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MODÜLÜN ADI Aydınlatma Aksesuarlarının Seçimi 

MODÜLÜN TANIMI 

Mekânda kullanılacak aydınlatma aksesuarlarının mekânda 

yerlerini belirleyip yerleĢim projelerinde sembollerle ölçeğine 

uygun çizebilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme 

metaryalidir. 
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ÖN KOġUL  

YETERLĠK Aydınlatma aksesuarlarını seçmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında mekânda kullanılacak aydınlatma 

aksesuarlarının mekânda yerlerini belirleyip yerleĢim 

projelerinde sembollerle ölçeğine uygun çizebileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Mekânda kullanılacak aydınlatma aksesuarlarını 

seçebileceksiniz. 

2. Aydınlatma aksesuarlarının mekânda yerlerini 

belirleyebileceksiniz. 

3. Aydınlatma aksesuarlarını yerleĢim projelerinde 

sembollerle ölçeğine uygun çizebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Aydınlatma aksesuarları, çizim araç ve gereçleri, aydınlatma 

katalogları, aydınlatma firmaları internet adresleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her faaliyet sonunda o faaliyet ile ilgili değerlendirme soruları 

ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmenleriniz, modül sonunda size soru -cevap ve 

uygulama ile ilgili çalıĢmalar yaptırarak modül ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Aydınlatma eski çağlardan beri insanların gereksinim duyduğu en önemli 

ihtiyaçlardandır. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar insanlar çırayla mumla ve yağ 

lambaları ile aydınlanıyordu. 1845 „te H. Goebel tarafından icat edilen akkor flemanlı lamba, 

yeteri kadar kuvvetli elektrik kaynağı olmadığından zamanla unutuldu. Th. A. Edison‟un 

yeniden 1879‟da icat ettiği akkor flemanlı lamba ve 1866‟da W.Siemens‟in keĢfettiği 

dinamo kullanım alanı buldu ve aydınlatma tekniğinde böylece yeni bir dönem baĢladı. 

 

Akkor telli lambanın geliĢmesi, yorucu ve uzun zaman alan çalıĢmalar sonucu 

olmuĢtur. Uzun yıllar kullanılan eski aydınlatma sistemleri yerine osmiyum, tantan ve 

tungsten tellerinden yapılmıĢ flemanlı lambalara geçilebilmiĢtir. DeĢarj lambalarının 

bulunması ile aydınlatma sistemlerinde yenilikler birbirini izledi. Floresan lambaların 

yaygınlaĢması ile aydınlatma sistemleri daha da geliĢmeye baĢladı. Son zamanlarda led‟li 

lambaların kullanılmaya baĢlanmasıyla geliĢmelerin hızla devam edeceği görülmektedir. 

 

Ġnsanlar için son derece önemli olan ıĢık ihtiyacı yapay ve doğal ıĢık kaynaklarından 

karĢılanmaktadır. Bu modülde aydınlatma tekniği ile ilgili temel kavramları öğreneceksiniz. 

 

Öğrendiğiniz bilgilerle aydınlatma için gerekli yapay ıĢık kaynaklarını ve bu ıĢık 

kaynaklarının mekânda estetik bir güzellik yaratan aydınlatma aksesurlarını seçip 

tasarımcılıkta kendi üzerinize düĢen görevi yapmıĢ olacaksınız. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında aydınlatma aksesuarlarının ve aydınlatmanın tanımını 

yapabilecek; çeĢitlerini, çeĢitlerine ve eylem alanlarına göre aksesuarları doğru olarak 

seçebileceksiniz.  

 

  

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır. 

 

Aydınlatmada kullanılan ilk lambalar ile ilgili bir araĢtırma yapınız (Temel Brıtannıca 

cilt 2 ) 

 Mimari ve donatı yerleĢim planlarını araĢtırınız. 

 Ġç mekânların ve donatıların renlerini araĢtırınız. 

 Aydınlatma aksesuarlarını araĢtırınız. 

 

AraĢtırma iĢlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları, iç dekorasyon atölyeleri, 

mobilya fabrikaları, üniversitelerin Mobilya ve Dekorasyon Bölümleri, Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendislik Bölümlerinden faydalanabilirsiniz. 

 

1. AYDINLATMA AKSESUARLARI 
 

1.1. Aydınlatma ve Tanımı 
 

Aydınlatma, çevrenin ve nesnelerin görünmesi için ıĢık uygulanmasıdır. Ancak 

sağlıklı görüntünün oluĢması için aydınlatmanın doğru uygulanması gerekir. 

 

Aydınlatma düzeni; odanın geniĢliğini, dekorasyonunu, en önemlisi mekânın kullanım 

fonksiyonlarını etkileyen çok önemli bir detaydır. Kimi zaman sadece önümüzü görmek için 

ihtiyaç duyduğumuz aydınlatma ürünleri, bazen bir kutlamanın en önemli unsuru hâline 

gelebilmektedir. 

 

Mekân içinde kullanılan aydınlatma ürünleri, dekorasyonun inceliklerini gösterir. Bu 

ürünler, ruh dinginliğini sağlar ve yeri geldiğinde dikkat gerektiren çalıĢmaların sağlıklı bir 

Ģekilde yapılabilmesinde de önem taĢır. Mekânların ortam ve mimari özellikleri, 

uygulanacak aydınlatma Ģeklini etkiler. Yapıların mimarisi, iĢlevselliği, yapımsal özellikleri 

incelenmeli, ortamın aydınlık düzeyi ihtiyacı belirlenmeli ve bu ihtiyaçlara göre armatürler 

belirlenmelidir. Seçilen ıĢık kaynağı, ortam renklerine uygun olmalıdır. Farklı renk özellikli 

ıĢık kaynaklarıyla sıcak ve huzurlu bir atmosfer yaratılabileceği gibi; uyarıcı, çalıĢmaya 

teĢvik edici etkiler de oluĢturulabilir. Oturma odaları gibi her noktası aynı yoğunlukta ve 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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biçimde kullanılmayan mekânlarda bölgesel aydınlatmalar uygulamak; monotonluktan uzak, 

kullanıĢlı, iĢlevsel ve mimari karakteristikle uyumlu bir aydınlatma yapılmasını sağlar. 

 

1.1.1. Ġyi Bir Aydınlatmanın Faydaları 
 

 Gözün görme yeteneği artar. 

 Göz sağlığı korunur. 

 Kazalar azalır. 

 Yapılan iĢin verimi yükselir. 

 Ticarette iĢ hacmi büyür. 

 Ekonomik potansiyel artar. 

 Güvenlik sağlanır. 

 

1.1.2. Aydınlatma Nasıl Olmalı  
 

Aydınlatmayı farklı Ģekillerde düĢünebiliriz. Aydınlatma dekoratif ve iĢlevseldir. 

Aydınlatma, mobilyalarımızın tamamlayıcısı ve vazgeçilmez aksesuarımızdır. Tarza uygun 

görüntüyü sağlar ve bütünleĢtirir.  Aynı zamanda iĢlevsel özelliği vardır; yemek grubu, 

çalıĢma yeri ve mutfak tezgâhlarında gereklidir. Burada ıĢık kaynağının, iĢ yapan kiĢinin 

veya yemek masasının direkt olarak üzerine gelmesine dikkat etmeliyiz. Lambalar, 

durduğunuz yerin üzerinde olursa iĢi de aydınlatır. Bunların dıĢında “aydınlatma” farklı bir 

atmosfer yaratmak için de düĢünülür. Daha sıcak ve romantik bir görünüm sağlanmak 

istenirse mum ıĢığı ideal bir aydınlatma olacaktır. Bazı mimari detayları, tabloları veya 

çarpıcı bir biçimde sergilenmek istenen objeleri ön plana çıkarmak için de gizli aydınlatma 

kullanılır. Ustaca tasarlanmıĢ bir aydınlatma, bu tip sevdiğiniz ve önem verdiğiniz objeleri 

ön plana çıkartacaktır. 

 

1.1.3. Doğru Aydınlatma 

 
GörüĢü uzun süre yorulmadan, zorlamadan ve yanılgısız sürdürmeyi, ruhsal uyumu 

sağlayan, kullanım amacına göre seçilen armatürlerle oluĢturulmuĢ aydınlatma ortamı doğru 

aydınlatma ortamıdır. Genel aydınlatmada en çok istenen, gün ıĢığına yakın ıĢık rengine 

yaklaĢabilmek ve gün ıĢığından da mümkün olduğunca yararlanarak enerji tasarrufu 

sağlamaktır. Yapay ıĢığı ne zaman kullanacağımız önemlidir(doğru zaman). Aydınlatmada 

ıĢığın geliĢ yönü ve yayıldığı alan, ıĢığın doğru Ģekilde yönlendirilmesi ve etki ettiği 

cisimlere göre ayarlanması, göze gelmemesi, ıĢık lekeleri oluĢturmayacak Ģekilde 

yerleĢtirilmesi o mekâna uygun armatürün o mekândaki doğru yere yerleĢtirilmesi ile 

sağlanır. 

 

Doğru ıĢık; gözü yormayan, gözü kamaĢtırmayan, mekâna ve mekânda aydınlatılacak 

objelere uygun renkte olan, kullanım amacına uygun ampullerle elde edilir. Armatür seçimi, 

ihtiyaca göre belirlenmelidir. Aydınlatma aygıtları öncelikle amaç değil, araçtır. Ġyi bir 

aydınlatma birçok gereksinime yanıt verdiğinden, genel olarak gereksinmelerden birine 

öncelik verilmelidir. Yani, amaca göre aydınlatma yapılmalıdır. 
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Konutlarda daha çok estetik etkiler, konfor ve huzur verici ortamlar oluĢturulması 

amaçlanmaktadır. Pekçok fonksiyonun gerçekleĢtiği konut ortamında aydınlatma 

ölçütlerinde esneklik söz konusudur. Bu tip mekânlarda mobilya ile entegre edilmiĢ bölgesel 

aydınlatma, daha az monoton, daha huzur verici ve estetik çözümler getirir. Bu özellikleri 

sağlamak için özellikle abajur, aplik, lambader gibi endirekt aydınlatma armatürleri 

kullanılır. 

 

Mekânların ortam ve mimari özellikleri, uygulanacak aydınlatma Ģekline etki 

etmektedir. Yapıların mimari, iĢlevsel, yapımsal özellikleri incelenmeli; ortamın aydınlık 

düzeyi ihtiyacı belirlenmeli ve bu ihtiyaçlara göre uygun armatürler belirlenmelidir. Seçilen 

ıĢık kaynağı, ortam renklerine uygun olmalıdır. Farklı renk özellikli ıĢık kaynaklarıyla sıcak 

ve huzurlu bir atmosfer yaratılabileceği gibi uyarıcı, çalıĢmaya teĢvik edici etkiler de 

oluĢturulabilir. Oturma odaları gibi, her noktası aynı yoğunlukta ve biçimde kullanılmayan 

mekânlarda bölgesel aydınlatmalar uygulamak, monotonluktan uzak, kullanıĢ, iĢlev ve 

mimari karakteristikle uyumlu bir aydınlatma yapılmasını sağlar. 

 

1.1.4. IĢık ile Ġlgili Tanımlar 
 

Çevremizdeki bütün canlı ve cansız varlıkları, yaĢadığımız dünyayı ve içinde 

bulunduğumuz evrenin yıldızlarını, gezegenlerini görmemizi sağlayan ıĢıktır. Bir cismi ya 

kendisi ıĢık yaydığı ya da baĢka bir cismin ıĢığını yansıttığı için görebiliriz. Kendi ürettiği 

ıĢığı yayan cisimler, örneğin güneĢ, yıldızlar, alev ve elektrik ampulü birer ıĢık kaynağıdır. 

Gökyüzünde parlayan ay ve gezegenler de GüneĢ‟in ıĢığını yansıttkları için görülürler. 

Çevremizdeki doğayı ve nesneleri görmemizi sağlayan da yine GüneĢ‟in ya da bir lambanın 

ıĢığıdır. Bilim adamları yüzyıllarca yaptıkları araĢtırmalar sonucunda ıĢığın belirli fizik 

yasalarına uygun olarak davrandığını bulmuĢlardır. IĢığın yapısını açıklayabilmek için çeĢitli 

kuramlar geliĢtirilmiĢtir. 

 

Eski Yunan bilginlerinden Ġskenderiyeli Heron, aynadan yansıyan ıĢığın aynayla 

yaptığı gelme ve yansıma açılarının eĢit olduğunu bulmuĢtu. Hollandalı fizikçi Willebrord, 

ıĢığın havadan cama ya da sudan havaya geçerken ıĢığın doğrultusunun değiĢtiğini görmüĢtü. 

Kırılma denen bu olayın nedeni, ıĢığın her saydam ortamda hızının farklı olmasıdır. Örneğin, 

ıĢığın havadaki hızı sudaki hızından daha fazladır. Beyaz ıĢık kırıldığı zaman çeĢitli renklere 

ayrılır. Bu olayın nedenini Ġngiliz fizikçi Sir Isaac Newton açıklamıĢtır. Newton bir güneĢ 

ıĢığı demetini karanlık bir odada bir prizmadan geçirdiğinde bildiğimiz beyaz ıĢık cam 

prizmanın diğer tarafında mor, lacivert, mavi, yeĢil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerine 

ayrılmıĢtı. Bu renkli ıĢın demetine tayf denir. 

 

IĢığın çeĢitli özellikleri diğer bilim adamları tarfından araĢtırıldı ve çeĢitli görüĢler 

ortaya atıldı. Örneğin, ıĢık hızı ile ilgili çalıĢmalar neticesinde ıĢık hızının evrendeki en 

yüksek hız olduğu kabul edildi. Günlük hayatımızda kullandığımız ıĢığın faydaları saymakla 

bitmez ama ıĢığın zararlı etkilerini bilmek de gerekir. Örneğin, güneĢ ıĢığı önünde kalmak 

cilt kanserine neden olabilir. X ıĢınları, kan kanserine ve kısırlığa neden olabilir. Radyoaktif 

ıĢınımların etkisi insanların sağlığı için çok önemlidir. Örneğin, yakın zamandaki Çernobil 

nükleer kazası ve HiroĢima‟ya 1945‟te atılan atom bombası ile 75 bin insan hemen ölmüĢ, 

bir bölümü de ıĢınımın yol açtığı hastalıklar nedeniyle çok sonra öldü.  
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En kötüsü, hayatta kalanların neredeyse bütün çoçukları sakat doğdu. Faydaları ve 

zararları olan ıĢık enerjisini en faydalı Ģekilde aydınlatmada, tıpta, sanayide kullanmak 

insanların bu enerjiyi çok iyi bilmeleriyle mümkündür. 

 

 IĢık ve Renk 

 

Ġnsan gözü, dalga boyu 380 ile 780 nanometre arasında bulunan ıĢınımlara duyarlı 

olduğundan bu dalga boyları arasındaki ıĢınımlara ıĢık denmektedir. Renk ise ıĢığın bir 

vasfıdır. IĢık frekansının belli bir orandaki yoğunlaĢması sonucunda ortaya çıkmaktadır ve 

algılarla ilgili bir oluĢumdur(2). Renkler kırmızı, sarı ve maviden oluĢan ana renk ve bu 

renklerin karıĢımı ile elde edilen ara renklere ayrılmaktadır. Yine psikolojik algı özelliklerine 

göre de sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sıcak renkler, güneĢ ıĢığının 

prizmadan geçirildiğinde ortaya çıkan renk grubu içinde kırmızıya doğru giden renklerdir. 

Bunlar kırmızı, turuncu, kırmızımsı sarılardır. Soğuk renkler ise renk skalasında maviye 

doğru giden, maviye yaklaĢan renklerdir. Bunlar ise maviler, yeĢiller, yeĢilimsi sarılardır. 

 

 Rengin Algılanması 

 

Doğru ve duyarlı bir renk algılamasının önemli olduğu iç mekânlarda mekânın tayfsal 

özellikleri bakımından özenle seçilmiĢ, ıĢıklarla aydınlatılması gerekmektedir. Renklerin 

doğru algılanması, renksel dağılımların çok az olması, yani görünen rengin öz renge çok 

yakın olması demektir. Öz renk, nesnenin tüm renkleri aynı oranda içeren kuramsal beyaz 

ıĢık altında görünen rengidir. Kuramsal beyaz ıĢığın tayfı, dalga boyları eksenine paralel bir 

doğru olduğundan bu ıĢık altında renksel dağılım olmamakta ve görünen renk öz renk olarak 

algılanmaktadır. Görünen renk ise nesneninkuramsal beyaz olmayan ıĢıklar, yani hemen 

hemen doğal ve yapay tüm ıĢıklar  altında algılanan rengidir. IĢık rengi, tayfsal ıĢınım 

dağılımının, gözün ıĢığı fark ettiği bölümünde ortaya çıkmaktadır. IĢık kaynaklarının renk 

üzerindeki etkisi renksel geriverim endeksi ve renk sıcaklığı değerleri ile belirtilebilmektedir. 

Renksel geriverim endeksi, ıĢık kaynağının objenin renklerini gerçeğe yakın olarak 

yansıtması olarak tanımlanmaktadır.  

 

IĢık kaynağının renksel geriverim endeksi Ra ile ifade edilir ve gün ıĢığı baz 

alınmaktadır. Ra=100 olan ıĢık kaynağı, renkleri en iyi Ģekilde yansıtan kaynaklar olarak 

bilinmektedir. Renksel geri verimi en kötü ıĢık kaynakları, kimi floresan lambalar ve genelde 

boĢalmalı lambaların ıĢıklarıdır. Renksel geri verimi çok iyi olan ıĢıklar ise akkor lambalar, 

halojen lambalar, ksenon lambaları ve kimi özel floresan lambaların ıĢıklarıdır. Metal halide 

lamba ıĢıklarının renk geri verim faktörü de oldukça iyi ise de bu özellikleri, sağlanması 

kolay olmayan birçok koĢula bağlıdır. Bu lambalar, mekânda iyi bir atmosfer ve etki 

oluĢumuna yardımcı olur. 
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IĢık kaynakları üç ıĢık rengine göre sınıflandırılmıĢtır. Bunlar: sıcak beyaz, doğal 

beyaz ve gün ıĢığı beyazıdır. Sıcak beyaz rahat, sıcak ve sade bir atmosfer yaratırken doğal 

beyaz, daha fonksiyonel ve motive edici bir atmosfer sağlar. Gün ıĢığı beyazı ise gün ıĢığına 

daha yakındır ve yüksek ıĢık Ģiddeti gerektirir. Renk sıcaklığı ise Kelvin cinsinden ölçülen 

bir ıĢık kaynağının sıcaklık veya soğukluk derecesidir. Renk sıcaklığı düĢük olan ıĢıklar 

sıcak, yüksek olan ıĢıklar ise soğuk olarak nitelendirilmektedir. 
 

1.1.5. Renklerin Psikolojik Etkileri ve Aydınlatma Sistemindeki Rolü 

 
Renkler, içerdikleri düĢük ya da yüksek titreĢimli enerjileriyle insan psikolojisi 

üzerinde etkili olmaktadır. Ġnsanın duygusal, zihinsel ve fiziksel dünyasını derinden etkileme 

gücüne sahiptir. Renk, psikososyal gereksinimlerin sağlanmasında da etkili olmaktadır. Bu 

nedenle renkleri yapısal olarak incelemek kadar psikoloji açısından da incelemek 

gerekmektedir. Bazı renkler iç daraltıcı, sıkıcı bulunduğu gibi bazı renkler ise insan üzerinde 

bir ferahlık, geniĢlik duygusu yaratmaktadır. Bu özellikleriyle renkler, uyarıcı oldukları 

kadar çökkünlük yaratıcı, yapıcı oldukları kadar da yıkıcı, itici ya da çekici olabilmektedir. 

Ayrıca renkler sayesinde bir nesne daha yakın durduğu gibi olduğundan daha uzak da 

algılanabilmektedir. Dolayısıyla tıpkı aydınlatma konusunda olduğu gibi renklerin kullanımı 

da insan gözünde yanılsama yaratmaktadır. Örneğin, kırmızı renk küçük bir alanı kaplasa 

bile etrafında yer alacak diğer renkler arasında öne çıkmayı baĢarabilmektedir. Bu da rengin 

sadece estetik bir özellik olarak kullanılmadığını, aynı zamanda bir enerji duygulanım 

yaratmak için de kullanıldığını göstermektedir. 

