Düzeyi (lx) ve 

Oranları 

Hesap 

Yüzeyi 3 

Hesap 

Yüzeyi 5 

Hesap 

Yüzeyi 6 

Hesap 

Yüzeyi 7 

Hesap 

Yüzeyi 9 

Öneri 1 

Ortalama 16.5  20.9 23.6 20 16.4 

Minimum 4.5 5.8 8.8 5.1 4.8 

Maksimum 25 32.9 36.8 32.9 24.3 

Eort/Emin 3.7:1 3.6:1 2.7:1 3.9:1 3.4:1 

Emaks/Emin 5.6:1 5.7:1 4.2:1 6.5:1 5.1:1 

Öneri 2 

Ortalama 17.1 16.3 17.7 15.9 17.4 

Minimum 4.8 5.3 7.1 5.1 4.8 

Maksimum 26.9 24.1 26.6 23.9 27.5 

Eort/Emin 3.6:1 3.1:1 2.5:1 3.1:1 3.6:1 

Emaks/Emin 5.6:1 4.4:1 3.8:1 4.7:1 5.7:1 
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Öneri 3 

Ortalama 15.5 15.3 17 15.4 15.6 

Minimum 4.7 4.3 7.2 4.3 4.8 

Maksimum 24.2 24.8 27.4 24.7 24.5 

Eort/Emin 3.3:1 3.6:1 2.4:1 3.6:1 3.3:1 

Emaks/Emin 5.1:1 5.8:1 3.8:1 5.7:1 5.1:1 

Öneri 4 

Ortalama 35.4 26 31.5 24.9 32 

Minimum 0.7 0.7 0 0.6 0.8 

Maksimum 205 223 270 222 164 

Eort/Emin 50.6:1 37:1 * 41.5:1 40:1 

Emaks/Emin 292.9:1 318:1 * 370:1 205:1 

Öneri 5 

Ortalama 28.1 21.5 40.7 18.5 24.7 

Minimum 0.6 0 0 0 0.8 

Maksimum 199 221 279 219 154 

Eort/Emin 46.8:1 * * * 30.9:1 

Emaks/Emin 331.7:1 * * * 192.5:1 

Öneri 6 

Ortalama 10.4 16.2 20.2 15.4 10.3 

Minimum 0 0 6.9 0 0 

Maksimum 28.3 41.2 35.8 37.2 22.3 

Eort/Emin * * 2.9:1 * * 

Emaks/Emin * * 5.2:1 * * 

Öneri 7 

Ortalama 0.1 0.2 2 0.2 0.1 

Minimum 0 0 0 0 0 

Maksimum 0.3 1 54.5 1 0.3 

Eort/Emin * * * * * 

Emaks/Emin * * * * * 

Öneri 8 

Ortalama 2.4 6.3 16.4 6.1 2.4 

Minimum 0.6 0.1 0 0.1 0.6 

Maksimum 9.4 44.5 141 33.9 10.7 

Eort/Emin 4 63 * 61 4 

Emaks/Emin 15.7 445 * 339 17.8 

 

 

4. ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Kabataş Erkek Lisesi yatakhane binası için geliştirilen öneriler; referans değerlere uyum, 

yaratılan etkinin mimari ile uyumu, şebekeden çekilen güç ve kurulum, kullanım ve bakım 

kolaylığı kriterleri ile değerlendirilmiştir. Orta aktivite alanı ve aydınlatma bölgesi 2’de yer 

aldığı kabul edilen açık renkli yüzeylere sahip yapıda 25-65 yaş arası kullanıcılar için 

sağlanması gereken referans değerler Çizelge 1’de verilmiştir. Düşey düzlemde sağlanması 

gereken ortalama aydınlık düzeyi (Eort), minimum aydınlık düzeyi (Emin), maksimum aydınlık 

düzeyi (Emaks), ortalama aydınlık düzeyinin minimum aydınlık düzeyine oranı (Eort/Emin) ve 

maksimum aydınlık düzeyinin minimum aydınlık düzeyine oranı (Emax/Emin) bakımından 

Öneri 2 ve Öneri 3’ün referans değerler ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. 

 

Yaratılan etkinin mimari ile uyumu kriterinde ise; Öneri 2 ve Öneri 3 yapının mimari özellikleri 

doğrultusunda mimari formu daha vurgulu şekilde aktardığı görülmektedir. Şebekeden çekilen 

güç bakımından öneriler değerlendirildiğinde; referans değerleri sağlayan öneriler arasından 

Öneri 3 en az güce ihtiyacı olan öneri olarak belirlenmiştir. Önerilerin kurulum, kullanım ve 

bakım gereksinimleri değerlendirildiğinde; Öneri 2 ve Öneri 3’ün asgari düzeyde ihtiyacı 

olduğu görülmektedir. Tüm bu değerlendirmeler; Çizelge 4’te verilmiştir. Değerlendirme 

sonucunda kriterlerin tümünde en iyi sonucu veren öneri Öneri 3 olarak tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4. Önerilerin değerlendirilmesi. 
Değerlendirme Kriterleri Uygun Sonuç Veren Öneriler 

Referans Değerlere Uyum 

Yaratılan Etkinin Mimari ile  Uyumu 

Şebekeden Çekilen Güç 

Kurulum, Kullanım ve Bakım 

Gereksinimleri 

Öneri 2, Öneri 3 

Öneri 2, Öneri 3 

Öneri 3 

Öneri 2, Öneri 3 

 

 

5. SONUÇ 

 

İstanbul kent kimliğinin doğru şekilde aktarılması için kentsel yapma aydınlatma 

uygulamalarına ihtiyaç vardır. Aydınlatma tasarımları; çevre koşulları, kullanıcıların eylemleri, 

eyleme bağlı olarak gereksinimleri ve ögenin özellikleri gibi birçok kriter doğrultusunda 

oluşturulmalıdır. Kentsel yapma aydınlatma uygulamalarının alt başlıklarından biri olan yapı 

yüzü aydınlatması; yapının mimari özelliklerini doğru şekilde yansıtarak kent silüetinde yapıyı 

görünür kılma, kent kimliğini vurgulama, yapıların güvenliklerini sağlayarak geceye özgü 

çevrenin kalitesini arttırma ve gece zamanına yönelim ile yaşam saatlerini arttırma dolaylı 

olarak yerel ekonomiye potansiyel bir fayda sağlama gibi hedefler ile yapılmaktadır. Bu 

hedeflere ulaşmak için; yapı yüzü aydınlatma tasarımında yakın çevre durumu, işlev, yapının 

mimari özellikleri gibi çeşitli kriterler üzerinde durulmalıdır. Yapı yüzü aydınlatma tasarımını 

belirleyen bu kriterlere ek olarak kullanıcı gereksinimlerinin göz önüne alınması, ışık 

kirliliğinin önlenmesi ve enerjinin verimli kullanılması da belirleyici kriterler arasındadır.  

 

Bu çalışmada; bu analizler doğrultusunda örnek bir yapı yüzü aydınlatma tasarımı üretilmiştir. 

İstanbul Avrupa Yakası Boğaz Silüeti üzerinde yer alan ve tarihi özellikleri ile İstanbul için 

önemli yapılardan biri olan Kabataş Erkek Lisesi yatakhane binası çalışma alanı olarak 

seçilmiştir. Uzaktan ve yakından aydınlatma teknikleri kullanılarak 8 adet öneri geliştirilmiştir. 

Önerilerinin değerlendirilmesi ise; referans değerler ile uyum, yaratılan etkinin yapının 

mimarisi ile uyumu, şebekeden çekilen güç ve kurulum, kullanım ve bakım kolaylığı kriterleri 

ile yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda; farklı renk sıcaklıkları kullanılarak cephedeki 

çıkmaların vurgulandığı durum olan Öneri 3, Kabataş Erkek Lisesi yatakhane binası için en 

uygun öneri olarak belirlenmiştir. Öneri 3’e ait görsel Şekil 3’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Öneri 3 silüet görünümü. 

 

Bu çalışmanın sonunda; silüet bütünlüğü açısından bu önerinin, eş binalar olan Galatasaray 

Üniversitesi ve Kabataş Erkek Lisesi yatakhane ve eğitim binasına uygulanması önerilebilir; 

ancak gelecekte İstanbul aydınlatma master planı çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak 
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söz konusu önerilerin bu kapsamda tekrar değerlendirilmesi uygun olacaktır. İstanbul Boğaziçi 

silüetinde önemli bir yer tutan bu yapıların yapı yüzü aydınlatma tasarımları tekil olarak yapı 

bazında ele alınmamalı, yakın çevre ve kent silüetindeki durum göz önüne alınarak aydınlatma 

tasarımları üretilmelidir. 
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NİTELİKLİ AYDINLATMA İÇİN LABORATUVAR GEREKSİNİMİ 

 

Sedat Erden           Halil Duman         Gökhan Burak Dumlu 

 

The Laboratory Requirements for Qualified Luminaire 

 
In recent years, the requirements of the lighting industry have been increasing with the advancement of LED 

technology.  One of these requirements is to determine the suitability of the products to be produced as qualified. 
These suitabilities are determined by safety (Low Voltage Directive - LVD) and performance tests which are 

specified by the relevant standards. In this study, these tests that had to be performed in a lighting laboratory for 

the production of the luminaires are specified. The production of qualified luminaires many benefits including 

saving energy, long term use and decreasing of unnecessary electronic, plastic abd metal waste. 

  

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Güvenlik ve performans, Test 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Aydınlatma teknolojisindeki gelişmeler, ışığın sadece sayılarla veya çokluklarla 

açıklanamayacağını, bunlara ek olarak görme fizyolojisine etkileri ile bir algının oluşmasına da 

yol açtığını göstermektedir. Bu gelişen aydınlatma teknolojilerine paralel olarak, güvenlik ve 

performans testleri de insan ve çevre güvenliğini göz önünde bulundurarak gelişme 

göstermektedir. Bu yüzden niteklikli aydınlatma armatürlerinin standartlarla belirtilen güvenlik 

ve performans testlerinden uygun olarak geçmesi gerekmektedir.  

 

  

2.  GÜVENLİK TESTLERİ (LVD TESTLERİ) 

 

a- Fotobiyolojik Güvenlik Testi 
Geniş spektrumlu (200nm-3000nm, lazerler hariç) ışık kaynaklarından çıkan mavi dalga 

boyundaki ışınların kullanıcılar üzerindeki olası optik ışıma tehlikelerinin kontrolü ve 

değerlendirilmesidir. Ölçümler ve değerlendirme, TSE EN 62471 (Lambaların ve lamba 

sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği ) ve TSE IEC 62778 (Işık kaynakları ve armatürlerin 

mavi ışık tehlike değerlendirmesi için IEC 62471 uygulaması) standartları ile 

yapılmaktadır. Yapılan ölçüm sonucunda armatür aşağıdaki risk gruplarından birine dahil 

olmaktadır.  

Çizelge 1. Risk grup tablosu [1] 
Risk Grup Risk Grup İsimleri 

RG0 İstisnai (Exempt) 

RG1 Düşük risk (Low risk) 

RG2 Orta risk (Moderate rik) 

RG3 Yüksek risk (High risk) 

 

b- IP Koruma Derecesi Test 

Bu test elektrik donanıma sahip bütün cihazlar için uygulanmaktadır. Testin amacı bu 

elektrik donanımın sahip olduğu mahfazanın toza, katı cisimlere, suya dayanıklıklarının 

değerlendirilmesidir.  IP kodları, EN 60529 standardına göre IP X1X2CH harfleri ile 

gösterilir. İlk rakam (X1) katı cisimlere, ikinci rakam (X2) ise suya karşı koruma derecesini 

gösterir. C ve H harfleri isteğe bağlı olarak yazılmaktadır. İsteğe bağlı harflerin tanımları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Çizelge 2. İsteğe bağlı harflerin tanımları  

 

Harfler Kişilerin korunması işleminin anlamı  

(Tehlikeli bölümlere:) 

Harfler Donanımın koruması işleminin 

anlamı 

A Elin dışıyla erişmeye karşı koruma H Yüksek gerilim cihazı 

B Parmakla erişmeye karşı koruma M Donanımın hareketli bölümleri 

hareket halde iken su testinin 

yapılması 

C Aletle erişmeye karşı koruma S Donanımın haraketli bölümleri 

hareketsiz halde iken su testinin 

yapılması 

D Telle erişmeye karşı koruma W Belirtilen hava şartlarında kullanıma 

elverişli olması 

 

Aydınlatma armatürleri için yapılması gereken testler EN 60598-1 standardından EN 

60529 standardına atıf yapılarak belirtilmiştir.   IP kodları ile ilgili tablo aşağıdaki gibi 

verilmiştir.   

 

Çizelge 3. Yabancı katı cisimlere karşı birinci karakteristik rakamla gösterilen koruma dereceleri [2] 

 
Birinci Karakteristik 

Rakam 

Koruma derecesi 

Özet tanım Açıklama 

0 Korumasız - 

1 Çapı 50 mm ve daha büyük olan 

yabancı katı cisimlere karşı korumalı 

Küre çapı 50 mm olan cisim sondası 

tamamen girmemelidir.  

2 Çapı 12,5 mm ve daha büyük olan 

yabancı katı cisimlere karşı korumalı 

Küre çapı 12,5 mm olan cisim sondası 

tamamen girmemelidir.  

3 Çapı 2,5 mm ve daha büyük olan 

yabancı katı cisimlere karşı korumalı 

Küre çapı 2,5 mm olan cisim sondası 

tamamen girmemelidir. 

4 Çapı 1 mm ve daha büyük olan 

yabancı katı cisimlere karşı korumalı 

Küre çapı 1 mm olan cisim sondası 

tamamen girmemelidir. 

5 Toza karşı korumalı Tozun girmesi tamamen önlenemez 

ancak cihazın uygun şekilide 

çalışmasına engel olacak veya 

güvenliği bozacak miktarda toz 

girmemelidir. 

6 Toz geçirmez Hiç toz girmez 

 

Çizelge 4. Suya Karşı İkinci Karakteristik Rakamla Gösterilen Koruma Dereceleri [2] 

 
İkinci Karakteristik 

Rakam 

Koruma derecesi 

Özet tanım Açıklama 

0 Korumasız - 

1 Düşey olarak akan su damlalarına karşı 

korumalı 

Düşey olarak akan damlaların hiçbir 

zararlı etkisi olmamalıdır.  

2 Mahfaza, 15°’ye kadar eğik iken düşey 

olarak akan su damlalarına karşı 

korumalı 

Mahfaza düşey doğrultunun her iki 

tarafında 15°’yekadar herhangi bir 

açıda eğildiğinde düşey olarak akan 

damlaların hiçbir zararlı etkisi 

olmamalıdır.  
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3 Su püskürtmesine karşı korumalı Düşey doğrultunun her iki tarafında 

60° ‘lik açı içindeki su 

püskürtmelerinin hiçbir zararlı etkisi 

olmamalıdır. 

4 Su sıçramasına karşı korumalı Mahfazaya karşı herhangi bir 

doğrultudan sıçrayan suyun hiçbir 

zararlı etkisi olmamalıdır. 

5 Su fışkırmasına karşı korumalı Mahfazaya karşı herhangi bir 

doğrultudan fışkıran suyun hiçbir 

zararlı etkisi olmamalıdır. 

6 Güçlü su fışkırmasına karşı korumalı Mahfazaya karşı herhangi bir 

doğrultudan fışkıran suyun hiçbir 

zararlı etkisi olmamalıdır. 

7 Suya geçici daldırma etkilerine karşı 

korumalı 

Mahfaza basıncın ve sürenin standart 

şartlarında suya geçici olarak 

daldırıldığında zararlı etkilere sebep 

olacak miktarlarda su girişi mümkün 

olmamalıdır. 

8 Suya sürekli daldırma etkilerine karşı 

korumalı 

Mahfaza imalatçı ve kullanıcı arasında 

sağlanan, ancak 7 rakamlıdan daha 

ağır şartlarda suya sürekli olarak 

daldırıldığında zararlı etkilere sebep 

olacak miktarlarda su girişi mümkün 

olmamalıdır. 

 

c- IK koruma Derecesi testler:    

Aydınlatma armatürlerinin harici mekanik darbelere karşı dayanım derecesidir. Ürünün 

gövdesinin ve ışık çıkan yüzeyinin darbelere karşı dayanımı ölçülür. IK testleri TS EN 

62262 standardına göre  yapılmaktadır. IK kodlar aşağıda belirtilen tanımlanmaktadır; 

 

Çizelge 5. IK tablosu [3] 
IK CODE IK 00 IK 01 IK 02 IK 03 IK 04  IK 05 IK 06 IK 07 IK 08 IK 09 IK 10 

Darbe enerjisi 

(joule) 

* 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 

*Bu standarda göre koruması yoktur.  

 

IK01-IK06 koruma kodlarının testlerinde ISO 2039/2 standardına göre uygun sertlikte 

polyemid başlıklı darbe çekici kullanılmaktadır. Darbe çekici kurulduktan sonra aydınlatma 

armatürünün kırılgan olabilecek yüzeyine dokundurularak uygulanmaktadır.  IK07-IK09 

koruma kodlarının testlerinde ISO 10152 standardına göre uygun sertlikte çekil darbe 

kütleler kullanılmaktadır. Çelik kütleler belirli yüksekliklerden serbest düşme yapacak 

şekilde aydınlatma armatürünün kırılgan bölgelerine bırakılır.  

d- Vibrasyon Testi:  

Bu test TS EN 60598-1 standardında belirtildiği gibi ağır hizmet armatürlerine 

uygulanmaktadır. Ağır hizmet armatürleri titreşime karşı yeterli dayanıklılığa sahip olmalıdır 

[4]. Uygulanacak test ile ilgili koşullar aşağıdaki gibidir (IEC 60068-2-6 standardında 

belirtilmiştir.) 

 

Süre: 30dakika 

Genlik: 0,35 mm 

Frekans Aralığı: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz 

Süpürme Hızı: dakika başına yaklaşık bir oktav 
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Bu test uygulandıktan sonra armatürde güvenliği bozacak gevşemiş bölümler olmamalıdır 

[4].  

 

e- Dayanıklılık Testi: 

Aydınlatma armatürlerinin belli sıcaklıktaki çalışma ortamları için açılıp kapanmasından 

dolayı oluşan ısınma ve soğumayı temsil eden sıcaklıklarda çalışma performansının test 

edilmesidir. Bu ısınma ve soğuma şartları altında aydınlatma armatürünün güvenliğini 

bozacak durumlar gözlenmemelidir. “ta” çalışma ortam sıcaklığıdır. Deney sırasında, 

mahfaza içindeki ortam sıcaklığı ± 2°C toleransla (ta+10)°C’ta tutulmalıdır [4]. Armatür 

üzerinde başka şekilde işaretlenmedikçe ta, 25°C olarak alınmalıdır [4]. 

 

f- Isıl Testi: 

Bu testte normal çalışma konumundaki aydınlatma armatürünün içerisindeki besleme 

kabloları veya montaj yüzeylerinin, tehlike oluşturacak sıcaklıklara ulaşmamaları 

gerekmektedir.  İlave olarak, armatür çalışma sıcaklığında iken; elle dokunulması, 

tutulması, ayarlanması veya kavranması amaçlanan bölümler ve armatür içerisinde 

kullanılan kritik komponentler (sürücü, LED, klemens, kablo) de aşırı sıcak olmamalıdır.  

 

g- Elektrik Dayanım Testi:  

Aydınlatma armatürünün, 60 Hz veya 50 Hz genelde sinüs dalga biçimli olan giriş gerilimi 

için standartta belirtilen yalıtım uçlarına, yine standartta belirtilen gerilimler ve sürelerde 

uygulanmaktadır. Elektriksel dayanım deneyi sırasında hiç bir atlama veya delinme 

meydana gelmemelidir[4].  

 

h- Yalıtım Direnci Testi: 

Aydınlatma armatürünün elektriksel izolasyonunun ölçüldüğü testtir. TS EN 60598-1 

standardında belirtilen bölümlerin belirli yalıtkan (MΩ cinsinden) değerlerine sahip 

olmaları gerekmektedir.  

 

i- Temas Akım Testi (Kaçak Akım Testi) 

Armatürün normal çalışması sırasında meydana gelebilen temas akımı veya korucu iletken 

akımı TS EN 60598-1 standardına uygun olarak ölçülmelidir. 

 

j- Topraklama Düzenleri Testi:  

Sınıf I armatürlerde topraklama düzenekleri bulunmak zorundadır. Bu yüzden bu test sınıf 

I armatürlere uygulanmaktadır. Topraklama bağlantı ucu veya topraklama kontağı ile 

erişilebilir metal bölümler arasındaki gerilim düşümü ölçülmeli, akım ve gerilim 

düşümünden direnç hesaplanmalıdır[4]. Bu direnç, EN 60598-1 standardına göre uygulanan 

akım süresi en az 1 dakika  ve 0,5 Ω’u aşmayacak şekilde olmalıdır [4]. 

 

k- Korozyona Karşı Dayanıklılık Testi 

Aydınlatma armatürününde su geçirmeyen bölümlerinde kullanılan demir parçaların 

paslanması, armatürün güvensiz hale gelmesine neden olabilir. Bu yüzden tasarım 

aşamasında demir, alüminyum v.b. parçalar korozyon testine tabi tutulur. Deneyden 

geçirilecek bölümlerin yağı tamamen temizlenir ve 20°C±5°C sıcaklıktaki suda %10 

amonyum klorür çözeltisi içine 10 dakika boyunca daldırılır ve, kurutma yapmaksızın ancak 

damlaların silkelenmesinden sonra bölümler 20°C±5°C sıcaklıkta nem ile doyurulmuş hava 

içeren bir kutu içinde 10 dakika süreyle bekletilir [4]. Daha sonra 100°C +5°C sıcaklıktaki 
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bir etüv içinde 10 dakika boyunca kurutulduktan sonra, yüzeylerinde hiçbir paslanma izi 

görülmemelidir[4].  

 

l- Nem Kabini Testi; 

Bütün aydınlatma armatürleri normal kullanımlarında meydana gelebilecek nemli koşullara 

karşı dayanıklı olmalıdır. Bundan dolayı armatürlere TS EN 60598-1 standardına belirtilen 

nem testi uygulanmalıdır.  

 

Aydınlatma armatürleri, bağıl nemi %91 ile %95 arasında muhafaza edilen hava içeren 

nemlendirme dolabı içine, normal kullanımdaki en elverişsiz konumda yerleştirilir [4]. 

Numune dolabının sıcaklığı 20°C ile 30°C arasında belirlenen “t” sıcaklığında sabitlenip, 

armatür bunun içinde 48 saat boyunca bekletilir. Bu test sonrasında armatürde güvenliği 

etkileyecek hiçbir hasar görülmemelidir.   

 

m- Isıya Karşı Dayanıklılık Testi (Bilya Basınç Testi) 

Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlayan yalıtkan bölümler, akım taşıyan veya SELV 

bölümlerini yerinde tutan yalıtkan malzemelerin ısıya karşı dayanıklı olması gerekmektedir. 

Bu malzemelerin dayanıklılığı TS EN 60598-1 standardına belirtilen bilya basınç testiyle 

kontrol edilmektedir.  Akım taşıyan veya SELV bölümleri yerinde tutan yalıtkan 

malzemeler 125°C, diğer bölümler 75°C sıcaklıklarında test edilmelidir.  

 

Testten geçirilecek parçalar, yatay konumda yerleştirilmeli, kalınlığı ve çapı 5 mm olan 

çelik bir bilya bu yüzeye karşı 20 N’luk bir kuvvetle bastırılmalıdır. Test numune kalınlığı 

en az 2,5 mm olmalı, kalınlık 2,5 mm altında olduğunda, birden fazla parça bir araya 

getirilerek 2,5 mm kalınlık sağlanmalıdır. Test süresi 1 saattir ve 1 saat sonra testten çıkan 

numune 10 saniye süreyle soğuk su içine daldırılarak soğutulmalıdır[4].   

 

n- Aleve ve Tutuşmaya Karşı Dayanıklılık Testi: 

Armatüre akım taşıyan bölümlerdeki yalıtkan malzemeden oluşan kısımlar ve elektrik 

çarpmasına karşı koruma sağlayan yalıtkan malzemenin harici bölümleri, bu testlerden 

geçmek zorundadır[4]. Bunlar IEC 60695-11-5’teki iğne alevi ve IEC 60695-2-11’de 

kızaran tel testleridir.  

 

İğne alevi numuneye 10 saniye boyunca uygulanmalı ve çekildikten sonra numune üzerinde 

ki yanma 30 saniyeyi aşmamalı ve numuneden düşen yanar durumdaki herhangi bir damla, 

standartta belirtildiği gibi alttaki bölümleri tutuşturmamalıdır. Kızaran tel testinde ise tel 

650°C’ye kadar ısıtılarak numuneye 10 saniye boyunca uygulanır. Numune üzerinde oluşan 

alev 30 saniye içinde sönmeli ve yanar veya erimiş durumdaki herhangi bir damla olmamalı 

ve standartta belirtilen bölümleri tutuşturmamalıdır.  

 

o- Ark İzi Oluşumu Dayanıklılık Testi 

Armatürün akım taşıyan bölümlerini yerinde tutan veya bu bölümlere temas halinde olan 

yalıtkan bölümleri, toza ve neme karşı korumalı değiller ise bu bölümler ark izi oluşumuna 

dayanıklı malzemeden olmalıdır. IEC 60112’ ye göre bu malzemelerin test edilmesi 

gerekmektedir.  
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p- Vidalar, Bağlantılar ve Rakorların Testi: 

Armatürde kullanılan vidalar, bağlantılar ve rakorların özelliklerine göre döndürme torklar 

TS EN 60598-1 standardına göre değişiklik göstermektedir. Bu değerler ilgili standarda 

göre uygulanmalıdır.  

 

q- Askılar, Sabitleyiciler ve Ayar Düzenleri  

Mekanik askı düzenekleri, ayar düzenekleri ve sabitleyicilerin belirli güvenlik özelliklerine 

sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla TS EN 60598-1 standardının 4.14 maddesindeki 

testler uygulanmaktadır. Bu testlerden biri, sarkıt armatürlere uygulanan ağırlık testidir. 

Armatürün ağırlığının 4 katı kadar ağırlık eklenerek armatürü sabit tutan mekanizmaların 

sağlamlığı kontrolü edilmektedir.   

 

r- İşaretleme Testi 

Üründe kullanılan etiketlerin ve yazıların dış etkenlerin etkisiyle zamanla silinmesinin 

kontrolüdür.  Test suya batırılmış bez parçasıyla 15 saniye süreyle hafifçe ovduktan ve 

kurulama yapıldıktan sonra, hekzana batırılmış bez parçasıyla ilave bir 15 saniye süre daha 

ovarak işaretlemeleri çıkartmaya çalışma işlemidir. Test sonrası işaretlemeler okunabilir 

olmalı, işaretleme etiketleri yerinden kolayca çıkmamalı ve buruşma olmamalıdır[4].  

 

3. PERFORMANS TESTLERİ 

 

a- Gonyofotometre Testi:  

Bir ışık kaynağının bir ortamın ya da bir yüzeyin karakteristik ışıksal büyüklüğünün açısal 

dağılımının ölçülmesidir. Bu test ile armatürün aşağıdaki özellikleri ölçülmektedir: 

- Işık akısı; Işık kaynağından birim zamanda çıkan ışık miktarına denir. Armatürün sahip 

olduğu lümen değeridir.  

- Işık şiddeti; Bir ışık kaynağının birim zamanda yaydığı ışığa denir. Birimi kandela’dir 

(cd).  

- Aydınlık Düzey; Birim alanda birim yüzeye düşen ışık akısı miktarıdır. Birimi lux’tür.  

- LDT ya da IES datası; Aydınlatma armatürüne ait fotometerik dataların bulunduğu 

elektronik dosyaların oluşturulmasıdır.  Bu elektronik dosyalar belirli aydınlatma 

tasarım programlarında analiz yapabilmek için kullanılmaktadır. 

 

b- Spektrometre Testi: 

Bir ışık kaynağına ait ışık verilerinin ölçümüdür. Bu testte armatürün aşağıdaki özellikleri 

ölçülmektedir; 

- Renk Sıcaklığı; ışık kaynağının ortamda yarattığı ışık rengi ambiyansıdır. Birimi 

Kelvin’dir.  

- Renk geri verim indexi (CRI); Cisimlerin güneş ışığı altındaki sahip olduğu renkler ile 

ışık kaynağı altında göründükleri renkler arasındaki farkın ölçüsüdür.  

- Spektrum: Armatürün hangi dalga boyunda ne kadar şiddette ışığa sahip olduğunun 

ölçülmesidir.   

- Kromatik Koordinat; CIE 1931 standardına göre ölçümü yapılan armatürün hangi renk 

koordinatına sahip olduğunun gösterilmesidir. Bu koordinatlar x ve y olarak 

gösterilmektedir.  

Aydınlatma armatürlerine uygulanan güvenlik ve performans testleri dışında 

elektromanyetik uyumluluk ve RoHS testleri yapılmaktadır.  
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 Elektromanyetik Uyumluluk testi (EMC ya da EMU):  

Aydınlatma armatürünün içerisinde kullanılan sürücü ve LED’in elektromanyetik 

direktiflerine ve standartlarına göre uygun üretilmesi gerekir ve bu elemanların aydınlatma 

armatürünün içerisine girdiğinde, armatürün elektromanyetik olarak çevresini etkilememesi 

gerekmektedir. İlgili Avrupa yönetmeliği 2014/30/EU  Türkiye’de 2 Ekim 2016 tarihinde 

201/30/AB olarak uyarlanmıştır.  

 RoHS 

Elektrik ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli maddelerin kısıtlamasını belirleyen 

direktif 2011/65/EU RoHS’dur. RoSH,  İngilizce karşılığı olan, Restiction of Hazardous 

Substance (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimelerinin baş 

harflerinden meydana gelmektedir. Başlıca maddeler şunlardır.  

- Kurşun (Pb) 

- Civa (Hg) 

- Kadmiyum (Cd) 

- Krom VI (Cr6+) 

 

 
4. SONUÇ 

 

Gelişen teknolojide nitelikli aydınlatma yapılması için tasarlanan ürünlerin standartlarla 

belirtilen güvenlik ve performans testlerine tabii tutulması gerekmektedir. Nitelikli 

aydınlatmanın üretilmesi hem enerjiden tasarruf edebilmek hem de üretilen armatürlerin uzun 

yıllar boyunca kullanılmasını sağlar, bu sayede gereksiz elektronik ve metal atıklarının da 

önüne geçebilmektedir. Laboratuvarımız için yapılan SWOT analiz tablosu aşağıdaki gibidir 

 
Çizelge 6. Laboratuvar SWOT analiz tablosu  

 

Tip 

Güçlü Yanlar 

İşletmenin rekabet üstünlüğü 

yaratmada kullanılabileceği 

kaynaklar ve yeteneklerdir.  

Zayıf Yanlar 

Mevcut varlık ve yetenek 

kapasitelerinin rakiplerine oranla 

güçsüz ve düşük olduğu durumlardır. 

İç Unsurlar 

1 

Üst yönetimin laboratuvar 

faaliyetlerine yapıcı bakışı 1 

Laboratuvar lokasyonunun şehir 

merkezinden uzak olmasından 

dolayı ulaşım zorluğu 

2 
Teknolojiye uyum sağlama 

yetkinliği 
 

 

3 
Uluslararası standartlara göre test 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
 

 

4 

Dekra tarafından CTF3 olarak 

belgeli ve Türkak tarafından 

akreditasyonlu olunması.  
 

 

Tip 

Fırsatlar 

Dış çevre unsurlarına bağlı olarak 

işletmeye fayda sağlayan çeşitli 

durumlardır. 

Tehditler 

Beklenmeyen ve olumsuz sonuçlar 

oluşturan ve işletme dışı etmenlerden 

oluşan durumlardır.  

Dış Unsurlar 

1 Kalibrasyon hizmeti eklenmesi 1 Sektörde rakip sayısının arta 

bilecek olması 

2 Yurt dışı bağlantıları ile yeni 

teknolojiler ve yeni standartlara 

yönelik test cihazlarının 

bulunması 

2  
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MATRİS FAR 

 

Berkay IŞIK      Ufuk USTA     Barış ÇELİKÇAPRAZ      Ekrem OKUR      Ali KAYA  

 

Matrix Headlamp 

 
In the present study, Matrix Headlamp has been designed and prototype’ has been obtained with LED’s. For this 

purpose, compiling existing knowledge about optics,electronics and mechanics are main objectives of this paper. 

 

Anahtar kelimeler: Matris far, Taşıt aydınlatma, Far, Aydınlatma, Otomotiv  

 

 

1. GİRİŞ 

 

Gece trafik yoğunluğu gündüze göre %60 oranında daha azdır. Ancak bu duruma rağmen 

ölümcül kazaların %40’ı geceleri yaşanmaktadır[1]. Tüik verilerine göre Türkiye’de bu oran 

2015 yılında %30,3’tür. Geceleri, sürücü görüşünün az ve yetersiz olması kazaların 

yaşanmasındaki en büyük sebep olarak gösterilmektedir. Bilindiği üzere karanlık ortam insan 

vücudunda melatonin hormonunun çok daha fazla salgılanmasına sebep olur. Bu da insanda 

uyku isteği yaratmaktadır. Uzun bir uykudan yeni uyanılmışsa da karanlık ortam uyku isteğini 

net bir şekilde artırmaktadır. Sonuç olarak aydınlatma seviyesinin az olduğu ortamlarda insan 

reflekslerinin yavaşladığı ve duyu organlarının daha pasif hale geçtikleri bilinmektedir.  

 

Taşıt dış aydınlatma sistemleri sürücünün görüşü dikkate alındığında uluslararası yasal 

düzenlemeler açısından kısa ve uzun hüzme fonksiyonları olarak ikiye ayrılır. Kısa hüzme 

fonksiyonu bir yandan sürücünün önündeki yolun kendisinin, trafik işaret ve levhalarının 

aydınlatılmasını sağlarken diğer bir yandan da taşıtın önünde seyreden ya da karşıdan gelen 

sürücünün gözlerinin kamaşmasını engelleyecek şekilde bu bölgelerde az ışık şiddetine sahiptir.  

Uzun hüzme fonksiyonu ise taşıt önündeki alanın uzun mesafeli aydınlatmasını sağlamaktadır. 

Bu durumda karşıdan gelen ya da takip edilen taşıtların sürücülerinde göz kamaşması meydana 

gelecektir. Bu sebeple uzun hüzme fonksiyonunun genel kullanımı yakın mesafede önümüzde 

ya da karşımızda aracın olmamasını gerektirmektedir. Trafik şartları dikkate alınırsa uzun 

hüzme fonksiyonu sürücü için güvenli sürüş sağlamasına karşın, diğer sürücüler açısından 

şiddetli göz kamaşmasına sebep olacağından çok az oranlarda kullanılmaktadır.  

 

 

İşte bu sorunlar araştırmacıları hem uzun hüzme gibi daha uzun 

mesafede geniş alan aydınlatması sağlayacak şekilde ışık elde 

edilmesi hem de karşıdan gelen veya önde seyreden araç 

sürücüsünün gözlerini kamaştırmayacak şekilde yenilikçi ürün 

ve tasarımlar yapmaya yönlendirmiştir. Bu tip ürünlerin genel 

adı ise göz almayan uzun hüzme far olarak literatüre girmiştir. 

Göz almayan uzun farlarla ilgili bir çok farklı deneme 

yapılmıştır. Ancak Matris far; günümüz teknolojisinde göz 

almayan uzun hüzme far çeşitlerinin en güvenli, en gelecek 

vadeden ve en nitelikli aydınlatma sistemidir.  

 
Şekil 1. Kısa, Uzun hüzme ve Matris far ışık dağılım örnekleri  (araç 

önündeki duvarda) 
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Matris farların göz almayan farlar içerisinde en büyük özelliklerinden biri mekanik aksam 

içermemeleridir. Mekanik aksamların hızları elektronik sistemlere oranla oldukça düşüktür. Bu 

durum karşıdan gelen ya da önde seyreden sürücülerin gözlerini kamaştırma riski olmaksızın, 

sürekli uzun huzmeler açık bir şekilde yol alma imkanı tanımaktadır. Matris teknolojisinin 

önünü açan en önemli etken ışık kaynağı olarak kullanılan LED’lerdir. Işık yayan diyotların 

hayatımıza girmesiyle farlarda tepkime süreleri azalmış ve bu sayede mekanik aksam 

kullanmadan da göz almayan far yapıları elde edilebilmiştir. Kamera ve sensör sistemlerinin 

yoldaki hareketli taşıtları ya da diğer objeleri algılaması sonrasında çok kısa sürede gölgeleme 

ya da aydınlatma yapabilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Sensör ve kameraların aldığı 

bilgiler doğrultusunda bazı LED’lerin ve hatta LED’ler üzerindeki bazı çiplerin kapatılması ya 

da kısılması sayesinde yol üzerinde kesintisiz bir ışık dağılımı elde etmek mümkün olmaktadır. 

Matris teknolojisinin kullanımı ilk defa birden fazla gölgelenmiş alanın elde edilmesine olanak 

sağlamıştır, ki bu durumla trafik şartlarında sıkça karşılaşmaktadır.[3] 

 

 

2. OPTİK TASARIM 

Matris farlar farklı optik tasarım ve konseptlerle oluşturulabilmektedir. Mercekli ve/veya optik 

lensli yapılar veya reflektörlü yapılar tercih edilebilmektedir. Optik lensli yapılarla elde edilen 

matris farlar genel olarak daha yüksek çözünürlüklüdürler. Ayrıca optik lensli yapılarda sadece 

genişlik olarak değil de dikine segmentler de oluşurulabilmektedir. Reflektörlü sistemler ise 

genel olarak LED chiplerinin sayısı ve reflektör sayısının kombinasyonuna bağlı olarak 

aydınlatma bölgesini yatay açılarda bölmektedir. Oluşturulmak istenen çözünürlüğe bağlı 

olarak daha çok sayıda LED ve reflektöre ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak diğer bir yandan da 

reflektör optikli Matris farların hem gerçek örnekleri hem de prototiplenmeleri daha kolay ve 

ucuzdur. Her disiplin için tamamıyla yeni olan bu çalışmada daha hızlı şekilde prototipleme 

yapılabileceği için ilk çalışmamızı reflektör optikli bir tasarım üzerinde gerçekleştirdik. Diğer 

yandan, odelo olarak optik lensli Matris çalışmalarına da başlamış bulunmaktayız.  

Matris far için optik tasarım yapılırken, öncelikli 

olarak yolun kaç alt aydınlatma segmentine 

(alanına) bölüneceği belirlenmelidir. Bu bölme 

işlemi tasarım tipi de dikkate alınarak, LED 

sayısına, LED’lerin çip sayısına ve LED 

odaklarında kullanılan optik eleman sayısına 

bağlı olarak değişmektedir. Segmentin sayısının 

artması yolun daha fazla yönetilebilir aydınlatma 

alanına bölünmesini sağlamaktadır. Bu durumda 

çözünürlük artmakta ve daha küçük alanlara 

bölünmüş olmakta ancak daha net karanlık ve 

aydınlık (kontrast) bölgeler oluşmaktadır. 

Şekil 2. Toplam 8 LED çipine ve 5 reflektöre sahip reflektör optikli tasarımın CAD görseli 

 

Matris far uygulamaları o kadar yeni bir teknolojiye sahiptir ki; uluslararası yasal düzenlemeleri 

henüz oluşturulmamıştır. Matris far, göz almayan uzun hüzme tiplerinden biri olduğu için yasal 

gereklilikler açısından uzun hüzme fonksiyonunun gerekliliklerine tabi tutulmaktadır. Avrupa 

şartnameleri içerisinde ECE R112 düzenlemesi hem asimetrik kısa hüzme farı hem de uzun 

hüzme farı tanımlamakta ve gerekliliklerini işaret etmektedir. Matris farın binek araçlar için 

tasarlanacak olması durumu gerekliliklerde ifade edilen B sınıf far gerekliliklerine tabi 

62



 
 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                              18-19 Eylül 2019 
 

olacağını göstermektedir. Ayrıca oluşturulan aydınlatma segmentlerinin homojen bir ışık 

dağılımına sahip olması da gerekmektedir.  

 

Optik tasarım sürecinde Speos optik tasarım ve analiz programı kullanılmıştır. Speos 

programının OSD tasarım modülü içerisinde Matris fara özel bir tasarım sistemi 

bulunmamaktadır. Çalışmalar geleneksel  optik tasarım sistemleri (parabolik, eliptik 

reflektörler) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

  

Optik tasarım sürecinde her biri yaklaşık olarak 200lm ışık  

akısına sahip 5 adet beyaz LED (toplam 8 adet çipe sahip) 

kullanılmıştır.  

 
Şekil 3. Tasarımda kullanılan Oslon Compact ve Black Flat tipi tek ya da çoklu çipe sahip LED’ler 

 

 

Şekil 4. Simulasyon sonuçlarına göre tüm LED’ler aktif iken elde edilen ışık dağılımı ve ECE R112’ye göre 

uzun hüzme isterlerinin sağlandığını gösteren görsel 

 

Optik tasarım aşamasında hangi 

LED’lerin hangi bölgeler için 

aktif olacağı, hangi açılarda ışık 

yayacağı ya da hangi bölgeleri 

karartacağı ayrı ayrı belirlenip, 

buna bağlı olarak optik 

segmentler tanımlanmıştır. 

Optik aydınlatma alanı segment 

sayısı 12 olarak belirlenmiştir. 

Segmentlerde 325 cd’dan daha 

fazla ışık olmaması esas 

alınmıştır. Buna göre elde edilen 

LED verileri elektronik sistem 

üzerinde tanımlanmak üzere 

paylaşılmıştır.  
Şekil 5. 0°-1° arası için göz kamaşmasını engelleyecek şekilde elde edilen aydınlatma görseli 
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3. ELEKTRONİK SİSTEM TASARIMI 

 

Matris far; kamera yazılımı, güç ve kontrol olmak üzere 3 ana birimden oluşmaktadır. 

Bunlardan ilki, yolda ilerleyen araçları kesintisiz olarak takip eden ve yer tespiti yapan kamera 

birimi. İkincisi, farın içerisindeki LED’leri kesintisiz olarak besleyen güç birimidir. Üçüncü ve 

son birim ise LED’leri kontrol eden kontrol birimidir. Üç farklı birim birbirleri ile koordineli 

bir şekilde haberleşerek sistemin doğru çalışmasını sağlamaktadır. 

 

3.1 Kamera Birimi 

 

Matris farın, önünde ilerleyen veya karşıdan gelen araçların sürücülerini rahatsız etmemek için, 

hangi segmentleri kapatacağını kesintisiz ve doğru şekilde bilmesi gerekmektedir. Bu bilgi 

aracın ön camına sabitlenmiş olan kamera ünitesinden gelmektedir. Kamera, yolu yaklaşık 30 

fps ile izleyerek sürekli olarak giden ve gelen trafiği gözlemlemektedir. Kamera modülünde 

çalışan algoritma, yol üzerinde tespit ettiği araçların mesafe (L) ve açı (α) bilgisini anlık olarak 

farlara iletmektedir. 

 
 

Şekil 6. Kamera ve sensörlerden anlık iletilen bilgilerin görselleri 
 

Bu bilgiden yola çıkarak her bir far, önündeki sürücünün gözünü almamak için ilgili segmenti 

kapatmaktadır. 

 

Matris far özelliği şehirlerarası yollarda kullanıldığında araç hızları oldukça yüksek olmaktadır. 

Bu sebeple sistemin tepki süresi en önemli kriterlerden birisi haline gelmektedir.  

 

Kameranın 30 fps ile çalışması, sistemin yaklaşık olarak 33 mS’lik bir tepki süresine sahip 

olması demektir. Bu değerin neden seçildiğini görmek için aşağıdaki örneği inceleyebiliriz.  

 

 Karşılıklı olarak 200 km/s hızla hareket eden iki 

aracı düşünelim, 

 Birbirlerine göre toplam hızları 400km/s olacaktır, 

 5m’lik hassasiyetin yeterli olacağını düşünürsek 

sistemin tepki süresi; 

 

𝑡 =
5 ∗ 60 ∗ 60 ∗ 1000

400 ∗ 1000
= 45 𝑚𝑆 

 

‘nin altında olmalıdır, 
Şekil 7. Örnek 
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 30 fps ile çalışan kamera modülü sistem için yeterli tepki süresini sağlayacaktır. 

 

3.2 Güç ve Kontrol Birimi 
 

Matris farın içerisinde LED’ler için kesintisiz güç sağlayan Güç birimi ve LED’lerin ayrı ayrı 

kontrol edilmesini sağlayan Kontrol birimleri bulunmaktadır. İki sistem birbiri ile bağlantılı 

olsa da temelde ayrı sistemlerdir.  

 

 
 

Şekil 8. Elektronik güç ve kontrol birimleri için genel sistem diagramı 

 

LED’ler, üzerlerinden geçen akım miktarı ile doğru orantılı olacak şekilde ışık yayarlar. Bu 

LED kolu sabit akım çıkışlı bir DC/DC dönüştürücü tarafından beslenmektedir. Dönüştürücü, 

akımı sabit tutarak LED kolunun toplam voltajına göre kendisini anlık olarak ayarlar. Burada 

dikkat edilmesi gereken en önemli konu devrenin geniş çalışma aralığıdır. 

 

Matris far sisteminde LED’ler, geleneksel farlardan farklı olarak çok hızlı bir şekilde açılıp 

kapanmalıdır. Sadece 1 LED aktifken, bir sonraki adımda tüm LED’ler aktif hale gelebilir. Bu 

durum, devrenin çıkış gücünün çok geniş bir aralıkta olmasına ve sürekli olarak değişkenlik 

göstermesine sebebiyet verir. 

 

Devrenin doğru ve kesintisiz bir şekilde çalışması için kompanzasyonun dikkatli bir şekilde 

yapılması ve kararlılığın iyi ayarlanması gerekmektedir. Aynı şekilde devre elemanları 

seçilirken bu geniş çalışma aralığı dikkate alınmazsa LED’lerde kapanma veya ışık akısı 

azalması gibi problemlerle karşılaşmak oldukça mümkündür. 

 

Kameradan gelen taşıt uzaklık ve açı (pozisyon) bilgilerine göre önceden optik analizlerle 

belirlenmiş ve tanımları yapılmış LED durum bilgileri öncelikle mikro işlemci tarafından 

alınmaktadır. Burada çalışan algoritma gerekli dönüşümleri yaparak hangi LED’lerin 

kapatılacığını hesapladıktan sonra LED kontrol birimi aracılığıyla LED’leri açıp 

kapatmaktadır. 

 

LED kontrol birimi, Matris far uygulamaları için özel olarak üretilen entegreyi içermektedir. 

Bu entegrenin içerisinde 12 adet N-tipi Mosfet bulunmaktadır. Her bir Mosfet bir adet LED’in 

paraleline gelecek şekilde bağlanmaktadır. Mosfet iletken değilken akım LED üzerinden akarak 

LED’in ışık vermesini sağlamaktadır. Eğer LED kapatılmak istenirse Mosfet iletken duruma 

geçmekte ve akımı kendi üzerine alarak LED’in sönmesini sağlamaktadır. Daha detaylı şekilde 

incelemek için aşağıdaki görsele bakabilirsiniz. 
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Bu tarz özel entegrelerin kullanılmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi, tüm 

LED’lerin aynı anda durum değiştirmemesi gerekliliğidir. Eğer aynı anda 

yüksek güç değişimleri yaşanırsa bu durum güç birimini etkileyecek ve 

kararlılık sorunlarına yol açacaktır. Bu ve benzeri durumların önüne geçmek 

için Matris entegresi sinyallerin arasına belirli bir gecikme koymaktadır ve 

herhangi bir sinyalin diğerleriyle çakışmasına izin vermemektedir. Bu 

uygulama özellikle PWM uygulanması gereken durumlarda hayati önem 

taşımaktadır.  

 

 
 

Şekil 9. Herbir LED’in MOSFET’le yönetim şeması ve PWM uygulamasındaki gecikme sinyali gösterimi 
 

 

4. TASARIM DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI 

 

Tasarım aşamasındaki tüm çıktıların kontrollerini sağlayabilmek için CAD ortamında hem 

mekanik, hem optik hem de elektronik bilgileri verebilecek çalışmalar ortaya konmuştur. Bu 

çalışmalar sonrasında prototipleme aşamasına geçilmiştir. Optik tasarımı yapılan reflektör 

yapısını prototiplemek için metal (Al) külçeden işleme yapılmıştır. Reflektörü, elektronik 

kartları sabit tutacak olan mekanik yapılar ve ara çerçeve hızlı prototiplendirme (3 boyutlu 

yazıcı) yöntemleriyle elde edilmiştir. Elektronik kartlar üzerine (PCB) LED’lerin dizilimi 

gerçekleştirilmiş ve güç ve kontrol üniteleri ayrıca elde edilmiştir. Daha sonra tüm bu parçaların 

montaj işlemleri gerçekleştirilerek Matris far için fonksiyonel prototip elde edilmiştir.  

 

 
 

Şekil 10. Matris Far fonksiyonel prototipi 
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Matris far prototipiyle, ECE 112 regülasyonuna göre fotometrik uygunluk ölçümleri 

yapılmıştır. Uzun hüzme ışık değerlerinin tasarım ile uyum gösterdiği gözlenmiştir. 

 

 
Şekil 11. Matris far prototipi uzun hüzme fonksiyonu fotometrik ölçüm raporu (cd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 12: a- Matris far için genel aydınlatma görseli ve matris farın genel görünümü  

b- Aydınlatma alanı içerisinde bulunan bir nesneye karşı karartılmış bölge ve farın görünümü 

a 

b 
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5. SONUÇ 

 

Yakın gelecek bir çok taşıtın Matris farlarla donatılacağını göstermektedir. Hatta uzak 

gelecekte de uzun ve kısa hüzme farlar yerine tek tip Matris far kullanımı mümkün olabilir. Bu 

sebeple odelo bünyesinde kendi Matris farımızı geliştirmek için bu Ar-Ge projesini başlattık ve 

çalışmalarımıza hala devam etmekteyiz. 

 

Karşıdan gelen ya da taşıtın önünde seyreden sürücülerin varlığını lidar, kamera, sensör vb. 

cihazlarla algıladığımız Matris far sisteminde, önceden tasarlanmış optik sistemler ve LED 

varyasyonları devreye girerek ilgili bölgeler göz kamaşmasına engel olacak şekilde otomatik 

olarak karartılabilmiştir. Ancak odelo, her ne kadar dış aydınlatma sistemlerinde sektörün önde 

gelen firmalarından birisi olsa da kamera sisteminde kullanılacak görüntü işleme algoritmasını 

tek başına geliştirecek bilgi birikimine sahip değildir. Bu sebeple görüntü işleme algoritmasının 

geliştirilmesi için Gebze Teknik Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden Prof. Dr. 

Erchan Aptoula ile işbirliği yaparak çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütmektedir. 

 

Yapılan prototip çalışmasıyla tek tarafta tasarımımızı doğrulamış bulunmaktayız. Ayrıca tek 

tarafın uzun hüzme aydınlatma menzilinin (min. 1 lux ışık değeri) 330m’ye (simulasyon 

ortamında da gördüğümüz şekilde) ulaştığını da görmekteyiz. Hem sağ hem de sol parçanın eş 

zamanlı çalışması için gerekli çalışmalara devam ediyoruz. Bu amaçla optik ölçümler, gece yol 

testleri, elektronik donanım ve yazılım iyileştirmeleri gibi çalışmalar yaparak Matris far 

projemizdeki geliştirmelere ve iyileştirmelere devam ediyoruz. 

 

odelo olarak teknolojiyi takip ederek, insanlara kullanım kolaylığı ve güvenlik noktasında yeni 

olanaklar sunmaya devam ediyoruz.  
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE LOGO PROJEKSİYON CİHAZLARI 

 
Melih EMİR                Ali DÖNMEZ               Hasan YAPRAK 

 

Logo Projection Devices In The Automotive Industry 

 
Today, as a result of the increasing expectations by vehicle users and manufacturers, the standards of vehicle 

lighting and personalization are required to be raised to a higher level. Logo Projector, It is desired to reflect a 

shape that provides a visual message for brand awareness consisting of symbol, sign, pattern or text with the light 

to be reflected on the surface. In this study, it is desirable to design a projector that meets these requirements. 

 

Anahtar kelimeler: Taşıt, Aydınlatma, Logo, Projeksiyon, Mercek 

 

 

1. LOGO PROJEKSİYON CİHAZLARI 

 

Günümüzde araç kullanıcıları ve üretici firmalar tarafından artan beklentiler sonucunda araç 

aydınlatma ve kişiselleştirme konusunda standartların daha üst seviyeye çıkmasını zorunlu 

kılmaktadır. Aynı zamanda araç üreticileri için, markalarının farklılaştırılması ve marka 

özgünlüğünün yaratılması konuları ile araç aydınlatmalarını önemli bir unsur haline getirmiştir. 

Bu bağlamda LED aydınlatma ve optik sistemler  ile oldukça verimli ve estetik aydınlatma 

ürünleri elde edilebilmektedir. Son yıllarda teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte 

içinde bulundurduğu led (ışık kaynağı) sayesinde ve optik donanımlar kullanarak ışığı filtre 

etme veya polarizasyonunu değiştirerek görüntü oluşturma prensibiyle çalışan logo projeksiyon 

cihazlarında da bir hayli yenilik yapılmıştır. Kullanılan merceklerle beraber yansıtılan 

görüntünün kalitesi artırılmış ve araç üzerinde farklı konumlarda kullanımına imkan 

sağlanmıştır. 

 

Logo Projeksiyon cihazı ile yüzeye yansıtılacak ışık ile birlikte sembol, işaret, desen veya 

metinden oluşan marka bilinirliği, uyarı veya görsel bir mesaj verilmesini sağlayan bir logonun 

zemine yansıtılma ve yansıtılan görüntünün merceklerin formları ve aralarındaki mesafelerin 

hesaplanması ile netlik kalitesinin artırılması, sürücü ve yolcular tarafından algılanabilir 

seviyede olması amaçlanmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Logo Projeksiyon Cihazı 

 

 

 

 

69



 
 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                              18-19 Eylül 2019 
 

1.2 Logo Projeksiyon Cihazlarının Çalışma Prensibi 

 

Logo projeksiyon cihazları bir ışık kaynağı yardımı ile firmaların logolarını müşteri beklentileri 

neticesinde araç içine yada yola yansıtmayı sağlamaktadır. Projeksiyon sistemlerinde farklı 

optik özelliklere sahip 4 adet lens bulunmaktadır. Sistemde bulunan bu lensler yardımı ile 

projeksiyon cihazı içerisindeki logo araç kapı bölümünden araç kapısı açıldığında zemine 

şirketin logosunu yansıtmaktadır. Aşağıda bulanan Şekil 2 de logo projeksiyon cihazının 

çalışma prensibi genel hatları ile gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Çalışma Prensibi 

 

Sistemde kullanılan lensler sırası ile Led ışık kaynağından gelen ışığı optik eksen doğrultusunda 

yatay ve homojen bir ışığa dönüştürülmektedir. Doğrusal ilk lensten geçen ışık daha sonra 

sistemin görsel bütünlüğünü ve karakteristiğini sağlayan logonun bulunduğu imaj`a 

gelmektedir. Imaj üzerinde ışığı geçiren ve geçirmeyen olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. 

Imajın saydam alanından geçen ışıklar sonraki lens grubunda yansıtılacak resmin boyutları ve 

netlik ayarlanarak görüntü yansıtılmaktadır. Sistemde kullanılan lensler boyutları ve 

projeksiyon alanı olarak incelendiğinde kendine özgü zorluklar içermektedir. 

 

Sistem yansıtma özellikleri incelendiğinde 500 mm yükseklikten 300 mm yansıtma alanına 

sahip olması sistemin ilk zorluğunu ortaya çıkarken diğer zorluk ise sistemin montajının 

yapılacağı bölümün alanının 32 mm yükseklikte olmasıdır. Sistem tasarımı yapılırken bu 

girdiler önemli rol oynamıştır. Sistemde kullanılan lensler ve diğer bütün ayarlamalar bu 

kısıtlamalar göz önünde bulundurularak sistem 28,9 mm yükseklikte tasarlanmıştır. 

 

 

2. LOGO PROJEKSİYON CİHAZI TASARIM AŞAMASI 

 

Tasarım aşamasında otomotiv endüstrisinde ticari anlamda kullanılan Speos Optis yazılımı 

kullanılmıştır. Bu yazılım ticari olarak satışı yapılan otomotiv endüstrisinde tasarım çalışması 

yapabileceğiniz ve yasal zorunlulukları bilgisayar ortamında ışık yansımalarını ve tasarım 

çalışmalarınızı tamamını kontrol edebilirsiniz. Tasarımın başlangıcında sistemi oluşturacak 

Led in ışık şiddeti nedeni ile termal problemler öngörülmüştür. Bu öngörü sonrasında sistemde 

kullanılacak lensleri özeli bir plastik ham madde ile yapmamız gerekti. Bu özel plastik iki temel 

özelliği üst seviyede olması gerekmekteydi, bu özelliklerden ilk optik ışık geçirgenlik değerinin 
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çok üst seviyede olması ikinci olarak termal açıdan 150° C derecelerde optik ve mekanik 

özelliklerini problemsiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Seçimi yapılan bu özel plastik 

malzeme endüstriyel olarak kolaylıkla üretile bilmesi gerekmektedir. 

 

Optik tasarım çalışmalarında kullanmak için bu özel malzemenin optik kırılma indisi ve 

geçirgenlik değerlerinin Speos Optis yazılımına tanımlanarak lenslerin bu parametrelere dikkat 

edilerek tasarlanması gerekmekti. 

 

 
 

Şekil 3. Speos Optis Simülasyon Sonucu 

 

Şekil 3 de Speos Optis yazılımı tarafından yüzlerce farklı optik yüzey denemesi sonucunda 

oluşturulan simülasyon çıktısı görünmektedir. 

 

Proje başında sistem ile ilgili olarak oluşturulan girdiler arasında logoyu oluşturan beş harfin 

ışık şiddetleri arasında en az yüzde yetmiş en çok ise yüzde yüz kırk ışık farkının olması 

gereksinimi projenin devam eden sürecinde harfler arasında eşit ışık dağılımı gerektiğini ve 

bununda yüzey geometrileri optik sistemin sadece yirmi milimetre büyüklüğünde olması diğer 

bir zorluk olarak ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4. Logo Projectör Sistemi Bitmiş Ürün Görünümü 

Max.28,9mm 
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Şekil 4 de bitmiş ürün görünümü bulunana logo projeksiyon sistemi içerisinde kendine özgü 

elektronik kartı ve lens sistemiyle beraber bir bütün olarak 28.9 mm yükseklikte son ürün olarak 

tasarım ortaya konulmuştur. 

 

2.1 Logo Projeksiyon Optik Tasarım 

 

Sistem yer sıkıntıları ve küçük alanda çalışma yapılması gereksinimler optik ve mekanik 

istemler neticesinde kompleks ve sıkışık bir düzene sahip olarak 20 mm optik tüp olarak 

tasarlandı. Sistemde optik düzletmeler ve ışık sapmalarını engellemek için tasarım aşamasında 

görünen renk sapıncını gidermek için dördüncü bir lens eklenmesi gerekti. Bu lens ışıkta oluşan 

renk sapıncını düzeltmekte ve görüntünün kenarlarında renk sapıncında dolayı oluşan optik 

kusuru gidermek için kullanıldı.  

 

 
Şekil 5. Optik Lens Sistemi 
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Şekil 5`te optik tüp çerisinde bulunan lensler görüne bilmektedir. Bu lensleri çapları 10 mm 

büyüklüğünde ve oluşturulan lens yüzeyleri milimetrenin binde biri büyüklükte yüzeyler 

hesaplandı. Sistem lens grubunun oluşturulması ve gerekli kriterlerin tümü sağlanması için 

ardışık çözümlemeler ile sonuca ulaşılmıştır. Aşağıda Şekil 6 da sistem tasarımlarına ilişkin 

500 mm yükseklikten zemine yansıtılan projeksiyon sisteminin ışık yoğunluğu ve 

gereksinimleri karşılayacak şekilde simülasyon sonuçları yer almaktadır. 

 

 
 

Şekil 6. Optik Sistem Simülasyon sonucu 

 

 

3. LOGO PROJEKSİYON CİHAZI PROTOTİP OPTİK ÖLÇÜMLER 

 

Sistem tasarımı çalışmaları tamamlandıktan sonra sisteme ait prototip kalıplar üretimine 

başlandı. Prototip kalıplarda lensler 2 göz oluşturulacak şekilde kalıp tasarımları ve sistem 

gereksinimlerine en yakın olacak şekilde gerçekleştirildi. Hassasiyet ve optik gereksinimleri en 

iyi şekilde yansıtmak adına ilk prototipler ve numunelerde lensler dışındaki parçalar hızlı 

prototiple yöntemlerinden yararlanıldı. Lenslerin içine yerleştirildiği optik tüp ve diğer parçalar 

3D yazıcılar yardımı ile üretimleri gerçekleştirildi.  

 

 
 

Şekil 7. Fotometri Ölçüm Şeması 

Sistemi oluşturan parçalar tamamlandıktan sonra sistem fotometri testlerine uygun duruma 

getirilerek Şekil 7 de görünen ayrıntılı ölçüm sistemine uygun olarak konumlandırılarak 

sistemin ölçümlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Şekil 7 de testlerin gerçekleştirilmesi 

için 5 metre uzaklıktan LMK (Luminance Measurment Kamera) isimli özel bir kamera yardımı 

ile ölçülmesi gerekmektedir. Sistem beklentileri bu düzenek yardımı ile gerçekleştirilerek 

uygunluğu kontrol edilmesi gerekmektedir.  
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4. LOGO PROJEKSİYON CİHAZI ÖLÇÜM SONUÇLARI 

 

 
 

Şekil 8. LMK Ölçümleri 

Logo Projeksiyon cihazı için İTÜ Enerji Enstitüsü Optik Laboratuvarında yapılan LMK 

ölçümleri Şekil 8 de gösterilmektedir. Parçalar için başlangıçtaki simülasyon parametrelerine 

dikkat edilerek düzenleme ve yoğun çalışmalar sonucunda prototip aşamasında parçalar için 

yeterli seviyede homojen, yüzey yayılımı ve ışık şiddeti açısından yeterli sonuçlar ortaya 

konmuştur.  Tasarım doğrulama çalışmaları ve geliştirme çalışmaları devam eden proje emin 

adımlar ile ilerlemektedir.  
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KÜMES AYDINLATMADA LED UYGULAMA 

 

Hüseyin REZAZAD                      Sinan İNGİN 

 

LED Application in Poultry Housing Lighting 

 
In this study, a comparison of commonly used lighting sources in terms of their use in a poultry environment was 

made, suggestions were made about the development methods required to compensate for the deficiencies in the 

current situation and the necessity of using LED. The correlation between the spectral sensitivity of the chickens 

and the spectral properties of the light was investigated and researches were conducted on the effect of chicken 

biology according to the wavelength values of the light. Accurate determination of LED source, mass gain in 

poultry production; behavioral mobility, sexual desire and increase in quality of products are described as 

important improvements can occur. 

 

Anahtar kelimeler: Kümes aydınlatma, LED armatür, Tavuk gelişimi, Yumurta üretimi  

 

 

1. GİRİŞ 

 

Canlılığın temel taşlarından biri olan ışık; akı değeri, spektrumu ve etki süresi açısından 

değerlendirildiğinde, yaşam koşullarının uyumluluğu üzerinde önemli bir inceleme alanı 

oluşturur. Elektromanyetik tayfın 300-800 nm dalgaboyu aralığı baz alındığında, birçok 

organizmanın kendine özgü etkileşim kapasitesi ve aktiviyeti olduğu görülmektedir. Bu durum 

kümes hayvanları için incelendiğinde, ışığın fiziksel niceliklerindeki değişimlerin çok yönlü 

etkilerinin olduğu fark edilmektedir. 

 

Günümüzde tavuk yetiştiriciliği sektöründe inşa edilmiş kümeslerde, çoğunlukla yüksek 

basınçlı sodyum (HPS) ve flüoresan lambalar (CFL veya LFL) kullanılmaktadır. Bu lambaların 

kullanımı, kümeste yaşamını sürdüren tavukların ve çalışan personelin ortamı görebilmesi 

amaçlıdır ve belki de bu kişiler, kullanılan lambanın akkor lambaya göre avantajlarının ya da 

LED kaynaklara göre dezavantajlarının farkında bile olmayabilir. Oysaki her aydınlatma 

kaynağının kendisine özgü bir spektrumu vardır ve her spektrum her ortam için uygun değildir. 

Uzun süre derin mavi ışıkta kalmış bir insan gözünün, kişiye ne denli rahatsızlıklar vereceğinin 

açık olması, uygun bir örnekleme olacaktır. 

 

Farklı ortam ve sistemlerde yapılan kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde çevre faktörlerinin çoğu 

artık kontrol altına alınabilmektedir. Işık süresi, yoğunluğu ve rengi yanında sıcaklık, nem, hava 

akımı, hava değişim oranı gibi parametreler de artık homojen olarak sağlanabilmektedir. 

Önemli çevre faktörlerinden birisi olan ışık, etlik piliçlerde birçok fizyolojik olay ve davranışı 

etkileyen bir çevre faktörüdür. Bu sebeple kümes aydınlatması, tavuklar üzerindeki psikolojik 

ve fizyolojik etkilerin olumsuz yönde olmaması açısından çok dikkatli yapılmalıdır. Işık, vücut 

sıcaklığının kontrolünde, yem tüketimi ve sindirim gibi önemli metabolik olayları da içeren 

vücudun ritmik ve senkronize fonksiyonlarının yerine getirilmesinde, büyüme, olgunlaşma ve 

üreme gibi faaliyetlerin kontrol edilmesinde, hormonların salgılanması, uyarılması ve kontrol 

edilmesinde çok önemli rol oynamaktadır [1]. Uygun aydınlatma sayesinde tavukların 

büyümesi hızlandırılabilir, beslenme ölçütleri değiştirilerek kütle kazanılabilir, yumurta oluşum 

süreleri kısaltılabilir ve bu durumlar gerçekleşirken tavukların daha sağlıklı bir yaşam 

sürmeleri; sağlıklı ürün vermeleri sağlanabilir [2]. 
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Olumlu yönde müdahaleleri mümkün kılan aydınlatma tasarımları, ışığın spektral açıdan canlı 

organizmanın sahip olduğu duyarlılık ile uyumlu olması sayesinde mümkün olmaktadır. LED 

ışık kaynakları belirli dalgaboylarında ışık verebilecek şekilde dizayn edilebildiğinden, gerekli 

olan spektruma daha doğru ve kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Bu durum, tavukların hassasiyet 

gösterdiği elektromanyetik ışınım dalgaboyu değerlerini uyarabilen ve etkilenmesi arzu edilen 

olguyu değiştirebilen bir faktörün kullanılabilme imkânını sunmaktadır. 

 

 

2. TAVUKLARIN IŞIĞA DUYARLILIĞI 

 

Kanatlı hayvanların biyolojik özelliklerinin incelenmesi açısından, günümüze kadar yapılmış 

olan birçok yayın bulunmaktadır. Araştırmaların geniş çaplı olması nedeniyle görme duyusu ile 

ilgili kısımlar da ayrıca inceleme alanı oluşturmuştur. Kümeslerdeki yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi adına dikkate alınmış önemli parametrelerden birinin “aydınlatma” olduğu 

görülmektedir. Hali hazırda araştırmakta olduğumuz tavukların ışık ile etkileşimi dâhilinde ön 

planda tutulan gerçeklik; canlıların ışığa karşı duyarlılığının farklılıklar barındırmasıdır.  

 

İnsan gözünün ışığa duyarlılığı 380-780 nm dalgaboyu aralığındaki kısımda bulunmaktadır. 

Kümes hayvanlarının elektromanyetik spektruma karşı duyarlılığı ise, 400-700 nm arasındaki 

belirli bölgelerde daha yoğun olması eşliğinde ultraviyole bölgede yaklaşık 320 nm’den 

başlaması ve kızılötesi bölgesinde de etkileşim kurabilmesi sayesinde insanlardan oldukça 

farklıdır [3]. Tavuklar, göz retinasındaki koni reseptörleri yanı sıra kafatasında mevcut olan 

ışığa duyarlı reseptörleri sayesinde ışığı bir insana göre çok farklı algılamaktadır. Bu ışık, 

tavuğun hormonal ve davranışsal durumları üzerinde önemli ölçüde etki oluşturur. Bu sebeple, 

kümes aydınlatması yapılırken, tavukların spektral hassasiyetlerine uyum sağlayabilecek 

spektruma sahip bir aydınlatma kaynağı oluşturulmalıdır [4]. 

 

Tavuğun spektral duyarlılığı davranışsal yöntemlerin yanı sıra mikrospektrofotometrik olarak 

çalışılmış ve en yüksek toplam duyarlılık 533-577 nm civarında gözlenmiştir. Tavuk 

retinasında dört görsel pigment bulunmaktadır ve bu pigmentlerin maksimum emilimi 413, 467, 

507 ve 562 nm' de gerçekleşmektedir [5].  

 

Prescott ve Wathes’ in 2010 yılında yapmış oldukları bir çalışma da tavukların ışık 

duyarlılığının 540-577 nm arasında en yüksek değerde olduğunu göstermiştir. Ayrıca etkiler 

sınıflandırılıp; psikofizyolojik olarak 507-694 nm, psikofiziksel olarak ise 500-700 nm 

aralığında yüksek bir etkileşim olduğu belirtilmiştir [6]. 

 

Yapılan çalışmaların incelenmesi sonucunda, belirli dalgaboylarındaki ışık ile uyarımlar 

sağlanması durumunda, tavukların spektral hassasiyetlerine etki edebilmenin mümkün olduğu 

görülmüştür. Bu etkinin fizyolojik açıdan değişime olan katkısı büyük olmaktadır. 

 

Mavi veya yeşil ışık altında yetiştirilen piliçler, kırmızı veya beyaz ışık altında yetiştirilenlerden 

önemli ölçüde daha ağır hale gelmekte; yem dönüşümü ve ölüm oranında bir değişim 

oluşmamaktadır. Yeşil ışığın erken yaşta büyümeyi uyardığı, mavi ışığın ise yaşlı tavuklarda 

büyümeyi teşvik ettiği bilinmektedir. Ayrıca, yeşil ışık kas büyümesini hızlandırarak, ışık 

uyarısıyla ilişkili büyümenin hızlanması için olası bir mekanizma oluşturmaktadır [7]. 

 

Kırmızı ve beyaz ışık ise estradiol konsantrasyonunda bir yükseltme meydana getirdiğinden; 

yeşil ışığa kıyasla tavukların daha erken yaşta yumurta vermesini ve daha güçlü bir yumurtalık 

aktivasyonuna (daha fazla yumurta üretimi) sahip olmasını sağlamaktadır [8]. 
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Kümes aydınlatmada farklı dalgaboyunda ışık veren LED’lerin kullanılmasıyla oluşturulmuş 

bir düzenin, tek başına doğru aydınlatmayı tamamen sağlayabilmesi beklenmemelidir. 

Piliçlikten olgun tavuk dönemine kadar her biyolojik dönemde (hatta daha kısa zaman 

aralıklarında), kümesin ortalama aydınlık düzeyinin farklı değerlerde olabilmesi gereklidir 

(tamamen karanlık olma durumu dahil)  [1], [9], [10]. Tavukların yerleşim yaptıkları yüzey 

üzerindeki aydınlatma tasarım hesaplamaları simülasyon programlarıyla önceden yapılmış 

olmalı ve ziraat uzmanlarından edinilen destekler-reçeteler kullanılarak, sistemli bir şekilde 

aydınlatma-kontrol düzeni oluşturulmalıdır. 

 

 

3. GÜNCEL DURUM 

 

Kümes aydınlatma konusunda yapılan akademik çalışmaların yanı sıra bazı şirketlerin 

araştırma-geliştirme departmanları bünyesinde  “poultry housing lighting” başlığı altında 

gerçekleştirdiği önemli çalışmalar da bulunmaktadır. 

