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Eğitim Yapılarında Aydınlatma Tasarımı 

Lighting Design In Educational Buildings 

Dr Öğr. Üyesi Tuğba İNAN GÜNAYDIN   

Mimarlık Bölümü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye 

ÖZET 

Eğitim binalarında gerekli kullanıcı konfor koşullarının sağlanması eğitim öğretim faaliyetlerindeki verimi 

arttırmaktadır. Aydınlatmanın uygun şekilde tasarlanmasının kullanıcı performansını arttırmada son derece önemli 

etkisi bulunmaktadır. Aydınlatma, kullanıcı mekanlarının sağlıklı ve konforlu olmasını belirleyen ve bunun yanında 

enerji tüketiminde son derece önemli tasarım parametrelerinin başında gelmektedir. Bir mekandaki aydınlatma 

tasarımı ele alınırken doğal ve yapma aydınlatma tasarımı bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Enerji etkin 

bir tasarımda, birincil olarak doğal aydınlatmadan yararlanılması ve doğal aydınlatmanın yetersiz kaldığı 

durumlarda yapma aydınlatmanın da aydınlatmaya dahil edilerek yeterli aydınlık düzeyinin sağlanması 

hedeflenmektedir. Yeterli aydınlatma düzeyinin sağlandığı ve aydınlatmanın homojen bir şekilde yayılarak 

tasarlandığı sınıflarda öğrenci performansına olumlu katkılar sağlanmaktadır. Bu çalışmada Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde seçilen bir Atölyedeki aydınlatma tasarımı analiz edilmiştir. 

Seçilen atölyede aralık ayı boyunca günün farklı saatlerinde ve farklı gök koşullarında yapma aydınlatma 

elemanlarının açık ve kapalı olması durumlarında ölçümler yapılmıştır. Genel olarak kapalı gök koşullarında yapma 

aydınlatma elemanlarının açık olması durumunda günün bazı saatlerinde yeterli aydınlık düzeyi sağlanırken genel 

olarak sağlanmadığı, yapma aydınlatma elemanlarının kapalı olması durumunda yeterli aydınlık düzeyinin çok 

altında kaldığı görülmüştür. Açık gök koşullarında ise pencereye yakın ölçüm noktalarında yeterli aydınlık 

düzeyinin üzerinde değerler ölçülürken, atölyenin genel ortalama aydınlık düzeyinin olması gereken aydınlık 

düzeyinin altında kaldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Işık, Aydınlatma, Aydınlık düzeyi 

ABSTRACT 

Providing the necessary user comfort conditions in educational buildings increases the efficiency in educational 

activities. Appropriate design of lighting has an extremely important effect on increasing user performance. 

Lighting is one of the most important design parameters in terms of energy consumption, which determines the 

healthy and comfortable user spaces. When considering the lighting design in a space, natural and artificial lighting 

design should be evaluated together. In an energy efficient design, it is aimed primarily to benefit from natural 

lighting and to provide sufficient illumination by including artificial lighting in cases where natural lighting is 

insufficient. Positive contributions are made to student performance in classrooms where adequate lighting is 

provided and lighting is designed to spread homogeneously. In this study, the lighting design in a selected workshop 

in Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Architecture was analyzed. In the selected workshop, 

measurements were made at different times of the day and in different sky conditions during December, when the 

artificial lighting elements were on and off. In general, it has been observed that while the artificial lighting elements 

are turned on, sufficient illumination level is provided at some times of the day, in general, it is not provided, and 

it is well below the sufficient illumination level when the artificial lighting elements are turned off. In clear sky 

conditions, while the values above the sufficient illuminance level were measured at the measurement points close 

to the window, it was observed that the general average illuminance level of the workshop was below the required 

illuminance level. 

Keywords: Light, illumination, illuminance level 

1. GİRİŞ 

Dünya üzerinde enerjinin etkin kullanımı, enerji tüketimi küresel ölçekte bir problemdir ve bu enerji tüketiminde 

yapıların ciddi rolü bulunmaktadır. Bu nedenle binaların tasarımından, yapım ve hatta yıkım aşamasına kadar tüm 

süreç dikkatli tasarlanmalıdır. Eğitim binaları, kullanıcı kullanım yoğunluğuna bağlı enerji tasarruf potansiyeli 

düşünüldüğünde tasarımından yapımına kadar enerjinin etkin kullanılması için gereken parametreler göz önünde 

bulunduurlması gereken binaların başında gelmektedir. 