 

Ġç mekânlarda renklerin yapıcı etkilerini görebilmek için yansıtma faktörleri 

doğrultusunda renkler ölçülü olarak kullanılmalıdır. Yansıtma faktörü, yüzey üzerine düĢen 

ıĢığın yansıma oranını belirtimektedir. AĢağıdaki tabloda renklerin yansıtma faktörleri kat 

sayıları gösterilmiĢtir. Aydınlatma sistemi planlamasıyla yüksek yansıtmalı malzeme ve renk 

kullanılan odalar hem daha verimli aydınlatılır hem de düĢük yansımalı odalardan daha sıcak 

ve büyük görünür. Fazla renk kullanımı, tıpkı az renk kullanımında olduğu gibi dengesizlik 

yaratmaktadır. En uyumlu görüntüler, renklerin tamamlayıcıları ile birlikte kullanılmasıyla 

elde edilmektedir. 

 

Renkler Yansıtma 

Faktörü 

() Siyah 0,05 
Koyu kırmızı 0,10 
Orta gri 0,20 
Açık kahverengi 0,30 
Açık gri 0,40 
Gök mavi 0,40 
Pembe, Açık 

yeĢil 

0,45 
Açık sarı 0,70 
Beyaz 0,80 

Tablo 1.1: Renklerin yansıtma kat sayıları 
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Genel aydınlatmada en çok istenen, gün ıĢığına yakın ıĢık rengine yaklaĢabilmek ve 

gün ıĢığından da mümkün olduğunca yararlanarak enerji tasarrufu sağlamaktır. Mekânların 

ne amaçla kullanıldıkları, rengi, ortam ve mimari özellikleri, uygulanacak aydınlatma Ģekline 

etki etmektedir. Seçilen ıĢık kaynağı, o mekândaki ortam renklerine uygun olmalıdır. Farklı 

renk özellikli ıĢık kaynaklarıyla sıcak ve huzurlu bir atmosfer yaratılabileceği gibi uyarıcı, 

çalıĢmaya teĢvik edici etkiler de oluĢturulabilir. 

 

1.1.6. Aydınlatma Tekniği ile Ġlgili Tanımlar 
 

Lamba ve aydınlatıcıların özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan ıĢık tekniği 

kavramlarının önemlileri aĢağıda açıklanmaktadır: 

 

 IĢık ve IĢınım  

 

IĢık, insan gözünde parıltılı bir duyum uyandıran, yani görülebilen, elektromanyetik 

ıĢınımın adıdır. 360 ile 830 nm arasındaki elektromanyetik ıĢınım, tayfının çok küçük bir 

parçasıdır. 

 

 IĢık ġiddeti I 

 

Birim Candela (cd) 

 

Bir ıĢık kaynağı, ıĢıksal akısını Φ genelde çeĢitli yönlere ve değiĢik Ģiddette yayar. 

Belli bir yönde yayılan ıĢığın yoğunluğu, ıĢık Ģiddeti I olarak adlandırılır. 

 

 IĢıksal Parıltı L 

 

Birim: Beher m² için Candela [cd/m²] 

 

Bir ıĢık kaynağının veya aydınlatılan bir yüzeyin aydınlatma yoğunluğu L, algılanan 

aydınlık etkisi için esastır. 

 

 IĢıksal Verim η 

 

Birim: Beher Watt için Lümen [Im/W]  

 

IĢıksal verim η, kullanılan elektrik gücünün hangi ekonomik düzeyde ıĢığa 

dönüĢtüğünü bildirir. 

 

 Renk Sıcaklığı 

 

Bir ıĢık kaynağının renk sıcaklığı, “kara projektör” ile tanımlanır ve Planck‟ın 

geometrik yeri ile gösterilir. “ Sıcak projektör” ün sıcaklığı arttığında mavi rengin tayf 

içerisindeki payı büyür, kırmızının payı azalır. Sıcak beyaz bir ıĢığa sahip bir akkor lamba 

örneğin 2700 K değere sahipken aynı değer bir gün ıĢığı floresan lambasında 6000 K 

olmaktadır. Birim: Kelvin (K) 
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 IĢık Akısı Tanımı 

 

IĢık akısı Lümen( lm  ); bir ıĢık kaynağının her doğrultuda verdiği toplam ıĢık 

miktarıdır. IĢık kaynağına verilen elektrik enerjisinin ıĢık enerjisine dönüĢen kısmıdır. Buna, 

kullanılan armatürün verimi de diyebiliriz. IĢık akısı   harfi ile gösterilir. 

 

 Aydınlık ġiddeti Tanımı 

 

Birim yüzeye düĢen ıĢık akısı toplamına aydınlık Ģiddeti denir. Bir ıĢık kaynağının her 

doğrultuda verdiği ıĢık seviyesini belirtir. Aydınlık Ģiddetinin birimi lükstür. Aydınlatılan 

mekânların aydınlık Ģidettini lüxmetre ile ölçebiliriz. 

 

1.1.7. Aydınlatmada Kullanılan Elektrik Lambaları 

 
 Elektrik lambası: Elektrik enerjisini ıĢık Ģekline dönüĢtüren cihazlara denir. 

 

 Akkor flemanlı lamba: Flemanları çok yüksek sıcaklıklara dayanan ve havası 

alınmıĢ armut Ģekline benzer camdan oluĢan lambalardır. Sade, ucuz ve sıcak 

renklerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Akkor flemanlı lambaların 

bir çeĢidi halojen lambalardır.Yüksek etkiye sahip bu lambalar Projektörlerde 

kullanılır. 

 

 Floresan lambalar: Ġçine özel gazlar konmuĢ uzun, yuvarlak camdan oluĢan 

lambalardır. Son zamanlarda kompakt floresan lambalar üretilmiĢtir. Bu 

lambalar yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 Basınçlı deĢarj lambaları: Yüksek basınçlı cıva buharlı lambalar ile yüksek ve 

alçak basınçlı sodyum buharlı lambalardır. 

 

 Enerji tasarruflu lambalar: Floresan lambaların küçültülmüĢ ve çeĢitli 

Ģekiller verilmiĢ tipleridir. Kompakt floresan lambalar az enerji harcadıkları ve 

uzun ömürlü oldukları için  otel, oturma odaları, mağaza, iĢ merkezleri ve bahçe 

aydınlatmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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1.1.8. En Az Aydınlatma ġiddeti Tablosu 

 
AYDINLATILACAK YER GENEL LÜX 

BÜROLAR 
mimari prj.çizimi 750 
dekoratif çizimler 500 

hesap,yazı 500 
konferans salonu 200 
dosyalama 100 
yönetici odası 250 
bekleme odası 150 
BOYA FABRĠKASI 
genel aydınlatma 150 
renk ayrım yeri 500 
HASTANELER 
muayenehane   100-400 
ameliyathane 500 
mutfak 250 
röntgen odası    0-50 
laboratuar 300 
diĢ muayene  250-5000 
tuvalet 50 
doğum odası  250-5000 

Tablo 1.2: Bazı mekânların asgari aydınlatma Ģiddetleri 

 

1.1.9. ÇeĢitli Lambaların Güç ve IĢık Akıları Tablosu 
 

Armatür IĢık Akıları (φ: Lümen) 

Armatür tipi Gücü ( W ) IĢık akısı Lümen 

Akkor telli 

 

15 120-135 

25 215-240 

40 340-480 

60 620-805 

75 855-960 

100 1250-1380 

150 2100-2280 

200 2950-3220 

Floresan 

20 820 

32 1400 

40 2100 

Özel armatür 23 2280 

Tablo 1.3: Lambaların ıĢık akıları 

AYDINLATILACAK YER GENEL LÜX 

OKULLAR 
ana sınıfı 100 
ilköğretim sınıfı 200 
teneffüs ortamı 100-200 
lise sınıfı 250 
laboratuar 300 
teknik okul sınıfı 250 
proje çizim sınıfı 400 
teknik okul atelyesi 250 
MATBAA 
baskı yeri 250 
renk ayrımı 1000 
MAKĠNE ATELYESĠ 
kaba iĢleme 250 
ince iĢleme parlatma 400 
çok ince iĢleme 2500 
MÜZELER 
genel aydınlatma 150 

tabloların üzeri ayd. 200 
heykel vb. aydınlatma 400 
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1.1.10. Aydınlatma Kaynaklarının Farklı Özelliklerine Göre Kullanım Önerileri 
  

 Normal flamanlı lambalar: Kısa süreli çalıĢmalarda, 

genel amaçlı yerlerde kullanılır. 

 Halojen lambalar: Yüksek yoğunluklu aydınlatma araçlarıdır. 

Ġyi renk geri verimi gereken yerlerde kullanılır. 

 Tüp floresan: Sürekli veya kesintili aydınlatma aracıdır.Genel amaçlar için iyi 

renk geri verimi gereken yerlerde kullanılır. 

 Kompakt floresan: Ġç ortamlarda yüksek kaliteli aydınlatma gereken yerlerde 

kullanılır. 

 Yüksek basınçlı cıva buharlı: Büyük atölyelerde dıĢ ortam aydınlatmasında 

kullanılır. 

 Yüksek basınçlı sodyum buharlı: DıĢ ortam aydınlatmasında (Civa buharlının 

yerini alabilir.), yol aydınlatmasında, depolama sahalarında kullanılır. 

 

1.2. Aydınlatma ÇeĢitleri 
 

Aydınlatmada çeĢitli yöntemler kullanılır. Aydınlatmayı; amacına, ıĢığın kökenine, 

aydınlatılan yere ve aydınlatma aracının aydınlatma türüne göre sınıflandırırsak 

sınıflandırma Ģu Ģekilde yapılabilir. 

 

1.2.1. Amacı Bakımından Aydınlatma  

 
 Fizyolojik aydınlatma: Fizyolojik aydınlatma ile cisimleri Ģekil, renk ve 

ayrıntıları ile rahat ve hızlı görebilmek mümkündür. 

 Dekoratif aydınlatma: Dekoratif aydınlatmada amaç, görülmesi istenen 

cisimleri bütün ayrıntıları ile göstermek değil, daha çok estetik etkiler 

uyandırmaktır. Bu konuda mimarların rolü çok büyüktür. 

 Dikkati çeken aydınlatma: Bu aydınlatma biçiminde amaç, dikkati çekmek; 

yani reklam yapmaktır. Bunun için yüksek aydınlık düzeyleri, renkli ıĢıklar, 

değiĢken ıĢıklı Ģekiller veya yanıp sönen düzenler kullanılır. 

 

1.2.2. IĢığın Kökenine Göre Aydınlatma 

 
 Doğal aydınlatma: Doğal ıĢığın en uygun Ģekilde dağıtılmasına çalıĢılır. 

 Yapay aydınlatma: Genellikle elektrikli ıĢık kaynakları ile yapay aydınlatma 

yapılır. 

 

Kullanılan kaynaklara göre bu aydınlatma; akkor telli lambalarla aydınlatma, deĢarj 

lambaları ile aydınlatma ve floresan lambalarla aydınlatma gibi alt türlere ayrılabilir. 
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1.2.3. Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma 

 
1.2.3.1. Ġç Aydınlatma 

 

ÇeĢitli yapısal ögelerle dıĢ çevreden ayrılmıĢ, iç mekânların aydınlatma sistemini konu 

alır. Elektrikli ıĢık kaynakları ile ihtiyaca göre aydınlatma yapılır. Aydınlatılması yapılan 

yerin özelliğine göre aydınlatma armatürleri seçilir. Ġnsanların yaĢam alanlarının en önemlisi 

iç mekânlardır. Bu nedenle iç mekânların aydınlatılmasına çok önem verilir. Okul, hastane, 

ev, mağazalar, hotel, restoran, tiyatro ve sinema gibi mekânların aydınlatılmasında standart 

aydınlık düzeyleri cetvellerine bakılır. Bu değerlere göre aydınlatma yöntemlerinden bir 

tanesi seçilerek ekonomik ve kaliteli bir aydınlatma yapılmaya çalıĢılır. 

 

 Mesken aydınlatması 

 ĠĢ yeri aydınlatması 

 Müze aydınlatması 

 Tiyatro ve sinema aydınlatması 

 Spor salonu aydınlatması 

 Restoran aydınlatması 

 Okul aydınlatması 

 Otel aydınlatması 

 Hastane aydınlatması 

 Mağaza aydınlatması 

 
1.2.3.2. DıĢ Aydınlatma 

 
Bina dıĢı çeĢitli ölçekteki yapma çevrenin aydınlatma sistemini konu alır. Açık 

yerlerin aydınlatması olup bu aydınlatma türünde aydınlatılacak yüzey; örneğin yol örtüsü, 

genel olarak ıĢık kaynaklarından gelen direkt (dolaysız) ıĢıklar tarafından aydınlatılır. 

 

Yol, gar, rıhtım, meydan, spor alanları gibi yerlerin aydınlatılması için özel dıĢ mekân 

aydınlatma armatürleri kulanılır. 

 

 Park ve bahçe aydınlatması 

 Yol aydınlatması ( sokak, cadde ve otoyol) 

 Tünel ve geçit aydınlatması 

 Spor alanları aydınlatması (fotbol, basketbol ve tenis kortu ) 

 Meydan aydınlatması 

 Demir yolu aydınlatması 

 Hava alanı aydınlatması 

 Anıt ve heykel aydınlatması 
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1.2.4. Aydınlatma Türleri 

 
Aydınlatmada belirlenen özellikler, uygun aydınlatma araçları kullanılarak sağlanır. 

Aydınlatma araçlarının tasarım ve yapımları ıĢınların çalıĢma düzlemine yöneliĢlerine göre 

değiĢmektedir. Bu yöneliĢler aydınlatma türlerini ortaya çıkarmıĢtır. 

 

1.2.4.1. Direkt Aydınlatma 

 
Aydınlatma aracı ile ıĢığın bir bölümü direkt olarak çalıĢma yüzeyine doğru 

yönlendirilmiĢtir. Lamba ile çalıĢma yüzeyi arasında hiçbir gereç bulunmaz. Atölye, depo ve 

makine dairelerinin aydınlatılmasında yaygın olarak kullanılır. Araç verimi % 75 olarak 

alınmaktadır. 

 

1.2.4.2. Yarı Direkt Aydınlatma 
 

Aydınlatma aracı, ıĢığın bir bölümünün direkt olarak çalıĢma yüzeyine, ıĢığın bir 

bölümünün de çevreye dağılmasını sağlar. Özellikle büro, koridor, çalıĢma ve yemek 

odalarının aydınlatılmasında kullanılır. Verim % 60 ila % 9 arasındadır. 

 

1.2.4.3. DağıtılmıĢ Aydınlatma 

 

IĢık, aydınlatma aracından her yere eĢit olarak dağıtılmaktadır. KamaĢmanın en az 

olması nedeniyle derslik, kütüphane gibi yerlerin aydınlatılmasında kullanılır. Araç verimi % 

80 olarak alınmaktadır. 

 

1.2.4.4. Yarı Endirekt Aydınlatma 

 

IĢık akısının büyük bir bölümü tavana, bir kısmı da çalıĢma yüzeyine doğru 

yönlendirilmiĢtir. Tavan ve duvarları açık renkli olan kütüphane, dinlenme ve kabul salonları 

ile misafir salonlarının aydınlatılmasında kullanılır. Verim %10 ila %40 alınır. 

 

1.2.4.5. Endirekt Aydınlatma 

 

Aydınlatma aracı, ıĢığın tamamını tavana yönlendirir. Tavan ve duvarları açık renkte 

olan dinlenme misafir salonları, toplantı salonlarını gece kulübü ve eğlence yerlerinin 

aydınlatmasında kullanılır. Verim % 0 ila % 10 alınır. 

 

1.2.4.6. Serbest Dağıtım Yapan Uzun IĢık Kaynakları ile Aydınlatma 

 

Günümüzde uzun tüplü floresan lambalarla yapılan, aydınlatılacak ortamı dengeli 

olarak aydınlatan aydınlatma yöntemidir. Bu tip aydınlatmada verim % 100 olarak 

hesaplanmaktadır. 
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1.3. Aydınlatma ÇeĢitlerine Göre Aydınlatma Aksesuarları 
 

Aydınlatma çeĢitlerine göre aydınlatma aksesuarı seçmek için aydınlatılacak mekânın 

özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Ġç mekân aydınlatmalarında aydınlatmanın amacına göre 

uygun bir aydınlatma Ģekli belirlenir ve buna göre aydınlatma armatürleri kullanılır. 

Aydınlatma çeĢidine göre aydınlatma aksesuarı seçimi yapılırken estetik özellikler göz 

önünde bulundurulmalı, renk uyumuna dikkat edilmelidir. 

 

1.3.1. Aydınlatmada Renklerin Uyumu  

 
Kullanılan renklerin çalıĢanların hoĢuna gitmesi ve bu renkler arasında kendilerini 

rahat hissetmeleri gerekir. Canlı renkler, ilk baĢta hoĢa gitmekle beraber çekiciliklerini 

kaybeder ve zamanla sıkıntı verebilir. Öte yandan tüm iĢ yerlerinin aynı renkle boyanması da 

göze hoĢ görünmez. Aralarında uyum olan birkaç renk seçip bunlarla iĢ yerlerinin boyanması 

uygun olur. Tüm renkler, genelde benzer etkileri olan fakat bireylerin performansı üzerinde 

farklı etkiler gösteren psikolojik özelliklere sahiptir. Bunların en önemlileri, uzaklık 

hayalleri, sıcaklık hayalleri ve duygular üzerindeki etkilerdir. Genelde, koyu renkler can 

sıkıntısı verir ve kirliliğe yardım eder. Mat renkler parlaktır ve neĢe saçar, daha fazla ıĢık 

yayarlar ve daha mükemmel, daha sürekli temizlik için teĢvik edicidirler. 

 

Bir oda için renk düzeni tasarlanırken önce amaçlar analiz edilmeli ve renk düzeni 

fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlara uydurulmalıdır. Endüstride, bireysel (özel) iĢ yerleri için 

renk düzeni yukarıda belirtildiği Ģekilde tayin edilmelidir. Renk düzeni, o odada yapılan iĢin 

türüne uygun olmalıdır. 

 

Monoton iĢte bir sütun, bir kapı veya bir duvar gibi birkaç parçayı birbirinden ayırmak 

için uyarıcı renkler kullanılmalıdır. GeniĢ yüzeyler parlak renklere boyanmamalıdır. Eğer iĢ, 

fazla dikkat gerektiriyorsa renk düzeni, dalgınlığı önlemek için ılımlı olmalıdır. Bu nedenle 

duvarlar, tavanlar ve diğer kısımlar mat pastel renk tonlarıyla boyanmalıdır. Daha güçlü 

renkler, sadece holler, koridorlar ve umumi helalar gibi az kullanılan yerler için 

kullanılabilir. 

 

1.3.2. Ġç Aydınlatma Aksesuarları 

 
1.3.2.1. Avizeler 

 

Genellikle salon ve oturma odalarının tavanlarına takılan iki veya daha fazla lambanın 

takıldığı aydınlatma aksesuarıdır. 
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Resim 1.1: Avizeler 

1.3.2.2. Aplikler 

 

Duvara monte edilen aydınlatma elemanlarıdır. Tekli, çiftli, aĢağı doğru veya yukarı 

doğru ıĢık yayan çeĢitleri mevcuttur. Dolap aplikleri, duvar aplikleri ve resim aplikleri olarak 

sınıflandırılırlar. 
 

 

Resim 1.2: ÇeĢitli aplikler 
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1.3.2.3. Abajurlar 

 

Abajurlar dinlendirir, ferahlatır. Evde, odalarımızın aydınlatma sistemi içerisinde 

estetikleri ve yansıttıkları hoĢ ıĢıkla gözleri dinlendiren abajurlar, insanın ruhunu da 

ferahlatır. Son zamanlarda özellikle gençler tarafından aksesuar olarak tercih edilen 

abajurlar, giderek daha popüler hâle gelmiĢtir. Abajurlarla salonlar, oturma odaları, çalıĢma 

odaları, yatak odaları ve diğer oturma mekânları güzelleĢtirilmektedir. 

 

 

Resim 1.3: ÇeĢitli abajurlar 

1.3.2.4. Sarkıtlar 

 

Tavandan aĢağı doğru sarkıtılan aydınlatma aksesuarlarıdır. ÇeĢitli tip ve renklerde 

üretilmiĢ sarkıtlar mevcuttur. 