 

Günümüzde kümes aydınlatma denildiğinde, akla ilk gelen LED dönüşüm olsa da bu 

dönüşümün nasıl yapılması gerektiği hakkında detaylandırılmış çalışmaların sayısı azdır. 

Piyasada bulunan armatürlerin çoğunluğu, tavukların spektral duyarlılığının analiz edilmesi 

sonucunda tasarlanmamıştır ve beyaz renkte ışık veren bir LED armatür kullanılarak, sağlıklı 

bir aydınlatma yapılabileceği düşünülmektedir. Bu düşünce tamamen yanlış değildir ve 

bildirinin sonuç bölümünde açıklandığı gibi geleneksel HPS ya da LF tip aydınlatmalara göre 

daha avantajlı da olabilmektedir. AR-GE departmanları laboratuvarlar işbirliği ile çalışma 

yaptıklarında, akademik bilgilere yakın veriler elde edilmekte, böylece teknolojiyi geliştirecek 

boyutta atılımlar ortaya çıkabilmektedir. Bu tür örnekler günümüzde mevcuttur; piyasada 

dalgaboyuna göre sınıflandırılmış LED’lerin senkronizasyou ile doğru aydınlatmanın 

yapılabilmesini mümkün kılan birçok LED çeşidi bulunmaktadır. Bu firmalar, müşterinin 

ihtiyacına göre çözüm odaklı çalışmalar yapmakta, satış sonrası kurgu ve destek konularında 

da müşteriye yardımcı olmaktadır. 

 

Kümes aydınlatma konusunda hali hazırda satışa sunulan çoklu LED senkronizasyonlu 

armatürler günümüzde yaygın değildir. Bunun yerine monokromatik bir LED armatüründen 

farklı renklerde kullanılıp, kümes içerisinde homojenlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Tek bir 

armatür içerisinde farklı LED’lerin kombinasyonlarının değerlendirilip, tavukların biyolojik 

evrelerine göre ayarlama yapılmasına izin verebilen bir armatür ile aydınlatmanın yapılması, 

daha doğru ve sağlıklı bir tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üretimi sağlayacaktır. 

 

 

4. YÖNTEM 

 

Doğru bir kümes aydınlatmasının yapılabilmesi için, farklı dalgaboylarına sahip LED’ler ile 

oluşturulabilecek kombinasyonlar, tavukların biyolojik özelliklerine göre incelenip seçime tabii 

tutulmalıdır. 

 

Işık kaynaklarının sahip olduğu spektrumlar dikkate alındığında, kümes için uygun olabilecek 

aydınlatma yöntemleri üzerinde daha net bir fikir oluşmaktadır. Bu fikir, kullanılması gereken 

LED çiplerin belirlenmesinde rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki şekilde bazı ışık 

kaynaklarının (akkor lamba, flüoresan lamba, yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba, LED) 

sahip olduğu spektrumlar için örnekler görülmektedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Bazı ışık  kaynaklarına ait spektrumlar [11] 
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Önceki başlıklarda anlatıldığı üzere tavukların ışığa karşı hassasiyeti insanlardan oldukça 

farklıdır. Bu farklılık, tavukların duyarlılığına ait elde edilmiş spektrumun (Şekil 2) Şekil 1’de 

görülen spektrumlar ile karşılaştırılmasıyla daha net ortaya çıkmaktadır [12]. Özellikle mavi, 

yeşil ve kırmızı renkli ışıkların göreceli spektral akı değerlerine göre, tavukların gereksinim 

duyduğu kadarıyla etkileşim kurulabilmesi için hangi spektruma sahip olmanın daha avantajlı 

olduğu görülebilmektedir.  

 

 

 

Şekil 2. Tavukların spektral duyarlılığı (wavelength:dalgaboyu) [3] 
 

Şekil 2’ de görüldüğü üzere, belirli dalgaboyu değerlerindeki uyarılara karşı düşebilen 

uyumlulukta bir ışık spektrumu sağlamak, kümes için doğru aydınlatmanın temelini 

oluşturacaktır. 

 

Bunların yanı sıra, tavukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmesi için, sadece spektral uyum 

yeterli değildir. Işık akısı ya da aydınlık düzeyi (lux) değerlerinin de dikkatli bir şekilde 

ayarlanabilmesi gereklidir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki genel olarak 2-50 lux arası 

aydınlık düzeyleri tavukların yetiştirilebilmesi için yeterli olmaktadır [9]. Kullanılacak 

armatürler, bu değerler arasında değişim yapılabilmesine olanak sağlayabilme özelliğinde 

olmalıdır. Bu sebeple “dimleme” olarak bildiğimiz ışığın akı değerinde değiştirmeler yapılarak, 

doğru teknikler ışığında aydınlatılmış bir kümes ortamı oluşturmak gereklidir. Tavukların 

ihtiyaç duyduğu aydınlık düzeyi değerleri konusunda yapılmış akademik çalışmalar da 

mevcuttur. Araştırmalar neticesinde elde edilecek bilgilerden hareketle kümes ortamının 

simülasyona tabii tutulması da ayrıca önemlidir. Bu konuda tarafımızca yapılmış olan 

simülasyon çalışmalarında, Dialux ve Relux yazılımları kullanılmıştır. Bu yazılımlar sayesinde 

sanal bir kümes ortamı oluşturulabilmektedir. Armatürlerin yerleşim planlaması ve ışık akısı 

(lümen) değerleri yine yazılım üzerinden düzenlenerek, doğru aydınlatma için uygulamalar 

yapılabilmektedir. 

 

 

5. SONUÇ 

 

Tavukların spektral duyarlılık verileri dikkate alındığında mavi, yeşil ve kırmızı renklere 

tekabül eden dalgaboylu ışıkların, kümes aydınlatması için önemli olduğu görülmektedir. Şekil 

1 ve Şekil 2 arasında karşılaştırma yapıldığında genel olarak, akkor lambaların mavi 

dalgaboyuna karşılık gelen bölgede eksik kaldığı, yeşil dalgaboyuna karşılık gelen bölgede ise 

göreceli olarak kırmızıya göre düşük akıda ışık yaydığı söylenebilmektedir. Flüoresan ve 

sodyum buharlı lambalar için mavi, yeşil ve kırmızı dalgaboylarına karşılık gelen bölgelerde 
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uyarıların mevcut olduğu görülmektedir. Bu uyarıların tavuk yetiştiriciliğinde olumlu bir etkiye 

sahip olması nedeniyle flüoresan veya sodyum buharlı lambaların, akkor lambalara göre 

kullanım uygunluğunun daha yüksek olduğu kabul edilebilir. Bunların yanı sıra, spektrumların 

çeşitli yerlerinde kaynakların kendilerine özgü ışımaları olduğu görülmektedir. Bu ışımaların 

(uyarıların), tavuk gelişimi açısından olumlu ya da olumsuz etki bırakabileceği hakkında 

çalışmalar devam etmekte olup, zararlarının daha fazla olabileceği de düşünülmektedir. Bunun 

için dimlemeye (loşlaştırmaya) ihtiyaç duyulmaktadır. Daha önce de bahsedildiği üzere 

tavukların belirli dönemlerinde ışık spektrumlarının etkilerinin farklı olduğu ve kümes 

içerisindeki aydınlık şiddeti etkilerinin de yine dönemlere göre farklı olması gerektiği 

bilinmektedir. Farklı dalgaboylu ışıkların belirli bir düzende birlikte uygulanması halinde bile, 

dimleme yapıldığında bazı ışıkların akı değerinin çok düşük ya da yüksek olacağı açıktır. Bu 

durum, istenmeyen uyarıların ortaya çıkmasına, dolayısıyla tavukların olumsuz yönde bir ışık 

etkileşimi altında kalmasına neden olabilecektir. 

 

Konvansiyonel ışık kaynaklarının spektrumları kendilerine özgüdür ve dimleme dışında 

değişiklik yapılmasına olanak yoktur. Kendi içlerinde çeşitlenmeleri, farklı spektrum eldesi için 

incelenebilir. Ancak, ışık kaynağının kendisi değiştirilmeden dimleme yapılabilmesi dışında 

(mümkünse) her hangi bir dış müdahale yapılabilmesi söz konusu değildir. 

 

LED için yukarıda bahsi geçen durumlar farklıdır. Şekil 1’de görülen spektrum, beyaz renk 

veren genel bir LED için geçerlidir. Bir çok dalgaboyuna özgü monokromatik LED 

bulunmaktadır. Mavi, yeşil, kırmızı ve gerekliyse (beyaz) renkte ışık veren LED’lerin 

kombinasyonu kullanılarak, doğru bir kümes aydınlatması gerçekleştirilebilmektedir. Belirli 

ışık akısı değerlerinde ışık verebilecek şekilde kontrol edilebilen LED çiplerin kullanıldığı 

armatürlerle, tavukların sahip olduğu spektral duyarlılığa en yakın spektrum elde edilebilir. 

 

LED kullanımı ile tavukların gelişimine ve yumurta üretimine özgü olumlu yönde müdahaleler 

mümkün olmaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi, kümes aydınlatmacılığı için dimlemenin önemi 

büyüktür. LED kaynakların dimlemeye olan yatkınlığı da bu bakımdan üstünlük sağlamaktadır. 

İstenmeyen ışımalar engellenebildiği için, dimleme esnasında her hangi bir plan dışı uyarı 

oluşmayacaktır. Bu durum, tamamen tavukların biyolojik doğasında tanıdık bir uyarı 

oluşturarak daha sağlıklı bir gelişimi sağlayacak ve amaca yönelik yapılan müdahalelerde 

tavukların zarar görmesine engel olacaktır. 

 

Işık kaynaklarının tavuklar üzerindeki biyolojik etkilerinin dışında, kümes aydınlatmasında 

LED kullanılmasının farklı üstünlükleri de mevcuttur. Bunlardan en önemlileri uzun ömürlü 

olmaları ve enerji tasarrufu sağlamalarıdır. Konvansiyonel lambaların malzeme içeriğinde cam, 

metal ve zehirli gazlar barındırabilmeleri de LED ışık kaynakların kullanımının daha uygun ve 

sağlıklı olacağı fikrini desteklemektedir. 
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İNSAN ODAKLI AYDINLATMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 

 

F. Belgin PİLİÇER                  Sedat S. ERDEN 

 

Studies On Human Centric Lighting System 

 
In the recent decades, the intense researches have been shown that the retinal light exposure does not only effect 

vision but also effect several functions on human body such as basal functions, cognitive functions, mood, alertness 

etc. Consideration of the non-visual effect of light differs human centric lighting from conventional architectural 

lighting. While the conventional architectural lighting mainly focuses on visual effects such as visibility, glare, 

shadow and colour rendering etc., the human centric lighting systems consider the non-visual effect of light and 

timing of lighting. Dr. Mark Rea and his colleagues from Lighting Research Center have developed a metric 

calculation system for circadian stimulus (CS) magnitude. The value of CS has been mainly derived from the 

spectral irradiance distribution of the incident light at cornea. In this study, the magnitude of circadian stimulus 

has been determined and analysed for chosen lighting fixtures for different correlated colour temperature values. 

 

Anahtar kelimeler: İnsan odaklı aydınlatma, Sirkadiyen ritim, Aydınlatma sistemleri 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Son yıllarda yapılan araştırmalar, retinaya düşen ışığın sadece görsel bir bilgi sağlayıcı 

olmadığını aynı zamanda vücudumuzdaki birçok fonksiyonu (bazal fonksiyonlar, bilişsel 

fonksiyonlar, duygu durumu, uyanıklık vs.) ayarlayan bir role sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. Bilindiği üzere insanoğlu gece uyumaya gündüz uyanık kalmaya programlanmış 

günsel (diurnal) bir türdür ve birçok fizyolojik davranışları, 24 saatten biraz farklı olan, 

sirkadiyen (güne ait) bir ritim içindedir [1]. Retinaya düşen aydınlık-karanlık döngüsü bu ritim 

farkını sıfırlayarak 24 saatlik gün doğum ve batımına ayarlamaktadır. 

 

Işığın görsel olmayan bu etkileri insan odaklı aydınlatma sistem tasarımlarını konvansiyonel 

mimari aydınlatma tasarımlarından farklı kılar. Mimarı aydınlatma tasarımlarının odağında 

görünebilirlik (visibility), kamaşma (glare), gölge (shadow), renksel geriverim (color 

rendering) ve mekânın genel görünümü gibi konular yer alırken, ışığın görsel olmayan 

etkilerinin dikkate alındığı aydınlatma tasarımlarında ışığın zamanlaması gibi diğer etmenler 

dikkate alınır. Bu çerçevede Lighting Research Center tarafından Prof. Mark Rea öncülüğünde 

sirkadiyen etki (CS) olarak tanımlanan bir metrik geliştirilmiştir [2,3]. Ana hatlarıyla belirtmek 

gerekirse, matematiksel bir modelin çıktısı olan CS, gözün anatomisi ve nörofizolojisi ile 

sirkadiyen phototransdüksiyonu temel alınarak oluşturulmuştur [2,3,4,5]. Sirkadyen 

phototransdüksiyonu, 2002 senesinde keşfedilen, kendinden ışığa duyarlı ganglion hücreleri 

(intrinsically photosensitive ganglion cells-iPRGCs) ile büyük oranda sağlanır. 

Fotoreseptörlerin katkıları, ışık seviyesine ve spektral dağılıma bağlı olarak farklılık gösterir 

[1,2,6]. Bu çalışmada, geliştirilmiş olan sirkadiyen metrik kullanılarak hali hazırda iç 

aydınlatmada kullanılmak üzere tasarlanmış armatürlerin dalga boyu spektrumları incelenmiş 

ve oluşturulan bu matematiksel model yardımıyla sirkadiyen etki değerleri hesaplanmıştır. 

 

1.1 Işık ve Işığın Görsel Olmayan Etkileri 

 

Işığın görsel olmayan kanallar (non-image forming –NIF- channels) üzerindeki etkisi son 15 

yıl içerisinde araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmüş ve retinadan uzanan bu kanalların 

etkileri (uyku kalitesi, dikkat, performans, hormon üretimi vs. üzerindeki etkileri yapılan çeşitli 
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çalışmalarla açıklanmıştır [7,8,9]. Bu çalışmalar, retinaya düşen ışığın, sadece görsel bir bilgi 

sağlayıcı olmadığını, aynı zamanda bazal fonksiyonlardan (kalp ritmi, vücut ısısı gibi) daha üst 

fonksiyonlara kadar (uyanıklık, duygu durumu, bilişsel fonksiyonlar gibi) birçok değişiklikleri 

ayarlayan bir düzenleyici olarak önemli bir rol aldığını göstermiştir. Retinaya gelen 

aydınlık/karanlık döngüsü biyolojik saati/sirkadiyen ritmi senkronize ederek,  yaklaşık 24 

saatlik periyoda eşitler. 24 saatlik aydınlık/karanlık döngüsüne düzenli bir şekilde maruz 

kalınmadığında, başka bir ifadeyle sirkadiyen uyumsuzluk durumunda, yorgunluktan meme 

kanserine kadar uzanan birçok sağlık problemleri oluşabilmektedir [7,9].  

 

Diğer taraftan yapılan çalışmalar göstermiştir ki ışığın sağlamış olduğu uyanıklık etkisi büyük 

oranda melatonin hormonun baskılanması ile oluşmaktadır [10]. Melatonin hormonu, vücuda 

uyku sinyali yollayan bir zamanlayıcıdır. Pineal gland tarafından, sadece gece ve karanlıkta 

salgılanan bu hormon, ışık ile baskılanabilmektedir. Başka bir ifadeyle gündüz karanlık ya da 

gece yeterince aydınlık bir odada kalındığında melatonin hormonu salgılanmaz. Işık, loş ışık 

melatonin hormonu (dim light melatonin onset) başlangıcı fazı üzerinde de ayrıca etkilidir. Loş 

ışık melatonin hormonu başlangıcı melatonin hormonu seviyesinin gece yükselmeye başladığı 

zamanı belirtmektedir. Ek olarak, melatonin sadece uyku sinyali gönderen bir bilgi sağlayıcı 

olarak görev almaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici onkostatik bir rol de alır. 

Bu nedenle kronik olarak baskılanması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir [1,7]. 

 

Sirkadiyen sistemin ışıktan etkilenme eşik değeri görsel sistemden daha yüksektir. Başka bir 

ifadeyle, daha fazla miktarda ışığa gereksinimi vardır. Sirkadiyen sistemin ışığa cevabı görsel 

sisteme oranla yavaştır ve tayfsal olarak kısa dalga boyundaki ışığa (~460 nm) daha fazla 

duyarlıdır. Görsel sistemin aynı özellikteki ışık için verdiği cevap kişinin maruz kaldığı günün 

saatinden bağımsız iken sirkadiyen sistemde kişinin ışığa ne zaman maruz kaldığının büyük 

önemi vardır. Örneğin gündüz, erken saatlerde alınan ışık sirkadiyen saatin periyodunu öne 

alırken, aksam saatlerinde maruz kalınan ışık sirkadiyen saatin periyodunu geciktirmektedir. 

Sirkadiyen sistemin zamana bağlı tepkisi anlık yani kısa süreli etkilerinde de kendini gösterir. 

Yapılan son çalışmalar, farklı spektral dağılımdaki ışık kaynaklarının, fizyolojik davranışlar 

üzerinde, örneğin beyin fonksiyonları gibi, anlık etkilerinin de zamana bağlı değişkenlik 

gösterdiğini ortaya koymuştur [10]. Kişinin ışık geçmişi de ışığın kişi üzerindeki sirkadiyen 

etki eşiğini belirlemektedir. Örneğin, gündüz yüksek ve uzun süreli ışığa maruz kalan kişilerin 

akşam ışığa olan duyarlılıkları, bu seviyede gündüz ışığa maruz kalmamış olan kişilere oranla 

azalmaktadır [3]. 

 

Sirkadiyen ritmin insan sağlığı için önemi ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi bilimsel 

çalışmalar ile ortaya konulmuş olması, karar vericilerin ve aydınlatma endüstrisi paydaşlarının, 

ışığın görsel olmayan etkilerini resmi olarak dikkate almaya başlamalarının gerekliliğini ortaya 

koymaktadır.  Sağlıklı bir başlangıç için ise, ışığın görsel olmayan etkilerinin ölçülebilir 

yöntemler ile tasarım diline doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir.  

 

 

2. YÖNTEM 

 

EAE Aydınlatma ürünleri arasında olan ‘PUFIN’ ve ‘STL’ armatürleri (Şekil 1), bu çalışma 

kapsamında tayfsal ve uzamsal dağılımları dikkate alınarak, farklı renk sıcaklıkları için 

incelenmiştir. Bu sıcaklıklar PUFIN için 3000 K, 4000 K, 6000 K, 6500 K, STL için 3000 K, 

4000 K, 5700 K ve 6500 K şeklindedir. İç ortam aydınlatmasında kullanılan bu ürünlerin 

birbirinden farkı ise; PUFIN ürünün 600x600 mm kare olması STL ürünün ise lineer yaklaşık 

600x70 mm ebadında lineer bir ürün olmasıdır. Diğer bir fark ise STL ürününde tek bir optik 

eleman kullanılırken PUFIN ürününde iki farklı optik kullanılmaktadır. 
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Şekil 1. Sirkadiyen etki analizi yapılan armatür görselleri 

 
Herhangi bir aydınlatma sisteminin sağladığı sirkadiyen etkinin öngörülebilmesindeki öncelikli 

ve önemli ilk adım, ışık kaynağının korneaya gelen tayfsal erkesel aydınlık (spectral irradiance) 

dağılımını belirlemektir. Eldeki bu dağılım, 1-saatlik ışık altında baskılanan melatonin 

hormonu miktarı çerçevesinde oluşturulmuş sirkadiyen sisteminin tayfsal duyarlılığı ile 

çarpılarak, sirkadiyen ışık (circadian light – CLA) hesaplanır [3]. Sirkadiyen ışık yine bir 

transformasyondan geçirilerek melatonin hormonu baskılanma yüzdesine bağlı olarak, alt eşik 

değeri 0.1 ve doygunluk değeri 0.7 arasında değişen bir skala ile ifade edilir [2]. Lighting 

Research Center’da Alzheimer hastaları, ofis çalışanları, gençler ve sağlıklı yaşlılar üzerinde 

yapılan araştırmalar, 0.3 ve üzeri (0.5 değerine kadar) sirkadiyen uyartının, özellikle günün 

erken kısmında en az 1 saat maruz kalındığında, sirkadiyen sistemi etkilediğini göstermiştir. 

Sonuçlar bu etkinin daha verimli uyku, gelişmiş davranış ve duygu durumuyla ayrıca 

ilişkilendirmektedir [1]. 

 

Bu çalışmada yukarıda ifade edilen ideal sirkadiyen uyartı seviyesi 0.3 tasarım kriteri olarak 

kabul edilmiştir. İncelen ürünler arasında öngörülen düşey aydınlık düzeyi (lux) için 0.3 ve 

üzeri CS değeri sağlayan armatürler, potansiyel olarak sirkadiyen uyartı yapabilir olarak 

tanımlanmıştır. 

Yapılan analizlerde kullanılan değişkenler ve değerleri şöyledir: 

1. Göz hizasında öngörülen ortalama (m) düşey aydınlık düzeyi (v) değeri Ev,m = 200 lux 

(masa 

düzleminde yatayda ortalama 500 lux aydınlık düzeyi altında oluştuğu öngörülmüştür) 

2. CS = 0.3 değerini sağlayan minimum eşik (t) aydınlık düzeyi değeri Et 

3. CS = 0.5 değerini sağlayan minimum efektif (f) aydınlık düzeyi değeri Ef 

 

Sirkadiyen aydınlatmada, spektral analiz kadar önemli diğer bir parametre de ışığın uzamsal 

dağılımıdır. Işığın, sirkadiyen sistemi etkileyebilmesi için retinaya düşmesi gerekmektedir. 

Başka bir ifadeyle, göz dışında başka bir organ ya da vücut parçası üzerinden sirkadiyen 

bilginin iletildiğini gösteren bir bulgu henüz yoktur. Bu nedenle sirkadiyen aydınlatma 

sistemleri tasarlanırken, sadece spektral dağılım değil aynı zamanda tasarım konseptine bağlı 

olarak, mekân içinde bulunan kişilerin gözlerine gelen aydınlık düzeyi değeri de dikkate 

alınmalıdır. 

 

Bu çerçevede sirkadiyen etkisi incelenen ürünler, ilgili standartların öngördüğü aydınlık düzeyi 

değerlerini sağlayan tipik bir ofis ortamı içinde değerlendirilmiştir. Ürünler için örnek 

tasarımlar Şekil 2’de verilmiştir. Masa düzleminde ortalama 500 lux aydınlık düzeyi sağlayan 

bir yerleşim tasarlanmıştır. Tavan, duvar ve zemin yansıtma katsayıları sırasıyla %70, %50 ve 

%20 olarak alınmıştır. Bu kabuller çerçevesinde her tip armatürün göz seviyesinde düşey 

düzlemde oluşturduğu aydınlık düzeyi (Egöz) tespit edilmiş ve buna karşılık gelen sirkadiyen 

etki (CS) değerleri hesaplanmıştır.  
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Şekil 2. Seçilen ürünler için örnek ofis aydınlatma tasarımları 

 
Yapılan çalışmada analiz edilen ürünlerden PUFIN bundan sonra Ürün1 olarak anılacak STL 

ise Ürün2 olarak anılacaktır. 

 

2.1 Ürün1 için Sirkadiyen Aydınlatma Analizi 

 

Analizler yapılırken farklı renk sıcaklıklarının incelenmesinin yanı sıra ışığın optik ve diğer 

elemanlardan tayfsal olarak ne kadar etkilenip etkilenmediğini analiz edebilmek için farklı 

şekillerde ölçümler yapıldı. Ürünün sadece PCB si ile yapılan spektrum ölçümü “Ürün1_PCB”, 

optik elemanlardan biri olan difüzör çıkarılarak yapılan ölçüm “Ürün1_Difüzörsüz”, diğer optik 

eleman olan prizmatik difüzör çıkarılarak yapılan ölçüm “Ürün1_Prizmatik Difüzörsüz” ve 

ürünün bütün elemanları ile tam olarak yapılan ölçüm ise Ürün1 olarak grafiklerde 

gösterilmiştir. Şekil 3’deki tayfsal karşılaştırmalar incelendiğinde optik elemanların çok az da 

olsa dalga boyu spektrumunu etkilediği görülmektedir. Optik elemanlardan kaynaklanan tayfsal 

kaymaların CS değerine etkileri Şekil 4’de verilen değerlerden de görüleceği üzere oldukça 

azdır. Şekil 4’de 0.1 hizasındaki çizgi minimum sirkadiyen etki değerini, 0.3 ve üstündeki taralı 

alan ise eşik değeri ve potansiyel etki değerlerini belirtmektedir. Şekil 4’e göre Ürün1 ile 6000 

K ve 6500 K renk sıcaklıklarıyla, eşik değerinin üzerinde sirkadiyen etki elde edildiği ve en az 

uyarının 4000 K tarafından sağlandığı görülmektedir.  

 

 
Şekil 3. Ürün1 için yapılan tayfsal ölçümlerin karşılaştırılması 
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Şekil 4. Ürün1 göz hizasında düşey 200 lux aydınlık seviyesinde farklı renk sıcaklıkları için hesaplanan 

sirkadiyen etki değerleri 

 
Ürün1 için hesaplanan 200 lux düşey aydınlık düzeyi için CS değerleri ve 0.3 ve 0.5 CS 

değerlerine ulaşmak için gereken (sırasıyla Et ve Ef) aydınlık düzeyi değerleri Çizelge 1’de 

verilmiştir. 3000 K ve 4000 K de 0.3 sirkadiyen etki değerini elde edebilmek için göz hizasında 

düşey 200 lux yerine sırasıyla 245 lux ve 329 lux aydınlık düzeyi gerekmektedir. Eğer 

sirkadiyen etki değerinin 0.5 olması isteniyorsa bunun içinde aydınlık düzeyi değerinin 

minimum 502 lux (6500 K için) olması gerekmektedir. Bu aydınlık düzeyi değeri diğer renk 

sıcaklıkları için daha fazla olması gerekmektedir.  

 
Çizelge 1. Göz hizasında düşey 200 lux için hesaplanan CS değeri ve Et, Ef değerleri (Ürün1) 

 
 CS @ 200 lux Et (lx) Ef (lx) 

3000 K 0.26 245 729 

4000 K 0.21 329 935 

6000 K 0.30 198 573 

6500 K 0.33 173 502 

 

Enerji doğru kullanımının, günümüz kısıtlı imkânları içerisinde önemi tartışılmaz. Aydınlatma 

uygulamalarının ekonomik, az enerji harcayacak şekilde oluşturulması, tüm aydınlatma 

çözümlerinde olduğu gibi sirkadiyen aydınlatma için de söz konusudur. Aynı sirkadiyen etki 

için daha az enerji harcayan sistemler tercih edilmelidir. Sirkadiyen etkiyi artırmanın en basit 

çözümlerinden biri retinaya gelen ışık miktarını doğru seviyelere yükseltmektir. Ancak bu 

yöntem, harcanan enerjinin artmasını gerektirir. Bundan kaçınmanın bir alternatifi ise, doğru 

spektral dağılımı seçerek daha az enerjiyle aynı sirkadiyen etkiyi sağlamaktır. Bu çerçevede 

Ürün1 de kullanılan renk sıcaklıkları ile 0.3 değerinde sirkadiyen etkinin sağlanması için 

gerekli minimum düşey aydınlık düzeyi değeri üzerinden de bir değerlendirme yapılmıştır 

(Şekil 5). Şekil 5’de CS 0.3 değeri için en düşük aydınlık düzeyi gereksinimi 6500 K renk 

sıcaklığında oluştuğundan, diğer renk sıcaklıkları 6500 K’ya göre normalize edilmiştir. 

Görüldüğü üzere, aynı sirkadiyen etki için 4000 K renk sıcaklığında 6500 K renk sıcaklığına 

oranla 156 lux daha fazla aydınlık düzeyi temin edilme zorunluluğu vardır. Bu durum daha 

fazla enerji harcamak anlamına gelmektedir. Bu fark, 3000 K için 72 lux, 6000 K için 25 lux 

seviyesindedir. 

 

2.2 Ürün 2 için Sirkadiyen Aydınlatma Analizi 

 

Ürün2 için yapılan ölçümlerde “Ürün2_PCB” olarak belirtilen veriler ürünün sadece PCB si ile 

yapılan ölçümleri, “Ürün2_Difüzörsüz” hali hazırda monte edilmiş ürünün optik elemanı olan 

difüzörü çıkarılarak yapılan ölçümü ve “Ürün2” ise ürünün bütün elemanları ile hazır haldeki 

ölçümleri göstermektedir.  Ürün2 için 3000 K, 4000 K, 5700 K ve 6500 K renk sıcaklıklarında 
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yapılan ölçümler Şekil 6’da verilmiştir. Yapılan farklı ölçümlerde dalga boyu spektrumunda 

minimal farklılıklar olduğu görülmüştür. Ürün1 deki dalga boyu spektrumları ile karşılaştırma 

yapıldığında ise Ürün2 deki tayfsal kaymaların daha az olduğu görülmektedir.  

 

 
Şekil 5. Sirkadiyen etki değerinin 0.3 olması için gerekli göz hizası düşey aydınlık düzeyi (lux) değerleri 

(Ürün1) 

 

 
Şekil 6. Ürün2 için yapılan tayfsal ölçümlerin karşılaştırılması 

 

 
Şekil 7. Ürün2 göz hizasında düşey 200 lux aydınlık düzeyinde farklı renk sıcaklıkları için hesaplanan 

sirkadiyen etki değerleri 

 
Ürün2’de göz hizasında 200 lux aydınlık düzeyi için 3000 K, 4000 K ve 5700 K için eşik değeri 

0.3 olan sirkadiyen etki değerine ulaşılamamaktadır. Bu ürün için sadece 6500 K de istenilen 

eşik sirkadiyen etki değeri sağlanmaktadır (Şekil 7). Ürün2 için 200 lux düşey ışık altında 
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oluşan CS değerleri ile 0.3 ve 0.5 CS değerlerine ulaşmak için gereken (sırasıyla Et ve Ef) 

minimum aydınlık düzeyi seviyeleri Çizelge 2’de verilmiştir.  

 
Çizelge 2. Göz hizasında düşey 200 lux için hesaplanan CS değeri ve Et, Ef değerleri (Ürün 2) 

 
 CS @ 200 lux Et (lx) Ef (lx) 

3000 K 0.24 277 823 

4000 K 0.18 404 1132 

6000 K 0.28 219 631 

6500 K 0.30 200 578 

 

Şekil 8’de 0.3 değerinde sirkadiyen etki için gereken minimum düşey aydınlık düzeyi değerleri 

verilmiştir. CS 0.3 değeri için en düşük aydınlık düzeyi gereksinimi 6500 K renk sıcaklığında 

oluştuğundan, diğer renk sıcaklıkları 6500 K göre normalize edilmiştir. Yapılan analizlere göre 

aynı sirkadiyen etki için 4000 K renk sıcaklığında 6500 K renk sıcaklığına oranla yaklaşık 200 

lux daha fazla aydınlık düzeyi gerekmektedir. Bu fark, 3000 K için yaklaşık 78 lux, 5700 K 

için yaklaşık 20 lux seviyesindedir. 

 

 
Şekil 8. Sirkadiyen etki değerinin 0.3 olması için gerekli göz hizası düşey aydınlık düzeyi (lux) değerleri 

(Ürün2) 

 

4. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Yapılan analizler sonucu her iki üründe 6500 K de eşik sirkadiyen etki değerine ulaştığı 

görülmüştür. Yine her iki üründe 4000 K de en düşük sirkadiyen etki değerine ulaşılmıştır. 

Diğer taraftan her iki ürün içinde farklı renk sıcaklıklarındaki sirkadiyen etki değerleri 

incelendiğinde hesaplanan CS değerinin renk sıcaklıkları (CCT) ile herhangi bir doğru orantıda 

olmadığı görülmektedir. 

Aydınlatma armatürlerinde kullanılan optik eleman ve diğer elemanların sebep olduğu tayfsal 

kaymaların sirkadiyen etki değerine azda olsa etki ettiği görülmüştür (Şekil 4 ve Şekil 7). 6500 

K de Ürün1 ile Ürün2 karşılaştırıldığında ise, iki armatürün spektral dağılımındaki farklılıktan 

dolayı 200 lux göz hizasında düşey aydınlık düzeyi altında sirkadiyen etkileri, sırasıyla 0.33 ve 

0.30’tür.  

 
Çizelge 3. 6500 K de Ürün1 ve Ürün2 hesaplanan sirkadiyen etki değeri ve Et , Ef değerlerinin karşılaştırılması 

 
  CS @ 200 lux Et (lx) Ef (lx) 

6500 K 
Ürün 1 0.33 173 502 

Ürün 2 0.30 200 579 

 

Normal yaşam sürdürenlerin, yani gündüz çalışma ve gece dinlenme döngüsünde olan kişilerin, 

günün ilk saatlerinde yüksek, akşam ve geç saatlerde ise düşük sirkadiyen etki almaları beklenir 

[10]. Sirkadiyen aydınlatma sistemlerinde hem bu yüksek uyartıyı sağlayacak, hem de en az 
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uyartıyla kişilerin aydınlık ihtiyacına cevap verecek ürünlerin olması gerekir. Bu çerçevede 

analiz sonuçları, 6500 K renk sıcaklığının yüksek sirkadiyen etki için uygun olduğunu işaret 

etmektedir. Analizler, düşük sirkadiyen etki için aday olarak da 4000 K renk sıcaklığını 

göstermektedir. Bu çalışmaya ek olarak, bu sirkadiyen etki değerlerini sağlayan aydınlatma 

armatürleri ile kurgulanan aydınlatma senaryolarının kullanıcılar üzerindeki etkilerinin objektif 

ve sübjektif testler ile belirlenmesi gerekmektedir.  
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FARKLI ÇALIŞMA ORTAMLARINDA KULLANILAN YAPAY AYDINLATMA 

KAYNAKLARININ SPEKTRAL ANALİZİ VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

 

Arslan Buğra AKILLI   Hüseyin CANBOLAT 

 

Spectral Analysis of Artificial Light Sources Used in Different Workplaces and Health  

Effects on Workers 

 
It is stated that in this environment where energy efficiency is discussed at a high level, new lighting technologies 

are tested and placed on the market, photo-biological, photochemical and photo-thermal reactions resulting from 

this technology will have acute and long-lasting results both in terms of eye health and skin health, according to 

the scientific studies and standards. In this sense, in a general framework, we will conduct a spectral analysis of 
some of the artificial light sources used in the work life and examine whether the products in the market actually 

reach the desired values and examine the effects of this on the health of the employees. Classification of artificial 

light sources, sharing the expected spectral distribution graphs of each of these sources and comparing the 

selected sources with spectral analysis measurements and sharing the results of the evaluation results will be 

shared. Our main objective is to evaluate the damages and spectral bandwidth values as a result of exposure, and 

to evaluate the outcomes of these groups. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapay aydınlatma kaynakları, Spektral analiz, Fotobiyolojik etkiler, 

Fotokimyasal etkiler, Fototermal etkiler 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Yüzyıllar boyunca, insanlık esas olarak ışık kaynağı olarak yanan ya da ısıtılmış malzemeleri 

kullanmıştır. Bununla birlikte, ışığın olmadan da üretilebileceği iyi bilinmektedir. Böylece, 

biyo-ışıldama (ateşböcekleri, parıltı solucanlar, parlayan mantar, vb.) fosforlu mineraller ile 

yıldırım tarih öncesi insanlar tarafından gözlemlenmiş fenomenlerdir. Bugün, alevle çalışan 

lambalar (özellikle gazyağı, karbür ve gaz lambaları) ve mumlar hala kullanılıyor. Bu tür 

lambalar ısıtmak için kimyasal bir malzeme (yağ lambalarındaki kurum partikülleri, karbür 

lambalar ve bir parıltı kütlesi üzerindeki baryum oksit partikülleri gaz lambaları için) reaksiyon 

olşturarak kullanılır. Yayılan spektrum süreklidir ve ayrıca sınırlı sıcaklık nedeniyle sık sık 

düşük olan korelasyonlu renk sıcaklığı ve zayıf ışık bileşenlerinden oluşur [1]. 

 

Halen günlük hayatta elektrik şebekesine erişimi olmayan yaklaşık 1,6 milyar insan tarafından 

kullanılan alevle çalışan lambaların ötesinde, Dünyanın büyük bir kısmı yapay ışık üretmek için 

elektrikle çalışan lambalar kullanır. 2005 yılında 3.418 Dünya elektrik üretiminin yaklaşık% 

19'unu temsil eden TWh elektrik, 133 Plmh (peta-lümen-saat) yapay ışık üretimi için kullanılır 

(Brown 2009, Waide ve Tanishima 2006). Aynı yazarlara göre, bu elektriğin ortalama% 43'ü 

üçüncül kullanım için, konut aydınlatması için% 31, endüstriyel binalar için % 18 ve son olarak 

dış mekan aydınlatması ve sinyalizasyon için % 8 şeklindedir. Şekil 2'de, günümüzde 

çoğunlukla kullanılan iki teknoloji gösterilmektedir: Akkor ve Lüminesans Lambalar. İkinci 

kategori, at kısımlara ayrılmaktadır : Sırasıyla Deşarj / Floresan Lambalar ve Katı Hal 

Aydınlatma Cihazları. [1] 
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Şekil 1. Elektriksel Işık Kaynakları Teknolojileri 

 
 

2. IŞIK KAYNAKLARINA AİT SPEKTRAL ÖLÇÜM GRAFİKLERİ 

Bu bölüme kadar, görülebilir ışık olarak adlandırılan “ışık” fenomeninin teorik tanımlamalarını, 

sınıflandırılmalarını ve çalışma prensiplerini anlatmaya çalıştık. Aşağıda görülecek grafiklerde 

hem doğal ışık kaynağı hem de yapay ışık kaynaklarına ait spektral ölçüm grafiklerini             

Şekil 2 de genel bir çerçevede sunacağız. 

 

 
Şekil 2. Doğal Işık ve Yapay Işık Kaynaklarına Ait Spektral Ölçüm Grafikleri 

 

 

3. DENEY VERİLERİ VE SONUÇLARI 
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3.1. Deney Numuneleri  

 

Deney numuneleri olarak iki farklı yapay ışık kaynağı kullanılmış ve aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır: 

a. 4x14W gücünde çift parabolik reflektörlü floresan aydınlatma armatürü  

b. 50W gücünde LED projektör  

 
Şekil 3. (a) numunesine ait görsel 

 
Şekil 4. (b) numunesine ait görsel 

 

3.2. Deney Düzeneği ve Metodu 

Spektral ölçüm grafiklerinin tespiti için öncelikle deney düzeneğinin, aydınlatma 

laboratuvarına ait karanlık odasında ilgili standarda uygun biçimde kurulması ve deneye hazır 

hale getirilmesi gerekmektedir. 

Ölçüm için kullanılan ekipmanlar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir: 

 Bentham Markalı IDR300 Monochromator 

 Bentham Markalı TEL309 Telescope 

 Laptop bilgisayar ve ilgili yazılım 

 Deney Sehpası ( Elle kontrol edilebilir) 
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Şekil 5. Deney Düzeneği Görseli 

 

 

Deney metodu olarak TSE IEC TR 62778 IŞIK KAYNAKLARI VE ARMATÜRLERİN 

MAVİ IŞIK TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ İÇİN IEC 62471 UYGULAMASI, standardı 

uygulanmıştır. Böylelikle ilgili numunelere ait spektral ölçüm diyagramları tespit edimiştir.  

İlgili numuneler 100h süresince yaşlandırılmış ve Şekil 5.de görülebileceği üzere, teleskop ile 

arasında 200mm olacak şekilde yerleştirilmiştir. Spektrum aralığı olarak, 300nm – 780nm 

seçilmiş, 11mrad göz aralığında deneyler gerçekleştirilmiştir. (a) ve (b) numunelerine ait 

ölçümler ve grafikler aşağıda sunulmuştur. 
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Şekil 6. (a) Numunesine Ait Spektral Ölçüm Grafiği 

 

 
Şekil 7. (b) Numunesine Ait Spektral Ölçüm Grafiği 

 

3.3. Deney Sonuçları 

 

Deney sonuçları ile ilgili, her bir numuneye ait veriler aşağıda sırasıyla sunulmuştur. 

(a) numunesi için; 

 4x14W çift parabolik floresan aydınlatma armatürü için, TSE IEC TR 62778 standardına 

göre spektral ölçüm yapılmış ve ilgili ürün için en dominat band aralığı 579nm olarak 

belirlenmiştir. 

 Renk sıcaklığı 4057,8 K olarak belirlenmiştir. 
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 Mavi Işık değeri 7018,99 mW sr-1 olarak belirlenmiştir. 

 Retinal Termal değeri 95872,5 mW sr-1 olarak belirlenmiştir. 

 Lüminesans 13473,9 cd olarak belirlenmiştir. 

(b) numunesi için; 

 50W LED projektör için, TSE IEC TR 62778 standardına göre spektral ölçüm yapılmış ve 

ilgili ürün için en dominat band aralığı 460nm olarak belirlenmiştir. 

 Renk sıcaklığı 10823,8 K olarak belirlenmiştir. 

 Mavi Işık değeri 3,07E+06 mW sr-1 olarak belirlenmiştir. 

 Retinal Termal değeri 3,49188e+007 mW sr-1 olarak belirlenmiştir. 

 Lüminesans 2,34E+06 cd olarak belirlenmiştir. 

 

 

4. SONUÇ 

 

Aydınlatma teknolojilerinin potansiyel sağlık etkilerine ilişkin herhangi bir risk 

değerlendirmesinin kritik bir yönü, genel popülasyon için maruz kalma verilerinin ve mesleki 

maruziyetin varlığıdır. Ne yazık ki, fiili maruz kalmaya ilişkin veriler oldukça az olup, 

emsiyonlarla ilgili güvenilir verilere ihtiyaç olduğu açıktır. 

Lambadan kaynaklanan emisyonlara dayanarak, TS EN 62471 Standardı, yapay ışık 

kaynaklarının verebilecekleri foto-biyolojik tehlikeleri aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır: 

 

o Göz ve cilt için aktinik UV tehlikesi  

o Göz için UVA tehlikesi  

o Retina için mavi ışık tehlikesi 

o Termal retina tehlikesi 

o Göz için IR tehlikesi  

 

TS EN 62471 standardına göre ölçümler iki yaklaşıma göre yapılmalıdır: 500 lx ışık  

yoğunluğunun elde edildiği bir mesafede ve ayrıca 20 cm'lik bir mesafe şartları da 

sağlanmalıdır. Bu ölçümlere dayanarak, lambalar daha sonra ait oldukları “Risk Grubu” (RG) 

göre sınıflandırılır. 

RG0 (İstisnai Grup): Temel felsefe, lambanın bu standarttaki risk unsurları için herhangi bir 

foto biyolojik tehlike ortaya çıkarmamasıdır. [2] 

RG1 (Düşük Risk):Temel felsefe, maruz kalmadaki normal davranış sınırlamalarından dolayı 

lambanın bir tehlike ortaya çıkarmamasıdır. [2] 

RG2 (Orta Risk): Temel felsefe, çok parlak ışık kaynaklarına olan riskten kaçınma tepkisinden 

veya ısıl bozulmadan dolayı lambanın bir tehlike ortaya çıkarmamasıdır. [2] 

RG3 (Yüksek Risk): Temel felsefe, ani veya kısa maruz kalma için lambanın normal olarak bir 

tehlike ortaya çıkarabilmesidir. [2] 
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İLKÖĞRETİM DERSLİKLERİNDE GÜNIŞIĞI PERFORMANSININ 

TS EN 17037 STANDARDI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR 

ÇALIŞMA 

 

Pınar BİRCAN                    Alpin KÖKNEL YENER 

 

Examination of Daylight Performance of Primary School Classrooms in terms of TS EN 

17037 Daylight of Buildings 

 
The effective use of daylight as a natural light source enables the minimization of the energy needed for 

illumination, while it positively affects users psychologically and biologically. One of the main objectives of the 

selection of educational buildings in the study is the occupation period of this typology, which enables efficient 

use of daylight. In this study, the classrooms are designed according to the recommendations that are stated in 
minimum design standards in educational buildings and they are evaluated in accordance with the criteria that 

are specified in TS EN 17037 Daylight of Buildings. 

 

Anahtar kelimeler: Günışığı faktörü, Eğitim yapıları, EN 17037,Günışığı performansı 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Küreselleşen dünyada minimum enerji tüketimi ilkesi ile oluşturulacak binaların önemi oldukça 

büyüktür. Bu amaçla günümüzde, binalarda aktif sistemler tarafından tüketilen enerjinin 

minimize edilmesi, bir başka deyişle doğal kaynakların etkin kullanılması hedeflenmektedir. 

Doğal ışık kaynağı olarak günışığının etkin kullanımı, aydınlatma amacıyla ihtiyaç duyulan 

enerjinin minimize edilmesine olanak sağlarken, kullanıcıları psikolojik ve biyolojik olarak 

olumlu etkilemektedir. 

 

Görsel aktivitelerin gün boyunca yoğun olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle eğitim binalarında 

günışığının etkin kullanımı; enerji, konfor ve sağlık açılarından önemle üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Günışığı kullanımı, öğrenme üzerinde faydalı olmakta ve öğrencilerin bu 

konuya dâhil edilmeleriyle enerjinin verimli kullanılması bilinci oluşturulabilmektedir. 

Öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performansın doğal ışık miktarı ile bağlantılı olduğu 

yapılan deneysel çalışmalar ile ortaya konmuştur [1, 2]. 

 

Ülkemizde ilköğretim binalarının tasarımı ve yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

hazırlanmış olan tip projelerin detaylandırılmasına ilişkin Eğitim Yapıları Asgari Tasarım 

Standartları Kılavuzu, günışığı açıklıklarının tasarımına ilişkin bazı öneriler içermektedir [3]. 

Bu çalışmada, söz konusu kılavuz çerçevesinde ele alınan derslik hacimlerinde sağlanan 

günışığı performansının “TS EN 17037 Binalarda Günışığı” standardında belirtilen kriterler 

doğrultusunda değerlendirilmesi hedeflenmiştir [4]. 

 

 

2. MEB EĞİTİM YAPILARI ASGARİ TASARIM STANDARTLARI KILAVUZU 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 2015 yılında yayınlamış olduğu 

Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu; projelerde uyulması gereken standartları 

anlatan ve planlamalara yön veren bir kılavuz olarak hazırlanmıştır [3]. Dersliklerin 

yönlendirilmesiyle ilgili öneriler iklim bölgelerine bağlı olarak verilmiş, derslik tasarımının 

öğrencilerin sol taraftan gün ışığı alacak şekilde olması gerektiği belirtilmiştir. Aydınlık düzeyi 
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genel eğitim alanlarında en az 300 lx, Kütüphane ve laboratuarlarda en az 500 lx, koridor vb. 

alanlarda en az 150 lx olmalıdır. Derslik pencerelerinin alanının taban alanına oranı en az % 25 

olmalıdır. Bu oran bulunduğu iklim bölgesinin özelliklerine bağlı olarak %50 oranına kadar 

arttırılabilir. Sıcak nemli ve sıcak kuru iklim bölgelerinde pencereler ile sağlanacak doğal 

havalandırma önemlidir. Güneş ışığını en az geçiren, en fazla yansıtan cam türleri 

kullanılmalıdır. Güney yönündeki pencereler, söveler, güneş kırıcılar, seperatörler gibi gölge 

oluşturacak mimari elemanlarla desteklenmelidir [3]. 

 

 

3. TS EN 17037 BİNALARDA GÜNIŞIĞI STANDARDI  

 

TS EN 17037Binalarda Günışığı Standardı CEN/TC 169 “Lightandlighting - Işık ve 

aydınlatma” Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış, CEN tarafından 29.07.2018 tarihinde 

onaylanmış ve Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulu'nun 28.01.2019 tarihli toplantısında 

Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu standartta mekânlarda 

günışığının minimum performansını tanımlamaktadır. Günışığı ile aydınlatılan hacimler için; 

Minimum Günışığı Sağlanması, Minimum Dış Görüşün Sağlanması, Minimum Güneş Işığına 

Maruz Kalma ve Minimum Kamaşma Kontrolü başlıkları altında öneriler sunmaktadır. Bu 

standart, günışığının herhangi bir tipolojideki binanın aydınlatma gereksinimlerine önemli 

derecede katkısının olması gerektiğini öne sürmektedir. Pencere ve çatı ışıklıkları yıl boyunca 

yeterli günışığını sağlamak üzere uygun boyutlara sahip olmalıdırlar. Bir mekânda alanın belirli 

bir yüzdesinde yıllık günışığı saatlerinin en az %50’sinde minimum hedef aydınlık düzeyinin 

sağlanması “minimum günışığının sağlanması” anlamına gelmektedir. 

 

Bu çalışmada MEB kılavuzuna uygun olarak tasarlanan derslik hacminin standartta verilen 

kriterlerden minimum günışığının sağlanması kriterine göre değerlendirilmesi 

hedeflenmektedir. Minimum günışığının sağlanması kriteri Çizelge 1’de açıklanmıştır. Hedef 

günışığı faktörü DT, Minimum hedef günışığı faktörü DTM, yıl boyunca gündüz saatlerinin 

yarısından fazlasında 300 lx değerini sağlayan günışığı faktörü D300, yıl boyunca gündüz 

saatlerinin yarısından fazlasında 100 lx değerini sağlayan günışığı faktörü D100 olarak ifade 

edilmiştir. 

 

 
Çizelge 1. TS EN 17037 Binalarda Günışığı Standardına Göre Minimum Günışığının Sağlanması Kriteri 

 

Öneri Seviyesi 

Günışığı Açıklık 

Tipi Aydınlık  Düzeyi Günışığı Faktörü 

Minimum Öneri 

Cephe Açıklığı 

300 lx Mekanın %50'sinde,                      

Günışığı saatlerinin %50’sinde                                      

ve                                                                   

100 lx Mekanın %95’inde, 

Günışığı saatlerinin %50'sinde 

DT > D300 mekânın %50’sinde 

 

DTM > D100 mekânın %95’inde  

Çatı Açıklığı 300 lx Mekânın %95’inde, 

Günışığı saatlerinin %50'sinde 
DTM > D300 mekânın %95’inde  

 

Avrupa Standartlar Komitesine (CEN) üye ülkelerin başkentleri için Ev,d,med  (gökten gelen 

yayınık ışığın yatayda oluşturduğu medyan aydınlık düzeyi) değerleri ve buna bağlı olarak 

hacimde sağlanması gereken minimum ortalama günışığı faktörü verilmiştir. Ankara ili için 

Ev,d,med=19 000lx olarak verilmiş, hacimlerde günışığı saatlerinin %50'sinde 300 lx değerinin 

sağlanması için Minimum Günışığı faktörü %1.6 ve 100 lx için %0.5 olarak belirtilmiştir [4]. 
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4. ELE ALINAN DERSLİK İÇİN GÜNIŞIĞI PERFORMANSI DEĞERLENDİRME 

ÇALIŞMASI 

 

Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu’nda yer alan öneriler doğrultusunda 30 

öğrenci kapasiteli olarak tasarlanan derslik hacmi, kişi başına minimum 1.60m2alan sağlayacak 

biçimde 6.80x7.70x3.80 m olarak boyutlandırılmıştır. Derslik iç yüzeylerinin ışık yansıtma 

katsayıları TS EN 12464-1 standardına uygun olarak duvarlar için 0.55, tavan için 0.70 ve 

döşeme için 0.30 alınmıştır [5]. Pencere camının ışık geçirme katsayısı Milli Eğitim Bakanlığı 

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılında yayınlanan Eğitim Kurumları 

İnşaatları İnşaat İşleri Mahal Listeleri ve Açıklamaları yayını baz alınarak 0.60 alınmıştır [6]. 

Senaryo 1’de, günışığı açıklığı tasarımı MEB kılavuzunda önerilen “Pencere Alanı/Taban Alanı 

= minimum %25” kriterini sağlayacak biçimde yapılmış, cepheye 1.70x1.95 m boyutlarında 4 

adet pencere yerleştirilmiştir. Pencerelerin bitmiş döşeme kotundan yüksekliği kılavuzun 

belirttiği şekilde 0.90 m’dir. Çizelge 2’de Senaryo 1’e ilişkin hacim özellikleri ve pencere 

bilgileri verilmiştir. 

 
Çizelge 2. Senaryo 1-Hacim özellikleri ve pencere bilgileri 

S1 

 

 

Öğrenci Kapasitesi: 30 

Hacim Boyutları: 6.80 m x 7.70m 

Hacim Yüksekliği 3.80m 

Derslik Alanı: 52.36 m² 

Pencere Boyutları: 1.70 m x 1.95 m 

Pencere Adedi: 4 

Camın ışık geçirme 

katsayısı: % 60 

Pencere Alanı/Taban 

Alanı: % 25.32 

Hesap Yüzeyi 

Yüksekliği: 0.85m 

 

DIALuxevo simülasyon programı ile Kapalı Gök Koşulu altında Günışığı Faktörü 

hesaplamaları gerçekleştirilmiş ve Senaryo 1 için ortalama günışığı faktörü %2.28 olarak 

hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer, Ankara’da ele alınan derslik alanının %50’sinde ortalama 

300 lx günışığı aydınlığının sağlanması için gerekli olan %1.60 değerinin üzerindedir. 

 

TS EN17037 standardında sunulan minimum değeri gerçekleştirmek üzere cephesine 1.50x1.70 

m boyutlarında 4 adet pencere yerleştirilen yeni bir derslik oluşturulmuştur. Senaryo 2 olarak 

adlandırılan bu dersliğe ilişkin hacim özellikleri ve pencere bilgileri Çizelge 3’te verilmiştir.  
 

Çizelge 3. Senaryo 2-Hacim özellikleri ve pencere bilgileri 

S2 

 

 

Öğrenci Kapasitesi: 30 

Hacim Boyutları: 6.80 m x 7.70m 

Hacim Yüksekliği 3.80m 

Derslik Alanı: 52.36 m² 

Pencere Boyutları: 1.50 m x 1.70 m 

Pencere Adedi: 4 

Camın ışık geçirme 

katsayısı: % 60 

Pencere Alanı/Taban 

Alanı: % 19.48 

Hesap Yüzeyi 

Yüksekliği: 0.85m 
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Kapalı Gök Koşulu altında Günışığı Faktörü hesaplamaları gerçekleştirilen Derslik S1 için gün 

ışığı faktörü ortalama değeri ve değer eğrileri Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 

 
 

Şekil 1. Senaryo 1 için Gün ışığı faktörü ve değer eğrileri 

 

 

Yapılan simülasyonlar sonucunda elde edilen %2.28 oranındaki gün ışığı faktörü standardın 

(%1.60) üzerinde bir sonuç vermiştir. Derslik hacmi aynı tutularak pencere alanı/taban alanı 

oranı %19,48’e düşürülen Derslik S2’de ise gün ışığı faktörü %1.60 olarak hesaplanmıştır. 

Derslik S2 için gün ışığı faktörü ortalama değeri ve değer eğrileri Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Senaryo 2 için Gün ışığı faktörü ve değer eğrileri 
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Alınan gün ışığı faktörü sonuçlarına göre her iki derslik hacmi için de günışığı saatlerinin 

%50'sinde 300 lx değerinin sağlanması için Minimum Günışığı faktörü %1.6 ve 100 lx için 

gerekli %0.5 Minimum Günışığı faktörünün sağlandığı görülmektedir. Ancak yıl içerisindeki 

aydınlık düzeyi dağılımının sonuçlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak amacı ile pencere 

tasarımları birbirinden farklı olan Senaryo 1 ve Senaryo 2 için belirlenen temsili gün ve 

saatlerde DIALuxevo programı ile simülasyonlar yapılmıştır. 

 

Derslik hacimlerinde sağlanması gereken ortalama aydınlık düzeyi 300 lx değerinin yıllık 

kullanım saatleri baz alınarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ancak Çizelge 1’de verilen 

kriterlere göre bu değerin yıllık günışığı saatlerinin %50'sinde, mekanın %50’sinde sağlanması 

gerekmektedir. Mekânın %952inde sağlanması gereken değer ise 100 lx olarak verilmiştir. Bu 

nedenle Senaryo 1 ve 2’nin yıllık günışığı performansı 2 farklı zaman çizelgesi dikkate alınarak, 

mekanın %50’si ve mekanın %95’i için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

 

2018-2019 eğitim dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak 15 Eylül-15 Haziran 

tarihleri arasındaki hafta içi günler ve günlük 9 saat çalışma süresi ele alındığında toplam 1755 

saat kullanım süresi belirlenmiş, bu zaman aralığını temsilen 15 Ekim, 15 Ocak ve 15 Nisan 

tarihlerinde saat 9.00, 12.00 ve 15.00 için simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 

 

Yıllık günışığı saatlerini baz alan değerlendirmede ise 15 Ekim, 15 Ocak, 15 Nisan ve 15 

Temmuz tarihlerinde saat 9.00, 12.00 ve 15.00 için simülasyonlar yapılarak toplam 4380 saat 

ele alınmıştır. 

 

Temsili saatler standardın belirttiği üzere yıllık gün saatini temsilen ve çalışmaya ek olarak okul 

çalışma saatleri için belirlenmiştir. Çalışmanın yıllık çalışma saatleri açısından da 

değerlendirilmesindeki amaç mekânın işlevine bağlı olarak da standart çerçevesinde verilen 

önerilerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesidir. 

 

Aydınlatma simülasyonları, standardın belirttiği şekilde CIE Kapalı Gök Koşullarında (ISO 

15469:2004), cam kirlenme faktörü hesaba katılarak ve CIE 171:2006 yayınında tanımlanan 

araçlarla yapılmıştır [7,8]. Simülasyonlarda, döşemeden 0.80m yükseklikte ele alınan yatay 

çalışma düzlemi mekânın %95’ini ve %50’sini kapsayacak şekilde 2 farklı hesap yüzeyi olarak 

ele alınmıştır. Çizelge 4’te simülasyon sonuçları görülmektedir, gri hücreler Çizelge 1’de 

verilen referans değerin altında kalan değerleri ifade etmektedir. Tüm değerler temsil ettikleri 

saatler ile çarpılarak yıllık değerlendirmeye katılmaktadır.  
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Çizelge4. S1 ve S2 senaryolarında kapalı gök koşulunda gerçekleşen yıllık günışığı aydınlığı simülasyon 

sonuçları 

 

Hesap Tarihi 

Yıllık 

Gün 

Saati 

için                

Temsil 

Ettiği 

Saat 

Çalışma 

Saati 

için                

Temsil 

Ettiği 

Saat 

S1 S2 

Saydamlık Oranı: %47,80 Saydamlık Oranı: %36,77 

PA/TA Oranı: %25,32 PA/TA Oranı: %19,48 

Ortalama Günışığı Aydınlığı (lx) Ortalama Günışığı Aydınlığı (lx) 

Mekanın 

%95'inde 

Mekanın 

%50'sinde 

Mekanın 

%95’inde 

Mekanın 

%50'sinde 

15 Ekim 09.00 304 165 185 311 138 236 

15 Ekim 12.00 228 165 333 560 249 424 

15 Ekim 15.00 304 165 264 443 197 336 

              

              

15 Ocak 09.00 270 192 72 122 54 92 

15 Ocak 12.00 270 192 235 395 176 299 

15 Ocak 15.00 279 192 192 331 147 250 

              

              

15 Nisan 09.00 535 228 263 443 197 335 

15 Nisan 12.00 321 228 426 716 319 542 

15 Nisan 15.00 535 228 374 629 280 476 

              

15 Temmuz 
09.00 460 - 334 560 231 393 

15 Temmuz 

12.00 276 - 506 849 350 595 

15 Temmuz 

15.00 598 - 460 772 318 542 

              

Yıllık Gün Saati  4380   

Yıllık Gün 

Saatinin %94'ü 

Yıllık Gün 

Saatinin %94'ü 

Yıllık Gün 

Saatinin %94'ü 

Yıllık Gün 

Saatinin %74'ü 

Yıllık Çalışma 

Saati    1755 

Yıllık Çalışma 

Saatinin %89'u 

Yıllık Çalışma 

Saatinin %89'u 

Yıllık Çalışma 

Saatinin %89'u 

Yıllık Çalışma 

Saatinin%57'si 

 

Gerçekleştirilen simülasyonlar sonucunda; 

 S1 dersliğinde, Kapalı Gök Koşulları altında mekânın tamamında Yıllık Gün Saatlerinin 

%94’ünde yeterli günışığının sağlandığı, ancak mekânın %50’sinde Ocak ayının temsil 

ettiği dönem dışında kalan zamanlarda özellikle pencereye yakın bölgelerde görsel 

konforu olumsuz etkileyebilecek yüksek aydınlık düzeylerinin gerçekleştiği 

görülmektedir.  

 S1 dersliğinde yıllık çalışma saatlerinin %89’unda hedeflenen aydınlık düzeyi 

sağlanabilmektedir.  

 S2 dersliğinde ise Yıllık Gün Saatlerinin %74’ünde, çalışma saatlerinin %57’sinde 

hedeflenen aydınlık düzeyine ulaşılmıştır. Ocak ayının temsil ettiği dönem dışında kalan 

zamanlarda özellikle pencereye yakın bölgelerde görsel konforu olumsuz 

etkileyebilecek yüksek aydınlık düzeylerinin gerçekleştiği görülmektedir. 
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Şekil 1’de her iki derslikte Ocak ayında saat 9.00, 12.00 ve 15.00için yapılan simülasyonlarla 

elde edilen aydınlık düzeyi değer eğrileri verilmiştir. Ocak ayı Saat 9.00 için yapılan 

simülasyonlarda aydınlık düzeyinin her iki derslik için de mekânın tamamında 100 lx’ün, 

mekânın %50’sinde de 300 lx’ün oldukça altına düştüğü görülmektedir. Ocak ayının temsil 

ettiği kış aylarında her iki derslikte pencereye uzak bölgelerin yeterli günışığı alamadığı, 

öğrencilerin görsel konfor açısından olumsuz etkilenebileceği ve bu dönemde yapay 

aydınlatmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 3. Senaryo 1 ve 2 için 15 Ocak tarihinde aydınlık düzeyleri değer eğrileri 

 

 

5. SONUÇ  

 

Bu çalışmada, Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu çerçevesinde ele alınan 

bir derslik hacminde sağlanan günışığı performansının “TS EN 17037 Binalarda Günışığı” 

standardında belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 

Yapılan simülasyon çalışmaları sonucunda; söz konusu kılavuzda yer alan günışığı açıklığına 

ilişkin Pencere Alanı/Taban Alanı oranının TS EN 17037 Binalarda Günışığı standardında 

tanımlanan Minimum Günışığı konusundaki kriteri sağladığı, ancak eğitim yapılarında görsel 

konfor koşullarının sağlanması açısından daha detaylı değerlendirmelerin gerekli olduğu ortaya 

konulmuştur. Günışığının gün içindeki ve yıl içindeki değişkenliği göz önüne alınarak, yeterli 

aydınlığın sağlanması, dış ortam ile yeterli görsel bağlantı, güneşten yararlanma ve 

kamaşmanın önlenmesi kriterlerinin eğitim yapıları tasarımında kılavuz niteliği taşıyan 
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yayınlarda ayrıntılı olarak yer alması faydalı olacaktır. 
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KÜLTÜR VARLIKLARININ DÖNÜŞÜMÜ İLE SOKAK ÖLÇEĞİNDE 

AYDINLATMA TASARIMI DEĞERLENDİRMESİ: KAYSERİ-ALİ SAİP PAŞA 

SOKAĞI 

 

Melike Özömer             Özlem Sümengen 

 

Evaluation of Lighting Design in the Street Scale with the Transformation of  

Cultural Assets: Kayseri-Talas Ali Saip Paşa Street 
 

Conservation and transformation of cultural buildings, it provides the survival of the historical buildings that are 

the heritage of the city. In order to effectively perceive the cultural assets that are sustained in this transformation 

process, a good exterior lighting design is needed. An aesthetic design is needed after the physical vision 

conditions are provided during the lighting design. The lighting design needs to be projected during the restoration 

or re-use of cultural structures to be transformed in the city. In this study, lighting design during the restoration 

process of registered and traditional buildings which are transformed by urban-cultural transformation in Ali Saip 

Paşa Street in Kayseri is examined. After examining the place of lighting in the design process and the current 

situation of historical building and environmental lighting, after the lighting design and projecting process of 

cultural assets; The importance of maintenance and use of lighting is emphasized. 
 

Anahtar Kelimeler: Dış aydınlatma, Kentsel aydınlatma, Tarihi yapılarda aydınlatma, 

Kayseri Ali Saip Paşa Sokağı, Aydınlatmada süreklilik 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Mevcut tarihi yapıların farklı kullanımlara yönelik düzenlenmesi olarak adlandırılan "yeniden 

işlevlendirme" kavramı, sürdürülebilirlik ve kültür varlıklarını korumak için önemli bir mimari 

davranış biçimidir. Tarihi yapıları korumanın en iyi yolu insan kullanımına açarak mekânların 

yaşamasını sağlamaktır.  

 

Kentin mirası olan tarihi yapıların onarılarak ve yeni işlev verilerek kullanılması, kent 

kültürünün yaşaması ve devam etmesi için gerekli olan bir eylemdir. Kültür varlıklarının 

yeniden işlevlendirme sürecinde eski yapıdan farklı bir mekânsal kullanım sağlanacağı için 

yapının kullanım amacına yönelik uygun ve yapının algılanabileceği bir dış aydınlatma tasarımı 

yapılmalıdır. Yapının kentte algılanabilmesi için tarihi yapı ve çevresinin de bu anlamda 

özelleştirilmesi gerekmektedir. Tarihi yapı ve çevresinde aydınlatma tasarımı yapılırken görsel 

konforun sağlanması başta olmak üzere, estetik ve yapının kimliğine uygun, anıtsal nitelik 

oluşturacak bir dış aydınlatma tasarımı yapılmalıdır ve bu tasarım restorasyon sürecinde ele 

alınmalıdır. 

 

İyi bir dış aydınlatma, birçok fizyolojik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verebildiği gibi, şehrin 

maddi ve manevi güzelliklerini ortaya çıkararak estetik duygulara hitap etmektedir. Kentlerin 

sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin geceleri aydınlatılması, canlı ve büyülü bir 

atmosferin oluşmasını sağlayarak ilgi çekmekte ve böylece kentin turizmine katkı 

sağlamaktadır [1].  

 

Bu çalışmada Kayseri’de bulunan Ali Saip Paşa Sokağı’ndaki kentsel-kültürel dönüşümü 

sağlanan tescilli ve geleneksel yapıların restorasyon sürecindeki ve mevcut durumdaki 

aydınlatma tasarımı incelenerek; kültür varlıklarının aydınlatma tasarımının süreci ve 

sonrasındaki düzensizlikler ortaya konarak bakım ve onarım sürekliliğinin önemine vurgu 

yapılması amaçlanmaktadır. 
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2. TARİHİ ÇEVREDE KORUMA VE RESTORASYON ALANLARINDA DIŞ 

AYDINLATMANIN YERİ VE ÖNEMİ 

 

Kentin mirasını oluşturan önemli tarihi yapıların restore edilerek günümüzde de, aynı işlevde 

ya da yeni işlevi ile kullanılması öncelik verilmesi gereken bir durumdur. Tarihi yapılar 

restorasyon ile tekrar kente kazandırılırken, yapının ziyaretçiler tarafından algılanabilmesi ve 

kullanılabilmesi için görsel ihtiyaçları karşılayacak doğru bir aydınlatma tasarımının yapılması 

gerekmektedir [2].  

 

Kent aydınlatmasının bütününde hem aydınlatılan çeşitli öğelerle, hem de yeni ve eski yapı 

aydınlatmasının bir düzen içinde olmasıyla modern kent kültürü oluşur. Aydınlatma ile tarihi 

yapılar görünür ve yaşanır hale gelmekte ve bu sayede güncelliğini yitirmiş kentsel alanlara 

kimlik kazandırılarak tarihi çevre korumanın gerekleri başarılı bir uygulama ile yerine 

getirilmektedir [3]. 

 

Kültür varlıklarının gece aydınlatılması yapının kentteki gündüz algısından farklı bir algı 

oluşturmaktadır. Kültür varlıklarının ve çevresinin aydınlatılması toplum algısı ve kent silueti 

açısından önemlidir, bu yüzden restorasyon sürecinde yapıların nasıl aydınlatılacağına öncelikli 

olarak karar verilmelidir. Aydınlatma tasarımının doğru yapılması yapının kullanıcı algısını 

olumlu etkileyerek kullanım ömrünü de uzatmaktadır. 

 

Hatalı ve gereğinden fazla yapılan aydınlatma, enerji tüketimini arttırmanın yanı sıra ışık 

kirliliği oluşturmaktadır. Aydınlatılacak yapıların sayısı kadar, aydınlatılmasına karar verilen 

yapıların da enerji tüketimini azaltacak şekilde aydınlatılması son derece önemlidir. Bu amaç 

ile yapılan aydınlatma tasarımında enerji etkin aydınlatma teknolojisi kapsamındaki lamba ve 

armatürlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir [2].  

 

Tarihi Çevrede Mimari Aydınlatma Tasarımı Süreci 

Tarihi çevrede aydınlatma tasarımı, restorasyonu yapılmış ya da özgün durumdaki tarihi 

yapıların geceleri algılanabilmesi ve yaşayabilmesi için aydınlatma projelerinin gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Disiplinlerarası bir çalışmayla tarihi yapının geçmişine, mimari ifadesine, 

restorasyon kuramlarına uygun bir aydınlatma projesi hazırlanması gerekmektedir. [3]. 

 

Aydınlatma tasarımı yapılması düşünülen tarihi yapı ve çevresi, bulunduğu bölgeye, sosyal ve 

kültürel kullanımına bağlı olarak titizlikle analiz edilmelidir. Tasarım sürecinde yapma 

aydınlatma sistemlerinin başta tarihi yapıda kalıcı bozulmalara yol açmayacak şekilde 

konumlandırılması ve uygulama esnasında da özenli kullanılması gerekmektedir. Aynı 

zamanda; yapının; yapma aydınlatma sistemleri uygulanırken zarar görmemesi sağlanmalıdır. 

Modern aydınlatma teknolojisinde tarihi yapı ve çevrenin aydınlatması kültür varlıklarının daha 

uzun süre yaşamasını sağlamaktadır. Dış aydınlatma ve tarihi çevreye bağlı olarak birçok 

uluslararası standart ve yönetmelik bulunmaktadır. EN 12464-2:2014 Outdoor Work Places 

standardında yer alan bazı dış aydınlatma kriterleri şu şekildedir;  

 Güvenli aydınlatılan bir çevre sağlayan ve düzgün dağılımlı ışık yayan aydınlatma 

tasarımı yapılmalıdır. 

 Görüş alanı içerisindeki aydınlık alanların ışık düzgünlüğü ve aydınlık düzeyleri 

kamaşma yaratmayacak şekilde düzenlenmelidir.  

 Aydınlatma tasarımının;  mevcut dokuyu ve yapılı çevreyi vurgulaması ve gerekli 

yerlerde doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. 

 Renksel geriverim ve ışık rengi doğru belirlenmelidir. 
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 Enerji etkin bir aydınlatma sistemi kullanılması ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun  

olarak tasarlanmasına özen gösterilmelidir.  

 Uygulama sistemini belirleyerek lamba ve armatürlerin bakım, onarım ve yenilenmesini 

içeren kapsamlı bir bakım programı hazırlanarak, ona uygun bir aydınlatma tasarımı 

yapılmalıdır [4]. 