Eğitim binalarında aydınlatmanın etkin bir şekilde tasarlanması enerji tasarrufunda önemli rol oynamaktadır. Bundan 

dolayı detaylı üzerinde düşünülmesi ve araştırılma yapılması gerekmektdir. Doğal ve Yapma aydınlatma tasarımı ile 

ilgili birçok çalışma yapılmıştır (Cao vd. 2020, Çelik ve Ünver 2019, Yılmaz F.Ş 2014, Gürel Ulusan, N., Fitöz, İ., 

2017, Michael, A., Heracleous, C., 2017, Bircan ve Yener 2019, Salata vd., 2016). Aydınlatmanın toplam enerji 

tüketiminin yaklaşık %20’si olduğunu gösteren raporlar bulunmaktadır (Sümengen ve Yener, 2015). Aydınlatmadan 

kaynaklı enerji tüketimini indirgeyebilmek için öncelikli olarak doğal aydınlatmadan en iyi şekilde yararlanabilecek 

şekilde tasarım yapılmaldır (Pellegrino et al. 2015). Doğal aydınlatmanın yetmediği ya da yetersiz kaldığı duurmlarda 

yapma aydınlatma sistemlerinin desteği ile yeterli aydınlık düzeyinin sağlanabilmesi hedeflenmelidir (Aydın ve 

Şerefhanoğlu 2016). Aydınlatmanın enerji tüketimine etkisinin yanında kullanıcının psikolojik ve fizyolojik sağlığına 

etkileri kaçınılmazdır (Marangoz 2018). 

Bu çalışmada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde seçilen bir atölyedeki aydınlatma tasarımı 

analiz edilmiştir. Seçilen atölyede aralık ayı boyunca günün farklı saatlerinde ve farklı gök koşullarında yapma 
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aydınlatma elemanlarının açık ve kapalı olması durumlarında ölçümler yapılmıştır. Aydınlık düzeyinin açık ve kapalı 

gök koşullarına göre sadece doğal aydınlatma koşullarında ve yapma aydınlatma desteğiyle yeterli düzeyi sağlayıp 

sağlamadığı araştırılmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez yerleşkesinde bulunan Mimarlık Fakültesi binasından 

seçilen bir mimari tasarım atölyesi aydınlık düzeylerinin yeterliliği bakımından analiz edilmiştir. Şekil 1’de 

görüldüğü üzere fakülte binasının güney doğu yönünde yer alan eğitim fakültesi, güney yönünde bulunan tıp 

fakültesi, kuzey batısında bulunan öğrenci yurdu bulunmakla birlikte aydınlatmasına engel teşkil edecek yakınında 

bir bina bulunmamaktadır. Fakat Şekil 2’de de görüldüğü üzere analiz edilmek üzere seçilen atölye doğu cephesine 

yönlendirilmiş ve sadece bu cepheden ışık almaktadır. Ayrıca planda da görüldüğü üzere derin cephe oluşturulacak 

şekilde tasarlandığı için seçilen atölyenin cephesi bina ana yüzeyinin gerisinde kalmakta ve bu durum atölyeye 

doğrudan ışığın alınmasını zorlaştırmaktadır (Şekil 2). Şekil 3’ te ise seçilen atölyenin tavan armatür planı verilmiştir. 

Hepsi çalışır durumdadır. Kullanılan armatür tipi 18 adet, 60x60 cm (4x800 lümen, 4x14 W) kullanılmıştır. Şekil 4 

ve 5’te ölçüm yapılan atölye görülmektedir. 

 
Şekil 1. Mimarlık Fakültesi Kuşbakışı Görünüm (Kaynak: Google Earth) 

 
Şekil 2. Mimarlık Fakültesi Planı   

 
Şekil 3. Seçilen Atölyenin Tavan armatür planı 
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Atölye 9.5 m eninde ve 18.7 m boyundadır. CIBSE (2006)’da belirtilen oda indeksi hesaplama formülü göz önünde 

bulundurularak oda indeksi (R) belirlenmiş ve sonrasında da bu aralık için uygun olan ölçüm nokta sayısı 16 olarak 

formülden hesaplanmıştır. L odanın boyu, W eni, Hm ise çalışma düzleminin tavanla arasındaki yüksekliktir. Bu 

çalışmada Hm 80 cm olarak kabul edilmiştir. Oda indeksi(R) 1.57 olarak hesaplanmıştır (Tablo 1). Şekil 4’de 

işaretlenen 16 noktadan aydınlatma ölçümü yapılmıştır. Aydınlatma ölçümü Testo 545 marka lüksmetre ile 