 

 

Resim:1.4. ÇeĢitli sarkıtlar 
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1.3.2.5. Lambaderler  

 

Yere konan ve bulunduğu kısmı aydınlatmaya yarayan aydınlatma aksesuarıdır.  

 

 

Resim 1.5: ÇeĢitli lambaderler 

 

1.3.2.6. Spotlar  

 

Asma tavan veya duvara monte edilen aydınlatma aksesuarlarıdır. 

 

 

Resim 1.6:ÇeĢitli spotlar  
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1.3.2.7. Masa Lambaları 

 
Masaların üstünü aydınlatmak için masa üstlerine konan çeĢitli tip ve özellikteki 

aydınlatma aksesuarlarıdır. 

 

 

Resim 1.7: ÇeĢitli masa lambaları 

1.3.2.7. Sahne Aydınlatma Armatürleri 

 
Disko ve gazino gibi eğlence yerlerinin aydınlatmasında kullanılan armatürlerdir. 

 

 

Resim 1.8: Sahne aydınlatma armatürleri 
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1.3.2.8. Tavan Armatürleri 

 
Kullanılacak mekânın özelliğine uygun tavana monte edilen armatürlerdir. 

 

 

Resim 1.9: ÇeĢitli tavan armatürleri 

1.3.2.9. Floresan Armatürler 

 

Sıva altı ve sıva üstü modelleri bulunan çeĢitli tip ve ebattaki aydınlatma 

armatürleridir. 

 

 

Resim 1.10: ÇeĢitli floresan armatürler 
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1.3.2.10. Acil Durum Aydınlatması 

 

Acil durum aydınlatması, genel aydınlatmada bir arıza oluĢtuğu zaman can güvenliği 

açısından tehlikeli bir durum oluĢmaması için gerekli düzeyde aydınlatma sağlayan armatür 

ve armatürlere bağlı olan cihazlardan oluĢur. 

 

30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Kuvvetli Akım 

Tesisleri Yönetmeliği madde 23, madde 25 ile acil durum aydınlatması zorunlu hâle 

getirilmiĢtir. 26 Temmuz 2002 tarih ve 22827 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan 

“Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik acil durum aydınlatması ve 

güvenlik iĢaretleri zorunlu hâle getirilmiĢtir.  

 

Acil durum aydınlatması; güvenlik aydınlatması, yedek aydınlatma yönlendirme 

iĢareti aydınlatması gruplarından oluĢur.  

 

Acil durum aydınlatması halka açık her yerde olmalıdır. Acil durum aydınlatma ve 

yönlendirme ünitelerinin beslenmesi Ģebekeden doğrudan olmalıdır. Anahtar ve benzeri 

kesiciler olmadan tesis edilecek hat üzerinde baĢka tüketici olmamalıdır. 

 

En az aydınlatma değerleri ; 

 ÇıkıĢ yollarında; yatay eksende 1m yükseklikte en az 5 lux,  

 Kolaylıkla panik olunabilecek olanlarda en az 2 lux,  

 Yüksek risk taĢıyan alanlarda 15 lux‟ten en az olmamak üzere genel 

aydınlatmaların % 10‟u olmalıdır. 

 

Acil durum aydınlatma sisteminde yönlendirme iĢareti, düzenli tahliyeyi sağlayacak 

bir aydınlatma düzeyinin yanında özellikle de çıkıĢ yollarını açıkça göstermelidir.  

 

Acil durum aydınlatması ve güvenlik iĢareti armatürleri aĢağıda sayılan yerlerde 

zorunlu olarak tesis edilmelidir: 

 

 Acil durum çıkıĢ yeri  

 Merdivenler 

 DöĢeme seviyesi değiĢimi  

 Exit iĢareti  

 Yön değiĢimi   

 Koridorlar boyunca  

 Koridorların kesiĢme noktaları 

 Yangın alarm butonu  

 Yangın söndürme ekipmanları  

 ÇıkıĢlar  

 Ġlk yardım kutusu 

 Elektrik pano odaları  

 Tehlike riski yüksek alanlar 
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1.3.3. DıĢ Aydınlatma Aksesuarları 

 
 Çimen armatürleri 

 Projektörler 

 Sokak aydınlatma armatürleri 

 

1.4. Eylem Alanları Özelliklerine Göre Aydınlatma Aksesuarları 
 

Aydınlatılacak yere göre aydınlatma aksesuarlarını seçmek gerekmektedir. ġöyle ki 

banyo için kullanılacak aydınlatma aracını oturma salonunda kullanmak istersek bu estetik 

olarak pekiyi sonuç vermeyeceği gibi doğru bir aydınlatma açısından da uygun olmaz. Bu 

nedenle aydınlatma aracını, aydınlatacağımız yerin özelliğine göre seçmeliyiz.  

 

1.4.1. Mekân ve Eylem Özelliklerine Göre Önerilen Renkler ve Etkileri 
 

Ġç mekânlarda eylem özelliklerine göre uygun renklerin ve aydınlatma düzeneklerinin 

seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle ele alınan mekândaki eylemlerin nitelikleri 

incelenir. Ardından renklerin psikolojik etkileri göz önüne alınarak uygun renkler belirlenir.  

 

Aynı zamanda mekânın özelliğine bağlı olarak aydınlatma sisteminden beklenen 

özellikler de tespit edilmelidir. Bu iĢlem sırasında uygun ıĢık kaynak rengi ve uygun renksel 

geri verim endeksi de belirlenir. Böylelikle aydınlatma sistem tasarımındaki özelliklerin 

belirlenmesi ve proje yapımına baĢlanması mümkün olmaktadır. 

 

1.4.2. Konut Aydınlatması 
 
Göz sağlığı açısından konut içinde aydınlatma yapılırken bazı özelliklere dikkat etmek 

faydalı olacaktır. Konutlarda sıcak renkli ıĢığın kullanılması daha uygun olur. Bunun için 

standart ampullü akkor lambalar, linestra tipi tüp biçiminde akkor lambalar ya da halojen 

lambalar kullanılmalıdır (Akkor lamba: IĢık kaynağı tungsten teli olan lamba). IĢık rengi 

sıcak olan floresan lambalar da kullanılabilir. Bu lambaların enerji tüketimi standart akkor 

lambalara oranla yaklaĢık beĢ kat daha azdır. Ancak, ülkemizde üretilen sıcak renkli floresan 

lambaların renksel geriverimi (renkleri iyi gösterme özelliği) iyi değildir. IĢık kaynağının, 

olabildiğince gözden gizlenmesi gerekir. Görme alanı içinde görünür durumda bir ıĢık 

kaynağı, oluĢturduğu aydınlıktan yararlanmayı büyük oranda azaltır, dolayısı ile enerji 

boĢuna harcanmıĢ olur.  

 

IĢık kaynaklarının gözden gizlenmesi, yazının baĢında oldukça dar sınırlar içinde 

tanımlanmıĢ olan görsel konforun, görme alanı içindeki ıĢıklılık karĢıtlıklarının belli oranlar 

içinde tutularak sağlanmasında da olağanüstü önem taĢır. Genellikle mekânların değil, görsel 

algılama konularının aydınlatılmasına çalıĢılmalıdır. Buralardan yansıyan ıĢık, yeterli genel 

bir aydınlık oluĢturacaktır. Böylece, görsel algılama konuları üzerinde bulunması gereken 

aydınlık düzeyi, çok daha az enerji harcayarak oluĢturulabilecektir. Ayrıca bu 

düzenlemelerle elde edilecek dinamik aydınlık düzeyi dağılıĢı, konut karakteri ile daha iyi 

bağdaĢır. Gerekli olmayan yerlerde tavanlarda ve duvarlarda aydınlatma sortisi 

bırakılmamalıdır. Tekniğine uygun bir aydınlatma gerçekleĢtirildiğinde bu sortiler boĢuna bir 
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yapım harcaması oluĢturacaktır. Elektronik dimmer kullanımına yeterince geniĢ yer 

verilmelidir. Elektronik dimmerler akım sınırlaması yaptığından reosta‟nın aksine enerji 

harcamaları azalır.  

 

Aydınlık gereksinimi; yapılan iĢe, kiĢinin yaĢına, günün saatine ve yorgunluk 

durumuna göre değiĢir. Konutlarda bulunan kiĢilerin yaĢları ve yapılan iĢin çeĢitliliği 

düĢünülürse dimmerlerin kullanılmasının en yaygın olması gereken yerin konutlar olduğu 

anlaĢılır. Yatak odası, koridorlar ve çocuk odasında çok az enerji harcaması olan uzun 

ömürlü gece lambalarının kullanılması uygun olur. Bu lambaların iç mimari ile birlikte 

düĢünülmesi en iyi çözümdür 

 

 

Resim 1.11: Konut aydınlatma resmi 

1.4.2.1. Oturma Odası Aydınlatması 
 

Pek çok faaliyetin gerçekleĢtiği oturma odaları dinlenme, TV seyretme, okuma gibi 

farklı amaçları bir arada toplamaktır. Dolayısıyla tüm bu amaçlara cevap verebilecek 

aydınlatma sistemleri oluĢturulmalıdır. Lokal aydınlatma sistemleri dimmerlenebilir 

sistemler ile bu ihtiyaçlar çözümlenebilir. Tablo ve aksesuarların, vitrin ve dolapların 

aydınlatılması da rahat ve hoĢ bir mekân oluĢumuna yardımcı olur. 

 

Oturma odalarında gözü yormayacak aydınlık düzeyi, sıcak ıĢık renkleri kullanılarak 

endirekt aydınlatma yoluyla sağlanmalıdır. Abajur, lambader, aplik ve endirekt sarkıt türü 

armatürler bu mekânlar için idealdir. Armatürlerin ekranı gibi yansıma yapabilecek objelere 

göre konumlandırılması gerekir. Okuma köĢeleri için lambader ve abajur tipi armatürler 

kullanılabilir. Bu bölüm lokal aydınlatma ile desteklenerek, orada daha yüksek bir aydınlık 

seviyesi sağlamak faydalı olacaktır. Oturma odalarında kuvvetli halojen lamba kullanmaktan 

kaçınmak gerekmektedir. TV seyrederken ortamda bir miktar aydınlık düzeyi sağlanmalıdır. 

IĢık ayarı yapılabilen armatürlerle bu imkân sağlanabilir. 
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Resim 1.12: Oturma odası aydınlatması 

 

1.4.2.2. Çocuk-Odası Aydınlatması 
 

Genel aydınlatma için tavandan yansıtarak endirekt aydınlatma kullanılmalıdır. Kitap 

okuma için baĢucu aydınlatması yapılmalıdır ve dimmerlenebilir alanların tercih edilmesi 

faydalı olur. Armatürler, yataktan kumanda edilebilmelidir. BaĢucu aydınlatması yarı 

saydam aplik ya da komodin üstüne abajur ile yapılabilir. Dolabın 50-80 cm önüne 

yerleĢtirilecek yönlendirmeli armatürlerle renk geri verimi, iyi ıĢık kaynakları kullanılarak 

dolap önü aydınlatması sağlanabilir. Çocuk odalarında homojen olarak yeterli aydınlık 

düzeyi sağlanmalıdır. Gece için çok az aydınlık düzeyi oluĢturacak emniyet aydınlatması da 

yapılmalıdır. 

,  

Resim 1.13: Çoçuk odasında aydınlatma 

1.4.2.3. Banyo Aydınlatması 
 

Banyolarda en önemli aydınlatma, sık kullanılan ayna ve banyo tezgâhlarında 

olmalıdır. Her zaman gereğinden fazla aydınlatmadan kaçınılmalıdır ve banyonun 

büyüklüğüne göre bir aydınlanma sağlanmalıdır. Eğer mümkünse ıĢığı ayarlayan, doğal ıĢık 

koĢullarında bir aydınlanma sağlayan regülatörler ya da elektrik düğmeleri kullanılmalıdır. 

Banyo aydınlatmasında her ıĢık tercih edilmelidir. Tek baĢına halojen lambalar kullanılırsa 

korku veren gölgeler oluĢabilir, o zaman karanlık kalan duvar, duvara monte edilebilen bir 

çözümle aydınlatılabilir. DuĢ lambaları ve banyo duvarına monteli lambalar olursa tüm 

köĢeler aydınlatılabilir. Banyodaki aynalar için en iyi aydınlatma dikine yerleĢtirilmiĢ 

floresan lambalardır. Ampul seçimi de banyo aydınlatması için önemlidir. Özellikle duvara 

monte olanlardan ısı daha çabuk kaybolur. Kötü bir ampul “güzel” olanı “çirkin” bile 

gösterebilir. 
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Enerji tüketimini azaltmak için tasarruflu lambalar seçilmelidir. Neme dayanıklı sıva 

üstü armatür ve aplikler kullanılabilir. Önü camlı armatür veya kapalı tip lambalar 

seçilmelidir. Ayna önlerinde ıĢığın gözü almasını önlemek amacıyla armatürler aynanın iki 

yanına konulmalı, ıĢığın geliĢ doğrultusuyla bakıĢ doğrultusunun geniĢ açı yapması 

sağlanmalıdır ya da ıĢık kaynakları büyük yüzeyli seçilerek güçlü noktasal tek kaynaktan 

kaçınılmalıdır. Amaç, aynayı değil; kiĢiyi aydınlatmaktır. Buna göre armatür yerleĢimi 

belirlenmelidir. 

 

Resim 1.14: Banyo aydınlatması 

1.4.2.4. Mutfak Aydınlatması 

 

Mutfak, yemek yapılan yerdir. Mutfak, yemek yapmada kullanılan araç gereçleri ve 

gıda maddelerinin bulunduğu bölümdür. Yemek odası, evin yapısına göre mutfak ile beraber 

veya ayrı bir oda Ģeklinde olabilir.  

 

Mutfakta evin diğer bölümlerine göre daha yüksek aydınlık seviyesi sağlamak, 

kullanım kolaylığı açısından faydalı olacaktır. Dolap altında kullanılacak floresan tipi 

armatürlerle tezgâh üstünde lokal aydınlatma yapılabilir. Genel aydınlatma, sarkıt veya sıva 

üstü camlı tipte armatürlerle ve sıcak renkli ıĢık veren lambalar kullanılarak sağlanabilir. 

Kompakt floresanlarla gerekli mekân aydınlığı sağlanabilir. Dolap içerisinde dekoratif 

amaçlı, noktasal aydınlatma yapılabilir. 

 

Mutfaklarda aydınlatmayı dört ana baĢlıkta toplayabiliriz: 

 

 Genel aydınlatma 

 Tezgâh üstünün aydınlatılması 

 Dolap ve rafların aydınlatılması 

 Yemek masası veya yemek bölümünün aydınlatılması  
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Resim 1.15: Mutfak aydınlatması 

 Genel Aydınlatma 

 

Mutfağın bölgesel aydınlatmaların yanında genel olarak da aydınlatılması gerekir. 

Mutfakta doğal aydınlatmadan konutun yapısına göre yararlanılabilir. Pencereden gelen ıĢık, 

pencere üstlerine gelen floresanla güçlendirilebilir.  

 

 Tezgah Üstünün Aydınlatılması 

 
Mutfak aydınlatılmasında en çok dikkat edilmesi gereken kısımdır. Sebzelerin 

ayıklanması, bıçakla kesme iĢleri veya küçük bakliyatların temizlenmesi gibi iĢlerin yapıldığı 

kısım olduğu için net bir aydınlatma yapılmalıdır. IĢık kaynağının direkt göze gelmesi 

önlenmelidir. Aynı Ģekilde ıĢık, kullanıcının arkasından gelmemelidir. Böylece gölge 

önlenmiĢ olur. 

 

Ġstenilen aydınlatmanın sağlanması için üst dolapların alt kısmına ıĢık bantları 

konulabilir ya da üst dolapların taç kısmına içe doğru eğimli spotlar kullanılabilir. Bir baĢka 

çözüm önerisi de resimde görüldüğü gibi tavandan sarkıtma lambalarla tezgâh üstünün 

aydınlatılmasıdır. 
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 Dolap Ġçinin ve Rafların Aydınlatması 

 

Dolap ve rafların aydınlatılmasının iki önemli amacı vardır. Birinci amaç, dolap 

içinden bir Ģey alınacağı zaman dolap içini rahatlıkla görmektir. Dolap içine konan küçük bir 

floresan lamba ile sağlanabilir. Kapağa takılacak bir düzenekle sadece kapak açıldığında 

yanması sağlanarak elektrik tasarrufu sağlanabilir. Ġkinci amaç ise estetik olarak güzel ve 

çekici durması istenen porselen tabak, kristal bardak vb. eĢyaların daha kolay algılanmasını 

sağlamak ve çekiciliğini artırmaktır. Kristal tabak veya porselen üzerine direkt olarak gelen 

ıĢıklar, estetiği tamamlar ve çekiciliği artırır. Sarı ıĢıklar daha hoĢ bir görüntü sağladığı için 

tercih edilir. 

 

 Yemek Masası Aydınlatması 

 

Yemek masalarının aydınlatmasında tabaklar, bardaklar vb. gereçlerin parlamaması ve 

yemeklerin iĢtah açıcı görünmesi amaçlanır. Bunun için genellikle masa üzerinden yaklaĢık 

bir metre yukarıda tavandan sarkıtma aydınlatma elemanları kullanılır. Yemek odasındaki 

aydınlatma ise masada yemek yiyenlerin gözlerini rahatsız etmeyecek Ģekilde düzenlenmeli 

ve tavana gömülü spotlardan kaçınılmalıdır. Yemek odasının tavanı ahĢap malzemeden 

yapılmıĢsa ıĢık kaynakları tavana yönlendirilerek endirekt aydınlatma ile estetik bir görüntü 

sağlanır. Ayrıca ıĢık kaynakları gizlenerek de Ģık bir aydınlatma yapılabilir. Yemek için ayrı 

bir bölüm ayrılmıĢsa bu odanın içindeki resim, tablo ve süs eĢyaları da direkt aydınlatma 

elemanları ile aydınlatılırsa oldukça Ģık bir görüntü oluĢturur. 

 

1.4.2.5. ÇalıĢma Oda Aydınlatması 

 
ÇalıĢma yerlerindeki rahatsız edici yansımaları önlemek için yansıyan ıĢığın direkt 

aynasal yansıma yapan kısmının göze gelmesi engellenmelidir. Bu nedenle armatürlerin ve 

çalıĢma yerlerinin konumları birbirine göre ayarlanmalıdır. Uygun seçilmiĢ renkler, çalıĢma 

zevkini ve verimini artırır. 

 

Enerji tasarruflu lambalar ile genel aydınlatma yapılıp çalıĢma alanlarında muntazam, 

gölgesiz ayıdınlatma yapılmalıdır. ÇalıĢma masası üzerinde ayarlanabilir hareketli bir masa 

lambası ıĢık tek yönden gelecek Ģekilde yerleĢtirilip gölge oluĢumu engellenebilir. 

 

Örneğin, ıĢık kaynaklarının bilgisayar ekranlarında yansıma yapması görsel 

performansı etkilemektedir. Bunun için reflektörlü, kompakt ve tüp floresan lambalı 

armatürler kullanılabilir ya da armatürün konumu ekranda yansımaya neden olmayacak 

Ģekilde ayarlanabilir. Bu durumda ekranın hemen yanındaki alanlar aydınlatılmalıdır. 
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Resim 1.16: ÇalıĢma odası aydınlatması 

1.4.2.6. Merdiven Aydınlatması 

 

Konutlarda düĢey sirkülasyonu sağlayan elemanlara merdiven denir. Merdiven 

aydınlatmasında en önemli unsur, olabilecek kazaları engellemek için merdivenin doğru 

aydınlatılmasıdır.  

 

Merdivenlerin sahanlıklarına dıĢarıya bakan pencere yapılarak doğal aydınlatmadan 

yararlanılabilir veya mimari olarak merdivenler binaya ek olarak camdan yapılabilir. 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu tür sorunlarda kullanıcıya sınırsız çözüm önerileri 

sunulmaktadır. 