 

 

3. ÇALIŞMA ALANI -TALAS, ALİ SAİP PAŞA SOKAĞI 

 

Çalışma alanı olarak seçilen; Talas İlçesi, Kayseri'nin doğusunda, şehir merkezinin yaklaşık 8 

kilometre uzağında bulunmaktadır. Talas, Geç Osmanlı Döneminde, Türk, Ermeni ve Yunan 

nüfusunun geleneksel yerel dokusunu içermekte olup günümüzde de tarihi evlerin yoğun olarak 

bulunduğu önemli bir bölgedir. Kayseri’nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Talas, yoğun 

göçle birlikte hızla gelişen ve büyüyen bir bölge haline dönüşmüştür. Artan nüfus; kültür, sanat, 

ticaret, eğlence ve konaklama alanlarında çeşitli ihtiyaçlar doğurmuştur.  

Talas kentsel sit alanı içinde yer alan Ali Sait Paşa Sokağında 18’i tescilli olup 31’i geleneksel 

özellik gösteren yapılar için koruma ve dönüştürme kararı verilmiştir. Sokakta bulunan tescilli 

ve tescilsiz yapıların belirlenen cepheleri, avlu duvarları, tolleri, müştemilatları vb. sokak 

dokusunu tanımlayan ögelerin oluşturduğu doku bütünlüğünün, koruma kavramı çerçevesinde 

ele alınarak rölöve, restitüsyon, restorasyon ve kentsel tasarıma yönelik çalışmaların 

yürütülmesi ve bu yolla Talas ilçesinin tarihsel dokusunun, zamanın ve insan kaynaklı 

faaliyetlerin etkisine karşı sürdürülebilirliğinin sağlanması ve aynı zamanda mekânsal anlamda 

iyileştirme sağlanarak Talas’ta yaşayan halkın daha kaliteli ve sağlıklı bir çevreye 

kavuşturulması hedeflenmiştir [5]. 

Ali Saip Paşa Sokağında bulunan tescilli konak ve geleneksel evlerin 2014 yılında restorasyon 

çalışmaları tamamlanarak kafeterya, atölye ve ticari alanlar olarak kültür turizmine “Osmanlı 

Sokağı” adında açılmıştır. Şekil 1’de Ali Saip Paşa Sokağı ve sokakta bulunan tescilli ve 

geleneksel yapılar gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.Talas Ali Saip Paşa Sokağı [5] 

 

Ali Saip Paşa Sokağı Kültür Varlıkları ve Çevre Aydınlatmaları Yaklaşımları 

 

Ali Saip Paşa Sokağı’nın restorasyon sürecinde yapılan aydınlatma tasarımında; tamamı 150w 

ve renk sıcaklığı 2700 K olan CDMT (metal halide) lambalardan oluşan, dolaysız ışık 

yayılımına sahip sokak aydınlatmaları kullanılmıştır. Cephe aydınlatmaları ise kültür 
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varlıklarının yapı yüzeylerine dokunmadan, yere gömme 5w ve 9w, renk sıcaklığı 3000 K olan 

LED aydınlatma armatürü ile sağlanmıştır. Şekil 2’de Ali Saip Paşa Sokağı aydınlatma planı 

ve armatür yerleşimleri gösterilmiştir.  

 

 
 

          150W G12 Metal Halide (CDMT) sokak lambası               5 W-9W LED yere gömme armatür   

 
Şekil 2: Ali Saip Paşa Sokağı Aydınlatma Planı [5] 

 

Yaklaşık 500 m. uzunluğuna sahip olan Ali Saip Paşa Sokağı’nda 50 adet sokak lambası ve 145 

adet yere gömme LED armatür kullanılmıştır. Kullanılan armatürlerin sokak kesitindeki 

görünüşleri Şekil 3’de A tescilli yapısı ile birlikte verilmiştir. 

 
Şekil 3. Talas Ali Saip Paşa Sokağı, A Tescilli Yapısı Kesit ve Görünüşü [5] 

 

Çalışmanın amacında da yer aldığı üzere, tasarımın ilk hali zaman içinde gelişigüzel 

uygulamalar ile özgünlüğünü koruyamamış ve Ali Saip Paşa Sokağında bulunan 50 sokak 

lambası içerisinde tasarımın ilk hali ile birlikte 5 farklı lamba tipolojisi tespit edilmiştir. Projede 

yer alan Metal halide lambalar, bakım ve onarım sırasında kompakt fluoresan ve LED lambalar 

LED -yere gömme armatür 

LED-yere gömme armatür 
Sokak Lambası 

Sokak Lambası 
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ile değiştirilerek; geriye sadece 2 adet metal halide lamba kalmıştır. Mevcut durumda; 29 adet 

kompakt fluoresan lamba kullanılan sokakta, 27 adetinin renk sıcaklığının 2700 K iken 2 

adetinin ise 6500 K olduğu tespit edilmiştir. Toplamda 19 adet kullanılan LED lambaların da 9 

adetinin 2700 K, 10 adetinin ise 6500 K renk sıcaklığında olduğu belirlenmiştir. Kullanılan 

lambaların renksel geriverimleri (Ra)=80’dir ayrıca sokaktaki 50 adet sokak lambasından 4 

adetinin çalışmadığı gözlenmiştir.  Sokak aydınlatma armatürü içerisinde bulunan lamba tipleri, 

adetleri, renk sıcaklıkları ve renksel geriverimleri Çizelge 1’de lamba görselleri ile birlikte 

verilmiştir.  

 
Çizelge 1: Armatürlerde Kullanılan Lamba Tipolojileri ve Özellikleri  

 

Lamba Tipi Kompakt Fluoresan LED  
Metal Halide-

CDMT 

Adet 27 Adet 2 Adet 9 Adet – 3 Adet 7 Adet 2 Adet 

Renk Sıcaklığı 

(K) 
2700 K 6500 K 2700 K – 6500 K 6500 K 2700 K 

Renksel 

Geriverim (Ra) 
80 80 80 80 80 

Lamba 

Tipolojileri 
 

 

 

 

 

Lamba Görselleri 

     

 

 

Özgün tasarımda yer alan ve metal halide (CDMT) kullanılan sokak aydınlatmasına ilişkin gece 

ve gündüz görselleri Şekil 4’te görülmektedir. 
 

 

  
 

Şekil 4: Talas Ali Saip Paşa Sokağı, Sokak Aydınlatma Armatürü Gece ve Gündüz Görünümü (Özömer, 2019) 
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Şekil 5.Talas Ali Saip Paşa Sokağı, Cephe Aydınlatması için yere gömme LED Armatürler (Özömer, 2019) 

 

Ali Saip Paşa Sokağında bulunan tescilli ve geleneksel yapıların cephe aydınlatmalarında 

kullanılan yere gömme LED armatürler Şekil 5’de gösterilmiştir. Bu sistemde, 9’lu 9w LED 

armatür ‘ün 19 adet, 5’li 5w LED armatürün ise 126 adet kullanıldığı belirlenerek; renk 

sıcaklıklarının 4000 K olduğu tespit edilmiştir. 
 

Diğer Aydınlatmalar-Reklam ve Tabelalar 

Ali Saip Paşa Sokağında bulunan yapılar ticari işlevle de kullanılmaktadır. Ticari kullanımlara 

ait reklam tabelaları için özel bir yer bulunmaması nedeni ile işletmeciler tarafından yapı 

yüzeylerine eklemeler yapılmıştır. Bu eklemelerde kullanılan gelişigüzel aydınlatma elemanları 

cephe ve sokak aydınlatmasına etki ederek hem ışık düzgünlüğünün bozulmasına hem de 

kamaşma oluşmasına neden olmaktadır. Şekil 6’da reklam ve tabela aydınlatmalarının 

sokaktaki dengesizlik yaratan etkisi görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 6.Talas Ali Saip Paşa Sokağı Reklam Aydınlatmaları (Özömer, 2019) 

 

Değerlendirme 
Önceki bölümlerde belirtildiği üzere Ali Saip Paşa Sokağı’nın restorasyon projesi sürecinde 

planlanan ve uygulanan aydınlatma tasarımının ilerleyen dönemlerde bakım ve onarım 

amacıyla uğradığı dönüşüm saptanmıştır. Bu bakım ve onarım değişiklikleri yapılırken özgün 

tasarımdan; farklı tipolojiye, ışık rengine ve enerji verimliliğine sahip bu lambalar sokak 

aydınlatmasının tüm algısını ve konforunu değiştirmiştir. Sokak aydınlatmasında belirli bir 

ritimde ilerleyen armatürler, farklılaşan lamba tipleriyle düzensiz aydınlık bölgeleri 

oluşturmaktadır. Süreçte yapılan değişikliklerde doğru lamba tipinin seçilmemesi ve doğru 

yönlendirme yapılmamasından dolayı, sokakta kamaşmaya ve buna bağlı olarak konforsuzluğa 

sebep olan alanlar ortaya çıkmıştır [Şekil 7]. Özgün aydınlatma tasarımının kontrolsüzce 

dönüşmesinden kaynaklanan konforsuzluk ve düzensizlik, farklılaşan lamba tipleri, ışık 

renkleri ve şiddetleri ile Ali Saip Paşa Sokağı’nda gözlemlenebilir durumdadır. 
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Şekil 7: Zaman içinde Farklılaşan Lamba Tipolojilerinin Oluşturduğu Konforsuz Alanlar (Özömer, 2019) 

 

Yapı cephelerinin aydınlatılması için özgün projede yer alan 145 adet yere gömme LED 

armatürlerin; günümüzde kullanılmaz durumda olduğu ve cephe aydınlatmalarının sokak 

aydınlatmalarına önemli derecede etki ettiği gözönüne alınarak başlangıçta planlanan görsel 

algının şu an tamamen değiştiği gözlemlenmiştir [Şekil 8].  

 

  
 

Şekil 8.Talas Ali Saip Paşa Sokağı, Farklılaşan Cephe Aydınlatmasının Sokak Algısına Etkisi (Çam, 2015- 

Özömer, 2019) 

 

Reklam ve tabela aydınlatmalarının oluşturduğu düzensizliğin yanı sıra; restorasyon sonrasında 

yapı cephelerinde özgün tasarımda yer almayan aydınlatma ögelerinin işletmeler tarafından 

cephelere eklendiği tespit edilmiştir. Bu değişimlerin tescilli veya dönem özellikleri taşıyan bu 

yapılara gerekli izinler alınmadan projeye müdahale edilerek yapıldığı; sonrasında da 

denetlenmediği görülmektedir. 

 

 

SONUÇ  

Her şehrin bir karakteri ve tarihi olması  nedeni ile hem mimari, hem tarihi açıdan farklı 

öncelikler taşıyan aydınlatma aracılığı ile kentlilerin algısı ve bilinci geliştirilebilmektedir. Bu 

sayede kentsel koruma sağlanmakta, turizm geliştirilmekte ve tarihi çevre korunmaktadır. Aynı 

zamanda doğru bir aydınlatma ile bölgelerin estetik dokusu ve özgün değeri ortaya çıkmaktadır 

[3]. 

 

Kentteki tarihi çevre, sokağı ve peyzajı ile bir bütündür. Bu bütünün gece doğru algılanması, 

kent kimliği için oldukça önemlidir. Bu yüzden tarihi çevrede yapı aydınlatması ve sokak 

aydınlatması birlikte ele alınmalı ve doğru bir tasarım yapılmalıdır. Özellikle de korunan tarihi 

yapılarda aydınlatma tasarımının restorasyon ve yeniden işlevlendirme sürecinde tüm 

parametreler ile birlikte ele alınması gerekmektedir.  
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Çalışma alanı olarak seçilen Kayseri-Talas Ali Saip Paşa Sokağı yaklaşık beş yıldır faaliyette 

olup; sokağın restorasyon sürecinde planlanan tarihi yapı ve çevre aydınlatma tasarımı, 

restorasyon sonrası dönemlerdeki kontrolsüz ve gelişigüzel bakım ve onarımlarla değişikliklere 

uğramıştır. Değişimler sonrasında Ali Saip Paşa Sokağı için özgün tasarımda planlanan konfor 

ve görsel etki de değişerek, sokağın kentsel algısını tamamen farklılaştırmıştır. Ali Saip Paşa 

Sokağı’ndaki aydınlatma tasarımının kontrolsüzce dönüşmesi ve gelişigüzel uygulamaların 

önüne geçilmesi için doğru yaptırımlara gereksinim olduğu gözlenmiştir. 

 

Bu çalışmada, tarihi sokağın proje dışındaki müdahaleler ve bakım onarım faaliyetleri 

sonucunda algısının tamamen değişmesinin altı önemle çizilerek; tarihi yapı ve çevresinde 

doğru bir aydınlatma tasarımın yapılmasının öneminin yanı sıra çeşitli kontrol mekanizmaları 

geliştirilerek denetim sürekliliğinin sağlanmasının önemi ortaya konulmaktadır. Buna bağlı 

olarak; müelliflik kavramının aydınlatma tasarımı uygulamaları için de geçerli olması ve bu 

şekilde gerekli izinler alınmadan özgün projelere müdahale edilememesi için gerekli 

uygulamaların da başlatılması gerekmektedir.  

 

 

KAYNAKÇA 
 

1. Demiröz Y.,Acarkan B., “Tarihi Tapılarda Dış Cephe Aydınlatması ve Galata Kulesi Uygulaması”, 
emo Dergisi 2016; 110-114  

2. Cılasun A., Bayram G., “Kentsel Mirası Aydınlatma ile Görünür Kılmak: Tarihi İzmir Kadifekale 

Sarnıç Örneği”, Megaron 2016; 11 (2), 273-281 
3. Erdoğmuş B., “Tarihi Eserlerde Aydınlatma Tasarımının Kent Kimliğindeki ve Algısındaki Yeri”, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2008  

4. British Standarts EN 12464-2:2014 Outdoor Work Places 
5. PROMİM İç Mimarlık Tasarım Mimarlık Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticari LDT. Güniz Sokak 

33/14 Kavaklıdere 06700 Ankara 

 

 
Melike Özömer 

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı, 

Yüksek Lisans 

Gültepe Mah., Köşk Cad., Melikgazi/Kayseri 

0539 457 80 88 

melikeozomer@hotmail.com 

Özlem Sümengen 

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi 
Köşk Mahallesi, Talas Blv., Melikgazi/Kayseri 

0532 408 11 64 

osumengen@hotmail.com 

 

112



 

 

Aydınlatma Türk Milli Komitesi 

 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                               18-19 Eylül 2019 

 

 

KONUT YAŞAMA HACMİNDE GEREKLİ GÜNIŞIĞI AYDINLIĞINI 

SAĞLAYACAK PENCERE AÇIKLIĞININ BELİRLENMESİ 

 

Betül UÇ             Leyla DOKUZER ÖZTÜRK 

 

Determination of Window Openings to Provide the Required Daylight Provision in 

Living Rooms of Residences 

 
The contribution of daylight in interiors is of great importance in terms of well-being of occupants, providing 

visual connection with the outer environment, sunlight exposure and saving energy for electrical lighting. The 

criteria of using daylight are defined as daylight provision, view out in a space, exposure to sunlight, and 

protection against glare in the European Standard "EN 17037: Daylight of Buildings". The recommendations 

based on metric system regarding the four criteria are determined for three grades as minimum, medium, and 

high. In this study, the conditions that provide daylight illuminance in living spaces of residences according to the 

mentioned three degrees were investigated. Within the scope of this investigation it was determined that the 

window openings providing the desired daylight illuminance change according to the size, shape and direction of 

the rooms. In each room considered, the part of the reference plane which is acceptable in terms of daylight 

illuminance was determined. Accordingly, it has been possible to perform interior design arrangements to allocate 
these parts for activities requiring longer stay in rooms. 

 

Anahtar Kelimeler: Günışığı aydınlığı, Konut, Yaşama hacmi, Pencere özelliği 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Hacimlerin aydınlatılmasında günışığından yararlanılması insanların kendilerini iyi hissetmesi, 

dış ortam ile görsel bağlantının kurulması, güneşlenme ve lamba ışığı ile aydınlatmada 

tüketilecek enerjiden tasarruf edilmesi açılarından önemlidir. Yapıların günışığı ile 

aydınlatılmasına yönelik Avrupa Standardı ‘EN 17037: Daylight of Buildings’ içinde 

günışığından yararlanmanın ölçütleri günışığı aydınlık düzeyi, güneşlenme, dış ortamla görsel 

bağlantı ve kamaşmanın sınırlanması olarak belirtilmiştir [1]. Sıralanan her ölçüt için 

yararlanmanın/korunmanın düzeyine ilişkin, metrik sisteme dayanan öneriler en az, orta ve 

yüksek olmak üzere üç derece için saptanmıştır. Yeni yapılacak bir yapının arazi içindeki 

konum ve yönü, yapının çeşitli hacimlerinin boyut, biçim gibi özellikleri ile pencere özellikleri 

belirlenirken, bu ölçütlere ilişkin gereksinimlerin karşılanması önemli olacaktır. 

 

Bu çalışmanın amacı, konutun çeşitli işlevli hacimleri için ilgili standartta belirtilen ölçütlerin 

değerlendirmeye alındığı bir yaklaşım geliştirerek optimum pencere özelliklerini belirlemektir.  

Belirtilen amaca yönelik çalışmanın ilk aşamasında konutlardaki çeşitli işlevli hacimlere ilişkin 

kullanıcı sayısına bağlı olabilecek farklı boyut ve geometrik biçimler araştırılmıştır. Kare planlı 

ve en boy oranları farklı dikdörtgen planlı hacimler için minimum döşeme alanı saptanmış, 

ardından bu döşeme alanları ritmik adımlarla büyütülerek çok sayıda boyut ve biçimi farklı 

hacim elde edilmiştir. Her bir hacim için minimum günışığı aydınlığının sağlanması için gerekli 

pencere alanı hesaplanmıştır. Hesaplamalar iklim tabanlı günışığı simülasyon programı DIVA-

for-Rhino aracılığı ile yapılmıştır. İlk aşamada hacmin uzun kenarına ortalanmış tek pencere 

için işlem yapılmıştır. Sonraki aşamalarda pencere sayısı ve pencere duvarı sayısı artırılarak 

hesaplamalar sürdürülmüştür. Hacim ölçeğinde yapılan bu çalışmada sonuçların pencere 

duvarının baktığı yöne göre değişimi de araştırılmıştır. Günışığı aydınlığı açısından gerekli 

minimum koşulların sağlandığı hacim seçenekleri dış ortamla görsel bağlantı, güneşlenme ve 

kamaşmaya karşı korunma ölçütleri açısından da incelenerek optimum durumlar tespit 

edilecektir. Bu bildiride konutlardaki yaşama hacimlerinin bir duvarında tek pencere olması 
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durumu için hedeflenen günışığı aydınlığının sağlandığı koşullara yönelik incelemenin 

sonuçlarına örnekler verilmiştir.  

 

 

2. GÜNIŞIĞI AYDINLIĞININ SAĞLANMASI 
 

İşlevi ne olursa olsun her hacimdeki aydınlık gereksinimi olabildiğince günışığı ile 

karşılanmaya çalışılmalıdır. Bu bağlamda pencere açıklıkları yeterli düzeyde günışığının yıl 

boyunca hacmin içine alınmasını sağlamalıdır. Günışığı aydınlığını etkileyen birçok etken 

vardır. Bunların başlıcaları, yapının bulunduğu bölgenin iklimsel koşulları, yapı dışındaki 

yapay ve/ya da doğal engeller, yapının mimari özellikleri, pencerelerin boyut, sayı ve duvar 

içindeki konumu, camın ışık geçirme çarpanı, hacmin mimari özelikleri, iç yüzeylerinin 

renkleri ve baktığı yön olarak sıralanabilir. Günışığı ile sağlanan aydınlığın bağlı olduğu, 

pencere duvarının kalınlığı, parapet yüksekliği, pencerenin duvar kesiti içindeki yeri, 

doğramaların özellikleri, iç mimari elemanların özellikleri, konum ve renkleri gibi başka 

etkenler de vardır. 

 

Günışığı standardına göre, düşey pencereli hacimlerde hacmin referans düzleminin en az %50 

sinde en az 300 lx, referans düzlemin en az %95 inde ise en az 100 lx günışığı aydınlık düzeyi 

sağlanmalıdır. Belirtilen değerler yıllık günışığı saatlerinin, bir yıl içindeki gündüz saatlerinin 

toplamının yarısı olan en az 2190 saat sağlanmalıdır. Hacmin işlevine göre sağlanması 

hedeflenen değerler önerilen minimum aydınlıktan daha yüksek; 500 lx ya da 750 lx de olabilir. 

Hedeflenen aydınlık düzeyinin en az, orta ve yüksek olduğu üç derece için önerilen değerler 

Çizelge 1’de verilmiştir [1-2]. 
 

Çizelge 1. Günışığından yararlanmaya ilişkin önerilen dereceler [1-2] 

 

Düşey 

pencereler için 

önerilen 

derece 

Hedeflenen 

aydınlık düzeyi 

Hedeflenen 

aydınlık düzeyi 

için referans 

düzlemin 

yüzdesi 

Hedeflenen 

minimum 

aydınlık düzeyi 

 

Hedeflenen 

minimum aydınlık 

düzeyi için 

referans düzlemin 

yüzdesi 

Günışığı 

saatlerinin 

yüzdesi 

En az 300 lx % 50 100 lx % 95 % 50 

Orta 500 lx % 50 300 lx % 95 % 50 

Yüksek 750 lx % 50 500 lx % 95 % 50 

 

 

3. ÇALIŞMANIN KOŞULLARI VE KABULLER 
 

Bu çalışma İstanbul ilinin coğrafi konumu ve iklimsel verileri dikkate alınarak yapılmıştır.  

Konutlardaki yaşama hacminin döşeme alanının biçim ve büyüklüğüne ilişkin seçenekler, 

kullanıcı sayısındaki farklılıklar da göz önünde bulundurularak temel yapı tasarım kitapları, 

İstanbul İmar Yönetmeliği ve konu ile ilgili yayınlanmış çalışmalardan yararlanarak 

oluşturulmuştur (Çizelge 2) [3-6]. Döşeme alanı 20 - 50 m2 olarak değerlendirilmiştir. Kare ve 

dikdörtgen olmak üzere iki farklı hacim geometrisi için işlem yapılmıştır. Kare planlı 

hacimlerde döşeme alanı için 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50 m2 olmak üzere yedi seçenek 

oluşturulmuştur. Dikdörtgen planlı hacimlerde kısa kenar için 4, 5 ve 6 m ölçüleri dikkate 

alınmıştır. Uzun kenarın kısa kenara oranı 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 alınarak döşeme alanı yaklaşık 

20-50 m2 olan hacimler oluşturulmuştur. 
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Çizelge 2. Yaşama hacimleri için belirlenen döşeme alanı seçenekleri 
 

Dikdörtgen planlı hacim Kare planlı hacim 

Döşeme alanı (m2) En x Boy (m) Döşeme alanı (m2) En x Boy (m) 

19,2 m2 4,00 x 4,80 20 m2 4,47 x 4,47 

22,4 m2 4,00 x 5,60 25 m2 5,00 x 5,00 

25,6 m2 4,00 x 6,40 30 m2 5,45 x 5,45 

28,8 m2 4,00 x 7,20 35 m2 5,91 x 5,91 

30 m2 5,00 x 6,00 40 m2 6,32 x 6,32 

35 m2 5,00 x 7,00 45 m2 6,70 x 6,70 

40 m2 5,00 x 8,00 50 m2 7,07 x 7,07 

45 m2 5,00 x 9,00 

43,2 m2 6,00 x 7,20 

50,4 m2 6,00 x 8,40 

 

Ele alınan hacimlere ilişkin duvar ve doğrama kalınlığı, parapet yüksekliği, camın ışık geçirme 

çarpanı, iç yüzeylerin ışık yansıtma çarpanı ve benzeri parametreler sabit tutulmuştur. Söz 

konusu parametrelere yönelik aşağıdaki kabuller yapılmıştır:  

 Referans düzlemin konumu: Döşemeden 0,85 m yükseklikte, duvarlardan 0,50 m uzaklıkta 

 Tavan yüksekliği: 2,80 m 

 Duvar kalınlığı 0,25 m 

 Parapet yüksekliği: 0,90 m 

 Pencere sayısı ve hacmin uzun duvarındaki konumu: 1 adet, pencere duvarının ortasında  

 Pencere yüksekliği: 1,50 m 

 Pencere genişliği: ≥ 1 m [1] 

 Pencere doğraması genişliği ve yüksekliği: 0,07 m × 0,08 m 

 Doğramanın duvar kesiti içindeki yeri: Kesitin ortasında 

 Hacmin duvar, tavan ve döşemesinin ışık yansıtma çarpanı: % 70, % 80, % 40 

 Camın ışık geçirme çarpanı: % 80 

 Yön: Kuzey, doğu, Güney, Batı, Kuzeydoğu, Güneydoğu, Kuzeybatı, Güneybatı 

 Hacmin kullanım günleri, kullanım süresi: Haftada yedi gün, tüm gün 

 

Çizelge 2’de sunulan 17 hacim ve sekiz farklı yöne göre hesaplamalar (toplam 136 durum) 

günışığı standardı uyarınca ve DIVA for Rhino programı aracılığı ile yapılmıştır. Her hacim 

için referans düzlemde en az, orta ve yüksek derecenin sağlanabildiği pencere boyutu 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

 

4. SİMÜLASYON SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ele alınan 136 hacim için günışığı aydınlığına yönelik simülasyonlar DIVA for Rhino programı 

ile yapılmıştır. Tüm hacimlerde, pencere yüksekliği 150 cm sabit tutulmuş, pencere genişliği 

gerekli aydınlatma koşulları oluşuncaya değin ritmik adımlarla (100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 

cm,… 826 cm) artırılmıştır. Pencerelerin genişliği en fazla pencere duvarı genişliği kadar 

olmuştur. Buna karşın, günışığından yararlanmaya yönelik en az, orta ve yüksek olmak üzere 

her üç derece her hacimde sağlanamamıştır. Ulaşılan sonuçlar kare ve dikdörtgen planlı 

hacimler için Çizelge 3-4’te sunulmuştur. Çizelgelerde aydınlık gereksiniminin sağlandığı 

koşullar +, sağlanmadığı koşullar ise – işareti ile belirtilmiştir.  
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Çizelge 3. Kare planlı hacimler için analiz sonuçları 

Düşey pencereler 

için önerilen derece 

Döşeme 

alanı (m2) 

Yönler 

G GB GD B D KB KD K 

 

EN AZ 

Referans düzlemin en az 

% 50 sinde ≥ 300 lx 

 
Referans düzlemin en az 

% 95 inde ≥ 100 lx 

20 + + + + + + + + 

25 + + + + + + + + 

30 + + + + + + + + 

35 + + + + + + + + 

40 + + + + + + + + 

45 + + + + + + + + 

50 + + + + + + + + 

 

ORTA 

Referans düzlemin en az 

% 50 sinde ≥ 500 lx 

 
Referans düzlemin en az 

% 95 inde ≥ 300 lx 

20 + + + + + + + - 

25 + + + - - - - - 

30 - - - - - - - - 

35 - - - - - - - - 

40 - - - - - - - - 

45 - - - - - - - - 

50 - - - - - - - - 

 

YÜKSEK 

Referans düzlemin en az 

% 50 sinde ≥ 750 lx 

 
Referans düzlemin en az 

% 95 inde ≥ 500 lx 

20 - - - - - - - - 

25 - - - - - - - - 

30 - - - - - - - - 

35 - - - - - - - - 

40 - - - - - - - - 

45 - - - - - - - - 

50 - - - - - - - - 

 
Çizelge 4. Dikdörtgen planlı hacimler için analiz sonuçları 

Düşey pencereler 

için önerilen derece 

Döşeme 

alanı (m2) 

Yönler 

G GB GD B D KB KD K 

 

EN AZ 

Referans düzlemin en 

az % 50 sinde ≥ 300 lx 

 

Referans düzlemin en 

az % 95 inde ≥ 100 lx 

19,2 + + + + + + + + 

22,4 + + + + + + + + 

25,6 + + + + + + + + 

28,8 + + + + + + + + 

30 + + + + + + + + 

35 + + + + + + + + 

40 + + + + + + + + 

45 + + + + + + + + 

43,2 + + + + + + + + 

50,4 + + + + + + + + 

 

ORTA 

Referans düzlemin en 

az % 50 sinde ≥ 500 lx 

 

Referans düzlemin en 

az % 95 inde ≥ 300 lx 

19,2 + + + + + + + + 
22,4 + + + + + + + + 
25,6 + + + + + + + + 
28,8 + + + + + + + + 
30 + + + + + - - - 
35 + + + + + + + + 
40 + + + + + + + + 
45 + + + + + + + + 

43,2 - - - - - - - - 
50,4 - - - - - - - - 

 

YÜKSEK 

Referans düzlemin en 

az % 50 sinde ≥ 750 lx 

 

Referans düzlemin en 

az % 95 inde ≥ 500 lx 

19,2 + + + - - - - - 
22,4 + + + - - - - - 
25,6 + + + + - - - - 
28,8 + + + + - - - - 
30 - - - - - - - - 
35 - - - - - - - - 
40 - - - - - - - - 
45 - - - - - - - - 

43,2 - - - - - - - - 
50,4 - - - - - - - - 
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Çizelge 3’te görüldüğü gibi, minimum düzey için hedeflenen aydınlık düzeyi kare biçimli tüm 

hacimlerde sağlanmıştır. Orta düzey için hedeflenen aydınlık düzeyi 20m2’lik hacimde tüm 

yönlerde sağlanmış iken 25m2’lik hacmin yalnızca güney, güneydoğu ve güneybatı yönlerinde 

sağlanmıştır. Yüksek düzeydeki aydınlık düzeyi hedefine ise hiçbir hacimde ulaşılamamıştır. 

Dikdörtgen planlı hacimlerin de tümünde hedeflenen en az aydınlık düzeyi elde edilebilmiştir. 

Orta düzeydeki aydınlık düzeyi hedefine 43.2m2 ve 50.4m2’lik büyük hacimler dışında kalan 

hacimlerde temelde ulaşılmıştır. Yüksek düzeydeki aydınlık düzeyi ise 30 m2’den küçük 

hacimlerin güney, güneydoğu ve güneybatı yönlerinde sağlanmıştır.  

 

Ulaşılan sonuçlara ilişkin daha detaylı bilgi verebilmek için ele alınan hacimlerden ikisi örnek 

olarak seçilmiştir. Döşeme alanları 35 m2 olan kare ve dikdörtgen planlı hacimlere ilişkin 

hedeflenen aydınlık düzeyi derecelerini sağlayan cam genişliği (CG) ve cam alanı (CA) Çizelge 

5-6’da verilmiştir. Çizelgelerde hedef aydınlıkların hacmin ≥%50’sinde (sol resim) ve 

≥%95’inde (sağ resim) sağlanmasına yönelik analiz sonuçları yan yana gösterilmiştir. Hedef 

aydınlıkların sağlandığı koşullar +, sağlanmadığı koşullar ise – işareti ile ilgili görsel üzerine 

belirtilmiştir. Bu görsellerde istenen aydınlıkların sağlandığı bölgeler sarı, sağlanmadığı 

bölgeler mavi ile ifade edilmiştir. Hedef aydınlıkların sağlanamadığı koşullar için cam genişlik 

ve cam alanı bilgisi doğal olarak verilememiştir.    

 
Çizelge 5. 35 m2 kare planlı hacim için analiz sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yön Düşey pencereler için önerilen en az, orta ve yüksek derece 

EN AZ ORTA YÜKSEK 

Güney 

CG: 2,90m 

CA: 4,35m2 

 Güney 

CG: ≥ 4,60m 

CA: ≥ 6,90 m2 

    Güney 

CG: − 

CA: − 

       

Güneybatı 
CG: 3,00m 

CA: 4,50m2 

 Güneybatı 
CG: ≥ 5,10m 

CA: ≥7,65 m2 

           Güneybatı 
CG: − 

CA: − 

        

Güneydoğu 

CG: 3,10m 

CA: 4,65m2 

 Güneydoğu 

CG: ≥ 5,20m 

CA: ≥7,80 m2 

                 Güneydoğu 

CG: − 

CA: − 

      

Batı 

CG: 3,50m 

CA: 5,25 m2 

   Batı 

CG: − 

CA: − 

           Batı 

CG: − 

CA: − 

      

Doğu 

CG: 3,60m 

CA: 5,40m2 

   Doğu 

CG: − 

CA: − 

           Doğu 

CG: − 

CA: − 

      

Kuzeybatı 

CG: 3,90m 

CA: 5,85m2 

 Kuzeybatı 

CG: − 

CA: − 

  Kuzeybatı 

CG: − 

CA: − 

      

Kuzeydoğu 

CG: 4,00m 

CA: 6,00m2 

 Kuzeydoğu 

CG: − 

CA: − 

            Kuzeydoğu 

CG: − 

CA: − 

      

Kuzey 

CG: 4,20m 
CA: 6,30m2 

 Kuzey 

CG: − 
CA: − 

             Kuzey 

CG: − 
CA: − 

 
    

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− − 

− 

− − 

− − 

− 

− + 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ + + 

+ - 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- 

- 

- 

- 

- - 

- - 

- - 

- - 

- 

+ 
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Çizelge 6. 35 m2 dikdörtgen planlı hacim için analiz sonuçları  

 

 

 

Kare planlı 35 m2 hacimde minimum aydınlık düzeyi tüm yönler için elde edilebilmiş iken orta 

ve yüksek düzeydeki aydınlıklar hiçbir yönde sağlanamamıştır. Buna karşılık, aynı 

büyüklükteki dikdörtgen planlı hacimde minimum ve orta düzeydeki aydınlıklar tüm yönler 

için elde edilebilmiştir. Yüksek düzeydeki aydınlık düzeyi hedefine dikdörtgen planlı bu 

hacimde de ulaşılamamıştır.  

 

Döşeme alanı 35 m2 olan kare ve dikdörtgen planlı hacimler için ≥300 lx aydınlık düzeyini 

sağlayan cam alanına bağlı olarak saydamlık oranları da hesaplanarak Şekil 1’de sunulmuştur. 

Saydamlık oranı hesaplaması, 

 cam alanının döşeme alanına oranı (Cam/Döşeme), 

 cam alanının pencere duvarı alanına oranı (Cam/Duvar), 

 cam alanının hacmin iç yüzeylerinin toplam alanına oranı (Cam/İç yüzeyler) 

olmak üzere üç farklı saydamlık oranı tanımı için yapılmıştır.  
 

 

 

 

 

Yön Düşey pencereler için önerilen en az, orta ve yüksek derece 

EN AZ        ORTA  YÜKSEK 

Güney 
CG: 2,90m 

CA: 4,35m2 

 

  

Güney 
CG: 4,70m 

CA: 7,05m2 

 Güney 
CG: ≥ 6,40m 

CA: ≥ 9,60m2 

 

Güneybatı 
CG: 3,00m 

CA: 4,50m2 

 

 

 

Güneybatı 
CG: 5,40m 

CA: 8,10m2 

 Güneybatı 
CG: ≥ 6,50m 

CA: ≥ 9,75 m2 

  

 

 
Güneydoğu 

CG: 3,10m 

CA: 4,65m2 

 

 

Güneydoğu 

CG: 5,60m 

CA: 8,40m2 

 

 

Güneybatı 

CG: ≥ 6,60m 

CA: ≥ 9,90m2 

 

 

Batı 

CG: 3,40m 

CA:5,10 m2 

 

  

  

Batı 

CG: 6,10m 

CA: 9,15 m2 

 Batı 

CG: − 

CA: − 

 

      

Doğu 

CG: 3,60m 

CA: 5,40m2 

 Doğu 

CG: 6,20m 

CA: 9,30m2 

  Doğu 

CG: − 

CA: − 

   

Kuzeybatı 
CG: 3,90m 

CA: 5,85m2 

 

 

 

Kuzeybatı 
CG: 6,50m 

CA: 9,75m2 

 Kuzeybatı 
CG: − 

CA: − 

 

                      

Kuzeydoğu 

CG: 4,00m 

CA: 6,00m2 

 

 

Kuzeydoğu 

CG: 6,70m 

CA: 10,05m2 

 Kuzeydoğu 

CG: − 

CA: − 

 

 

Kuzey 

CG: 4,20m 

CA: 6,30m2 

 Kuzey 

CG: 6,80m 

CA: 10,20m2 

 Kuzey 

CG: − 

CA: − 

                  

+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ + + + + - 

+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + + + 

+ + 

+ + + + 

+ + 

- 

- 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 
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                                  Kare planlı hacim                                               Dikdörtgen planlı hacim 

Şekil 1. 35 m2 hacimde minimum aydınlık düzeyini sağlayan cam alanı için saydamlık oranları 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, sağlanması önerilen en düşük aydınlık olan ≥ 300 lx’ün elde 

edilebilmesi için gerekli cam alanı yönlere göre değişmektedir. En küçük cam alanı güneye 

bakan hacim için gerekmektedir. Hacmin baktığı yön güneyden kuzeye doğru gittikçe gerekli 

cam alanı büyümektedir. Hacmin geometrik biçimi de hedeflenen aydınlık düzeyini sağlayan 

pencere boyutunu etkilemektedir.  Dikdörtgen planlı hacimde, kare planlı hacme göre aynı 

yönler için daha küçük saydamlık oranları yeterli olmuştur. 

 

 

5. SONUÇ 

 

Hacimlerin günışığı ile aydınlatılmasına yönelik hazırlanmış yeni Avrupa Standardı’nda 

yapının yer aldığı bölgenin coğrafi ve iklimsel koşullarını göz önüne alan, gün boyunca belli 

bir süre kullanılan her hacim için genel bir yaklaşım önerilmektedir. Söz konusu standartta, 

dikkate alınması istenen dört ölçüt için metrik sisteme dayanan, en az, orta ve yüksek olmak 

üzere üç farklı derece tanımlanmıştır. Her ölçüte ilişkin gereksinimler tüm hacimlerde aynı 

önemde olmayıp hacmin işlevine göre değişebilir. Örneğin, bir büroda 500 lx aydınlık düzeyi 

hedeflenebilirken konut yaşama hacminde 300 lx yeterli kabul edilebilir. Hacmin işlevine ve 

kullanım özelliklerine göre farklı ölçütler için hedeflenen dereceler arasında denge kurulması 

gereklidir. Bununla birlikte, bir hacmin günışığı ile aydınlatma açısından başarılı bulunabilmesi 

için tüm ölçütler açısından minimum koşulun sağlanması beklenmektedir.       

 

Bu çalışmada, konutlardaki yaşama hacminde günışığı aydınlığı bakımından en az, orta ve 

yüksek derecelerin sağlanabildiği cam alanları araştırılmıştır. Bunun için kare ve dikdörtgen 

plan tipleri ve farklı hacim büyüklükleri ele alınmıştır. İlk aşamada hacmin bir duvarında tek 

pencere bulunması durumu için inceleme yapılmıştır. Farklı koşullar için yapılan analiz 

sonuçlarına örnekler verilmiştir. Analiz sonuçları, hedeflenen aydınlık düzeyini sağlayan 

pencere açıklığının yönlere göre değiştiğini göstermiştir. Bu bağlamda, gerekli pencere açıklığı 

en küçük güney yönünde olmuş, bunu sırasıyla güneybatı, güneydoğu, batı, doğu, kuzeybatı, 

kuzeydoğu ve kuzey yönleri izlemiştir. Hacmin geometrik biçimi günışığı aydınlık düzeyini 

etkilemiştir.  

 

Dikdörtgen planlı hacim tipinde kare plan tipine göre hedeflenen aydınlıklar daha rahat 

sağlanabilmiştir. Dikdörtgen plan tipinde, en/boy oranı farklı çeşitli hacimlerde daha yüksek 

aydınlıklar elde edilebilmiştir. İstenen günışığı aydınlığının sağlandığı bölgenin hacim içindeki 

konum ve büyüklüğü pencerelerin özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Çalışmada izlenen 

yaklaşım ile ele alınan her hacim içindeki günışığı aydınlığı bakımından yeterli kabul 

edilebilecek söz konusu hacim bölgesi belirlenmiş olmaktadır. Buna bağlı olarak, hacimde daha 

% % 
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uzun süre bulunmayı gerektiren etkinlikler için bu bölgelerin kullanılmasına yönelik iç mimari 

düzenlemeler yapılabilecektir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında hacmin bir duvarında iki 

pencere, hacmin iki duvarında birer pencere olması koşulları için analizler sürdürülecektir. 

Böylece, genelde mimari tasarımda, özelde konut tasarımında daha ayrıntılı, yararlanılabilir 

veriler ortaya konmuş olacaktır.   
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KAPALI SARNIÇLARDA YAPAY AYDINLATMA VE MYRELAION SARNICI 

ÖRNEĞİ 

 

      Büşra ÜNLÜ                  Rengin ÜNVER 

 

Artificial Lighting In Closed Cisterns and Myrelaion Cistern Sample 

 
The objective of this paper is to examine the effect of change of function in historical buildings on lighting design 

through closed cisterns. In this study, the current artificial lighting pattern of the circulation areas of Myrelaion 

Cistern in Fatih district of Istanbul which is re-functionalized as a bazaar is examined with the objective methods 

(in-situ measurements and calculations). The structure was modelled by the lighting simulation program, and the 
results of in-situ measurements and calculations were examined. Then, artificial lighting arrangement proposals 

for circulation areas were created and the results of the current situation were compared with the results of the 

new proposals. In addition, artificial lighting was suggested for a recreation area. In the proposals, it is aimed to 

create a lighting system that meets the criteria for visual comfort conditions with minimal intervention in the 

historical buildings. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarihi yapı, Kapalı sarnıç, Yapay aydınlatma, Myrelaion Sarnıcı. 

 

 

1. GİRİŞ 

 

İnsanlar barınma, su depolama, dini ibadetlerini yerine getirme vb. temel ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla tarih boyunca yapılar inşa etmişlerdir. Bu yapıların kimileri korunarak 

günümüze kadar gelebilmişlerdir. Fiziksel olarak bozulmaya uğrayan tarihi yapıların sahip 

oldukları işlev, değişen toplumsal ve kültürel özelliklere, teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

zamanla eskiyebilir. Yapıyı olduğu gibi korumak yerine, ona toplumun ihtiyaçlarına uygun yeni 

bir işlev vermek hem ekonomi ve sürdürülebilirlik hem de kültürel mirasın taşıdığı değerlerin 

gelecek nesillere aktarımı açısından önemlidir [1].  

 

Bir yapının işlevi değiştiğinde, içinde gerçekleşen eylemler de değişeceğinden yeni bir 

aydınlatma düzeni oluşturmak gereklidir. Tarihi yapılar yeniden işlevlendirilirken koruma 

ilkelerine uygun yeni bir aydınlatma tasarımı yapılmalıdır. Günümüzde eski sanayi yapıları, su 

yapıları, saraylar; müze, kafe, üniversite birimi vb. yeni işlevlerle kullanıma açılarak topluma 

kazandırılması amacıyla yeniden işlevlendirilmektedir. Geçmişte su deposu olarak kullanılan 

sarnıçlar da bu amaçla yeniden kullanıma açılmaktadır. 

 

Kapalı sarnıçlar, şehir merkezine taşınan suyun depolandığı yapılardır ve genelde yer altında 

bulunduklarından bu hacimler gün ışığı almazlar. İşlevleri gereği çok yüksek aydınlığa da 

ihtiyaç duyulmamaktadır. Günümüzde özellikle İstanbul’da bulunan sarnıçların birçoğu 

yeniden işlevlendirilerek müze, sergi salonu, çarşı vb. olarak kullanılmakta ve değişen 

işlevlerine yönelik yeni bir yapay aydınlatma düzenine ihtiyaç duyulmaktadır [1]. Bu yapılara 

aydınlatma tasarımı yapılırken, kullanıcı görsel konforunu sağlamanın yanı sıra tarihi yapıyı 

ışığın zararlı etkilerinden korumak, aygıt yerleşimlerinde yapının özgünlüğünü bozmamak, 

enerji verimliği sağlamak ve benzeri ölçütler dikkate alınmalıdır.  

 

Bu çalışma kapsamında, geçmişte kapalı sarnıç (su deposu) olarak kullanılan ve günümüzde 

kapalı çarşı olarak yeniden işlevlendirilen, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Myrelaion 

Sarnıcı’nın koridorlarının (dolaşım alanlarının) mevcut aydınlatma düzeni, nesnel (yerinde 

belirleme, ölçme ve simülasyon) yöntem ile incelenmiş ve yapay aydınlatma düzeni önerileri 
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sunulmuştur. Ayrıca, mekânda oluşturulan bir dinlenme alanı için de yapay aydınlatma önerisi 

yapılmıştır. Önerilerde, tarihi yapıya en az müdahale ile görsel konfora ilişkin ölçütleri sağlayan 

bir aydınlatma düzeni oluşturmak amaçlanmıştır. 

 

 

2. MYRELAION SARNICI VE MEVCUT AYDINLATMA DÜZENİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Myrelaion Sarnıcı, diğer ismiyle Bodrum Mesih Paşa Camii Sarnıcı, İstanbul tarihi yarımadada 

bulunan kapalı sarnıçlardan biridir. Laleli semtinde yer alan bu sarnıç, eski kilise yapısı olan 

Bodrum Mesih Paşa Camii’nin yanında yer almaktadır. V. yüzyılda inşa edilen dairesel planlı 

yapının, o dönemdeki işlevi ve yapılış amacı bilinmemektedir. X. yüzyılda I. Romanos 

Lekapenos' (920- 944) burada bir saray ve Myrelaion Manastırı’nı yaptırdığında, dairesel planlı 

yapıyı bir sarnıca dönüştürmüştür (Şekil 1). Saray yapılırken, başka yapılardan 74 adet mermer 

devşirme sütun getirilerek içine yerleştirilmiş ve üst örtü için tonozlar inşa edilmiştir. Taş 

duvarları 5 metre kalınlığında, çapı dıştan yaklaşık 40 m olan yapının yüksekliği 4,64 m olup 

duvarları su geçirmeyen bir sıva ile kaplanarak sarnıç haline getirilmiştir [2]. 1992 yılına kadar 

içi atık ve molozla dolu olan yapı restore edilerek 1994’ten itibaren kapalı çarşı olarak 

kullanılmaktadır. 

 

              
 

Şekil 1. Myrelaion Sarnıcı, Kilisesi ve Saray Yapısı X. yüzyıl görünümü canlandırması [3] ve günümüzdeki iç 

görünüşü [4]. 

 

Günümüzde sarnıcın çeperinde ve dolaşım alanlarının (koridorların) sınırladığı orta mekânda 

deri, kürk vb. giyim eşyalarının satıldığı mağazalar yer almaktadır. Sarnıçta, sütun aralıkları 

kemer yüksekliğine kadar alüminyum doğramalarla kapatılarak mağaza hacimlerinin sınırları 

belirlenmiştir. Mekân yüzeylerinin renksel özellikleri Munsell Renk Atlası aracılığı ile “renk 

eşleme” yöntemi ile belirlenmiş olup renksel özellik ve ışık yansıtma çarpanları Çizelge 1’de 

verilmiştir.  

 

Myrelaion Sarnıcı’nda mağazaların aydınlatılmasında çok farklı düzenler kullanıldığı için, bu 

çalışmada, yalnızca dolaşım alanlarının mevcut aydınlatması ele alınmış ve yedi (A-F) bölgeye 

ayrılarak incelenmiştir (Şekil 2). Tüm hacmin aydınlatılması için aydınlatma aygıtları, 

duvarlara ve sütun başlıklarının üzerlerinde yer alan 3,5 m yüksekliğindeki demir gergilerden 

yaklaşık 30 cm aşağıya sarkıtılarak asılmıştır. Şekil 2’de mağazaların, aydınlatma aygıtlarının 

ve bunların asıldığı demir gergilerin konumu Myrelaion Sarnıcı planı üzerinde gösterilmiştir.  
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Çizelge 1. Sarnıç yüzeylerinin renksel özellikleri ve yansıtma çarpanları. 

 

Yüzeyler Görsel Renk Munsell renk dizgesi  
Yansıtma 

çarpanı (r) 

Zemin 
   

12.5 – 5 / 6 (Turuncu, orta koyu, orta doymuş) %17 

Taş duvar 
   

22.5- 7.5 / 2 (Sarı, açık, çok az doymuş) %44 

Sütun 
   

70 – 8 / 1 (Mavi, açık, çok az doymuş) %52 

Duvar-tonoz rengi 
   

5 – 7 / 3 (Kırmızı, açık, az doymuş) 

 
%38 

 

 
 

Şekil 2. Myrelaion Sarnıcı planı; mağazalar, dolaşım alanı bölgelerinin ve mevcut aydınlatma aygıtlarının 

konumları. 

 

Mevcut aydınlatma düzeninde her aygıtta 2 tane olmak üzere; renksel geriverim indisi (Ra) 72, 

renk sıcaklığı 6500 K olan, 1,20 m uzunluğunda, 26 mm çapında PHILIPS marka 62 adet 

doğrusal flüoresan lamba bulunmaktadır. Çizelge 2’de flüoresan lamba ve aygıtın teknik 

özellikleri verilmiştir. 

 
Çizelge 2. Dolaşım alanlarında kullanılan flüoresan lambanın ve aygıtın teknik özellikleri [5]. 
 

Lamba Gücü Lamba Işık akısı Aygıt Modeli Görsel ve ışık yeğinlik dağılımı 

36 W 2500 lm Philips 2 X TLD 36W/865 
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Yedi dolaşım bölgesindeki mevcut aydınlatma koşulları “yerinde ölçme” ve aydınlatma 

simülasyon programında “hesap yöntemi” ile nesnel olarak incelenmiştir. Ölçmeler, TS EN 

12464-1:2013 Işık ve Aydınlatma-Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması-Bölüm 1: Kapalı Çalışma 

Yerleri standardı doğrultusunda, dolaşım alanındaki mağaza sınırlarından 50 cm uzaklıkta ve 1 

m aralıklı noktalarda yapılmıştır. Belirlenen bu noktalarda, zemin üzerindeki yatay aydınlık 

(Emh) ve zeminden 1,50 metre yükseklikte silindirsel aydınlık düzeyi (Emz) değerleri, Testo 

540 marka aydınlıkölçer ile ölçülmüştür. Ölçme sırasında mağazaların kendi aydınlatmaları 

açık olup, mevcut lambaların yaklaşık üçte birinin çalışmadığı görülmüştür. Lambaların renksel 

geriverim indisi (Ra) standarda uygundur.  

 

Hesaplamalar için Dialux Evo 8.1aydınlatma simülasyon programında Myrelaion Sarnıcı’nın 

üç boyutlu modellemesi yapılarak, mevcut aydınlatma düzeni model üzerine eklenmiştir. 

Aydınlatma simülasyon programında, ölçme işlemine benzer biçimde belirlenen noktalardaki 

yatay aydınlık, silindirsel aydınlık, kamaşma ve modelleme indeksi ile aydınlığın dağılım 

değerleri hesaplanmıştır. 

 

2.1 Mevcut Aydınlatma Düzeni Ölçme ve Hesap Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 

Yedi dolaşım bölgesindeki mevcut aydınlatma koşullarına ilişkin ölçme ve simülasyon hesap 

sonuçları, TS EN 12464-1:2013 standardında sirkülasyon alanlarında sağlanması gereken 

ölçütlere ilişkin değerler bağlamında değerlendirilmiştir. Ölçme ve hesap sonuçları Çizelge 3’te 

yer almaktadır. 
 

Çizelge 3. Mevcut düzende dolaşım alanı bölgeleri için ölçme ve hesap sonuçlarına göre ortalama yatay (Emh) 

ve silindirsel (Emz) aydınlık düzeyi, modelleme indeksi sonuçları ile hesap bölgeleri için kamaşma (UGR) ve 

aydınlığın dağılımı (U0) sonuçları.  
 

Ölçüm/ 

Hesap 

Bölgesi 

Yerinde Ölçüm Dialux Hesabı 

Emh 

(lm/m2) 
Emz 

(lm/m2) 

Modelleme 

İndeksi 

(Emh /Emz) 

Emh 

(lm/m2) 
Emz 

(lm/m2) 

Modelleme 

İndeksi 

(Emh /Emz) 
UGR U0 

Standart ≥100  0,30-0,60 ≥100  0,30-0,60 ≤ 28 ≥40 

A  112 72 0,64 186 93 0,50 22 0,62 
B  93 130 0,71 233 130 0,55 25,6 0,85 
C  78 65 0,80 153 93 0,60 28 0,80 
D  69 45 0,65 165 100 0,60 25,5 0,40 
E  57 34 0,59 142 85 0,59 27,5 0,75 
F  70 47 0,67 140 87 0,62 24,9 0,48 
G  130 93 0,71 137 75 23,4 0,40 0,57 

 

Yerinde ölçüm ortalama yatay aydınlık düzeylerine (Emh) bakıldığında A ve H bölgelerinde 

standart değerler sağlanırken diğer bölgelerde sağlanamamıştır. Tüm bölgelerde modelleme 

indeksi (Emh /Emz) değeri standarda uygundur. Standarda göre sağlanması gereken değerler ile 

yerinde ölçme sonuçları karşılaştırıldığında, mevcut aydınlatma düzeninin yetersiz olduğu 

görülmektedir.  

 

Aydınlatma simülasyon programında yapılan hesap sonuçlarına göre ortalama yatay aydınlık 

düzeyleri tüm bölgelerde standart değerin üzerindedir. Aydınlığın dağılımı (U0), kamaşma 

(UGR) ve modelleme indeksi (Emh /Emz) sonuçları tüm bölgelerde standardı sağlamaktadır. 

Simülasyon hesap sonuçlarının mevcut aydınlatma düzeni ölçme sonuçlarına göre yüksek 

olmasının nedeni, ölçmelerde mağazalarda gelen ışıkların katkısına rağmen lambaların yaklaşık 

üçte birinin çalışmamasıdır. 
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3. MYRELAION SARNICI YAPAY AYDINLATMA ÖNERİLERİ 

 

Çalışma kapsamında Myrelaion Sarnıcı’nda dolaşım alanları ve sarnıç içerisinde oluşturulacak 

bir dinlenme alanı tasarımı olmak üzere iki yapay aydınlatma düzeni önerisi sunulmuştur. 

Önerilerde koruma ilkeleri bağlamında, tarihi yapıya en az müdahalede bulunarak aydınlatma 

düzenlerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, aydınlatma düzenleri oluşturulurken 

yapıda mevcut durumda bulunan aygıtların asıldığı demir gergiler kullanılmıştır. Ayrıca yapı, 

taş ve tuğla malzemeden oluştuğu için zararlı ışınımlara karşı duyarlı değildir.  

 

3.1 Dolaşım Alanı Aydınlatma Önerisi 

 

Dolaşım alanı aydınlatma önerilerinde, aydınlatma koşullarının TS EN 12464-1:2013 

standardındaki ölçütlere uygun olarak iyileştirilmesi ve enerji tüketiminin azaltılması 

hedeflenmiştir. Sarnıçta dolaşım alanındaki flüoresan lambalı aygıt konumları korunarak, üç 

ayrı öneri oluşturulmuştur. Dolaşım alanlarında bulunan zemin malzemesi veya yapının 

mimarisini değiştirecek hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Tarihi mekânın yüzeyleri genel 

olarak sıcak renkli olduğu için önerilerde kullanılan lambaların renk sıcaklıkları 4000 K olarak 

seçilmiştir. Önerilerdeki aygıtların tümü renksel geriverim indisi (Ra) 100 olan, 1,20 m 

boyunda, 26 mm çapında doğrusal LED lambalı olarak seçilmiştir. Aygıtlar mevcut demir 

gergilerden 30 cm sarkıtılarak döşemeden 3,20 m yüksekliğe asılmıştır. Çizelge 4’te önerilerde 

kullanılan lamba ve aygıtların özellikleri sunulmuştur. Çizelge 5’te ise mevcut düzeninin ölçme 

ve simülasyon hesap sonuçları ile önerilerin simülasyon hesap sonuçlarının ortalama yatay 

aydınlık düzeyi ve enerji kullanımı bakımından karşılaştırması verilmiştir. 

 
Çizelge 4. Önerilerde kullanılan lamba ve aygıtların özellikleri [5], [6].  

 

 Güç Işık akısı Model Görsel ve ışık yeğinlik dağılımı 

1. Öneri 16 W 1800 lm Philips   929001660 
       

2. Öneri 11 W 1700 lm Ledvance ST8V 840 EM 
       

3.Öneri 11 W 1900 lm Ledvance ST8V 840 EN 

       

 

Çizelge 5. Mevcut aydınlatma düzeninin ölçme ve simülasyon hesap sonuçlarıyla, 3 önerinin hesap sonuçlarının 

ortalama yatay aydınlık düzeyi ve enerji tasarrufu bakımından karşılaştırması. 

 

Ölçüm /Hesap 

Bölgesi 

Ortalama Yatay Aydınlık (lm/m2)- Standart değer: 100 lm/m2 

Mevcut Düzen Öneriler 

Yerinde Ölçüm Dialux Hesabı 1. Öneri 2. Öneri 3. Öneri 

A Bölgesi 112 186 146 165 185 

B Bölgesi 93 233 191 187 205 

C Bölgesi 78 153 110 95 107 

D Bölgesi 69 165 115 96 110 

E Bölgesi 57 142 101 87 100 

F Bölgesi 70 140 101 87 100 

G Bölgesi 130 137 106 98 111 

Enerji Kullanımı % 100 % 55 % 69 % 69 

 

Çizelge 4’te verilen ölçme ve hesap sonuçlarına bakıldığında, 1. ve 3. öneride ortalama yatay 

aydınlık düzeyi tüm bölgelerde standardı sağlamaktadır. Ancak, 2. öneride A ve B bölgeleri 

hariç diğer bölgelerde ortalama aydınlık düzeyi standardı sağlanamamaktadır. Enerji tasarrufu 

açısından ise 2. ve 3. öneride daha çok enerji tasarrufu sağlanmıştır. Tüm bunlar dikkate 
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alındığında, standarttaki tüm ölçütleri sağlayan ve en çok enerji tasarrufu elde edilen 3. öneri 

ile en uygun durumu oluşturmuştur.  

 

3.2 Dinlenme Alanı Aydınlatma Önerisi 

 

Bu çalışmada, kapalı çarşı olarak yeniden işlevlendirilen Myrelaion Sarnıcı’nda ziyaretçiler için 

Şekil 3’te turuncu ile gösterilen ve Mağaza 6 ve Mağaza 7 kaldırılarak oluşturulan bir dinlenme 

alanı tasarımı ve buna ilişkin aydınlatma önerisi hazırlanmıştır.  

 

 

       
 

Şekil 3. Dinlenme alanının konumu ile masa ve aygıt yerleşim planı. 
 

 

Dinlenme alanının boyutları 6,8 x 12,6 m olup, alanda çapı 1m olan dört kişilik 8 masa sütun 

aralarına konumlandırılmıştır. Özellikleri Çizelge 6’da verilen ve buraya özgü tasarlanan 

aygıtlar (avizeler), Şekil 3’te dinlenme alanının planında görüldüğü gibi düşey eksenleri masa 

orta noktasına gelecek şekilde demir gergilere asılmıştır. Avizelerde 7 W gücünde, ışık akısı 

600 lm, renksel geriverim indisi (Ra) 100, renk sıcaklığı 4000 K olan, 64 mm çapında, 140 mm 

boyunda OSRAM marka LED lambalar kullanılmıştır.  

 

 
Çizelge 6. Avize özellikleri. 

 

Avize tipi Avize yüksekliği Avize konumu Avize çapı Lamba sayısı 

 

40 cm 

 

Alt çember: 75 cm 

Üst çember: 45 cm 

Alt çember: 8 

Üst çember: 4 
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Şekil 4. Dinlenme alanı avize yükseklikleri ve simülasyon görseli.  

 

Dinlenme alanı aydınlatma önerileri yapılırken, TS EN 12464-1:2013 standardında self servis 

restoran için belirtilen aydınlatma ölçütleri dikkate alınmıştır. Dialux Evo 8.1 aydınlatma 

simülasyon programında, Şekil 3’te konumları mavi ile belirtilen örnek iki masa yüzeyi ile 

dolaşım alanı için hesaplamalar yapılmış ve sonuçlar Çizelge 7’de verilmiştir. Masa 

çevresindeki sandalyeler için döşemeden 1,20 m yükseklikteki ortalama silindirsel aydınlık 

düzeyi (Emz) ve kamaşma (UGR) değerleri, Şekil 3’te gösterilen her iki masada 4 ayrı kullanıcı 

konumu için hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 8’de sunulmuştur. 
 

Çizelge 7. Dinleme alanında belirlenen 2 masa yüzeyi ve dolaşım alanı için hesap sonuçları. 
 

Hesap yüzeyi 1.Masa (h=0,75m) 2.Masa (h=0,75m) Dolaşım Alanı 

Standart ≥200 ≥ 0,40 ≥200 ≥ 0,40 ≥100 - 0,30-0,60 ≥ 0,40 ≥ 28 

 Emh U0 Emh U0 Emh Emz Emz/ Emh U0 UGR 

 201 0,92 209 0,94 129 127 0,98 0,41 26,2 

 

Çizelge 8.  Dinlenme alanında belirlenen 2 masada oturan 4 kullanıcı konumu için hesap sonuçları.  

 

 Emz Emz/ Emh UGR  Emz Emz/ Emh UGR 

Standart - 0,30-0,60 ≤22 Standart - 0,30-0,60 ≤22 

1. masa 
kullanıcı 

konumu 

1-A 98 0,48 24,8 
2. masa 
kullanıcı 

konumu 

2-A 126 0,60 23,5 

1-B 112 0,55 24,6 2-B 131 0,62 22,7 

1-C 119 0,59 23 2-C 118 0,56 24,3 

1-D 111 0,55 24,1 2-D 121 0,57 23,6 

 

Çizelge 7’de verilen hesap sonuçlarına göre, 1.masada ortalama yatay aydınlık düzeyi (Emh) 

201 lm/ m2, aydınlığın düzgünlüğü (U0)
 0,92, 2. masada ise ortalama yatay aydınlık düzeyi 

(Emh) 209 lm/ m2, aydınlığın düzgünlüğü (U0)
 0,94 olup standarttaki değerlere ulaşılmıştır. 

Dolaşım alanında, döşeme üzeri ortalama aydınlık düzeyi (Emh) 129 lm/m2, aydınlığın 

aydınlığın düzgünlüğü (U0) 0,41, kamaşma (UGR) değeri 26,2 olarak hesaplanmıştır ve 

standarttaki değerleri sağlamaktadır. Masa çevresinde bulunan sandalyelerde oturan 

kullanıcılar için ortalama silindirsel aydınlık düzeyleri (Emz), modelleme indeksi (Emz/Emh) 

standarda uygundur. Kamaşma (UGR) değerleri de standartta kabul edilen sınıra oldukça 

yaklaşmıştır.  

 

 

4. SONUÇ 

 

Myrelaion Sarnıcı, 1994’te kapalı çarşı işleviyle yeniden kullanıma açılmıştır. Kapalı su deposu 

olarak kullanıldığı dönemde aydınlık gereksinimi yok denecek kadar az olan Myrelaion Sarnıcı, 

günümüzde kapalı çarşı olarak işlevlendirildiğinden yeni bir aydınlatma düzenine gereksinim 
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vardır. Bu çalışmada, Myrelaion Sarnıcı’nın mevcut aydınlatma düzeni nesnel (yerinde 

belirleme, ölçme ve hesap) yöntemiyle incelenmiş ve yapay aydınlatma önerileri sunulmuştur.  

 

Sarnıcın mevcut aydınlatma düzeni incelenirken, mağaza hacimlerinin kendine özgü ve farklı 

aydınlatmaları olması nedeniyle, çalışma kapsamında dolaşım alanları (mağazalar arasındaki 

koridorlar) dikkate alınmıştır. Ülkemizde yürürlükte olan TS EN 12464-1:2013 Işık ve 

Aydınlatma-Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması-Bölüm 1: Kapalı Çalışma Yerleri standardında 

sirkülasyon alanları için belirtilen aydınlatma ölçütlerine ilişkin değerler ile nesnel inceleme 

sonuçları karşılaştırılmıştır. İncelemeler sonucunda, mevcut aydınlatma için kullanılan 

flüoresan aygıtların tüm bölgelerde gerekli koşulları sağlayamadığı görülmüştür. Bu nedenle, 

dolaşım alanları aydınlatılmasının iyileştirilmesi ve sarnıcın içinde tasarlanan dinlenme alanı 

için aydınlatma önerileri sunulmuştur. 

 

Dolaşım alanları için TS EN 12464-1:2013 standardında belirtilen değerlere ulaşmak ve enerji 

verimliliği sağlamak amacıyla flüoresan lambaların LED lambalarla değiştirilmesi önerisi 

yapılmıştır. Farklı özelliklere sahip üç lamba kullanılarak üç adet öneri sunulmuştur. Sonuç 

olarak 3. öneride standartta belirtilen tüm aydınlatma ölçütleri sağlanmıştır. Ayrıca, sarnıç iç 

mekânında bir dinlenme alanı tasarımına yönelik aydınlatma düzeni önerisi sunulmuş ve TS 

EN 12464-1:2013’te self servis restoranlar için belirtilen değerlere ulaşılmıştır. 

 

Genel olarak değerlendirildiğinde bir hacim içerisinde yapılan eylemler, yani yapının işlevi 

değiştiğinde aydınlatma koşullarına ilişkin gereksinimleri de değişir. Bu nedenle, yeniden 

işlevlendirilen tarihi yapılarda aydınlatma tasarımı yapılırken, mekân içerisinde gerçekleşen 

eylemler doğrultusunda görsel konfor koşullarını sağlayan bir aydınlatma düzeni 

oluşturulmalıdır. Bu düzen, mekân kullanıcılarının eylemlerine uygun görsel konfor koşullarını 

sağlanmanın yanı sıra tarihi yapıya hasar verilmemeli ve yapının mimarisini güçlendirecek 

biçimde kurgulanmalıdır.  
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MAĞAZA AYDINLATMA TASARIMINDA KULLANICI TERCİHLERİ: SATIŞ 

ALANLARI İÇİN BİR İNCELEME 
 

Feride ŞENER YILMAZ 
 

Human Preferences in Retail Lighting Design: An Investigation for Sales Areas 
 

Lighting design has direct relations on space perception, visual stimulus, spatial cognition and user behaviour in 
retail environments. Quantitative and qualitative perspectives in retail lighting design helps to attract the 
customers, plays a role on the time spent in the retail environments, experience the built environment and displayed 
merchandise and creates a suitable corporate identity. This study aims to investigate the impact of human factors 
in retail lighting design by means of an experimental subjective approach for sales areas, establishing a 
connection between luminous environment perception, price perception and quality perception of displayed 
products.  
 

Anahtar kelimeler: Mimari aydınlatma tasarımı, Mağaza aydınlatması, Kullanıcı tercihleri, 
Görsel konfor, Satış alanları 

 
 
1. GİRİŞ 
 
Mimari aydınlatma tasarımının nitelikli mağaza atmosferi yaratmada etkin bir bileşen olduğu 
bilinmektedir. Görsel konfor koşullarını tümüyle sağlayan ve iç mekan kalitesi bakımından 
gerekli performans ölçütlerini karşılayan bir mağaza mekanının elde edilebilmesi için 
aydınlatma tasarımının titizlikle gerçekleştirilmesi esastır. Mağaza satış alanlarının aydınlatma 
tasarımı aşamasında mağaza imajı, ürün fiyat aralığı, ürün çeşitliliği ve satış yöntemi 
parametreleri etkili olmaktadır [1]. Doğru kurgulanmış nitelikli bir mağaza aydınlatma tasarımı 
ile sergilenen ürünlerin görünürlüğünün artırılması sağlanırken sergileme alanlarının 
vurgulanması ve iç mekanda görsel dengenin oluşturulması sağlanabilmektedir [2]. Aydınlatma 
sistemlerinin mağaza mekanlarında satışı destekleyerek mekan içerisinde yönlenmeyi 
sağladığı, müşterilerin mağazada geçirdiği süre ve ürünü satın alma kararı üzerinde rol oynadığı 
bilinmektedir [3,4]. Öte yandan, mimari aydınlatma tasarımının mağaza mekanlarında 
gerçekleştirilen kurumsal kimlik algısını desteklediği saptanmıştır [5].  
 
Mağaza aydınlatma tasarımlarında aydınlatmanın niceliksel ve niteliksel özelliklerinin 
kullanıcıların iç mekan algısı, ürün fiyat beklentisi ve ürün kalite beklentisi açılarından etkili 
olduğu bilinmektedir. Literatürde aydınlatma tasarımı ile kullanıcıların mağaza mekan algısı, 
ürün fiyat ve kalite beklentileri arasındaki etkileşimin somut şekilde irdelendiği çalışmalar 
bulunmaktadır [6,7]. Gerçekleştirilen çalışmanın amacı, kullanıcı faktörlerinin mağaza 
aydınlatma tasarımındaki etkilerini satış alanları için simülasyona dayalı öznel bir yaklaşımla 
değerlendirerek iç mekan görsel çevre algısı, ürün fiyat algısı ve sergilenen ürünlerin kalite 
algısı arasında bütünleşik bir bağlantı kurmaktır.  
 
 
2. MAĞAZA SATIŞ ALANLARINDA KULLANICI TERCİHLERİNİN 

İNCELENMESİ 
 
Bu çalışma kapsamında farklı aydınlatma tasarımı stratejileri ile kullanıcıların iç mekan algısı, 
ürün fiyat algısı ve ürün kalite algısı beklentileri arasındaki ilişki, mağaza satış alanları için 
simülasyon tabanlı sübjektif analiz yaklaşımı ile irdelenmiştir. Çalışmada izlenen yöntem dört 
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iteratif aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, örnek bir hacim için mağaza aydınlatma tasarımı 
alternatiflerinin geliştirilmesi, mağaza aydınlatma tasarımı alternatiflerinin görsel konfor 
performansının belirlenmesi, mağaza aydınlatma tasarımı alternatifleri için kullanıcı 
tercihlerine ilişkin sübjektif değerlendirme ile veri toplama ve elde edilen sonuçların 
istatistiksel analizi olarak sıralanabilir.  
 
2.1 Mağaza aydınlatma tasarımı alternatiflerinin geliştirilmesi 
Bu çalışmada, satış alanlarında yaygın olarak kullanılan aydınlatma düzenlerine sahip tasarım 
alternatifleri, seçilen bir günlük giyim mağazası türü için karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş 
ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan giyim mağazası, 10 m x 
15 m boyutlarında 3,5 m yüksekliğinde dikdörtgen plan şemasına sahip bir mekan olup satış 
alanı, vitrin bölümü, dört adet deneme kabini, kasa alanı ve depo alanından oluşmaktadır. Ele 
alınan hacim iç yüzeylerinin ışık yansıtma katsayıları, EN 12464 Standardı ile uyumlu olacak 
şekilde duvarlarda %50, tavanda  %70, zeminde ise %20 olarak belirlenmiştir [8]. Seçilen 
hacimde günışığı erişiminin olmadığı öngörülmüştür.  
 
Çalışmada ele alınan aydınlatma tasarımı alternatifleri, uluslararası kuruluşların görsel konfor 
ile ilgili standart ve tavsiyeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında farklı 
aydınlatma tasarım alternatiflerinin mağaza kullanıcı tercihlerine etkisini incelemek hedefiyle 
yalnızca genel aydınlatma kullanımı (Set A), genel ve vurgu aydınlatmasının birlikte kullanımı 
(Set B) ve yalnızca vurgu aydınlatması kullanımı (Set C) stratejilerine dayalı olmak üzere 
toplam dokuz adet senaryo ele alınmıştır. Şekil 1’de ele alınan senaryolara ilişkin mekan 
görsellerine yer verilmiştir. 
 