ölçülmüştür. Kullanılan lüksmetrenin ölçüm aralığı 0-100.000 lux aralığındadır. Ölçümler iki farklı koşul için 

yapılmıştır. İlk durumda aydınlatmanın sadece doğal aydınlatma yani gün ışığından sağlanma durumu için belirlenen 

noktalardan ölçümler alınmıştır. İkinci durumda ise tüm lambalar açılarak yapma aydınlatma elemanları ölçüme dahil 

edilmiştir. Her iki durumda da pencerelerdeki stor perdeler açık tutularak doğal aydınlatmanın önüne geçmesi 

önlenmiştir. Ölçümler günün üç farklı saat aralığında yapılmıştır. Sabah ölçümleri 8.30-9.30, öğlen ölçümleri 12.30-

13.30, öğleden sonra ise 15.30-16.30 saat aralığında yapılmıştır. Eğitim binalarında teknik çizimin yapıldığı 

atölyelerde 750 lux aydınlık düzeyi önerilmektedir (CIBSE, 2006) Çalışmada bu aydınlık düzeyinin sağlanıp 

sağlanmadığı analiz edilecektir. 

R=(LxW)/ Hm(L+W)               (1) 

Tablo 1. Oda indeksi ve Ölçüm noktaları 

Oda indeksi Ölçüm nokta sayısı 

<1 9 

1 ve <2 16 

2 ve <3 25 

≥3 36 

 
Şekil 4. Ölçüm noktaları 

 
Şekil 5. Ölçüm yapılan atölye 

3. BULGULAR 

Seçilen atölyede Aralık ayı boyunca haftada birer gün aydınlatma ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler 6.12 2021, 13.12.2021, 

20.12.2021 ve 27.12.2021 tarihlerinde olmak üzere günün üç farklı saat aralığında yapılmıştır. Sabah ölçümleri 8.30-9.30, 

öğlen ölçümleri 12.30-13.30, öğleden sonra ise 15.30-16.30 saat aralığında yapılmıştır. 

İlk haftaki (06.12.2021) sabah, öğlen ve akşam üstü ölçümleri açık gök koşullarında yapılmıştır. Tablo 2 incelendiğinde, 

ortalama aydınlık düzeylerine bakıldığında açık gök durumuna rağmen üç ölçüm saat aralığında da yalnız doğal aydınlatma 

ile yeterli aydınlık düzeyinin sağlanmadığı görülmüştür. Aydınlatma elemanlarının açıldığı durumda ise yalnızca sabah 

ölçümlerinde istenilen ortalama aydınlık düzeyi sağlanmıştır. Öğlen ve akşam üstü ise sırasıyla ortalama aydınlık düzeyleri 

726 lux ve 487 lux ölçülerek olması gereken limit değerin altında kaldığı görülmüştür. Ölçülen ölçüm noktaları bazında 

bakıldığında ise 4,8,12, 16 noktaları cam kenarı doğrultusunda ölçüm alınan noktalar olduğu için duvar kemarındaki 

1,5,9,13 nolu noktalardan alınan ölçümlere göre oldukça yüksek çıkmıştır. Hatta yeterli ortalama aydınlık düzeyinin 
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atölyede sağlanmadığı durumlara rağmen cam kenarındaki bu noktalarda istenilen aydınlık düzeylerinin bazı ölçümlerde 

yalnızca doğal aydınlatma ile bile yeterli olduğu görülmüştür.  

Tablo 2. Aydınlatma ölçümleri (6.12.2021) 

 

İkinci haftaki (13.12.2021) ölçümler sabah kapalı gök, öğlen ve akşam üstü ise açık gök koşullarında yapılmıştır. 

Tablo 3 incelendiğinde, ortalama aydınlık düzeylerine bakıldığında sabah ölçümünde kapalı gök durumunda 133 lux 

gibi ciddi düşük değer kaydedilmiştir. Diğer iki ölçümün ise ilk haftaki durumla benzer olduğu gözlenmiştir.  

Tablo 3. Aydınlatma ölçümleri (13.12.2021) 

 

Tablo 4. Aydınlatma ölçümleri (20.12.2021) 
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Üçüncü haftaki (20.12.2021) sabah, öğlen ve akşam üstü ölçümleri kapalı gök koşullarında yapılmıştır. Tablo 4 

incelendiğinde, ortalama aydınlık düzeylerine bakıldığında tüm ölçüm saat aralığında aydınlık düzeylerinin yalnızca 

doğal aydınlatma ile yapılan ölçümlerde oldukça düştüğü istenilen aydınlık düzeyinin sağlanmadığı görülmüştür. 