 

Tabi ki doğal aydınlatma tek baĢına yeterli aydınlatmayı sağlamadığı için 

merdivenlerin birleĢtiği duvara aydınlatma elemanları konulabilir. Ancak duvarlara monte 

edilen aydınlatma elemanları, çarpmalara karĢı dayanıklı malzemeden imal edilmiĢ 

olmalıdır. Mümkünse duvar yüzeyinden fazla çıkıntısı olmamalıdır. Yani gömme aydınlatma 

elemanlarından yararlanılırsa daha kullanıĢlı olur. Yine kullanıcının isteğine bağlı olarak 

aydınlatma elemanları tavana veya merdivenin basamaklarına monte edilebilir. Tehlikeli 

gölgeler oluĢturduğundan merdivenlerde spot kullanılmamalıdır. Sahanlıklar için de genel 

ıĢık kullanmak gerekmektedir. Önemli olan merdivenlerin iyi görünmesidir. 
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1.4.2.7. Salon Aydınlatması 

 

Salon ev içinde günlük hayatımızda en çok kullandığımız bölümdür. Salonda nasıl 

aydınlatma yapılacağı çok önemlidir. Oturma odalarında gözü yormayacak aydınlık düzeyi, 

sıcak ıĢık renkleri kullanılarak endirekt aydınlatma yoluyla sağlanmalıdır. Abajur, lambader, 

aplik ve sarkıt türü armatürler bu mekânlar için idealdir. Armatürlerin televizyon ekranı gibi 

yansıma yapabilecek objelere göre konumlandırılması gerekir. Okuma köĢeleri içinde 

lambader ve abajur tipi armatürler kullanılmalıdır. Bu bölüm, lokal aydınlatma ile 

desteklenerek daha yüksek bir aydınlık seviyesi sağlanır. Salon aydınlatmaları ıĢık oyunları 

ile süslenebilir. Bunun için özel renkli projektörlerden yararlanmak gerekir. 

 

 

Resim 1.17: Salon aydınlatması 

 

 Televizyon izleme: Televizyon izlenen kısımda en önemli konu yansımadır. 

IĢığın ekrandan yansımaması için izleyenlerin bulunduğu kısma bölgesel 

aydınlatma yapılabilir ya da aydınlık düzeyi düĢük olan armatürlerle endirekt 

aydınlatma yapılabilir. Karanlık bir mekânda televizyon izlemenin göz sağlığına 

zararlı olduğu unutulmadan kullanıcının tercihine göre aydınlatma yapılmalıdır. 

Televizyon seyrederken oda tamamen karanlık olmamalıdır, çünkü ekranla 

çevresi arasındaki büyük aydınlık farkı gözleri yorar. Bu nedenle seyircinin 

direkt çevresi hafifçe aydınlatılmalıdır. IĢık ekranda yansımamalıdır ve gözleri 

kamaĢtırmamalıdır. Bu iki durum gözleri aĢırı derecede yorar. 

 

 Kitap okuma: Kitap okumak için ayrılan kısımda dikkat edilmesi gereken en 

önemli nokta, ıĢığın okunan yüzeye eğik ve kullanıcının gözünü almayacak 

Ģekilde tercihen arkadan veya arka yanlardan gelmesidir.Kitap okurken aydınlık 

düzeyinin yüksek olması küçük yazı karakterleri ile yazılmıĢ yazıları rahat 

okumak ve ayrıntıları gözden kaçırmamak açısından tercih edilir. 
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 Tablolar ve süs eĢyaları: Tablolar aydınlatılırken bulunduğu zeminden kolayca 

ayrılacak Ģekilde ve tabloda vurgulanan renklerin özelliklerine göre 

aydınlatılmalıdır. Tablo ve süs eĢyalarının aydınlatılmasında direkt ve bölgesel 

aydınlatma yapılmalıdır. Yapılan bölgesel aydınlatma, onların estetik değerini 

artırdığı gibi diğer eĢyalardan ayırıp kolayca fark edilmesini sağlayacaktır. 

 

 Dinlenme  bölümü: Bu bulunan koltuk, kanepe gibi elemanlar için en uygun ve 

estetik aydınlatma bölgesel aydınlatmadır. Oturulan kısım ve sehpalar bölgesel 

aydınlatma ile aydınlatılırsa gözler daha az yorulur. IĢığın uzun süre 

kullanılmadığı ve rahatlatıcı yumuĢak ıĢık istenen mekânlarda beyaz bölgesel 

aydınlatmanın dıĢında endirekt aydınlatma da dinlenme bölümü için uygundur. 

Ayrıca ayaklı aydınlatma armatürlerinden de yararlanılabilir. Armatürlerin 

kullanıcıda kamaĢmaya neden olmaması için ıĢık kaynağının etrafı ıĢığı kırıcı 

gereçlerle kaplanmalıdır. Televizyon yakınlarında bir parça yumuĢak ıĢık 

bulunması gözlerin daha az yorulmasını sağlar. Mat ıĢık veren ampuller veya 

enerji tasarruflu ampullerin kullanılması uygundur. Tavanda, duvar ve 

panellerde halojen ampuller kullanılabilir. Bu tür ampuller, objelerin 

vurgulanması ve çekici endirekt aydınlatma yaratmada ideal çözümler sunar. 

IĢığın hem uzun süre kullanıldığı hem de hoĢ ortamlar yaratılmak istenen 

mekânlarda yine mat ıĢık veren, enerji tasarruflu ampuller tercih edilmelidir. Bu 

ampullerin enerji tasarruflu oluĢu ve uzun ömürleri sayesinde çeĢitli 

nedenlerden ötürü evde yokken ıĢıkları açık bırakabiliriz. Ancak, renkli ampul 

en uygun olanıdır. 

 

 

Resim 1.18: Salon aydınlatma 
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Salonlarda ayrıca bar, Ģömine gibi kullanıcının isteğine göre yapılan bölümlerde 

değiĢik çözüm önerileri getirilebilir, Ģöminenin iki yanına duvara bağlı aydınlatma 

armatürlerinden yararlanılabilir. IĢığın sıcak renkli ve düĢük voltajlı olması tercih edilir veya 

ayaklı aydınlatma armatürlerinden de yararlanılabilir. Bar düĢünülen kısımlarda ise daha 

canlı ve renkli ıĢıklar tercih edilir. Aydınlık düzeyi, kullanıcının isteğine göre düĢük veya 

yüksek seviyeli olabilir. Salonlarda en önemli konulardan biri de tüm bölümlerde kullanılan 

farklı aydınlatma tekniklerinin uyumlu olmasıdır. Yani bir bölümde kullanılan ıĢık, diğer 

bölümden ayrılmalıdır.  

 

1.4.2.8. Yatak Odası Aydınlatması 

 

Giysi dolapları, yatak odasında ya da bitiĢik bir hacimde düzenlenmiĢ olabilir. Her iki 

biçimde de dolap içlerinin oldukça iyi aydınlanması gerekir. Dolapların içi genellikle 

karanlık olur ve bu, insanlara sıkıntı verir. 

 

Yatak odalarında baĢucu aydınlatması ile birlikte ve göze gelmeyecek bir biçimde 

düzenlenen güçlü ıĢık kaynakları ile tavan aydınlatılabilir. Böylece odanın genel 

aydınlatması sağlandığı gibi dolap içleri de tavandan yansıyarak tüm tavan yüzeyinden, yani 

değiĢik doğrultulardan gelen ıĢıkla gereği gibi aydınlanır. Doğaldır ki, tavan mat beyaz 

olmalıdır. Bu çözümün, odada genel aydınlığın tavanın ortasında yer almıĢ bir ıĢık kaynağı 

ile elde edilmesine oranla belli üstünlükleri vardır. Bu üstünlükler, dolap içlerinde ıĢık 

almayan köĢelerin bulunmaması, ıĢık kaynağının yatan kiĢinin gözüne gelmemesi, tavana 

fazladan elektrik döĢemi yapılmaması olarak özetlenebilir. BaĢucu aydınlatması ile birlikte 

düzenlenerek tavanı aydınlatacak bu ıĢık kaynakları „vaviyen‟ sistemi ile kapı yanında bir 

anahtara bağlanabilir ve hem kapı yanından hem de baĢucundan söndürülüp yakılabilir. 

 

Yatak odasında bir tuvalet masası varsa burada da ayna önü aydınlatması kuralları 

geçerlidir. 

 

 

Resim 1.19: Yatak odası aydınlatması 
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1.4.2.9. Aydınlatma ile Ġlgili Pratik Bilgiler 

 

 30 m² lik salonumda kaç adet aydınlatma elemanına ihtiyacım var?  

 

Genel olarak 7 - 8 ıĢık kaynağı önerilebilir. Halojenlerle normal ampullü aydınlatma 

elemanlarını birlikte kullanabilirsiniz. Lampader, tavandan aydınlatma ve okuma lambaları 

koyabilirsiniz. 

 

 Mutfakta nasıl bir aydınlatma yapmalıyım?  

 

Tezgâh üstlerinin iyi aydınlatılması gerekir. Bunun için dolapların altında gizli ıĢık 

bantları kullanabilirsiniz. Böylece hem gizli hem de lokal farklı ıĢık kaynaklarınız olacaktır. 

Ayrıca çalıĢan kiĢinin gölgesi tezgâha düĢmez. Doğrama, piĢirme ve yıkama ünitelerinin iyi 

aydınlatılıyor olmasına dikkat ediniz.  

 

Oturma odamın aydınlatmadan kaynaklanan soğuk bir havası var. Ortamı nasıl 

sıcaklaĢtırabilirim? 

 

Abajurunuzu sarı, pembe veya altın rengi ile değiĢtiriniz ya da pembe ve mandarin 

gibi renkli ampuller kullanınız. Mavi tonları ve yeĢiller daha taze ve sakin bir atmosfer 

yaratacaktır.  

 

 Dolap içi aydınlatma için nasıl bir ampul tercih etmeliyim? 

 

Isı yaymadığı için floresan tercih edebilirsiniz. Kıyafetleri bozmaz. Bu anlayıĢ 

kütüphane aydınlatması için de geçerlidir.  

 

 Floresan ve normal ıĢık veren lambaları nerede, nasıl kullanmalıyım?  

 

Normal ıĢık, renkleri daha güzel gösterir ama ısı yayar ve ömrü kısadır. Floresan daha 

ekonomiktir. 15 Watt‟lık floresan ampul 75 Watt‟lık normal ampule eĢittir.  

 

 Salon aydınlatmasında nelere dikkat etmeliyim?  

 
Her Ģeyden önce aydınlatmanın yorucu ve rahatsızlık verici olmaması lazımdır. 

Mümkünse farklı noktaları farklı aydınlatma elemanlarıyla ve lokal olarak aydınlatınız. 

Mesela, yemek masası için asansörlü ve tavandan asılabilen bir yemek ıĢığı idealdir. Ayaklı 

lambaları ve lokal aydınlatma yapan abajurları salonda kullanmak idealdir. 

 

 Televizyon seyrederken ya da bilgisayar kullanırken nasıl bir aydınlatma 

tercih etmeliyim? 

 

Televizyon sehpasının yanında bir ıĢık yanmalıdır. Bu durum bilgisayar masası için de 

geçerlidir. Akrobatlar, bilgisayar masaları için iyi bir aydınlatma elemanıdır.  
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 Yatak odamızın aydınlatmasında nelere dikkat etmeliyim? 

 

Okuma ıĢığı olarak baĢucu aydınlatması yapabilirsiniz. Bu ıĢığın açma kapama 

düğmeleri kapının yanında hem de baĢucunuzda olmalıdır. Tuvalet masası aynı zamanda 

makyaj masası olarak da kullanılıyorsa yoğun bir lokal aydınlatmaya ihtiyacınız olacaktır. 

Giyinme üniteleriniz yatak odanızda ise dolap önü ve içlerini aydınlatmanızda fayda vardır. 

 

 Yemek odasında ne tür bir ıĢığı tercih etmeliyim? 

 

Yemek odasındaki aydınlatma, masada yemek yiyenlerin gözlerini rahatsız etmeyecek 

Ģekilde olmalıdır. Yemek masası için asansörlü ve tavandan asılabilen bir yemek ıĢığı, 

masadan 1 metre yükseklikte olacak Ģekilde kullanılabilir. Tavana gömülü spotlardan uzak 

durmalısınız. 

 

 ÇalıĢma odası ıĢıklandırması nasıl olmalıdır?  

 

IĢığın önden gelmesine dikkat ediniz. Arkanızdan gelen ıĢık gölge oluĢturur. Gece 

ıĢığı için yerleĢtireceğiniz abajur için en doğru yer, gündüz ıĢığının geldiği yön olmalıdır.  

 

1.4.3. Dinlenme ve Eğlence Tesisleri Aydınlatması 
 

Bir otel kompleksi giriĢten itibaren; resepsiyon, hol, koridor, yatak odaları, banyo, 

kahvaltı salonu, restaurant, bar, konferans salonu ve sportif çalıĢmaya imkân veren 

bölümlerden oluĢmaktadır. Dolayısıyla adı geçen bölümlerde güneĢin batıĢı sonrası doğru 

aydınlatma yapılarak konaklayanların memnuniyeti sağlanabilir. 

 

Son yıllarda gittikçe artan turizm potansiyeline paralel olarak daha fazla seyahat etme 

arzusu da ön plana çıkmakta ve turistik bölgelerde bu ihtiyaca cevap verecek oteller 

açılmaktadır. Bugün otel projelerinin hazırlanmasında insanların rahatlığının teminine, farklı 

istek ve beklentilerinin yerine getirilmesine, sportif aktivitelerini sürdürmelerine olanak 

sağlayacak ünitelere yer verilmektedir.  

 

Modern iĢletmecilik anlayıĢı, misafirini ilk gününden son gününe kadar iyi bir 

programla meĢgul etmeyi, dinlendirmeyi, seyahatini unutulmaz anılarla renklendirmeyi ve 

tekrar geliĢine kapı açmayı hedeflemektedir. Bütün bu yukarıda değindiğimiz noktalar, 

ziyaretçiyi konakladığı mekânda ve mekânın dıĢında evinin rahatlığını sağlamakla 

gerçekleĢebilir. 

 

Mimari konseptin yanı sıra aydınlatma da tamamlayıcı, rol oynayıcı olarak görülebilir. 

Bir otel kompleksi giriĢten itibaren resepsiyon, hol, koridor, yatak odaları, banyo, kahvaltı 

salonu, restaurant, bar, konferans salonu ve sportif çalıĢmaya imkân veren bölümlerden 

oluĢmaktadır. Dolayısıyla adı geçen bölümlerde güneĢin batıĢı sonrası misafirperverliğin ön 

plana çıkması gerekir. Ġyi bir aydınlatma da bu hedefe varılmasında en büyük etki, uygun 

aydınlatma elemanını seçmekle sağlanır. 
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Resim 1.20: Dinlenme ve eğlence tesisleri aydınlatması 

 

1.4.3.1. Ana GiriĢler 

 
Otoparklar, yollar, bitki örtüsü, merdivenler misafirin güvenli yürüyüĢüne imkân 

verecek tarzda aydınlatılmalı, varılmak istenen bina giriĢi ve dıĢ cephe etkileyici Ģekilde 

olmalıdır. Buralarda seçilecek armatürler enerji tasarruflu kompakt floresan, halojen ve 

metal halojen ampulle donatılmalıdır. 

 

1.4.3.2. GiriĢ Holü, Resepsiyon 

 
Aydınlatma detayları bakımından üzerinde titizlik gösterilmesi gereken bölümdür. 

Genel aydınlatma seviyesinin 300 lx olması arzu edilen bu mekânlarda, mimari çizgiler ile 

uyumlu sarkıt, ankastre veya sıva üstü armatürler kullanılabilir. Armatürlerin tavana 

aplikasyonunda müĢteriye yol tayininde yardımcı olacak noktalara dikkat edilmelidir. 

Kullanılacak ampul tipi; alçak gerilimli halojen, kompakt floresan veya yüksek tavanlı 

yerlerde metal halojen olabilir. Tablo, halı gibi teĢhir elemanları vurgulanacak Ģekilde 

aydınlatılmalıdır. 
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1.4.3.3. Koridorlar 

 
YaklaĢık 100 lx seviyesinde aydınlatılmalı; misafir bastığı yeri, kapı numaralarını 

okuyabilmelidir. Yön tayini ve mekânın tanınmaya yetecek tarzda, karanlık pasajlar 

oluĢturmadan aydınlatılmasına dikkat edilmelidir. Seçilecek armatürler çok uzun yanma 

süreli olacağından normal veya kompakt floresan ampullü ve göze direkt hitap etmeyecek 

tarzda olmalıdır. 

 

1.4.3.4. Yatak Odaları 

 

Aydınlatma seviyesi 50 lx‟tur. Yabancı bir çevreye gelen kiĢiye sıcak bir ortamın 

sunulması iyi bir dekorasyon ve aydınlatma ile mümkündür.  

 

Burada en fazla tavsiye edilen konsept; yatak baĢına, koltuk yanına ve masaya 

münferit aydınlatma elemanlarının planlanmasıdır. IĢık kaynağını gayet iyi gizlediği için 

abajur baĢlıklı modeller tercih edilmelidir. Duvar aplikleri ve endirekt elemanlar da ele 

alınabilir. Kullanılacak armatürlerde halojen ampuller dim edebildikleri ve sıcak renk 

sınıfından oldukları için uygundur. Fakat dim edilebilir elektronik balastlı kompakt floresan 

ampuller de (renk:827) bu iĢlevi yerine getirebilir. 

 

1.4.3.5. Banyolar 

 

Burada tavan armatürü olarak genel aydınlatma için halojen veya kompakt floresan 

ampullü ankastre armatürler seçilmelidir. Ayna yanlarına veya üstüne aplikler 

düĢünülmelidir. 

 

1.4.3.6. Kahvaltı Salonu 

 

IĢık seviyesinin 300 – 500 lx olması gereken kahvaltı salonu, kiĢiye yeni baĢlayan 

günün merak ve heyecanını hissettirecek; tavanı, duvarları ve zemini imkân olduğu kadar 

aydınlık gösterecek Ģekilde aydınlatılmalıdır. Burada farklı tarzda armatürler bir arada 

kullanılabilir. Mesela; ankastre tipler, sarkıtlar veya aplikler, büfenin iyi aydınlatılmasına da 

gereken önem verilmelidir. Seçilecek ampul halojen olmalıdır. 

 

1.4.3.7. Yemek Salonu 

 

Genel aydınlatma seviyesi 200 lx‟tur. Ġyi hazırlanmıĢ bir yemeğin iyi bir atmosferde 

bir kat daha lezzet kazanacağı göz önünde tutulursa gerek iç dekorasyon ve gerekse 

aydınlatma açısından en çok önem verilmesi gereken bölümdür. Burada ankastre armatürler, 

masa üzerlerine plase edilmiĢ sarkıtlar, yapı estetiğini ön plana çıkaracak spot elemanlar, 

endirekt armatürler ilave olarak da duvarlarda teĢhir edilen eserlere yönlendirilmiĢ küçük 

halojen spotlar kullanılabilir. Diğer armatür tiplerinde de dim edilebilir olduğu için halojen 

ve yine dim edilebilir elektronik balastlı kompakt floresan ampuller (renk:827) isabetli 

seçimdir. 
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1.4.3.8. Konferans Salonları 

 

Aynı mekânın farklı kullanım amaçlı hizmet vermesi durumunda sabit bir ıĢık seviyesi 

telaffuz etmek mümkün değildir. Sadece konferans maksatlı kullanımda 300 lx, eğitim 

amaçlı kullanımda da 500 lx olarak ele alınmalıdır. Genel aydınlatma  için ankastre kompakt 

floresan ampullü armatürler, halojen ampullü ray spotları, duvar yüzeylerinin ve 

konuĢmacının aydınlatılmasına  yarayabilir. Adı geçen sistemlerin dimmerlenebilmesi 

mutlaka büyük katkı sağlayacaktır. 

 

1.4.4. Sinema, Tiyatro, Disko, Düğün Salonu ve Restoran Aydınlatması 
 

Sinema, tiyatro, disko, konferans salonu ve restoran gibi yerlerin aydınlatmasında 

kullanılacak aydınlatma armatürlerin seçimi mekânın özelliği göz önünde bulundurularak 

yapılır. 

 

Bu tür mekânlarda ıĢık sisteminin bir noktadan kontrol edilmesi önerilir. Görevli 

teknisyen, ıĢık ihtiyacına göre aydınlatma sistemini çalıĢtırır. 