Set A- Genel aydınlatma kullanımı Set B- Genel ve vurgu aydınlatma  

kullanımı 
Set C- Vurgu aydınlatması kullanımı 

A1 B1 

 

C1 

A2 B2 

 

C2 

A3 B3 

 

C3 

 
Şekil 1. Ele alınan senaryolara ilişkin görseller 

 
Senaryolar kapsamında ele alınan Set-A yalnızca genel aydınlatma sistemi kullanımı durumu, 
ucuz ve geniş ürün yelpazesine sahip, kişisel olmayan, basit ürünlerin satışa sunulduğu giyim 
mağazalarında sıklıkla tercih edilmektedir. Bu senaryo kapsamında ele alınan alternatiflerin 
ilkinde (A1) hacim genelinde istenen aydınlık düzeyinin sağlanması için 25 adet kare yüzeye 
monte aygıt kullanılmış olup her bir aygıt içerisinde 2x24W flüoresan T16 lamba 
bulunmaktadır. Senaryo A2 kapsamında mekan genelinde 35 adet flüoresan lambalı (2xPL-
C/2P18W) aygıt tercih edilmiştir. A3 senaryosunda ise 20 adet lineer yüzeye monte flüoresan 
lambalı (TL5, 2 x 28W) aygıtlar kullanılmıştır. Set-B, mağaza satış alanında genel aydınlatma 
kullanımının vurgu aydınlatması ile desteklenmesi durumunu incelemek hedefiyle geliştirilmiş 
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üç adet senaryoyu içermektedir. Bu hedefle geliştirilen aydınlatma tasarımı alternatiflerinden 
B1’de satış alanlarında sergilenen ürünlere yönlendirilmiş şekilde LED’li armatürler, kare 
yüzeye monte aygıtlar ile birlikte kullanılmıştır. Senaryo B2’de, ray üstünde yönlendirilebilir 
18 adet LED’li armatürler ile birlikte 25 adet dairesel, yüzeye monte flüoresan lambalı (2xPL-
C/2P18W) aygıtlar kullanılmıştır. Senaryo B3 kapsamında ise 12 adet lineer yüzeye monte 
flüoresan lambalı (TL5, 2 x 28W) aygıt ile 8 adet lineer-doğrultulu aygıt, satış yapılan ürünlere 
yönlendirilmiş şekilde kullanılmıştır. Vurgu aydınlatması, mağaza satış alanlarında ışığı 
sergilenen nesnelere doğru yönlendirerek dikkati çeken, mekan içerisinde yönlenme sağlayan 
ve aynı zamanda dramatik bir etki oluşturan bir aydınlatma türüdür. Set C, mağaza satış 
alanlarında yalnızca vurgu aydınlatmasının kullanımını incelemek üzere geliştirilmiş üç farklı 
aydınlatma tasarım alternatifini içermektedir. Bu alternatifler mağaza satış alanlarında sıklıkla 
karşılaşılan uygulamaları temsil etmektedir. Buna göre tavanda ray üstünde yönlendirilebilir 
aygıtların kullanılması durumu (C1), yönlendirilebilir aygıtların asma tavan içerisinde 
gizlenmiş şekilde kullanılması durumu (C2) ve lineer asma tavan uygulamasını destekleyecek 
şekilde lineer-doğrultulu aygıtların tercih edilmesi durumu (C3) bu set kapsamında 
incelenmiştir. Çizelge 1’de ele alınan senaryolara ilişkin kullanılan lamba ve aygıt bilgileri yer 
almaktadır. 
 
Çizelge 1. Ele alınan senaryolara ilişkin kullanılan lamba ve aygıt bilgileri 
 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Lamba türü 

Flüoresan 
(T16, 
2x24W) 

 Kompakt 
flüoresan 
(2xPL-
C/2P18W 

 Flüoresan 
(TL5, 2 x 
28W) 

 LED  LED   Kompakt 
flüoresan (TC-
T, 18 W) 

Aygıt türü 
 Kare, yüzeye 
monte 

 Dairesel, 
yüzeye monte 

Lineer, yüzeye 
monte 

 Ray üstünde 
yönlendirilebilir 

Lineer, 
doğrultulu  

 Dairesel, 
yüzeye monte 

Işık akısı (lm)  2657 lm  1896 lm 3492 lm  1108 lm 4047 lm  1000 lm 

Güç (W) 
 49 W  50.6 W  61 W  12 W 45 W  19 W 

Aygıt görseli 

    
   

Işık dağılım 
eğrisi 

   

    
 

Kullanılan 
senaryo ve 
aygıt adedi (n) 

A1 (n:25),  
B1 (n:12) 

A2 (n:35),  
B2 (n:25) 

A3 (n:20),  
B3 (n:12) 

B1 (n:25),  
B2 (n:18),  
C1 (n:50 ),  
C2 (n:50) 

B3 (n:8),  
C3 (n:19) 

A1, A2, A3, B1, 
B2, B3, C1, C2, 
C3 (depo ve 
kasa alanı, n:20)

 
2.2 Mağaza aydınlatma tasarımı alternatiflerinin görsel konfor performansının 
belirlenmesi 
 
Senaryolara ilişkin görsel konfor koşulları açısından sağlanması gereken değerler EN 12464 
standardında referans verilmiştir. Buna göre, mağaza mekanlarında sağlanması gereken 
aydınlık düzeyinin 300lx, yapma aydınlatma elemanlarına ilişkin renksel geriverim indisinin 
(Ra) minimum 80, düzgünlük değerinin (Uo) 0,4 ve yapma aydınlatma elemanlarına ilişkin 
kamaşma indisi UGR değerinin ise 22 olması gerektiği bilinmektedir. İlgili mağaza aydınlatma 
tasarımı alternatifleri, bu kriterler sağlanacak şekilde oluşturulmuştur. Görsel konfor 
koşullarının değerlendirilmesinde Uluslararası Aydınlatma Komisyonu CIE 171:2006: Test 
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Cases to assess the Accuracy of Lighting Computer Programs “Aydınlatma Programlarının 
Doğruluğunu Belirlemeye Yönelik Testler” yayını uyarınca akredite olmuş DIALUX yapma 
aydınlatma simülasyon programı kullanılmıştır [9]. Ele alınan mağaza aydınlatma tasarım 
alternatiflerine ilişkin elde edilen aydınlık dağılımı sonuçları ve ortalama aydınlık düzeyleri, 
Çizelge 2’de verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Ele alınan mağaza aydınlatma tasarım alternatiflerine ilişkin aydınlık dağılımı sonuçları ve ortalama 
aydınlık düzeyleri 

Set A Set B Set C 
A1, Em: 391 lx 

 

B1, Em: 343 lx 

 

C1, Em: 351 lx 

 
A2, Em: 375 lx 

 

B2, Em: 377 lx 

 

C2, Em: 357 lx 

 
A3, Em:351 lx 

 

B3, Em:375 lx 

 

C3, Em:360 lx 

 
 
2.3 Mağaza mekanları için kullanıcı tercihlerine ilişkin sübjektif değerlendirme ile veri 
toplama ve istatistiksel analiz sonuçları 
 
Bu bildiri kapsamında mağaza satış alanları için kullanıcıların aydınlatma tasarımı tercihlerinin 
belirlenmesi hedefiyle ankete dayalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada cinsiyet olarak 
eşit dağılmış ve yaşları 19-38 arasında değişen 40 kişilik bir gruba (M=28.43, SS=5.57) anket 
uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin ilk bölümünde kullanıcılara yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
göz sağlığı bilgileri, kullanıcıların giyim tarzı, alışveriş yapma alışkanlıkları gibi kişisel sorular 
yöneltilmiştir. Bu bölümde kullanıcılara mağaza satış mekanlarından ve mağaza aydınlatma 
sistemlerinden beklentileri ile mağaza mekanlarında etkili olan fiziksel konfor koşullarının 
kullanıcılar açısından önemi ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Ankette, katılımcıların mağaza 
mekanları için fiziksel konfor koşullarının (ısıl konfor, görsel konfor, işitsel konfor, 
havalandırma ve koku denetimi) önemi hakkındaki görüşleri Likert ölçeğine göre 1 (önemsiz) 
-5 (çok önemli) sorgulanmıştır. Mağaza mekanlarında kullanıcıların fiziksel konfor koşullarının 
önemini irdelendiği bu derecelendirme sorusunun tanımlayıcı istatistik sonuçlarına Çizelge 3'de 
yer verilmiştir. Elde edilen ortalama sonuçlara göre katılımcıların mağaza mekanları için 
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fiziksel konfor koşullarından olan görsel konforun sağlanmasını Likert ölçeğine göre ortalama 
4.13'lük bir değer ile önemli bulduğu belirlenmiştir. 
 
Çizelge 3. Mağaza mekanlarında fiziksel konfor koşullarının kullanıcılar açısından önemine yönelik tanımlayıcı 
istatistik sonuçları 
  Isıl konfor Görsel konfor İşitsel konfor Havalandırma Koku 

kontrolü 
Ortalama 3.83 4.13 4.00 4.08 4.23 
Medyan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.50 
Standart Sapma 1.152 0.992 1.062 1.071 0.891 
Frekans dağılımı 

     

 
 
Mağazalarda kullanıcılar açısından satış mekanları, vitrinler, deneme kabinleri ve kasa alanları 
için aydınlatma sistemi tasarımının önemi, Likert ölçeğine göre 1 (önemsiz) -5 (çok önemli) 
aralığında sorgulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kullanıcıların aydınlatma sistemi 
tasarımını en çok önemsedikleri mekanların sırası ile deneme kabinleri (ortalama 4,25 değer 
ile), satış mekanları (ortalama 4,13 değer ile) ve vitrinler (ortalama 4,08 değer ile) olduğu 
saptanmış, kasa alanlarında ise bu değer 2,4 olarak belirlenmiştir. İlgili soruya yönelik 
tanımlayıcı istatistik sonuçlarına Çizelge 4'de yer verilmiştir. 
 
Çizelge 4. Mağaza mekanlarında aydınlatma sistemi tasarımının kullanıcılar açısından önemine yönelik 
tanımlayıcı istatistik sonuçları 
  Satış alanları Vitrinler Deneme kabinleri Kasa alanları 
Ortalama 4.13 4.08 4.25 2.40 

Medyan 4.00 4.00 4.00 2.50 

Standart Sapma 0.911 1.047 0.840 0.982 

Frekans dağılımı 

    

 

 
Mağaza mekanlarında kullanıcıların aydınlatma sistemi tasarımlarından beklentileri, aydınlık 
düzeyi, kamaşma kontrolü, doğru renk algısı, aydınlatmanın düzgünlüğü ve günışığı kullanımı 
alt başlıklarında irdelenmiş ve gerçekleştirilen anket kapsamında kullanıcıların aydınlatma 
sistemi tasarımlarından beklentileri Likert ölçeğine göre 1 (önemsiz) - 5 (çok önemli) aralığında 
sorgulanmıştır. Elde edilen tanımlayıcı istatistik sonuçları, mağaza mekanlarında kullanıcılar 
açısından doğru renk algısının en yüksek önem derecesine sahip olduğunu (4,7 ortalama ile) 
ortaya koymuştur. İç mekanda yeterli aydınlık düzeyinin sağlanması 4,55, kamaşma kontrolü 
3,88, aydınlatmanın düzgünlüğü 3,68 ortalama değerine sahipken mağaza mekanlarında 
günışığı tercihi en az ortalama önem değerine sahip olacak şekilde 2,58 olarak belirlenmiştir. 
Çizelge 5’de mağaza mekanlarında kullanıcıların aydınlatma sistemi tasarımlarından 
beklentilerine yönelik tanımlayıcı istatistik sonuçları yer almaktadır. 
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Çizelge 5. Mağaza mekanlarında kullanıcıların aydınlatma sistemi tasarımlarından beklentilerine yönelik 
tanımlayıcı istatistik sonuçları 

  
Aydınlık 
düzeyi  

Kamaşma 
kontrolü 

Doğru renk 
algısı 

Aydınlatmanın 
düzgünlüğü 

Günışığı 
kullanımı 

Ortalama 4.55 3.88 4.70 3.68 2.58 

Medyan 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 

Standart Sapma 0.639 0.992 0.608 0.917 1.394 

Frekans dağılımı 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

2.4 Mağaza satış alanları aydınlatma tasarımı alternatifleri için kullanıcı tercihlerine 
ilişkin sübjektif değerlendirme ile veri toplama ve istatistiksel analiz sonuçları 
 
Anket çalışmasının ikinci bölümünde geliştirilen mağaza aydınlatma tasarımı alternatifleri ile 
ilgili geri bildirimlerin mağaza görsel çevre algısı, ürün fiyat algısı ve sergilenen ürünlerin kalite 
algısı açılarından toplanması hedeflenmiştir. Bu bölümde farklı aydınlatma tekniklerinin 
kullanımına bağlı olarak oluşturulan ve görsel konfor koşullarını tümüyle sağladığı ortaya 
konan senaryolar için elde edilen görsel imajlar, gerçekleştirilen sübjektif analizlerde 
kullanılmış ve kullanıcıların aydınlatma tasarımları ile ilgili görüşleri ve tercihleri analiz 
edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi için IBM SPSS Statistics 24 programı kullanılmış ve 
elde edilen analizlerin anlamlılığı Friedman ve Post Hoc test yöntemleri ile saptanmıştır [10]. 
Mağaza satış alanları için geliştirilen aydınlatma tasarımı alternatiflerini temsil eden  görsellerin 
mağaza görsel çevre algısı, ürün fiyat algısı ve sergilenen ürünlerin kalite algısı açılarından 
değerlendirilmesi bilgisayar ekranı karşısında gerçekleştirilmiştir. Kullanıcılara dokuz adet 
aydınlatma tasarımı alternatifi için görsel çevre memnuniyet durumları 5’li Likert ölçeği 
uyarınca hiç memnun değil (1)-çok memnun (5) şeklinde sorularak genel izlenimleri 
değerlendirilmiştir. Benzer şekilde ele alınan aydınlatma tasarımı alternatiflerinde sergilenen 
ürünlerin fiyat algısı çok ucuz (1)-çok pahalı (5) olacak şekilde ve ürün kalite algısı ise düşük 
kalite (1)-yüksek kalite (5) aralığında sorgulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Çizelge 6’da yer 
almaktadır. 
Görsel çevre algısı: Kullanıcıların satış mekanları için görsel çevre algısı ortalama değer 
sonuçları Set A- genel aydınlatma kullanımı için 2.88, Set B- genel ve vurgu aydınlatma  
kullanımı için 3.43 ve Set C- yalnızca vurgu aydınlatması kullanımı için veri setleri arasındaki 
en yüksek değer olan 3.53 olarak belirlenmiştir. Mağaza satış alanları aydınlatma tasarımı 
alternatifleri görsel çevre memnuniyeti sonuçları incelendiğinde Senaryo A1’in ortalama 2.63 
ile en düşük ve Senaryo C1’in ortalama 3.6 ile en yüksek sonuca sahip olduğu belirlenmiştir. 
Elde edilen sonuçların istatistiksel anlamlılığı Friedman analizleri ile doğrulanmıştır (N= 40, 
Ki-Kare (2) =  47.662, df= 8, p < 0.05 (1.14645309807054E-07).  
Ürün fiyat algısı: Kullanıcıların mağaza satış mekanlarında yer alan ürünlere yönelik fiyat 
algısı ortalama değer sonuçları Set A- genel aydınlatma kullanımı için 3.22, Set B- genel ve 
vurgu aydınlatma  kullanımı için 3.55 ve Set C- yalnızca vurgu aydınlatması kullanımı 
durumunda ise veri setleri arasındaki en yüksek değer olan 3.74 olarak belirlenmiştir. Ele alınan 
senaryolar arasında en yüksek ürün fiyat algısı, ortalama 3.83 ile C1 ve C2’de belirlenmiş olup 
ürünlere yönelik en düşük fiyat algısı ise A1 senaryosunda 3.08 değeri ile elde edilmiştir. 
Sonuçların istatistiksel anlamlılığı Friedman analizleri ile doğrulanmıştır (N= 40, Ki-Kare (2)  
= 32.145, df= 8, p < 0.05 (0.0000877).  
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Ürün kalite algısı: Kullanıcıların mağaza satış mekanlarında yer alan ürünlere yönelik kalite 
algısı sonuçları incelendiğinde en düşük ortalama değerlerin Set A- genel aydınlatma kullanımı 
veri setinde elde edildiği belirlenmiştir (A1, A2 ve A3 için sırasıyla 3.13, 3.23 ve 3.18). 
Sergilenen ürünlere yönelik en yüksek kalite algısı değeri ise Set C- yalnızca vurgu 
aydınlatması kullanımı durumunda C1 ve C2 senaryolarında 3.78 olarak elde edilmiştir. 
Kullanıcıların mağaza satış mekanlarında yer alan ürünlere yönelik kalite algısı ortalama değer 
sonuçları Set A için 3.18, Set B için 3.49 ve Set C için 3.75 olarak hesaplanmıştır. Sonuçların 
istatistiksel anlamlılığı Friedman analizleri ile doğrulanmıştır (N= 40, Ki-Kare (2)  = 36.171, 
df= 8, p < 0.05 (0.0000163).  

 
Çizelge 6. Ele alınan senaryolar için görsel çevre algısı, ürün fiyat algısı ve ürün kalite algısı ortalama ve standart 
sapma değer sonuçları 

 

 

Regresyon analizleri: Çalışma kapsamında farklı mağaza aydınlatma tasarımı alternatifleri ile 
elde edilen çevresel algının ürün fiyat algısına ve ürün kalite algısına etkisinin detaylı 
incelenebilmesi hedefiyle lineer regresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve Çizelge 7’de elde 
edilen sonuçlara yer verilmiştir.  
 
Çizelge 7.  Ürün fiyat algısına ve ürün kalite algısına etkisi regresyon analizi sonuçları 

Set A- Genel aydınlatma 
kullanımı 

Set B- Genel ve vurgu aydınlatma  
kullanımı 

Set C- Vurgu aydınlatması 
kullanımı 

   

   
 
Buna göre, aydınlatma tasarımı alternatifleri ile elde edilen görsel çevre algısı ve ürün fiyat 
algısı arasındaki ilişki incelendiğinde Set A genel aydınlatma sistemi kulanımı (R=0.627; R2 
=0.393; düzeltilmiş R2 =0.377; p<0.01)  ve Set B genel ve vurgu aydınlatmasının birlikte 
kullanımı (R=0.703; R2 =0.495; düzeltilmiş R2 =0.481; p<0.01) senaryolarında orta düzeyde 
bağıntı elde edilirken Set C vurgu aydınlatması kullanımında ise görsel çevre ile ürün fiyat 

Senaryo Görsel çevre algısı Ürün fiyat algısı Ürün kalite algısı 
Ortalama 

değer 
Standart 
sapma 

Ortalama 
değer 

Standart 
sapma 

Ortalama 
değer 

Standart 
sapma 

A1 2.63 0.838 3.08 0.917 3.13 0.853 
A2 3.15 0.893 3.33 0.797 3.23 0.800 
A3 2.85 0.864 3.25 0.927 3.18 0.844 
B1 3.53 0.816 3.68 0.764 3.63 0.774 
B2 3.28 1.037 3.55 0.783 3.50 0.816 
B3 3.50 0.877 3.43 0.844 3.35 0.921 
C1 3.60 0.955 3.83 0.747 3.78 0.800 
C2 3.48 1.012 3.83 0.844 3.78 0.832 
C3 3.50 0.961 3.58 1.010 3.70 0.791 
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algısı arasında en yüksek bağıntı oluştuğu görülmüştür (R=0.804; R2 =0.647; düzeltilmiş R2 
=0.638; p<0.01). Aydınlatma tasarımı alternatifleri ile elde edilen görsel çevre algısı ve ürün 
kalite algısı ilişkisi incelendiğinde Set A genel aydınlatma sistemi kulanımı (R=0.651; R2 
=0.424; düzeltilmiş R2 =0.409; p<0.01), Set B genel ve vurgu aydınlatmasının birlikte kullanımı 
(R=0.684; R2 =0.468; düzeltilmiş R2 =0.454) ve Set C vurgu aydınlatması kullanımı (R=0.603; 
R2 =0.364; düzeltilmiş R2 =0.347; p<0.01) için orta düzeyli pozitif ilişki gözlenmiştir.  
 
 

3. SONUÇ  
 
Bu çalışmada elde edilen bulgular, mağaza aydınlatma tasarımı ve uygulamasında iç mekan 
görsel çevre algısının mağaza ortamında sergilenen ürünlerin fiyat ve kalite algısı üzerinde son 
derece etkili olduğunu ortaya koymuş, bu durum gerçekleştirilen lineer regresyon analizleri ile 
desteklenmiştir. Kullanıcıların mimari aydınlatma tasarımına bağlı olarak oluşan iç mekan 
algısı, ürün fiyat beklentisi ve ürün kalite beklentisi arasında bir bağlantı elde edilmiştir.  Elde 
edilen sonuçlara göre mağaza mekanlarında uygun aydınlatma tasarımı stratejilerinin 
sağlanması, kullanıcılar üzerindeki olumlu etkiyi desteklemektedir. Buna göre kullanıcıların 
özellikle vurgu aydınlatmasına dikkat çekmesi ve vurgu aydınlatmasının desteklendiği mimari 
aydınlatma tasarımı senaryolarında, ürünlerin fiyat ve kalite beklentilerinin arttığı 
gözlemlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, mağaza aydınlatma tasarımı ve 
uygulamasında kullanıcı faktörünün önemini gözler önüne sermekte olup bu araştırma 
sonuçlarının gerek mimari aydınlatma tasarımı, gerekse mağazalarda mevcut aydınlatma 
tasarımlarının revize edilmesi aşamalarında nitelikli ve konforlu iç mekanların elde edilmesi 
hedefiyle kullanımı olanaklıdır. 
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NİTELİKLİ AYDINLATMA İÇİN GÜNIŞIĞI 

-PENCERE CAMI ÖZELLİKLERİNİN HACİM İÇİ AYDINLIĞINA ETKİSİ- 

 

Nurbanu DÜZGÜN               Şensin AYDIN YAĞMUR 

 

Daylight for Qualified Lighting 

-The Effect of Window Glazing Features on Interior Daylight Illuminance- 

 
Due to the rapid depletion of sustainable energy sources, energy efficient design is an important issue that needs 

to be considered. In this context, the efficient usage of daylight which contributes to lighting energy is also 

important. Daylight in interiors is largely dependent on the glazing features. With the development of glass 

technology, glazing types have different features in terms of daylight performance and solar control. It is possible 

to increase the building energy performance by making the right choices about the glazing features at the design 

stage. When performing the evaluations of daylight, not only the constant conditions of daylight but also the 

dynamic conditions should be taken into consideration. For this purpose, the effect of various types of glazing on 

the daylight performance was examined by considering two classrooms of an educational building. The classrooms 

were modelled and evaluations were held separately for each glazing type via Design Builder program. In this 

study, the designers were informed about the different types of glazing types, the importance of daylight in the 
context of qualified lighting was emphasized and it was provided to generate data about energy efficient design at 

design stage of a building. 

 

Anahtar Kelimeler: Günışığı, Cam teknolojileri, Işık geçirme çarpanı, Enerji etkin tasarım 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Günışığı geçmişten bu yana mimari yapıların iç mekan aydınlatmasında birincil ışık kaynağı 

olarak kullanılmıştır. İnsan psikolojisi ve fiziksel sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olması, dış 

ortam ile görsel bağlantı sağlanarak manzaradan yararlanılması, lamba ışığı için harcanacak 

enerjiyi azaltması, sürdürülebilir olması gibi nedenlerden dolayı önemlidir. Özellikle, 

günümüzde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularının öneminin artması ve özellikle 

gerekli aydınlatmanın günışığı ile sağlanarak aydınlatma tasarımının nitelikli olması açısından 

günışığından daha çok yararlanma gereğini ortaya koymaktadır. Aslında, güneş ışınımı, sadece 

yapma aydınlatma değil, aynı zamanda ısıtma ve soğutma yüküne de etki ederek enerji etkin 

tasarıma büyük bir katkı sağlamaktadır. 

 

Günışığının içeriye alınması, yapı kabuğundaki yatay ve düşey boşluklardan olabilmektedir. 

Dış ortam ile görsel iletişim de sağlaması açısından, düşey boşlukların, yani pencerelerin 

kullanımı daha yaygındır. Hacim içi günışığı aydınlığını etkileyen; iklim özellikleri, yapı 

özellikleri, dış engeller gibi çeşitli etkenler vardır. Özellikle, yapı kabuğunun bir parçası olan 

pencerelerin özellikleri önemli bir etkiye sahiptir. Pencerenin yönü, büyüklüğü, konumu, 

çerçeve özellikleri ve cam tipi, günışığı performansını etkilemektedir. 

 

Söz konusu etkenlerden cam tipi, geçmişten bugüne değin gelişmeler göstermekte, görsel ve 

ısısal konfor sağlayarak etkin enerji kullanımı açısından uygun özellikte olması 

amaçlanmaktadır. Camların günışığından yararlanma özelliğini doğrudan etkileyen başlıca 

değişken ışık geçirme çarpanıdır (, transmittance). Camların ışık geçirme çarpanı yükseldikçe, 

hacim içindeki günışığı miktarı artar. Birçok ulusal standart ve yönetmelik, hacim içindeki 

günışığının değerlendirilmesi için günışığı çarpanının (D) kullanılmasını önermektedir [1, 2]. 

Ancak, kapalı gök koşulları için değerlendirilebilen günışığı çarpanı yerine, son yıllarda, farklı 
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gök koşullarının da dikkate alındığı iklimsel verilere dayanan günışığı hesap yöntemleri de 

geliştirilmiştir [3, 4, 5]. 

 

Son yayımlanan EN 17037: 2018 Standardı’ na göre, bir hacmin günışığından yararlanması “en 

az, orta ve yüksek” olarak derecelendirilmiştir. Yıl boyunca gündüz saatlerinde sağlanması 

gereken 300 lx ve üzeri aydınlığın, hacmin referans düzleminin %50’ sinden fazlasında olması 

gerektiği belirtilmiştir [6]. 

 

Günümüzde en yaygın kullanılan camlar, çift cam ve low-e kaplamalı bütünleşik camlardır. Bu 

camlar doğal aydınlatma, güneş kontrolü ve ısı yalıtımı ile ilgili gereksinimlere kısmen karşılık 

vermekte ancak gün içerisinde değişen ışık ve ısı koşullarında sabit özellik göstermektedir. 

Ancak günışığı her an değişiklik gösterdiği için hacim içine giren güneş ışınımının kontrolü bu 

camlarla mümkün olamamaktadır. Son yıllarda cam teknolojisindeki gelişmelerle birlikte 

henüz yaygın olarak kullanılmayan akıllı camlar günışığının değişken durumlarına tepki 

göstererek görsel ve ısısal konfor sağlayarak enerji kullanımına dinamik olarak katkı 

sağlayabilmektedir. Akıllı camlar olarak adlandırılan dinamik pencere sistemleri dış ortam ışık 

ve ısı değerlerine bağlı değişken yapılarıyla güneş ışınımının camdan geçen yüzdesini 

etkileyerek hacim içi aydınlık düzeyine doğrudan etki ederler. Literatür çalışmaları sonucu 

akıllı camların günışığının hacim içindeki niteliği bakımından, geleneksel bütünleşik camlar 

(Çift cam ve Low-E cam) ile karşılaştırma verilerinin sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle 

akıllı camların yapma aydınlatma enerjisini azaltmaya yönelik etkisinin incelenmesi ve 

bütünleşik camlarla karşılaştırılarak performans değerlendirmesinin yapılması düşünülmüştür.  

 

Bu çalışmada, İstanbul YTÜ Mimarlık Fakültesi’ nde iki derslik ele alınarak farklı cam tipleri 

için incelemeler yapılmıştır. İncelemelerde, ortalama günışığı çarpanı (Davg, Average Daylight 

Factor), mekansal günışığı otonomisi (sDA, Spatial Daylight Autonomy), yararlı günışığı 

aydınlığı (UDI, Useful Daylight İlluminance) değerleri karşılaştırılmıştır. Cam özelliklerinin 

bina enerji performansına etkisinin araştırılması için yapılan bir çalışmanın parçası olan bu 

çalışma ile tasarımcılara farklı cam türleri konusunda bilgiler verilmiş, nitelikli aydınlatma 

bağlamında günışığının önemi vurgulanmış ve yapı tasarımının enerji verimliliği ile ilgili karar 

aşamasında veri oluşturması amaçlanmıştır. 

 

 

2. KAPSAM  

 

Binalarda hacim içi günışığı performansı büyük ölçüde pencere camı özelliklerine bağlıdır. 

Genel olarak pencere camı seçimi yapılırken soğuk dönemde iç ortamdan ısı kaybını en aza 

indirmek, hacim içi günışığı aydınlık düzeyinin minimum şartlarını sağlamak gibi özellikleri 

dikkate alınmaktadır. Bu özellikler doğrudan bina enerji performansına etki etmektedirler.   

 

Mimari yapılarda ilk olarak kullanılan tek cam, günışığı açısından olumlu özellikler 

sergilemesine rağmen iç mekanda aşırı ısınma, soğuk dönemde ısıyı hacim içinde tutamama ve 

kamaşma gibi olumsuz özellikler göstermektedir. Bu olumsuzlukların giderilmesi için, çift 

camlar geliştirilmiştir. Çift camlar ısı performansı konusunda tek camdan daha olumlu 

özellikler gösterirken, ışık geçiricilik bakımından tek camlara benzerdir. Çift camların ısı 

yalıtım özelliğini arttırmak ve güneş ışınımı kontrolü sağlamak için iç camın iç ortam yüzeyine 

yüksek yansıtıcılığa sahip Low-E film kaplama uygulanarak Low-E kaplamalı ısı yalıtım 

camları oluşturulmuştur [7]. Low-E kaplamalı camlar hacim içi ısısal konfor bakımından çift 

camlara göre daha olumlu özellikler göstermektedir. Günışığından yararlanma özellikleri, yani 
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ışık geçirme çarpanı değerleri karşılaştırıldığında ise çift camlar ile yakın değerlere sahip 

oldukları görülmektedir (Çizelge 1).  

 

Yenilikçi pencere camları (Akıllı camlar) geleneksel camların (Çift cam, Low-E cam) aksine 

gün içerisinde atmosferdeki ısı ve ışık değişimlerine tepki göstererek güneşlik, panjur gibi 

gölgeleme elemanları olmadan saydamlık özelliklerini değiştirerek ışık geçirgenliklerini 

değiştirebilmektedirler [8]. Böylece, hacim içi günışığı aydınlık düzeyinin minimum şartlarını 

sağlamak ve yüzeye gelen aşırı ışıklılık sebebiyle kamaşmayı engellemek gibi özelliklere 

dinamik olarak etki etmektedirler. Geleneksel camın olumsuz özelliklerinin giderilmesi 

amacıyla geliştirilmiş akıllı camların başlıca tipleri elektrokromik, termokromik ve 

fotokromik camlardır. Bu çalışmada elektrokromik ve termokromik camlar kullanılmıştır. 

Fotokromik camların küçük boyutlarda maliyeti yüksek ve dayanıksız olması sebebiyle henüz 

ticari olarak temin edilememektedir [8].  Çizelge 1’de, çalışmada karşılaştırılan geleneksel 

camların ve akıllı cam olarak nitelendirilen cam tiplerinin ışık geçirme çarpanları tamamen 

saydam oldukları durum için verilmiştir [9]. Yıl boyunca akıllı camlar güneşe bağlı olarak 

dinamiktirler ve ışık geçirme çarpanları değişkenlik göstermektedir.  

 

Çizelge 1. Çeşitli cam tiplerine ait ışık geçirme çarpanları () ve ısıl geçirgenlik katsayıları (U)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrokromik cam, yüzeyinde bulundurduğu elektrik iletkenlerine düşük voltaj (0-10 Volt) 

uygulanmasıyla saydamlık özelliğini yansıtıcı ya da yutucu olarak değiştirebilen cam tipidir. 

Bina otomasyon sistemine entegre olabilmekte ya da manuel olarak kontrol edilebildikleri için 

günışığının kontrol edilmesini sağlamaktadır [8]. 
 

Termokromik cam, güneş ışınımının oluşturduğu ısı etkisiyle saydamlık özelliğini 

değiştirmektedir. Büyük oranda ısı yüküne etkisi daha fazladır. Ancak sıcaklık farklarına adapte 

oldukça doğal bir denge sağlayarak günışığından fayda da sağlamaktadır [8]. 
 

Fotokromik cam, yüzeyine gelen ışık yoğunluğuna bağlı olarak saydamlık özelliklerini 

değiştirmektedir. Üzerine gelen ışığı yansıtarak kamaşmayı önlemekte ve yazın bina soğutma 

yüküne olumlu katkı sağlamaktadır [8].  

 

Günışığı açısından her camın kendine özgü olumlu ya da olumsuz özellikleri bulunmaktadır.  

Enerji etkin tasarımın öneminin giderek artmasıyla birlikte cam teknolojisindeki gelişmeler de 

devam etmektedir.  

 

 

3. YÖNTEM 

 

Hacim içi aydınlığı performansına yönelik değerlendirmeler yapılırken, yalnızca önceden 

belirlenen sabit koşullar için değil gün içerisindeki dinamik günışığı koşulları için de 

değerlendirilmelidir [3, 4, 5]. Bu çalışmada, YTÜ Mimarlık Fakültesi içinde yer alan, doğu ve 

batı yönlerine bakan iki farklı derslikte, statik günışığı değerlendirme ölçütü olan Ortalama 

CAM TİPİ 
Işık geçirme 

çarpanı () 

U değeri 

(W/m2K) 
 

Tek Cam (4mm) 0.89 5.87  

Çift Cam (4mm/16 mm/4mm) 0.80 2.72  

Low-E Cam (İç Yüzey Kaplamalı) 0.76 1.92  

Elektrokromik Cam (Ref, Yansıtıcı) 0.76 1.91  

Elektrokromik Cam (Abs, Yutucu) 0.73 1.91  

Termokromik Cam 0.65 2.69  
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Günışığı Çarpanı (Davg) ve dinamik günışığı değerlendirme ölçütlerinden olan Mekansal 

Günışığı Otonomisi (sDA; Spatial Daylight Autonomy) ve Yararlı Günışığı Aydınlığı (UDI; 

Useful Daylight Faktör) kullanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. 

 Ortalama Günışığı Çarpanı (Davg; Average Daylight factor): Ele alınan herhangi bir 

düzleme düşen toplam günışığı akısının o düzlemin alanına oranının, engelsiz kapalı gök 

koşulu altında dış ortam aydınlık düzeyine oranı ortalama günışığı faktörüdür. %5 ve 

üzeri ortalama günışığı faktörü ek bir yapma aydınlatma gerektirmeden yeterli günışığını 

ifade ederken, %2-%5 arası ise ek bir yapma aydınlatma gerekebilen durumları ifade 

etmektedir [1]. 

 

 Mekansal Günışığı Otonomisi (sDA): IES (Illuminating Engineering Society) 

tarafından önerilen bir değerlendirme ölçütüdür. Hacim içinde çalışma düzleminde 

oluşması gereken yeterli aydınlık düzeyinin (genellikle 300 lux), gündüz kullanım 

saatlerinde hacmin referans düzleminin %50’ sinde sağlanması gereken değerdir [5, 9]. 

 

 Yararlı Günışığı Aydınlığı (UDI): Çalışma düzleminde aydınlık düzeyinin kullanıcılar 

tarafından faydalı olarak tanımlandığı yıllık değerlendirme sonucunu verir. Genellikle 

100 lx ile 2000 lx arası aydınlık düzeyi kullanıcılar için faydalı olarak tanımlanmaktadır. 

Yalnızca yararlı günışığı hakkında bilgi vermekle kalmaz aynı zamanda yetersiz günışığı 

(<100 lx), yapma aydınlatma aygıtlarına ihtiyaç duyulan günışığı aydınlığı (100 lx ile 500 

lx arası), istenmeyen görsel konforsuzluğa sebep olan aşırı günışığı seviyeleri (>2000 lx) 

ve kamaşma hakkında da bilgi vermektedir [3, 4, 9]. 

 

Bu bağlamda, pencere camı özelliklerinin hacim içi aydınlığına etkisini incelemek amacıyla 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde doğu ve batı cepheye bakan, planı ve iç 

görüntüsü Şekil 1ve Şekil 2’ de görülen iki derslik seçilmiştir.  

 

 
 

 

Şekil 1. Doğu cephesine bakan derslik planı ve fotoğrafı 

 

 
 

Şekil 2. Batı cephesine bakan derslik planı ve fotoğrafı 
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Doğu cepheye bakan derslikte (103 m2);  

 3 adet 1,25m x 2,30m ve  

 4 adet 1,00m x 2,30m  

boyutlarında olmak üzere toplam 7 adet,  

 

Batı cepheye bakan derslikte (122 m2);  

 3 adet 1,25m x 2,30m ve  

 6 adet 1,00m x 2,30m  

boyutlarında olmak üzere toplam 9 adet (7’si batıya diğer ikisi kuzey ve güneye 

bakmaktadır)  

pencere bulunmaktadır (Şekil 1 ve 2). Pencerelerde bulunan çift camlar 4mm cam, 16mm hava 

boşluğu, 4mm cam olmak üzere üç katmandan oluşmaktadır.  

 

İncelemeler kapsamında aşağıdaki kabuller yapılmıştır.  

 Yer: İstanbul 

 İç yüzey yansıtma çarpanları: tavan %80, zemin %30, duvarlar %80  

 Pencere çerçevesi: Isı yalıtımlı alüminyum çerçeve 

 Engel durumu: Dış engel yok (karşılaştırmaların tek başına cam özellikleri ile ilgili 

olabilmesi için her iki farklı dersliğe ait dış engeller ihmal edilmiştir)  

  

Söz konusu hesaplamalar, doğu ve batı cepheye bakan dersliklerin pencerelerinde, 

 Çift cam, Low-E cam, yansıtıcı özelliğe sahip Elektrokromik cam (ref, yansıtıcı), yutucu 

özelliğe sahip Elektrokromik cam (abs, yutucu) ve Termokromik cam olması durumları 

için ayrı ayrı yapılmıştır. 

 

Modelleme ve hesaplamalar Design Builder programı yardımıyla yapılmıştır. Program 

aracılığıyla oluşturulmuş modelleme görüntüleri Şekil 3 ve Şekil 4’te görülmektedir. 

 

 
Şekil 3. Doğu cepheye bakan derslik (103 m2)                         Şekil 4. Batı cepheye bakan derslik (122 m2) 

 
 
4. BULGULAR 

 

Farklı cam tiplerinin değerlendirme verileri doğu ve batı cepheye bakan dersliklerde ayrı ayrı 

hesaplanarak Çizelge 2 ve 3’teki sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca, sDA ve UDI değerlerinin iç 

hacimdeki dağılım verileri Şekil 5 ve 6’da örnek olarak gösterilmiştir. Cam tiplerinin doğu ve 

batı cephesindeki dersliklerde gösterdikleri performansların karşılaştırmaları da Çizelge 4’te 

verilmiştir.  
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Çizelge 2. Doğu cephesine bakan derslik için değerlendirme sonuçları 

 

İşlev: Derslik                     

Konum: Doğu Cephesi                                 
Alan: 103 m2 

 (Işık 

Geçirme 

Çarpanı)  

U değeri 

(W/m2K) 

Ortalama 

Günışığı 

Çarpanı (Davg) 
sDA (%) UDI (%) 

Çift Cam (4/16/4) 0.80 2.72 1.62 53.22 100 

Low-E Cam (4/16/4) 0.76 1.92 1.48 50.70 100 

Elektrokromik Cam (Ref, Yansıtıcı ) 0.76 1.91 1.48 48.70 100 

Elektrokromik Cam (Abs, Yutucu) 0.73 1.91 1.43 46.02 100 

Termokromik Cam 0.65 2.69 1.39 41.87 99.68 

 

Çizelge 3. Batı cephesine bakan derslik için değerlendirme sonuçları 

 

İşlev: Derslik                   

Konum: Batı Cephesi                                 

Alan: 122 m2  

 (Işık 

Geçirme 

Çarpanı)  

U değeri 

(W/m2K) 

Ortalama 

Günışığı 

Çarpanı (Davg) 
sDA (%) UDI (%) 

Çift Cam (4/16/4) 0.80 2.72 1,72  40.35 99.36 

Low-E Cam (4/16/4) 0.76 1.92 1.57 38.71 98.90 

Elektrokromik Cam (Ref, Yansıtıcı ) 0.76 1.91 1.65 37.36 96.94 

Elektrokromik Cam (Abs, Yutucu) 0.73 1.91 1.53 48.70 98.90 

Termokromik Cam 0.65 2.69 1.49 31.52 91.98 

 

Çizelge 4. Cam tiplerinin doğu ve batı cephelerine bakan dersliklerdeki performans sıralaması   

 

Performans 

sıralaması                                          

( yüksekten 

düşüğe ) 

Ortalama Günışığı Çarpanı 

(Davg) 
sDA (%) UDI (%) 

doğu cephesi batı cephesi doğu cephesi batı cephesi doğu cephesi batı cephesi 

1. çift cam çift cam çift cam 
elektrokromik 

cam (abs) 
çift cam çift cam 

2. low-e cam 
elektrokromik 

cam (ref) 
low-e cam çift cam low-e cam low-e cam 

3. 
elektrokromik 

cam (ref) 
low-e cam 

elektrokromik 

cam (ref) 
low-e cam 

elektrokromik 

cam (ref) 

elektrokromik 

cam (abs) 

4. 
elektrokromik 

cam (abs) 

elektrokromik 

cam (abs) 

elektrokromik 

cam (abs) 

elektrokromik 

cam (ref) 

elektrokromik 

cam (abs) 

elektrokromik 

cam (ref) 

5. 
termokromik 

cam 

termokromik 

cam 

termokromik 

cam 

termokromik 

cam 

termokromik 

cam 

termokromik 

cam 

 
Şekil 5. Batı, Termokromik cam,  sDA (%31.52)                Şekil 6. Batı, Termokromik cam, UDI (%91.98) 
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5. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

 

Çift cam, Low-E cam, Elektrokromik cam ve Termokromik camlarla ilgili yapılan incelemeler 

sonucunda elde edilen Çizelge 2, 3 ve 4 değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Doğu cephesi için yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 

 Davg, sDA, UDI değerleri camların ışık geçirme çarpanları ile paralellik göstermektedir. 

Işık geçirme çarpanı azaldıkça, söz konusu değerler de azalmaktadır. 

 sDA ölçütünün sağlanabildiği koşullar Çift cam ve Low-E cam ile elde edilmektedir. 

Bu camlarla, çalışma düzleminin %50’ sinden daha büyük bölümü 300 lx ve üzeri 

günışığı ile aydınlanmaktadır.  

 UDI ölçütü için, ele alınan tüm camlarda ~% 100 değeri elde edilmektedir. Yani, tüm 

cam tipleri için, çalışma düzleminin %100’ü 100 lx ile 2000 lx arasında günışığı ile 

aydınlanmaktadır. 

 Her üç değerlendirme ölçütü için (Davg, sDA, UDI) günışığı açısından en avantajlı cam 

çeşidi Çift cam, Low-E cam, Elektrokromik cam (ref), Elektrokromik cam (abs) ve 

Termokromik cam olarak sıralanmaktadır.  

 

Batı cephesi için yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 

 Davg, sDA, UDI değerleri camların ışık geçirme çarpanları ile paralellik 

göstermemektedir. Bu durum, batı cephesindeki dersliğin plan biçimi olarak güney ve 

kuzeye de bakan birer penceresinin olması (Şekil 4) ve bu camlara gelen farklı günışığı 

miktarına göre dinamik camların, aynı zaman koşullarında saydamlık durumlarının 

farklı olması (aynı derslikteki aynı tip camların farklı ışık geçirme çarpanına sahip 

olması) olarak açıklanabilir. 

 Davg ile UDI açısından en olumlu koşullar Çift cam ile en olumsuz koşullar 

Termokromik cam ile elde edilmektedir. sDA açısından en olumlu ve olumsuz koşullar 

ise, sırasıyla, Elektrokromik cam (abs) ve Termokromik cam’ dır. 

 

Doğu ve batı yöndeki dersliklerin birbirleri ile karşılaştırılması durumunda aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır; 

 Bütün cam tipleri için, batı cephesindeki ortalama günışığı çarpanları (Davg), doğu 

cephesindekine göre daha yüksektir. Oysa ki, 3. Bölüm’ de değinildiği gibi, ortalama 

günışığı çarpanları kapalı gök koşuluna göre hesaplandığı için yönlere göre değişiklik 

göstermemelidir. Fakat bu çalışmada, batı yönündeki sınıfın taban alanı ve pencere 

sayısı doğudakinden daha fazla olduğu için elde edilen ortalama günışığı çarpanları da 

daha yüksektir.       

 Elektrokromik cam (abs, yutucu) hariç tüm camlar için yüksek sDA oranları doğu 

cephesinde elde edilmektedir. Çalışma düzleminin 300 lx günışığı ile aydınlandığı daha 

olumlu koşullar doğu cephesinde oluşmaktadır.  

 Tüm camlar için yüksek UDI oranları yine doğu cephesinde elde edilmektedir. Diğer 

bir deyişle, çalışma düzleminin 100 lx ile 2000 lx arasındaki günışığı ile aydınlandığı 

daha olumlu koşullar doğu cephesinde elde edilmektedir.  

 Her iki yönde de, genelde,  günışığı açısından en iyi koşullar ışık geçirme çarpanı en 

yüksek olan Çift cam ile elde edilmektedir.  

 En düşük günışığı değerlerini Termokromik cam oluşturmaktadır. Çünkü cam 

yüzeyinin ısınmasıyla birlikte saydamlığı azalmakta ve ışık geçirme çarpanı 

düşmektedir.  

 

Bu çalışmada, yenilikçi cam teknolojileri tanıtılmış ve Design Builder programı aracılığıyla 
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İstanbul’da yer alan eğitim yapısı ele alınarak beş farklı cam tipi için günışığı performans 

değerlendirmeleri yapılmıştır. Değerlendirmeler, günışığının yalnızca sabit koşulları değil 

dinamik yapısı da dikkate alınarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, günışığı aydınlığı 

açısından en iyi koşullar çift cam ile elde edilmektedir. Akıllı camlardan termokromik cam ise, 

yaygın olarak kullanılan bütünleşik camlara (çift cam, low-e cam) göre aydınlatma yüküne 

katkısı daha düşüktür. Genel olarak bakıldığında, hem doğu hem batı cephede bulunan 

hacimlerde bütünleşik camların akıllı camlara göre doğal aydınlatma performansı daha 

yüksektir. 

 

Ancak enerji etkin tasarım bağlamında pencere camı seçilirken yalnızca günışığı performansı 

yeterli olmamaktadır, yıllık ısıtma ve soğutma yükleri açısından da değerlendirmeler 

yapılmalıdır. Işık ve ısı geçiricilik özellikleri bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmelidir 

[10]. Çalışmada verilen bilgiler ve oluşturulmuş karşılaştırma verileri, tasarımcılara uygun cam 

seçimi konusunda yol gösterici olacaktır.  

 

 

KAYNAKÇA  
 

1. BS 8206-2, “Lighting for Buildings – Part 2: Code for Daylighting”, 2008.  

2. DIN 5034-1, “Tageslicht in Innenraumeni Teil 1: Allgemeine Anforderungen”, 1999. 
3. Nabil A, Mardaljevic J., “Useful Daylight Illuminances: A replacement for daylight factors”, Energy 

and Buildings, 38(7), 2006. 

4. Mardaljevic, J., Christoffersen, J., Raynham, P., “A Proposal for a European Standart for Daylight 

in Buildings”, Lux Europa 2013, Krakow, Polonya, 2013. 
5. IES, LM-83-12: Approved Method: Spatial Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight 

Exposure (ASE),  Illuminating Engineering Society, 2013. 

6. EN 17037: 2018, “Daylight in Buildings”, 2018. 
7. Zorer Gedik G., “Yapı Kabuğunun Saydam Alanları İçin Uygun Cam Türlerinin Belirlenmesi”, 

Ders Notları, 2016. 

8. Fernandes, L. L., Lee, E.S., Ward, G. “Lighting Energy Savings Potential of Split-Pane 

Electrochromic Windows Controlled for Daylighting with Visual Comfort” Energy and Building, 
61; 8–20, 2013. 

9. Design Builder, https://designbuilder.co.uk/helpv6.0, 12.06.2019.  

10. Düzgün, N., Aydın Yağmur, Ş., “Mimari Yapılarda Cam Kullanımı ve Cam Özelliklerinin Bina 
Enerji Performansına Etkisi”, 4. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, 

s. 149-159, 2019. 

 
 

 

Nurbanu DÜZGÜN 

Mimar 

Tel: 0541 361 29 90 

E-posta: nurbanudzgn@gmail.com 

 

Şensin AYDIN YAĞMUR 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 

34349 Beşiktaş/İstanbul 

Tel: (0212) 383 26 22 

E-posta: sensina@yildiz.edu.tr 

 

144

https://designbuilder.co.uk/helpv6.0


 

 

Aydınlatma Türk Milli Komitesi 

 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                               18-19 Eylül 2019 

 

 

İNSAN ODAKLI AYDINLATMA TASARIM KONSEPTİ: OFİS İÇ MEKANI İÇİN 

BİR ÖNERİ 

 

Cennet Gökcen Köseli                    Alpin Köknel Yener 

 

Human Centric Lighting Concept: A Proposal for an Office Interior  

 
For human-beings, daylight is a critical need for their bodily processes, physical and psychological health. When 

designing interiors, it is essential to provide a good quality of life, healthy, motivational, and productive 

environments to human beings. The lighting is one of the crucial elements of interior design. There are 

international standards for quality lighting to supply the vital needs of people. However, the standards consider 
only the visual effects of light; there is also non-visual effects of light which have been not enough placed in them. 

There is a new lighting design concept; ‘Human Centric Lighting (HCL)’. The HCL concept considers both visual 

and non-visual effects of light when designing a lighting concept for spaces. There has been an implementation of 

HCL concept to a design office. The aims of the study are pointing out the importance of lighting design and 

showing how to apply it to the spaces. 

 

Anahtar kelimeler: Aydınlatma tasarımı, İnsan odaklı aydınlatma, Sirkadiyen ritim 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Günümüzün teknolojik koşulları ve toplumsal yapısı, insanların günün büyük bir bölümünü 

doğal ortamdan uzakta ve kapalı mekanlarda geçirmelerine neden olmaktadır. Doğadan kopuşla 

birlikte günışığından da uzaklaşmanın sonucu olarak iç mekan tasarımında aydınlatmanın 

önemi daha da artmıştır. 

 

Aydınlatmaya ilişkin uluslararası standartlarda, kullanıcılara iyi bir görüş, doğru bir algı ve 

çevreyle ilgili bilgileri yeterince sağlayabilecek aydınlatma tasarımı ile görsel konfor 

koşullarının sağlanması öngörülmüştür. Bu standartlarda ışığın görsel etkileri dikkate alınırken, 

görsel olmayan etkilerine daha ayrıntılı yer verilmesinin gerekliliği son yıllarda üzerinde 

önemle durulan bir konu olmuştur.  

 

Bu gereklilik sonucunda ortaya atılmış olan “İnsan Odaklı Aydınlatma (Human Centric 

Lighting-HCL)” konseptinde ışığın sadece görsel değil, aynı zamanda görsel olmayan etkileri 

de dikkate alınmakta ve aydınlatma tasarımının kişinin esenliğini, ruh halini, sağlığını olumlu 

etkileyecek şekilde yapılması önerilmektedir [1]. 

 

Bu çalışmada, “İnsan Odaklı Aydınlatma” konsepti incelenerek, insanların en çok zaman 

geçirdikleri iç mekanlardan birisi olan ofis örneğinde, kullanıcıların gün içindeki etkinliklerine 

bağlı bir aydınlatma tasarım önerisi geliştirilmiştir. Bu gereksinimler doğrultusunda senaryolar 

belirlenmiş, DIALux evo programı aracılığıyla “İnsan Odaklı Aydınlatma” konseptine uygun 

öneriler sunulmuş ve tartışılmıştır.  

 

 

2. İNSAN ODAKLI AYDINLATMA TASARIMI  

 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, ışığın insan vücudunun fizyolojik ve psikolojik gereksinimleri 

üzerindeki etkilerini kanıtlamıştır. Bu nedenle yeterli günışığı almayan mekanlarda bu etkinin 

günışığına benzer yapay aydınlatma (melanopik etkili aydınlatma) ile sağlanması gereklidir. 
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Modern aydınlatma konseptleri, ışığın görsel ve görsel olmayan etkilerini birlikte 

değerlendirerek, insan sağlığını göz önünde bulundurmayı, fizyolojik ve psikolojik yönlerden 

destekleyici olmayı savunmaktadır. İnsan gereksinimlerini aydınlatma tasarımının merkezine 

koyan bu konsept “İnsan Odaklı Aydınlatma Tasarımı” olarak tanımlanmaktadır [1]. 

 

2.1 Işığın İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 

 

Işığın insan sağlığı üzerindeki görsel etkileri doğru görme, algı ve bilginin sağlanmasına ilişkin 

olup insan fizyolojisiyle bağlantılıdır. Bugün birçok uluslararası standart, rehber ve diğer çeşitli 

kaynaklarda yer alan öneriler uyarınca ışığın insan sağlığı üzerindeki görsel etkileri optimize 

edilerek iyi görme koşullarının sağlanması gerekmektedir. Görsel konfor koşulları olarak 

tanımlanan yeterli aydınlık düzeyi, kamaşma kontrolü ve renksel geriverim değerleri işleve 

bağlı olarak doğal ışık, yapma ışık veya her ikisinin birlikte kullanılmasıyla sağlanmalıdır [2]. 

 

Görsel gereksinmelerin yanı sıra, ışık sirkadiyen ritm ve hormonlar açısından da önemli bir role 

sahiptir. Işığın görsel olmayan etkileri bilimsel açıdan uzun zamandır ortaya konmuş olsa da, 

aydınlatma tasarımı açısından bu konu oldukça yakın zamanda önem kazanmıştır. İnsan 

vücudunda uyku ve uyanıklık düzenini sağlayan melatonin ve kortizol hormonlarının 

dengelenmesi, uyku kalitesi, iştah, ruh hali, zindelik, duyarlılık, acı ve stres algısı ışığa bağlı 

olarak düzenlenmektedir. İnsan vücudunda yaşamsal gereksinmeleri karşılayan hormonların 

üretimi ve vücudun sirkadiyen ritmi olarak adlandırılan biyokimyasal süreçler, hem 

günışığından hem de yapay aydınlatmadan etkilenmektedirler. 

 

2.2 İnsan Odaklı Aydınlatma Tasarım Konsepti 

 

İnsan odaklı aydınlatma tasarım konsepti kullanıcılara, görsel aktiviteye ve zamana uygun bir 

aydınlatma sunmayı amaçlamaktadır. Melanopik etkili aydınlatma olarak adlandırılan bu 

konsept, gün ışığının dinamizmini (aydınlık ve karanlık döngüsü) yapay aydınlatma ile 

oluşturmayı hedeflemektedir. Günışığı alan mekanlarda günışığını destekleyerek; yeterli 

günışığı almayan mekanlarda ise yapay aydınlatma tasarımı ile kişilerin çevreye uyumunun 

sağlaması öngörülmektedir. Şekil 1’de biyolojik etkili günışığı benzeri aydınlatma ile düşük 

melanopik etkili aydınlatma ve gün içindeki melatonin seviyesi gösterilmiştir. Akşam 

saatlerinde azalan ve daha sonra minimuma düşen günışığı benzeri aydınlatma ile melatonin 

hormonu vücutta yeterli seviyede salgılanabilmektedir [3]. 

 

 
 

Şekil 1. Sirkadiyen Aydınlatma [3]. 

 

Günün farklı zamanları için doğru ışığın sağlanmasını hedefleyen “İnsan Odaklı Aydınlatma” 

tasarımında ışığın niceliğinin yanı sıra, doğrultusunun ve renksel özelliklerinin de dikkate 

alınması gereklidir. Bu nedenle yapay aydınlatma tasarımında kullanılan lamba ve aygıtların 

özellikleri ile kontrol sisteminin seçimi ve kurgulanması önemle üzerinde durulması gereken 
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konulardır. Günışığının yapay aydınlatma ile iyi bir şekilde bütünleştirilmesi sağlanmalı, enerji 

verimliliği, düşük maliyet, daha az bakım ve daha iyi ışık kalitesi içeren sağlıklı ortamlar 

oluştulmalıdır.  

 

 

3. ÖRNEK OFİS İÇ MEKANI İÇİN BİR ÖNERİ 

 

Bu bölümde “İnsan Odaklı Aydınlatma” konseptinin bir tasarım ofisinde uygulanması 

amaçlanmıştır. Tasarım aşamasından önce yapılan gözlemde mekanın tanımı, mekan 

kullanıcıları ve bu kullanıcıların günlük aktiviteleri incelenmiştir. Belirlenen gereksinmeler 

doğrultusunda aydınlatma tasarım konsepti mekana uygulanmıştır. Kullanıcıların görsel 

gereksinmeleri aktiviteye ve zamana göre gruplanarak geliştirilen öneri açıklanmıştır. 

 

3.1 Mekanın Tanıtımı, Kullanıcılar ve Mekanda Yapılan Aktiviteler 

 

Tasarım ofisi İstanbul Cihangir’de Çukurcuma Caddesi’nde bulunmaktadır. Bu caddede binalar 

bitişik düzende ve 4-5 katlı olup cadde genişliği 5.5 m’dir. Tasarım ofisi caddede köşe binanın 

zemin katında ve ana pencereleri kuzey-batı yönlerindedir.  Çalışmada kuzey-batı yönüne 

bakan ön çalışma alanı (19.4 m²) ele alınmıştır. İç mekan bilgileri Çizelge 1’de gösterilmiştir.  

 
Çizelge 1. İç mekan planı ve özellikleri [4].  

 

 

Ofis bir büyük ve bir küçük 

olmak üzere toplam 2 çalışma 

alanı, bir mutfak ve tuvalet 

olmak üzere toplamda 46.50 

m²’dir. 

            

Mevcut iç mekanın yüksekliği 

2.7 metre, zemin ahşap parke 

ve duvarlar ve tavan koyu gri 

duvar kağıdı kaplamadır. 

 

 

 

Mekanda sağlanan günışığı aydınlığını değerlendirebilmek üzere 2016 yılında Kasım ayı 

boyunca ölçümler gerçekleştirilmiştir. Telefon uygulaması ‘Galactica Luxmeter’ ile yerden 

0.75 m yükseklikteki çalışma düzleminde ölçülen değerler incelendiğinde mekanda görsel 

aktiviteler için gerekli aydınlığın günışığı ile sağlanamadığı belirlenmiştir. Bunun yanında, 

pencerelerin diğer binalarla engellenmiş olması mekanda günışığı algısının ve doğal ortamla 

bağlantının zayıflamasına neden olmaktadır. 

 

Mevcut yapma aydınlatma sisteminin ve iç mekan düzeninin görsel konfor koşulları açısından 

uygun olmadığı, gün içinde gerçekleştirilen farklı aktiviteler için yetersiz olduğu belirlenmiştir. 
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Bu nedenlerle görsel konfor koşullarını sağlayan ve insan sağlığına uygun biyolojik ritmi 

destekleyen bir aydınlatma tasarımı yapılması gerekli görülmüştür.  

 

Mekan kullanıcıları; birincil kullanıcılar (ofis sahibi Mert ve Melda), ikincil kullanıcı (çalışmak 

için bu ofisi kullanan başka bir tasarımcı arkadaşları), müşteriler ve arkadaşlardır.  Mekanda 4 

ana aktivite gerçekleşmektedir. Bunlar çalışma, yoğun çalışma, toplantı ve dinlenmedir. Bu 

aktiviteler, gün içerisinde sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 zaman diliminde 

gerçekleştirilmektedir.  

 

3.1 Geliştirilen Önerinin Tanıtılması 

 

Mekanda gerçekleştirilen aktiviteler, bu aktiviteler için uluslararası standartlarla belirtilen 

aydınlatma kriterleri, gerçekleştikleri zaman dilimleri ve buna göre belirlenen senaryolar 

Çizelge 2’de gösterilmiştir.  

 

Dinlenme eylemi için sabah ve öğleden sonra tek bir senaryo önerilmiştir. Bu alanda tıpkı diğer 

alanlardaki gibi aydınlatma tasarımı önerisi geliştirilirken sabah soğuk, öğleden sonra ılık ışık 

önerilmiştir. Fakat dinlenme eyleminde, çalışma eyleminde olduğu gibi belirlenmiş uluslararası 

standartlar bulunmamaktadır. Aynı zamanda bu eylem okuma, dinlenme, uyuma, meditasyon, 

film/dizi izleme gibi pek çok şekilde çeşitlenebilmektedir. Bu sebeple tek bir senaryoda 

gösterilmiştir, ve kullanıcı tercihine bırakılmıştır. Akşam saatlerinde ise biyolojik ritmi 

engellememesi için hiçbir senaryo için renk sıcaklığı önerilmemiştir.  

 
Çizelge 2. Günlük aktivitelere ve zamana bağlı olarak önerilen senaryolar [4]. 

 

Zaman Çalışma Yoğun Çalışma Toplantı Dinlenme 

Sabah 

09:00-12:00 

Senaryo 1 

Soğuk Işık 

(6000K) 

Çalışma düzlemi 

500 lux Uo:0.60, 

Çevre alan 300 lux 

Uo:0.40 

Senaryo 4 

Soğuk Işık (6000K) 

Çalışma düzlemi 

750 lux Uo:0.70, 

Çevre alan 300 lux 

Uo:0.40 

Senaryo 6 

Soğuk Işık (6000K) 

Çalışma düzlemi 

500 lux Uo:0.60,  

Çevre alan 300 lux 

Uo:0.40 

 

 

 

 

 

Senaryo 8 

Soğuk Işık (6000K), 

Ilık Işık (3000K-

4000K), Sıcak Işık 
(2700K) 200 lux 

Uo:0.40 

 

 

Öğleden sonra 

12:00-18:00 

Senaryo 2 

Ilık Işık (3000K-

4000K) 

500 lux Uo:0.60, 

Çevre alan 300 lux 

Uo:0.40 

Senaryo 5 

Ilık Işık (3000K-

4000K) 

750 lux Uo:0.70, 

Çevre alan 300 lux 

Uo:0.40 

Senaryo 7 

Ilık Işık (3000K-

4000K) 

500 lux Uo:0.60, 

Çevre alan 300 lux 

Uo:0.40 

Akşam  

18:00- … 

Senaryo 3 

500 lux 

- - Senaryo 9 

Sıcak Işık (2700K) 
200 lux 

 

Mekan, gerçekleştirilen aktivitelere göre üçe bölünmüş ve Çizelge 2’de belirtilen senaryolar 

gerçekleştikleri alanlara göre tefrişli plan ve önerilen aydınlatma aygıtları ile Şekil 2’de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Senaryolar, aktivite alanları ve kullanılan aygıtlar [4]. 
 

Öncelikle, piyasada mevcut ürünlerle görsel konfor koşullarını sağlayan aydınlatma tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan aygıtların özellikleri Çizelge 3’te verilmektedir. Sonraki adımda 

ise, ‘İnsan Odaklı Aydınlatma’ konseptinin oluşturulabilmesi için ayrıca öneriler 

geliştirilmiştir.  

 
Çizelge 3. Seçilen aydınlatma aygıtları. 

 
Sarkıt Aydınlatma Ray Üzerinde Yönlendirilebilir 

Aydınlatma 

Masa Lambası 

   
1180 mm, LED, 

loşlaştırılabilir, 
direkt/indirekt, 50W, 6034 lm, 

4000K, CRI≥80 

Downlight oval geniş açılı lens, 

LED,  loşlaştırılabilir, 
direkt/indirekt, 17W, 1461 lm, 

4000K, CRI≥80 

Task light, LED, 

loşlaştırılabilir,  10W, 1230 lm 
2700K/4000K, CRI≥90, 

asimetrik ışık yayılımı 

   

 

Çalışma, yoğun çalışma ve toplantı alanlarında ve burada yapılan aktivitelerde 1180 mm 

uzunluğunda,  direkt ve indirekt ışık veren, LED sarkıt aydınlatma aygıtı 2.20 metre yükseklikte 

(50W, 6034 lm, CRI≥80, loşlaştırılabilir) planlanmıştır. Bu aydınlatma ofis çalışma koşullarına 

uygun olan yansıtıcı özelliğinden dolayı seçilmiştir.  

 

Yoğun çalışma alanı için bu ürüne ek olarak LED masa lambası (10W, 1230 lm, CRI≥90, 

loşlaştırılabilir) seçilmiştir. Bu aydınlatma, çalışma yüzeyinde dikkatli odak gerektiren işlerde 

standartlarda belirtilen aydınlık koşullarına ulaşılması için seçilmiştir. 
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Genel aydınlatma/dinlenme alanı için mekan içerisinde esnek kullanım sağlayacak LED, ray 

üzerinde hareketli, döndürülebilir 6 adet aygıt (17W, 1461 lm, CRI≥80, loşlaştırılabilir) 

seçilmiştir. Genel aydınlatmanın mekan içerisinde esnek olarak kullanılması bu ürün seçiminde 

etkili bir sebep olmuştur. Bu sayede mekan içerisinde günün farklı saatlerinde,  farklı senaryolar 

için uygun aydınlatma sağlanabilecektir. 

 

Farklı çalışma alanları için geliştirilen öneriler DIALux evo programında modellenerek 

uluslararası standartlarda öngörülen aydınlık düzeyi (Em), düzgünlük (Uo) ve kamaşma indisi 

(UGR) değerleri sağlanmıştır. Çizelge 4’te bu değerler çalışma düzlemi ve çevre alan için 

verilmiştir.  
 

Çizelge 4. Çalışma düzlemi ve çevre alanlarında gerçekleşen  aydınlık düzeyi (Em), düzgünlük (Uo) ve kamaşma 

indisi (UGR) değerleri [4]. 

 

 Çalışma Alanı Yoğun Çalışma 

Alanı 

Toplantı Alanı Genel Aydınlatma/ 

Dinlenme 

 Çalışma 
düzlemi 

Çevre 
alan 

Çalışma 
düzlemi 

Çevre 
alan 

Çalışma 
düzlemi 

Çevre 
alan 

Çalışma 
düzlemi 

Çevre  
alan 

Em (lux) 541 482 780 670 678 527 340 341 

Uo 0.60 0.52 0.71 0.41 0.82 0.40 0.60 0.55 

UGR 13.7 - 18 - 10 - - - 

 

Bu mekanda insan odaklı aydınlatma tasarımı için, ışığın insan vücudu üzerindeki görsel 

olmayan etkilerinin de göz önünde bulundurulduğu öneriler geliştirilmiştir. Mekan yeteri kadar 

günışığı almadığı için kullanıcıların sirkadiyen ritminin yapay aydınlatma ile desteklenmesi 

hedeflenmiş, melanopik etki sağlayan yapay aydınlatma tasarlanmıştır. Günışığının dinamizmi 

(aydınlık ve karanlık döngüsü) iç mekanda ışığın niceliğinin ve renk sıcaklığının değişimi ile 

sağlanmaya çalışılmıştır. Akşam saatleri için insan vücudunun sirkadiyen ritmine engel 

olmamak için biyolojik etkili aydınlatma önerilmemektedir. Bu nedenle akşam saatleri için 

melanopik etkili aydınlatma tercih edilmemiştir. Şekil 3’te, kullanıcılar için farklı aktivite 

alanları ve günün belirli zamanları için planlanan dinamik aydınlatma tasarımında önerilen 

aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığı değerleri verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 3. Mekan için önerilen aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığı değerleri [4]. 

 

Günün farklı saatlerinde, mekanın tüm alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlere göre geliştirilen 

melanopik etkili aydınlatma tasarımı DIALux evo görselleri Şekil 4’te verilmiştir. Çalışma, 
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yoğun çalışma, toplantı, dinlenme alanları ve genel aydınlatma için 08:00-18:00 saatleri 

arasında önerilen renk sıcaklıkları 3000K-6000K arasında değişmektedir. 18:00’den sonra ofis 

dinlenme alanı olarak kullanılmaktadır ve yalnızca genel aydınlatmalara ihtiyaç vardır. Bu süre 

içerisinde önerilen renk sıcaklığı 3000K’den düşüktür. Aydınlatma tasarımında kullanılan 

aygıtların renk sıcaklığı tercihlerine cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi önerilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4. Mekan için günün saatlerine göre önerilen renk sıcaklıklarına ilişkin görselleştirmeler [4]. 

 

Ayrıca bu aydınlatma konseptindeki diğer amaçlar olan enerji verimliliği, düşük maliyet, daha 

az bakım ve daha iyi ışık kalitesi içeren sağlıklı ortamlar oluşturmak için loşlaştırılabilir aygıtlar 

uygulanmıştır. Çalışma ortamında, farklı alanlar arasında aydınlık düzeyi farklılıklarının 

yaratılması ile monotonluk önlenmeye çalışılmıştır. Aygıtların, kullanım senaryolarına göre 

ışık yayılım kontrolü (direkt ve indirekt) de mekan içerisinde faaliyetlere göre farklı atmosferler 

yaratmak ve enerji verimliliğini arttırmak için kullanılmıştır. Bu kriterler aydınlatma sistemine 

entegre edilmiş bir kontrol sistemi ile sağlanmaktadır. Bu sistem ile sağlanan farklı senaryolar 

Şekil 5’te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5. Aydınlatma kontrol sistemi ile önerilen örnek senaryolar [4]. 
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4. SONUÇ 

 

“İnsan Odaklı Aydınlatma (Human Centric Lighting-HCL)” yaklaşımı kullanıcıları aydınlatma 

tasarımının merkezine koyarak ışığın hem görsel, hem de görsel olmayan etkilerini göz önünde 

bulundurmaktadır. Görsel gereksinmelerin yanı sıra, ışığın sirkadiyen ritm ve hormonlar 

açısından önemini de dikkate alan bu yaklaşımda günışığının dinamik yapısına, gün içindeki 

niceliksel ve niteliksel değişimine önem verilerek, günışığı almayan veya yetersiz günışığı alan 

mekanlarda yapay aydınlatma ile bu döngünün sağlanmasına çalışılmaktadır.  

 

“İnsan Odaklı Aydınlatma” tasarımı için öncelikle mekan, mekanın fiziksel özellikleri, 

kullanıcıları, kullanıcıların gereksinmeleri değerlendirilmeli, gerekli olan farklı senaryolar 

geliştirilmelidir. Mekan içerisinde günışığını destekleyici ve günışığına benzer yapay 

aydınlatma sağlanmalı, ışığın kullanıcılar üzerindeki görsel ve görsel olmayan etkileri, fiziksel 

ve psikolojik faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir. Kullanıcılar için sağlıklı ve kaliteli 

aydınlatma tasarımında kontrol sisteminin de entegrasyonu ile; aydınlığın niceliksel olarak 

kontrol edilebilmesi, aygıtlarda ışık dağılımının kontrol edilebilmesi (direkt ve indirekt), renk 

sıcaklığının kontrol edilebilmesi ile günışığına benzer yapay aydınlatmanın  

(dinamik/melanopik etkili aydınlatma) gerçekleştirilebilmesi olanaklıdır. 
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KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SALONLARINDA AYDINLATMA İLKELERİ VE BİR 

ALAN ÇALIŞMASI 

 

Nazlıcan NAZLI                              Rengin Ünver 

 

Lighting Principles in Library Study Halls and a Case Study 

 
The lighting systems in the study halls should be designed in a way that will provide the user visual comfort in 

accordance with sustainable lighting criteria, minimize energy usage and provide the most economical solutions. 

The aim of this study is to give the lighting conditions to be provided in the study halls of the library buildings and 

to evaluate the current situation through a sample structure. For this purpose, in this study, the natural, artificial 
and integrated lighting systems of the study hall on the ground floor in YTU Şehit Prof. Dr. Ilhan Varank Library 

(which is serving 24/7) are objectively and subjectively examined within the scope of relevant criteria and 

standards. 