Yapma aydınlatmanın dahil edildiği ölçümlerde de yine bu 750 lux değerinin sağlanmadığı görülmüştür.  

Son haftaki (27.12.2021) sabah ve öğlen ölçümleri kapalı gök akşam üstü ölçümleri ise açık gök koşullarında 

yapılmıştır. Tablo 5 incelendiğinde sabah ve öğlen ölçümlerinin bir önceki haftadaki gibi kapalı gök koşulunda 

yapıldığı için bezer olduğu gözlenmiştir. Akşam üstü ölçümlerinde ise önceki haftaya göre farklı olarak açık gök 

koşulunda ölçümler yapıldığı için daha yüksek değerler kaydedilmiştir. Fakat yalnızca doğal aydınlatma yine yetersiz 

kalmakla birlikte yapma aydınlatmanın dahil edilmesi ile istenilen aydınlık düzeyi değerinin yalnızca açık gök 

durumunun olduğu akşam üstü ölçümünden kaydedilmiştir (967 lux). 

Tablo 5. Aydınlatma ölçümleri (27.12.2021) 

 

Aydınlatma elemanlarının açık ve kapalı olması durumlarına göre farklı gök koşulları için günün farklı saatlerinde 

alınan aydınlık düzeylerinin ortalaması Şekil 6-7’de sunulmuştur. Genel olarak kapalı gök koşullarında yapma 

aydınlatma elemanlarının açık olmasına rağmen günün bazı saatlerinde yeterli aydınlık düzeyi sağlanırken genel 

olarak yeterli aydınlık düzeyinin sağlanmadığı, yapma aydınlatma elemanlarının kapalı olması durumunda yeterli 

aydınlık düzeyinin oldukça düşerek kullanıcı görsel konfor düzeyini olumsuz etkilediği görülmüştür. Açık gök 

koşullarında ise pencereye yakın ölçüm noktalarında yeterli aydınlık düzey koşulları sağlanabilirken, atölyenin genel 

ortalama aydınlık düzeyinin olması gereken aydınlık düzeyinin altında kaldığı görülmüştür. 

 
Şekil 6. Armatür kapalıyken ortalama aydınlık düzeyleri 
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Şekil 7. Armatür açıkken ortalama aydınlık düzeyleri 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde seçilen bir Atölyedeki aydınlatma 

tasarımı analiz edilmiştir. Seçilen atölyede aralık ayı boyunca günün farklı saatlerinde ve farklı gök koşullarında 

yapma aydınlatma elemanlarının açık ve kapalı olması durumlarında ölçümler yapılmıştır. Genel olarak kapalı gök 

koşullarında yapma aydınlatma elemanlarının açık olması durumunda günün bazı saatlerinde yeterli aydınlık düzeyi 

sağlanırken genel olarak sağlanmadığı, yapma aydınlatma elemanlarının kapalı olması durumunda yeterli aydınlık 

düzeyinin çok altında kaldığı görülmüştür. Açık gök koşullarında ise pencereye yakın ölçüm noktalarında yeterli 

aydınlık düzeyinin üzerinde değerler ölçülürken, atölyenin genel ortalama aydınlık düzeyinin olması gereken 

aydınlık düzeyinin altında kaldığı görülmüştür. Yeterli ortalama aydınlık düzeyinin atölyede sağlanmadığı durumlara 

rağmen cam kenarı doğrultusundaki ölçüm noktalarında istenilen aydınlık düzeylerinin bazı ölçümlerde yalnızca 

doğal aydınlatma ile bile sağlandığı görülmüştür. Atölye’de cam yüzeye yakın ölçüm noktalarından diğer duvar 

yüzeyine yakın noktalara gidildikçe aydınlık düzeyi seviyelerinde ciddi düşüşlerin olduğu görülmüştür. Bu düşüşler 

özellikle kapalı gök koşullarında görsel konfor düzeyini ciddi anlamda düşürmektedir. Cam cephe doğrultusunda 

nokta bazında bakıldığında aydınlık düzeyinin sağlandığı görülürken sınıfın ortalama aydınlık düzeyi bazında yapma 

aydınlatma elemanlarının desteğine rağmen genel olarak istenen 750 lux değerinin altında kaldığı görülmüştür. 

Atölyenin cephesinin derin cephe şeklinde tasarlanması, istenilen gün ışığının yeterli düzeyde alınamamasının en 

önemli nedenidir. Yapma aydınlatma elemanlarının etkinliğinin arttırılmasının gerekmektedir. 
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