 

Bu tür yerlerde floresan armatürler, halojen ampullü ray spotları, duvar aplikleri ve 

masa üzerlerine plase edilmiĢ sarkıtlar kullanılabilir. 

 

 

Resim 1.21: Eğlence mekânları aydınlatması 
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1.4.5. Eğitim Kurumları Aydınlatması 
 

Eğitim kurumları aydınlatmasında aydınlatılacak mekânın özelliğine göre aydınlatma 

yapılmalıdır. Derslikler, okuma salonları, yemekhaneler, kantin ve kafeterya aydınlatması 

için uygun aydınlatma armatürü kullanılır. Hangi armatürün kullanılması gerektiği 

konusunda aydınlatma firmalarının kataloglarından faydalanılmalıdır. 

 

 

Resim 1.22: Eğitim kurumları aydınlatması 

 

Resim 1.23: Mobilya dekorasyon atölyesi aydınlatması 
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Resim 1.24: Okul kafeterya aydınlatması 

 

Resim 1.25: Bilgisayar laboratuvarı aydınlatması 
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1.4.6. ĠĢ Yeri Aydınlatması 

 
Son zamanlarda, aydınlatma tekniği önemli ölçülerde geliĢmiĢ ve özellikle her çeĢit iĢ 

yeri ya da iĢ istasyonunun aydınlatma gereksinimi konularında önemli bilgi birikimi 

sağlanmıĢtır. Özel aydınlatma gereksinimi olan iĢ ve iĢlemlerde de aydınlatma düzeyi, ıĢığın 

geliĢ açıları, gereğinde daha iyi ayarlama için hareketli düzeneklerin geliĢtirilmesi gibi 

yaklaĢımlar getirilmiĢtir.  Öncelikle iĢ görenlerin göz ve görme fonksiyonu dikkate alınarak 

sağlıklı bir düzen öngörüldüğü gibi, insan faktörünün en verimli bir Ģekilde çalıĢabileceği 

aydınlatma koĢulları aranır. ĠĢ yeri aydınlatmasında iç düzen, dekorasyon ve yerleĢik 

sistemlerin ıĢıklılık etkileri de dikkate alınmalıdır. Gerekirse, fabrikanın yerleĢimi 

tamamlandıktan sonra, yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin ardından ortam 

aydınlatmasının yeterli düzeyde olması için önlemler alınmalıdır.  

 

ÇalıĢma yerlerinde uygun bir aydınlatma, sadece çalıĢan insan üzerinde olumlu 

psikolojik etkinin yaratılması için değil, aynı zamanda iĢ veriminin artması ve iĢ kazalarının 

önlenmesi bakımından daönemlidir. IĢığın yetersiz olduğu kıĢ günlerinde ve iyi 

aydınlatılmayan iĢ yerlerinde kaza sayıları yükselmektedir. Aydınlatma yetersizliğinde, 

özellikle koyu renkli maddelerle çalıĢılan iĢlerde, görme fonksiyonu üzerine ileri derecede 

yüklenilmesi nedeniyle kısa bir süre sonra yorgunluk belirtileri, görme bozuklukları ve baĢ 

ağrıları meydana gelir. Özellikle yaĢlıların çalıĢtığı yerlerde, aydınlanma derecesinin yeterli 

düzeyde bulunması gerekir. 60 yaĢındaki bir iĢçinin 20 yaĢındaki bir gence nazaran yaklaĢık 

2-5 katı daha kuvvetli bir aydınlığa ihtiyacı vardır . 

 

1.4.6.1. Ofis Aydınlatmaları 

 

ÇağdaĢ iletiĢim olanakları ve bilgisayar teknolojisindeki baĢ döndürücü geliĢim, ofis 

ve ekipmanlarının düzenlenmesine yeni bir anlayıĢ getirdi. Bu anlayıĢla değiĢen ve geliĢen 

ofis sistemleri, doğal olarak aydınlatma elemanlarının tasarımını da yönlendirdi. Günümüzde 

farklı iĢlevleri üstlenmiĢ bürolar için birbirinden farklı aydınlatma elemanları mevcuttur. ĠĢ 

yerindeki verimin artırılması ve sağlıklı koĢullarda çalıĢılması için önemli olan aydınlatma 

armatürlerinin seçiminde, iĢlevselliktir.  

 

Ofislerde yapılan iĢin niteliği ne olursa olsun iĢten alınan verim, kiĢinin bulunduğu 

konforun sağlanmasıyla mümkündür. Görsel konfor ise aydınlatma tekniği açısından iyi 

görme koĢullarını sağlayacak düzenlerin getirilmesi ile sağlanabilir. Sağlıklı ve doğru bir 

ofis aydınlatması personelin verimi, çalıĢma motivasyonu ve göz sağlığı için olduğu kadar 

modern ofislerin prestiji açısından da çok büyük bir etkendir. IĢığın homojen dağılımı, görsel 

konforun ön koĢullarından biridir. ÇalıĢma yüzeyinin parlaklığı (yansıttığı ıĢık) bakılan 

nesnenin parlaklığının en az üçte biri kadar olmalıdır. Aynı oran çalıĢma yüzeyinin parlaklığı 

ve yakın çevresi arasında da sağlanmalıdır.  
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Resim 1.26: Ofis aydınlatmaları 

 

Ofisler için uygun aydınlatma sistemleri Ģu Ģekilde olmalıdır: 

 

 Ofis ortamlarında genel ıĢık veren ürünler seçilmelidir. Halojen ve spot gibi 

direkt ıĢık veren ürünler, sadece özel vurgulanması istenen noktalarda 

kullanılmalıdır.  

 Tercih edilecek armatürler daha çok floresan veya kompakt floresanlı 

armatürler olmalıdır. 

 Toplantı odalarında ve yönetici odalarında dekoratif armatürler rahatlıkla 

kullanılabilir. 

 Ofis aydınlatmasında ev aydınlatmasındaki gibi dekoratif değil, iĢlevsel 

armatürlerin seçilmesi esastır.  

 

ÇalıĢma masası için uygun aydınlatma sistemi Ģu Ģekilde olmalıdır: 

 

 Gün ıĢığını alacaksa soldan alması çok daha doğrudur. 

 Parıltıları düĢük ıĢıklı tavanlar kullanılabilir. 

 Prizmatik kapaklı büyük yüzeyli armatürler ve petekli, aynalı, reflektörlü 

armatürler tercih edilmelidir. 

 Önü camlı (önü ıĢık kaynağının ve reflektörün kamaĢma etkisini ortadan 

kaldıran) ve reflektörlü armatürler idealdir. 

 IĢık kaynağının kamaĢma yaratmaması için görme hizasından daha da içeri 

çekilmesi ve kamaĢmanın ortadan kalkmasını engelleyici özel ıĢık kırıcılı 

armatürler kullanılmalıdır. 
 

1.4.6.2. Toplantı Salonları 
 

Konferans odalarında genellikle sakin ve ciddi bir atmosfer beklenir. Bu amaçla 

aĢağıdaki aygıtlar tek veya çift kullanılabilir: 

 

 Gerektiğinde hacmin veya masanın Ģekline uygun floresan veya akkor telli 

lambalı, büyük yüzeyli armatürler  
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 Ankastre veya sıva üstü armatürler 

 Endirekt armatürler 

 Aplikler 

 Sürekli ıĢık bantları 

 Arkadan aydınlatılmıĢ kiriĢler veya ekranlar 

 

Resim 1.27: Toplantı salonu aydınlatması 

 

1.4.6.3. Ticari Bürolar, Ġdari Servisler 

 

Bu tip bürolarda, kesiksiz ıĢık bantları ile genel aydınlatma iyi sonuç verir. Sıva altı 

armatürler, sıva üstü armatürler, askılı armatürler kullanılabilir. 

 

GiriĢ odaları ve giriĢ salonlarında aydınlatma ağırlıklı olarak temsil görevini üstlenir. 

Akkor telli örneğin, reflektörlü lambaların yanı sıra floresan lambalar veya metal hâlinde 

lambalar kullanılabilir. 

  

Aydınlık düzeyi belirlenirken hacmin özellikleri ve komĢu hacimlerin aydınlık 

düzeyleri dikkate alınmalıdır. Bazı bölgelerde genel aydınlatma zor görsel iĢler için yeterli 

olmuyorsa örneğin, vezne veya bazı bölgelerin vurgulanması gerekiyorsa ek aydınlatma 

kullanılmalıdır. Yüksek hacimlerde hem direkt aydınlatma hem de endirekt aydınlatma veya 

ikisi birden kullanılabilir.  
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Resim 1.28: Büro aydınlatması 

 

1.4.6.4. Temsil Amaçlı Bürolar 

 

Buralarda teknik, mimari ve dekoratif isteklerin de göz önünde bulundurulması 

gereklidir. Floresan lambalarla birlikte akkor telli lambalar veya spotlar kullanılabilir. Bu 

kombinasyonlar çeĢitli Ģekillerde yapılabilir. Oda çevresini dolaĢan ıĢık bantları, tavan 

armatürleri, ayaklı armatürler, duvar aplikleri veya masa armatürleri.  

 

1.4.6.5. Büyük Bürolar  

 

Büyük bürolarda hacim derinliğinin fazla olmasından dolayı yeterli olmayan doğal 

aydınlatmayı desteklemek için sürekli yapay aydınlatmaya gerek vardır. Çünkü pencereden 5 

m‟den daha fazla uzaklaĢıldığında gün ıĢığı faktörü genellikle % 2‟nin altına düĢer. Yapay 

aydınlatma için buralarda iki sistem uygulanır: 

 

 Düz akustik tavanlarda tavana gömülü armatürler  

 Ses yutan malzemeden yapılmıĢ büyük kafes tavanlar üzerine asılmıĢ armatürler  

 

1.4.6.6. Teknik Bürolar  

 

Bu bürolar için ticari bürolarda uygulanan aydınlatma sistemleri kullanılabilir. Ancak 

bu tür hacimlerde aydınlık düzeyi görsel ihtiyaçlara uygun olarak 1000 lux‟un üzerinde 

olmalıdır. Bu çalıĢma alanlarında kamaĢma sınırlaması çok önemlidir. Bu nedenle kamaĢma 

sınırlaması en iyi olan armatür seçilmelidir. Mekânlarda aydınlatma ile oluĢturulan sanal 

görüntüler aydınlatma ile geliĢen teknoloji sayesinde sanal ortamlar oluĢturmak mümkündür. 

Bu sanal ortamların oluĢturulmasında çeĢitli düzenekler ve projektörler kullanılır. ġekil ıĢık 

ile oluĢturulmuĢ sanal pencere görüntüleri ve diğer resimler buna örnektir.  
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1.5. Aydınlatma Armatürleri 
 
Ġyi bir aydınlatma yapabilmek için aydınlatma Ģiddeti ve aydınlatma çeĢidi ne kadar 

önemli ise mekânda kullanılacak armatürlerin seçimi de o kadar önemlidir. Kullanılacak 

armatürler, Türk Standartları Enstitüsünün TS-593,TS-3430,TS-8697ve TS8698 

standartlarına uygun olmalıdır. 

 

 Tip A tijli armatür 

 Tip B1 tavan armatürü 

 Tip C porselen kaideli armatür 

 Tip E çelik tel kafesli etanj armatür 

 Tip F kollu hâricî armatür 

 Tip G tijli çift duylu armatür 

 Tip H atölye armatürü 

 Tip J1 asma tavan armatürü 

 Tip L etanj armatür 

 Tip N avize armatürü 

 Tip O aplik armatür 

 Tip SS1 spor salonu armatürü 

 Tip SS2 spor salonu balastlı armatürü 

 Tip P1 bant tipi floresan armatür 

 Tip P2 bant tipi floresan armatür (gömme) 

 TĠP R1 endüstriyel tip floresan armatür 

 TĠP R2 endüstriyel tip floresan armatür(gömme) 

 Tip S1 petekli floresan armatür 

 Tip S2 petekli floresan armatür(gömme) 

 Tip T1 plexiglas floresan armatür 

 Tip T1 plexiglas floresan armatür(gömme) 

 Tip U etanj floresan armatür 

 Tip V1 yuvarlak floresan armatür 

 Tip V2 yuvarlak floresan armatür (gömme) 

 Tip V3 yuvarlak floresan armatür ( petekli) 

 Tip V4 yuvarlak floresan armatür ( petekli,gömme) 

 Tip V5 yuvarlak floresan armatür ( plexiglaslı) 

 Tip V1 yuvarlak floresan armatür( plexiglaslı,gömme) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Aydınlatma ile Ġlgili Temel Bilgilerle Aksesuar Seçimi Yapmak 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Aydınlatmanın  tanımını 

yapınız. 

 

 Aydınlatma çeĢitlerini maddeler 

hâlinde yazınız. 

 

 IĢık ve ıĢık çeĢitlerinin fiziksel ve 

psikolojik etkilerini açıklayınız. 

 

 Aydınlatma elemanlarının seçimini 

nasıl yapacağınızı açıklayınız. 

 

 Eylem alanlarının özelliklerine göre 

aydınlatma aksesuarlarının Ģekillerini 

belirleyiniz. 

 

 Kahvaltı salonlarının aydınlatmasını 

nasıl yaparsınız? 

 

 Banyo aydınlatmasında hangi 

aydınlatma aksesuarlarının seçildiğini 

öğreniniz. 

 

 Konut aydınlatmasında hangi 

aydınlatma aksesuarlarının tercih 

edildiğini öğreniniz. 

 

 Ofisler için uygun aydınlatma 

sisteminin nasıl olduğunğ öğreniniz. 

 

 Eğitim kurumlarında aydınlatma nasıl 

yapılmaktadır? Bu kurumlarda 

yapılan aydınlatma sizce iĢlevsel 

midir? 

 

 Aydınlatmanın tanımı için modüldeki ilgili 

kısmı inceleyiniz. 

 IĢığın ve renklerin, insanı psikolojik olarak 

nasıl etkilediğini araĢtırınız.  

 ÇeĢitli firmaların aydınlatma kataloglarını 

temin edip inceleyiniz. Örneğin, lamp83 

kataloğu www.lamp83.com.tr adresinden 

incelenebilir. 

 Aydınlatma elemanlarının neler olduğunu iyi 

öğreniniz ki uygun elemanları rahatlıkla 

seçebilesiniz. 

 Ġnternetten aydınlatma aksesuarları satan 

firmaların sitelerini inceleyiniz. 

  

 Banyo aydınlatması için nem ve suya 

dayanıklı aydınlatma araçları seçilmelidir. 

  

 Konut aydınlatma bölümüne bakınız. 

  

 Ofis aydınlatma kısmı ve aksesuar seçim 

tablosuna bakınız. 

  

 Okuduğunuz okuldaki aydınlatma 

aksesuarlarını tespit edip bu aydınlatma 

aksesuarlarını iĢlevsel ve dekoratif açıdan 

değerlendiriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Aydınlatmanın tanımı aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Doğru aydınlatma yapmak için bilgi sahibi olmak gerekmez. 

B) Çevrenin ve nesnelerin görünmesi için ıĢık uygulanmasıdır. 

C) Aydınlatma sadece gaz lambaları ile yapılır. 

D) Aydınlatma sistemi kurmak uzmanlık gerektirmez. 

 

2. IĢığın kökenine göre aydınlatma çeĢitleri nelerdir? 

A) Fiziksel-psikolojik aydınlatma 

B) Yapay-doğal aydınlatma 

C) Ġç- dıĢ aydınlatma 

D) Dekoratif- dikkati çeken aydınlatma 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi ıĢık kaynağı değildir?  

A) GüneĢ 

B) Elektrik lambası 

C) Mum 

D) Komodin 

 

4. Akkor telli elektrik lambasını hangi bilim adamları bulmuĢtur? 

A) Thomas Watson-Ampere 

B) Örsted- Makswell 

C) Benjamin-Aleksander 

D) H. Goebel-Th. A.Edison 

 

AĢağıdaki ifadelerin baĢındaki boĢluğa doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) harfi koyunuz. 

 

5. (   ) Fizyolojik aydınlatma ile cisimleri Ģekil, renk ve ayrıntıları ile rahat ve hızlı 

görebilmek mümkündür. 

 

6. (   ) Dekoratif aydınlatmada amaç, görülmesi istenen cisimleri  bütün ayrıntıları ile 

göstermek değil, daha çok estetik etkiler uyandırmaktır. 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Siz de herhangi bir mekân seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre uygulamanızı 

yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda aydınlatma aksesuarlarının ve aydınlatmanın 

tanımını yapabilecek; çeĢitlerini, çeĢitlerine ve eylem alanlarına göre aksesuarları doğru 

olarak seçebileceksiniz. 

 

 Aydınlatmanın tanımını okuyunuz. 

 Aydınlatma çeĢitlerini araĢtırınız. 

 IĢık ve ıĢık çeĢitlerinin fiziksel ve psikolojik etkilerini araĢtırınız. 

 Aydınlatma elemanlarını seçiniz. 

 Eylem alanlarının özelliklerine göre aydınlatma aksesuarlarını belirleyiniz. 

 Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
AĢağıdaki ölçütlere göre çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Aydınlatma çeĢitlerini araĢtırdınız mı?   

3. IĢık ve ıĢık çeĢitlerinin fiziksel ve psikolojik etkilerini  

araĢtırdınız mı? 
  

4. Aydınlatma aksesuarı seçiminde mekânın estetik görünüĢünü 

dikkate aldınız mı? 
  

5. Aydınlatma elemanlarının seçimini yaptınız mı?   

6. Son kontrolleri yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz „Evet‟ ler kazandığız 

becerileri ortaya koyuyor. „Hayır‟larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tamamı „Evet‟ ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Bu faaliyet ile aydınlatma aksesuarlarının mekânda yerlerini belirleyebileceksiniz.. 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 Aydınlatma aksesuarlarını üretim atölyelerinde ve satıĢ mağazalarında 

inceleyiniz.  

 Mimari ve donatı yerleĢim planlarını araĢtırınız. 

 Ġç mekânların ve donatıların renlerini araĢtırınız. 

 Aydınlatma aksesuarlarını araĢtırınız. 

 

AraĢtırma iĢlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları, iç dekorasyon atölyeleri, 

mobilya fabrikaları, üniversitelerin Mobilya ve Dekorasyon Bölümleri, Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendislik Bölümlerinden faydalanabilirsiniz. 

 

2. AYDINLATMA AKSESUARLARININ 

MEKÂNDAKĠ YERĠ 
 

2.1. Aydınlatma Aksesuarlarının Mekândaki Yerini Belirlemenin 

Önemi 
 

Günümüzde iç mekân aydınlatması bir ihtiyaç olduğu kadar dekoratif anlam ve önem 

de taĢımaya baĢlamıĢtır. Farklı model ve iĢlevleriyle evinizde ya da iĢ yerinizde farklı bir 

atmosfer yaratmanıza yardımcı olan aydınlatma araçlarının seçimi son derece önemlidir. 

Artık, günün en karanlık saatlerini bile hem aydınlatıp hem de güzelleĢtirecek bilgi, deneyim 

ve ekipmana sahibiz. Evlerimizin her köĢesi için farklı bir aydınlatma türü de ortaya çıkıyor 

bu arada. Aslında ev ve iĢ yeri dekorasyonunda belki de en önemli ayrıntıyı ıĢıklandırma 

sistemleri oluĢturuyor. IĢık; mekânınızın ihtiyaçlarına, iĢlevine ve konumuna uygun 

olmalıdır. Bunun için de aydınlatma elemanlarına karar verirken profesyonel yardım 

alınması Ģarttır. Çevrenize yayılan ıĢık, sadece fonksiyonel açıdan değil; psikolojik ve 

fizyolojik olarak sizi ve gözlerinizi etkilediği için aydınlatmaya önem vermek 

durumundasınız. 

 

Aydınlatma, yeterliği veya yetersizliği ile mekânı ve içinde yaĢayanları doğrudan 

etkiler. Tarzı ya da dönemi ne olursa olsun yapının mimari formunu ortaya çıkarır. Amaç; 

yalnızca belli bir aydınlatma düzeyi elde etmek değil, iyi görme koĢullarını sağlayıp kiĢiye 

huzur veren bir ortama ulaĢmak olmalıdır. Doğru ıĢıklandırma göz sağlığınız açısından da 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 47 

çok önemlidir. Kötü ıĢıklara maruz kalmak gözlerinize zarar verebilir, hatta gözlerinizi 

bozabilir. Göz sağlığınızı korumak için bilinçli davranmalı ve ıĢıklandırma seçimlerinizi 

yaparkan çeĢitli aydınlatma firmalarının kataloglarını iyi incelemelisiniz. 