 

Anahtar kelimeler: Aydınlatma ölçütleri, Kütüphane aydınlatması, Çalışma salonu 

aydınlatması, YTÜ Kütüphanesi. 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Kütüphane yapıları çalışma salonları, idari bölümler, depo vb. değişik işlevli hacimleri 

barındıran yapılardır. Özellikle üniversite kütüphanelerinin çalışma/okuma salonları, hem 

kütüphane yapısının en büyük alanını kaplayan hem de günümüzde genellikle tüm gün (7/24) 

kullanıcılara hizmet veren mekânlarıdır. Çalışma salonlarındaki aydınlatma düzenlerinin, 

sürdürülebilir aydınlatma ölçütlerine uygun olarak kullanıcı görsel konforunu sağlayacak, 

enerji kullanımını ve çevresel etkileri en alt düzeye indirecek, maliyet açısından en ekonomik 

çözümleri sağlayacak biçimde kurgulanması gereklidir.  

 

Bu çalışmanın amacı, kütüphane yapılarındaki çalışma mekânlarında sağlanması gereken 

aydınlatma koşullarının verilmesi ve örnek bir yapı üzerinden mevcut durumunun 

değerlendirilmesidir. Bildiride, önce kütüphane yapılarının okuma mekânlarında aydınlatma ile 

ilgili genel ilkelere kısaca değinilmiştir. Ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa 

Kampüsü’nde yer alan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi giriş katındaki 7/24 hizmet 

veren çalışma salonunun mevcut doğal, yapay ve bütünleşik aydınlatma düzenleri nesnel olarak 

incelenmiş, elde edilen veriler, ilgili ölçütler bağlamında irdelenmiştir. Çalışmada ayrıca, söz 

konusu salonun aydınlatma düzenleri öznel yöntemle (kullanıcı anketleri) değerlendirilmiştir. 

 

 

2. KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SALONLARINDA AYDINLATMA  

 

Kütüphane çalışma salonlarında gerçekleştirilen temel eylemler okuma, yazma, raflardan yayın 

alma, ödünç alıp/verme vb. olarak sıralanabilir. Belirtilen eylemlere yönelik uygun aydınlatma 

düzenleri ile kullanıcı görsel konforunun sağlanması, bu bağlamda, kişilerin dikkatinin 

dağılmaması, daha etkin ve hızlı çalışarak verimliliğinin artması gibi pek çok olumlu sonuç 

elde edilebilir [1]. Türkiye’de yapay aydınlatma için “TS-EN 12464-1: 2013 Işık ve 

Aydınlatma- Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması – Bölüm 1: Kapalı Çalışma Alanları” ve doğal 

aydınlatma için “TS-EN 17037: 2019 Binalarda Günışığı” başlıklı standartlarda verilen ölçütler 

kullanılmaktadır [2], [3], [4]. Kütüphane çalışma/okuma salonlarındaki eylemler için yapay 

aydınlatmaya yönelik ölçütler ve bu ölçütlere ilişkin sayısal değerler Çizelge 1’ de verilmiştir. 
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Ayrıca, yapay aydınlatma açısından aydınlığı oluşturan ışık akısının doğrultusu ve gölge 

özelliklerine yönelik olan modelleme indeksi 0,30-0,60 arasında olmalıdır. 

 
Çizelge 1. TS-EN 12462-1: 2013’e göre kütüphane yapılarında sağlanması gereken değerler [3]. 

 

 

Aydınlık 

Düzeyi 

Em (lx) 

Kamaşma 

Değeri; 

UGRL 

Aydınlığın Düzgün 

Yayılmışlığı; Uo 

Renksel 

Geriverim 

İndisi; Ra 

Kitap rafları (düşey aydınlık) ≥200 ≤19 ≥0,40 ≥80 

Okuma alanları (yatay 

aydınlık) 
≥500 ≤19 ≥0,60 ≥80 

Ödünç kitap alıp/verme 

(yatay aydınlık) 
≥500 ≤19 ≥0,60 ≥80 

 

TS-EN 17037 Standardı’na göre doğal aydınlanmanın ölçütleri ise, günışığı aydınlığının 

sağlanması, dış görüş, güneşlenme, kamaşmaya karşı korunma olarak sıralanmaktadır [2], [4]. 

Örneğin, günışığı aydınlığına ilişkin ortalama aydınlık düzeyleri en az, orta ve yüksek olarak 

sınıflandırılmış ve hacimlerde sağlanması gereken en az ortalama aydınlık düzeyi değeri 

referans düzlemin %50’sinde ≥300 lx, %95’inde ≥100 lx olarak verilmiştir.  

 

 

3. YTÜ ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK KÜTÜPHANESİ 7/24 SESSİZ ÇALIŞMA 

SALONU’NUN VE MEVCUT AYDINLATMA DÜZENLERİNİN ÖZELLİKLERİ  

 

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesinde yer alan Şehit Prof. Dr. İlhan 

Varank Kütüphanesi 2 bodrum, 1 giriş, 2 normal kat olmak üzere 5 katlıdır. 1296 m² taban 

alanına sahip kare planlı kütüphanenin orta bölümüne konumlanan yapı çekirdeğinin 

çevresinde okuma/çalışma salonları bulunmaktadır. Çatı ve dört cephesinden doğal ışık alan 

binanın yapı kabuğunda döşemeden tavana kadar alüminyum doğramalı cam giydirme cephe 

sistemi kullanılmış olup, güneş kontrol elemanları bulunmaktadır. 

 

Çalışmada, yapının giriş katında yer alan ve “7/24 Sessiz Çalışma Salonu” olarak adlandırılan 

salonun aydınlatma düzenleri incelenmiştir. Dikdörtgen planlı salon tüm gün hizmet vermekte 

olup, boyutları 10,6 m x 28 m, taban alanı 297 m², kat yüksekliği h: 3,17 m’dir. Salonun plan 

ve kesit üzerindeki konumu Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

       
Şekil 1. 7/24 Çalışma salonunun bulunduğu giriş katının planı ve kesit üzerindeki konumu [2], [5]. 

. 

Salon yüzeylerinin renksel özellikleri Munsell Renk Atlası aracılığı ile “renk eşleme” yöntemi 

ile belirlenmiş olup malzeme, renksel özellik ve yüzeylere ait ışık yansıtma çarpanları Çizelge 

2’de verilmiştir [1], [2]. 120 kişiye hizmet veren salonda, dört kişilik 8 adet 1,20 m x 1,60 m, 

22 adet 1,40 m x 1,60 m boyutlarında toplam 30 adet, yüzeyleri 35-9/2 (çok açık, az doymuş 

sarı yeşil) renginde, yansıtma çarpanı (r) %72 olan ve yayınık yansıma yapan çalışma masası 

bulunmaktadır. Masa yerleşim planı ve mekân iç görünüşü Şekil 2’de sunulmuştur. 
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Çizelge 2. Çalışma salonu yüzeylerinin özellikleri (MRD: Munsell renk dizgesi simgeleri) [1], [2]. 

 

 

      
Şekil 2. 7/24 çalışma salonu masa yerleşim planı ve iç görünüşü [2], [6]. 

 

3.1 7/24 Çalışma Salonu Mevcut Doğal Aydınlatma Düzeni 

 

Mekân, Güney ve Batı cephelerinden doğal ışık almakta olup yapı dışı engel bulunmamaktadır. 

Yapı kabuğu giydirme cephe sistemindeki füme camların ışık geçirme çarpanları %40 olarak 

yerinde ölçme yöntemi ile belirlenmiştir. Toplam pencere alanı 88,76 m²dir. Batı cephesinde 

toplam pencere boşluğu 30,50 m² ve saydamlık oranı %100, Güney cephesinde pencere boşluğu 

58,26 m² ve saydamlık oranı %65’tir [2]. Cephelerde döşemeden 1,38 m, doğramalardan 0,40 

m uzaklıkta, genişliği 0,12 m, yatayla 45° açı yapan gri renkli alüminyum paletli hareketsiz ve 

yatay güneş kontrol elemanları bulunmaktadır (Şekil 3). 

 

 
 

Şekil 3. Çalışma salonu açıklıkları ve güneş kontrol elemanları [2], [6]. 

 

3.2 7/24 Çalışma Salonu Mevcut Yapay Aydınlatma Düzeni 

 

Salonda, masalar için genel ve bölgelik olmak üzere iki aydınlatma düzeni bulunmaktadır. 

Genel aydınlatma için 0,60 m x 0,60 m boyutlarındaki 60 adet opal yayıcılı aydınlatma aygıtı 

1,80 m x 1,20 m aralıklarla asma tavana yerleştirilmiştir (Şekil 4). Aygıtlarda 35 W gücünde, 

renk sıcaklığı 4000 K, renksel geriverim indisi (Ra) 80 olan LED’ler kullanılmıştır. Bölgelik 

aydınlatma için masalarda 21,8 W gücünde, renk sıcaklığı 5000 K, renksel geriverim indisi (Ra) 

80 olan 1,50 m boyunda doğrusal LED lambalar kullanılmıştır (Şekil 4). Salonun genel 

aydınlatma düzeni manuel anahtarlama sistemi ile hem çalışma salonundan hem de güvenlik 

bölümünden, bölgelik aydınlatmalar ise kullanıcılar tarafından çalışma masalarından kumanda 

edilebilmektedir. Manuel anahtarların kontrol ettiği genel aydınlatma aygıtları, Şekil 4’te mavi 

ile işaretlenmiştir. 

 Duvar Tavan  

Döşeme Kuzey ve Doğu  Güney  Tavan 1  Tavan 2  

Malzeme Yarı Mat Plastik 
Boya 

Yarı Mat Plastik 
Boya 

Alüminyum Yarı Mat Plastik 
Boya 

PVC 

Renk 

(MRD) 
 

62,5-8/2 

 

70-6/10 N-9/0 N-9/0 

 

35-

9/3 

Yansıtma 

Çarpanı (r) 

%56 %30 %72 %80 %72 
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Şekil 4. Çalışma salonu genel aydınlatmaya yönelik aygıt yerleşim planı ve masa üstü bölgelik aydınlatma [2]. 

 

 

4. MEVCUT AYDINLATMA DÜZENLERİNİN İNCELENMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

YTÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi 7/24 Sessiz Çalışma Salonu için yalnızca masa 

üzerindeki (okuma alanındaki) eylemler dikkate alınarak mevcut doğal, yapay ve bütünleşik 

aydınlatma düzenlerinin oluşturduğu koşullar, nesnel (yerinde ölçme ve DIALux evo 8.1 

simülasyon programı) ve öznel (anket) yöntem ile incelenmiştir [1], [2].Yerinde ölçme ve 

simülasyon hesap işlemleri, döşemeden 0,85 m yüksekliğindeki ve duvarlardan 0,50 m 

uzaklıktaki çalışma düzlemi üzerinde TS-EN12464-1’de belirtilen aralıklarla 

gerçekleştirilmiştir. Ölçmelerde Konica Minolta T10 model aydınlıkölçer kullanılmıştır. Yapay 

aydınlatma ölçmeleri günışığının olmadığı gece saatlerinde, doğal ve bütünleşik aydınlatma 

ölçmeleri 21 Eylül 2018, 22 Ekim 2018, 19 Aralık 2018 ve 25 Ocak 2019 tarihlerinde saat 

09.00, 12.00 ve 16.00’da yapılmıştır. Bildiri kapsamında günışığı aydınlığına ilişkin 

hesaplamalar Ekim (ortalama gök koşulu) ve Aralık (kapalı gök koşulu) ayları için verilmiş ve 

değerlendirilmiştir [2], [7]. 

 

4.1 Nesnel İncelemeler ve Değerlendirmeler  

 

Nesnel incelemelerdeki yerinde aydınlık düzeyi ölçmeleri için tüm çalışma alanı, simülasyon 

hesaplarında ise oturma düzeni-cephe ilişkisi göz önünde bulundurularak Şekil 5’te gösterilen 

ve B1, B2, B3, B4 olarak adlandırılan dört hesap yüzeyi ele alınmıştır. Çalışma salonunun 

mevcut aydınlatma düzenleri yerinde ölçme ve simülasyon programı ile Çizelge 3’te verilen 

altı senaryo bağlamında incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.  

 

 
Şekil 5. Çalışma salonu hesap yüzeylerinin (B1, B2, B3, B4) şematik gösterimi [2]. 

 

Çizelge 3. Mevcut aydınlatma için ölçme ve hesap senaryoları. 

 

Aydınlatma Yerinde ölçme (tüm çalışma 

düzlemi)  

Simülasyon hesabı (B1, B2, B3, B4 hesap 

yüzeyleri) 

Doğal Senaryo 1- tüm lambalar kapalı Senaryo 2- tüm lambalar kapalı 

Yapay Senaryo 3- tüm lambalar açık Senaryo 4- tüm lambalar açık 

Bütünleşik Senaryo 5- tüm lambalar açık Senaryo 6- tüm lambalar açık 
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4.1.1 Mevcut Doğal Aydınlatma Sonuçları ve Değerlendirilmesi (Senaryo 1-2) 

 

Kapsamı sınırlı olan bu çalışmada, TS-EN 17037 standardında verilen aydınlık düzeyleri ölçütü 

üzerinden inceleme ve değerlendirme yapılmıştır. Senaryo 1 için tüm çalışma düzlemindeki 

günışığı aydınlık düzeyi ölçme sonuçları Çizelge 4’te sunulmuştur. Ölçme sonuçları TS-EN 

17037’ye göre değerlendirildiğinde, Ekim ve Aralık aylarındaki tüm saatlerde, çalışma 

düzleminin %95’inde sağlanması gereken ortalama aydınlık düzeylerine (Eort ≥100 lx) 

ulaşılamamıştır. Söz konusu ölçütleri karşılamayan değerler Çizelge 4’te turuncu ile 

işaretlenmiştir.  

 
Çizelge 4. Doğal aydınlatma ölçme sonuçları. 

 

 Ekim Aralık 

Saat 09.00 12.00 16.00 09.00 12.00 16.00 

Eort (lx) 741,7 478,27 460,27 21,196 49,87 155,7 

Emin (lx) 38 39 33 1 2 15 

Emaks (lx) 7981 2900 3671 112 228 1623 

U0 0,05 0,08 0,07 0,04 0,04 0,09 

≥ 100 lx; %95 %88 %87 %73 %1,6 %17 %40 

≥ 300 lx; %50 %45 %32 %40 0 0 %16,5 

 

Senaryo 2’ye göre Çizelge 5’te verilen simülasyon programı doğal aydınlık düzeyi hesap 

sonuçları TS-EN 17037’ye göre değerlendirildiğinde, genelde tüm hesap yüzeylerinde gerekli 

ortalama aydınlık düzeyine (≥300 lx) ulaşılamamıştır. Ölçütleri karşılamayan değerler Çizelge 

5’te turuncu ile işaretlenmiştir.  

 
Çizelge 5. Doğal aydınlatma hesap sonuçları.  

 

 

Saat 09.00 Saat 12.00 Saat 16.00 

Hesap Yüzeyleri Hesap Yüzeyleri Hesap Yüzeyleri 

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 

E
k

im
 

Eort (lx) 150 30,9 51,1 118 666 139 236 569 515 77,5 123 247 

Emin (lx) 93,4 22,2 35,3 38,8 423 105 171 170 385 56,7 80,7 80,1 

Emaks 

(lx) 
237 53,7 94,3 231 1048 241 438 1140 642 187 327 547 

U0 0,62 0,72 0,69 0,33 0,64 0,76 0,72 0,3 0,75 0,73 0,66 0,32 

≥100 lx; 

%95 
%96,1 0 0 %60,8 %100 %100 %100 %100 %100 %16,4 %62,6 %97,1 

≥300 lx; 

%50 
0 0 0 0 %100 0 %91,8 %82,6 %100 0 %1,5 %43,9 

A
ra

lı
k
 

Eort (lx) 27,3 5,31 8,63 19,4 214 24,5 42,2 101 130 14,9 25,6 61,5 

Emin (lx) 41,2 9,67 16,6 39 129 16,6 27,2 31,2 78,2 10,1 16,5 19 

Emaks 

(lx) 
17,4 3,83 6,01 6,37 306 59,4 114 240 186 36,1 69,1 145 

U0 0,64 0,72 0,7 0,33 0,6 0,68 0,64 0,31 0,6 0,68 0,64 0,31 

≥100 lx; 

%95 
0 0 0 0 %100 0 %1,5 %44,8 %85,2 0 0 %11,2 

≥300 lx; 

%50 
0 0 0 0 %0,6 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.2 Mevcut Yapay Aydınlatma Sonuçları ve Değerlendirilmesi (Senaryo 3-4) 

 

Bildiri kapsamında, yapay aydınlatma konusu masa üzeri genel aydınlatma durumu için ele 

alınmıştır. Yapay aydınlatmaya yönelik Senaryo 3 için tüm çalışma düzlemindeki ölçme ve 

Senaryo 4 için dört hesap yüzeyindeki simülasyon sonuçları Çizelge 6’da verilmiştir. Ölçme 
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sonuçlarına göre ortalama aydınlık düzeyi (Eort) için gereken değer (≥500 lx) sağlanmış, ancak 

aydınlığın düzgünlüğü (U0) standartta belirtilen değerin (≥0,60) altında kalmıştır. Simülasyon 

sonuçlarına göre, ortalama aydınlık düzeyi (≥500 lx) ve aydınlığın düzgünlüğü (≥0,60) değerleri 

sağlanmış, ancak kamaşma sınır değeri biraz aşılmıştır. Çizelge 6’da TS-EN 12464-1 

standardında belirtilen ölçütleri karşılamayan değerler turuncu ile işaretlenmiş. 

 
Çizelge 6. Yapay aydınlatma ölçme ve hesap sonuçları.  

 

 Yerinde Ölçme  Simülasyon Programı ile Hesap 

Tüm Çalışma Düzlemi (referans düzlem) Hesap Yüzeyleri 

 B1 B2 B3 B4 

Eort (lx) 633 670 820 874 737 

Emin (lx) 144 525 553 602 524 

Emaks (lx) 901 782 887 918 824 

U0  0,22 0,78 0,67 0,69 0,71 

UGRL - 19,2 19,1 19,2 19,3 

 

4.1.3 Mevcut Bütünleşik Aydınlatma Sonuçları ve Değerlendirilmesi (Senaryo 5-6)  

 

Senaryo 5 için tüm çalışma düzlemindeki bütünleşik aydınlığa ilişkin ölçme ve Senaryo 6 için 

dört hesap yüzeyindeki simülasyon sonuçları Çizelge 7’de sunulmuştur. Sonuçlar TS-EN 

12464-1 standardındaki ölçütler bağlamında değerlendirilmiştir. Ölçme sonuçlarına göre 

ortalama aydınlık düzeyi (Eort ≥500) için gereken değer sağlanmış, ancak aydınlığın düzgünlüğü 

(U0 ≥0,60) standartta belirtilen değerin altında kalmıştır. Simülasyon sonuçlarına göre, ortalama 

aydınlık düzeyi (Eort ≥500) ve aydınlığın düzgünlüğü (U0 ≥0,60) için gereken değerler 

sağlanmış, ancak kamaşma için sınır değer biraz (19≥) aşılmıştır. Çizelge 7’de TS-EN 12464-1 

standardında belirtilen ölçütleri karşılamayan değerler turuncu ile işaretlenmiştir. 

 
Çizelge 7. Bütünleşik aydınlatma ölçme ve hesap sonuçları. 

 

 Ekim  Aralık 

Ölçme Hesap Ölçme Hesap 

Çalışma 

Düzlemi  

Hesap Yüzeyleri Çalışma 

Düzlemi  

Hesap Yüzeyleri 

Saat Ölçütler  B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 

 

 

 

9 

 

 

Eort (lx) 1502 819 851 925 855 677 714 825 883 758 

Emin (lx) 100 715 575 639 699 111 589 557 608 565 

Emaks(lx) 9809 896 919 972 929 958 814 892 926 835 

U0  0,066 0,87 0,68 0,69 0,82 0,163 0,82 0,68 0,69 0,75 

UGRL - 19,2 19,1 19,2 19,3 - 19,2 19,1 19,2 19,3 

Ra - 80 80 80 80 - 80 80 80 80 

 

 

 

12 

Eort (lx) 1095 1335 959 1110 1306 700 884 844 916 838 

Emin (lx) 202 1118 658 780 830 138 813 570 631 691 

Emaks (lx) 5071 1676 1078 1262 1733 977 936 910 957 900 

U0  0,184 0,84 0,69 0,7 0,64 0,197 0,92 0,68 0,69 0,82 

UGRL - 19,2 19,1 19,2 19,3 - 19,2 19,1 19,2 19,3 

Ra - 80 80 80 80 - 80 80 80 80 

 
 

 

16 

Eort (lx) 1051 1184 897 997 984 737 800 535 900 798 

Emin (lx) 113 1079 610 694 738 153 711 563 620 644 

Emaks (lx) 4428 1248 1024 1152 1155 1053 876 901 941 864 

U0  0,107 0,91 0,68 0,7 0,75 0,207 0,89 0,67 0,69 0,81 

UGRL - 19,2 19,1 19,2 19,3 - 19,2 19,1 19,2 19,3 

Ra - 80 80 80 80 - 80 80 80 80 
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4.2 Öznel Değerlendirmeler 

 

YTÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi’nin 7/24 Sessiz Çalışma Salonu’ndaki görsel 

konfor koşullarının kullanıcılar açısından öznel olarak değerlendirilmesi için 60 kişilik bir anket 

çalışması yüz yüze yapılmıştır. Katılımcılara cinsiyet, yaş, herhangi bir görme problemleri olup 

olmadığı gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, kütüphaneyi hangi sıklıkla ve hangi saatlerde 

kullandıkları sorulmuş ve salonun aydınlatma düzenini değerlendirmeleri istenmiştir. 

 

Anket katılımcılarının %60’ı kadın, %40’ı erkek olup %77’si 18-22 yaş aralığındaki üniversite 

öğrencileridir. Katılımcılar, kütüphaneyi ağırlıklı olarak 12.00-16.00 saatleri arasında 

kullanmaktadır. Günışığının olmadığı saatlerde 7/24 sessiz çalışma salonunu kullanan kişiler, 

genellikle haftada en az 2 kez bu salonda bulunmaktadır. Kullanıcıların %67’si salonda 

genellikle genel aydınlatmaya yönelik tavandaki aygıtlar ile günışığını, %26’sı ise masa 

lambası ve tavan aygıtlarını beraber kullandığını belirtmişlerdir.  

 

Günışığının var olduğu saatlerde tavan lambaları kapalıyken, masa üzerindeki aydınlık düzeyi 

genellikle orta derecede yetersiz bulunmuş olup tavan lambaları açıkken kullanıcıların %92’si 

bu soruya iyi ve çok iyi olarak cevap vermişlerdir. Tavan lambaları açıkken masa üzerindeki 

aydınlığın düzgünlüğü kullanıcıların %60’ı tarafından iyi ve çok iyi olarak değerlendirilmiş ve 

%28’i tavan lambalarının ve /ya da pencerelerden gelen güneş ışığının ipeğimsi dokusu 

nedeniyle masa yüzeylerinde, orta miktarda parlama oluştuğunu belirtmiştir. Kullanıcılara 

tavandan gelen ışığın kamaşmaya neden olup olmadığı sorulmuş, kullanıcılar tavan 

lambalarından gelen ışığın kamaşma yaratmadığı cevabını vermişlerdir. 

 

Tavan lambalarının altındaki masalarda, kullanıcıların kendi gölgeleri oluşmaktadır. Gündüz 

12.00-16.00 saatlerinde çalışma salonunda cepheye/pencerelere yakın oturan kullanıcılar, 

genellikle tavan lambalarını açmaya gerek duymamakta, ancak salonun iç kısımlarında/duvara 

yakın oturan kullanıcılar tavan lambalarını açmayı istemektedirler. Kimi katılımcılar, mevcut 

düzendeki lambaların sesli çalışmasından rahatsız olduğunu da belirtmiştir. Kullanıcılar ayrıca, 

cephedeki güneş kontrol elemanlarının güneşi kontrol edemediğini, kamaşmanın 

önlenemediğini vurgulamışlardır. 

 

 

5. SONUÇ 

 

Bildiride, kütüphane yapılarının çalışma mekânlarında sağlanması gereken aydınlatma 

koşullarının verilmesi ve örnek bir yapı üzerinden mevcut durumunun değerlendirilmesi 

hedeflenmiştir. Bu bağlamda, YTÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi giriş katındaki 

7/24 hizmet veren sessiz çalışma salonunun mevcut doğal, yapay ve bütünleşik aydınlatma 

düzenleri nesnel ve öznel (anket çalışması) yöntemlerle incelenmiş, elde edilen bulgular, ilgili 

ölçütler bağlamında irdelenmiştir. 

 

İncelenen kütüphane binası okuma salonunun doğal, yapay ve bütünleşik aydınlatma ölçme ve 

simülasyon hesap sonuçlarına ilişkin nesnel bulgular, mekânda doğal ışıktan yeterince 

yararlanamama durumu nedeniyle günışığının var olduğu saatlerde de yapay ışık kullanımının 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Bir başka anlatımla, gündüz saatlerinde hacmin pencerelerden 

uzak bölümlerinde yeterli koşulların sağlanması için yapay aydınlatmadan yararlanılmakta ve 

bütünleşik aydınlatmaya başvurulmaktadır. Nesnel değerlendirme sonuçları, öznel 

değerlendirme için yapılan anket yanıtları ile belirgin bir biçimde örtüşmektedir. 
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Kapsamı sınırlı olan bu bildiride, nesnel incelemeler çalışma salonundaki doğal aydınlatma 

koşulları TS-EN 17037 standardında verilen ölçütlerden yalnızca aydınlık düzeyi bağlamında 

ele alınmıştır. Bununla birlikte, döşemeden 1,38 m yükseklikte konumlandırılmış cephedeki 

güneş kontrol elemanlarının, pencereden uzak bölümlerde oturan kullanıcılar için gökyüzü 

görülebilirliği ölçütü açısından olumsuz olduğu da anketlerle belirlenmiştir. Ayrıca, dolaysız 

güneş ışığını engelleme açısından güneş kontrol elemanlarının yetersiz kaldığı, pencereye yakın 

bölgelerde oturan kullanıcılar için dolaysız güneş ışığının kamaşmaya yol açtığı da katılımcı 

yanıtlarında yer almaktadır. Masalarda yayınık yansıma yapan (ipeğimsi) bir malzemenin 

kullanılmış olması tavandaki aydınlatma aygıtlarının görüntüsünün masa yüzeyinde oluşmasına 

neden olmuştur. Bu durumun kullanıcılarda görsel açıdan olumsuzluğa yol açtığı da anketlerde 

ifade edilen bir başka konudur. 

 

Kütüphane çalışma salonlarında okuma, yazma, raflardan yayın alma, ödünç alıp/verme vb. 

eylemler gerçekleştirilir. Söz konusu eylemlere yönelik uygun aydınlatma düzenleri ile 

kullanıcı görsel konforunun sağlanması, bu bağlamda, kişilerin dikkatinin dağılmaması, daha 

etkin ve hızlı çalışarak verimliliğinin artması gibi pek çok olumlu sonuç elde edilebilir. 

Özellikle, 7/24 hizmet veren kütüphane çalışma salonlarında okuma, yazma eylemleri için 

çalışma masalarında gerekli aydınlatma koşullarının sağlandığı doğal ve yapay aydınlatma 

sistemleri oluşturulmalı ve bütünleşik aydınlatmaya yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Doğru 

kurgulanan bütünleşik aydınlatma sistemlerinin, yapay aydınlatma için tüketilen enerjinin de 

önemli ölçüde azalmasını sağlayacağı açıktır.  
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MEVCUT OFİS TİPİ BİNALARIN AYDINLATMA SİSTEMLERİNİN ENERJİ 

TASARRUFU ANALİZİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA 

 

Emre Erkin                Emrullah Aydoğdu 

 

A Case Study on Energy Efficiency Analysis in Lighting Systems of Existing Office 

Buildings 

 
Within the scope of this study, an office type building was discussed and firstly the current status of the lighting 

system was analyzed and the AESG value was calculated. Then, the energy saving calculation method developed 

by ITU Energy Institute and the related software bep / ETA were used to analyze the saving potentials obtained 

by applying the new generation LED luminaires to the building. Within the scope of the analyzes, firstly, it is aimed 

to examine the energy saving, repayment period and lighting quality criteria to be provided by one-to-one 

replacement of the luminaires as applied randomly in many existing buildings. Then, the volumes where the 

lighting criteria could not be met with one-to-one luminaire replacement or where the luminance levels were 

provided were determined and the results obtained by the analyzes were repeated for new designs instead of new 

one-to-one luminaire replacement. Whether the renewed system meets the required standards has been examined 

with on-site measurements and with the information obtained, it has been tried to reach the results that can lead 
to the existing office-type buildings in terms of energy saving, lighting quality criteria and cost efficiency in the 

transformation of existing systems into LED lighting systems. 

 

Anahtar kelimeler: Ofis aydınlatması, Enerji tasarrufu analizi, Enerji performansı 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında aydınlatma sistemlerinin enerji 

performansı, Aydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi (AESG) ile ifade edilmekte ve AESG 

değeri hesaplanırken aydınlatma sisteminin kurulu gücü, hacimlerin mimari ve fiziksel 

özellikleri, kullanım süreleri ve günışığı katkısı gibi birçok etken göz önüne alınmaktadır. Bu 

sebeple AESG değeri temelde mevcut aydınlatma sistemlerinin kurulu gücünü hesaba katarken, 

aynı zamanda binanın da belli özelliklerini dikkate almış olur [1,2]. Mevcut binalarda, binanın 

mimari yapısı ve günışığından faydalanma durumları kolayca değiştirilemezken ya da 

yenilenemezken, mevcut aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi, aydınlatma sistemlerinin 

kurulu gücünün azaltılması AESG değerinin düşürülmesi için en etkin ve hızlı bir seçenek 

olarak ortaya çıkmaktadır. Aydınlatma sektöründe yaşanan değişimler ve teknolojik gelişmeleri 

göz önüne alındığında LED aydınlatma sistemleri ile yapılabilecek yenileme çalışmalarında 

geri ödeme sürelerinin oldukça kısalabildiği de görülmektedir. Kullanılacak ürünlerin 

erişilebilir olması, belirlenen standartlara uygunluğu ve maliyeti verimlilik ve tasarruf 

uygulamalarına yön verecek ana unsurlardır. Ayrıca, LED teknolojisindeki gelişmelere paralel 

olarak kontrol sistemlerindeki gelişmeler ve maliyetlerinin de azalması, aydınlatma 

otomasyonunun mevcut binaların aydınlatma sistemlerinin yenilenmesinde önemli bir rol 

oynayacağı da söylenebilir.  

 

Bu çalışma kapsamında ofis tipi bir bina ele alınmış, öncelikle aydınlatma sisteminin mevcut 

durumu analiz edilerek AESG değeri hesaplanmıştır. Daha sonra İTÜ Enerji Enstitüsü’nde 

geliştirilen aydınlatma enerji tasarrufu hesaplama yöntemi ve ilgili yazılımı olan bep/ETA 

kullanılarak yeni nesil LED armatürlerin söz konusu binaya uygulanması ile elde edilecek 

tasarruf potansiyelleri analiz edilmiştir [3]. Analizler kapsamında öncelikle, bir çok mevcut 

binada gelişigüzel uygulandığı şekilde armatürlerin birebir değişimi ile sağlanacak enerji 

tasarrufu, geri ödeme süresi ve sağlanması gereken aydınlatma kalite kriterlerinin incelenmesi 
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hedeflenmiştir. Daha sonra, birebir armatür değişimi ile aydınlatma kriterlerinin sağlanamadığı 

ya da gereğinden fazla aydınlık düzeylerinin sağlandığı hacimler tespit edilerek analizler birebir 

armatür değişimi yerine yeni tasarımların yapılması durumları için tekrarlanarak elde edilen 

sonuçlar değerlendirilmiştir. Yenilenen sistemin gerekli standartları sağlayıp sağlamadığı 

yerinde yapılan ölçümler ile incelenmiş ve elde edilen bilgiler ile mevcut sistemlerin LED 

aydınlatma sistemlerine dönüştürülmesi konusunda hem enerji tasarrufu, hem aydınlatma kalite 

kriterleri, hem de maliyet etkinlik açısından mevcut ofis tipi binalara yol gösterebilecek 

sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

 

2. OFİS TİPİ BİNALAR İÇİN LED ARMATÜRLER 

 

Ofis aydınlatmalarında hacimlerin kullanım amaçlarına göre aydınlatma gereksinimleri ve 

çözümleri de çeşitlilik göstermektedir. Tasarlanacak aydınlatma sisteminin mimari yapıya ve 

kullanıma uygun olması gerekmektedir. LED armatürler yaygınlaşana kadar ofis tipi binalarda 

genel olarak T8, T5 tipi tüp fluoresan veya çeşitli tiplerde kompakt fluoresan lambalı armatürler 

kullanılmaktaydı. T8 ve T5 fluoresan lambalı armatürler daha çok kamaşmayı sınırlayan 

parabolik reflektörlü, enerji verimliliği açısından elektronik balastlarla kullanılan 60 x 60 cm 

ya da 30 x 120 cm ebatlarında armatürler iken koridor, holler, bekleme mekanları gibi 

hacimlerde kullanılan armatürler ise yuvarlak, downlight tipinde armatürlerdi.  

  

LED teknolojisinin gelişmesi ile birlikte ofis tipi binalarda da LED ışık kaynaklı armatürler 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda kare, dikdörtgen veya yuvarlak formda LED panel 

veya reflektörlü armatürler yaygın olarak piyasaya sunulmuştur. Özellikle asma tavan yapısına 

uygun olacak şekilde geliştirilen sıva altı armatürler ile asma tavan olmayan hacimler için sıva 

üstü armatürler gerek yeni tesisatlar gerekse de mevcut tesisatlar için birebir armatür değişimi 

yapılabilecek şekilde kullanılmaktadır. Sıva altı LED panel armatürler asma tavan yapısına ve 

birebir armatür değişimine uygun olması açısından çoğunlukla 60 cm x 60 cm ya da 30 cm x 

120 cm ebatlarında üretilmektedir. LED ışık kaynaklarının armatürün gövdesine yerleştirilmesi 

ile LED panel armatürler, panellerin yan kenarlarına yerleştirilmesi ile LED slim panel denilen 

armatürler geliştirilmiştir. Şekil 1’de farklı ebatlarda LED panel, LED slim panel ve downlight 

tipi LED armatürlere örnek verilmiştir.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LED Panel 

Armatür 

LED Slim Panel 

Armatür 

Reflektörlü LED Armatür LED Panel 

Downlight Arm. 

Reflektörlü LED 

Downlight Arm. 

 
Şekil 1. Ofis tipi binalarda kullanılabilen LED armatürlere ilişkin çeşitli örnekler 

 

Tıpkı tüp fluoresan lambalı kare veya dikdörtgen armatürler gibi LED panel, LED slim panel 

ve reflektörlü LED armatürler, kamaşma sınırlamasının önemli olduğu ofis amaçlı kullanılan 

hacimlerde gerekli aydınlatma kalite kriterlerinin sağlanması için kullanılmaktadır. Toplantı 

salonları, dolaşım hacimleri, koridorlar ve holler gibi hacimlerde kompakt fluoresan lambalı 

downlight armatürler yerine yine yuvarlak tipte LED panel ve reflektörlü LED downlight 

armatürler birer alternatif olabilmektedirler. Mevcut binaların aydınlatma tesisatlarının LED 
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armatürler ile yenilenmesi konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar, mevcut 

armatürlerin yerine kullanılacak armatürlerin söz konusu hacim için gerekli kriterleri 

sağlayacak güçte, yüksek verimli, kamaşmayı sınırlandıran ve kabul edilebilir geri ödeme 

süreleri sağlayan maliyetlerde olmasıdır.  

 

 

3. AYDINLATMA ENERJİ PERFORMANSI VE TASARRUF ANALİZİ 

 

Bilindiği üzere, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında aydınlatma enerji 

performansı hesaplama yöntemi TS EN 15193 standardı ile tanımlanmıştır. Hesaplama 

sonucunda bulunan toplam tüketim değeri binanın kullanım alanına bölünerek AESG adı 

verilen sayısal bir değer bulunur. Bu değer metrekare başına yıllık elektrik enerjisi tüketimini 

(kWh/m2yıl) ifade etmektedir. Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair 

Tebliğ’in 5 no’lu ekinde binanın aydınlatma enerji gereksinimlerinin Türkiye koşullarına göre 

nasıl hesaplanacağı kapsamlı şekilde verilmektedir [4]. Buna göre, AESG değeri;  

 

[kWh/(m2.yıl)]         (1) 

 

şeklinde hesaplanabilmektedir. Binanın aydınlatma amaçlı tüketilen elektrik enerjisi (W); 

aydınlatma elemanlarınca tüketilen aydınlatma enerjisi (WL) ile acil durum aydınlatması şarjı ve 

aydınlatma kontrol sistemlerinin tükettiği enerjilerden oluşan parazit enerjinin (WP) toplamı olarak 

ifade edilmektedir. Bu kapsamda aydınlatma enerjisi 2 no’lu denklemde verildiği şekilde 

hesaplanabilmektedir. 

 

 [kWh]        (2) 

 
Pn aydınlatma sisteminin kurulu gücü 
FD   günışığı bağımlılık faktörü 

FO   kullanıma bağlı faktör 

FC   sabit aydınlık düzeyi faktörü 

tD günışığı varken çalışma saatleri  

tN günışığı yokken çalışma saatleri  

 

Bir sistemde sağlanabilecek enerji tasarruf miktarı, mevcut sistemin tükettiği enerji miktarı ile 

yerine önerilecek sistemin tüketeceği olası enerji miktarı arasındaki fark olarak tanımlanabilir. 

Buna göre, m adet hacmi olan bir ofis binasının tümünün aydınlatma enerjisi, 

  

𝑊𝐿 =  ∑ 𝑃𝑛𝐹𝐶,𝑛𝐹𝑂,𝑛(𝑡𝐷,𝑛𝐹𝐷,𝑛 + 𝑡𝑁,𝑛)𝑚
𝑛=1        (3) 

 

her bir hacim için hesaplanan yıllık elektrik enerjisi tasarruf miktarları (WLT) ise, 

 

𝑊𝐿𝑇 =  ∑ (𝑃𝑛−𝑃𝑛
′)[𝐹𝐶,𝑛𝐹𝑂,𝑛(𝑡𝐷,𝑛𝐹𝐷,𝑛 + 𝑡𝑁,𝑛)]𝑚

𝑛=1        (4) 

 

şeklinde ifade edilebilir. Burada P'n, mevcut sistemin yerine önerilecek verimli aydınlatma 

sisteminin kurulu gücünü ifade etmektedir. Enerji tasarruf miktarının hesaplanabilmesiyle, 

AETG (aydınlatma enerjisi tasarruf göstergesi) adında, 5 no’lu denklemde ifade edilen bir 

gösterge de tanımlanmıştır. 

 

[kWh/(m2.yıl)]        (5) 

A

W
AESG 

 NDDOCnL tFtFFPW 

A

W
AETG LT
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Bu yaklaşımla 2012 yılında geliştirilen bep/ETA yazılımı ile bir binanın hem AESG hem de 

AETG değerleri hesaplanabilmekte, tasarruf analizleri yapılarak güncel elektrik enerjisi ve 

armatür fiyatları ile maliyet analizleri de yapılabilmektedir [5]. Bu çalışma kapsamında, söz 

konusu yazılım LED ışık kaynakları armatürlere, enerji ve armatür fiyatlarına göre 

güncellenerek konvansiyonel tipte fluoresan armatürler içeren mevcut bir ofis binasına ait 

aydınlatma tesisatının LED ışık kaynaklı armatürler kullanılarak yenilenmesi durumunun analiz 

edilmesi amacıyla kullanılmıştır.  

 

 

4. MEVCUT BİR OFİS BİNASI İÇİN ÖRNEK UYGULAMA 

 

Bu çalışma kapsamında, İstanbul Yenibosna ilçesinde 1998 yılında inşa edilen ve genel olarak 

ofis amaçlı kullanılan 26.180 m2 alana sahip binadaki toplam 368 hacim incelenmiştir. 

Performans ve tasarruf analizleri dikkat isteyen, detaylı iş yapılan, görsel konfor şartlarının ön 

planda olduğu çalışma hacimleri ile bu hacimlerin dışında kalan daha çok dolaşım, bekleme 

veya dinlenme amaçlı ya da kaba iş gerektiren ve binanın toplan alanının %93’ünü oluşturan 

hacimler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Binada ofis olarak kullanılan hacimler tasarlanırken ortalama aydınlık düzeyi 300 lx olacak 

şekilde projelendirilmiş ve armatürler bu aydınlık düzeyini sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir. 

Tavan yapısı olarak beyaz 60 cm x 60 cm asma tavan kullanılırken duvar ve zemin 

kaplamasında açık renkli malzemeler tercih edilmiştir. Mevcut durumda çok az sayıda hacim 

ortalama 500 lx aydınlık düzeyini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Birkaç özel hacim ve 

teknik alanlar haricinde, koridor, ofis, ortak kullanım alanları ve ıslak hacimlerin tamamında 

çift parabolik reflektörlü, 4x18 W gücünde, manyetik balastlı tüp fluoresan lambalı armatürler 

kullanılmıştır. Her bir hacme ait fiziksel büyüklükler, mevcut aydınlatma sistemine ait armatür 

sayısı ve gücü gibi bilgiler bep/ETA yazılımına veri olarak girilmiştir. 

 

Mevcut bir binadaki aydınlatma tesisatının LED dönüşümü yapılırken montaj ve işçilik 

maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla genellikle birebir armatür değişiminin yapılması tercih 

edilmektedir. Bu çalışmadaki analizler birebir armatür değişiminin yanı sıra, gerekli  aydınlık 

düzeyinin sağlanamadığı durumlarda gerekli olan yeni tasarımlar için de yapılmıştır. Çalışma 

için piyasaki ulaşılabilir, 60 cm x 60 cm asma tavan yapısına uygun LED panel armatürler 

incelenerek analizler için maliyet etkin bir armatür seçilmiş ve özellikleri Çizelge 1’de 

verilmiştir.  

 
Çizelge 1. Tasarruf hesapları ve ekonomik analizlerde kullanılacak LED armatürler 

 Mevcut Armatür LED Panel Armatür 

Form Kare Kare 

Boyut [cm] 60x60 60x60 

Güç* [W]  88  27,1  

Armatür Işık Akısı [lm]  ~2970 ( arm=0,55 için)  3311 

Etkinlik faktörü [lm/W] 33,8 122,1 

Renksel Geriverim (Ra) > 80 > 80 

Renk Sıcaklığı [K] ~ 4000 ~ 4000 

Fiyatı [$] (KDV Hariç) 20 35 

* Balast / sürücü devre kayıpları dahil 

 

Binanın ofis ve koridor gibi tüm hacimlerinde kullanılan 4x18W gücünde çift parabolik 

reflektörlü armatür yerine birebir değişim yapılabilecek LED panel armatür, Çizelge 1’deki 

değerlerinde görüldüğü üzere 27,1 W gücünde, 122,1 lm/W etkinlik faktörüne sahip, renksel 

geriverimi 80’in üzerinde ve renk sıcaklığı 4000 K olan dolayısıyla mevcut aydınlatma 
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tesisatına alternatif olabilecek maliyet etkin bir armatürdür. Günümüzde piyasada daha yüksek 

verimli LED armatürler bulunsa da kolay ulaşılabilir, fiyat açısından daha ekonomik dolayısıyla 

satın alma maliyeti açısından daha uygun olan Çizelge 1’de verilen armatür ile gerçek bir 

uygulamanın analizi yapılması hedeflenmiştir.  

 

 
Şekil 2. LED panel armatürü ile birebir armatür değişimi yapılan örnek bir ofis hacmi 

 

4.1. LED Armatürler ile Yapılan Tasarruf  Hesapları ve Maliyet Analizleri 

 

bep/ETA yazılımı için armatüre ait veriler dışında ilgili tasarruf ve ekonomik analizlerin 

yapılabilmesi için günlük çalışma saatleri, armatür ve elektrik enerjisi fiyatları, gerekli 

durumlar için ilave tesisat ve işçilik maliyetlerinin de tanımlı olması gerekmektedir. Buna göre 

gerçekleştirilen analizlerde; 

 

- Enerji tüketim değerleri, haftada beş gün, 8:30-17:30 çalışma saatlerinde, armatürlerin 

herhangi bir aydınlatma kontrolü olmadığı için tamamının çalıştığı kabul edilerek 

hesaplanmıştır. 

- Elektrik birim fiyatı 1 Nisan 2019 tarihi ile güncellenmiş son fiyat olup, ticarethaneler için 

geçerli olan 0,715 TL/kWh baz alınmıştır. 

- LED Panel Armatür fiyatı piyasa araştırması yapılarak 35 USD + KDV olarak belirlenmiş 

ve 07.05.2019 tarihli döviz kurları göz önüne alınarak 252 TL olarak hesaplamalara dahil 

edilmiştir. 

- Yatırım maliyetine ilave tesisat maliyeti de dahil edilmek istendiğinde, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 2019 yılı birim fiyatlarında, 794.104 poz numaralı ve “Halogenfree kablo ile 

linye hattı paralel sorti” ile tanımlı birim fiyat toplam maliyete eklenmiştir. 78,10 TL olan 

birim fiyatın tarifi “Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj 

malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 

mm2 ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun olmak üzere her nevi 

malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması” şeklindedir 

[6].  

- Aydınlatma kontrolü maliyeti, günümüz ekonomik koşulları ve incelenen binanın şartları 

göz önüne alınarak 10 TL/m2 olarak kabul edilmiştir. 

 

Seçilen armatürlerin verilerin de bep/ETA yazılımına girilmesi ile birlikte tüm hacimler dikkate 

alınarak birebir armatür değişimi kapsamında analizler yapılarak elde edilen sonuçlar Şekil 3’te 

verilmiştir. 

 

165



 
 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                              18-19 Eylül 2019 
 

 
Şekil 3. Birebir armatür değişimi ile yapılan analiz sonuçları 

 

Şekil 3’te görüldüğü üzere, LED panel armatürler ile birebir değişim %69 tasarruf oranıyla 

kendini 2.5 yıl içerisinde geri ödeyecek bir yatırımdır. Yatırım yapılabilir geri ödeme süresi 

düşünüldüğünde bu değişim, hem teknik hem de ekonomik anlamda uygulanabilir bir yatırım 

olarak görünmektedir. Kontrol sistemlerinin de kullanılmasıyla tasarrufun %72.2’ye 

çıkabildiği, kontrol sistemleri için yapılacak ek maliyetin ise geri ödeme süresini 3,8 yıla 

çıkaracağı hesaplanmıştır. Binanın enerji performansı da C sınıfından A sınıfına 

yükselmektedir. Tasarruf hesapları yapılan hacimler incelendiğinde, mevcut tasarımın 300 lx 

aydınlık düzeyine göre yapıldığı hacimlerde 500 lx olması gereken gerekli aydınlık 

düzeylerinin sağlanamadığı, koridor tipi bazı hacimlerde ise gerekli olan 100 lx’ün üzerinde 

değerler ile karşılaşıldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, aydınlık düzeyi düşük olan hacimler için 

istenilen düzeye yükseltmek için armatür sayıları arttırılarak yeni tasarımların yapılması, 

aydınlık düzeyinin fazla olduğu hacimler için ise ortalama düzgünlük değerlerinin 

bozulmaması için armatür sayısını azaltmak yerine LED sürücü devresinin sürme akımları 

sınırlandırılması ile aydınlatma kalite kriterlerinin sağlandığı optimum bir tasarıma ulaşılması 

doğru olacaktır. Bu hedef ile gerekli aydınlık düzeyinden %10’dan daha fazla aydınlık düzeyine 

sahip koridor hacimlerinde enerji tasarrufu açısından armatürlerde bulunan LED ışık 

kaynaklarının sürme akımları değiştirilerek analizler tekrarlanmış ve elde edilen sonuçlar Şekil 

4’te verilmiştir.  

  

 
Şekil 4. TS EN 12464-1’e uygun tasarımlar için yapılan analiz sonuçları 
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Armatürlerin birebir değiştirilmediği yani yeni armatür ilave edilen bedelleri maliyet 

hesaplarına dahil edilmiştir. Şekil 4’te görüldüğü gibi bazı hacimlerde yapılan tesisat 

değişiklikleri ve gereğinden fazla aydınlatılmış hacimlerdeki armatürlerin güçlerinin 

azaltılması ile tasarruf oranı %59,8 iken geri ödeme süresi de 4,9 yıl olarak hesaplanmıştır. 

Kontrol sistemlerinin de dikkate alındığı senaryoda tasarruf %61,2 ve geri ödeme süresi de 6,4 

yıl olarak hesaplanmıştır. Söz konusu binanın mimari özellikleri günışığı kullanımı açısından 

uygun olmadığından, başka bir deyişle hacimlerin günışığı bağımlılık faktörleri (FD) 1’e çok 

yakın olduğundan günışığına bağlı kontrolün tasarruf üzerine etkisi oldukça azdır. Aydınlatma 

otomasyonu daha çok bazı hacimlerde varlık sensörleri ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla 

aydınlatma otomasyonunun toplam enerji tasarrufuna etkisi de hesaplardan görüleceği gibi 

%1,4 civarında olabilmektedir. 

 

 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

 

Mevcut ofis tipi binaların çoğunda halen tüp fluoresan lambalı konvansiyonel aydınlatma 

sistemleri kullanılmaktadır. LED teknolojisinin de son yıllardaki gelişimi ile ofis hacimlerinde 

kullanılmaya uygun farklı tipte, formda ve güçlerde LED armatürler piyasada yaygın olarak 

ulaşılabilir haldedir. Ancak hem aydınlatma kalite kriterlerinin hem de enerji tasarrufunun 

sağlanabilmesi için mevcut aydınlatma sisteminin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Yeni 

tesisat maliyetlerinden tasarruf etme amacı ile mevcut tesisata dokunamadan sadece birebir 

armatür değişimi ile yapılan yenileme çalışmalarında aydınlatma kalite kriterleri sağlanamadığı 

gibi, gereğinden fazla aydınlatma yapılmış dolayısıyla gereğinden fazla enerji tüketilen 

hacimler ile karşılaşmak da mümkündür. Dolayısıyla, mevcut aydınlatma sisteminin iyi analiz 

edilmesi ile söz konusu hacimler için uygun tipte ve güçte LED armatürlerin belirlenmesi, 

aydınlatma düzeyinin yetersiz olduğu hacimlerde yeni tesisatların yapılması, gereğinden fazla 

aydınlatılmış hacimler için daha armatür akımlarının sınırlandırılarak daha düşük güçlerde 

birebir armatür değişiminin yapılması daha doğru olacaktır. Şüphesiz ki ekonomik olarak 

uygulanabilir olması açısından armatür fiyatı en belirleyici etkenlerden biri iken yüksek etkinlik 

faktörüne, uygun sürme akımına ve renksel özelliklere sahip armatürlerin seçilmesi de 

aydınlatma kalite kriterlerinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, 4x18 W 

gücünde çift parabolik reflektörlü tüp fluoresan lambalı armatürler ile tasarlanmış gerçek bir 

bina için birebir armatür değişimi hedefi ile yapılan tasarruf analizlerinde, bazı hacimlerde 

mevcut aydınlatma sistemindeki tasarımsal yanlışların giderilemeden sadece enerji tasarrufu 

sağlandığı, bazı hacimlerde ise gereğinden fazla sağlanan aydınlık düzeylerinden dolayı 

gereksiz enerji tüketimi olacağı tespit edilmiştir. Bu bina özelinde, piyasadan maliyet etkin ve 

birebir değişime uygun bu armatür ile yapılan çalışmada %69 oranında bir tasarruf 

sağlanabildiği ve geri ödeme süresinin de 2,5 yıl gibi kabul edilir bir seviyede olduğu 

hesaplanmıştır. Ancak, aydınlatma kalite kriterlerini dikkate alarak gerekli hacimlerde yeni 

tesisatların oluşturulması ile tasarruf oranları daha düşük, yatırım maliyetleri daha yüksek 

ancak aydınlatma kalite kriterleri tam olarak sağlanabilmiş aydınlatma sistemlerinin elde 

edilmesi mümkün olmaktadır. Bu yaklaşımla yapılan analizlerde tüm hacimlerde gerekli 

aydınlatma kalite kriterlerinin sağlanabildiği, tasarruf oranın %69’dan %59,8’e düştüğü, geri 

ödeme süresinin de 2,5 yıldan 4,9 yıla çıktığı hesaplanmıştır.  
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AKILLI YOL AYDINLATMASI OTOMASYON UYGULAMALARINDAKİ 

SORUNLAR  

Burcu BÜYÜKKINACI Sermin ONAYGİL Önder GÜLER M. Berker YURTSEVEN 

Problems In Smart Road Lighting Automation Applications 

Technologically it is possible to control the luminous flux of the road lighting luminaires. However, the control 

systems are currently unable to implement realistic control scenarios and cannot operate as smart lighting systems 

as desired. In this paper, the problems that will be encountered during the implementation of smart road lighting 

automation applications and the creation of the right road lighting scenarios are addressed in various aspects. It 
is emphasized that in smart road lighting systems where the luminous flux of the luminaires are controlled in real 

time, the algorithm that uses the vehicle speed and number of vehicles as input and decides the road lighting class 

according to these, needs to be prepared according to the data which is specific to that road. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı yol aydınlatması; Akıllı şehir; Otomasyon; LED dönüşümü 

1. GİRİŞ

Sorumluluğu elektrik dağıtım şirketlerinde olan ve uzun saatler boyunca kullanılan şehir içi yol 

aydınlatmalarının bedelleri hazine tarafından ödendiği için aydınlatma sistemlerinde 

sağlanabilecek enerji tasarrufu ülke bazında giderek daha önemli hale gelmektedir. Yönetmelik 

ve Usul-Esaslara uygun olarak yapılacak düzenlemeler ile yeni LED’li yol aydınlatma 

yatırımlarında ya da dönüşüm projelerinde %40 olması istenen LED verimlilik oranına, son 

dönemin güncel söylemlerinden biri olan “Akıllı Şehir” çözümlerine yönelik uygulamalar 

içerisinde de yer alan akıllı yol/sokak aydınlatma sistemleri olmadan ulaşmak zor 

gözükmektedir. Sürücü emniyet ve konforunu bozmadan doğru strateji ve senaryolar 

uygulayarak akıllandırılacak yol aydınlatma sistemleri hayata geçirilerek gerektiği zaman 

gerektiği kadar aydınlatma yapılması, hem enerji verimliliği hem de akıllı şehir stratejileri 

bakımından oldukça önemlidir. Teknolojik açıdan armatür ışık akılarını kontrol edebilen 

sistemler tasarlanmış olmasına rağmen, gerçek gereksinimler dikkate alınarak aydınlatmanın 

zaman ve miktarına karar verecek algoritmalar henüz uygulamada olmadığından bu sistemler 

şu an için gerçekçi kontrol senaryoları uygulayamamakta ve istenildiği gibi akıllı aydınlatma 

sistemleri şeklinde çalışamamaktadır. 

Akıllı yol aydınlatması uygulamalarında üç yaklaşım bulunmaktadır: zaman ayarlı loşlaştırma, 

trafik yoğunluğuna bağlı loşlaştırma ve meteorolojik koşullara bağlı loşlaştırma. Ancak sürüş 

güvenliği ile ilgili endişeler enerji verimliliği açısından önemli bir potansiyel olan bu 

uygulamaların yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır. Aydınlatma seviyeleri düşürülürken, 

sürücülerin güvenlik ve konforlarını tehlikeye atmamak için gelişigüzel uygulamaların 

yapılması kabul edilemeyeceğinden, uluslararası standart ve önerilere uyulması önem 

taşımaktadır.  

Bu bildiride akıllı yol aydınlatması otomasyon uygulamalarının hayata geçirilmesinde ve doğru 

senaryoların oluşturulması sırasında karşılaşılacak sorunlar çeşitli yönlerden ele alınmış, akıllı 

yol aydınlatması senaryolarının doğru şekilde uygulanabilmesi için proje özelinde 

projelendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
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2. YOL AYDINLATMASI OTOMASYON SİSTEMLERİNDE GELİŞTİRİLEN 

KONTROL STRATEJİLERİ VE SENARYOLAR 

 

Kuzey Amerika'dan, Avrupa ve Asya’ya uzanan coğrafyada birçok ülkede gerçekleştirilen pilot 

projelerle yol aydınlatmalarında yeni teknolojilerin kullanılması yaygınlaşmakta, tüm dünyada 

tesis edilen kontrol edilebilir akıllı aydınlatma sistemlerinin sayısı arttıkça, trafik güvenliğini 

tehlikeye atmadan, doğru ve etkin loşlaştırma stratejilerinin geliştirilmesi konusu da gündeme 

gelmektedir. Dünyadaki uygulamalarda çok basit sistemlerden, son teknolojinin kullanıldığı 

karmaşık sistemlere kadar çeşitlilik gösteren akıllı aydınlatma sistemleri için 

“telemanagement”, “adaptive”, “dynamic” ve “intelligent control systems” gibi farklı isimler 

kullanılmaktadır. Hollanda, Norveç, Finlandiya, Kuzey Amerika ve Çin'deki örnek projelerin 

yanı sıra, E-Street adı altında birçok ülkenin ortak olduğu bir Avrupa Birliği projesi de 

gerçekleştirilmiştir [1]. 

 

Akıllı aydınlatma sistemlerinde geliştirilen kontrol stratejileri ve senaryolar incelendiğinde 

karşımıza çıkan yöntemlerden ilki geçmiş verilere dayanarak o yol üzerinde farklı saatlerdeki 

trafik yoğunluk seviyelerinin belirlenmesi, daha sonra belli zaman aralıklarında bu yoğunluk 

seviyelerine göre hesaplanan parıltı düzeyini sağlayacak şekilde lamba ışık akılarının 

loşlaştırılması uygulamasıdır. Bu uygulamalarda daha çok gece geç saatlerde trafik 

yoğunluğunun azalması sebebiyle, gece yarısından sabah saatlerine kadar armatür ışık 

akılarının bölgeye göre %50 ile %70 arasındaki farklı seviyelere loşlaştırıldığı görülmektedir 

[2, 3, 4].  

 

İkinci yöntem ise daha karmaşık bir yöntem olan gerçek zamanlı trafik verilerinin 

kullanılmasıdır. Mevcut teknolojik gelişmeler, çeşitli algılayıcılar ve kameralar ile yoldan 

geçen araç sayısının ve trafik yoğunluğunun gerçek zamanlı olarak ölçülmesine olanak 

sağlamaktadır. Ölçülen veriler, kontrol sistemine giriş parametresi olarak tanımlandığında, yine 

gerçek zamanlı olarak lamba ışık akılarını o anki yol koşullarına uygun şekilde değiştirmek 

mümkün olabilmektedir. Gerçek zamanlı aydınlatma kontrol sistemlerinin ilk uygulaması 

İngiltere’de M65 otoyolunda gerçekleştirilmiştir. Bu tesisatta yol üzerinden saatte geçen araç 

sayısı takip edilerek loşlaştırma yapılmaktadır. Otoyoldan saatte 3000'den fazla araç geçiyorsa 

loşlaştırma yapılmamakta, lambalar %100 ışık akısı ile çalışmaktadır. Saatte geçen araç sayısı 

3000 ile 1500 arasında olduğunda lambaların ışık akısı %70 seviyesine indirilmekte, araç sayısı 

1500'ün altında iken de lambaların ışık akısı %50 seviyesine düşürülmektedir. Bu proje ile yılda 

%24 oranında enerji tasarrufu elde edildiği açıklanmaktadır [5]. Gerçek zamanlı loşlaştırma 

uygulamalarının hayata geçirildiği bir diğer ülke Finlandiya olmuştur. Finlandiya'da 2005 

sonbaharında Helsinki Ring III yolu üzerinde ve 2006 yılı sonunda da Helsinki Porvoo'da VT7 

otoyolunda akıllı yol aydınlatması sistemleri kurulmuştur. Her iki yolda da merkezi kontrol 

sisteminde, yoldan geçen araç sayısı ve yol kaplaması üzerindeki parıltı düzeyi bilgileri 

toplanarak lambaların ışık akıları uygun loşlaştırma seviyesine ayarlanmaktadır. Ring III 

yolunda yoldan geçen araç sayısına bağlı olarak armatür ışık akıları %40, %50, %60, %70, 

%80, %90 ve %100 olmak üzere 7 farklı seviyede ayarlanabilmektedir. VT7 yolunda ise 

armatür ışık akıları %40, %60, %80, ve %100 olmak üzere 4 farklı seviyede 

ayarlanabilmektedir [6]. 

 

Akıllı yol aydınlatma sistemlerinde sadece trafik verileri değil meteorolojik veriler de kontrol 

parametresi olarak kullanılabilmektedir. Yol yüzeyi üzerinde yaratılan parıltı düzeyi değerleri 

ve görüş konforu yolun ıslak, kuru, karla kaplı ya da havanın sisli olmasına bağlı olarak 

değişkenlik göstermektedir. Meteorolojik koşullara göre değişen yol kaplaması üzerindeki 

parıltı düzeyleri, gerçek zamanlı ölçülerek otomasyon sisteminde kontrol parametresi olarak 

kullanıldığında, yol yüzeyindeki parıltı düzeyi güvenlik ve konfor için ihtiyaç duyulan 
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seviyelere ayarlanabilmektedir. Özellikle yolun ya da çevresinin karla kaplı olması durumunda 

yüksek yansıma sebebiyle aydınlatma ihtiyacının azaldığı görülmektedir. Bu nedenle 

meteorolojik koşullara göre aydınlatma kontrolü daha çok Hollanda, Norveç, Finlandiya gibi 

kışları kar yağışının yoğun yaşandığı kuzey ülkelerinde uygulama alanı bulmaktadır [7, 8, 9].  

Islak yol koşullarında da yol yüzeyi ortalama parıltısının normaldekinden yüksek olduğu 

ölçülmektedir. Ancak bu koşullarda yol yüzeyinin aynasal yansıtma karakteristiği nedeniyle 

parıltı düzgünlüğünün bozulması sürücüler için rahatsız edici olmakta ve yağışlı havanın 

loşlaştırma için kontrol parametresi olarak kullanılmasını zorlaştırmaktadır. 

 

3. TÜRKİYE’DE AYDINLATMA’DA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ 

DÜZENLEMELER 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından, Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon 

sokak aydınlatma armatürünün bulunduğu, her yıl yaklaşık 4 milyar kWh yani toplam tüketimin 

yüzde 2’si civarında bir elektrik tüketiminin söz konusu olduğu açıklanmaktadır. Bu aydınlatma 

amaçlı amaçlı elektrik enerjisi tüketimi için ETKB 2015 yılında yaklaşık 1,1 milyar TL 

tutarında bir ödeme yapıldığını ifade etmiştir [10]. Sorumluluğu elektrik dağıtım şirketlerinde 

olan ve uzun saatler boyunca kullanılan şehir içi yol aydınlatmalarının bedelleri hazine 

tarafından ödendiği için aydınlatma sistemlerinde güvenlik ve konfor koşullarından ödün 

vermeden sağlanabilecek enerji tasarrufu giderek daha önemli hale gelmektedir. Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu yayınladığı “Genel Aydınlatma Yönetmeliği” ve dağıtım şirketleri ile 

yapılan şözleşmelerle aydınlatmada enerji verimliliğini arttırıcı önlemler almaya çalışmakta 

ayrıca “Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve 

Esaslar” ile yol aydınlatmalarında LED’li armatürlerin kullanılmasına yönelik düzenlemeler 

hazırlanmaktadır [11, 12]. Ancak gerek elektrik dağıtım şirketleri, gerekse armatür üretici 

firmaların LED dönüşümüne hazır olmaması gerekçesiyle 2016’da yürürlüğe girmesi planlanan 

usul ve esaslar 2018-2019 yıllarına ertelenmiştir. Bu düzenlemeler ile yeni yapılacak LED’li 

aydınlatma yatırımlarında ya da dönüşüm projelerinde %40 olması istenen LED verimlilik 

oranına otomasyon uygulamaları (armatür ışık akılarının azaltılması yoluyla enerji 

tüketimlerinin düşürülmesi) olmadan ulaşmak zor gözükmektedir. Ancak otomasyon ile 

aydınlatma seviyeleri düşürülürken, sürücülerin güvenlik ve konforlarını tehlikeye atmamak 

gerektiğinden gelişigüzel uygulamaların yapılması kabul edilemez bir uygulamadır. Bu nedenle 

doğru otomasyon senaryolarının gerçekleştirilebileceği yol gösterici uygulamalara ihtiyaç 

vardır. 

 

4. ULUSLARARASI STANDART VE ÖNERİLERE UYGUN OLARAK YOL 

AYDINLATMA SINIFININ BELİRLENMESİ 

 

Akıllı aydınlatma sistemleri sayesinde aydınlatma armatürlerinin enerji tüketimleri belli 

saatlerde azaltılabileceğinden yol aydınlatması giderlerinin hazineye yıllık yükü düşürülmüş 

olacaktır. Diğer taraftan, yol aydınlatmalarının sürücülerin görsel performansını iyileştirerek 

trafik kazalarını azaltmada etken olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle loşlaştırma (dimleme) 

uygulamalarının dikkatle ele alınması sürücülerin görsel performansını olumsuz etkilememesi 

gerekmektedir. Uluslararası standart ve önerilerde yollar fiziksel özellikleri ve trafik koşullarına 

göre farklı sınıflara ayrılmış ve bu sınıflar için sağlanması gereken aydınlatma kalite 

büyüklükleri belirlenmiştir [13, 14, 15]. Akıllı yol aydınlatma uygulamalarında da bu standart 

ve önerilerin takip edilmesi gerekir. 

 

TSE CEN/TR 13201-1 numaralı teknik raporda, yol aydınlatma sınıfı seçilirken, yolun tasarım 

hızı veya hız sınırı, trafik yoğunluğu, trafiğin yalnızca motorlu araçlardan mı oluştuğu yoksa 

motorsuz araç ve yayalar ile karışık mı olduğu,  yolda gidiş geliş şeritlerini ayıran bir orta 
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refüjün bulunup bulunmaması, kavşak yoğunluğu, park etmiş araçların olup olmaması, ortam 

parlaklığı ve görsel kılavuzlama gibi bir çok parametre göz önünde bulundurulmaktadır [16]. 

Bu parametrelerin bazıları yolun geometrik yapısı ile ilgili olup değişmezken yoldaki araçların 

hızı, trafik yoğunluğu, ortam parlaklığı gibi parametreler ise zamana bağlı olarak 

değişebilmektedir. Bu nedenle sürücülerin yolda güvenli bir şekilde araç sürmeleri ve önlerine 

çıkan engelleri fark edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları aydınlatmanın miktarı da zamana 

bağlı olarak değişebilmektedir. Aydınlatma otomasyon sisteminin amacı yoldaki değişken 

parametreleri takip ederek buna uygun dinamik bir aydınlatma yapılmasını sağlamak olmalıdır.  

 

TSE CEN/TR 13201-1’de adaptif aydınlatma; “trafik yoğunluğu, zaman, hava şartları veya 

diğer parametrelere göre parıltı veya aydınlık düzeyinde geçici olarak yapılan kontrollü 

değişiklikler” olarak tanımlanmaktadır. Raporda dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde 

belirtilmiştir; “Normal (tasarım) aydınlatma sınıfının seçiminde herhangi bir çalışma 

periyodunda ortaya çıkması olası seçim parametrelerinin en yüksek değeri (örneğin en yoğun 

saatlerdeki trafik hacmi) göz önüne alınmalıdır. Diğer yandan bu sınıfta yapılan uygulama, 

değişen şartlar (örneğin hafta sonları, farklı hava şartları, farklı trafik hacimleri vb.) nedeniyle 

karanlık saatler boyunca sürekli geçerli olmayabilir. Normal (tasarım) aydınlatma sınıfını 

seçerken dikkate alınan parametrelerde meydana gelen geçici değişikliklerle, normal düzeydeki 

ortalama parıltı veya aydınlık düzeyinin genellikle azaltılarak uyarlanmasına izin verilebilir, ya 

da bu zorunlu hale getirilebilir. Bu açıdan olması muhtemel en önemli parametreler; trafik 

hacmi, trafik oluşumu, kaldırımın gerçek zamanlı yansıtma özellikleri ve yol yüzeyinin mevcut 

durumudur (karanlık, aydınlık, kuru, ıslak, tuzlu, karlı, vb.). Ortam parıltısının değişken etkisi 

de dikkate alınabilir. Adaptif aydınlatma düzeyi veya düzeyleri, normal aydınlatma sınıfının 

seçildiği çizelgede belirtilen bir sınıf veya sınıflardan seçilen ortalama parıltı veya aydınlık 

düzeyi olmalıdır. Adaptif aydınlatma kullanılırken ortalama aydınlatma seviyesinde meydana 

gelen değişikliklerin M (motorlu trafik), C (kesişim alanları) veya P (yaya ve düşük hız alanları) 

aydınlatma sınıfları için gerekli olan diğer kalite büyüklüklerini (düzgünlük, kamaşma 

sınırlaması, vb.) etkilememesi de önemlidir. Her ışık kaynağından çıkan ışık akısının 

loşlaştırma teknikleri kullanılarak aynı oranda azaltılması, parıltı veya aydınlık düzeyi 

düzgünlüğünü veya görünen cisim kontrastını etkilemeyecek ancak eşik kontrast değerini 

artıracaktır. Bazı armatürleri devre dışı bırakarak ortalama aydınlatma düzeyini azaltmak, 

genellikle kalite kurallarınının gereklerini karşılamadığı için tavsiye edilmez. Parametre 

değerlerinin (örneğin trafik güzergâhları üzerindeki trafik izleme istasyonları (TMS) ve hava 

durumu (meteoroloji) istasyonlarında (AWS) tutulan kayıtlardan) değişkenlik yapısının iyi 

bilindiği ya da makul ölçülerde tahmin edilebildiği durumlarda birçok yerleşim alanlarında 

zaman esaslı basit bir kontrol sisteminin kullanılması uygun olabilir. Diğer durumlarda, gerçek 

zamanlı veriye dayalı interaktif kontrol sistemi tercih edilebilir. Bu yaklaşım, normal 

aydınlatma sınıfının; yol çalışmaları, ciddi kazalar, kötü hava veya yetersiz görüş durumunda 

da etkin olmasını sağlayacaktır.” 

 

M aydınlatma sınıfları, orta seviyeden yüksek seviyeye kadar sürüş hızlarına izin verilen trafik 

güzergâhlarını kullanan ve bazı ülkelerde meskûn mahallerdeki yollar üzerinde giden motorlu 

araç sürücüleri için amaçlanmıştır. Bu sınıfların uygulaması, ilgili alanın geometrisine, trafiğe 

ve zamanla değişen koşullara bağlıdır. Uygun aydınlatma sınıfı, yolun işlevine, tasarım hızına, 

genel yol düzenine, trafik hacmine, trafik oluşumuna ve çevresel şartlara göre seçilmelidir. 

M aydınlatma sınıfının seçilmesine ait TSE CEN/TR 13201-1’de yer alan örnek Çizelge 1’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 1. TSE CEN/TR 13201-1’e göre M aydınlatma sınıfının seçimiyle ilgili parametreler. 