 

2.2. Ġyi Bir Aydınlatma Düzeninin Özellikleri 
 

Ġyi bir aydınlatma için aydınlatmanın yeterli yeğinlikte olması tek koĢul değildir. 

Bunun yanında, bir iĢ yerinin aydınlatma düzeni baĢka koĢulları da içermelidir. Bu koĢullar 

Ģöyle sıralanabilir: 

 

Aydınlatma Nasıl Olmalı  

 

Aydınlatmayı farklı Ģekillerde düĢünebiliriz. Aydınlatma dekoratif ve iĢlevseldir. 

Mobilyalarımızın tamamlayıcısı ve vazgeçilmez aksesuarlarımızdır. Tarza uygun görüntüyü 

sağlar ve bütünleĢtirir. Aynı zamanda iĢlevsel özelliği vardır; yemek grubu, çalıĢma yeri ve 

mutfak tezgâhlarında gereklidir. Burada lambaların iĢ yapan kiĢinin veya yemek masasının 

direkt olarak üzerine gelmesine dikkat etmeliyiz. Lambalar durduğunuz yerin üzerinde olursa 

iĢi de aydınlatır. Bunların dıĢında “aydınlatma” farklı bir atmosfer yaratmak için de 

düĢünülür. Daha sıcak ve romantik bir görünüm sağlanmak istenirse mum ıĢığı ideal bir 

aydınlatma olacaktır. Bazı mimari detayları, tabloları veya çarpıcı bir biçimde sergilenmek 

istenen objeleri ön plana çıkarmak için de gizli aydınlatma kullanılır. Ustaca tasarlanmıĢ bir 

aydınlatma bu tip sevdiğiniz ve önem verdiğiniz objeleri ön plana çıkartacak akestetik 

kaygılarınızı yok edecektir. 

 

2.2.1. Aydınlatmanın Özellikleri 
 

 Kullanılan ıĢığın niteliği uygun olmalıdır.  

 

Uzmanlar, en iyi ıĢığın beyaz ıĢık (gün ıĢığı) olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle 

beyaz ıĢıktan olanaklar elverdiğince yararlanmak gerekir. Gün ıĢığının yetersiz kaldığı 

durumlarda ve gece çalıĢmasında, gün ıĢığına benzeyen ıĢıklardan yararlanılmalıdır. 

 

 Aydınlatma tekdüze olmalıdır.  

 

ÇalıĢılan yüzeyin her yanındaki aydınlatma düzeyi eĢit olmalıdır. Tekdüzelik 

sağlanmazsa göz, değiĢik aydınlatma düzeylerine kendini adapte etmek için çaba 

harcayacağından çabuk yorulacaktır. Tekdüzeliği sağlamak için yaygın ıĢınlar veren ıĢık 

kaynakları kullanmak ve bunları birbirine yakın yerleĢtirmek gerekir. 

 

 Aydınlatma durağan olmalıdır.  

 

Aydınlatmanın diğer bir koĢulu durağan, yani sabit olmasıdır. IĢık kaynağı titreĢim 

yapmamalıdır. TitreĢime, ıĢık kaynağının parlaklığındaki hızlı değiĢme sebep olduğundan 

göz bu hızlı değiĢikliklere uyabilmek için aĢırı çaba harcar ve çabuk yorulur. Akkor telli 

lambalar titreĢim yapmaz. Floresan lambaların ıĢınlarıysa titreĢim yapar. Bu titreĢmeyi ikili 

veya üçlü bağlantılarla yok etmek mümkündür. 
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 Aydınlatma göz kamaĢmasına neden olmamalıdır. 

 

IĢık kaynağının göz kamaĢmasına neden olmaması için görme alanı içine düĢen ıĢık 

kaynaklarının maskelenmesi gerekir. Bu maskelenmenin, lambayı tamamen kaplayacak 

biçimde olmasına özen gösterilmelidir.  Göz yorgunluğuna ve baĢarının düĢmesine neden 

olan göz kamaĢması maskelenmemiĢ, yüksek güçlü ıĢıkların yanlıĢ yerleĢtirilmesinden 

kaynaklanır. Özellikle duyarlı görmenin gerektiği ince iĢlerde göz kamaĢması ciddi 

yakınmalara neden olur. Bir ıĢık kaynağının göz kamaĢmasına yol açıp açmadığını anlamak 

için basit bir test uygulanır. ÇalıĢma pozisyonundaki bakıĢ doğrultusuna yerleĢtirilmiĢ bir 

eĢyaya bakılır ve ıĢık kaynağı bir kartonla maskelenir. Eğer, bu durumda bakılan eĢyanın 

ayrıntıları daha iyi seçiliyorsa ıĢık kaynağı göz kamaĢması yapmıyor demektir.  

 

 ÇalıĢılan yüzeye gölge düĢmemelidir. 

 

ÇalıĢılan yüzeyde görmeyi güçleĢtirecek aĢırı gölgelerin oluĢmaması için ıĢık 

kaynaklarının doğru yerleĢtirilmesi, ayrıca ıĢık kaynaklarının ıĢığın bir kısmını tavana ve 

duvarların üst bölgelerine dağıtacak türde lambalıkların içine konması gerekir. Üzerinde 

iĢlem yapılan cisim ve yüzeylerin parlaması, esas yapılan ıĢın görülmesini güçleĢtireceği gibi 

göz uyumunu da zorlar. Parlama; aydınlatılmıĢ yüzeylerden bir bölümünün diğerlerine 

bakarak daha fazla ıĢık yansıtması, aĢırı ıĢıklı görünmesi ya da kaynaktan yansıyan ıĢığın 

doğrudan göze yansıtması olarak açıklanabilir.  

 

Özel aydınlatma gereksinimi olan iĢ Ģekillerinde, ortam aydınlatmasının düzeyi ile 

özel aydınlatma düzeyi arasında büyük bir fark oluĢturulmamalıdır. Bunun için üzerinde 

devamlı ve incelikli iĢlemler yapılan tezgâh yüzeylerinin açık renkli olması önerilir. Ancak, 

tezgâh üstü çok cilalı ve parlak olursa ıĢık kaynağından bu yüzeye düĢen ıĢık, büyük ölçüde 

yansıtılacağı için incelikli görüĢü zorlaĢtırır. Bu nedenle de parlak ve cilalı yüzeyler yerine 

matlaĢtırılmıĢ açık renkli yüzeyler tercih edilir.  

 

Yapılan iĢ ve çevresinin aydınlatılmasında baĢvurulan her türlü önlem, yeterli rahatlık 

sağlayamıyorsa ve çalıĢma yüzeylerinin parlaması ve ıĢık yansıtması önlenemiyorsa ıĢık 

kaynağının yerini değiĢtirmek gerekebilir. Böylece, ıĢığın parlayan yüzeylere geliĢ açısı 

değiĢtiğinden doğrudan göze yansımalar önlenir.  

 

2.3. IĢık TitreĢimlerinin Önlenmesi 
 

DeĢarj lambaları (sodyum buharı, cıva buharı ya da floresan) alternatif akımla çalıĢır 

ve her akım yönü değiĢikliğinde de yanıp sönerek çalıĢır. Elli Hertz frekanslı bir akım 

kullanan lambalar, saniyede bunun iki misli yanma ve sönme yaptığı için bu titreĢimler gözle 

farkedilemez. Ancak, böyle bir ıĢık altında çalıĢan makine operatörleri, bir algı yanılması 

sonucu makine devirlerinin yavaĢladığı ya da durakladığı gibi yanıltıcı algılamalar 

yapabilirler. «Stroboskopik Etki» olarak bilinen bu soruna çözüm bulmak için iĢ ortamı 

aydınlatılmasında kullanılan lambaların yanı sıra farklı bir yanma - sönme devri ile çalıĢan 

özel ıĢık kullanılabilir. 
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Kesin bir çözüm de ortam aydınlatmasının trifaze (üç fazlı) bir akım kaynağından ve 

farklı fazlarda monte edilmesidir. Yüksek düzeyde aydınlatma gereken yerlerde genellikle 

trifaze akım kullanılır. Floresan lambalarda titreĢimler daha çok uç kısımlarda görülür. Bu 

nedenle ıĢıklı tüplerin uç kısımlarının görünmemesi için bir kılıf içine alınması önerilir. 

Böylece, ıĢık titreĢimleri doğrudan algılanamayacaktır. Yapılan gözlemlere göre bazı 

iĢgörenler, titreĢimlere daha duyarlı olabilmektedir. 

 

2.4. Gölgeleme (Modelleme) 
 

Bir malzemenin üzerine düĢen ıĢığın geliĢ doğrultusunu değiĢtirerek bazı kısımların 

daha kesin hatları ile görünmesini sağlamak ya da bazı kısımların göz alıcı, keskin 

görüntüsünü matlaĢtırmak mümkündür. «Modelleme» olarak bilinen böyle bir iĢlem, 

endüstride ve özellikle kalite kontrol hizmetlerinde detayların görülmesini kolaylaĢtıran bir 

yaklaĢımdır. Modelleme için genel ortam aydınlatmasına ek olarak özel bir modelleme ıĢık 

düzeninin projelendirilmesi gerekir. Amaç, normal koĢullarda çok iyi görülemeyen 

yüzeylerin daha iyi aydınlatılması ve ortam ıĢığında parlayan yüzeylerin gölgelendirilerek 

netlikle görülmesi ve incelenmesini sağlamaktır. 

 

2.5. Aydınlatmada Renklerin Uyumu 
 

Kullanılan renklerin çalıĢanların hoĢuna gitmesi ve bu renkler arasında kendilerini 

rahat hissetmeleri gerekir. Canlı renkler ilk baĢta hoĢa gitmekle beraber, çekiciliklerini 

kaybeder ve zamanla sıkıntı verebilir. Öte yandan, tüm iĢ yerlerinin aynı renkle boyanması 

da göze hoĢ görünmez. Aralarında uyum olan birkaç renk seçip bunlarla iĢ yerlerinin 

boyanması uygun olur. Tüm renkler, genelde benzer etkileri olan fakat bireylerin 

performansı üzerinde farklı etkiler gösteren psikolojik özelliklere sahiptir. Bunların en 

önemlileri, uzaklık hayalleri, sıcaklık hayalleri ve duygular üzerindeki etkilerdir. Genelde, 

koyu renkler can sıkıntısı verir ve kirliliğe yardım eder. Mat renkler parlaktır ve neĢe saçar, 

daha fazla ıĢık yayarlar ve daha mükemmel, daha sürekli temizlik için teĢvik edicidirler. 

 

Bir oda için renk düzeni tasarlanırken önce amaçlar analiz edilmeli ve renk düzeni 

fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlara uydurulmalıdır. Endüstride, bireysel (özel) iĢ yerleri için 

renk düzeni yukarıda belirtildiği Ģekilde tayin edilmelidir. Renk düzeni o odada yapılan iĢin 

türüne uygun olmalıdır. Monoton iĢte bir sütun, bir kapı veya bir duvar gibi birkaç parçayı 

birbirinden ayırmak için uyarıcı renkler kullanılmalıdır. GeniĢ yüzeyler parlak renklere 

boyanmamalıdır. Eğer iĢ fazla dikkat gerektiriyorsa renk düzeni, dalgınlığı önlemek için 

ılımlı olmalıdır. Bu nedenle duvarlar, tavanlar ve diğer kısımlar mat pastel renk tonlarıyla 

boyanmalıdır. Daha güçlü renkler, sadece holler, koridorlar ve umumi helalar gibi az 

kullanılan yerler için tercih edilmelidir. 
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2.5.1. Renklerin Ġnsanın Ruhsal Durumuna Etkileri Tablosu 
 

Renk Etkiler(Uzaklık)  Etkiler ( Sıcaklık ) PsiĢik Durum 

Mavi Uzak Soğuk YatıĢtırıcı 

YeĢil Uzak Çok soğuktan nötre kadar Çok yatıĢtırıcı 

Kırmızı Yakın Sıcak Çok tahrik edici, 

korku verici, 

tehlike bildirici 

Turuncu Çok yakın Çok sıcak Tahrik edici 

Sarı Yakın Çok sıcak Tahrik edici 

Kahverengi Çok yakın Nötr Tahrik edici 

Tablo 2.1: Renklerin insanın ruhsal durumuna etkileri tablosu 

 

2.6. Aydınlatma Düzeyi ile Ġlgili Standartlar 
 
Yapılan iĢin türü, o iĢ için gerekli olan aydınlatma düzeyini belirlemektedir. Küçük 

parçalar üzerinde çok dikkat gerektiren çalıĢma yapılan bölümdeki aydınlatma düzeyi ile 

büyük parçaların iĢlendiği bir bölümdeki aydınlatma düzeyinin farklı olacağı açıktır. Çünkü, 

daha hassas iĢlerin yapıldığı yerlerin diğer yerlere göre daha yüksek düzeyde aydınlatılması 

gereklidir. Koridor, antre, vestiyer gibi görme ile ilgili iĢlerin çok sık yapılmadığı, kiĢilerin 

az bir süre için kaldıkları yerlerin aydınlatılması o kadar önemli olmamakla birlikte bu tür 

yerlerin dekorasyonunda aydınlatma bazen ön plana çıkabilmektedir. 

 

Yapılan iĢin türüne göre gerekli olan aydınlatma Ģiddetleri, çeĢitli ülkelerdeki ilgili 

uzmanlarca pek çok sayıda yapılan araĢtırmalar sonucu belirlenmiĢtir. Bu tür araĢtırmalar 

içinde en çok bilineni, 1949 yılında H.C. Weston tarafından Ġngiltere‟de yapılan 

çalıĢmalardır. Weston, bu çalıĢmalarında üzerinde çalıĢılan iĢin boyutlarına ve kontrastlığa 

bağlı olarak iĢ için gerekli aydınlatma Ģiddetlerini belirlemiĢtir. AĢağıdaki tabloda, Weston 

tarafından önerilen aydınlatma Ģiddetleri görülmektedir. Tablodan da görüleceği üzere 

Weston; iĢin boyutlarına ve zayıf, orta ve yüksek olmak üzere üç ayrı kontrastlığa göre 

çeĢitli aydınlatma Ģiddetleri önermiĢtir. 
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2.6.1. Tablo ĠĢin Boyutlarına ve Kontrastlığa Göre Gerekli Aydınlık Yeğinlikleri 
 

Cismin Büyüklüğü 

 

Aydınlık Yeğinliği ( lüks ) 

 Yüksek Kontrast 

 

Orta Kontrast 

 

Zayıf Kontrast 

 

Pek çok küçük 

 

3000-2000 

 

10000-7000 

 

30000-20000 

 Çok küçük 

 

1500-1000 

 

4500-3000 

 

15000-10000 

 Küçük 

 

700 - 500 

 

2000-1500 

 

7000 – 5000 

 Küçükçe 

 

300 - 200 

 

1000-700 

 

3000 – 2000 

 Orta 

 

150-100 

 

500 - 300 

 

1500-1000 

 Büyük 

 

70-50 

 

200-150 

 

700 - 500 

 Tablo 2.2: ĠĢin boyutuna göre aydınlık yeğinlikleri 

 

2.6.2. ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğümüzde Yer Alan Aydınlık ġiddetleri 
 

ĠĢ Türü 

 

En Az Aydınlık 

Yeğinliği 

 1. Avlu, açık alanlar, dıĢ yollar, geçitler vb.yerler 20 lüks 

2. Kaba malzemenin taĢınması, depolanması ve benzeri kaba 

iĢlerin yapıldığı yerler ile geçit, koridor, yol ve merdivenler 
50 lüks 

3. Kaba montaj, balyaların açılması,   hububat öğütülmesi ve 

benzeri iĢlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, insan ve yük 

asansörü kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve 

yıkanma yerleri, yemekhane ve helâlar 

100 lüks 

4. Normal montaj, kaba iĢler yapılan tezgâhlar 200 lüks 

5. Ayrıntı seçimi gerektiren iĢler 300 lüks 

6.  Koyu renkli dokuma, büro vb. gibi sürekli dikkat gereken ince 

iĢlerin yapıldığı yerler 
500 lüks 

7. Ġncelikli iĢlerin sürekli olarak yapıldığı yerler 1000 lüks 

Tablo 2.3: ĠĢçi sağlığı aydınlık yeğinliği 
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2.7. Aydınlatma, Yorgunluk ve Verim 
 

2.7.1. Yorgunluk 
 

Görsel aygıtlarda stres, görsel ve sinirsel iki farklı tipte yorgunluk yaratır. Görsel 

yorgunluk, gözün tekil fonksiyonlarında yoğun stresler yaratır. Sürekli stres, göz uyum 

adalelerinde kısa sürede yorgunluk yaratır ve algılama sürelerini uzatır. Ağ tabakada stres, 

aydınlık Ģeklinde oluĢan bölgesel kontrastlık yaratır. Görsel yorgunluk aĢağıdaki sonuçlara 

neden olur. Bunlar; 

 

 Sulanma ( konjektivit), 

 Çift görme, 

 BaĢ ağrısı, 

 Uyum gücünde azalma,  

 Görsel netlikte kontrastlık duyarlılığı ve algılama hızında azalma yaratır. 

 

Bu belirtiler; aydınlatmanın yeterli olmadığı, yanlıĢ gözlük kullanıldığı zamanlarda 

ortaya çıkar ve yanlıĢların tekrarlanması ile artar. Bu belirtiler, sonunda sinirsel yorgunluğa 

neden olur ve büyük ihtiyaçlar yaratan aktivitelerle kendini gösterir. Bu tip sinirsel genel 

yorgunluklar; reaksiyon sürelerinin uzamasına, hareketlerin yavaĢlamasına, psikolojik ve 

diğer motor fonksiyonların bozulmasına neden olur. Olumsuz koĢullar devam ederse kronik 

yorgunluk oluĢur ve bunun sonucunda: 

 

 NeĢesizlik ve halsizlik, 

 BaĢ ağrısı ve baĢ dönmesi, 

 Uykusuzluk ve iĢtahsızlık oluĢur. 

 

2.7.2. Aydınlatma ve Verim ĠliĢkisi 

 
Aydınlatma ile verim arasında çok yakın bir iliĢki vardır. Ġyi aydınlatma verimi 

artırırken kötü aydınlatma göz yorgunluğuna neden olarak verimi önemli ölçüde düĢürür. 

Özellikle iyi görmenin önemli olduğu ince iĢlerin uzunca bir süre yapıldığı iĢ yerlerinde 

görme konforuna önem vermek ve bu konforu sağlayacak tüm aydınlatma ilkelerini 

gerçekleĢtirmek yararlı olur. Aydınlatma ve verim iliĢkisini inceleyen birçok araĢtırma 

yapılmıĢtır. Bu araĢtırmaların sonucunda iyi ve yeterli aydınlatmanın iyi görmeyi sağlayarak 

bir iĢin daha kısa sürede, daha kaliteli yapılmasına olanak sağladığı ve verimi yükselttiği 

saptanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda aydınlık Ģiddeti arttıkça iĢçilerin incileri daha doğru 

gruplandırdıkları ve daha çok inci dizdikleri saptanmıĢtır. Öte yandan, aydınlık Ģiddeti 

arttıkça iĢçilerin gözlerinin daha az yorulduğu ve bu konudaki yakınmaların azaldığı 

gözlenmiĢtir. 1000 lüksten sonra yorgunlukta bir artıĢ görülmektedir. 
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2.8. Mekânların Aydınlatma Aksesuarlarının Seçimi 

 
Mekânların aydınlatma aksesuarlarının seçimi, aydınlatmanın iĢlevi ve dekoratif 

özelliği açısından son derece önemlidir. Aydınlatma aksesuarlarının seçimini yapmadan önce 

iyi bir araĢtırma yapılmalıdır. Aydınlatma firmalarının katalogları ve dekorasyon 

firmalarının katalogları incelendikten sonra aksesuar seçimleri yapılmalıdır. AĢağıda verilen 

Tablo 2.3, aksesuar seçiminde yararlanabileğimiz önemli bir kaynaktır. Tablo 2.3‟te iç 

mekânlarda önerilen renkler ve uygun ıĢık kaynak renkleri verilmiĢtir. Konut, otel ve 

hastanelerin yatak odaları, rahatlık ve sükunetin olması gerektiği yerlerdendir. Bu yüzden 

sert kontrastların, ağır renklerin yerine yumuĢak renkler tercih edilmelidir. Koyu tonlardan 

kaçınılmalıdır. Uzaktan net fark edilebildiği, sakinleĢme, stres atma dinlenme duygularını 

öne çıkardığından bu mekânlarda mavi ve açık tonları veya yumuĢak ve sakinleĢtirici etkisi 

olan magenta rengi kullanılmalıdır. 