 

Parametre Seçenekler Açıklama 

Ağırlıklan-

dırma 

Değeri VW 

Seçilen VW 

 

Δt1 Δt2 Δt3 Δt4 

Tasarım hızı 

veya hız 

sınırı 

Çok yüksek v ≥ 100 km/saat 2     

Yüksek 70 < v < 100 km/ saat 1 1 1 1 1 

Orta 40 < v ≤ 70 km/saat -1     

Düşük v ≤ 40 km/ saat -2     

Trafik 

hacmi 

 
Otoyollar, çok şeritli 

yollar 
İki şeritli yollar      

Yüksek 
Azami kapasitenin 

%65’inden büyük 

Azami kapasitenin 

%45’inden büyük  
1 1   1 

Orta 

Azami kapasitenin 

%35’i ile %65’i 
arasında 

Azami kapasitenin 

%15’i ile %45’i 
arasında  

0  0   

Düşük 
Azami kapasitenin 
%35’inden küçük 

Azami kapasitenin 
%15’inden küçük  

-1   -1  

Trafik 

oluşumu 

Yüksek oranda 

motorlu olmayan 
trafik ile karışık 

 2 

    

Karışık  1     

Yalnızca motorlu 

araç 
 0 

0 0 0 0 

Taşıt yolu 

ayrımı 

Yok  1     

Var  0 0 0 0 0 

Kavşak 

yoğunluğu 

 
Hemzemin kavşak / 

km 

Köprülü kavşaklar, 

köprüler arası 

mesafe, km 

 

    

Yüksek > 3 < 3 1 1 1 1 1 

Orta ≤ 3 ≥ 3 0     

Park etmiş 

araçlar 

Var  1     

Yok  0 0 0 0 0 

Ortam 

Parlaklığı 

Yüksek 
Mağaza vitrinleri, reklam afişleri, spor 
sahaları, istasyon alanları, depo alanları 

1 
1 1 1 1 

Orta Normal durum 0     

Düşük  -1     

Görsel 
Kılavuzla-

ma 

Çok zor  2     

Zor  1     

Kolay  0 0 0 0 0 

Ağırlıklandırma 

değerlerinin 
toplamı 

VWS 

4 3 2 4 

M = 6 -VWS M2 M3 M4 M2 

 

Trafik hacminin zamana bağlı olarak değişimi, tablodaki örnekte armatürlerin devreye 

girmesinden akşam yoğun trafik saatinin bitimine kadar (Δt1) akşam yoğun trafik saatinin 

bitiminden gece yarısına kadar (Δt2) gece yarısından sabah yoğun trafik saatinin başlangıcına 

kadar (Δt3) ve sabah yoğun trafik saatinin başlangıcından armatürlerin devreden çıkmasına 

kadar (Δt4) olmak üzere dört zaman aralığı biçiminde ele alınmıştır. Uygulanacak olan M 

aydınlatma sınıfının belirlenmesi amacıyla kabul edilen zaman aralıklarının her biri için farklı 

parametrelere göre hesaplanan ağırlıklandırma değerlerinin toplanması gerekir. 

Ağırlıklandırma değerlerinin toplamının azami değeri (burada VWS, azami = 4), normal M 

aydınlatma sınıfının değerini hesaplamak için kullanılır (örneğin 6 – VWS = 2 olur. Bu değer 
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M2 sınıfının uygulanacağı anlamına gelir). Ağırlıklandırma değerlerinin toplamının en düşük 

(burada VWS, asgari = 2) olduğu, Δt3 zaman aralığında ortalama parıltı düzeyi açısından 

uygulanabilen adaptif aydınlatma sınıfı M4 olarak seçilirken, Δt2 zaman aralığı için adaptif 

aydınlatma sınıfı M3 olarak uygulanabilir. Adaptif aydınlatma sınıfındaki değişikliklerin 

ortalama parıltı düzeylerini etkilediği, diğer yandan o yol sınıfı için önerilen diğer aydınlatma 

kalite büyüklüklerinin de sağlanması gerektiğine dikkat edilmesi önemlidir. 

 

5. UYGULAMADA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR 

 

Yol aydınlatması için geçerli olan uluslararası standart ve öneriler incelendiğinde aydınlatma 

sınıflarının her bir yol özelinde değişken parametreler dikkate alınarak belirlendiği 

görülmektedir. Bu nedenle aydınlatma armatürlerinin ışık akısının gerçek zamanlı kontrol 

edildiği akıllı yol aydınlatma sistemlerinde, loşlaştırma senaryolarının uygulanabilmesi için 

araç hızı ve araç sayısı verilerini girdi olarak kullanan ve bunlara bağlı olarak yol aydınlatma 

sınıfına karar veren algoritmanın uygulama yapılacak yol verilerine göre ve o yola özel 

hazırlanması gerekir.  

 

Kontrol sisteminin girdisi olacak araç hız ve sayıları yol kenarına yerleştirilen algılayıcılar ile 

ölçülebilmektedir. Yolun karakteristiğine göre ortalama araç hızı ve ortalama araç sayıları 

zamana bağlı olarak çok değişken olabileceği gibi durağan da olabilir. Aynı mevsimlerde, 

aylarda ya da hafta içi ve hafta sonu günlerinde benzer değişim de gösterebilirler. Hızlı 

değişimlere anında cevap vermek ve aydınlatma sınıfını çok sık değiştirmek sürücüler için 

adaptasyon problemleri yaratabilmektedir. Finlandiya’da 7 kademede aydınlatma yapılan Ring 

III yolunda araç sayısı verisi alınmakta, işlenmekte ve armatürlere komut verilmektedir. Trafik 

yoğunluğu sürekli değişim gösterdiği için yoldan geçen araç sayısına bağlı olarak armatür ışık 

akıları da sürekli değiştirilmektedir. Sürücü konforunu etkilememek için lambaların ışık akıları 

aniden değiştirilmemekte, ışık akısındaki değişim belli bir süreye (%5 değişim için 2 dakika) 

yayılarak yapılmaktadır. Bu gecikme nedeniyle, araç sayısındaki değişimin hızlı olduğu bazı 

durumlarda yol üzerindeki ortalama parıltı düzeyi gerekenden fazla ya da az olabilmektedir. Bu 

nedenle Ring III yolundaki gibi lamba ışık akılarını sürekli değiştirmek yerine, trafik 

yoğunluğuna bağlı sadece 2 ya da 4 loşlaştırma seviyesinin kullanılması önerilmektedir. Yine 

Finlandiya’daki VT7 yolunda 4 loşlaştırma kademesi bulunduğundan lambalar daha uzun süre 

aynı loşlaştırma seviyesinde kararlı bir şekilde çalışabilmektedir [6]. Uluslararası standart ve 

önerilerde de loşlaştırma uygulamalarında kalite büyüklüklerinden ödün vermemek amacıyla 

yol aydınlatma sınıfının mevcut durumdan en fazla iki kademe azaltılması önerilmektedir.   

 

Tüm bu kararların uygun şekilde verilebilmesi için, akıllı yol aydınlatması sisteminin 

uygulanacağı yolda anlık veriler ile çalışmak yerine, geçmiş araç hız ve sayılarının analiz 

edilmesi, bu geçmiş verilerden öğrenerek karar veren akıllı bir algoritmanın geliştirilmesi doğru 

bir yaklaşım olabilecektir.  Anlık veriler geliştirilen bu algoritmanın doğru çalışmasını 

sağlamak amacıyla, kontrol parametresi olarak kullanılabilir. İstanbul’da toplam 936 trafik 

algılayıcısı bulunmakta bunların yaklaşık 300 adedi yol aydınlatma kontrol sistemine girdi 

sağlayacak araç hız ve sayılarını ölçebilmektedir [17]. Bu algılayıcılar şehir içindeki ana 

arterlerde yerleştirilmiş durumdadır. Bu da mevcut durumda akıllı yol aydınlatması 

uygulamalarının trafik algılayıcılarının yer aldığı genellikle M2 sınıfına giren şehir içi ana 

yollarda kullanılabileceğini göstermektedir. Akıllı aydınlatma uygulaması için seçilen yolda 

eğer yoksa yeni trafik algılayıcısı kurulması gerekecek ve bu noktada geçmişe dönük veriler 

henüz olmadığından ancak belli bir süre sonra yeterli veri toplanabildiğinde sistem akıllı hale 

gelebilecektir. 
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6. SONUÇ 

Sürücü emniyet ve konforu açısından gerekli yol aydınlatması kalite büyüklükleri ulusal ve 

uluslararası standart ve öneriler ile belirlenmiştir. Mevcut araştırma sonuçlarına göre akıllı yol 

aydınlatması uygulamalarında, yol aydınlatma seviyelerinin, yoldaki değişken koşullar dikkate 

alınarak, mevcut aydınlatma sınıfına göre en fazla iki ya da üç kademe azaltılabileceği 

anlaşılmaktadır 18. Yoldaki değişken koşulların en önemlileri olan araç hız ve sayıları 

yollarda belli konumlara yerleştirilen trafik algılayıcıları ile ölçülerek akıllı yol aydınlatması 

kontrol sistemine girdi olacak veriler sağlanabilmektedir. Hızlı değişimlere anında cevap 

vermek ve aydınlatma sınıfını çok sık değiştirmek sürücüler açısından kabul edilemeyen 

adaptasyon problemleri yaratabilmektedir. Uygulamaların başarısında algılayıcıların 

yerleştirileceği konum ve algılayıcı sayısı da önem taşımaktadır. Tüm bu kararların uygun 

şekilde verilebilmesi için akıllı yol aydınlatması sisteminin uygulanacağı yolda anlık veriler ile 

çalışmak yerine, geçmiş araç hız ve sayılarının analiz edilmesi, bu geçmiş verilerden öğrenerek 

karar veren akıllı bir algoritmanın geliştirilmesi doğru bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bu 

da akıllı yol aydınlatması otomasyon sistemi kurulacak her bir yolun proje temelli ele alınarak 

o yol koşullarına özel senaryoların tasarlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

 

Geçerliliğinin kanıtlanabilmesi için, tanımlanan algoritmalar ile çalışan akıllı yol aydınlatması 

sistemleri farklı geometri ve farklı aydınlatma sınıflarındaki yollarda uygulanarak en az bir yıl 

süre ile izlenmeli, tüm mevsimsel değişimler ve buna bağlı enerji tasarruf oranları ortaya 

çıkarılmalıdır. Ayrıca sürücülerin, akıllı yol aydınlatması uygulamasından önceki ve sonraki 

durumu değerlendirecekleri anketler ile görüşleri alınarak, memnuniyet oranları da 

belirlenmelidir. Bu uygulama ve analizler yapıldığında, trafik güvenliği, sürücü memnuniyeti 

ve enerji verimliliği açısından doğrulanmış akıllı yol aydınlatması sistemleri beklenildiği 

şekilde uygulamaya geçebilecektir. 
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KARANLIĞI TASARLAMAK: KARANLIKTA DİYALOG 

 
Sinem Kurultay       Ertugrul Yurdakul      Gamze Gökalp      Sedef Şener 

 

Designing The Dark: Dialogue In Dark 

 
Lighting design practice focuses on the application of light and shadow in various contexts and could be put into 
practice through the usage of a light source. In some cases, however, the absence of a light source leads the way 

to the importance of being able to “design the darkness”. This paper focuses on the “Dialogue in the Dark” format 

which is created by Dialogue Social Enterprise, experienced by over 8 million people in more than 130 cities 

worldwide and brought to Turkey by Istanbul Social Enterprise in 2013. The purpose of using “darkness” as a 

concept within the scope of the project is to demonstrate how life would be hard in case of losing sight and to 

create an awareness among visually acute people. The interior spaces in the museum are designed to offer 

challenging tasks to make visitors use different senses. At the end of this paper, an abstract of data acquired 

through the study “Social Impact Analysis of Dialogue in the Dark Museum” is presented. 

 

Anahtar kelimeler: Karanlık adaptasyonu,  Aydınlatma tasarımı, Deneyim tasarımı 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Gözümüz, yapısı gereği, gündüz-gece ve karma görme durumlarına uyum yapabilme özelliğine 

sahiptir. Görme eyleminin farklı aydınlık düzeylerinde gerçekleşebilmesi, gözümüzün 

“aydınlık-karanlık adaptasyonu” ile ilgilidir. Farklı aydınlık düzeylerinde çevrenin, nesne ve 

yüzeylerle algılanabilir olması, üç boyutlu etkilerin, ışık-gölge tasarımının bir arada 

düşünülebilmesi aydınlatma planlamasının “güven ve erişilebilirlik” izlenimini uyandırması 

açısından önemlidir [1]. Aydınlatma tasarımında aydınlık-karanlık adaptasyon önemlidir. 

Aydınlatma tasarımı ışık kaynağı ile yapılmaktadır, ancak bunun tersi bir koşul olarak karanlığa 

adapte olunması gerekli koşullarda karanlığı tasarlamak da bir ihtiyaç olabilir. Bu çalışma, 

karanlığı deneyimlemek üzerine geliştirilmiş bir proje üzerinedir. 

 

Dialogue Social Enterprise tarafından yaratılan ve dünya çapında 130’dan fazla şehirde 8 

milyondan fazla insanın deneyimlediği “Karanlıkta Diyalog” formatı, 20 Aralık 2013’te 

İstanbul Social Enterprise tarafından Türkiye’de, Gayrettepe Metro İstasyonu’nda hayata 

geçirilmiştir. 

 

Karanlıkta Diyalog deneyiminde ziyaretçilerin, tamamen karanlık ortamda, görme duyuları 

yerine diğer duyularını keşfedip geliştirerek hareket etmeleri konusunda görme engelli 

rehberlerce eşlik edilip yönlendirilmeleri hedeflenmiştir. Görme engelli rehberler 60 dakikalık 

parkurda ziyaretçilerin dokunarak, koklayarak ve duyarak “yeni ve farklı” bir biçimde 

görmelerini sağlanmıştır. 
 
 

2. PROJENİN AMACI 

 

Proje kapsamında, kavramsal olarak karanlığın kullanılmasındaki amaç, görme yetisinin 

kaybolduğunda hayatın ne kadar zorlaşabileceğini göstererek, görme engeli olmayan insanlar 

için bir farkındalık yaratmaktır. Projenin temel amacı, tamamen (mutlak) karanlık bir ortama 

girildiğinde oluşan duygu durumu ile, kişilerde oluşan şok duygusu ve yardım arama hissinin 

ardından, ortama adapte olmaya çalışma ve bu durumla başa çıkma kabiliyetini oluşturmak, 

görme engellilerle empati kurulmasını sağlamak olarak tanımlanabilir.  Bununla birlikte, bu 
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proje formatının yaygınlaştırılmasındaki en önemli amaç, görme engellilerin, engelleri 

yüzünden diğer duyularını ön plana çıkmasıyla özel olarak geliştirdikleri yeteneklerden 

faydalanmak olarak belirtilebilir. Bu yetenekleri ziyaretçilere aktararak, karanlıkta herkesin eşit 

olduğu algısının yaratılması istenmiştir. Böylece görme engelli bir rehbere güvenerek ve 

rehberle empati kurarak bir “diyalog” geliştirilmesi ve bu diyalog sayesinde karanlığın önüne 

geçilebilmesi hedeflenmiştir. 

 

 

3. TURKCELL DİYALOG MÜZESİNİN TANITILMASI 

 

Dünyada 30 yıl önce ilk defa Almanya’da hayata geçen Karanlıkta Diyalog ve devamındaki 

Sessizlikte Diyalog sergileri, 2013 yılından beri Turkcell Diyalog Müzesi çatısı altında 

Türkiye’de ziyaretçileri ile buluşmaktadır. Turkcell, İstanbul Social Enterprise, İBB ve Metro 

İstanbul A.Ş. ortaklığıyla hayata geçirilen “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” 

sergilerinin kalıcı bir müze haline getirilmesi ile hayat bulan “Turkcell Diyalog Müzesi” engelli 

bireylerin yaşamlarına değer katmak ve hayata aktif ve eşit katılımlarını sağlamak için 

farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Mutlak karanlık bir ortamda, sesten izole olarak 

yaratılmış ve günlük hayattan farklı kesitlerin deneyimlendiği müze, insanların “ötekileştirme”, 

“birbiriyle iletişim kurma” ve “karşısındakini dinleme” gibi konularda düşünmelerini ve bunun 

için aksiyon almalarını mümkün kılmaktadır. İstanbul Gayrettepe Metro İstasyonu’nda bulunan 

müze, ayrıca, engellilerin dünyasının deneyimlenmesi ve ortak bakış açısı yaratılabilmesiyle 

önyargı duvarlarını kırarak iletişim dili birbirinden farklı olan engelli ve engelsiz bireylerin 

arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini de amaçlamaktadır.  

2014 yılı itibarıyla Turkcell desteğiyle “Karanlıkta Diyalog” sergisine ev sahipliği yapmaya 

başlayan müze, 2016 yılından itibaren “Sessizlikte Diyalog” sergisinin de dahil olmasıyla 

birlikte ziyaretçileri görme ve işitme engelli rehberler eşliğinde farklı bir dünyaya taşımayı 

hedeflemiştir. 

 

3.1 Karanlıkta Diyalog Deneyiminin Tasarımı 

 

I-AM olarak Turkcell ile birlikte deneyim tasarımını üstlendiğimiz Diyalog Müzesi'nde, 

hayattaki rollerin yer değiştirdiği bir deneyimi mekana yansıtmak, görmeden (ya da duymadan) 

hayata başka bir perspektiften bakanların rehberlik ettiği bir deneyim için mekan tasarlamak, 

projemizin ana fikrini oluşturmaktadır. 

Kapılarını önce öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenlere, sonrasında da halka açan 

Diyalog Müzesi, engelli bireyler hakkında tüm önyargıları ortadan kaldırmayı sağlayan, 

çeşitlilik ve farklılıkların kabullenilmesini sağlayan ve saygı duyulmasını destekleyen bir 

deneyim merkezi haline gelmiştir. 

Karanlıkta Diyalog deneyiminin kapısından içeri giren ziyaretçiler mutlak  karanlık bir ortam  

ile karşılaşmaktadırlar. Görme engeli olmayan ziyaretçilere, görme engelli bir rehber eşlik 

ederek kendilerine İstanbul şehir deneyimini yaşatmaktadır. Ziyaretçiler, İstanbul gibi bir 

metropolde yaşamanın görme engelli bir birey için ne kadar zor olabileceğinin küçük bir 

simülasyonunu yaşamaktadır. İşitme duyusunun yanı sıra, markette alışveriş yapma, fırının 

yanından geçme gibi küçük simülasyonlar, dokunma ve koklama duyuları aracılığıyla 

ziyaretçiye hiç görmeden yaşamanın zorluklarını deneyimletmektedir. 

Karanlıkta Diyalog ile birlikte Diyalog Müzesi’nde bulunan ikinci format “Sessizlikte Diyalog” 

aracılığıyla ziyaretçilere işitme engellilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir konsept yaratılmıştır. 

Mekân tasarımında kullanılan malzemeler iki farklı konsepte uygun olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Dischinger’a göre, görme engellilerde mekânsal algı, referans alabilecekleri 

dokunsal yüzeylerle oluşmaktadır [2]. Genel olarak görme engellilerin mekân içerisindeki 

formları algılayabilmek için kullandıkları tek duyunun dokunma duyusu olduğu genel olarak 

178



 
 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                              18-19 Eylül 2019 
 

kabul gören bir olgudur. Bu yargıdan yola çıkarak,  ‘Karanlıkta Diyalog’ için  dokunma 

duyusuyla algılanabilen yüzeyler tercih edilirken, ‘Sessizlikte Diyalog’da görselliği ön plana 

çıkaracak, ışıklı yüzeyler kullanılmıştır. 

 

3.2 Serginin Yapısı 

 

Karanlığa ve gün ışığına adapte olmayı sağlayan ilk ve son odanın dışında bütün projelendirme 

kurgusu tamamen karanlık bir ortamda geçmektedir. Her odada rehberler, ziyaretçilerin 

ulaşamayacağı noktalarda bulunan butonlara ulaşabilir ve acil bir durumda odanın ışıklarını 

açabilir. Farklı sesler, kokular, sıcaklıklar, objeler ve dokular, görme duyusunun dışındaki 

bütün duyuları kullanarak çevreyi algılamaya yardımcı olmaktadır. Deneyimin içerisindeki 

mekanlar, ziyaretçilerin farklı duyularını kullanabilmesi için onlara farklı ve zorlayıcı görevler 

sunmayı hedeflemektedir. Bunun için tasarlanan odaların her biri farklı kurgu ve farklı 

boyutlara sahiptir. Ziyaretçiler rehberin sesini takip ederek odalar arasında geçişi 

sağlanmaktadır. Geçiş koridorları öncesinde rehber, bir odanın kapısını kapatarak ziyaretçiyi 

koridora yönlendirirken, koridorun sonunda diğer odaya açılan kapıyı açar. Bu koridorlarda 

rehber, deneyime ara vererek ziyaretçiye yönelttiği sorularla nasıl hissettiğini anlamaya 

çalışmaktadır. Bu süreçte odalarda harcanan zamanı da dengelemeye çalışan rehber, 

ziyaretçilerin yaşadıkları deneyimi özümsemelerine izin vererek onları bir sonraki sürprize 

hazırlamaktadır. 

 

3.2.1Karşılama / Fuaye Alanı 

 

Fuaye alanının 40 ila 60 kişinin ağırlanabileceği genişlikte bir alan olmasına özen gösterilmiştir. 

Burada dış dünyayla ilişiğin kesildiği, sıcak ve samimi bir kurgu yaratılmıştır. Fuaye deneyimi, 

metro istasyonunda çift yönden giriş ve çıkışı olan bir pasaj içinde, bilet satış gişesi, bekleme 

alanları, café alanı ile arkasında iki farklı deneyim mekanını barındıran duvar yüzeyleri ele 

alınarak oluşturulmuştur. Bu alan için, sıcak bir dili olan, canlı renklere sahip malzemeler 

kullanılarak sade ve konforlu mobilyalar tasarlanmıştır. Müzenin dışına yerleştirilen ekranlar 

ile müzeye giren kişilerin yaşadıkları deneyimin, dışarıdakiler tarafından izlenmesi sağlanarak, 

izleyicilerde bu soyut müze kavramının merak uyandırması amaçlanmıştır. 

 

3.2.2 Karanlık ile Karşılaşma & Doğa Odası 

 

İlk oda, uygun bir sıcaklıkta, hoş bir koku ile ziyaretçiyi karşılayan, karanlık bir oda olarak 

kurgulanmıştır. Rehber, kendini hazır hissettiği an bu odada bulunan butona basarak 

ziyaretçileri karşılamaktadır. Buton, dışarıdaki resepsiyonda bulunan görevli için trafik ışığını 

kırmızıdan yeşile çevirmektedir.  

Doğal ortama öykülenmeyle, bu alan gerçek çalılıklar, ağaçlar, çeşme, minik bir şelale, hareket 

eden bir köprü, banklar ile birlikte gerçek çakıl taşı, çim, ahşap ve yumuşak yüzeyi andıran 

yapay çamur gibi malzemeler kullanılarak oluşturulmuştur. Gerçek doğa sahnesi 

oluşturabilmek için kuş cıvıltıları, şelale sesleri, her yönden gelen rüzgar esintisi ve farklı 

kokulardan oluşan özel efektler kullanılmıştır. Farklı zemin dokuları üzerinde yürüme, akan su 

ile çalılıklara ve ağaçlara dokunma, köprüden geçme, bankta oturma gibi farklı aktivitelerle 

ziyaretçiye odada oluşturulan çevre hakkında farklı duyularını kullanabilecekleri bir ortam 

yaratılmıştır. Kullanılan bütün bu efekt ve dokular ile, “imgesiz” bir dünyada ziyaretçilerin 

kendi içsel imgelerini oluşturmaları hedeflenmiştir. 
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3.2.3 Şehir Manzarası 

 

Şehir manzarası öykülenmesiyle oluşturulan mekanda kaldırım, sokak, merdiven, trafik ışığı ve 

yaya geçidi kurgusu, duvar, kapı ve pencere modülleriyle farklı tasarımlara sahip binalar, çöp 

bidonları, posta kutusu, telefon kulübesi ve ATM ile; arabalar, bisiklet ve motosikletlerden 

oluşan “şehir deneyimi” yaratılmıştır, bu mekan, rahat ve iç açıcı doğa kurgusundan tamamen 

farklıdır. Trafik gürültüsü, makine uğultusu ve uçak sesleri, ziyaretçilerin kafasını karıştırarak, 

bu gürültülerin görme engelliler için ne derecede zorluk yarattığını anlamalarına olanak 

sağlamaktadır. Sokaklar boyunca binaların yanında, kaldırımlar yürüyen ziyaretçiler, otomatik 

kapılardan cafe’lerin kaldırıma yerleştirdiği masa ve sandalyelere kadar, birbirinden farklı 

engellerle karşılaşmaktadır. Park etmiş bir motosikletin yanından ya da yoğun bir yaya 

geçidinin geçmeye çalışmak, ziyaretçilerin oldukça zorlayıcı ve yorucu bir 10 dakika 

geçirmelerine sebep olmaktadır. Yaya geçidine park etmiş bir arabanın çevresinden dolanarak 

karşıdan karşıya geçen ve sonrasında bir inşaat alanının yanından yürümek zorunda kalan 

ziyaretçiler en sonunda bir markete ulaşmaktadır. Şehirde yürümenin stresini oldukça yoğun 

bir şekilde yaşayan ziyaretçiler, rehberin grubu doğru yönlendirmesi sayesinde kaostan 

kurtulmaktadır. 

 

3.2.4 Toplu Taşıma 

 

Otobüs ve/veya tramvaya binmek ve inmek için kapısı ve basamakları olan, koltukları, 

pencereleri, biletleme makineleri, inmek için butonları ve tutunma demirleri olan gerçek bir 

otobüs ve tramvayda ziyaretçiler, görme engellilerin toplu taşıma deneyimlerini bütün 

ayrıntılarıyla birebir yaşamaktadır. Rehber, elindeki buton aracılığıyla ses, titreşim ve 

hareketten yararlanarak kapının açılıp kapanmasını ve motorun çalışmasını sağlamaktadır. 

Vapur ve deniz kıyısında, şehir ve marketten ayrılan ziyaretçi grubu, yine bir geçiş 

koridorundan geçerek deniz kıyısı ve liman kurgusuna sahip son odaya ulaşmaktadır. Bu odada, 

biniş ve iniş için iki tarafında da iskeleler bulunan gerçek bir vapur, su üzerinde yüzmektedir. 

Ziyaretçiler banklara otururken, rehber de elindeki butonlara basarak motor sesi, su sesi ile 

rüzgar ve martı sesleri eşliğinde, kısa aralıklarla ziyaretçilere az miktarda su püskürterek vapur 

seyahatini deneyimletmektedir. 

 

 

4. SONUÇ 

 

Turkcell Diyalog Müzesi tasarım kriterleri olarak değerlendirildiğinde, bir metro istasyonunda 

konumlanması, alanın karartılması konusunda projenin tasarım sürecine olumlu bir katkı 

sağlamıştır. Tamamen (mutlak) karanlık bir ortam olması için iç mekanda bütün duvarlarda 

ışığı yutan yüzeyler kullanılmış, siyah boya tercih edilmiş, ışığı yansıtan yüzeylerden 

kaçınılmıştır. Tasarım kurgusu, ziyaretçilerin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde 

düzenlenirken, bu deneyimi keşfetmelerine de olanak sağlamaktadır. Kod farkları yaratan 

çukur, basamak gibi tasarım öğelerinde, ziyaretçinin dengesini bozmasına izin vermeyecek 

malzemeler tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra, ziyaretçinin dokunma duygusuyla çevresel 

algısını geliştirmek için birbirinden farklı objeler tercih edilmiştir. 

 

Projenin en yararlı çıktılarından biri, herhangi fiziksel bir engeli olmayan kişilerin, görme 

engelli bireylerle empati kurabilmelerini sağlamak olmuştur. Proje ziyaretçilerin ihtiyaçlarına 

hızla pratik çözümler sunarak herkes için sıcak, samimi ve keyifle zaman geçirilebilecek bir 

alan yaratmıştır.  
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Dijital pazarlama ajansı S360 ve ISE ortaklığında Turkcell için hazırlanan ve Ekim 2017’de 

yayınlanan Turkcell Diyalog Müzesi Sosyal Etki Değerlendirme çalışması,  Turkcell’in ana 

sponsorluğunda hayata geçirilen Turkcell Diyalog Müzesi’nin yarattığı sosyal etkiyi ölçmeyi 

amaçlamıştır. Yayınlanan bu çalışma ile, Turkcell Diyalog Müzesi’nde aktif olarak faaliyet 

gösteren “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” sergilerinin Ağustos 2016 ve Ağustos 

2017 arasındaki bir senelik dönem boyunca yarattığı sosyal etki ölçümlenmiştir. sosyal etki 

değerlendirmesi çerçevesinde ele alınması planlanan paydaşlar – ziyaretçiler, rehberler ve 

rehber aileleri – ile görüşmeler ve kapsamlı anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir [3]. 

 

Sosyal etki çalışmasının sonuçları şu şekilde değerlendirilebilir; 

Gerçekleştirilen sosyal etki değerlendirmesi çalışması kapsamında elde edilen sonuçlara göre 

her iki sergide de rehberlerde yaratılan en büyük değişim grubunun “hayata ve geleceğe olumlu 

bakmada artış” olduğu görülmüştür (sırasıyla %23,3 ve %26). Bu değişim grubunu “rehberlerin 

kendileri ve kendi özellikleri hakkında farkındalık artışı” ve “destekleyici ilişkiler kurmada 

artış” takip etmiştir. Turkcell Diyalog Müzesi rehberlerinin hayata ve geleceğe daha umutla 

bakması, müzenin çok değerli bir kazanımıdır. Ölçütler teker teker ele alındığında, rehberlerin 

belirttiği en büyük değişim ölçütleri arasında “tanımadığı insanlarla rahatlıkla iletişim kurma,” 

“değişen koşullara kolayca adapte olabilme” ve “iş hayatına karşı özgüven ve motivasyon 

artışı” olarak öne çıkmıştır. Gözlenen söz konusu değişimler, rehberlerin mesleki hayatlarında 

olduğu gibi günlük yaşantılarında da son derece önemli kazanımlar sağlamaktadır. 

 

Ziyaretçilerde yaratılan değişime bakıldığında,  her iki tasarım için, sergi ziyaretçilerinde en 

yüksek değişim grubu arasında “körlüğe (görme engelli) %29,35 ve sağırlığa karşı (duyma 

engelli) %19,05 oranla toplum algısında olumlu değişim ve empati kurabilme” sonucu 

olmuştur. En önemli sonuç, her iki sergide de “ziyaretçilerin kör/sağır bireylerin yerine 

kendilerini koyabilmesi” alanında olmuştur. Toplumda engelli bireylere karşı farkındalığın 

artması, iletişim ve empati yoluyla engellerin ortadan kalkacağını savunan müzenin 

ziyaretçilerinde yarattığı en büyük değişimin de bu alanda olması son derece önemlidir; ve 

müzenin bu anlamda hedefine uygun hareket ettiğinin de önemli bir göstergesidir. 
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ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA ATIKLARI VE AYDINLATMA 

EKİPMANLARINDA ATIK YÖNETİMİ 

 

Zeynep Akkaya                Elif Kara                Mustafa Çetin 

AGİD, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği 

 

Lighting in Scope of Weee Regulations 

 
The WEEE Regulations ensure electrical and electronic equipment (EEE) is recycled in a sustainable way when 

it reaches end of life. The legislation is in place to reduce the impact electrical waste has on the environment by 

encouraging its reuse or recycling, and obliges manufacturers to fund the collection and recycling of their 

products when they reach end of life. The regulations require all producers to join a compliance scheme which 

manages the process on their behalf, and schemes such as AGİD – which works on behalf of the lighting industry. 

Under the Regulations the producer funds the collection, recycling and any environmentally friendly disposal. But 

it is the end user that has ultimate responsibility for making sure the product is recycled when it reaches end of 

life. 

 

Anahtar Kelimeler: AEEE, AGİD, Atık Fluoresan, Aydınlatma Ekipmanları, E-Atık  

 

 

1. GİRİŞ 
 

Teknolojinin hızla gelişmesiyle hayatımızın pek çok alanında yeni ürünlerin kullanımı tüketim 

alışkanlıklarımızı da değiştirmiş ve artan tüketimin sonucu olarak elektrikli ve elektronik 

atıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 

Kullanıcısı tarafından yeniden kullanılmayacak, yararlı ömrünü tamamlamış veya arıza 

nedeniyle kullanılamaz hale gelen elektrikli ve elektronik eşyalar, Atık Elektrikli ve Elektronik 

Eşya (AEEE) olarak adlandırılır. Kısaca “Ömrünü tamamlamış elektrik ile çalışan her türlü 

eşya” dır. Dolayısıyla elektronik atık deyince sadece laptop ve akıllı telefonlar aklımıza 

gelmemelidir. Atık elektrikli ve elektronik eşyalar 6 ana kategoride incelenmekte olup bu 

kategorilerden biri de Aydınlatma Ekipmanlarıdır. 

 

 

2. ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA YÖNETİMİ 

 

Küresel ölçekte tüm hızıyla devam eden teknolojik gelişmelere paralel olarak aydınlatma 

sistemleri de köklü bir değişim süreci içindedir. Geleneksel lambaların yerine LED lambaların 

geçmesi, aydınlatma sistemlerindeki mekanik aksam ve parçaların yerine elektronik parçaların 

kullanılması aydınlatma ve aydınlatma sistemlerinde akıllı aydınlatmaya geçişi sağlamıştır.  

Üretim sürecindeki yaşanılan bu gelişmeler ve tüketimin hızla artışı, doğal kaynakların 

azalmasına sebep olmuş ve çevresel faktörlerin önemi de her geçen gün artmıştır. 

 

Elektronik atıklar bünyelerinde 1000’den fazla madde içerir. E-atıklar içerdikleri Pb, Be, Hg, 

Cd, Cr+6 ve bromlu alev geciktiriciler (BFR) nedeniyle atıldıkları zaman çevre güvenliğini 

tehdit ederek dolaylı olarak insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedirler. Oysa AEEE geri 

dönüşümü ikincil hammadde pazarı için önemli bir kaynaktır. 

Ömrünü tamamlamış ürünlerin geri kazanımı sadece yönetmeliklerle desteklenen ve ekolojik 

anlamda gerekli bir konu değil, aynı zamanda işlenmemiş ham maddenin kullanımı ve 

maliyetleri azaltması nedeniyle ekonomik olarak da önemlidir. Bu yüzden artık elektronik 
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atıklar (e-atıklar), hem ikincil kullanım şansı olan materyalleri, hem de geri dönüşebilen 

malzemeleri içermeleri nedeniyle atıktan öte ciddi bir hammadde kaynağı olarak 

değerlendirilmelidir. 

 

2.1 Dünyada E-atık Yönetimi 

 

Birleşmiş Milletler (BM) E-Atık Koalisyonu tarafından Ocak 2019‘da hazırlanan rapora göre, 

dünyada her yıl 50 milyon tona yakın elektronik atık oluşmaktadır ve 2050'de bu miktarın 120 

milyon tona yükselmesi tahmin edilmektedir. 

 

Küresel elektronik atık üretiminin yıllık değerinin 62 milyar dolar olduğu aktarılan raporda,  bu 

değerin üretilen toplam gümüş madeninin yıllık değerinin 3 katından fazla olduğu ayrıca bu 

rakamın birçok ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından fazla olduğuna dikkat çekilmektedir. 

2016 yılında yayınlanan Küresel E-atık İzleme raporuna göre ise Türkiye’de oluşan e- atık 

miktarı 623 bin ton olarak açıklanmıştır ve Türkiye bu değer ile 177 ülke arasında 17. Sırada 

yer almaktadır. Eğer oluşan bu atıkların tamamını geri dönüşüme kazandırabilseydik Türkiye 

ekonomisine 767 milyon Euro katkı sağlayabilecektik. 

 

Avrupa Birliği’nde elektronik atık yönetimi toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerini 

ele alan Waste Electrical and Electronic Waste Directive (WEEE Directive (2012/19/EU)) ile 

düzenlenmektedir. Bu yönetmeliğe göre elektronik ürün üreticileri ürettikleri ürünün 

toplanması, geri dönüşümü ve geri kazanımı işlemlerini finanse etmeli ve bununla ilgili tüm 

garantileri sağlamalıdır. 

 

2.2 Türkiye de E-atık Yönetimi 

 

Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde bu yönetmeliğe uyum gözetmiş, bu kapsamda 

AB direktiflerine paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Atık Elektrikli ve 

Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı resmî gazetede 

yayınlamıştır. 

 

Elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının 

korunması amacıyla hazırlanan Yönetmelik elektrikli eşya üreticilerine, dağıtım ve satış 

kanallarına, belediyelere, AEEE işleme tesislerine ve tüketicilere çeşitli yükümlülükler 

getirmektedir. 

 

Atık yönetimi sisteminin kurulması ile ilgili en büyük sorumluluk piyasaya ürün süren 

üreticilere düşmektedir. Üreticiler atıkların toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla 

bir sistem kurmak ve sistem maliyetlerini karşılamakla yükümlüdür. Benzer şekilde elektrikli 

ürün satışı yapan dağıtıcılar ise atıkların toplanabilmesi için atık toplama kutusu bulundurmak, 

tüketiciyi bu konuda bilgilendirmek ve toplanan atıkları kurulan sistemlere vermekle 

yükümlüdür. 

 

Üreticiler bir araya gelerek AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya) Yönetmeliğinden 

kaynaklanan yükümlülüklerinin ortak bir sistemde yerine getirilmesi amacıyla kar amacı 

gütmeyen organizasyonlar oluşturabilirler. Üreticilerin kurduğu bu yapılar Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilir. Yetkilendirilmiş 

Kuruluşlar, üreticiler adına, tüketicilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını 

gerçekleştirir ve elektronik atıklar konusunda farkındalık yaratılması, verimli ve sürdürülebilir 

bir elektronik atık toplama sisteminin kurulması ve e-atıkların geri dönüşüm, geri kazanım ve 

bertaraf işlemlerini yürütülmesini sağlamak amacıyla saha faaliyetlerini sürdürür. Türkiye’de 
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aydınlatma ekipmanları kategorisinde faaliyet gösteren tek yetkilendirilmiş kuruluş AGİD 

(Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği) dir. 

 

2.3 E-atık Yönetiminde Yetkilendirilmiş Kuruluşun Rolü 

 

Elektrikli ve elektronik ürünlerin atık hale geldikten sonra doğru tesislerde geri 

kazanım/bertaraf sürecine kazandırılmaları önemlidir. Çünkü elektrikli ve elektronik eşyalar 

atık hale geldikten sonra, içeriğindeki metal, plastik, cam ve geri kazanılabilen diğer 

kısımlarının mümkün olduğunca geri kazanılması ve bileşenlerinde bulunan zararlı maddelerin 

de uzaklaştırılması gerekir. 

 

Çöpe atılan veya izinsiz toplayıcılar tarafından toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar 

(AEEE) uygun olmayan yöntemlerle parçalandığında içerdikleri tehlikeli maddeler, çevre ve 

insan sağlığına zarar verebilirler. Bu nedenle atık hale gelen ürünlerin toplanması, işlenmesi, 

tehlikeli kısımlarının çevre kirliliği yaratmayacak şekilde bertaraf bu konuda Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca lisanslı tesislerde yapılmalıdır. 

 

Tüketici olarak bizler elektronik atıklarımızı, kaynağında ayırabilir, AGİD ve Belediyeler 

tarafından oluşturulan elektronik atık toplama merkezlerine atıkları bırakabilir, elektrikli ürün 

satış noktalarına eski ürünü teslim edebiliriz. Büyük ev eşyaları satın aldığımızda ise ürünü 

getiren bayi/servise ücretsiz olarak eski ürünü teslim edebiliriz. 

 

Ayrı toplama noktalarında biriktirilen e atıklar AGİD ve Belediye sistemleri ile toplanarak 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış AEEE işleme tesislerine 

gönderilmektedir. Bu tesislerde atıklar öncelikle tehlikeli madde içeren parçalarından 

arındırılmakta ve ardından işleme prosesine sokulmaktadır. Söz konusu atıkların içeriğinde 

bulunan cıva, kurşun, fosfor vb. zararlı maddeler bertaraf edilirken; demir, bakır, alüminyum, 

plastik gibi malzemelerde ekonomiye kazandırılmaktadır. 

 

 

3. SONUÇ 

 

Dünyada oluşan elektronik atıkların yaklaşık olarak %1,6 lık bir kısmını aydınlatma 

ekipmanları (lambalar) oluşturmaktadır. 

 

Geri kazanım prosesinde aydınlatma ekipmanları atıkları, lamba ve armatür grubu olarak iki 

başlık altında incelenmektedir. Lamba grubu altında bulunan fluoresanlar yani enerji tasarruflu 

lambalar çalışma prensipleri nedeniyle bünyelerinde bir miktar cıva içerirler. Bu nedenle 

kırılmadan toplama tesislerine ulaştırılması çok önemlidir. İşleme tesisinde kapalı sistem içinde 

kontrollü bir şekilde kırılan lambaların içindeki cıva buharı filtre sistemleri ile tutulmaktadır. 

Ayrıca tesislerde fosfor, cam ve metal parçalarında ayrımı yapılması gerekmektedir. Armatür 

grubunda ise alüminyum, metal yada plastik bir gövde içinde entegre devreler bulunmaktadır. 

Armatür içinde barındırdığı tehlikeli maddeleri aldıktan bakır, alüminyum, plastik gibi 

malzemelerde ekonomiye kazandırılmaktadır. 

 

Maalesef doğru ve sistemli bir şekilde toplanamayan fluoresan lambalar ve diğer elektronik 

cihazların bertaraf edilmesi gereken kısımlarının doğaya bırakılmasıyla içlerinde bulunan 

tehlikeli maddeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

Türkiye’nin dışa bağımlılığı da dikkate alındığında sadece e-atık değil, her türlü atığın geri 

dönüşümü, “ÇÖP “olmaktan kurtarılabilmesi hem temiz bir dünya ve sağlıklı bir çevre 

açısından, hem de ekonomiye kazandırılması açısından zorunluluktur. Ülkemizde atık yönetimi 
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konusu tam olarak yerleşmiş olmakla birlikte her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. Yasal 

yaptırımların yanında, birey ve toplum bilincinin de gelişmesi ile tüketici olarak bizlerin e- atık 

yönetiminin yapılmasını yerel yönetimlerden ve üreticilerden talep etmemiz gelişen bu 

sistemde en önemli itici gücü oluşturacaktır.  
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AKILLI LED LAMBALARIN TEKNİK VE EKONOMİK ANALİZİ 

 

Emre Erkin   Sermin Onaygil 

 

Technical and Economical Analyses of Smart LED Lamps 

 
More than 20 years ago when the CFL was introduced at the market, many consumers were very dissatisfied and 

rejected the technology. It took many years and a lot of work to overcome the barriers created during the first 

years at the market. For example, EU CFL Quality Charter and Ecodesign Directive were launched in order to 

address the high quality products and performance criteria. Today, the situation at LED market is quite similar, 

and it is very important not to repeat those failures when the LED is introduced at the market. Therefore, EU LED 

Quality Charter, EU Ecodesign Directive in and IEA 4E SSL Annex were launched in 2011, 2013 and 2016, 

respectively. In these documents, energy and product functionality performance criteria are defined in details. On 

the other hand, with the development in communication technology thus internet, things have begun to be the 

connected devices, namely Internet of Things is created where smart LED lamps have become one of the most 

important applications of it. Smart LED lamps brought a lot of new functionalities for the users however, they 
have a constant stand-by power that can consume more than the energy use for lighting in some cases. In this 

study, the brief information about the application areas, operating principles, current communication standards 

and applicability of the new generation smart LED lamps developed within the scope of IoT is given, photometric 

and electrical properties those purchased from the market have been measured, economical analyses are 

performed and the results are discussed under the scope of the EU and IEA documents. 

 

Anahtar kelimeler: Akıllı LED lamba, Bekleme gücü, Nesnelerin interneti, Tasarruf  

 

 

1. GİRİŞ 

 

20 yıldan fazla bir süre önce ilk kompakt fluoresan lambalar (KFL) piyasaya sunulduğunda, 

birçok tüketici pek çok olumsuzluk ve memnuniyetsizlik yaşamış ve bu durum KFL’lerin 

yeterince hızlı yaygınlaşmasına engel olmuştur. Piyasada ilk yıllarda yaratılan engellerin 

üstesinden gelmek uzun yıllar ve birçok çalışma gerektirmiştir. Örneğin, yüksek kaliteli 

ürünleri ve performans kriterlerini tanımlamak ve son kullanıcı noktalarında 

yaygınlaşabilmesini sağlayabilmek amacı ile Avrupa Birliği (AB) KFL Kalite Beyanı ve AB 

Eko-tasarım Direktifi dokümanları yayımlanmıştır [1,2]. Bugün, LED pazarındaki durum da 

oldukça benzerdir ve daha önce yaşanılan olumsuzlukların tekrar etmemesi amacı ile LED 

lambaların kalite ve performans kriterleri tanımlanarak 2011, 2013 ve 2016 yıllarında sırasıyla 

AB LED Kalite Beyanı, AB Konut Aydınlatması için Eko-tasarım ve Enerji Etiketlemesi 

Mevzuatı ve Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Enerji Verimli Nihai Tüketim Ürünleri: Katı Hal 

Aydınlatma Eki hazırlanmıştır [3,4,5]. Öte yandan, internetin ve kablosuz iletişim 

teknolojilerinin son yıllardaki hızlı gelişimi ile, nesneler direkt olarak internete bağlanabilmeye 

başlamış ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT) kavramı ortaya çıkmıştır. LED 

teknolojisinin ve IoT'nin bu paralel gelişimi akıllı LED lambaların gelişmesine vesile olmuş ve 

Nesnelerin İnterneti kapsamında LED lambalar en yaygın son kullanıcı ürünlerinden biri haline 

gelmiştir. Akıllı LED lambalar, son kullanıcılar için uzaktan kontrol, loşlaştırma, renk ayarı 

gibi birçok yeni işlevsellik getirmiştir. Ancak bu lambalar sürekli internete bağlı olarak 

kullanıcıdan her an gelebilecek bir komutu beklediklerinden şebekeden sabit bir bekleme gücü 

çekmektedir ve bazı kullanım durumları için aydınlatmada kullanılan enerjiden daha fazlasını 

tüketebildiği ifade edilmektedir [6].  

 

Bu çalışmada, IoT kapsamında geliştirilen akıllı LED lambaların çalışma prensipleri ve mevcut 

iletişim standartları hakkında kısa bilgiler verilerek son yıllarda LED ve akıllı LED lambalar 
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özelinde yayımlanan mevzuat incelenmiştir. Piyasadan satın alınan akıllı LED lambaların 

fotometrik ve elektriksel özellikleri ölçülerek mevzuata uygunluğu incelenmiş, akıllı LED 

lambaların bekleme güçleri dikkate alınarak ekonomik analizler yapılmış ve sonuçlar AB ve 

UEA dokümanları çerçevesinde irdelenerek akıllı LED lambalar konusunda tüketim bilinci 

kapsamında dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya konmuştur. 

 

 

2. KONUTLAR İÇİN AKILLI LED LAMBALAR  

 

Konutlarda kullanılan LED lambalar günümüzde hem şekilsel hem de fotometrik ve renksel 

özellikleri açısından akkor telli lambaların alternatifi olmuşlardır. Özellikle yüksek verimli 

LED çiplerin kullanılması sonucu yüksek etkinlik faktörlerine ulaşabilen LED lambalar, 

teknolojinin gelişmesi ve maliyetlerin azalması ile son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. LED 

teknolojisindeki tüm bu gelişmelere paralel olarak elektronik teknolojisinin hızla gelişme 

gösterdiği ve daha küçük hacimlerde çok daha ileri teknolojilerin kullanabildiği günümüzde, 

herhangi bir nesneyi kablosuz olarak internete bağlayabilme ve mobil uygulamalar ile kontrol 

edebilme oldukça kolaylaşmıştır. Bir nesnenin internete bağlanarak birbirleriyle veya daha 

büyük sistemlerle iletişim halinde olmasını, mobil uygulamalar ile kontrol edilebilmesini ve 

izlenmesini sağlayan bir iletişim ağı olarak tanımlanan Nesnelerin İnterneti kapsamında en 

yaygın kullanılan nesnelerden biri akıllı LED lambalar olmuştur [7,8,9]. LED lambaların 

elektronik devrelerine wi-fi modülleri eklenerek lambaların direkt internete bağlanmaları ya da 

Z-Wave / Zigbee gibi 868 MHz ya da 2,4 GHz bandında çalışan protokoller ile konutlardaki 

modeme bağlanan internet ağ geçitleri kullanılarak internete çıkış yapabilmeleri sağlanmıştır  

[10,11]. Şekil 1’de akıllı LED lambaların yapısı ve Nesnelerin İnterneti kapsamında çalışma 

mimarisi verilmiştir. 

 

  
Şekil 1. Akıllı LED lambanın yapısı ve Nesnelerin İnterneti tabanlı çalışma mimarisi 

 

Akıllı LED lambaların internete kolayca bağlanıp mobil ve web arayüzlerinden kontrol 

edilebilmesi sayesinde sadece uzaktan açma kapama değil, loşlaştırma, renk sıcaklığının 

değiştirilebilmesi, enerji tasarrufu ve güvenlik konularında senaryolar gibi birçok özellik de 

beraberinde gelmektedir. Örneğin bazı lambalar konum tabanlı olarak kontrol edilebilmektedir. 

Yani sistem, cep telefonunun konum bilgisi sayesinde kullanıcının eve geldiğini anlayarak 

önceden ayarlanmış senaryoları aktive edebilmektedir. Benzer şekilde kullanıcı evden ayrıldığı 

zaman açık unutulan lambaların kapatılması ve ilave enerji tasarrufu sağlanması da mümkün 

olabilmektedir. Bunun yanında kullanıcılar haftalık program yaparak ya da farklı aydınlatma 

senaryoları oluşturarak diledikleri zaman istedikleri lambanın yanmasını sağlayabilmektedir. 

Yeni nesil aydınlatma sistemlerinde donanımdan daha çok yazılımsal kabiliyetlerin, özellikle 

de yapay zeka ile ilgili özelliklerin bu tip nesneler arasında fark yaratacağı ifade edilmektedir 

[12].  
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Öte yandan, geçmişten günümüze yaşanan teknolojik gelişmeler ile akıllı aydınlatma sistemleri 

literatürde temelde üç sınıfa ayrılmaktadır [13]: 

 

- Ticari akıllı aydınlatma sistemleri 

- Enerji tasarrufu sağlayan akıllı aydınlatma sistemleri 

- Gelişmiş akıllı aydınlatma sistemleri 

 

Ticari akıllı aydınlatma sistemleri son kullanıcı tarafından kolayca ulaşılabilir ve satın alınabilir 

ürünlerdir. Açma/kapama, loşlaştırma ve izleme gibi mobil kontrollere daha fazla odaklanırlar. 

Enerji tasarrufu sağlayan akıllı aydınlatma sistemleri ise, enerji tasarrufu senaryoları ile 

işletilmektedir ve ayrıca maksimum enerji tasarrufu sağlamak için varlık ve gün ışığı 

sensörlerine sahiptirler ya da bu tip sensörler ile iletişim halindedirler. Gelişmiş akıllı 

aydınlatma kontrol sistemleri, varlık ve günışığı kontrolünün yanında insan merkezli 

aydınlatma için gerekli sensör ve algoritmalar ile kontrol edilebilmektedir [13]. Bu çalışmanın 

kapsamında ele alınan, piyasadan kolayca temin edilebilen akıllı LED lambalar daha çok ticari 

akıllı aydınlatma sistemleri kategorisine girmektedir. Dolayısıyla, bu tip lambaların teknik 

özelliklerinin yanı sıra enerji tasarrufu sağlayabilme olanakları da irdelenmelidir. Diğer yandan, 

standart LED lambalara göre içerdikleri wi-fi / RF gibi kablosuz iletişim altyapıları nedeniyle 

daha düşük etkinlik faktörlerine sahip oldukları da bilinmektedir. Hatta sürekli internete bağlı 

oldukları için açık olmadıklarında bile sürekli bir enerji tüketimi yapmaktadırlar. Başka bir 

deyişle, konutlardaki bir çok elektrikli ev aleti gibi bekleme gücüne sahiptirler. Dikel ve 

arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışmada akıllı LED lambaların 1,12 W’a kadar bekleme 

gücüne sahip oldukları belirlenmiştir [14]. Sürekli bekleme gücüne sahip akıllı LED lambaların 

bu tüketimlerinden dolayı kullanım sürelerine bağlı olarak sağlayacakları tasarruftan fazla 

enerji tüketebilecekleri de ifade edilmektedir [6]. Bu çalışma kapsamında, günümüzde 

maliyetleri azalan ve diğerlerine göre daha kolay bulunabilen entegre wi-fi modülü kullanarak 

internete bağlanan akıllı LED lambalar incelenecektir.  

 

 

3. LED LAMBALAR İÇİN PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

Son yıllarda hızla gelişen ve pazara girip yaygın olarak satılmaya başlayan LED lambalar, yeni 

aydınlatma tesisatları için kullanılmalarının yanı sıra özellikle mevcut akkor telli lambalar 

yerine birebir değişim yapılması amacıyla da tercih edilmektedirler. Sadece akkor telli lambalar 

için değil, KFL’ler ve diğer tüm tipteki lambalar için birebir değişim amaçlı kullanılmaları 

beklenmektedir. Bu kapsamda, kaliteli ve nitelikli ürünlerin pazara doğru şekilde sunulması ve 

tüketicilerin bilinçlenerek doğru ürünlere yönlenmesi amacı ile birçok ülkede ve uluslararası 

düzeyde uzun yıllardır çalışmalar ve yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Örneğin, LED 

lambaların konut aydınlatması için akkor telli lambalara alternatif olarak sunulmasına benzer 

bir durum, 20 yıldan fazla bir süre önce KFL’lar piyasaya sürüldüğünde yaşanmış ve 

beraberinde AB KFL Kalite Beyanı hazırlanmıştır. İlk KFL'leri satın aldıktan sonra birçok 

tüketici memnuniyetsizlik yaşamış ve teknolojiyi reddetmiştir. LED lambalar için de benzer 

sıkıntıların yaşanmaması ve iyi kalite LED lambaların piyasaya sunulması ve kullanımının 

arttırılması için Avrupa Komisyonu’nca Avrupa LED Kalite Beyanı  hazırlanmıştır. Bu 

kapsamda, lamba etkinlik faktörü, ömrü, renksel özellikleri, enerji kalitesi ve boyutları gibi pek 

çok başlıkta akkor telli lambaların yerine kullanılacak LED lambaların özellik performans 

kriterleri beyan edilmiştir. Özetlenecek olursa, 1500 lm’e kadar ışık akısına sahip lambaların 

etkinlik faktörleri 80 lm/W’ın üzerinde, ortalama ömürleri 15000 saatten fazla, renksel 

geriverim indeksleri 80’in üzerinde, renk sıcaklıkları 2600 K – 3500 K arasında, 2 W ile 25 W 

güce sahip lambaların güç faktörlerinin de 0,50’nin üzerinde olması istenmektedir [3].  
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2013 yılında, AB tarafından “Energy Labelling Directive” kapsamında yayımlanan “Ecodesign 

and Energy Label Regulation for Domestic Lighting” dokümanı, AB LED Kalite Beyanı’ndaki 

kriterlere paralel olmakla birlikte lambaların enerji tüketimlerine göre nasıl etiketleneceği de 

açıklamakta, lamba etkinlik faktörlerine yönelik kriterler için ise 2016 yılında UEA tarafından 

yayımlanan, Enerji Verimli Nihai Tüketim Ürünleri: Katı Hal Aydınlatma Eki’nde belirtilen 

değerlere referans vermektedir [5]. UEA tarafından konutlarda kullanılan LED lambalar için 

hazırlanan dokümanda, üç adet performans kademesi oluşturulmuş ve her bir kademe için AB 

LED Kalite Beyanı’na benzer şekilde enerji verimliliği, ömür, renk, işletme, sağlık ve çevre 

gibi pek çok başlıkta performans kriterleri belirlenmiştir. AB ve UEA dokümanlarınca 

tanımlanan ve bu çalışma kapsamında incelenecek olan kriterler Çizelge 1’de verilmiştir.  

 
Çizelge 1. AB LED Kalite Beyanı ve UEA LED Performans Kademelerine İlişkin Kriterler 

 AB LED Kalite 

Beyanı 

UEA LED Performans Kademeleri 

 Kademe 1 Kademe 2 Kademe 3 

Etkinlik Faktörü >80 lm/W >65 lm/W >90 lm/W >125 lm/W 

Renksel Geriverim Ra>80 Ra≥80 Ra≥80 Ra≥85 

Renk Sıcaklığı 2600 – 3500 K 2200 – 6500 K için dokümanda belirtilen toleranslara uygun olmalıdır. 

Güç Faktörü >0,50 >0,50 >0,50 >0,50 

Bekleme Gücü - 0,5 W 0,3 W 0,2 W 

 

Çizelge 1’den görüldüğü üzere, LED lambaların etkinlik faktörleri, renksel geriverimleri ve güç 

faktörleri için minimum değerler ile uygun renk sıcaklıklarına ilişkin değerler tanımlanmıştır. 

UEA dokümanında, AB dokümanından farklı olarak akıllı LED lambaların bekleme güçleri 

için de kriterler tanımlanmıştır. Akıllı LED lambaların yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte 

2016 yılında da, “Akıllı Aydınlatma – Enerji Tüketimine Etki Eden Yeni Özellikler” başlığı 

altında başka bir dokümanda akıllı LED lambalar detaylı olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, 

bekleme güçlerine sahip olan akıllı LED lambalar için Ortalama Etkinlik Faktörü (Overall 

Efficacy Factor) tanımlanmıştır. Buna göre Ortalama Etkinlik Faktörü; 

 

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü =
𝐿𝑎𝑚𝑏𝑎 𝐼ş𝚤𝑘 𝐴𝑘𝚤𝑠𝚤 ×  İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖

(𝐿𝑎𝑚𝑏𝑎 𝐺ü𝑐ü ×  İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖) + (𝐵𝑒𝑘𝑙𝑒𝑚𝑒 𝐺ü𝑐ü ×  𝐵𝑒𝑘𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖) 
 

 

şeklinde hesaplanmaktadır.  

 

   

4. ÖLÇÜMLER VE TEKNİK ANALİZLER 

 

Bu çalışmada, Akıllı LED lambaların performanslarının belirlenmesi amacı ile piyasadan akıllı 

LED lambalar temin edilmiştir. Bu kapsamda, piyasadan dört adet akıllı lamba satın alınmış, 

elektriksel ve fotometrik ölçümleri yapılarak elde edilen değerler AB LED Kalite Beyanı ve 

UEA Ürün Kalitesi ve Performans Kademeleri dokümanları referans alınarak 

değerlendirilmiştir. İncelenen lambalar entegre wi-fi modülüne sahip direkt olarak internete 

modem üzerinden bağlanabilen lambalardır.  Lambalara ilişkin elektriksel ölçümler İTÜ Enerji 

Enstitüsü, Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tekniği Laboratuvarı’nda bulunan GW-Instek 

GPM-8212 güç analizörü ile, fotometrik ölçümler ise 2 m çapındaki Labsphere marka Ulbricht 

küresi ile gerçekleştirilmiştir. Ölçümler lambaların internete bağlı ama çalışmadıkları  

durumda, lambaların kontrolü amacıyla üretici tarafından sağlanan uygulamada beyan edilen 

%100, %50 ve %1 seviyeleri için tekrarlanmıştır. Tüm ölçümler ışık akısı ve gücün sabitlendiği 

zamanlarda gerçekleştirilmiştir. Ölçülen değerler Çizelge 2’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Akıllı LED Lambalara ilişkin yapılan ölçümlerin sonuçları 
 LAMBA A LAMBA B LAMBA C LAMBA D 
 

%
10

0 

%
50

 

%
1 

 K
ap
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ı 

%
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0 

%
50

 

%
1 

 K
ap
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%
10

0 

%
50

 

%
1 
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%
10

0 

%
50

 

%
1 

 K
ap

al
ı 

Güç [W] 5,65 2,50 1,15 0,93 8,11 4,27 1,05 0,95 8,30 5,14 2,10 0,78 6,83 3,96 1,2 0,3 
Işık Akısı 
[lm] 415 159 22,6 - 661 390 48,6 - 719 473 155 - 474 263 56 - 

Etk. Fak. 
[lm/W] 73,5 63,6 19,2 - 81,5 91,3 46,3 - 86,4 91,9 73,7 - 69,4 66,5 46,5 - 

Renk Sıc. 
[K] 

3036 
5168 

3005 
5151 

2960 
5159 - 3955 3878 3839 - 2991 

6205 
2962 
6111 

2942 
6142 - 6262 6208 6140 - 

Renksel 
Ger. 84 84 84 - 83 83 83 - 82 82 82 - 83 83 83 - 

Güç 
Faktörü 0,70 0,68 0,50 0,42 0,55 0,55 0,43 0,35 0,46 0,42 0,37 0,33 0,39 0,36 0,32 0,26 
 

 
Ölçümler sonucu elde edilen ve Çizelge 2’de verilen değerlerden, lamba etkinlik faktörlerinin 
değişik loşlaştırma seviyeleri için farklı değerler aldığı, tüm lambaların renksel 
geriverimlerinin 80’in üzerinde olduğu, bazı lambaların renk sıcaklıklarının değişken olup 
uygulama üzerinden belirlenen değerler arasında değiştirilebildiği, bazılarının da kullanılan 
LED çipine bağlı olarak sabit kaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu lambaların %100 
loşlaştırma seviyesinde gerçekleşen ölçüm değerleri, AB Kalite Beyanı ve UEA LED 
Performans Kriterlerine göre de incelenerek uygunlukları Çizelge 3’te verilmiştir. 
 

Çizelge 3. Ölçülen LED Lambaların performans kriterlerine göre değerlendirilmesi 
 LAMBA A LAMBA B LAMBA C LAMBA D 
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AB LED 
Kalite 
Beyanı 

X � � � � � X � � � � X X � X X 

UEA 
LED Per. 
Kademesi 

1 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 - 1 2 2 - 

 

Çizelge 3’ten görüldüğü üzere, lambaların hiçbiri AB LED Kalite Beyanı’nda belirlenen 
kriterlerin tamamını sağlayamamaktadır. Etkinlik faktörü açısından  sadece Lamba B ve 
Lamba C’nin uygun olduğu, diğer lambaların hedeflenen 80 lm/W değerinin altında kaldığı 
tespit edilmiştir. Renksel geriverim değeri tüm lambalar için 80’in üzerinde iken, renk 
sıcaklığı açısından iki lambanın tasarımsal olarak 4000 K ve 6000 K civarlarında LED 
çiplerinin kullanılmasından kaynaklı farklılık görülmektedir. Güç faktörü, Lamba C ve D için 
hedeflenen 0,50’nin altında iken diğerleri için bu değerden yüksektir. Lambalara ait ölçüm 
değerleri UEA LED Performans Kriterlerine göre incelendiğinde, farklı ölçüm değerlerinin 
farklı performans kademelerine girdiği tespit edilmiştir. Örneğin, etkinlik faktörleri tüm 
lambalar için Kademe 1 olarak tanımlanabilirken, renksel geriverim ve renk sıcaklığı ile ilgili 
değerler farklı lambalar için Kademe 2 ve 3 kategorine girmektedir. Güç faktörü her bir 
kademi için 0,50’den büyük tanımlandığı için AB LED Kalite Beyanı’na paralel olarak 
sadece Lamba A ve B’de uygunluk sağlanmaktadır. Görüldüğü üzere, performans kriterleri 
bir çok konu başlığında olduğundan, bir LED lambanın tüm başlıklarda bahsedilen kriterlere 
uygunluğunun sağlanması üreticilerin üzerinde çalışması ve dikkat etmesi gereken bir konu 
olarak ortaya çıkmaktadır. 
 

Bu çalışma dahilinde incelenmesi amaçlanan bir diğer konu da lambaların loşlaştırılma 
durumlarındaki davranışlarıdır. Bu kapsamda, lambalar uygulamaları aracılığıyla maksimum 
(%100) seviyesinin dışında, %50 ve minimum (%1) olacak şekilde loşlaştırılmıştır. Çizelge 
2’deki ölçüm değerlerine bakıldığı zaman renksel geriverim ve renk sıcaklıklarının 



 
 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                              18-19 Eylül 2019 
 

loşlaştırmadan etkilenmediği söylenebilir. Ancak güç, ışık akısı ve dolayısıyla etkinlik faktörü 

ve de güç faktörleri beklendiği üzere loşlaştırmaya bağlı olarak değişmektedir. Şekil 2’de 

lambalara ait güç, ışık akısı, etkinlik faktörü ve güç faktörlerinin farklı loşlaştırma 

seviyelerindeki değerlerine ilişkin grafikler verilmiştir. 

 

  

  
Şekil 2. Lambaların farklı loşlaştırma seviyeleri için ölçüm değerlerine ait grafikler 

 

Şekil 2’de, lambaların güç ve ışık akılarının loşlaştırma oranlarına paralel olarak doğrusala 

yakın bir şekilde azaldığı görülmektedir. Buna karşın Lamba B ve C’nin etkinlik faktörlerinin 

%50 loşlaştırma seviyesinde artış gösterdiği, Lamba A ve D’nin ise azaldığı tespit edilmiştir. 

Öte yandan, güç faktörlerin de loşlaştırma ile birlikte azaldığı gözlemlenmiştir.   

 

AB Kalite Beyanı’nda tanımlanmayan ancak UEA LED Performans Kriterlerinde tanımlı olan 

bir konu da akıllı LED lambaların bekleme güçleridir. Dikel ve arkadaşlarının 30 farklı akıllı 

LED lambanın bekleme güçlerini ölçtükleri çalışmalarında, bekleme güçlerinin 0,1 W’tan 1,12 

W’a kadar değişim gösterdiği, lambaların üçte ikisinin UEA Performans Kademelerinden birini 

sağlayabildiği, üçte birinin ise sağlayamadığı tespit edilmiştir [14]. UEA’nın ilgili çalışmasında 

ise, bekleme güçlerinin birlikte kullanıldığı internet ağ geçidi cihazları sebebiyle 2,7 W’a kadar 

çıkabildiği, bir konutta bir lambanın günlük ortalama 1-2 saat kadar kullanıldığı 

düşünüldüğünde yüksek bekleme güçlerinin bir yılda, lambanın çalıştığı zamanlardan 10 kata 

kadar daha fazla enerji tüketebileceği ifade edilmektedir [6]. Bu çalışma kapsamında ölçülen 

lambalarda, Lamba A’nın 0,93, B’nin 0,95, C’nin 0,78 ve D’nin ise 0,3 W bekleme gücüne 

sahip oldukları belirlenmiştir. UEA LED Performans Kademeleri’ne göre, Lamba A, B ve C 

herhangi bir kademenin değerlerini sağlayamazken, Lamba D bekleme gücü açısından Kademe 

2 olarak değerlendirilebilmektedir.  

 

 

5. ENERJİ TÜKETİMİ  VE EKONOMİK ANALİZLER 

 

Yüksek bekleme gücüne sahip akıllı LED lambaların günlük 1-2 saat kullanımı dışında geriye 

kalan 22-23 saatlik bekleme süresi için tüketilen enerji lambanın toplam enerji tüketimi 
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içerisinde önemli bir paya sahip olacaktır. Bu durumu analiz etme amacı ile farklı bekleme 

gücüne sahip akıllı LED lambaların günlük kullanım sürelerine bağlı olarak bekleme ve işletme 

halinde tüketecekleri enerji miktarları hesaplanmıştır. Hesaplamalar düşük ve yüksek kaliteli 

akıllı LED lambaların karşılaştırılabilmesi için, UEA LED Performans Kademe 3’e dahil 

etkinlik faktörü 125 lm/W ve bekleme gücü 0,2 W olarak tanımlanan en verimli akıllı LED 

lamba ile piyasada sıklıkla karşımıza çıkabilen, Dikel ve arkadaşlarının 30 adet lamba ile 

yaptığı çalışmada minimum etkinlik faktörüne (63 lm/W) ve maksimum bekleme gücüne (1,12 

W) sahip akıllı LED lamba kullanılarak, 40 W gücünde akkor telli lambaların yerine 

kullanılacağı kabul edilerek gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalara karşılaştırma yapılabilmesi 

amacı ile 40 W akkor telli lambaya eşdeğer 9 W gücünde KFL da dahil edilerek kullanılan 

lambalara ilişkin değerler Çizelge 4’te verilmiştir. 

 
Çizelge 4. Tasarruf ve Ekonomik Analizlerde Kullanılacak Lambalara İlişkin Değerler 

 Akkor Telli 

Lamba 

(Akkor40) 

Kompakt 

Fluoresan Lamba 

(KFL9) 

Düşük Verimli 

LED* 

(LED1) 

Yüksek Verimli 

LED** 

(LED2) 

Güç [W] 40 9 8 4 

Işık Akısı [lm] 500 500 504 500 

Etkinlik Faktörü 

[lm/W] 

12,5 55,6 63,0 125,0 

Bekleme Gücü [W] - - 1,12 0,2 

* Dikel ve arkadaşlarının çalışmasına göre en düşük verimli [14]  

** UEA Performans Kademesi 3’e göre 

 

Buna göre, 40 W gücünde 500 lm ışık akısına sahip akkor telli lamba yerine KFL9, LED1 ve 

LED2 kodlu lambaların günlük kullanım süresine bağlı yıllık elektrik enerjisi tüketimleri 

hesaplanarak Şekil 4’te, UEA dokümanına göre günlük kullanım süresine bağlı olarak 

hesaplanan ortalama etkinlik faktörü değerlerine ilişkin grafik de Şekil 5’te verilmiştir. Söz 

konusu akkor telli lamba yerine kullanılan düşük ve yüksek verimli akıllı LED lambalar için 

günlük kullanım süresine bağlı hesaplanan tasarruf oranları ise Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 4, 

5 ve 6’dan, günlük kullanım süresinin az olduğu durumlarda akıllı LED lambaların hem enerji 

tüketimi, hem ortalama etkinlik faktörü, hem de tasarruf oranları açısından iyi sonuçlar 

vermediği açıkça görülmektedir. Günlük 1 saatlik kullanımda 125 lm/W etkinlik faktörüne 

sahip bir akıllı LED lambanın bile oldukça düşük sayılabilecek 0,2 W bekleme gücünden 

dolayı, 55,6 lm/W gücüne sahip KFL kadar enerji tükettiği görülmektedir. Öte yandan günlük 

1 saatlik kullanımda 8 W gücünde, 1,12 W bekleme gücüne sahip akıllı LED lambanın enerji 

tüketiminin ve ortalama etkinlik faktörünün 40 W gücünde bir akkor telli lambaya eşdeğer 

olduğu hesaplanmıştır.  

 

Akıllı LED lambalar içerdikleri kablosuz iletişim altyapısı sebebiyle daha maliyetli olmalarının 

yanısıra, mobil kontrol, loşlaştırma, farklı renk seçenekleri ve sundukları diğer akıllı 

özellikleriyle klasik LED lambalara göre oldukça da pahalıdır. Dikel ve arkadaşlarının 

çalışmasında, piyasadan satın alınan akıllı LED lambaların fiyatları 7,5 ila 85 $ arasında 

değişmekte ve ortalama fiyatları 44 $ iken, bu çalışma kapsamında satın alınan lambaların 

fiyatları 80 TL ile 190 TL arasında olup ortalama fiyat 127 TL’dir. Bu değerler ışığında, 40W 

gücünde akkor telli lamba yerine kullanılacak düşük ve yüksek verimli LED lambalar için 

ortalama 127 TL, KFL için ise 15 TL satın alma ve 0,54 TL/kWh birim elektrik enerjisi maliyeti 

ile günlük kullanım süresine bağlı geri ödeme süreleri hesaplanmış ve sonuçları Şekil 7’de 

verilmiştir.  
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Şekil 4. Günlük kullanım süresine bağlı yıllık 

elektrik enerji tüketimleri 

 
Şekil 5. Günlük kullanım süresine bağlı ortalama 

etkinlik faktörü eğrileri  

 

 
Şekil 6. KFL9, LED1 ve LED2 kodlu lambaların 
eşdeğer akkor telli lambaya göre tasarruf oranları 

 
Şekil 7. Düşük ve yüksek verimli akıllı LED 

lambaların günlük kullanımlarına bağlı geri 

ödemeleri 

 

Şekil 7’ye göre düşük verimli ve bekleme gücü yüksek olan bir akıllı LED lambanın günlük bir 

saatlik kullanımla geri ödeme süresi 100 yılın üzerinde çıkmaktadır. Aynı lambanın geri ödeme 

süresi ancak 7 saatlik günlük kullanımdan sonra 3 yılın altına düşebilmektedir. Yüksek verimli 

ve bekleme gücü 0,2 W olan bir akıllı LED lambanın bile günlük bir saat kullanım altında geri 

ödeme süresi 20 yılın üzerindedir. Bu lambaların da geri ödemesi ancak günlük 6 saatten fazla 

bir kullanım ile 3 yılın altına düşebilmektedir. Geri ödeme süreleri ilk satın alma maliyeti ile 

doğrudan ilişkili olduğundan, akıllı LED lambalar ancak ilk satın alma maliyetlerinin dramatik 

bir azalması durumunda enerji tasarrufu açısından ekonomik bir yatırım haline gelebilecektir.  

 

 

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Nesnelerin interneti kapsamında son yıllarda piyasaya sunulan akıllı LED lambalar tüketicilere 

mobil uygulamalar aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilme, loşlaştırma, renk sıcaklığının 

ayarlanabilmesi ve çeşitli kullanım senaryolarının yaratılabilmesi gibi birçok seçenek 

sunmaktadır. Çalışmada gerçekleştirilen analizlerden de görülmüştür ki lambaların günlük 

kullanım sürelerinin düşük olduğu zamanlarda bekleme halinde tükettikleri enerji, lambaların 

toplam tüketimi içinde önemli bir paya sahip olabilmektedir. Bu nedenle akıllı LED lambaların, 

enerji tüketimi açısından klasik LED, hatta kompakt fluoresan lambalardan bile daha verimsiz 

olabildikleri tespit edilmiştir. Literatürde de bu tip lambalar, akıllı aydınlatma sistemleri 

kapsamında “Ticari Akıllı Aydınlatma” sınıfına girmekte ve enerji tasarrufundan çok 

tüketicilere sundukları uzaktan kontrol seçenekleri açısından ön plana çıkmaktadırlar. Bu 

çalışmada, satın alınan akıllı LED lambalar ile yapılan ölçümler sonucunda, lambaların söz 

konusu kriterleri tam olarak sağlayamadığı, enerji tasarrufu yönleriyle de günlük 6 saatten fazla 

kullanılmadıkları durumlarda geri ödeme süresi açısından ekonomik olamayacakları, hatta 
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düşük verimli akıllı LED lambanın günlük 1 saat kullanımda bir akkor telli lamba kadar enerji 

tüketebileceği saptanmıştır. Sonuç olarak, satın alma ve tüketim bilinci açısından, akıllı LED 

lambaların kullanılması durumunda tıpkı KFL ve klasik LED lambalarda olması gerektiği gibi 

kaliteli ve nitelikli ürünlerin tercih edilmesi, akıllı LED lambaların bekleme güçlerine dikkat 

edilerek satın alınması doğru bir yaklaşım olacaktır. 
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MEVCUT YOLLARIN LED DÖNÜŞÜMÜNDE ARMATÜR SEÇİMİ 

Sermin Onaygil  Önder Güler  M. Berker Yurtseven 

Luminaire Selection in LED Renovation of Existing Roads 

In this paper, it is aimed to guide the luminaire manufacturers and suppliers within the scope of LED renovation 

legislation studies on existing roads conducted by TEDAŞ. The effects of efficacies and prices of LED road lighting 

luminaires with minimum 40% energy savings and six years return of investment time are evaluated and 

calculations are done for sample road lighting installations. 

Anahtar kelimeler: LED dönüşümü, Yol aydınlatması, LED armatür, 

Etkinlik faktörü, Birim fiyat 

1. GİRİŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü 

tarafından yayımlanan “Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin 

Usul ve Esaslar”da “LED dönüşüm uygulamalarında kullanılacak armatürlerin LED Verimlilik 

Oranı %40’ın altında olan ürünlere yer verilmeyecektir” ve “LED dönüşümü yapılan tesislerde 

yatırımların geri dönüş süresi 6 yılı geçmeyecektir” ifadeleri yer almaktadır. Aynı Usul ve 

Esaslar’da “LED Verimlilik Oranı (LEVO)”, “LED Uygulama Verimlilik Oranı (LUVO)” ve 

“Yatırım Geri Dönüş Süresi (YGDS)” tanımları da verilmektedir [1]. Üç yılı aşkın süredir 

uygulanması için gerekli alt yapının oluşturulmasına çalışılan “Türkiye’de mevcut yollarda 

LED dönüşümü” projesi için bu ifade ve tanımlar esas teşkil etmektedir. 

Proje uygulamalarında ve LED’li armatür satın alımlarında belli kriterler belirlenerek, yol 

aydınlatması tesisatlarının TS EN 13201 standartlarına uygun aydınlatma kalite kriterlerinde 

olmaları ve aydınlatma sektöründeki üreticilere yol gösterici bilgiler üretilmesi 

amaçlanmaktadır [2]. LED’li yol aydınlatması armatür üreticilerinin ürün çeşitlerini, 

oluşturulan performans kriterlerine göre sınıflandırmaları ve rakiplerine göre öne geçebilmeleri 

için farklı değerlendirme kriterlerini de dikkate almaları gerekmektedir. 

TEDAŞ tarafından hazırlanan en son çalışmalarda, Türkiye’deki mevcut yol ve aydınlatma 

tipleri esas alınarak 17 adet Armatür Sınıfı ve bu sınıfların altında da farklı düzenek ve direk 

boyları tanımlanarak 67 yol aydınlatma tesisatı belirlenmiştir. Ayrıca, bu armatür sınıfları için 

dönüşümde kullanılacak LED armatürlerle kilometre başına tüketilecek maksimum güç değeri 

olan, müsaade edilebilecek en yüksek Performans Kriterleri (W/km) de verilmiştir. Yollarda 

TS EN 13201-2 nolu standartta verilen aydınlatma kalite kriterlerinin, ortalama parıltı düzeyi 

belirtilen değerin 1,2 katını aşmayacak şekilde sağlanması koşuldur [1, 2]. 

Bu bildiride, TEDAŞ tarafından tanımlanmış 17 armatür sınıfından farklı yol aydınlatması 

sınıflarını karakterize edecek şekilde yol tesisatları seçilerek, uygun LED’li armatürlerin 

fotometrik değerleri kullanılıp aydınlatma tasarım hesapları gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım 

hesaplarının ilk amacı Usul Esaslar Ek-1 tablosunda verilen maksimum LED performans 

kriterinin (W/km) altında değerler sağlayan tesislerin belirlenmesidir.  Daha sonra altı (6) yıllık 

yatırım geri ödeme süresi koşulu için, LED armatür birim fiyatının etkisini analiz etmek 

amacıyla paranın zamansal değişimi göz önünde bulundurularak maliyet hesapları yapılmıştır. 
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Çalışmanın hem armatür üreticileri hem de satış elemanları için yol gösterici olması 

amaçlanmaktadır. 

 

 

2. ÖRNEK YOL TESİSATLARI VE HESAPLAR 

 

TEDAŞ tarafından 2019 yılında yayımlanmış olan “Genel Aydınlatma Kapsamında LED 

Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”ın ekinde yer alan “Armatür Sınıfları” 

tablosundan farklı yol aydınlatma sınıflarını karakterize edecek şekilde yol tesisatları 

belirlenmiştir. Bu amaçla, M1, M2, M3, M4 yol aydınlatma sınıflarında Sınıf 2, Sınıf 7, Sınıf 9 

ve Sınıf 14’ün Çizelge 1’de gösterilen aydınlatma tesisat özellikleri seçilmiştir. Çizelgede 

tasarruf açısından koşul olan “maksimum LED performans kriteri” de verilmektedir. 

Armatürün uygun olduğu sınıfta projelendirilmesi durumunda, bir kilometrelik tesis için 

harcadığı güç olan bu değer, Türkiye’de Elektrik Dağıtım Şirketleri’nin en çok kullandığı 

yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalı (YBSBL) armatürlerle TS EN 13201-2 standardında 

verilen aydınlatma kalite kriterleri ortalama parıltı düzeyi 1,2 katını aşmayacak şekilde 

sağlanan tesisler referans alınarak belirlenmiştir. LED performans kriteri, referans YBSBL’lı 

tesisin performans kriterinden %40 oranında düşük olmalı koşulu ile hesaplanmıştır. 

 
Çizelge 1. Örnek Yol Tesisatları ve Performans Kriterleri 

 

Armatür 

Sınıfı 

Ayd. 

Sınıfı 
Düzenek 

Şerit 

sayısı 

Sarkma 

[m] 

Direkler 

Arası 

Mesafe 

[m] 

Direk 

Yüksekliği 

[m] 

Maks. LED 

Performans 

Kriteri [W/km] 

Sınıf 2 M1 Karşılıklı 2x3 2 40 12 10200 

Sınıf 7 M2 Tek Taraflı 3 2 40 12 4400 

Sınıf 9 M3 Karşılıklı 2x3 1 40 12 5200 

Sınıf 14 M4 Tek Taraflı 2 1 38 10 2300 

 

Farklı aydınlatma sınıflarında seçilen yol tesisatları için TS EN 13201-2’de ve Usul ve Esaslar 

Çizelge 4’de verilen aydınlatma kalite kriterleri, ortalama yol parıltı düzeyi 1,2 katını 

aşmayacak şekilde, sağlanarak aydınlatma tasarım hesapları yapılmıştır. Hesaplar çok sayıda 

LED’li yol aydınlatma armatürü fotometrik değerleri kullanılarak tekrarlanmış ve istenilen 

sonuçlara, armatür ve aydınlatma sınıflarına göre Çizelge 2’de güç, ışık akısı, etkinlik faktörleri 

verilen LED’li armatürler ile ulaşılmıştır. Armatürlerin ışık dağılım eğrileri de Şekil 1’de 

gösterilmektedir. Seçilen tüm armatürlerin etkinlik faktörleri Mart 2019’da revizyonu 

yayımlanan TEDAŞ - MLZ/2010-057.C numaralı “LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma 

Armatürleri Teknik Şartnamesi”’ndeki 125 lm/W değerinin üstündedir [3]. 
 
Çizelge 2. Seçilen Yol Tesisatları için uygun LED Armatürlerin Teknik Özellikleri 

 

Armatür Sınıfı 
Aydınlatma 

Sınıfı 

Armatür Gücü 

[W] 

Armatür 

Işık Akısı 

[lm] 

Etkinlik 

Faktörü 

[lm/W] 

Sınıf 2 M1 182 26871 147,6 

Sınıf 7 M2 168 25135 149,6 

Sınıf 9 M3 94 14476 154,0 

Sınıf 14 M4 59 9262 157,0 

 

196



 
 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                              18-19 Eylül 2019 
 

 
Sınıf 2 

 
Sınıf 7 

 
Sınıf 9 

 
Sınıf 14 

Şekil 1. Seçilen LED Armatürlerin Işık Dağılım Eğrileri 

 

Seçilen LED’li armatür fotometrik verileri ile farklı yol ve armatür sınıfları için Dialux 

programı ile gerçekleştirilen aydınlatma tasarım hesaplarının sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir. 

Hesap sonuçlarına göre M1, M2, M3, M4 yol aydınlatma sınıfları için kalite kriterleri standartta 

verilen değerler, ortalama yol parıltı düzeyi 1,2 katını aşmayacak şekilde sağlanmıştır.  

Hesaplarda bakım işletme faktörü Usul ve Esaslar madde.10’a göre 0,80 olarak alınmıştır.  Bu 

tesisatlar için performans kriterleri (W/km) de hesaplanmış ve aynı çizelgede gösterilmiştir. 

 
Çizelge 3. Aydınlatma Tasarım Hesapları Sonuçları 

 

Armatür 

Sınıfı 

Yol 

Sınıfı 
Düzenek 

Lort 

[cd/m2] 
Uo Ul 

fTI 

[%] 
REI 

Performans 

Kriteri 

[W/km] 

Sınıf 2 M1 Karşılıklı 2,12 0,58 0,88 10,00 0,71 9100 

Sınıf 7 M2 Tek Taraflı 1,51 0,61 0,84 9,00 0,74 4200 

Sınıf 9 M3 Karşılıklı 1,07 0,69 0,87 9,00 0,76 4700 

Sınıf 14 M4 Tek Taraflı 0,76 0,66 0,73 7,00 0,46 1534 

Lort :ortalama parıltı; Uo:ortalama düzgünlük; Ul:boyuna düzgünlük; fTI:kamaşma bağıl eşik artışı; REI:çevreleme oranı 
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3. DEĞERLENDİRME 

 

Çalışmanın ilk amacı, Usul ve Esaslar Ek-1 çizelgesinde verilen maksimum LED performans 

kriterlerinin (W/km) altında değerler sağlayan tesislerin tasarlanmasıdır. Bu değerlerin, referans 

YBSBL’lı tesislerin performans kriterlerinden %40 oranında düşük olması gerekmektedir. Bu 

koşul dikkate alınarak, Usul ve Esaslardaki LED performans kriterlerinden YBSBL’lı tesislerin 

performans kriterleri hesaplanmıştır. Hesaplarda ondalık kesirler dikkate alınmayarak değerler 

tam sayı olarak verilmiştir. Çizelge 4’te bu çalışmada örnek seçilen dört armatür sınıfı için 

referans YBSBL’lı, koşul olan maksimum LED ve tasarım hesapları sonucunda bulunan LED 

tesis performans kriterleri toplu olarak gösterilmiştir. Seçilen LED armatürlerin kullanıldığı 

örnek tesislerin referans YBSBL’lı tesislere göre sağlayacakları güç tasarruf oranları, başka bir 

deyişle LED Verimlilik Oranları (LEVO) da aynı tabloda verilmektedir. LED dönüşüm 

uygulamalarında herhangi bir tesis için en düşük aydınlatma kriterlerinin sağlandığı YBSBL’lı 

armatürlerle hesaplanan W/km değeri ile aynı tesisin LED armatür kullanılarak en düşük 

aydınlatma kriterlerinin sağlandığı durumda hesaplanan W/km değeri arasındaki güç tasarruf 

oranı olarak tanımlanan LEVO’daki YBSBL’lı armatürlerin belirlenmesi için en iyileştirilmiş 

tesis düzenlemesi (farklı direk ve sarkma boyları gibi değerler dikkate alınarak en verimli 

durumun belirlenmesi) ile hesaplamaların yapılması gerekmektedir. Yayımlanmış olan Usul ve 

Esaslar’da direk boyu ve sarkma TEDAŞ tarafından belirlenmiş değerler olmasına rağmen, 

mevcut uygulamalara göre opsiyonlu olarak dikkate alındığı için LEVO gerekleri 

doğrultusunda hareket edildiği söylenebilmektedir. Çizelge 4’teki değerlerden, çalışma 

kapsamında seçilen LED armatürlerle gerçekleştirilen tasarım hesapları sonucunda hedeflenen 

minimum %40 oranının üstünde tasarruf elde edilebileceği görülmektedir.       

 
Çizelge 4. Performans Kriterleri (W/km) ve Güç Tasarruf Oranları 

 

Armatür 

Sınıfı 

Yol 

Sınıfı 
Düzenek Referans YBSBL’lı tesis 

Maksimum 

LED 

Örnek LED 

tesis 

Tasarruf 

Oranı (%) 

Sınıf 2 M1 Karşılıklı 17000 10200 9100 46 

Sınıf 7 M2 Tek Taraflı 7300 4400 4200 42 

Sınıf 9 M3 Karşılıklı 8650 5200 4700 46 

Sınıf 14 M4 Tek Taraflı 3800 2300 1534 60 

 

 

Usul ve Esaslar’da “LED dönüşümü yapılan tesislerde yatırımların geri dönüş süresi (YGDS) 

6 yılı geçmeyecektir” ifadesi yer almaktadır. YGDS’nin hesabında LED Uygulama Verimlilik 

Oranı (LUVO) esas alınmaktadır. Yani mevcut durumdaki tesisat ve aynı aydınlatma 

düzeneğine monte edilecek yeni LED armatürlü tesisat karşılaştırılmaktadır. LED 

dönüşümünün uygulanacağı tesis için gerekli toplam yatırım tutarının (TM) LED dönüşümünün 

uygulanması sonucunda tasarruf edilecek yıllık enerji bedeline (TYTB) oranı olan YGDS, 

aşağıdaki formüller ile hesaplanabilmektedir 

 

YGDS =  
TM

TYTB
                                                                            (1) 

TM =∑ (MDF +  LF𝑘)x N𝑘 − İ𝑀𝑛
𝑘=1                                          (2) 

TYTB =∑
(GCS x 365 x Nk x EB)(WKk − WLk)

100000
 𝑛

𝑘=1                               (3) 

 

Formüllerde MDF: armatür montaj/demontaj bedelini; LFk: LED armatür fiyatını; Nk: tesisdeki 

armatür sayısını; İM: genelde lamba değişimi olan işletme maliyetini; GCS: günlük çalışma 

saatini; EB: elektrik enerjisi birim maliyetini; WKk: mevcut armatür gücünü; WLk: önerilen 

LED armatür gücünü ifade etmektedir.  
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Hem mevcut YBSBL’lı hem de önerilen LED armatürler için montaj/demontaj bedelleri 

TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabı’ndan seçilip, günlük 11,5 saat çalışma 

süresi, YBSBL ömrü 20000 saat ve LED armatür ömrü 60000 saat, elektrik enerjisi birim fiyatı 

da 42,8262 krş/kWh alınarak 14 yıllık kullanım süresi için %5 iskonto (faiz) oranı ile 

maliyetlerin bugünkü değerleri hesaplanmıştır [4]. Hesaplarda LED armatür fiyatı bilinmeyen 

olarak alınıp, bu çalışmada seçilen tesisler için sağlanan güç tasarruf oranlarında, yatırımın 6 

yılda geri ödenebilmesi için ödenebilecek maksimum LED armatür fiyatları hesaplanmış ve 

Çizelge 5’de gösterilmiştir. Gerçekleşen tasarruf oranlarına göre belirlenen fiyatlardaki 

farklılıkların daha iyi anlaşılabilmesi için, birim armatür gücü başına ödenebilecek maksimum 

fiyat da hesaplanarak çizelgede gösterilmiştir.  

 
Çizelge 5. Seçilen LED Armatürlere Ödenebilecek Maksimum Armatür Fiyatları 
 

Armatür 

Sınıfı 

Aydınlatma 

Sınıfı 

Etkinlik Faktörü 

[lm/W] 

Maksimum 

Ödenebilecek 

Armatür Fiyatı 

[TL] 

Birim Armatür Gücü 

Başına Ödenebilecek 

Maksimum Fiyat 

[TL/W] 

Sınıf 2 M1 147,6 1300 7,14 

Sınıf 7 M2 149,6 1050 6,25 

Sınıf 9 M3 154,0 696 7,40 

Sınıf 14 M4 157,0 766 12,98 

 

Hesap yönteminden görüldüğü gibi, yatırımların geri dönüş süreleri büyük ölçüde LED’li 

armatür satın alma fiyatı, enerji tasarruf oranı ve elektrik enerjisinin birim fiyatına bağlıdır. 

Tasarruf oranı %46’ lar civarında olan Sınıf 2’de armatür birim gücü için ödenebilecek miktar 

maksimum 7,14 TL iken, tasarruf oranının %60’a çıktığı Sınıf 14’de armatür birim gücü için 

ödenebilecek maksimum miktar yaklaşık 13 TL’ ye çıkabilmektedir. Bu çalışmada incelenen 

tesis örneklerinde tasarruf oranları %42 ila %60 arasında, yani %40’ın üstünde olduğu için 

ödenebilecek LED armatür fiyatı da daha yüksek olabilmektedir. Bu etkiyi görebilmek için, 

performans kriterlerini sağlayan tesis örneklerinde ışık akısı (lm) sabit tutulup, LED armatür 

gücü %40 tasarruf sınırında olacak şekilde arttırılıp, hesaplar tekrarlanmıştır. Bu durumda, %42 

güç tasarrufu sağlanmış olan Sınıf 7 armatür fiyatı 1050 TL’dan sadece 988 TL’na inerken, 

%60 tasarruflu Sınıf 14’deki 766 TL’lık LED armatür fiyatı 541 TL’na düşmektedir. 

 

 

4. SONUÇ 
 

Bakanlık onayı ile TEDAŞ tarafından yürütülen mevcut yollarda LED dönüşümü mevzuat 

çalışmalarında standartlarca önerilen aydınlatma kalite kriterlerinin, ortalama yol parıltı 

düzeyinin 1,2 katını aşmayacak şekilde sağlanmasının esas alınması, güvenlik ve enerji 

tasarrufu açısından önemli kazanımlar getirecektir. Diğer yandan çalışmada gerçekleştirilen 

örnek değerlendirmeler sonucunda, etkinlik faktörleri (yaklaşık 150 lm/W civarında) ve ışık 

dağılımları oldukça iyi kaliteli LED armatürler için ödenebilecek birim fiyatların çok yüksek 

olamayacağı da anlaşılmaktadır. Ancak aşağıdaki durumlarda, %40 tasarruf ve 6 yılda geri 

ödeme süresi koşulları yerine getirilerek, daha yüksek LED armatür fiyatları kabul edilebilir 

olabilecektir. 

-Mevcut YBSBL’lı tesislerde ortalama parıltı ve aydınlık düzeyinin TS EN 13201-2’de verilen 

değerlerin 1,2 katından daha yüksek olması halinde.  

-Kullanılacak LED’li armatür ile Usul ve Esaslar Ek-1 çizelgesinde verilen minimum direk 

açıklıklarının üstünde direkler arası mesafelere ulaşılabildiğinde.  

-Aynı direkler arası mesafe kısıtlarında, LED armatür fotometrik veriminin (etkinlik faktörü, 

ışık dağılımı, vb.) yüksek olması durumunda.  

199



12. Ulusal Aydınlatma Kongresi         18-19 Eylül 2019

Örnek değerlendirme yöntemi ve sonuçlar yol aydınlatması armatür üretici ve satıcıları için 

olası kalite ve fiyat aralıklarının belirlenmesi açısından yararlı olacaktır. 
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DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMANIN BİYOLOJİK VE TIBBİ SONUÇLARI 

 

Kazım Hilmi Or 

 

The Biologic and Medical Results of Natural and Artificial Lighting 

 
Natural and artificial illumination plays an important role in human life. However, this role may not always be 

positive. While natural lighting has existed for human beings for tens of thousands of years and for other living 

beings in nature for much longer, balances have changed with artificial lighting in recent centuries and thoroughly 

changed with new technologies. Apart from visible light in both natural and artificial lighting, many other 

electromagnetic waves reach the human eye and the human body (without realizing that human beings exist). 

These electromagnetic waves may be necessary for life according to wavelength and dose, or they may be harmful. 

The lack of visible wavelengths in LED technology seems to be an advantage in terms of efficiency. However, in 

some cases, the presence of other electromagnetic waves may create positive medical and biological conditions. 

It is appropriate to design the natural and artificial illumination considering all the factors that are important for 

human beings and for all other living creatures. 
 

Anahtar kelimeler: Doğal aydınlatma, Yapay aydınlatma, Biyolojik etki, Tıbbi etki.  

 

 

1. GİRİŞ 

 

Aydınlatma doğal ve yapay olarak insan yaşamında önemli bir rol oynar. Ancak bu rol her 

zaman olumlu olmayabilir. İnsan için on binlerce yıldır, doğadaki diğer canlılar için ise çok 

daha uzun süre sadece doğal aydınlatma var iken, son yüzyıllarda yapay aydınlatma ile dengeler 

değişmiş, yeni teknolojiler ile ise iyice değiştirilmiştir. Hem doğal hem de yapay aydınlatmada 

görünür ışık dışında birçok başka elektromanyetik dalgalar da (insan var olduğunu fark 

etmeden) insan gözüne ve insan vücuduna ulaşmaktadır. Bu elektromanyetik dalgalar dalga 

boyu ve dozuna göre yaşam için gerekli olabileceği gibi, zararlı da olabilirler. LED 

teknolojisinde görünür ışık dışında dalga boyu olmaması verimlilik açısından bir avantaj gibi 

gözükmektedir. Ancak, bazı durumlarda diğer elektromanyetik dalgaların da var olması olumlu 

tıbbi ve biyolojik durumlar oluşturur [1, 2, 3, 4]. 

 

 

2. AYDINLATMANIN İNSAN ÜZERİNE BAZI TIBBİ ETKİLERİ 

 

Fizyolojik olarak bazı hormonlar ışığın veya aydınlatmanın varlığına ve şiddetine bağlı olarak 

oluşur.  

 

2.1. Mavi Işığın İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 

 

Aydınlatma konusunda çalışan bilim insanlarının son on yılda özellikle ilgilendikleri 

konulardan biri olan biyolojik saat gece saat 23 ile sabah saat 07 arasında mavi ışığın var olup 

olmamasına göre salınımı değişen melatonin hormonuna bağlıdır. İnsanın doğada yaşarken 

içinde bulunmuş olduğu doğal ortamında ışık yokken hormon fizyolojik olarak 

salgılanmaktadır [5]. Daha sonra kullanılan yapay ışık kaynakları odun ateşi, mum ışığı, 

enkandesan lambalar gibi kaynaklar görece az oranda mavi ışık içermekte idiler. Özellikle sarı 

fosforun mavi ışık ile beyazı oluşturduğu LED’lerin yoğun kullanıma girmesi sonrasında 

günümüz insanında önce gece vardiyasında çalışan işçiler üzerinde fark edilmiş olan uyku 

bozukluklarına neden olmuştur. Bu özellikteki LED’lerin direkt ışık kaynağına bakma şeklinde 

görmenin gerçekleştiği her türlü ekranda da gerçekleşmesi uyku problemlerine neden 
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olabilmiştir [2, 3, 4]. Günümüz yaşamının önemli bir parçası olan bilgisayar monitörlerine, 

akıllı cep telefonlarının ekranlarına ve diğer ekranlara saat 23-07 arasında bakılma oranı 

yüksektir. Mavi ışığa bağlı uyku bozuklukları olunmaması için bu nedenle hem monitör 

ayarlarında hem de akıllı cep telefonu ekran ayarlarında mavi rengi azaltılmış ayar modları 

oluşturulmuştur.  

 

Göz hekimliğinde aydınlatmanın önemli olduğu hastalıklar da tespit edilmeye başlanmıştır.  

Günümüzün en önemli kanuni körlük nedenlerinden olan yaşa bağlı makula dejeneresansının 

oluşma nedenleri arasında mavi ışığın önemli bir rol oynayabildiği gösterilmiştir. Bu nedenle 

koruyucu olarak mavi rengi elimine eden sarı (daha yoğun koruma gereken durumlarda da 

turuncu veya amber filtreler) gözlük veya göz içi lensi şeklinde önerilmektedir [6, 7]. 

 

2.2. Görünür Işıkla Birlikte İnsana Ulaşan Diğer Işınların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 

 

İnsan sadece gözüne ulaşan 400-800 nm boyunda olan elektromanyetik dalgaları görünür ışık 

olarak algılar. Doğal ışık kaynaklarında (örneğin güneş) görünür ışık ile birlikte birçok başka 

dalga boyunda elektromanyetik dalga da gözümüze ve vücudumuza ulaşmaktadır. Örneğin 

ultraviyole (UV) ışınları belli bir dozda deriye ulaştığı zaman D vitaminin doğal olarak 

oluşmasında rol oynar. Kızılötesi ışınlar ise ısı konusunda önemlidir. Vücudumuza görünür ışık 

ile birlikte ulaşan diğer ışınlar uygun ve yeterli dozlarda olumlu etkiler yapabileceği gibi, hiç 

olmamaları ya da olması gerekenden fazla olmaları durumunda vücudun fizyolojik dengelerinin 

bozulması, çeşitli hastalıklar, kanser gibi sonuçlara yol açabilir. 

 

 

3. YAPAY AYDINLATMANIN DOĞADAKİ BAZI TÜRLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Yeryüzündeki yaşam ekolojik dengelere bağlıdır. Bu dengelerin değişmesi insan yaşamını da 

etkiler. Besin zinciri içinde önemli bir yeri olan böceklerin varlığı ve varlıklarının oransal olarak 

da devamı, var olan dengenin devamı için önemlidir. Örneğin doğadaki polen yolu ile 

döllemenin önemli bir kısmı böcekler üzerinde gerçekleşmektedir.  Bu dengenin bozulması, 

önceden tahmin edilemeyecek sonuçlara da yol açabilir. 

 

Doğal aydınlatma doğada devamlı değişmektedir. Doğada yaşayan hayvanlar bu duruma ek 

olarak getirilen yapay aydınlatmadan ayrıca olumsuz yönde etkilenebilir. İnsanlar tarafından 

oluşturulan aydınlatmanın böceklerin hem birey hem de hem de sürü olarak davranışlarını 

etkilediği gösterilmiştir [8]. Tünel aydınlatmasında veya yol aydınlatmasında kullanılan 

lambalar sonucunda yürüyen ve uçan böceklerin lokal olarak yok olabilmektedirler. Böcekler 

yaşamın farklı döngüleri, besin zinciri içinde farklı diğer türlere yem olmaları ve bitkilerin 

döllenmesi konularında önemli işlev görürler. Bu doğal döngüler sadece yapay aydınlatma ile 

bile engellenebilir. Almanya’da yapılmış bir çalışmada son 27 yılda uçan böcek sayısında % 75 

azalma tespit edilmiştir [9]. Yapılan başka çalışmalarda doğada yerleştirilmiş yapay ışık 

kaynaklarının (örneğin tünel çıkışları) bölgedeki böcek yaklaşımlarını etkilediği ve uzun 

vadede böcek azalmasına neden olduğu gösterilmiştir.  

 

Teknoloji bugün lusiferaz enzimini kullanarak herhangi bir ek enerji kullanmadan karanlıkta 

ışıldayan bakteriler [10] sonrasında aynı özellikte ağaçlar yapabilecek duruma gelmiştir. Benzer 

teknolojilerin kullanımı enerji kullanımı azaltacak olsa da gece karanlığına ihtiyaç duyan 

canlıları etkileyecektir. Diğer taraftan karanlık ile oluşmuş olan doğadaki dengeleri 

değiştirecektir. 
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4. YAPAY AYDINLATMANIN YAPAY ORTAMLARDA YAŞAYAN BAZI TÜRLER 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Aydınlatma sadece görmek için değildir. İnsanda bazı hormonların oluşması, başka bazı 

hormonların normal çalışması, uyku düzeni, psikolojik durum, hayatta kalma, fark edebilme 

v.s. ile ilgilidir. Doğal aydınlatma şartları coğrafi bölge, mevsim, günlerin uzunluğu ve birçok 

başka şarta göre değişir. İnsanlar bu şartlara çeşitli şekillerde korunma ve düzenleme 

mekanizmaları ile uyum sağlamakta, birçok yer ve ortamda yapay aydınlatmayı toplum ve / 

veya bireysel olarak devreye sokmaktadırlar. Kapalı ortamlarda yetiştirilen hayvan ve bitkilerin 

böyle bir şansı bulunmamaktadır, tümüyle üretenlerin seçimleri ile yaşamaktadırlar. Fabrikada 

doğan, orada kısa ve hızlı bir yaşam süresi ile hiç doğal ışığa çıkmadan insanlara besin olarak 

kesilen yaşam döngüleri olan hayvanlar kendi sağlıkları dışında, onları yiyecek olarak tüketen 

insanların sağlığını da etkileyebilirler. 

 

Kanatlı besi hayvanlarının çoğu hayvan çiftliklerinde yapay aydınlatma ortamlarında doğup, 

yaşam süreçlerini benzer ortamlarda tamamlamaktadırlar. Eti dışında diğer ürünlerinden 

(yumurta, süt v.s.) faydalanılan birçok hayvan için de benzer yaşam şartları geçerlidir. Besi 

hayvanlarının ömürleri de konvansiyonel hayvancılığa göre çok daha kısalmıştır. Gen 

teknolojileri ile değiştirilmiş genler yanında, ekonomik açıdan karlı olması için kısa sürede ürün 

alabilmek için doğadakine benzer, ya da doğaya göre hızlandırılmış aydınlatma süreleri ve yeni 

aydınlatma gereçleri kullanılmaktadır. Değişen akışın hayvan sağlığı üzerine ve onları besin 

zinciri içinde yiyen insan sağlığına etkilerinin araştırılması uygun olacaktır. 

 

 

5. SONUÇ 

 

Doğal ve yapay aydınlatmanın görme dışında da birçok etkisi vardır. Yüzbinlerce hatta 

milyonlarca yıldır doğada yaşayan ve doğal aydınlatmaya bağlı dengeleri olan hayvan ve 

bitkilerin, yapay aydınlatma sonucu doğal algılarına ters sonuçlar ile bazı türlerin yok olması 

ya da türlerin değişmesi ile sonuçlanabilmektedir. Hem insan için hem de doğadaki canlılar 

veya besin için dışa kapalı yapay aydınlatma ortamlarında yetiştirilen canlılar için önemli olan 

tüm etkenler göz önüne alınarak aydınlatmanın yapılması uygun olur. 
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YOL AYDINLATMALARINDA NB-IOT  TEKNOLOJİSİ İLE DESTEKLENMİŞ 

LED ARMATÜRLER KULLANILMASININ ANALİZİ: KARDZHALI 

(BULGARİSTAN) ÖRNEĞİ 

 

Mümtaz Bademli Mehmet Emin Arslan 

 

Analysis of Using LED Lighting Luminaires Supported By NB-IoT Technology in Road 

Lighting: Kardzhali (Bulgaria) Example 

 
LED road lighting have positive and negative consequences on public and natural life as well as significant 

contributions to public budget. Negative effects can be reduced and positive effects can be increased by smarter 

applications on networked luminaires. In this study, NB-IoT M2M (Machine-to Machine) communication 

technology has been evaluated in Kardzhali Province of Bulgaria and calculated its cost break-even point by only 
additional energy saving in 5 years among other benefits. 

 

Anahtar kelimeler: Yol aydınlatması, Aydınlatma otomasyonu, Enerji verimliliği, Akıllı 

şehirler, Işık kirliliği, NB-IoT 

 

 

1. GİRİŞ-AMAÇ 

 

Kamu giderleri içinde önemli bir payı olan yol aydınlatma sektörü, sahip olduğu enerji ve bakım 

maliyetlerini düşürme potansiyeli nedeni ile, kaçınılmaz olarak ışık kaynağı LED olan 

aydınlatma armatürlerine yönelmiştir. 

 

İçinde LED kullanılan armatürler, yaydığı ışığın nitelikleri ve kontrol edilebilirliği bakımından 

geleneksel sodyum buharlı lambalardan oldukça farklı olumlu ve olumsuz özelliklere sahiptir. 

 

Diğer taraftan, sodyum buharlı lambalarda daha zor ve sınırlı olan kontrol teknikleri LED 

lambalar için son derece uygundur; bunlarla LED lambaların olumlu özelliklerinin 

güçlendirilmesi ve olumsuz özelliklerinin azaltılması yanında ek enerji tasarrufu ve armatürün 

faydalı ömrünün uzatılması mümkündür. 

 

Bu çalışmada, Kardzhali ili genelinde bulunan 6441 adet yüksek basınçlı sodyum buharlı 

lambalı yol aydınlatma armatürünün NB-IoT temelli haberleşme modülü içeren LED ışık 

kaynaklı yol aydınlatma armatürleri ile değiştirilmesi halinde, mevcut yol aydınlatmasının 

niteliklerindeki beklenen değişim, çevreye ve kent sakinlerine etkileri, enerji tasarrufu değerleri 

ve sistemin beklenen kamu yararını sağlayacak eşik maliyet değeri hesabı (fizibilite analizi) 

yapılmıştır.  

 

Bu bildirinin amacı, ülkemizdeki yol aydınlatma armatürlerinin LED armatürlere dönüşüm 

sürecinde, karar vericilere ve uygulayıcılara, kontrol sistemi dahil ve hariç olarak 

beklenebilecek ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlar ve karar vermedeki gecikmenin maliyeti 

hakkında referans olabilecek gerçek bir örnek sunmaktır. 
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2. MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ VE KULLANILACAK 

ARMATÜRLERİN SEÇİMİ: 

 

Kırcaali Belediyesi, Sofya Teknik Üniversitesi ile işbirliği halinde, bağımsız bir proje 

firmasına, şehir merkezindeki yollar ve parklar ile, il merkezine bağlı büyük ve küçük 

köylerdeki dış aydınlatma armatürlerinin envanter çalışmasını yaptırmış, buralarda standarda 

göre kullanılması gereken LED yol aydınlatma armatürlerinin belirlenmesini sağlamış (1), (2), 

(3), (4), (5) ve merkezi yönetimin onayını almıştır. Bu çalışmaların sunulduğu raporlar temel 

kabul edilerek, mevcut durum Çizelge 1 de özetlenmiştir. 

 
Çizelge 1. Mevcut HPS (Yüksek Basınçlı Sodyum) Armatürlerle kurulu aydınlatma gücü ve yıllık tüketim 

 

 
 

Belediye tarafından yaptırılan çalışma sonucu, mevcut yol sınıflarına göre seçilmiş ve standarda 

uygun aydınlatma sağlayacağı öngörülen LED armatürler takıldığında yeni kurulu güç ve yıllık 

tüketim de Çizelge 2 de görüldüğü gibi olacaktır. 

 
Çizelge 2. LED Armatürlerle kurulu aydınlatma gücü ve yıllık tüketim 

 

 
 

Kırcaali örneğinde, yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalı armatürler yerine LED’li 

armatürler takıldığında kurulu tesisat gücü ve enerji tüketimi %69 azalarak, mevcut sistemin 

%31 ine düşmektedir. Bu uygulama ile il genelinde trafo güçlerinde 451 kVA kapasite serbest 

kalacak, yıllık 1 789 MWh enerji ve 144 806 Euro tasarruf edilecektir.  

 

Trafolarda 451 kVA a kadar gelecekteki güç artırımı ihtiyaçlarını ortadan kaldıracak 

kapasitenin serbest kalması ve buradaki kayıpların düşmesi ile sağlanacak ek tasarruf bu 

hesabın dışındadır.  

 

Doğal olarak, LED armatür seçimi, her yol grubu için standarda uygun yapıldığından, il 

genelinde aydınlatma seviyesi, düzgünlük ve kamaşma bakımından daha kaliteli ve yeterli bir 

aydınlatma beklenmektedir. 

 

Bir başka önemli gösterge, 2017 nüfusu 150 837 (6) olan Kırcaali ilinde, yıllık kişi başı dış 

aydınlatma gideri, 1,39 Euro’dan, 0,43 Euro’ya düşecektir. 

Yer

Aydınlatma 

Tipi

Mevcut 

Armatür Tipi

Nominal 

Armatür Gücü

Kayıplı Armatür 

Gücü

Armatür 

Sayısı

Kurulu 

Aydınlatma Gücü

Yıllık 

Kullanım

Yıllık Enerji 

Tüketimi
Enerji Fiyatı

Yıllık Dış Aydınlatma 

Maliyeti

Yıllık Dış Aydınlatma 

Maliyeti

Kırcali Şehir Yol HPS 150 W 173.00 W 1 023 177 kVA 4 000 saat 707.92 MWh 158.66 Лв./MWh 112 318 Лв. 57 282 €

Kırcali Şehir Yol HPS 150 W 173.00 W 270 47 kVA 4 000 saat 186.84 MWh 158.66 Лв./MWh 29 644 Лв. 15 118 €

Kırcali Şehir Yol HPS 150 W 173.00 W 46 8 kVA 4 000 saat 31.83 MWh 158.66 Лв./MWh 5 050 Лв. 2 576 €

Kırcali Şehir Yol HPS 70 W 80.50 W 234 19 kVA 4 000 saat 75.35 MWh 158.66 Лв./MWh 11 955 Лв. 6 097 €

Kırcali Şehir Yol HPS 70 W 80.50 W 609 49 kVA 4 000 saat 196.10 MWh 158.66 Лв./MWh 31 113 Лв. 15 868 €

Kırcali Şehir Yol HPS 70 W 80.50 W 86 7 kVA 4 000 saat 27.69 MWh 158.66 Лв./MWh 4 394 Лв. 2 241 €

Kırcali Şehir Park HPS 70 W 80.50 W 254 20 kVA 4 000 saat 81.79 MWh 158.66 Лв./MWh 12 976 Лв. 6 618 €

Kırcali Büyük Köyler Yol HPS 70 W 80.50 W 1 746 141 kVA 4 000 saat 562.21 MWh 158.66 Лв./MWh 89 201 Лв. 45 492 €

Kırcali Büyük Köyler Yol HPS 125 W 143.75 W 24 3 kVA 4 000 saat 13.80 MWh 158.66 Лв./MWh 2 190 Лв. 1 117 €

Kırcali Büyük Köyler Park HPS 70 W 80.50 W 32 3 kVA 4 000 saat 10.30 MWh 158.66 Лв./MWh 1 635 Лв. 834 €

Kırcali Küçük Köyler Yol HPS 125 W 143.75 W 98 14 kVA 4 000 saat 56.35 MWh 158.66 Лв./MWh 8 940 Лв. 4 560 €

Kırcali Küçük Köyler Yol HPS 70 W 80.50 W 2 019 163 kVA 4 000 saat 650.12 MWh 158.66 Лв./MWh 103 148 Лв. 52 605 €

6 441 651 kVA 2 600.30 MWh 412 563 Лв. 210 407 €

Yer

Aydınlatma 

Tipi

Yeni 

Armatür Tipi

Nominal 

Armatür Gücü

Kayıplı Armatür 

Gücü

Armatür 

Sayısı

Kurulu 

Aydınlatma Gücü

Yıllık 

Kullanım

Yıllık Enerji 

Tüketimi
Enerji Fiyatı

Yıllık Dış Aydınlatma 

Maliyeti

Yıllık Dış Aydınlatma 

Maliyeti

Kırcali Şehir Yol LED 60 W 61 W 1 023 62 kVA 4 000 saat 249.61 MWh 158.66 Лв./MWh 39 603 Лв. 20 198 €

Kırcali Şehir Yol LED 40 W 42 W 270 11 kVA 4 000 saat 45.36 MWh 158.66 Лв./MWh 7 197 Лв. 3 670 €

Kırcali Şehir Yol LED 30 W 30 W 46 1 kVA 4 000 saat 5.52 MWh 158.66 Лв./MWh 876 Лв. 447 €

Kırcali Şehir Yol LED 30 W 30 W 234 7 kVA 4 000 saat 28.08 MWh 158.66 Лв./MWh 4 455 Лв. 2 272 €

Kırcali Şehir Yol LED 20 W 22 W 609 13 kVA 4 000 saat 53.59 MWh 158.66 Лв./MWh 8 503 Лв. 4 336 €

Kırcali Şehir Yol LED 15 W 17 W 86 1 kVA 4 000 saat 5.85 MWh 158.66 Лв./MWh 928 Лв. 473 €

Kırcali Şehir Park LED 20 W 21 W 254 5 kVA 4 000 saat 21.34 MWh 158.66 Лв./MWh 3 385 Лв. 1 726 €

Kırcali Büyük Köyler Yol LED 30 W 30 W 1 746 52 kVA 4 000 saat 209.52 MWh 158.66 Лв./MWh 33 242 Лв. 16 954 €

Kırcali Büyük Köyler Yol LED 30 W 30 W 24 1 kVA 4 000 saat 2.88 MWh 158.66 Лв./MWh 457 Лв. 233 €

Kırcali Büyük Köyler Park LED 20 W 21 W 32 1 kVA 4 000 saat 2.69 MWh 158.66 Лв./MWh 426 Лв. 218 €

Kırcali Küçük Köyler Yol LED 20 W 22 W 98 2 kVA 4 000 saat 8.62 MWh 158.66 Лв./MWh 1 368 Лв. 698 €

Kırcali Küçük Köyler Yol LED 20 W 22 W 2 019 44 kVA 4 000 saat 177.67 MWh 158.66 Лв./MWh 28 189 Лв. 14 377 €

6 441 200 kVA 810.73 MWh 128 631 Лв. 65 602 €
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3. NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) TEKNİĞİ 

 

NB-IoT geniş alanlarda düşük veri hızının yeterli olduğu uygulamalarda, makinalar (ya da 

cihazlar) arasında çok düşük güç tüketimi ile çalışan ağ haberleşmesi tekniklerinden biridir. 

Uygulamada 4G LTE Mobil Şebekelerinin altyapısı kullanılmaktadır. Birçok durumda, NB-

IoT protokolü 4G LTE baz istasyonlarının içinde hazır durumdadır, bir altyapı kurulumuna 

veya yatırımına ihtiyaç olmamaktadır. Kontrol edilmesi veya bir merkezle haberleşme yapması 

gereken uç cihazlarda, haberleşme için gereken güç tüketimi o kadar azdır ki, küçük bir pil ile, 

10 yıla kadar güvenilir bağlantı hizmeti sağlanabilir. Dolayısı ile, aydınlatma armatürü 

üzerindeki ilave güç tüketimi ihmal edilebilecek düzeyde düşüktür. 4G LTE baz istasyonları ile 

10 km ye kadar uzaklıklarda çalışması mümkündür. 

 

Her bir armatürün diğerlerinden bağımsız olarak açılıp kapatılması veya ışık seviyesinin 

ayarlanması (dimming) gibi armatüre doğru komut verilmesi yanında, armatür ve çevresinden 

sensörler ile alınan bilgilerin bir merkezi veri tabanında toplanıp, işlenmesi de mümkündür. 

Herşeyden önce, armatürün sıcaklığı, akım, gerilim veya ışık akısı gibi parametreleri bir 

merkezden izlenerek, armatürün sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir ve aydınlatma 

hizmeti kesintiye uğramadan önce onarım servisi mümkün olur. 

 

Basit sensörlerle, her aydınlatma direğinden ortam sıcaklığı, ortam aydınlığı, basınç, nem, hava 

kirliliği, gürültü gibi ihtiyaç duyulan birçok çevresel bilgi alınıp, aydınlatma armatürü 

üzerindeki NB-IoT haberleşme modülü ile, bir veri tabanına aktarılabilir.  

 

Toplanan verilerden, büyük veri (big data) işleme teknikleri ile, çok yararlı ve ekonomik olarak 

değerli sonuçlar elde edilecektir. 

 

NB-IoT tekniği, aydınlatma armatürü ile, 4G baz istasyonu arasında şifreli (encrypted) iletişim 

sağladığı için, aynı zamanda güvenlidir. 

 

LED armatürlerde zaman içinde beklenen ışık akısı kaybı, uygun bir tasarım ile, LED akımının 

artırılması yoluyla telafi edilebilir ve aydınlatma armatürünün faydalı hizmet ömrü belirgin 

şekilde uzatılabilir. NB-IoT modülü ile donatılmış bir sokak aydınlatma armatürünün ömrü bu 

şekilde uzatılabileceği gibi, faydalı ömrünün sonuna gelmiş bir armatür de kolaylıkla belirlenip, 

sürdürülebilir aydınlatma kalitesi ve güvenlik garanti altına alınabilir. 

 

Yerleşim yerlerinde sokak aydınlatmaları LED armatürler ile yapıldığında, birçok konutta, 

uyku bozukluklarına yol açabilen yatak odalarına ışık sızması (light trespass) problemi ile 

karşılaşılmaktadır. Böyle durumlarda, belirli lambalar, belirli saatlerden sonra sokak 

sakinlerinin isteği ölçüsünde loşlaştırılarak, bu konudaki şikayetlerin azaltılması da olanaklıdır. 

 

 

4. NB-IoT MALİYET ANALİZİ  

 

Bir aydınlatma otomasyonu teknolojisinin uygulamada kullanılabilmesi için, sağladığı yararlar 

karşısında cazip bir yatırım ve işletme maliyetine de sahip olması gerekir.  

 

Yeni ve henüz rekabet şartları oluşmamış olan NB-IoT teknolojisinin uygulama fiyatı 

konusunda piyasada bir kıyaslama (benchmark) noktası henüz yoktur. Uç cihazlar için (bizim 

çalışmamızda sokak aydınlatma armatürleri) haberleşme modülü ve kontrol yazılımı fiyat 

seviyesi olarak 200 - 250 € lar konuşulmaktadır ki (GSM operatörünün ağ hizmet bedeli hariç), 

207



 
 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                              18-19 Eylül 2019 
 

aydınlatma armatürü fiyatını aşan bu maliyet seviyesi, yol aydınlatma otomasyonu için 

uygulanabilir değildir.  

 

Bir aydınlatma otomasyonu uygulamasında, üçüncü bölümde belirttiğimiz yararların ekonomik 

değerinin hesaplanması da kolay değildir. Aydınlatma direklerinden gelen bilgilerin Büyük 

Veri (Big Data) oluşturmakta önemli bir kaynak olarak, değerli bir potansiyeli olduğu kabul 

edilmekte birlikte, bunun yaratacağı katma değer henüz belirsizdir. Armatürlerin bakım onarım 

maliyetinin düşmesi, hizmet ömrünün uzatılması, kesintisiz aydınlatma hizmeti verilme 

oranının artması, sokak sakinlerinin aydınlatma hizmetinden memnuniyet düzeylerinin artması 

gibi yararlar idarelerce memnuniyetle karşılanmakta, ama bunlara karşılık kamu 

kaynaklarından ödenebilecek maliyet konusunda karar vermek mümkün olamamaktadır.  

 

Bunların dışında, gecenin ilerleyen saatlerinde aydınlık düzeyini düşürerek (dimleme yaparak) 

enerji tasarrufu miktarından sayısal bir sonuca ulaşmak daha kabul edilebilir bir yol olarak 

görünmektedir. Uygun bir loşlaştırma programı ile, %30 enerji tasarrufu yapılabileceği 

endüstride genel olarak kabul edilmektedir. Bu tasarrufun 5 yıllık toplamı ile, aydınlatma 

otomasyonu yatırım ve işletme maliyetleri karşılanabilir ise, kabulü mümkün bir sayısal değere 

ulaşılacaktır. 

 

Kırcaali örneğinde, il genelinde kullanılacak 6441 LED ışık kaynaklı yol aydınlatma 

armatürünün yıllık enerji tüketimi 65.602 Euro olarak hesaplanmıştır.  

 

Bunun 5 yıllık toplamı 65.602 x 5 = 328.008 Euro, gecenin farklı saatlerinde uygulanacak 

loşlaştırma programı ile 5 yılda yapılacak enerji tasarrufu da 328.008 x 0.30 = 98.402,50 Euro 

olarak bulunur. 

 

Buradan, otomasyon sistemi için armatür başına kabul edilebilir maliyet,  otomasyon yatırımı 

ve 5 yıllık işletme maliyeti dahil, 98.402,50 ÷ 6441 = 15,28 Euro ‘yu geçmemelidir. 

 

Bu hesaba göre, Kırcaali ilinde diğer bütün yararlar göz ardı edilse bile, otomasyon için armatür 

başına 15,28 Euro’yu geçmeyen yatırım ve 5 yıllık işletme maliyeti, otomasyon ile sağlanacak 

%30 enerji tasarrufu ile karşılanacaktır. 

 

Armatürlere takılacak olan NB-IoT modülünün ve kontrol yazılımının Türkiye’de yapılması 

halinde, maliyetin donanım ve yazılım kısmına ait hedef yakalanmaktadır. Diğer taraftan, 15,28 

Euro toplam maliyetine, 4G hücresel ağ ekipmanı üreticisinin 5 yıllık lisans bedeli ve yerel 

hücresel ağ (GSM) operatörünün 5 yıllık işletme ve hizmet bedeli de dahil olmalıdır. Bu 

çalışma, her iki firmaya sunulduğunda, toplam bütçeyi aşmayacak şekilde altyapı hizmeti 

vermeyi kabul etmişlerdir. 

 

 

5. SONUÇ:  

 

Yol aydınlatmasında LED ışık kaynaklı armatür kullanımı enerji ve bakım maliyetlerinden 

önemli ölçüde tasarruf sağlarken, NB-IoT teknolojinin sağladığı yeni olanaklarla, 

aydınlatmanın kalitesini ve sürekliliğini artırmak, yeni hizmetler sunarak şehir yaşamını 

kolaylaştırma potansiyeli yanında, LED armatürlerin yol açabileceği ışık kirliliğinin çevreye ve 

kent sakinlerine olan olumsuz etkilerini kabul edilebilir düzeylere indirmek, 5 yılda sadece 

otomasyondan sağlanacak ek enerji tasarrufu ile mümkün hale gelmiştir. 
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EĞİTİM YAPILARINDA AYDINLATMA ENERJİ PERFORMANSININ BEP-TR 

YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ-ERÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TASARIM 

ATÖLYELERİ ÖRNEĞİ 

 

Ahmet Afşin Küçük                     Özlem Sümengen   

 

Evaluation of the Lighting Energy Performance of Educational Buildings with Building 

Energy Performance Calculation Methodology of Turkey - The Case of ERU 

Architecture Faculty’s Design Studios 

 
Depending on the necessity of providing visual comfort conditions; education structures should have adequate 

and uniform lighting. Studios in educational buildings should be evaluated in terms of lighting performance 

considering both visual comfort and energy efficiency principles.  Based on BEP-TR, a calculation model 

developed based on EN-15193 standard for the conditions of Turkey. Design studios in Erciyes University 

Faculty of Architecture was selected as the study area. Firstly with the help of simulations made based on the 

data of the existing lighting elements and the current illumination levels in the volumes were calculated.  In 

order to obtain an energy efficient design; lighting design alternatives that provide visual and psychological 

comfort conditions have been developed depending on the selection of energy efficient light sources, typology of 

lighting fixtures, installation methods and format.  Visual comfort criteria were checked by means of simulations 
and lighting energy consumption values were calculated by BEP-TR method. 

  

Anahtar Kelimeler: BEP-TR, Aydınlatma enerji performansı, Enerji etkin aydınlatma, 

Eğitim yapıları, Görsel konfor 

 

1. GİRİŞ 

 

Artan enerji ihtiyaçları ve enerji maliyetleri, küresel ölçekte değerlendirildiğinde, ülkelerin en 

büyük problemi haline gelmektedir. Tüketilen enerji ile birlikte CO2 salınımının artması da 

küresel ısınmanın en büyük tetikleyicisidir [1]. İnşaat sektörü doğal kaynak tüketimi ve 

salınan emisyonlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Avrupa'da yapılan bir araştırmada, 

inşaat sektörünün enerji kullanımı ile sera gazı emisyonlarının yaklaşık %40'ından sorumlu 

olduğu belirtilmektedir [2]. Bu nedenle ülkelerde bina enerji performansını belirlemeye 

yönelik yönetmelikler, standartlar ve enerji performansı sertifikasyon sistemleri 

geliştirilmektedir. 

 

Özellikle de elektrik enerjisinin verimli kullanılması konusundaki çalışmalar son yıllarda 

önem kazanmıştır. Aydınlatma enerjisi ihtiyaçları da yapıların elektrik enerjisi tüketimini 

önemli ölçüde etkileyen bileşenlerdendir [3]. 

 

Binalarda aydınlatma enerjisi performansı, mekânlarda istenen görsel konfor koşullarını 

yerine getirmek amacıyla harcanan aydınlatma enerjisine bağlı olarak belirlenmektedir. Bu 

bildiri kapsamında EN 12464-1 standardında belirtilen “yeterli aydınlık düzeyinin 

sağlanması, kamaşmanın kontrol edilmesi, aydınlığın düzgün dağılımının ve önerilen renksel 

geriverim değerinin sağlanması” kriterlerinden yeterli aydınlık düzeyinin sağlanması ve 

aydınlığın düzgün dağılımı kriterleri ele alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 

 

AB tarafından aydınlatma enerjisinin hesaplanması için 2002/91/EC yönetmeliğini takiben 

EN 15193 Binalarda Enerji Performansı - Aydınlatma Enerjisi Gereksinimleri standardı 

yayınlanmıştır [4]. Bu standartta hacmin yararlandığı gün ışığı miktarı, kullanılan aydınlatma 

sistemleri, lambalar, aygıtlar, kontrol sistemleri, hacmin bulunduğu coğrafik konum gibi 
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çeşitli değişkenlerden yararlanılarak bir binanın aydınlatma enerjisi ihtiyacı hesaplanmaktadır 

[5]. EN 15193 standardı temel alınarak Türkiye’de binalarda enerji performansı direktifi 

kapsamında ulusal bir hesaplama yöntemi Bina Enerji Performansı (BEP-TR) hazırlanmıştır. 

Türkiye için binalarda aydınlatma enerji performansının hesaplanması, bu yöntemle 

sağlanabilmektedir [6]. 

 

Bu çalışmada, araştırma alanı olarak Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi A Blok 1. katta  

bulunan atölyeler seçilmiştir. Görsel konfor koşullarının istenilen düzeyde olması, farklı 

işlevlerde ve boyutlardaki atölyelerin bulunduğu üniversite yapılarında, görsel ve psikolojik 

konforun iyileştirilmesi, öğrenme performansının yüksek tutulması, motivasyonu ve çalışma 

üretkenliğini arttırması bakımından gereklidir. Bu bağlamda, aydınlatma performansının 

belirlenmesi, aydınlatmanın iç hacimdeki davranışını ve binanın aydınlatılmasının nicel ve 

nitel bağlamda incelenmesini sağlayan, kapsamlı ve detaylı bir yöntem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mevcut binaların aydınlatma performanslarının değerlendirilmesi, görsel konfor 

koşullarındaki yetersizliklerin düzeltilmesi için ve sonraki tasarımlarda kullanılması için 

geribildirim oluşturmaktadır. 

 

Çalışma kapsamında belirlenen atölyelerde; öncelikle mevcut aydınlatma sisteminin sağlamış 

olduğu görsel konfor koşulları belirlenmiş ve BEP-TR yöntemi esas alınarak, ihtiyaç duyulan 

yıllık aydınlatma enerjisi tüketimi hesaplanmıştır. Sonrasında; standartlara uygunluğu, 

değerlendirilen görsel konfor koşullarının sağlanması ve aydınlatma enerji tüketiminin 

azaltılması için enerji etkin aydınlatma ilkelerine göre revizyonlar yapılarak alternatif 

aydınlatma sistemi önerileri geliştirilmiştir. Önerilen revizyonlara ilişkin maliyet analizleri 

yapılarak, enerji verimliliği kavramının çok boyutlu ele alınması kavramının önemi ortaya 

konmuştur. Çalışmada, önerilen iyileştirmeler; yapma aydınlatma sistemi kapsamında olup; 

diğer günışığı faktörü, coğrafi konum, yönelim, kontrol sistemleri, kullanım saatleri ve 

mekânsal özellikler gibi parametreler sabit tutulmuştur. 

 

 

2. ÖRNEK ÇALIŞMA ALANINDA BEP-TR YÖNTEMİNE GÖRE AYDINLATMA 

ENERJİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ 

 

Aydınlatma performansının değerlendirilmesinde; öncelikle incelenecek binalar arasında, 

görsel verimlilik ihtiyacının öncelikli olduğu, eğitim yapıları gelmektedir. Eğitim yapılarında 

aydınlatma tasarımının amacı, kullanıcılar için uygun bir görsel çevre yaratmak ve görsel 

ihtiyaçlarını etkin, konforlu ve minimum enerji tüketerek karşılamalarını sağlamaktır. 

Böylece öğrenme performansı artmaktadır. Atölyelerde öğrencilerin yatay düzlemde okuma 

yazma, çizim ve kesim, düşey düzlemde ise sunumlara odaklanabilmeleri için yeterli ışığın 

sağlanması ve kamaşmanın önlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda da eğitim yapılarında, 

görsel konfor koşullarından ödün vermeksizin enerji tüketiminin minimize edilmesi 

hedeflenmektedir [7]. 

 

Aydınlatma standartlarında, her tipolojiye göre farklı aydınlık düzeyi gerekli olduğundan bu 

çalışmada da öncelikli olarak yeterli aydınlık düzeyinin sağlanması amaçlanmıştır.  

Sağlanması gereken değerler genellikle çalışma düzleminde olduğu gibi, yapılan eylemin 

türüne göre farklı düzlemlerde de belirtilebilmektedir [8]. EN 12464-1:Çalışma Alanlarında 

Işık ve Aydınlatma: Kısım 1 İç mekân Çalışma Alanları standardına göre eğitim/öğretim 

amaçlı binalarda atölyelerde sağlanması gereken aydınlık düzeyi 500 lux olarak 

belirlenmiştir. Aynı zamanda eğitim yapılarındaki eylem türüne göre lambaların renksel 

geriverim (Ra) değerlerinin minimum 80 olması gerekmektedir [9]. 
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2.1 Çalışma Alanının Tanıtılması 

 

Çalışmada; Kayseri ilinde yer alan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi A Blok 1. Katta 

yer alan eğitim atölyeleri Şekil 1’de belirtildiği üzere ele alınmıştır. Eylül-Haziran tarihleri 

boyunca çeşitli eğitim faaliyetleri içerisinde bulunulan, bir iç avlu etrafında simetrik 

konumlanan iki atölyenin her biri yaklaşık 250 m2 kullanım alanına sahiptir. Kat boyunca, 

atölyeler, öğretim elemanlarına ait odalar, iç kantin ve wc’ler yer almaktadır. Atölyeler, gün 

boyu kullanılan mekânlar olduğu için yeterli ve düzgün dağılımlı bir aydınlatmaya sahip 

olmalıdır. Atölye yüzeylerinde ve mobilyalarda genellikle açık renkler kullanılmış olup, uzun 

tek cephelerde bulunan pencere açıklıklarından hacimlere gün ışığı sağlanmaktadır. 

Çalışmada; iyileştirme önerileri ve maliyet analizleri “yapma aydınlatma sistemi” kapsamında 

olup, günışığı faktörü, yönelim, mekânsal mimari özellikler, sabit tutulmuştur.  

 

 
Şekil 1: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi A ve B Blok 1. Kat Planı 

 

Önerilen, duvar, çalışma düzlemi, tavan ve taban malzemesi için yansıtıcılık oranları; tavan 

0.6-0.9, duvarlar 0.3-0.8, çalışma düzlemi 0.2-0.6, taban 0.1-0.5 aralıklarındadır [10]. 

 

2.2 Atölyelerde Aydınlatma Sistemine İlişkin Mevcut Durum Analizi  

 

İç avlu/hol etrafında simetrik olarak konumlanan atölyeler; 23.1m x 10.9 m boyutlarında olup, 

hacim yüksekliği h=4.30 m’dir. Şekil 2’de görüldüğü gibi, tavan boyunca 17 adet nervürlü 

kiriş kullanılmış olup yüksekliği 60 cm olan kirişler arasına sıva üstü olarak yerleştirilen 

mevcut armatürler ile yapay aydınlatma sağlanmaktadır. 

Çalışma düzlemi h=0.85 m olarak kabul edilen atölyelerde, çalışma düzlemi ile aydınlatma 

armatürü arasındaki mesafe yaklaşık olarak 3.45 m’dir. Şekil 2’de görüldüğü gibi; mevcutta; 

ardışık sırada monte edilen 5 adet,  toplamda 45 adet, armatür kullanılmıştır. Aydınlık 

düzeyine ilişkin hesaplamalar ve simülasyonlar Şekil 3’de yer almaktadır, sonuçlar Dialux 

4.12 programı ile elde edilmiştir.  
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Şekil 2:Atölye Tavan Planı ve Mevcut Aydınlatma Sistemi 

 

 
Şekil 3: Atölye-1’de Mevcut Aydınlatma Sistemine İlişkin Aydınlık Düzeyi Değer Eğrileri (Dialux 4,12) 

 

Çizelge 1’de atölyede mevcut durumda kullanılan ışık kaynağı ve armatüre ilişkin veriler yer 

almaktadır. Buna göre, 4095 lümen ışık akısı yayan armatürün şebekeden çektiği güç miktarı 

72 Watt’dır. 

 
Çizelge 1: Armatür Parça Listesi (Dialux 4.12)  

 
 

 

Çizelge 2’de atölyede mevcut aydınlatma sistemine ilişkin hesaplanan aydınlık düzeyi 

değerleri yer almaktadır. Bu değerlere göre çalışma düzlemindeki ortalama aydınlık düzeyinin 

419 lux olduğu görülmektedir. Bu değer,  referans alınan EN 12464-1-“Çalışma Alanlarında 

Işık ve Aydınlatma” standardında gerekli görülen değerleri sağlamamaktadır [9].  
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Çizelge 2: Mevcut Aydınlatma Sistemine Göre Elde Edilen Aydınlık Düzeyi Değerleri (Dialux 4.12) 

 

 
 

2.3Atölyelerde Yapma Aydınlatma Sistemine İlişkin İyileştirme Önerileri 

 

Mevcut durum değerlendirildiğinde; görsel konforun  sağlanarak, şebekeden çekilen güç 

miktarının azaltılması amacı ile led armatürler kullanılarak iyileştirme önerisi yapılmıştır. 

Aynı zamanda; mevcut armatürler sıva üstü olarak monte edildiği ve h=4.30 yükseklikte 

nervürlü kirişlerin arasında yer aldığı için de aydınlık düzeyi sağlanmasında yeterli olamadığı 

gözlenmiştir. İyileştirme önerisinde kirişlerin arasına; askı boyu 1 m olan sarkıt armatürlerin 

monte edilmesi önerilmiştir. Şekil 4’te görüldüğü gibi; çalışma düzlemi ile armatür arasındaki 

mesafe; h=2.45 m’ye indirilmiştir. Montaj hizaları ve armatür sayıları aynı kalmıştır. 

 

 
Şekil 4:Yapma Aydınlatma Sistemi İyileştirme Önerisine İlişkin Aydınlık Düzeyi Değer Eğrileri (Dialux 

4,12) 
 

Çizelge 3’de iyileştirme önerisinde yer alan öneri armatüre ilişkin veriler yer almaktadır. 

Buna göre, 3200 lümen ışık akısı yayan sarkıt led armatürün şebekeden çektiği güç miktarı 

26.5 Watt’dır. Homojen ışık dağılımı sağlayan led armatür, dolaysız ışık yaymaktadır.  

 
Çizelge 3: Armatür parça listesi  (Dialux 4.12) 

 
 

Çizelge 4’de yapma aydınlatma sistemi iyileştirme önerisine ilişkin çalışma düzleminde yer 

alan aydınlık düzeyi değerleri yer almaktadır. Ortalama aydınlık düzeyi 531 lux olarak 

hesaplanan yeni öneri, referans standartlarda gerekli görülen değerleri sağlamaktadır [11]. 
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Çizelge 4: Yapma Aydınlatma Sistemi İyileştirme Önerisine Göre Elde Edilen Aydınlık Düzeyi Değerleri 

 

 
 

 

2.4 Yapma Aydınlatma Sistemine Ait Mevcut Durum ve İyileştirme Önerisine İlişkin 

Yıllık Aydınlatma Enerji Tüketiminin Değerlendirilmesi  

 

BEP-TR aydınlatma enerjisi hesap yöntemi; EN 15193 standardı temel alınarak hazırlanmış 

olup, bu hesaplama yöntemi, binalarda aydınlatma amacıyla tüketilen enerji miktarının 

değerlendirilmesine yönelik hesap adımlarını ve aydınlatma enerjisi gereksinimine ilişkin 

sertifikalandırma amacıyla kullanılabilecek bir sayısal göstergeyi tanıtmaktadır. Bu yöntem, 

mevcut binalar için, yeni veya yenilenecek binaların tasarımı esnasında değerlendirme 

amacıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca aydınlatmaya ayrılan enerji miktarına yönelik 

hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici olma özelliğine sahiptir. Bu doküman ayrıca, binanın 

toplam enerji performansının belirlenmesinde kullanılmak üzere aydınlatma enerjisinin 

hesaplanması için bir yöntem sunmaktadır [6]. 

 

BEP-TR yöntemine göre yapılan hesaplamalarda, atölyelerde yaz ayları ve hafta sonları 

dışında kullanım saatleri esas alınmıştır ve Çizelge 5’te görüldüğü üzere mevcut durumdaki 

yıllık aydınlatma enerjisi tüketimi görsel konfor koşullarının sağlanmamasına rağmen, 

iyileştirme önerisinde kullanılan armatüre göre oldukça yüksektir. Çizelge 5’te yer alan, bir 

hacim veya bölüme ilişkin toplam kurulu aydınlatma gücü (Pn), sabit aydınlık faktörü (FC), 

gün saatleri kullanımı (tD), kullanıma bağlı faktörler (FO), günışığı bağılımlılık faktörü (FD) ve 

gün saatleri dışında kullanım saati (tN) verilerini göstermektedir. AESG, aydınlatma enerjisi 

sayısal göstergesi olup birimi kWh/m2.yıl’dır. Çizelge 5’te görüldüğü üzere yapılan 

iyileştirme önerisi ile yaklaşık 7000 kWh’lik bir tasarruf sağlanmakta olup AESG 

(Aydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi) olarak  elde edilen fark yaklaşık 14 kWh/m2 .yıl’dır. 

 
 Çizelge 5: BEP-TR Yöntemine Göre Yapma Aydınlatma Sistemine Ait Mevcut Durum ve İyileştirme Önerisi 
Aydınlatma Enerjisi Tüketimi 

 

 
 

 

3. ENERJİ ETKİN AYDINLATMA İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA İYİLEŞTİRME 

ÖNERİLERİNİN YAKLAŞIK MALİYET ANALİZİ 

İyileştirme önerilerine ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, 

İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 2019 verilerine göre hazırlanan yaklaşık maliyet hesaplaması 

Çizelge 6’daki gibidir [12]. 
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Çizelge 6:Enerji Etkin Aydınlatma İlkeleri Doğrultusunda Uygulanan İyileştirme Önerilerinin Yaklaşık Maliyet 

Hesaplamaları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 

2019)

 
Kabul tarihi 20.02.2001 olan 4628 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ve kabul tarihi 14.03.2013 olan 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanuna tabi dağıtıcıların son tüketimde ilave ettikleri bedeller, enerji fonu, TRT payı ve ETV 

dâhil ilave vergilendirmeler neticesinde işyerlerinde elektrik tüketim bedeli (kW) 0.7065 

TL’dir [14, 15, 16]. Fonlar ve vergiler dahil elektrik tüketim bedeli (kW) için Çizelge 6’da yer 

alan masrafın vergiler ile birlikte karşılanması için 23.982 kWh tüketime ihtiyaç 

duyulmaktadır. Buna bağlı olarak,  yapılan iyileştirmeler neticesinde 1250 günlük süre 

sonunda yapılan yatırımın geri dönüşünün  sağlanacağı görülmektedir. Bir anlamda;  mevcut 

iyileştirmenin amortisman süresinin yaklaşık 3,5 yıl olduğu görülmektedir.  

 

4. SONUÇ 

 

Eğitim yapılarında görsel konforun iyileştirilmesi, öğrenme performansının yüksek tutulması, 

çalışanların ve öğrencilerin motivasyonu ve çalışma üretkenliği için doğru aydınlatma 

oldukça önemlidir. Diğer mevcut yapılarda olduğu gibi; Eğitim yapılarında da görsel konfor 

koşullarının uluslararası standartlarda yer alan değerlere ulaşması ve minimum enerji 

tüketiminin sağlanması bu çalışma alanında uygulanmaya çalışılmıştır. 

 

Çalışma kapsamında; Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan ele alınan 

atölyelerde çalışma düzlemi üzerinde gerçekleşen aydınlık düzeyleri hesaplanmış ve bulgular 

değerlendirilmiştir.  İyileştirme önerisinde; görsel konfor koşullarının sağlanması öncelikli 

olarak;  enerji etkin tasarım ilkelerine göre ve aynı zamanda mekânsal özellikler ve kat 

yüksekliği göz önünde tutularak led sarkıt armatür kullanımı uygun görülmüştür. İyileştirme 

önerisi mevcut durumla karşılaştırıldığında; BEP-TR aydınlatma hesap yöntemine göre elde 

edilen yıllık aydınlatma enerjisi tüketiminde % 63,194’lik bir azalma sağlandığı 

görülmektedir. Aynı zamanda çalışmada;  enerji verimliliği kavramının çok boyutlu ele 

alınması gereğine bağlı olarak iyileştirme önerilerinin;  maliyet analizleri de yapılarak;  ilk 

yatırım, montaj, de-montaj ve onarım bedellerinin de tüm bu süreçlere dâhil olduğunun altı 

çizilmesi amaçlanmıştır. Yapılan maliyet analizleri sonucunda amortisman süresinin yaklaşık 

3,5 yıl olduğu tespit edilmiştir. Bu süre de birçok kurumda yapılan yatırımlar  için kabul 

edilebilir değerlerdedir. 