 

Çocuk odaları, dans stüdyoları, diskotekler topluma açık olan alanlar hareketin yoğun 

olduğu yerlerdir. Bu mekânlarda mekânın kullanım amacına uygun renkler seçilmelidir. 

Enerji, hareket ve canlılık verici renklerden olan kırmızı, turuncu ve sarı tonları bu mekânlar 

için uygun renklerdir. Bu mekânların aydınlatılmasında ise renkli ve özel aydınlatma 

sistemleri veya tavandan yansıtılan endirekt aydınlatma uygun olmaktadır. Çocukların 

kullandığı uyuma, dinlenme mekânlarında ise berrak ve parlak bir ortam yaratması 

bakımından kırmızı, turuncu ve sarı bazlı renkler veya yeĢil ve mavi bazlı renklerin açık 

tonları kullanılmalıdır. 

 

Islak hacimler genelde küçük yerlerdir. Bu yüzden, duvarlar için hacim geniĢletici, 

açık  ile orta  arası renklere yer vermek gerekmektedir. Temizliği ve sağlığı çağrıĢtırdığından 

beyaz ve kırık beyaz bu mekânlar için uygun renklerdir. Bunun yanı sıra, doğal elementleri 

temsil ettiğinden ve mekânları geniĢ gösterdiğinden mavi- turkuaz, mavi-yeĢil veya yeĢil 

tonlardaki açıktan ortaya değiĢen renkler diğer uygun renklerdir. Islak hacimlerin 

aydınlatılmasında neme ve suya dayanıklı armatür ve aplikler kullanılabilir. Önü camlı 

armatür veya kapalı tip lambalar seçilmelidir. Ayna önlerinde ıĢığın göz almasını önlemek 

amacıyla armatürler aynanın iki yanına konulmalı, ıĢığın geliĢ doğrultusuyla bakıĢ 

doğrultusunun geniĢ açı yapması sağlanmalıdır. 

 

Mutfak tipi mekânlarda hareket artırıcı renkler hedeflenerek sıcak renkler seçilmelidir. 

Bu renkler dikkatli ve hazır olma duygusunu, yaratıcılığı desteklemektedir. Güven ve huzur 

verici özellikte olduğu, doğayı çağrıĢtırdığı için yeĢil; bitecek olan bir süreci gösterdiği ve 

dikkati ayakta tuttuğu için sarı renkler bu mekânlara uygun renklerdir. IĢık yansımasını 

artıracağından tezgâh için kontrast renkler kullanılabilir. Daha koyu gölgeli renklerin 

seçildiği bölümler için kuvvetli ve net bir aydınlatmaya ihtiyaç vardır. Mutfaklarda diğer 

mekânlara göre daha yüksek aydınlık seviyesi sağlamak, kullanım kolaylığı açısından faydalı 

olmaktadır. Genel aydınlatma, sıcak renkli ıĢık veren lambalar kullanılarak sağlanabilir. 

Dolaplar içerisinde dekoratif amaçlı, noktasal aydınlatma yapılabilir. 
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Oturma odaları ve salon tipi mekânlarda doğal renkler seçilmeli, gün ıĢığının az 

geldiği mekânlarda ortam ve duvar renklerinin açık renklerde seçilmesi gerekmektedir. 

Seçilen açık renkler ıĢığın yansımasını sağlayarak ortamın koyu renklere göre daha aydınlık 

olmasını sağlamaktadır. Kontrast renkler dikkat çektiğinden koyu ve açık gölgeli renkler 

arasında sert kontrastlara yer verilmemelidir. Çok güçlü bir psikolojik etkisi olduğu, gözü 

dinlendirdiği, bireyin yaratıcılık duygularını açığa çıkardığı ve her bünyeye uygun bir renk 

olduğundan bu mekânlarda beyaz, açık mavi ve tonları kullanılabilir. Bölgesel aydınlatmalar 

uygulamak; monotonluktan uzak, kullanıĢ, iĢlev ve mimari karakteristikle uyumlu bir 

aydınlatma yapılmasını sağlamaktadır. Sıcak renkli kompakt floresan lambalar, bu mekânlar 

için uygun olmaktadır. Ayrıca gözü yormayacak aydınlık düzeyi; renksel geriverimleri iyi, 

sıcak ıĢık renkleri kullanılarak endirekt aydınlatma yoluyla sağlanmalıdır. TV seyrederken 

ortamda bir miktar aydınlık düzeyi, ıĢık ayarı yapılabilen armatürlerle sağlanabilmektedir. 

 

ÇalıĢma iĢlevlerinin olduğu ofis, büro yapıları ve çalıĢma odalarında çalıĢma zevkini 

ve verimini arttıran uygun seçilmiĢ renkler kullanılmalıdır. Bu mekânlarda kendine güven 

duygusunu öne çıkardığı için morun açık tonları kullanılabilir veya gücü temsil eden, 

faĢırılıkları dengeleyici özelliği olan ve konsantrasyon sağlayan bir renk olan siyah kontrast 

renkleriyle beraber kullanılabilir. Ayrıca otorite simgesi olan lacivert veya toprak tonlarında 

olmasından dolayı resmiyetten uzak, rahat ve tepkisiz hissettiren kahverengi tonları da bu 

mekânlarda kullanılabilecek renkler arasındadır. IĢık kaynaklarının bilgisayar ekranlarında 

yansıma yapması görsel performansı etkilemektedir. ÇalıĢma masası üzerinde ayarlanabilir 

hareketli bir masa lambası ile ıĢık tek yönden gelecek Ģekilde yerleĢtirilip gölge oluĢumu 

engellenebilir. 

 

Bekleme salonları, koridorlar, giriĢ fuayeleri gibi ortak kullanılan alanlarda, 

kullanacakların amacına bağlı olarak en uygun ortak renk saptanmalıdır. Buralarda kuvvetli 

ve çarpıcı bir atmosfer yaratmak için koyu ve canlı renkler, sıcak ve rahatlatıcı bir atmosfer 

yaratmak için gül rengi, Ģeftali, limon, leylak, ve pembe gibi renkler ve onların tonları 

kullanılmalıdır. Kendine güven duygularını harekete geçirdiğinden hastane ve kliniklerin 

bekleme odalarında morun açık tonları kullanılabilir. Koridorlarda, ıĢık kaynaklarını koridor 

boyunca dizmek uygundur. Yarı Ģeffaf aplikler koridor boyunca kullanılabilir. GeniĢ açılı 

armatürler kullanılmalı, koridorla odalar arasında çok büyük aydınlık seviyesi farkı 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Ortak kullanılan mekânlarda, açıktan koyuya doğru değiĢen renklere yer vermek 

mutlu, sıcak ve davet edici bir atmosfer yaratmaktadır. Bunun için doğal, meyve renklerini 

andıran renkler kullanılmaktadır. Eğlence iĢlevlerinin olduğu mekânlarda fiziksel gücün, 

hareketin, canlılığın ifadesi olan vücut sıcaklığını artırıp kan dolaĢımını hızlandıran 

renklerden biri olan kırmızı ve açık tonları tercih edilebilir. Yemek yeme amaçlı kullanılan 

mekânlarda ise dikkat çekici, canlı sıcak bir renk olan turuncu tercih edilmelidir. Bu 

mekânların aydınlatılmasında mekân çok büyük değilse masa üzerine bölgesel aydınlatma 

yeterli olmaktadır. Büyük salonlarda genel aydınlatma da uygulanmalıdır. Bu yerlerde sıcak 

renkli ıĢık kaynakları kullanılmalı ve masa üzerinde yüksek aydınlık düzeyi sağlanmalıdır. 
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2.8.1. Ġç Aydınlatma Aksesuarı Seçim Tablosu 
 
Mekân 
Tipleri 

Eylem 
Özellikleri 

Önerilen Renk Sağladığı 
Psikolojik Etki 

Aydınlatma 
Sisteminin 
Özellikleri 

Yatak 
odaları (konut, 
oteller, 
hastaneler 
vs.) 

Uyuma, 
dinlenme, 
kitap okuma 

Mavi, turkuaz, 
morun açık 
tonları, 
açık yeĢil, 
macenta 

Rahatlık, sukünet, 
dinlenme, 
yatıĢtırma,yumuĢatma 
ve sakinleĢtirme 

Dimmerlenebilir 
armatürler, tavandan 
yansıtılan endirekt 
aydınlatma, 
baĢucu(abajur) 
aydınlatması Islak 

hacimler 
(konut, oteller, 
hastaneler vs.) 

Yıkanma, 
duĢ, makyaj 
vs. 

Beyaz ve tonları, 
mavi- turkuaz, 
yeĢil tonları 

Saflık- temizlik doğal 
elementleri temsil 
etmesi, mekânları 
geniĢ göstermesi 

Neme ve suya dayanıklı 
armatürler, camlı 
armatür veya kapalı tip 
lambalar 

Mutfaklar 
(konut, 
hastane, otel...) 

Hazırlama, 
depolama, 
yemek 
piĢirme, 
servis 

YeĢil, 
Sarı ve tonları 

Doğayı 
çağrıĢtırması, güven 
ve huzur verici 
olması,bitecek olan 
bir süreci temsil 
etmesi 

Sıcak ıĢık renkleri 
tezgâh ve dolaplar için 
özel aydınlatma 
düzenekleri(spotlar,ko
mpakt floresan 
armatürler Oturma 

odaları, 
salonlar 
(konut, otel ....) 

Oturma, 
dinlenme, 
TV izleme, 
bekleme 

Açık renkler 
beyaz, açık mavi 
doğal renkler 

Gözü dinlendirmesi, 
huzur vermesi, 
stres atma, 
dinlendirme 

Sıcak renkli lambalar, 
endirekt aydınlatma, 
aydınlatma veya 
bölgesel aydınlatma 
sıcak ıĢık renkleri 

ÇalıĢma 
odaları, 
toplantı 
salonları 
(ofis, büro, 
konut) 

ÇalıĢma, 
toplantı 

Mor ve açık 
tonları, siyah ve 
kontrast renkleri, 
lacivert, 
kahverengi 

Gücü temsil etme, 
konsantrasyon 
sağlama, otorite 
sağlama, rahat ve 
tepkisiz hissettirme 

IĢığın tek yönden 
gelmesi sağlanmalı, 
ayarlanabilir hareketli 
masa lambası 

Koridorlar, 
bekleme 
salonları, giriĢ 
fuayeleri 
(ortak 
kullanılan 
alanlar 

Bekleme, 
geçiĢ, 
oturma 

Gül rengi, 
Ģeftali, 
mor ve açık 
tonları, vs. canlı 
ve sıcak renkler 

Kendine güven 
duygularını harekete 
geçirmesi, Huzur 
verme 

Yarı Ģeffaf aplikler, 
geniĢ 
açılı armatürler, 
floüresan atmatürler 

Yemek 
odaları, 
yemekhaneler 
toplantı 
salonları 
çok amaçlı 
salonlar 

ÇalıĢma, 
eğlence, 
yemek 
yeme, 
servis, 
toplantı, 
sergi, vs. 

Sıcak renkler, 
turuncu kırmızı 
yeĢil kırmızı, 
turkuaz 

Mutlu, sıcak davet 
edici bir atmosfer 
yaratması, canlılık, 
güven verme canlılık 
ve hareket vermesi 

Aydınlatma kontrolü ile 
değiĢebilen aydınlatma 
seviyesi sağlanmalı, 
ıĢığın optik 
aksesuarlarıyla 
isteğe bağlı aydınlatma 
kontrolü yapılmalıdır. 

Dans 
stüdyoları, 
çocuk odaları, 
diskotekler, 
lokantalar 

Eğlenceli ve 
hareketli 
mekânlar 

Turuncu kırmızı 
sarı 
yeĢilin tonları 

Dikkati ayakta 
tutması, enerji verme, 
hareket ve canlılık, 
kan 
dolaĢımını 
hızlandırma 

Tavandan yansıtılan 
endirekt aydınlatma, 
renkli ve özel 
aydınlatma sistemleri, 
sarkıtlar, spotlar ve 
eğlence mekânı 
armatürleri 

Tablo 2.4: Ġç mekânlarda önerilen renkler ve aydınlatma aksesuarları 
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2.9. Aydınlatmanın Maliyeti 
 

Gün ıĢığı doğrudan kullanılırken ücretsiz olduğu hâlde, bir fabrikada gün ıĢığı 

kullanımı belli ölçüde yatırım gerektirir. Öncelikle aydınlık olarak bırakılan çatı boĢlukları 

ve pencere yüzeylerinin maliyeti, doğrudan duvar örme ya da çatı inĢaatından yüksektir. 

GüneĢ ıĢığının doğrudan giriĢini önleyecek gölgelikler ise ek harcamalar gerektirdiği gibi 

camlardan ısı kaybı da ayrıca bir masraf nedenidir. Temizlik, bakım ve ikmal sorunları da iĢ 

gücü ve malzeme harcamalarını artırır. Gün ıĢığının takviyesi için projelendirilecek yapay 

aydınlatma düzeninin de belli bir yatırım payı olacaktır. 

 

Yapay aydınlatmanın masrafları ise lamba montaj sistemi, lambalar, çatı inĢaatında 

öngörülecek ikmal köprüleri ve kabin masrafları yanında devamlı bakım ve elektrik enerjisi 

masraflarını içerir. Gün ıĢığını takviye için kullanılacak yapay aydınlatma sistemlerinde, 

kuruluĢta masraflı olan floresan sistemlerin yerine ampul ile aydınlatma düzeni tercih 

edilebilir. Tümü ile yapay aydınlatmalarda ise kuruluĢ masrafı yüksek görünse dahi enerji 

harcaması açısından yaklaĢık 2/3 düzeyindedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları 
Öneriler 

(ĠĢlemin Yapılmasına ĠliĢkin Öneriler) 

 

 Aydınlatma aksesuarlarının mekândaki 

yerini belirleyiniz. 

 

 

 Aydınlatmanın  nasıl olacağına karar 

veriniz. 

 

 

 Kırmızının  insanın ruhsal durumu 

üzerindeki etkisini araĢtırınız. 

 

 

 

 Aydınlatmada oluĢan titreĢimleri 

önlemek için  çalıĢmalar yapınız. 

 

 Oturma odası, çocuk odası , mutfak ve 

banyoda kullanılacak aksesuraların 

seçimini yapınız. 

 

 

 Aydınlatma aksesuarlarının yerlerine 

aydınlatma kataloglarını inceleyerek karar 

veriniz. 

 

 www.google.com.da doğru aydınlatmanın 

nasıl olduğunu araĢtırınız. 

 

 Aydınlatmada renklerin uyumu kısmındaki 

tabloyu inceleyip renklerin insanın ruhsal 

yapısı üzerindeki etkilerini arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

 Stroskobik etkiyi araĢtırıp bu etkiyi 

önlemek için trifaze beslemenin gerekli 

olduğunu öğreniniz. 

 

 Aksesuar seçimi için tablo 2.3‟ ten 

yararlanınız. 

 

 
Siz de herhangi bir mekân seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre uygulamanızı 

yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda aydınlatma aksesuarlarının mekândaki yerini 

belirleyebilecek, aydınlatma çeĢidine göre aksesuarları doğru olarak seçebileceksiniz.  

 

1. Bilgilerinizi gözden geçiriniz. 

2. Mekânlarda kullanılan boya renklerinin insanın ruhsal durumu üzerindeki etkilerini 

araĢtırınız. 

3. Aydınlatma çeĢidini belirleyiniz. 

4. Aydınlatma aksesuarlarını seçiniz. 

5. Aydınlatmada kullanılan lamba çeĢidini belirleyiniz. 

6. Aydınlatmada estetik değerlere yer veriniz. 

7. Aydınlatma aksesuarlarının yerlerini belirleyiniz. 

8. Armatürleri seçiniz. 

9. Son kontrolleri yapınız. 

 

Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi aydınlatmanın özelliklerinden değildir? 

A) Aydınlatma rastgele olmalıdır. 

B) Aydınlatma tekdüze olmalıdır. 

C) Aydınlatmada göz kamaĢması olmamalıdır. 

D) Aydınlatma durağan olmalıdır. 

 

2. Görsel yorgunluk aĢağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmaz? 

A) Sulanma ( konjektivit) yaratır. 

B) Çift görmeye neden olur. 

C) Uyum gücünde artmaya neden olur. 

D) BaĢ ağrısı yapar. 

 

3. Yapılan iĢin türüne göre gerekli olan aydınlatma Ģiddetleri, çeĢitli ülkelerdeki ilgili 

uzmanlarca, pek çok sayıda yapılan araĢtırmalar sonucu belirlenmiĢtir. Bu tür 

araĢtırmalar içinde en çok bilineni, 1949 yılında ……………………tarafından, 

Ġngiltere‟de yapılan çalıĢmalardır. 

A) Örsted 

B) H.C. Weston 

C) T.C. Edison 

D) Thomas Edvin 

 

4. Yeterli aydınlatma yapılmazsa kronik yorgunluk oluĢur. Kronik yorgunluk sonucunda 

aĢağıdakilerden hangisinin oluĢması beklenmez? 

NeĢesizlik ve halsizlik 

BaĢ ağrısı ve baĢ dönmesi 

Uykusuzluk ve iĢtahsızlık  

Güler yüzlülük ve sevinme 

 

 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

(    ) Aydınlatmada renk uyumu önemli değildir. 

 

1. (    ) Stroskobik olay trifaze ( üç fazlı ) besleme ile giderilebilir. 

 

2. (    ) Aydınlatmanın istenilen özellikte olması için aksesuar yerlerini iyi tespit etmek 

son derece önemlidir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
AĢağıdaki ölçütlere göre çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgileri gözden geçirdiniz mi? 
  

2. Mekânlarda kullanılan boya renklerinin insanın ruhsal 

durumunu araĢtırdınız mı? 

  

3. Aydınlatmanın çeĢidini belirlediniz mi?   

4. Aydınlatma aksesuarı seçiminde uzmanların görüĢüne 

baĢvurdunuz mu? 

  

5. Aydınlatmada kullanılan lamba çeĢitlerini öğrendiniz mi? 
  

6. Aydınlatmanın evin estetik görünüĢünü nasıl etkilediğini 

öğrendiniz mi? 

  

7. Aydınlatmada aksesurların yerini belirlediniz mi? 
  

8. Aksesuar seçim tablosundan  faydalanarak kullanacağınız 

armatür çeĢidini tespit ettiniz mi? 

  

9. Son kontrolleri yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz „Evet‟ ler kazandığız 

becerileri ortaya koyuyor. „Hayır‟ larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tamamı „Evet‟ ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

Uygun ortam sağlandığında aydınlatma aksesuarlarının ve aydınlatma devrelerinin 

sembollerini yerleĢim projelerinde ölçeğine uygun olarak çizebileceksiniz.  

 

 

 

 
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 Mimari ve donatı yerleĢim planlarını, 

 Ġç mekânların ve donatıların renlerini, 

 Aydınlatma aksesuarlarını, 

 Aydınlatma projelerini hangi fen adamlarının çizdiğini araĢtırınız.. 

 

AraĢtırma iĢlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları, iç dekorasyon atölyeleri, 

mobilya fabrikaları, üniversitelerin Mobilya ve Dekorasyon Bölümleri, Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendislik Bölümlerinden faydalanabilirsiniz. 

 

3. AYDINLATMA AKSESUARLARININ 

YERLEġĠM PROJELERĠNDE 

SEMBOLLERLE GÖSTERĠLMESĠ 
 

YerleĢim projelerinde kullanılacak aydınlatma aksesuarı aydınlatma armatürleri 

sembol tablosundan bulunarak gösterilir. Elektrik tesisatçıları, bu sembole göre aydınlatma 

aksesuarını temin edip yerine monte etmektedir. Uygun armatür seçimi ile mekânlar hem 

doğru aydınlatılmıĢ olur hem de mekânların dekorasyonlarında estetik bir uyum sağlanmıĢ 

olur. 