 

Mevcut yapıların,  aydınlatma enerji performansının iyileştirilmesinde;  bütüncül bir yaklaşım 

elde edilmesi gereğinden yola çıkılarak seçilen bu eğitim yapısı çalışması ile diğer çalışmalara 

ışık tutması ve tüm mevcut yapıların iyileştirme önerileri için konfor-tüketim-maliyet 

bağlamında; örnek bir yaklaşım teşkil etmesi amaçlanmaktadır.  
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KAPALI KONUT SİTELERİNDE GÖRSEL KONFOR VE AYDINLATMAYA BAĞLI 

ENERJİ TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BURSA BALAT ÖRNEĞİ 

 

Egemen Kaymaz                Banu Manav 

 

Visual Comfort and Lighting Based Evaluation of Energy Consumption in Gated 

Communities: Bursa Balat Example 

 
The aim of this study is to investigate and compare the visual comfort conditions, daylight performance, the amount 

of annual primary lighting energy consumption per square meter and the annual cost of electrical energy in a recently 

built, B class energy certificated gated community in Bursa, through selected twelve sample apartments’ sunlit rooms 

which face different directions and have different external obstructions and angle of visible sky. 

 

Anahtar kelimeler: Konutlar, Görsel konfor, Aydınlatma enerji performansı, Simülasyon  

 

 

1. GİRİŞ 

 

Kentlerdeki yapı stokunu büyük oranda konutlar oluşturmaktadır. Konutların işletme 

aşamasındaki enerji maliyetleri göz önüne alındığında, ısıtma ve soğutma sistemlerinin yanı sıra 

enerji tüketiminin önemli bir bölümünü aydınlatma sistemlerinin oluşturması; iç mekanda 

günışığından azami ölçüde faydalanmayı, yapma aydınlatma yüklerini en aza indirmeyi ve 

bütünleşik aydınlatma sistemi tasarımını gerektirmektedir.  

 

Binalarda aydınlatma enerjisi performansı açısından fiziksel tasarım değişkenleri; binanın konumu 

ve cephe yönlenişi, mekan organizasyonu, hacim boyutları, pencere boyutları, biçimi ve yerleşim 

düzeni, saydam bileşenlerin optik özellikleri, iç yüzeylerin ışık yansıtma özellikleri, güneş kontrol 

elemanlarının kullanımı ve yapma aydınlatma sistemi bileşenlerinin özellikleri ve dış engeller 

olarak özetlenebilir. Tasarımcının kontrolünde olmayan günışığı ise güneşin yıl ve gün içindeki 

pozisyonu, göğün parıltı dağılımı ve aydınlığına bağlıdır. Literatürde tasarım değişkenlerinin 

konutlarda görsel konfor koşulları ve aydınlatma enerjisi performansına etkisini araştıran pek çok 

çalışma yer almaktadır. Örneğin, Heea ve ark. [1] konutlarda saydam bileşenlerin aydınlatma 

enerjisi ve günışığı performansına etkisini araştırmıştır. Acosta ve diğ. [2] DaySim programı ile 

farklı pencere yönelimi, oda geometrisi ve iç mekan yansıtma çarpanlarına bağlı günışığı 

performansının değişimini hesaplamış ve konut hacminde görsel konfor koşullarını iyileştirmeyi 

hedeflemiştir. Li ve diğ. [3] binalarda günışığı performansını etkileyen pencere alanı, cephe 

yönlenişi, cam tipi, güneş kırıcı ve dış engel parametreleri üzerinden Hong Kong’taki konutları 

incelemiştir. Benzer bir çalışmada [4], EnergyPlus programı ile konutların günışığı performansı 

cephe yönlenişi ve iç mekan yansıtma çarpanlarına bağlı olarak karşılaştırılmıştır. Xue ve ark. [5] 

yapı kabuğunda saydam bileşen seçimi, cephe yönlenişi ve gölgeleme elemanı tasarımı 

değişkenlerinin görsel konfor ve enerji tüketimine etkisini simülasyon, hesaplama ve anket 

yöntemiyle araştırmıştır. Makaremi ve diğ. [6] aydınlatma tasarımı ve iç mekan malzemelerinin 

görsel konfora etkisini incelemiştir.  

 

Tasarım değişkenlerinin yanı sıra kullanıcı yoğunluğu, ekipman kullanımı ve çalışma takvimi gibi 

kullanıcıya bağlı faktörler de görsel konfor ve aydınlatma enerjisi tüketimi ile doğrudan ilişkilidir 

[7,8,9]. Bu çalışmanın amacı, konutlarda görsel konfor koşulları, günışığı performansı, günışığına 

bağlı m2 başına düşen yıllık birincil aydınlatma enerjisi tüketim miktarı ve elektrik enerjisi 
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bedelinin, kapalı bir konut sitesindeki farklı yönlere bakan daireler üzerinden kullanıcı tercihleri 

dikkate alınarak incelenmesidir. 

 

 

2. PROJE ALANININ TANITILMASI 

 

Bursa ili Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde yer alan kapalı konut sitesinde alan çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Son 10 yıl içerisinde 12 dönüm parsel alanı içerisine inşa edilen 7 adet 6 katlı 

bloktan oluşan konut sitesi 21.500 m² inşaat alanına ve B sınıfı enerji kimlik belgesine sahiptir. 

Betonarme iskelet ve asmolen döşeme sistemli blokların bodrum katları otopark olarak 

kullanılmaktadır. Bloklar, 232m² kullanım alana sahip 84 adet 4+1 dairelerden oluşmaktadır. Her 

katta iki daire yer almaktadır ve tüm daireler ortak plan şemasına sahiptir. Ortak açık alan etrafına 

yerleştirilmiş blokların yaşam alanları merkeze yönlenmiştir. Blokların birbirine uzaklığı yaklaşık 

8 m’dir. Şekil 1’de referans konut sitesine ait vaziyet planı ve tipik kat planı üzerinde aydınlatma 

simülasyonunda ele alınan çalışma düzlemleri; Şekil 2‘de siteye ait uydu görüntüsü ile dış mekan 

fotoğrafları görülmektedir.  

 

 
Şekil 1. Referans konut sitesine ait vaziyet planı ve tipik kat planı örneği üzerinde incelenen mekanlar 

 

   
Şekil 2. Referans konut sitesine ait uydu görüntüsü ve dış mekan fotoğrafları 

 

Konutların bu çalışma kapsamında ele alınan salon, mutfak, ebeveyn yatak odası ve çocuk odası 

için kullanım alanları sırasıyla 44,5m2, 17,4m2, 14,6m2, 11,8m2’dir. Mutfak ve sirkülasyon 

alanlarında yer döşemesi olarak karo seramik; salon ve odalarda laminat parke kullanılmıştır. 

Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya ile bitirilmiştir. Salon, mutfak ve koridorlarda gizli ışık bandı 

için alçı asma tavan uygulaması yapılmıştır. Dairelerin kat yüksekliği 3m, net tavan yüksekliği 

2,5m’dir. Sıva üzeri boya ile bitirilmiş, yer yer konstrüksiyon üzeri alüminyum kompozit panel 

kaplı dış cephede 3+13+3 mm Low-e özellikteki PVC doğramalar kullanılmıştır. Storların yanı 

sıra balkonlarda 2 adet yatay hareketli 0,75 x 2,65 m alüminyum güneş kontrol elemanları yer 

almaktadır. 
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2.1 Anket Çalışması 

 

Çalışmanın ilk adımında konut kullanıcı profili ve davranışları, kullanıcıların görsel konfor 

memnuniyet düzeyi ve aydınlatma enerjisi tasarruf algısı bir anket çalışmasıyla araştırılmıştır. 

Anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde konutta yaşayan kişi sayısı, konut 

sakinlerinin yaşları ve cinsiyetleri, eğitim ve çalışma durumları, konutta ikamet süreleri, mülkiyet 

durumları, evde geçirdikleri süreler gibi demografik özellikler ve kullanıcı davranışına yönelik 

veriler yüzde dağılımlarına göre incelenmiştir. Anket toplam 56 kişiye uygulanmış ve ankete 

katılım oranı %66,6 olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22,0 programı aracılığıyla 

hesaplanmış, kullanıcı profilleri oluşturulmuştur. 

 

Ankete katılanların cinsiyete göre dağılımına bakıldığında %33,9’si erkek, %66,1’i kadındır. 

Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında %3,6’sı 18-25, %35,7’si 26-35, %26,8’i 36-45, %26,8’i 

46-55 yaş aralığında ve %7,1’i 66 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların eğitim düzeyi; %17,9 'unun 

lise, %67,9'u üniversite ve % 14,3'ünün lisansüstü mezunu olduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların %53,6'sı çalışıyor, %33,9'u çalışmıyor %10,7'si emekli ve %1,8'i öğrenci seçeneğini 

işaretlemiştir. Konut sitesindeki ikamet süreleri incelendiğinde; kullanıcıların çoğunluğunun 

(%96,4) 1-5 yıl süresince aynı sitede yaşadığı belirlenmiştir. Hane halkı sayısına bakıldığında 

dairelerin %3,6’sında 1, %21,4’ünde 2, %28,6’sında 3, %42,9’unda 4, %3,6’sında 5 ve üzeri kişi 

yaşamaktadır. Konut kullanıcılarının %46’sı kiracı, %54’ü ise mal sahibidir. Yaz ve kış aylarında 

hafta içi evde bulunma sürelerinin ortalaması için katılımcıların %29,5’i tüm gün evdeyim, 

%45,5’i mesai saatleri dışında evdeyim, %25’i diğer seçeneğini işaretlemiştir. Hafta sonu evde 

bulunma sürelerinin ortalamasına bakıldığında, %19,6 genellikle tüm gün evdeyim, %37,6 sabah 

saatleri, %5,3 öğle saatleri, %21,5 akşam saatlerinde evdeyim, %16 genellikle tüm gün 

dışarıdayım seçeneğini işaretlemiştir. Konutunuzda en çok hangi mekanda vakit geçiriyorsunuz 

sorusunda katılımcıların %44,6’sı salon, %28,6’sı mutfak, %23,2’si oturma odası ve %3,6’sı diğer 

cevabını vermiştir. Anketin ikinci bölümünde katılımcılara günışığı alan mekanlardaki aydınlatma 

düzenleriyle ilgili sorular yöneltilmiş; aydınlatma aygıtları, lamba türü, ışık rengi ve en sık 

kullanılan odada duvar, döşeme, mobilya ve donatı renk tercihleri sorulmuştur (bakınız Çizelge 

1). 

 
Çizelge 1. Kullanıcıların günışığı alan odalarda aydınlatma elemanları, ışık ve boya rengi tercihleri (yüzdelik değer) 

 
Sarkıt 

lamba 

Duvar 

apliği 
Işıklı tavan Spotlar 

Ayaklı 

Lambader  

Masaüstü 

Aygıtlar 
Diğer 

Mutfak 54,1 1,7 22,1 20,4 1,7   

Salon 46,6 5,1 26,2 18,7 3,4   

Ebeveyn y. odası 52,7 8,5 8,2 17 3,4 3,4 6,8 

Odalar 89,8 1,7 3,4 1,7 3,4   

Lamba türü 
Enkandesan Lamba Kompakt Flüoresan Lamba LED Sistem 

20,6 15,6 63,8 

Işık rengi (lamba)  
Soğuk beyaz Ilık beyaz - günışığı Sıcak sarı 

15,5 51,7 32,8 

Boya renkleri: Açık Orta Koyulukta Koyu 

Duvar  82,8 13,8 3,4 

Döşeme 53,4 29,3 17,2 

Mobilya ve donatılar 41,4 32,8 25,9 

 

Yukarıda görüldüğü gibi, katılımcılar tüm mekanlarda sarkıt lambanın yanı sıra mutfakta ve 

salonda ışıklı tavan ve spot; odalarda ise diğer aydınlatma aygıtlarını kullandıklarını belirtmiştir. 

Lamba türü için en fazla LED sistemler ve ılık beyaz - günışığına yakın renkteki ışık kaynakları 

tercih edilmiştir. Anket sonuçlarına göre duvar, döşeme, mobilya ve donatılarda ağırlıklı olarak 
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açık renkler tercih edilmektedir. Anket katılımcılarının yalnızca %3,4’ü iç mekan tasarımında bir 

uzmanla çalıştığını belirtmiştir. Konutunuzun en sık kullanılan mekanındaki renk seçiminde 

öncelikle neye dikkat ettiniz sorusuna katılımcıların %13,8’i hoşuma giden rengi seçtim, %56,9’u 

iç mekanla uyumuna dikkat ettim, %24,1 evimin aydınlık görünmesine dikkat ettim ve %5,2’si 

renk konusunu dikkate almadım cevabını vermiştir. Kullanıcıların %82,8’i konutunda kamaşmaya 

neden olan herhangi bir durum olmadığını, %13,8’i güneş ışığı, %3,4’ü diğer nedenlerden ötürü 

(parlak bir yüzey, lamba ışığı, vb.) kamaşma olduğunu ifade etmiştir. Anketin üçüncü bölümünde, 

aydınlık düzeyi, renk, konforsuzluk kamaşması, dış görüş ve enerji tüketimine ilişkin görüşler 5’li 

likert ölçeği ile değerlendirilerek görsel konfor ve aydınlatma enerjisi tasarruf algısına yönelik 

ortalama ilgi düzeyi hesaplanmıştır (Bakınız Çizelge 2). 
 

Çizelge 2. Görsel konfor memnuniyet ve aydınlatma enerjisi tasarrufu ilgi düzeyi sonuçları 

G
ö

r
se

l 
K

o
n

fo
r 

 

 Görüşler 
Toplam 

Puan 

 ''Yaşam alanımda güneşten kaynaklı kamaşma yaşamıyorum'' 3,47 

 ''Günışığı açısından yaşama alanımın konumu ve baktığı yönden memnunum'' 4,10 

 ''Yaşama alanımın gündüz doğal aydınlık düzeyi yeterlidir'' 4,17 

 ''Yaşama alanımdaki pencere sayısı, konumu ve büyüklüklüleri günışığı açısından yeterlidir'' 4,21 

 ''Yaşama alanımdan gündüz dış ortamla yeterli görsel ilişki kurmak mümkündür'' 4,17 

 ''Yaşama alanımın akşam genel aydınlık (lamba ışığı) düzeyi yeterlidir'' 4,07 

 ''Yaşama alanımın duvar ve döşeme renk seçiminden memnunum'' 4,03 

 Görsel Konfor Algısına İlişkin Ortalama Memnuniyet Düzeyi 4,03 

A
y

d
ın

la
tm

a
 E

n
er

ji
si

   ''İç mekan renk seçimimde konutumun aydınlık ve ferah görünmesini göz önünde bulundurdum'' 3,88 

 ''Lamba satın alırken enerji sınıfına ve verimliliğine dikkat ederim'' 4,22 

 ''Enerji tüketimini düşüreceğini bilsem, iç mekan renk tercihlerimi değiştiririm'' 3,17 

 ''Enerji tüketimini düşüreceğini bilsem, kullandığım lambaları değiştiririm'' 3,67 

 ''Enerji tüketimini düşüreceğini bilsem, kullandığım aydınlatma aygıtlarını değiştiririm'' 3,78 

 ''Enerji tüketimini düşüreceğini bilsem, salonumun manzara yönünün değişmesini kabul ederdim'' 2,33 

 ''Yaşam standardım ve konforum düşmeden, enerji tüketimimin azaltılması için ek maliyetlere 

katlanırım'' 

3,72 

Aydınlatma Enerjisi Tasarruf Algısına İlişkin Ortalama İlgi Düzeyi 3,53 

1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum 

 

Çizelge 2’de yer alan sonuçlara bağlı olarak konut kullanıcılarının görsel konfor koşullarına ilişkin 

memnuniyet düzeyinin (%80,6) aydınlatma enerjisi tasarrufu ilgi düzeyinden (%70,6) yüksek 

olduğu söylenebilir. Anketin "Bu siteden tekrar konut satın alacak olsaydınız hangi blok ve daireyi 

tercih ederdiniz?" sorusuna katılımcıların %,3,4’ü manzara, %6,9’u günışığı, %6’sı gürültü 

problemi, %6’sı ısınma problemi nedeniyle başka bir blok ve daireyi tercih edeceğini bildirmiş, 

%32,8’si yanıtlamamış, %43,1’i ise aynı konumu seçeceğini belirtmiştir. 

 

2.2. Simülasyon Çalışması 

 

Çalışmanın ikinci adımında seçilen 4 referans konut bloğunun 1., 3. ve 5. katında yer alan, aynı 

mimari özelliklere, farklı engel açısı ve cephe yönlenişine sahip birimleri (daireleri) DIALux evo 

8.0 programı ile modellenmiştir. Tüm yılı temsilen 21 Haziran (CIE standart açık gök) ve 21 Aralık 

(kapalı gök) tarihleri ve bir günü temsil eden 09.00 (sabah), 12.00 (öğlen), ve 15.00 (öğleden 

sonra) saatleri için günışığı simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Pencere orta noktası ile engelin üst 

kotu arasında kalan engel açısı ve karşı bina (IO, OB) ve yatay saçak (IO, OV) için engel indisi BEP 

hesap yöntemine göre belirlenmiştir [10]. Çizelge 3’te faydalı günışığı aydınlığı yöntemi (UDI) 

esas alınarak konut mekanlarında görsel konforsuzluğa neden olan ve ek bir yapma aydınlatma 

gerektiren düşük (<100 lx) aydınlık ya da görsel konforsuzluğa neden olabilecek yüksek (>3000lx) 

aydınlık düzeyi değerleri koyu renkle işaretlenmiştir.  
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Çizelge 3. Farklı cephe yönlenişlerine sahip 12 daire için 21 Haziran ve 21 Aralık günışığı hesap sonuçları 

A BLOK 

1. Kat (Örneklem 1) 3. Kat (Örneklem 2) 5. Kat (Örneklem 3) 
21 Aralık 21 Haziran 21Aralık 21 Haziran 21 Aralık 21 Haziran 

Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo 

Salon (D) 
S.O:%26,9 
h:0,8m  

09:00 19,3 0,20 2954 0,067 21,8 0,22 3049 0,07 5,64 0,37 168 0,31 

12:00 84,7 0,20 282 0,22 95,7 0,22 244 0,28 24,7 0,37 82,8 0,41 

15:00 72,7 0,20 132 0,30 69,7 0,40 161 0,32 21,2 0,37 67,4 0,40 

Engel Açısı 9,5°(IO, OB: cos 1,5x9,6=0,96) 5,6° (IO, OB: cos1,5x,5,6=0,98) 1,7° (IO, OB: cos1,5x1,7=0,99) 

Yemek 
Masası (D) 
h:0,85m  

09:00 7,38 0,66 372 0,73 10,2 0,67 483 0,72 6 0,74 228 0,76 

12:00 32,3 0,66 119 0,73 44,6 0,67 139 0,70 26,3 0,73 98,5 0,77 

15:00 27,7 0,66 68,2 0,7 76,1 0,81 100 0,73 22,6 0,73 77,3 0,82 

Mutfak (D) 
S.O:%40,2 
h:0,8m 

09:00 23 0,19 5128 0,064 24,9 0,21 5311 0,08 14,4 0,24 691 0,32 

12:00 101 0,19 326 0,27 109 0,21 389 0,29 63,1 0,24 196 0,30 

15:00 86,4 0,19 146 0,25 120 0,35 160 0,27 54,2 0,24 129 0,34 

Engel Açısı 11,5°(IO, OB:cos1,5x11,5=0,95) 6,8° (IO, OB: cos 1,5x6,8=0,98) 2,1° (IO, OB: cos1,5x2,1=0,99) 

Mutfak 

Tezgahı (D) 
h:0,85m 

09:00 4,80 0,45 313 0,58 4,95 0,51 394 0,61 3,54 0,45 207 0,53 

12:00 21 0,45 83,6 0,42 21,7 0,51 98,5 0,52 15,5 0,46 54,8 0,48 

15:00 18 0,45 43,1 0,34 38,8 0,43 40,7 0,40 13,3 0,46 41,4 0,39 

E.Y. Odası (K) 
S.O:%29,4 
 h:0,8m 

09:00 26,1 0,41 191 0,52 31,2 0,39 248 0,48 18,8 0,57 204 0,68 

12:00 114 0,41 188 0,49 137 0,39 224 0,46 82,3 0,57 177 0,67 

15:00 98,1 0,41 198 0,46 187 0,60 228 0,46 70,6 0,57 180 0,65 

Engel Açısı 31,1°(IO, OB:cos1,5x31,1=0,68) 19,4°(IO,OB:cos1,5x19,4=0,87) 5,7°(IO,OB:cos1,5x5,7=0,98) 

Ç. Odası (B) 
S.O:%51,3 
h:0,8m 

09:00 48,2 0,40 336 0,57 48,1 0,40 336 0,57 27,1 0,53 263 0,66 

12:00 211 0,40 368 0,52 211 0,40 369 0,52 119 0,53 265 0,63 

15:00 181 0,40 1329 0,56 4217 0,30 1339 0,57 102 0,53 456 0,58 

Engel Açısı 4,1° (IO,OV:cos1,33x4,1=0,99) 6,7°(IO,OV:cos1,33x6,7=0,98) 22,1°(IO,OV:cos1,33x22,1=0,87) 

C BLOK 

1. Kat (Örneklem 4) 3. Kat (Örneklem 5) 5. Kat (Örneklem 6) 

21 Aralık 21 Haziran 21Aralık 21 Haziran 21 Aralık 21 Haziran 
Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo 

Salon (GD) 
S.O:%26,9 
h:0,8m 

09:00 17,3 0,15 200 0,22 20,7 0,19 484 0,21 5,65 0,38 118 0,36 

12:00 76 0,15 459 0,16 90,6 0,19 265 0,25 24,7 0,38 90 0,39 

15:00 65,2 0,15 134 0,20 77,8 0,19 170 0,27 21,2 0,38 69,8 0,48 

Engel Açısı 16,9°(IO,OB:cos1,5x16,9=0,90) 10,1°(IO,OB:cos1,5x10,1=0,96) 3,7° (IO, OB: cos1,5x3,7=0,99) 

Yemek 
Masası (GD) 
h:0,85 m 

09:00 5,96 0,64 86,2 0,73 9,09 0,62 203 0,75 5,70 0,70 118 0,80 

12:00 26,1 0,64 160 0,76 39,8 0,62 139 0,65 25 0,70 104 0,74 

15:00 22,4 0,64 60,9 0,70 34,2 0,62 95,5 0,65 21,4 0,71 76,2 0,75 

Mutfak (GD) 
S.O:%40,2 

h:0,8m 

09:00 22,9 0,19 446 0,34 24,9 0,17 477 0,24 14,5 0,24 198 0,32 

12:00 100 0,19 513 0,31 109 0,17 564 0,26 63,5 0,24 213 0,30 

15:00 86,1 0,19 183 0,23 93,5 0,17 209 0,21 54,5 0,24 155 0,31 

Engel Açısı 15,3°(IO,OB:cos1,5x15,3=0,92) 9,1°(IO,OB:cos1,5x9,1=0,97) 2,8°(IO,OB:cos1,5x2,8=0,99) 

Mutfak 
Tezgahı (GD) 
h:0,85m 

09:00 3,46 0,58 118 0,55 4,23 0,56 120 0,57 3,46 0,50 65,7 0,42 

12:00 15,2 0,58 125 0,58 18,5 0,56 142 0,61 15,2 0,50 59,7 0,47 

15:00 13 0,58 31,8 0,54 15,9 0,56 40,9 0,57 13 0,50 43,8 0,53 

E.Y. Odası 
(KD) 
S.O:%29,4 
h:0,8m 

09:00 28,3 0,47 3831 0,19 32,3 0,45 4623 0,19 19,1 0,60 668 0,62 

12:00 124 0,48 261 0,59 141 0,45 303 0,56 83,7 0,60 218 0,67 

15:00 106 0,48 198 0,60 121 0,45 218 0,58 71,8 0,60 175 0,74 

Engel Açısı 4,1° (IO,OV:cos1,33x4,1=0,99) 6,7°(IO,OV:cos1,33x6,7=0,98) 22,1°(IO,OV:cos1,33x22,1=0,87) 

Ç. Odası (KB) 
S.O:%51,3 
 h:0,8m 

09:00 50,2 0,44 357 0,57 48,1 0,40 342 0,54 27,2 0,53 256 0,63 

12:00 220 0,44 370 0,56 211 0,40 356 0,54 119 0,53 260 0,64 

15:00 189 0,44 475 0,52 181 0,40 456 0,49 102 0,53 316 0,60 

Engel Açısı 4,1° (IO,OV:cos1,33x4,1=0,99) 6,7°(IO,OV:cos1,33x6,7=0,98) 22,1°(IO,OV:cos1,33x22,1=0,87) 

D BLOK 

1. Kat (Örneklem 7) 3. Kat (Örneklem 8) 5. Kat (Örneklem 9) 

21 Aralık 21 Haziran 21Aralık 21 Haziran 21 Aralık 21 Haziran 

Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo 

Salon (GB) 
S.O:%26,9 

h:0,8m 

09:00 19,6 0,19 177 0,25 21,8 0,22 219 0,26 5,88 0,35 90,4 0,37 

12:00 85,8 0,19 223 0,24 95,5 0,22 252 0,26 25,8 0,34 83,4 0,33 

15:00 73,7 0,19 563 0,19 82 0,22 605 0,21 22,1 0,34 107 0,36 

Engel Açısı 46,6°(IO,OB: cos1,5x46,6=0,34) 32,2°(IO,OB:cos1,5x32,2=0,66) 10,5°(IO,OB:cos1,5x10,5=0,96) 

Yemek 
Masası (GB) 
h:0,85m 

09:00 7,74 0,65 86,3 0,73 10,2 0,65 118 0,73 6 0,74 82,5 0,81 

12:00 33,9 0,65 101 0,75 44,6 0,66 132 0,74 26,3 0,74 85,6 0,82 

15:00 29,1 0,65 219 0,74 38,3 0,66 270 0,73 22,5 0,74 127 0,78 
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Mutfak (GB) 
S.O:%40,2 
h:0,8m 

09:00 23,8 0,23 137 0,31 24,9 0,19 149 0,29 14,4 0,26 127 0,36 

12:00 104 0,23 184 0,29 109 0,19 193 0,26 62,9 0,26 142 0,34 

15:00 89,6 0,23 688 0,35 93,6 0,19 763 0,28 54 0,26 256 0,31 

Engel Açısı 9,2°(IO,OB: cos1,5x9,2=0,97) 5,4°(IO,OB: cos1,5x5,4=0,99) °1,5(IO,OB: cos1,5x=0,99) 

Mutfak 
Tezgahı (GB) 
h:0,85m 

09:00 4,52 0,54 33 0,43 4,68 0,57 37 0,45 3,59 0,47 40,4 0,41 

12:00 19,8 0,54 44,7 0,49 20,5 0,57 46,2 0,48 15,7 0,47 45,7 0,43 

15:00 17 0,54 189 0,57 17,6 0,57 205 0,60 13,5 0,47 73 0,47 

E.Y. Odası 
(KB) 
S.O:%29,4 

h:0,8m 

09:00 24 0,38 593 0,53 29,5 0,36 628 0,51 18,9 0,56 322 0,53 

12:00 105 0,38 813 0,68 129 0,37 891 0,64 82,7 0,56 283 0,60 

15:00 90,1 0,39 185 0,42 111 0,36 231 0,42 70,9 0,56 194 0,65 

Engel Açısı 4,1° (IO,OV:cos1,33x4,1=0,99) 6,7°(IO,OV:cos1,33x6,7=0,98) 22,1°(IO,OV:cos1,33x22,1=0,87) 

Ç. Odası (KD) 
S.O:%51,3 
h:0,8m 

09:00 48,1 0,40 3248 0,34 48,1 0,40 3242 0,34 27,3 0,52 867 0,65 

12:00 211 0,40 465 0,50 211 0,40 463 0,50 120 0,52 315 0,62 

15:00 181 0,40 348 0,54 181 0,40 348 0,54 103 0,52 262 0,65 

Engel Açısı: 31,3°(IO,OV:cos1,33x31,3=0,74) 7,4°(IO,OV:cos1,33x7,4=0,98) 11,9°(IO,OV:cos1,33x11,9=0,96) 

G BLOK 

1. Kat (Örneklem 10) 3. Kat (Örneklem 11) 5. Kat (Örneklem 12) 

21 Aralık 21 Haziran 21Aralık 21 Haziran 21 Aralık 21 Haziran 
Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo Eort Uo 

Salon (K) 
S.O:%26,9 
h:0,8m 

09:00 18,1 0,15 134 0,21 21,5 0,21 171 0,28 5,60 0,40 70,9 0,61 

12:00 79,2 0,15 125 0,22 94 0,21 150 0,26 24,5 0,40 66,1 0,45 

15:00 68 0,15 201 0,23 80,7 0,21 242 0,25 21 0,40 80 0,39 

Engel Açısı 13,2°(IO,OB:cos1,5x13,2=0,94) 7,5°(IO,OB:cos1,5x7,5=0,98) 2,4°(IO,OB:cos1,5x2,4=0,99) 

Yemek 
Masası (K) 
h:0,85m 

09:00 6,03 0,60 60,3 0,61 9,27 0,61 93,9 0,63 5,72 0,70 75 0,74 

12:00 26,4 0,59 54,9 0,63 40,6 0,61 87,7 0,64 25,1 0,70 71,9 0,76 

15:00 22,7 0,59 77,8 0,72 34,9 0,61 114 0,71 21,5 0,70 77,8 0,78 

Mutfak (K) 
S.O:%40,2 
h:0,8m 

09:00 23,4 0,18 182 0,23 24,9 0,16 207 0,20 14,5 0,23 160 0,29 

12:00 102 0,19 159 0,24 109 0,16 175 0,20 63,7 0,23 135 0,30 

15:00 87,8 0,18 159 0,25 93,6 0,16 173 0,20 54,6 0,23 136 0,31 

Engel Açısı 13,7°(IO,OB:cos1,5x13,7=0,93) 8,1°(IO,OB:cos1,5x8,1=0,97) 2,3°(IO,OB:cos1,5x2,3=0,99) 

Mutfak 
Tezgahı (K) 

h:0,85m 

09:00 3,86 0,54 37,5 0,45 4,21 0,56 41,6 0,57 3,45 0,50 45,1 0,55 

12:00 16,9 0,54 34,5 0,44 18,4 0,56 34,5 0,56 15,1 0,50 39,3 0,50 

15:00 14,5 0,55 36,6 0,44 15,8 0,56 34,8 0,53 13 0,50 40,8 0,53 

E.Y. Odası (D) 
S.O:%29,4 
h:0,8m 

09:00 27,5 0,44 182 0,56 32,5 0,42 209 0,54 19 0,59 176 0,72 

12:00 120 0,44 202 0,53 142 0,42 233 0,51 83,1 0,59 177 0,69 

15:00 103 0,44 925 0,65 122 0,42 977 0,63 71,3 0,59 315 0,62 

Engel Açısı 47,2°(IO,OB:cos1,5x47,2=0,32) 32,1°(IO,OB:cos1,5x32,1=0,66) 10,3°(IO,OB:cos1,5x10,3=0,96) 

Ç. Odası (G) 
S.O:%51,3 
h:0,8m 

09:00 48,2 0,40 395 0,51 48,2 0,41 396 0,51 26,9 0,52 288 0,60 

12:00 211 0,40 787 0,53 211 0,41 785 0,53 118 0,52 369 0,59 

15:00 181 0,40 717 0,54 181 0,41 724 0,54 101 0,52 462 0,61 

Engel Açısı 4,1° (IO,OV:cos1,33x4,1=0,99) 6,7°(IO,OV:cos1,33x6,7=0,98) 22,1°(IO,OV:cos1,33x22,1=0,87) 

*Tvis: 0,74, SHGC: 0,68, rtavan: 0,9, rduvar: 0,75,  rdöşeme: 0,4, ryer örtüsü: 0,2, MF:0,8 alınmıştır. 

 

Çalışmanın üçüncü adımında önerilen aydınlatma tasarımı ile ele alınan çalışma düzlemlerinde 

IESNA [11] ve BS-EN 12464-1 [12] standartlarında yer alan minimum aydınlık düzeyi (Em*) ve 

düzgünlüğün (Uo*) sağlanması, kamaşma indisinin aşılmaması (UGRL*) hedeflenmiştir. 

Lambaların renk sıcaklığı (Tc) ve renksel geriverim indisi (CRI) gibi aydınlığın niteliğiyle ilgili 

özellikleri dikkate alınarak tefrişle uyumlu bir iç aydınlatma projesi önerilmiştir. Aydınlatma 

modeli için DIALux kütüphanesinden seçilen lamba ve armatürlerin sektörde mevcut ürünler ile 

uyumu, mimari proje, elektrik projesi ve kullanıcı anket sonuçları göz önünde bulundurulmuştur. 

Konut iç mekan aydınlatılmasında kullanılan lamba ve aygıtların özellikleri ve günışığının 

olmadığı durum için yapma aydınlatma simülasyonu hesap sonuçları Çizelge 4’te yer almaktadır. 

 

Çalışmanın son adımında DesignBuilder v 6.1 programı ile kullanma süresi, günışığı sensörleri ve 

manuel anahtar sistemi dikkate alınarak referans konut bloklarının enerji modeli oluşturulmuştur. 

Bursa’nın iklimsel verilerine dayalı detaylı dinamik hesaplama yapılarak konut birimlerinin 

ortalama günışığı faktörü (ADF), yıllık aydınlatma enerjisi gereksinimi (kWh), m2 başına düşen 
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yıllık birincil aydınlatma enerjisi tüketimi (kWh/m2) ve TEDAŞ’ın güncel tarifesi üzerinden yıllık 

elektrik enerjisi bedeli hesaplanmıştır (Bakınız Çizelge 5).  

 
Çizelge 4. Konut birimlerine ait yapma aydınlatma tasarım girdileri, referans değerler, lamba ışığı hesap sonuçları 

 

Aygıt 

Türü 

Aydınlatma 

Biçimi 

Lamba 

Özelliği 

Ürün 

Görseli 

Yapma Aydınlatma için Hesap Sonuçları ve 

Referans Değerler [12, 13]* 

Düzlem Emin Uo UGRL Emin* Uo* UGRL* 

a. Işıklı 
Tavan  
(asma 
tavana 

monte sıva 
üstü aygıt) 

Endirekt 

 

LED 

φ:1220lm 

P: 20W 

η:61lm/W 

Tc: 3000K 

CRI: 80  

Salon  
Genel 
Aygıtlar: 
16a+14b 
+1c 

246 0,72 21,3 
150-
200 

0,40 22 

b. Spot  
(asma 
tavana 

gömme sıva 
altı aygıt) 

Direkt 

 

LED 

φ:350lm 

P: 5W 

η:70lm/W 

Tc: 3000K 

CRI: 80  

Yemek 
Masası  
Bölgelik 

Aygıtlar: 
4d 

501 0,85 14,2 500 0,40 22 

c. Sarkıt 
lamba 
(sıva üstü 

aygıt) 

Karma 

 

LED 

φ:1400/1683lm  

P: 13/17W 

η:90,6/99lm/W 

Tc: 2700K 

CRI:90  

Mutfak 
Genel  
Aygıtlar 

8a+8b+1c 

313 0,61 21,7 300 0,60 22 

d. Sarkıt 
lamba 
(sıva üstü 
aygıt) 

Karma 

 

K.Flüoresan 

φ:625lm 

P: 16W 

η:39,1lm/W 

Tc: 2700K 

CRI: 80  

Mutfak 
Tezgahı 
Bölgelik 
Aygıtlar: 

10e 

560 0,64 20,1 500 0,60 22 

e. Şerit 
LED 
(üst mutfak 

dolaplarının 
altına 
monte) 

Direkt 

 

LED 

φ:159lm 

P: 1,5W 

η:106lm/W 

Tc: 4000K 

CRI: 80  

E.Yatak  
Odası 
Genel  
Aygıtlar: 
1c+2f 

100 0,63 <10 100 0,60 ≤19 

f. Masa 
Lambası 
(komodin 
üzerinde) 

Yarı Endirekt 

 

LED 

φ:151lm 

P: 2 W 

η:75,5lm/W 

Tc: 2700K 

CRI: 90  

Ç.Odası 
Genel 

h:0,8 
Aygıtlar 
1c+1f 

105 0,63 <10 100 0,60 ≤19 

DIALux evo kütüphanesinde yer alan Arlight, EAE ve FLOS firmalarının armatür kataloğu referans alınmıştır. 

Sütun no 1’deki aygıt türleri içerisinden belirli adette aygıt seçilerek sütun no 5’teki senaryolar oluşturulmuştur. 

 

Çizelge 5. Ele alınan 12 daireye ait ortalama günışığı faktörü ve aydınlatma enerjisi tüketimi simülasyon sonuçları 

 

 1. Kat (Örneklem 1,4,7,10) 3. Kat (Örneklem 2,5,8,11) 5. Kat (Örneklem 3,6,9,12) 

ADF kWh kWh/m2 TL ADF kWh kWh/m2 TL ADF kWh kWh/m2 TL 

A
 B

L
O

K
 

Salon (D) 1,62 1372 31,77 737 1,77 1334 30,91 717 1,26 1358 31,45 729 

Mutfak (D) 1,99 1296 66,97 696 2,25 1220 63,04 655 1,42 1211 62,59 650 

E. Y. Odası 

(K) 
1,81 80,5 5,20 

43 
2,11 76 4,98 

40,8 
2,14 73,5 0,482 

39,5 

Çocuk Odası 

(B) 
1,77 21,3 2,21 

11,4 
1,73 21,3 2,22 

11,4 
1,72 21,3 2,22 

11,4 

C
 B

L
O

K
 

Salon (GD) 1,53 1411 32,68 758 1,79 1377 31,9 740 1,31 1364 31,59 733 

Mutfak (GD) 1,55 1330 68,74 714 1,72 1235 63,8 663 1,27 1204 62,19 647 

E. Y. Odası 

(KD) 
1,78 73 4,8 

39,2 
1,97 72,4 4,7 

38,9 
1,98 72,5 4,7 

38,9 

Çocuk Odası  2,06 21,3 2,21 11,4 2,01 21,3 2,21 11,4 2,01 21,3 2,21 11,4 
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D
 B

L
O

K
 

Salon (GB) 1,65 1328 30,74 713 1,82 1286 29,77 691 1,26 1284 29,75 690 

Mutfak (GB) 1,58 1572 81,22 844 1,8 1408 72,73 756 1,25 1440 74,38 774 

E. Y. Odası 

(GD) 
1,65 75 4,95 

40,3 
1,96 73,6 4,82 

39,5 
2,11 73,4 4,72 

39,4 

Ç. Odası (KD) 2,28 21,3 2,21 11,4 2,27 21,3 2,21 11,4 2,33 21,3 22,2 11,4 

G
 B

L
O

K
 

Salon (K) 1,51 1325 30,68 712 1,77 1301 30,14 699 1,24 1288 29,84 692 

Mutfak (K) 1,85 1498 77,40 805 2,05 1407 72,71 756 1,34 1422 73,48 764 

E. Y. Odası 

(D) 
1,70 76,5 5,01 

41,1 
1,89 73,5 4,82 

39,5 
1,88 75,3 4,9 

40,4 

Çocuk Odası 
(G) 

1,85 21,3 2,21 
11,4 

1,84 21,3 2,21 
11,4 

1,84 21,3 2,21 
11,4 

*1 kWh:  0,537508 TL olarak alınmıştır (TEDAŞ konut aboneleri için Haziran 2019 elektrik bedeli)  

 

Yıllık aydınlatma enerjisi tüketimi ve maliyeti açısından blok bazında en yüksek fark %13 ile A 

blok 3. kat (Örneklem 2) ve D blok 1. kat (Örneklem 7) arasındadır (345 kWh, 184,5 TL). Kat 

bazında ise en yüksek farkın %6,3 ile D blok 1. kat ve 5. kat (Örneklem 9) arasında olduğu (177,6 

kWh, 93,9 TL) hesaplanmıştır. Tüm odalarda saydamlık oranı sınır değerin üstünde olsa da 

(≥%20), çatının 1 m çıkma yapan saçağı ve hacim derinliği nedeniyle 5. kattaki dairelerin salon 

ve mutfaklarında BS 8206-2 [13] standardında yer alan ADF sınır değerinin (≥%1,5) altında 

kaldığı görülmektedir (Çizelge 5). 

 

 

3. SONUÇ 

 

Bu çalışmada, Bursa’nın hızla gelişen, üst gelir düzeyine hitap eden konut bölgesinde yer alan 

kapalı bir konut sitesinde farklı yöne bakan blokların aynı mimari özelliğe sahip, 1., 3., ve 5. 

katındaki dairelerinin kullanım aşamasındaki iç mekan görsel konfor koşulları günışığı ve 

aydınlatma enerjisi performansları karşılaştırılmıştır. Bu amaçla ilk olarak referans konut sitesinin 

kullanıcıları ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve kullanıcı profilleri belirlenmiş; ardından 

aydınlatma ve enerji modelleri oluşturulmuş; seçilen dairelerin yılın belirli tarihlerini temsil eden 

günleri için günışığı ve yapma aydınlatma hesap sonuçları, günışığı performansı ve buna bağlı 

aydınlatma enerjisi tüketimleri karşılaştırılmıştır. Cephe yönlenişi ve engel açısı konutlarda 

aydınlatma performansını etkileyen tasarım değişkenlerindendir. Konutlarda enerji tüketimini 

optimize etmek için ön tasarım aşamasında gölge analizi yapılmalı, binalar birbirleri için engel 

teşkil etmeyecek şekilde vaziyet planında yerleştirilmelidir. Mekan organizasyonunun 

oluşturulmasında kullanıcıya bağlı faktörler belirlenerek, gün içerisinde en sık kullanılan yaşama 

mekanları güney cepheye yerleştirilmeli ve hacim derinliği belirli sınırlar içinde tutulmalıdır. 
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ZEYREK DÜNYA MİRAS ALANI AYDINLATMA DÜZENİNİN 

İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖNERİ  
 

Zeynep Elif Ar ık        Leyla Dokuzer Öztürk  
 

A Suggestion for Improving the Lighting  Design of Zeyrek World 

Heritage Site  
 
The lighting of historical buildings and their environment is of great importance in terms of emphasizing the 

importance of these buildings in the city. The aim of this study is to examine the current lighting design of a region 

within the Zeyrek Mosque and its Surroundings, and to develop a lighting design proposal in order to improve its 

existing design. The selected project area was modelled via SketchUp program with the help of onsite observations, 

photographs and plans. The model was transferred to the Lumion program and the night view of the urban area 

was modelled using the features of the existing luminaires. Then, a lighting design proposal was developed to 
improve the existing lighting design.  At the end of the study, it was emphasized that it is necessary to approach 

the issue of illuminating a historical environment by taking into account all urban values included in the region.   

 

Anahtar Kelimeler: Zeyrek, Tarihi yapılar, Kent aydınlatma, Cephe aydınlatması, Yol 

aydınlatması 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Kent aydınlatmanın konusu, dış mekânlarda yer alan kentsel, sanatsal ve mimari değerlerdir. 

Yapıların cephe aydınlatması ise kent aydınlatma konuları içinde önemli bir yer kaplar. Tarihi 

yapıların ve bulundukları çevrenin aydınlatılması, bu yapıların kent içindeki öneminin 

vurgulanması ve içinde yer aldıkları kent bölgesinin tanıtılması açısından büyük önem taşır. 

Yapıların dış aydınlatması, gece görünür olmalarını sağlamanın ötesinde mimari özelliklerini 

güçlendirmeli ve estetik duygular uyandırmalıdır. Tarihi bir çevrenin aydınlatılmasında ise 

çevrede yer alan tüm yapılar, yollar, meydanlar ve yeşil alanlar bir bütün olarak ele alınmalı, 

tasarım kararları bölgenin tarihi, mimari ve sanatsal özellikleri göz önüne alınarak verilmelidir.     

 

Bu çalışmanın amacı, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan Zeyrek 

Camii ve Çevresi içindeki bir bölgenin mevcut aydınlatma düzeninin incelenmesi, 

değerlendirilmesi ve mevcut düzenin iyileştirilmesi açısından aydınlatma tasarımı önerisi 

geliştirilmesidir. Çalışma alanının seçiminde, Zeyrek’in İstanbul tarihindeki önemli yeri ve 

anıtsal yapılar ile ahşap evlerden oluşmuş organik yapısı belirleyici olmuştur.  

 

Çalışmanın adımları, 

 İstanbul’da Zeyrek alanı içindeki bir bölgenin mevcut aydınlatma düzenini yerinde ölçme 

ve gözleme dayalı olarak değerlendirmek, 

 ele alınan bölgedeki mevcut aydınlatmayı sağlayan aydınlatma aygıtlarının tip, konum ve 

sayılarını saptamak,  

 ele alınan kentsel bölgenin gündüz görünümünü ve mevcut aydınlatma düzenini bilgisayar 

programında modellemek ve 

 ele alınan kentsel bölgenin mevcut aydınlatma düzenini iyileştirmeye yönelik aydınlatma 

tasarımı önerisi geliştirmek  

olarak belirlenmiştir. 

 

227



 
 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                              18-19 Eylül 2019 
 

2. ZEYREK DÜNYA MİRAS ALANI İÇİNDE İNCELENECEK ALANIN 

BELİRLENMESİ VE MODELLENMESİ 
 

Fatih ilçesinde Haliç’e bakan yamaç üzerinde yer alan Zeyrek Dünya Miras Alanı’nın 

topoğrafik yapısına bağlı olarak bölgenin özgünlüğünü oluşturan mimari doku ve sokak tipi 

ortaya çıkmıştır [1]. Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eşsiz mimari şaheserler olarak kabul 

edilen anıtları içermesi ve önemli dini anıtların etrafındaki sivil mimarlık ürünlerinin, Geç 

Osmanlı kent yapısının nadide eserleri olması nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 

kabul edilen alan 10,5 hektar büyüklüğündedir. 

 

Zeyrek Dünya Miras Alanı’nı aydınlatma açısından incelemeye başlamadan önce, alanın 

büyüklüğünden ötürü çalışma alanını sınırlandırarak bir proje bölgesinin belirlenmesine 

gereksinim duyulmuştur. Ele alınacak proje bölgesi belirlenirken, alanın karakteristik 

özelliklerini gösteren yapı ve sokakların olduğu yerler seçilmeye çalışılmıştır. Bu açıdan 

öncelikle Atatürk Bulvarı’ndan Zeyrek semtine giriş yapılmasını sağlayan Zeyrek Mehmed 

Paşa Sokak ile başlanmasına karar verilmiştir. Bu sokak, alanın geleneksel dokusunu oluşturan 

bitişik nizam cumbalı yapıların yanı sıra, önemli bir ziyaret yeri olan Mehmed Emin Tokâdî 

Türbesi ile Piri Mehmed Camii’ye de ev sahipliği yapmaktadır. Türbe ve caminin paylaştığı 

avluyu geçip sokağın kıvrımından ilerledikten sonra, bölgenin Dünya Miras Alanı olmasında 

en büyük paya sahip Molla Zeyrek Camii’nin kemerli avlu girişine rastlanmaktadır. Bu kemerli 

kapıdan merdivenle çıkılan avludan devam edip Molla Zeyrek Camii ile karşısında bulunan 

Zeyrekhane binası da rotaya eklenildikten sonra, camiyi çevreleyen ve üzerinde yine birçok 

sivil mimarlık ürünün bulunduğu İbadethane Sokak izlenmiştir. İki koldan oluşan bu sokağın 

da bitişiyle birlikte rota sonlandırılmış ve mevcut aydınlatması incelenecek alan ortaya 

çıkmıştır.  

 

Sınırları belirlenen proje alanının üç boyutlu modeli oluşturulmuştur. Bunun için,  alandaki 

sokak ve yapıların gündüz yerinde yapılan gözlem ve çekilen fotoğrafları ile Molla Zeyrek 

Camii’ye ait plan, kesit ve görünüşleri içeren restorasyon projelerinden yararlanılmıştır. 

Belgeleme işleminin tamamlanmasının ardından alanı bilgisayar ortamına taşımak için önce 

AutoCAD yardımıyla topoğrafya ortaya çıkarılmış, ardından yapı ve sokaklar SketchUp 

programında modellenmiştir. 

 

3. MOLLA ZEYREK CAMİİ VE ÇEVRESİNİN MEVCUT AYDINLATMA 

DÜZENİNİN İNCELENMESİ 
 

Molla Zeyrek Camii ve Çevresi’nin mevcut aydınlatma düzenini inceleme aşamaları aşağıdaki 

gibidir. 
 

3.1. Mevcut Aydınlatma Aygıtlarının Tespiti ve Aydınlatma Düzeninin 

Modellenmesi 
 

Ele alınan bölgede gündüz yapılan alan çalışmasında, bölgedeki tüm aydınlatma aygıtlarının 

tipleri ve konumları saptanmış, farklı tiplerdeki bu aygıtların fotoğrafları çekilmiştir. Yol ve 

yaya yolu aydınlatma aygıtlarının yanı sıra bazı noktalarda alanın aydınlatması yapılara tespit 

edilen apliklerle sağlanmaktadır. Bunlar haricinde Molla Zeyrek Camii’nin bahçe duvarı ve 

minaresi, Zeyrekhane’nin duvarları ve Piri Mehmed Paşa Camii’nin duvarlarını duvar sıyırma 

tekniği uyarınca aydınlatmak üzere zemine ya da yapıya tespit edilen aygıtların bulunduğu 

gözlenmiştir. 
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Konumları belirlenen aygıtların aydınlatma biçimlerini ve çevreye etkilerini gözlemleyebilmek 

için gece alan çalışması yapılmış ve bu çalışma fotoğraflanarak belgelenmiştir. Yerinde yapılan 

gözlemlerle aygıtların çalışır durumda olup olmadığı tespit edilmiştir. Zeyrek Mehmet Paşa 

Sokak üzerinde Atatürk Bulvarı’na bakan kısımda bulunan sekiz aygıttan sadece ikisinin çalışır 

durumda olduğu görülmüştür. Sokağın kıvrıldığı yerden ilerlendiğinde Piri Mehmet Paşa Camii 

girişindeki aygıtın burayı aydınlattığı, çevresindeki öteki yol aydınlatma aygıtlarının ise çalışır 

durumda olmadığı saptanmıştır. Piri Mehmet Paşa Camii’nin çevresindeki yirmi adet yaya yolu 

aydınlatma aygıtından sadece tarihi kalıntının bulunduğu cephe tarafındaki beşinin yandığı, 

caminin çevresine yerleştirilen çizgisel aydınlatma aygıtlarından hiçbirinin kullanılmadığı 

gözlenmiştir. Molla Zeyrek Camii’nin restorasyonundan sonra caminin avlusuna düzenli bir 

şekilde yerleştirilen ve biri avluyu, diğeri camiyi aydınlatacak şekilde yönlendirilmiş ikili 

aygıtın bulunduğu direkli aygıtların hepsinin çalışır durumda olduğu görülmüştür. Caminin 

güney cephesinde bulunan küçük avluyu çevreleyen bahçe duvarının kemerli pencerelerinin 

içine yerleştirilen çizgisel aygıtlar çalışır durumdadır. Avluda bulunan üç adet tonoz biçimli 

odacıklar ise kenarlara yerleştirilen birer çizgisel aygıt ile aydınlanmaktadır. Zeyrekhane’nin 

avlusundaki yaya yolu aydınlatma aygıtlarının büyük çoğunluğu çalışır durumda 

bulunmaktadır. Yapının duvar diplerine tespit edilen çizgisel aygıtların hepsi çalışır durumda 

olup, cepheler bu aygıtlarla aydınlanmaktadır. İbadethane Sokak’ın Zeyrek Camii geçildikten 

sonraki bölümünün aydınlatması, apartman duvarlarına tespit edilen aygıtlarla sağlanmaya 

çalışılmıştır. Sokağın bitimindeki, üzerine üç adet projektörün yerleştirildiği aydınlatma direği 

buradaki genel aydınlatmayı sağlamaktadır. 

 

Proje alanındaki aygıtların çalışma durumu saptandıktan sonra mevcut aydınlatma düzeni 

bilgisayar ortamına taşınmıştır. SketchUp model öncelikle DIALux evo aydınlatma programına 

yüklenmiş, ancak alanın büyük ve içerisinde birçok yapıyı barındırıyor olması nedeniyle bu 

program ile çalışılamamıştır. Bunun üzerine yeni bir program arayışına girilmiş ve aydınlatma 

programlarına yakın görsel sonuca ulaşılabilen Lumion programına karar verilmiştir. Lumion 

programının kütüphanesinde yer alan aygıtlar arasından mevcutta kullanılan aygıtlara en çok 

benzeyen aygıtlar seçilerek model üzerinde kullanılmıştır. Aygıtların konumlandırılmasının 

ardından aygıtlar içine mevcut aydınlatma düzenini en iyi yansıtacak ışık kaynakları programın 

kütüphanesinden seçilerek yerleştirilmiştir. Bu aşamadaki çalışmaların deneme yanılma 

yoluyla yapılması gerekmiş, farklı ışık kaynakları denenerek elde edilen görünümler mevcut 

duruma ait gece çekilen fotoğraflar ile karşılaştırılmıştır. Bölgede yapılan aydınlık düzeyi ve 

ışıklılık ölçmeleri ile yerinde yapılan gözlemde alınan notlardan da yararlanılmıştır. Lumion 

modelde oluşturulan mevcut aydınlatma düzenine ait görseller, bölgede gece çekilen 

fotoğraflarla karşılaştırılmalı olarak Şekil 1’de verilmiştir. 
 

       
                  Fotoğraf         Model                Fotoğraf                   Model             Fotoğraf         Model 

 
                               Fotoğraf                    Model                    Fotoğraf                        Model                 

Şekil 1. Proje alanının gece görünümü       
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3.2. Proje Alanında Yapılan Ölçmeler 
 

Proje alanındaki aydınlatma koşullarını belirlemek için yapıların cephelerinde belirli aralıklarla 

aydınlık düzeyi (lx) ile ışıklılık (cd/m2) ve yollar üzerinde aydınlık düzeyi ölçmeleri yapılmıştır. 

Aydınlık düzeyi ölçmeleri Testo aydınlıkölçer, ışıklılık ölçmeleri Konica Minolta LS 110 

ışıklılıkölçer ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Sivil mimarlık ürünlerinin çoğunda cephelerdeki ışıklılık dağılımının düzgün olmadığı, hatta 

bu yapıların birkaçının tamamen karanlıkta kaldığı; cephesine aygıt tespit edilmiş yapılarda ise 

yüksek ışıklılık farkları oluştuğu görülmüştür. Alandaki anıt eserlerden Molla Zeyrek 

Camii’nin ön cephesinde ışıklılık dağılımının düzgün yayıldığı, diğer cephelerde ise bu 

durumun sağlanamadığı gözlenmiştir. Zeyrekhane’de aygıtların bulunduğu, zemine yakın 

noktalarda ışıklılığın yüksek olduğu ve çatıya doğru bu değerlerin azaldığı görülmüştür. Piri 

Mehmet Paşa Camii’nin ön cephesine tespit edilmiş aplik, cephenin orta kısmındaki ışıklılığın 

yanlara göre daha yüksek olmasına yol açmıştır. Caminin öteki cephelerindeki ışıklılık dağılımı 

daha düzgündür.  

  

Proje alanında bulunan sokaklarda zemin üzerinde, yolun genişliğine bağlı olarak, yolun enine 

kesitinde iki ya da üç noktada aydınlık düzeyi ölçmesi yapılmıştır.   Bu ölçmeler yol boyunca 

belli aralıklarla tekrarlanmıştır. Ölçümler sonucunda Zeyrek Mehmet Paşa ve İbadethane Sokak 

ile Piri Mehmet Paşa Camii avlusu üzerinde aydınlık düzeyinin düzgün yayılmadığı, Molla 

Zeyrek Camii avlusunda ise aydınlığın nispeten düzgün yayıldığı saptanmıştır. 
 

3.3. Mevcut Aydınlatma Düzeninin Değerlendirilmesi  
 

Proje alanındaki mevcut aydınlatma düzeni aşağıdaki gibi değerlendirilebilir: 

 

Yol Aydınlatması: Bina dışı iş yerlerine yönelik TS EN 12464-2 Avrupa Standardı’nda 

‘ortalama aydınlık düzeyi ve aydınlık dağılımındaki düzgünlük’, normal araç trafiği (maks. 40 

km/h) için ‘20 lx ve 0.40’; bisiklet, kamyon gibi yavaş hareket eden taşıtlar (maks. 10 km/h) 

için ‘10 lx ve 0.40’; yalnızca yayalara ait yollar için ‘5 lx ve 0.25’ olarak belirlenmiştir [2]. 

Aydınlık düzeyi ölçmelerinin yapıldığı, hem yayalar hem araçlar tarafından kullanılan yollar 

standartta verilen ‘Ēh: 20 lx, Uo: 0.40’ değerleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir (Çizelge 

1). 
 
Çizelge 1 Yol aydınlatmasının değerlendirilmesi  

 
Ölçme yapılan yol 

Ölçülen değerler 

Ēh Uo 

Zeyrek Mehmet Paşa Sokak-1 16 lx 0,06 

Zeyrek Mehmet Paşa Sokak-2 29 lx 0,13 

Molla Zeyrek Camii çevresi-1 101 lx 0,82 

Molla Zeyrek Camii çevresi-2 95 lx 0,67 

Molla Zeyrek Camii çevresi-3 71 lx 0,39 

İbadethane Sokak-1 27 lx 0,07 

İbadethane Sokak-2 45 lx 0,04 

 

Zeyrek Mehmet Paşa Sokak’ın ilk kolundaki aydınlık düzey ve dağılımı önerilen değerlerin 

altındadır. Sokağın öteki kolunda ise aydınlık dağılımı bakımından önerilen değer 

sağlanamamıştır. Molla Zeyrek Camii’nin çevresinde yapılan ölçme sonuçları, aydınlık düzey 

ve dağılımı bakımından standardın önerdiği değerlere ulaşıldığını göstermiştir. İbadethane 

Sokak’ta önerilen aydınlık düzeyleri elde edilebilmiş ise de aydınlık dağılımında gereken 

düzgünlük sağlanamamıştır.   
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Merdivenler: Kentsel alanlarda sıkça kullanılan merdivenlerde sağlanması önerilen ortalama 

yatay aydınlık düzeyinin 40 lx’den yüksek, rıhtlardaki ortalama düşey aydınlık düzeyinin ise 

20 lx’den düşük olması gerekmektedir [3]. Piri Mehmet Paşa caminin bulunduğu bölgedeki 

merdiven basamaklarındaki aydınlık düzeyleri 0 lx olarak ölçülmüştür. Molla Zeyrek Camii 

avlusuna çıkan merdivenlerdeki aydınlık düzeyi ölçmeleri de aynı sonucu vermiştir. 

Merdivenlerde görsel konfor ve güvenlik açısından gerekli olan minimum değerlerin elde 

edilemediği saptanmıştır. 

 

Çalışır durumda olmayan aydınlatma aygıtları: Çeşitli nedenlerle çalışır durumda olmayan 

aydınlatma aygıtlarının sayıca çok fazla olması nedeniyle bazı alanlarda karanlık bölgeler 

oluşmaktadır. Bu da görsel algılamayı zorlaştırmakta ve yayalar için güvenlik duygusunu 

azaltmaktadır. Özellikle dar sokakların fazla olduğu alanlarda aydınlatmanın yetersiz olması 

çok güvensiz ortamların oluşmasına yol açmaktadır. 

 

Aydınlatılmış yapı yüzlerinde uygun olmayan ışıklılık dağılımı: Özellikle İbadethane Sokak 

üzerinde rastlanan ve yol aydınlatmasının bina yüzeylerine tespit edilen aygıtlarla sağlandığı 

durumlarda aygıt özelliklerine dikkat edilmediğinden istenmeyen yüksek ışıklılık karşıtlıkları 

ile karşılaşılmıştır. Bazı aydınlatma aygıtlarının uygun olmayan tip, konum ya da 

yönlendirmesine bağlı olarak yapı yüzlerinde yüksek ışıklılık farkları oluşmaktadır. 

 

 

4. MOLLA ZEYREK CAMİİ VE ÇEVRESİ İÇİN ÖNERİLEN AYDINLATMA 

DÜZENİ 
 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda alanın aydınlatma düzeninde hatalı ya da eksik görülen 

noktaların iyileştirilmesi adına bir aydınlatma düzeni önerisi yapılmasına karar verilmiştir. Yeni 

bir aydınlatma düzeni önerisi getirilmeden önce mevcut aydınlatma düzeninde bulunan ancak 

kullanılmayan aygıtların çalışır duruma getirildiğinde alana olumlu bir etkisi olup olmayacağı 

incelenmiştir. 
 

4.1. Mevcut Düzende Kullanılmayan Aygıtların Çalışır Duruma Getirilmesi  
 

Proje alanındaki bazı bölgelerde aygıt sayısının oldukça fazla olmasına karşın bir kısmının 

kullanılmaması nedeniyle istenilen aydınlık düzey ve dağılımına ulaşılamamaktadır. Bu açıdan 

çalışır olmayan aygıtlar, kendileriyle aynı tipte olup mevcutta çalışan diğer aygıtlar referans 

alınarak çalışır duruma getirilmiştir.  

 

Yapılan bu işlem sonrasında Zeyrek Mehmet Paşa Sokak üzerinde oluşan karanlık alanların 

kaybolduğu görülmüştür. Sokağın daralan kısmındaki kullanılmayan yol aydınlatma aygıtı 

çalışır duruma getirildiğinde ise, aygıt konumunun yol aydınlatması gereğince yüksek olması 

nedeniyle, yolun karşısındaki tarihi taş duvarda yüksek ışıklılık karşıtlıkları oluşmaktadır. Piri 

Mehmet Paşa Camii’nin avlusundaki yanmayan tüm aygıtlar çalışır duruma getirildiğinde 

çevreyi algılama açısından olumlu sonuç alındığı görülmektedir. Zeyrekhane’nin bahçesinde 

bulunan aygıtların tamamı çalışır duruma getirildiğinde ise mevcutta yer yer oluşmuş olan 

karanlık alanların azaldığı, ancak ışık kaynaklarının sayı, güç gibi açılardan yetersizliği 

yüzünden görsel konforun tam anlamıyla sağlanamadığı gözlenmiştir. 
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4.2. Önerilen Aydınlatma Düzeni 

 

Zeyrek Mehmet Paşa Sokak’ta mevcut durumda farklı tip ve özellikteki aygıtlar yer almaktadır. 

Bu aygıtlardan bazıları birbirine çok yakın konumlandırılmıştır. Sokağın tarihi değerinden 

ötürü estetik görünüm sağlamak amacıyla tek tip aygıt kullanılması ve bu aygıtların belirli 

aralıklarla yerleştirilerek aydınlığın sokak üzerinde düzgün yayılması önerilmiştir. Aygıt tipinin 

belirlenmesinin ardından farklı ışık kaynakları denenerek en iyi sonuç elde edilen geniş açılı 

noktasal kaynak kullanımına karar verilmiştir. Bu kaynaklar belirli bir düzende yerleştirilerek 

sokak üzerinde karanlık bölge olmamasına çalışılmıştır. Ayrıca,  konut pencerelerinin ışık 

almasını önlemek hedeflenmiştir. Sokağın daralan kısmında yol aydınlatma aygıtları ile istenen 

sonuç alınamadığından yeni bir tasarım arayışına gidilmiş; hem yaya ve araç sürücülerinin 

görsel konforunun sağlanması, hem de konut içlerinin bu alandaki aydınlatmadan 

etkilenmemesi için taş duvar üzerine tespit edilen ve yol ile duvarı aydınlatan aplikler ile çözüm 

üretilmeye çalışılmıştır. Bu aplikler, Molla Zeyrek Camii’ye çıkan merdivenlerde de 

kullanılarak basamakların aydınlanması istenmiş, her iki basamakta bir basamaktan 30 cm 

yükseğe ve duvara tespit edilmiştir. 

 

Piri Mehmet Paşa Camii avlusunda mevcutta yer alan aygıt tiplerinin alanın karakterine uygun 

bulunmasından dolayı bu aygıt tipi öneri düzende de kullanılmıştır.  Mevcut düzende yirmi olan 

yaya yolu aydınlatma aygıtı sayısı on dokuza düşürülmüş ve bazılarının konumları 

değiştirilerek daha düzgün yayılmış bir aydınlık elde edilmeye çalışılmıştır. Caminin 

minaresinin bulunduğu cephede yer alan tarihi duvar kalıntısı, önündeki alçak duvarın dibine 

yerleştirilen üç adet geniş açılı noktasal kaynak ile aydınlatılarak kalıntının görünürlüğü 

sağlanmıştır. Minarenin kaidesi zemine yerleştirilen üç adet noktasal kaynak ile aydınlatılırken, 

üst kısmı şerefenin içine yerleştirilen dar açılı noktasal kaynaklar ile aydınlatılmıştır. 

 

Molla Zeyrek Camii çevresinde yer alan aygıtların konumları ve sayıları değiştirilmemiş, ancak 

farklı yöne yönlendirilmiş olan aygıtlardan bazılarının cepheye yönlendirilmesi sağlanarak 

cephe üzerinde karanlık alanların oluşması engellenmiştir. Mevcut durumda karanlıkta kalan 

caminin üst bölümünün hem yakın çevreden algılanmasını, hem de kent silüetinde 

görünürlüğünü sağlamak için kubbelerin aydınlatılmasına karar verilmiştir. Kubbelerin 

boyutuna göre, kubbede ve kubbe duvarlarında geniş ya da dar açılı noktasal kaynaklar 

kullanılmıştır. Caminin minaresinde, mevcut durumda belli aralıklarla yerleştirilmiş çizgisel 

kaynaklardan farklı olarak, daha sık aralıklarla noktasal kaynaklar kullanılmış ve bir bütün 

etkisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Caminin bahçe duvarının içinde yer alan tonoz odaların daha 

iyi algılanması ve aynı zamanda duvarın baktığı sokağın aydınlanabilmesi için, mevcut 

durumdaki gibi duvar sıyırma tekniği ile tonozları aydınlatmak yerine, odaların giriş köşelerine 

yerleştirilen geniş açılı ikişer noktasal kaynak kullanılmıştır.  

 

Zeyrekhane’nin üst ve alt bahçesinde bulunan yirmi beş adet yaya yolu aydınlatma aygıtlarının 

sayısı yirmi bire düşürülmüş ve bazılarının konumları değiştirilerek alandaki aydınlığın düzgün 

yayılması sağlanmıştır.  

 

Zeyrekhane binasının uzun cephesi mevcut durumda zemine tespit edilmiş tek bir aygıt ile 

aydınlatılmaktadır. Bunun yerine cephelerdeki silmenin üzerine yerleştirilen ışık kaynakları ile 

yapı yüzünde düzgün yayılmış aydınlık oluşturulması istenmiştir. Bunun için silmelerin üzerine 

ikişer geniş açılı noktasal kaynak yerleştirilmiştir. Bu işlem yapının öteki cephelerinde de 

uygulanmıştır.   

 

İbadethane Sokak’ta mevcut durumda farklı tiplerde aygıtlar kullanılmış ve yol yüzeyinde 

düzgün yayılmış aydınlık sağlanamamıştır. Sokağın kimi noktalarda çok fazla daralması ve 
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yapıların genel olarak bitişik nizam olması direkli aydınlatma aygıtı kullanılmasına olanak 

tanımamaktadır. Bu nedenden ötürü farklı bir çözüm arayışına gidilmiş, aygıtların yapıların 

giriş kapıları üzerinde, varsa giriş saçağı altında yer almasına karar verilmiştir. Böylece, bu 

aygıtların aynı zamanda söz konusu yapılar için giriş aydınlatması niteliği taşıyacağı 

öngörülmüştür. Bu yaklaşım ile dar yolun aydınlatılması sağlanırken aynı zamanda özel 

mülkiyet kullanıcıları için güvenlik aydınlatması da yapılmış olmaktadır. Çıkıntı altında kalan 

kapılar çıkıntının alt yüzeyine tespit edilen aygıtlar ile aydınlatılmıştır. Sokaktaki tarihi ağaç üç 

yönden geniş açılı noktasal kaynak ile aydınlatılarak hem ağaç ön plana alınmış, hem de sokak 

için estetik bir görünüm sağlanmıştır. Sokağın devamında yer alan kabrin aydınlatması, duvarın 

çıkıntısı içine yerleştirilen altı adet noktasal kaynak ile sağlanmıştır. Bu sayede hem kabir 

arkadan gelen ışıkla aydınlanmış, hem de duvara işlenen hat yazısı görünür kılınmıştır. Önerilen 

aydınlatma düzeninin proje alanının bazı bölgelerindeki görünümü Şekil 2’de görülmektedir. 
 

 
 

 
Şekil 2. Proje alanı için önerilen aydınlatma düzeni 

 

 

5. SONUÇ 
 

Tarihi çevreler için çok önemli olan aydınlatma, kent içinde o çevrenin vurgulanmasını ve 

kentin kimliğini oluşturan bu alanların geceleri de keşfedilmesini sağlamaktadır. Ancak tarihi 

bir bölgenin aydınlatma tasarımı yapılırken o bölgenin sahip olduğu özellikler dikkate alınmalı 

ve bölgede bulunan yapı, meydan ve sokaklar bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu araştırma, 

kültürel mirasımız için önemli bir yeri olan Zeyrek Dünya Miras Alanı’nın mevcut aydınlatma 

düzeninin incelenmesi, bu düzenin bilgisayar ortamında üç boyutlu modellenerek 

değerlendirilmesi ve alanın aydınlatma düzeninin iyileştirilmesi için öneri geliştirilmesini 

kapsamaktadır. Yapılması önerilen aydınlatma tasarım kararları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 Korunması önemli tarihi çevrelerde aydınlatma tasarımı bir bütün olarak ele alınmalı ve 

hiçbir kentsel öğe birbirinden bağımsız olarak düşünülmemelidir. Bu doğrultuda sokak, 

avlu ve yapılarda tarihi çevreye uygun aydınlatma aygıtları kullanılmalıdır.  

 Tarihi yapıların aydınlatılmasında sıcak ya da ılık renkli ışık tercih edilmeli, görme alanı 

içinde ışık rengi farklı uygulamaların olmasından kaçınılmalıdır.  

 Konut ağırlıklı olan tarihi sokaklarda güvenli bir şekilde dolaşılabilmesi için gerekli 

aydınlık düzeyi sağlanmalı, ancak bu yolları aydınlatan aygıtlardan çıkan ışığın 

konutların içine ulaşarak rahatsızlık vermesi önlenmelidir.   

 Direkli aydınlatma aygıtı kullanımına olanak tanımayan dar sokakların 

aydınlatılmasında aygıtların yapıların cephelerine tespit edilmesine gereksinim 

duyulabilir. Bu durumda, örneğin sokaktaki yapıların girişlerinde bölgelik aydınlatma 

uygulanarak çevre görünürlüğü sağlanabilir.  
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 Anıt eserleri çevreleyen dolaşım alanlarındaki aydınlatma yalnızca kent kullanıcılarının 

görsel konforu için değil güvenlikleri için de son derece önemlidir.  Bu alanlarda yer 

alan merdivenler de aydınlatılarak konforlu ve güvenli kullanımları sağlanmalıdır.  

 Tarihi çevrenin yolları üzerinde standartlar tarafından önerilen aydınlık düzey ve 

dağılımı sağlanmalıdır.  

 Tarihi çevrede bulunan ve kubbe, tonoz gibi mimari öğeleri olan yapıların 

aydınlatılmasında yapının mimarisinin doğru ve eksiksiz algılanmasını sağlayacak 

çözümlere gidilmelidir.  

 Tarihi bir bölgenin aydınlatılması yalnızca o bölgede yaşayanlar için önemli değildir. 

Aydınlatılan çevrenin ve yapıların kent silüetine etkisi olabileceği de unutulmamalıdır. 
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