 

3.1. Aydınlatma Aksesuarlarının Sembolleri 
 

Aydınlatma aksesuarları sembolleri kullanılacak lamba, abajur, aplik, çeĢitli armatür 

tipleri projektör tiplerinden oluĢmaktadır. Bu semboller, tablolar hâlinde elektrik meslek 

resmi kitapları, aydınlatma tekniği kitapları veya internetten tablolar hâlinde çeĢitli 

programlarda çizilmiĢ olarak bulunabilir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1.1. Aydınlatma Armatürleri Sembolleri 

S.Nu. Sembol Anlamı 

1  Aydınlatma armatürü genel gösteriliĢi 

2 5x60W Lamba sayısı ve gücü belirtilmiĢ armatür 

3  Avize 

4  Aplik 

5  Etanj armatür 

6  Etanj aplik 

7  Seri armatür dizilerinde kullanılan armatür dizisi 

8  TaĢınabilir armatür 

9  Anahtarlı armatür 

10  Köreltilebilen armatür 

11  Yedek aydınlatma tesisat lambası 

12  Panik önleyici tesisat lambası 

13  Projektör 

14  Ġkili avize 

15  Ġçinde panik önleyici tesisat lambası bulunan armatür 

16  Yedek lambası bulunan aydınlatma armatürü 

17  MeĢgul armatürü 

18  Girilmez armatürü 

19  20 W floresan armatür 

20  40 W floresan armatür 

21  Etanj floresan armatür 

22  Kare ve yuvarlak floresan armatür 

23 4x40w Her biri 40W „luk 4 floresan  lambalı armatür 

24 2x65 W Her biri 65W „luk 2 flüoresan lambalı armatür 

25  Isıtmalı flüoresan lamba 

26  Civa veya sodyum buharlı deĢarj armatürü 

27  Çok lambalı deĢarj armatürü 

Tablo 3.1: Aydınlatma armatür sembolleri 

Y 

M 

G 

1x20 W 

1x40 W 

x 3 
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3.1.2. Kuvvetli Akım Sembolleri 

 

Tablo 3.2: Kuvvetli akım sembolleri -1 
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Tablo 3.3: Kuvvetli akım sembolleri -2 
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Tablo 3.4: Kuvvetli akım sembolleri-3 
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3.2. Proje Üzerinde Sembolleri Belirtme 
 
Projeler hazırlanırken iç mimari tasarımı ve mekanik tesisat yerleĢimi; size anahtar, 

priz, armatürlerin ve tablonun nerelere konulması gerektiği hakkında yol gösterecektir. 

 

Genellikle tüm kapılar bir duvara karĢı açılmaktadır. Anahtarların yerleĢim yeri de 

kapıların açılıĢ yönüne göre konulmalıdır. 

 

Armatürün yeri ise aydınlatmanın eĢit ve düzgün olması prensibine göre genellikle 

tavanın ortalanması ile bulunur. Tabi ki özel durumlarda ya da istek hâlinde duvardan da 

aydınlatma yapılabilir 

 

Aydınlatmada kullanılacak aydınlatma aksesuarlarının yerleri mobilya yerleĢim planı 

göz önünde bulundurularak yapılır. Örneğin, çalıĢma masasının üstüne masa lambası mutfak 

tezgâhının bulunduğu yere spotlar veya çubuk floresan armatürler yerleĢtirilebilir. 

 

ġekil 3.1: Anahtar, priz ve armatür yerleĢimi      ġekil 3.2 :Anahtar ve armatür yerleĢimi 

 

 

ġekil 3.3: Aydınlatma linyelerinin yerleĢtirilmesi 
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ġekil 3.4: Örnek sembol yerleĢtirme 
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3.2.1. Aydınlatma Aksesuarı YerleĢtirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 
Aydınlatmada odanızın tavan yüksekliği ve büyüklüğü önemlidir. Alçak lambaderler 

ve sarkıtlar ıĢığı aĢağı doğru verir ve yüksek tavanınızı daha alçak gösterir. Tavandan spot 

aydınlatma ise dar olan odanızı dikey ve yüzey olarak vurgulayarak daha geniĢ görünmesini 

sağlar. Sarı ıĢık rahatlatıcı bir etki sağlarken beyaz ıĢık tüm detayları ortaya çıkarır ve 

yoğunlaĢma sağlar. Doğru ve planlı aydınlatma için öncelikle odanızın planını çiziniz. 

ġömine, pencere gibi taĢınamayan eĢyaların ıĢığını en son belirleyiniz. Uzanmak ve kitap 

okumak için kullandığınız büyük koltuğunuz varsa önce koltuğu yerleĢtiriniz, sonra ıĢık 

durumunu ayarlayınız. Kitap okuyacaksanız mutlaka ıĢığınızın yandan gelmesini sağlayınız. 

Tablo, heykel gibi odada göze çarpar hâle getirmek istediğiniz bir obje varsa onu 

aydınlatmadan önce bulunduğu alandan alınız ve ıĢığı boĢ alana verip deneyiniz. 

 

3.2.2. Proje Çiziminde Uyulacak Kurallar 
 

Aydınlatma projelerinin nasıl çizileceği, nelere dikkat edileceği ve uyulacak kurallar 

yönetmeliklerle ve kesin anlatımla belirlenmiĢtir. AĢağıda bazı kurallar özet olarak 

verilmiĢtir. Detaylı bilgileri, çizim ortamına getirerek sınıfta tartıĢınız. 

 

 Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, 

yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır. 

 Projeler, imar yönetmeliğine uygun onaya sunulacak, mimari proje ölçeklerinde 

hazırlanacak, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilecek veya 

açıklayıcı detaylar verilecektir. 

 Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akım kolon hatları 0.6 mm, linyeler 

 0.4 - 0.5 mm, zayıf akım hatları 0.2 - 0.3 mm kalınlıkta çizgi ile çizilecek, eğer 

Autocad, MS Visio, Corel Draw gibi çizim programlarıyla çizim yapılmamıĢ ise 

bütün sembol ve yazılarda Ģablon kullanılacaktır. 

 Kat planlarında birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilebilecektir. Ancak 

normal kat, giriĢ katın aynısı olsa bile ayrı çizilecektir. Simetrik bölümler tam 

olarak gösterilecektir. 

 Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilecektir. 

 Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken 

kesitlerinin belirtilmesi durumunda ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek 

yoktur. 
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3.2.3. Elektrik Projeleri Uygulama Standartları 
 
Türkiye‟de proje çizim ve uygulama standartlarını Türkiye Mimarlar ve Mühendisler 

Odalar Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası belirleyerek elektrik, elektronik ve 

bilgisayar projeleri uygulama standartlarını aĢağıdaki Ģekilde düzenlemiĢtir. Çizeceğiniz 

projelerde bu maddeleri dikkate almalısınız. 

 

Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından 

aĢağıdaki standartlara uyulacaktır: 

 

 Anahtarlar, 110 cm yukarıda, 

 Prizler, zeminden 40 cm yukarıda, 

 Aplikler, zeminden 190 cm yukarıda, 

 Tablolar, zeminden 200 cm yukarıda, 

 Buatlar, zeminden 220 cm yukarıda, 

 Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30cm duvar birleĢim noktalarından ve 

pencerelerden 50 cm uzakta olacaktır. 

 

3.3. Aydınlatma Projesi Hazırlama AĢamaları 
 

3.3.1. Mimarı Plan Özellikleri ve Proje Ölçekleri  

 
Mimari plan, meskenlerde ve iĢ yerlerinde mimari tasarımın ayrıntılarıyla gösterilmesi 

Ģeklinde özetlenebilir. Aydınlatma projeleri çizilirken mimari planda gösterilen detaylar 

dikkate alınır. Ġç mimari tasarım ve mekanik tesisat yerleĢimi bizim nasıl bir aydınlatma 

yapacağımızı ve nerelere enerji dağıtacağımızı belirler. Mimarlar tarafından hazırlanmıĢ 

mimari projede ıslak alanlar, nemli yerler, pencere ve kapı yerleri belirtilmiĢtir. Bu faktörler 

aydınlatma projeleri için oldukça önemlidir. Aydınlatma projeleri mimari proje ölçeklerine 

göre hazırlanır. Ancak, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilir veya 

açıklayıcı detaylar verilebilir.  

 

Mimari planlar 0.2 mm rapido kalem ile 1:50 ölçekte çizilir. 

 

Projelerde aĢağıdaki ölçekler uygulanır. 

 

 Vaziyet planları: 1/1000 

 Kat planları: 1/50 

 Ayrıntılar: 1/20 

 

Ancak, oturma alanı yani kullanım alanı 250 m
2
 den büyük olan projelerde mimari 

ölçeğe uyum serbesttir. 
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3.3.2. Aydınlatma Projesi Çizim AĢamaları 

 
Mimari plan ve yerleĢtirme ( kullanma )planından yararlanılarak belirtilen rapido 

kalem uç kalınlığıyla 1/50 veya 1/100 ölçeğinde mimari plan çizilir. Eğer yerleĢtirme planı 

çizilmemiĢse iĢverenden (mal sahibi ) kullanım amacı ile ilgili bilgi alınmalıdır. 

 

Mimari plan üzerinden ölçüler alınıp aydınlatma hesabı yapılmalı, aydınlatma hesabı 

yapılmayacaksa Ġç Tesisleri Yönetmeliğine göre aydınlatma gücü, metre kare baĢına 12 

W/m2 alınarak belirlenmelidir. Konutlarda en az iki adet aydınlatma linyesi kullanılmalıdır. 

Bir aydınlatma linyesine en fazla 9 adet aydınlatma sortisi bağlanmalıdır. 

 

Aydınlatmada kullanılacak aydınlatma armatür tipleri ve güçleri ile anahtar tipleri 

belirlenmelidir. 

 

Yönetmelik gereği, salonlar ve mutfak için iki adet , banyo ve odalar için en az 1 priz, 

bulaĢık makinesi ve fırın için ayrı priz linyesi kullanılmalıdır. 1 priz linyesine en fazla 7 priz 

sortisi bağlanmalıdır. 

Böylece bir konutun ( büronun ) aydınlatma ve priz linye sayısı ile sorti sayıları ve 

tablo gücü de belirlenmiĢ olur. Mimari proje üzerinde belirlenen yerlere lamba ve prizlerin 

sembolleri çizilir ve uygun sayıda sortilere linye hatları çekilir. 

 

Sorti :Aynı sigortaya bağlı belirli sayıdaki lamba veya prizlerin her biri 

 

Linye: Lamba veya priz sortilerinin bağlandığı elektrik hattı  

 

Projede kolon Ģemaları, tablo yükleme cetveli, gerilim düĢümü hesapları, sembol 

tablosu, iĢe baĢlama ve iĢ bitirme formları proje kapağı gibi kısımlar hazırlanır ve proje 

dosyalanır. 

 

Aydınlatma projelerinin önemli kısımları Ģunlardır: 

 

 Aydınlatma armatürleri yerleĢimleri ve tesisat planları 

 Acil durum aydınlatması, çıkıĢ / bilgi / yönlendirme armatürleri yerleĢimleri ve 

tesisat planları 

 Aydınlatma kontrol sistemleri kullanıldığında sistem modülleri ve kumanda 

tabloları açınımları 

 Aydınlatma armatürlerinin tiplerinin belirlenmesi 

 Aydınlatma hesapları (konutlar hariç) 

 Kablo güzergâhlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin 

ve güzergâhların belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve 

gerekirse detaylandırılması 
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3.3.3. Aydınlatma Projesi Örneği 

 

ġekil 3.5: Aydınlatma projelerinin çizim uygulaması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Aydınlatma aksesuarlarını mimari proje 

üzerine yerleĢtiriniz  

 Aydınlatma armatürü J1 her kısma bir armatür 

yerleĢtiriniz. 

 AĢağıda verilen mimari plan üzerine 

sembolleri yerleĢtiriniz (ġekil 3.6). 

 YerleĢtireyi proje üzerine sembolleri 

belirtme kısmından faydalanabilirsiniz 

 Aydınlatma tablosunun mimari plan üzerinde 

giriĢ kısmına yerleĢtirildiğini gözlemleyiniz.  

 Normal kat elektrik tesisatı verilen evin 

aydınlatma tablosunun nasıl 

yerleĢtirildiğini inceleyiniz. 

 Tekli (adi) ve çiftli(komitatör) anahtarları 

yerleĢtiriniz. Aydınlatma sortilerini linye hattı 

ile birleĢtiriniz 

 Örnek elektrik projesine bakınız. 

 Priz sortilerini mimari plan üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 Mimari plan üzerinde hazır olarak 

verilmiĢtir. 

 Priz sortilerini linye hatları ile birleĢtirip 

aydınlatma tablosuyla birleĢtiriniz. 

 Örnek elektrik projesinden 

faydalanınız. 

 Priz sortileri yerleĢtirilmiĢ linye hatları 

çizili olarak verilmiĢtir. 

 Oda ölçüsüne göre lamba güçlerini yazınız. 

 

 Armatür tipi ve lamba gücünü armatürlerin 

yanına yazınız. 

 J1 100W, C 60W gibi 

 Metre kareye 12 W güç seçilecektir. 

 Akkor flemanlı lamba seçebilirsiniz. 

 Ölçek 1/100  

 Cetvelle odaların ve diğer kısımların 

ölçülerini alıp metre karelerini bulunuz. 

 Her metre kareye 12W güç 

hesaplayınız. Örnek ölçüleri 6 cm,7cm 

olan bir mekân için 

6x7=42 metre kare 

42x12=504 W 

6 tane 100 W‟ armatür ya da 600W 

8 tane 60W‟ lık teki armatür 480W 

2 tane 4 lambalı avize önerilir.  

2x(4x75W) 600W 

 20 m
2 

lik salon için 6 adet lamba uygun 

görüldüğüne göre bu lambaları  tip Nx3 avize 

ile ölçeğine uygun olarak yerleĢtiriniz. 

 2 adet avize kullanılacaktır. Her 

avizede 3 lamba, toplamda 6 lamba 

salon 1cm 1 metre olacak Ģekilde 

:1/100 ölçeğinde çizilmelidir. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Kullanılacak Araç ve Gereçler:  

 

 Çizim araç gereçleri 

 YerleĢim planı 

 Aydınlatma aksesuarları katalogları 

 

Yukarıdaki iĢlem basamakları doğrultusunda aĢağıda verilen donatının köĢe perspektif 

uygulamasını çiziniz. 

 

Uygulama için Mimari Plan 

 

ġekil 3.6: Çizim uygulaması için mimari plan 
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Siz de herhangi bir mekân seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre uygulamanızı 

yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda aydınlatma aksesuarlarının yerleĢim planları 

üzerinde sembollerle çizimini doğru olarak yapabileceksiniz. 

 

1. Bilgilerinizi gözden geçiriniz. 

 

2. Projeler hazırlanırken iç mimari tasarımı ve mekânik tesisat yerleĢimi doğrultusunda 

anahtar, priz, armatürlerin ve tablonun nerelere konulması gerektiğine karar veriniz. 

 

3. Sorti ve linye sayılarını belirleyiniz. 

 

4. Aydınlatma aksesuarlarının çizimi için doğru kalemler seçiniz. 

 

5. Aydınlatma elemanları sembollerini proje üzerine çiziniz. 

 

6. Son kontrolleri yapınız. 

 

 

Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Genellikle tüm kapılar bir duvara karĢı açılmaktadır. Anahtarların yerleĢim yeri de 

…………   ………… yönüne göre konulmalıdır. 

 

2. …….. ıĢık rahatlatıcı bir etki sağlarken beyaz ıĢık tüm detayları ortaya çıkarır ve 

yoğunlaĢma sağlar. 

 

3. Prizler, zeminden ……… cm yukarıda olmalıdır. 

 

4. Tablolar, zeminden ……. cm yukarıda olmalıdır. 

 

5. Bir aydınlatma linyesine en fazla ……..adet aydınlatma sortisi bağlanmalıdır. 

 

6. Bir priz linyesine en fazla …. …… sortisi bağlanmalıdır. 

 

 

 

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Projeler hazırlanırken iç mimari tasarımı ve mekânik tesisat 

yerleĢimi, anahtar, priz, armatür ve tablonun nerelere konulması 

gerektiği hakkında bilgi edindiniz mi? 

  

2. Aynı sigortaya bağlı belirli sayıdaki lamba veya prizlerin her birini 

(sorti) belirlediniz mi? 
  

3. Bir aydınlatma linyesine en fazla 9 adet aydınlatma sortisi 

bağlanması gerektiğini kontrol ettiniz mi? 
  

4. Projelerde mimari planların 0.2  mm, kuvvetli akım kolon hatlarının 

0.6 mm, linyelerin 0.4 - 0.5  mm, zayıf akım hatlarının 0.2 - 0.3  mm 

kalınlıkta çizgi ile çizilmesi gerektiğini kontrol ettiniz mi? 

  

5. Apliklerin zeminden 180 cm yukarıda olması gerektiğini kontrol 

ettiniz mi? 
  

6. Priz linyesini çizdiniz mi?   

7. Aydınlatma armatürlerini mekâna uygun olarak seçtiniz mi?   

8. Lamba linyelerini çizdiniz mi?   

9. Aydınlatma elemanları sembollerini proje üzerine çizdiniz mi?   

10. Mekânın ölçüsüne göre aydınlatma gücünü hesapladınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Performans testi sonucunda “Evet” “Hayır” cevaplarınızı değerlendiriniz.  

Eksiklerinizi faaliyete dönerek tekrarlayınız. Tamamı “Evet” ise modül değerlendirme 

kısmına geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Aydınlatmanın tanımı aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Doğru aydınlatma yapmak için bilgi sahibi olmak gerekmez. 

B) Çevrenin ve nesnelerin görünmesi için ıĢık uygulanmasıdır. 

C) Aydınlatma sadece gaz lambaları ile yapılır. 

D) Aydınlatma sistemi kurmak uzmanlık gerektirmez. 

 

2. IĢığın kökenine göre aydınlatma çeĢitleri nelerdir? 

A) Fiziksel-psikolojik aydınlatma 

B) Yapay-doğal aydınlatma 

C) Ġç- dıĢ aydınlatma 

D) Dekoratif- dikkati çeken aydınlatma 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi ıĢık kaynağı değildir?  

A) GüneĢ 

B) Elektrik lambası 

C) Mum 

D) Komodin 

 

4. Akkor telli elektrik lambasını hangi bilim adamları bulmuĢtur? 

A) Thomas Watson-Ampere 

B) Örsted- Makswell 

C) Benjamin-Aleksander 

D) H. Goebel-Th. A.Edison 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi aydınlatmanın özelliklerinden değildir? 

A) Aydınlatma rastgele olmalıdır. 

B) Aydınlatma tekdüze olmalıdır. 

C) Aydınlatmada göz kamaĢması olmamalıdır. 

D) Aydınlatma durağan olmalıdır. 

 

6. Görsel yorgunluk aĢağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmaz? 

A) Sulanma ( konjektivit) 

B) Çift görme 

C) Uyum gücünde artma 

D) BaĢ ağrısı 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Yapılan iĢin türüne göre gerekli olan aydınlatma Ģiddetleri, çeĢitli ülkelerdeki ilgili 

uzmanlarca pek çok sayıda yapılan araĢtırmalar sonucu belirlenmiĢtir. Bu tür 

araĢtırmalar içinde en çok bilineni 1949 yılında ……………………tarafından 

Ġngiltere‟de yapılan çalıĢmalardır.   

A) Örsted 

B) H.C. Weston 

C) T.C. Edison 

D) Thomas edvin 

 

8. Yeterli aydınlatma yapılmazsa kronik yorgunluk oluĢur ve kronik yorgunluk 

sonucunda aĢağıdakilerden hangisinin oluĢması beklenmez? 

A) NeĢesizlik ve halsizlik 

B) BaĢ ağrısı ve baĢ dönmesi 

C) Uykusuzluk ve iĢtahsızlık  

D) Güler yüzlülük ve sevinme 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları, ilgili faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 B 

3 D 

4 D 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kapıların 

AçılıĢ 

2 Sarı 

3 40 

4 200 

5 9 

6 7 priz 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 B 

3 D 

4 D 

5 A 

6 C 

7 B 

8 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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