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1. Eğitim Yapılarında Görsel Konfor ve
Etkin Enerji
Bir mekânın algılanmasında etkin rol
oynayan aydınlatma, eğitim kurumlarında
öğretme ve öğrenme sürecinin sağlıklı bir
süreç içinde gerçekleşmesini sağlayan en
önemli parametrelerden biridir. Kaliteli
bir aydınlatma, kaliteli bir eğitim ortamı
beraberinde getirir. Eğitim yapılarının
aydınlatılmasındaki amaç, öğrenci ve
öğretmenler için görsel açıdan yaşanabilir
bir yapma çevre yaratmaktır. Daha iyi aydınlatılmış bir çevrede; görsel performansın arttığı, okuma ve yazma eylemlerinin
daha çabuk, daha doğru ve daha rahat bir
biçimde yorulmadan gerçekleştirildiği
yapılan pek çok araştırmada görülmektedir [Karabey, 2004, IEA Task 21, 2000].
Aydınlatma, fizyolojik amacını yerine
getirirken, aynı zamanda öğrencilerin
psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarına da cevap verebilmelidir. Mimari ve aydınlatma
tasarımları başarılı bir şekilde çözülmüş
eğitim binalarında, kullanıcıların yani
öğrenci ve öğretmelerin içinde bulundukları çevreden hoşnutluk hislerinin arttığı
ve çalışma motivasyonlarının yükseldiği
görülmektedir [Goven, 2010]. Eğitim binalarında, görsel açıdan en kritik eylemler
okuma-yazma eylemleridir. Öğrenciler bu
eylemleri gerçekleştirirken, yakın mesafede kağıt üzerindeki yazıyı, uzak mesa-
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fede ise tahta, pano vs. üzerindeki yazıyı
algılamaya çalışır [Kutlu Güvenkaya,
2008]. Bir eğitim yapısında, gün ışığının
verimli kullanımı ile yüksek kalitede bir
tasarıma kavuşulur. Yapılan araştırmalar
sonucunda, ışığın, insanların fizyolojik ve
psikolojik sağlığı ile çalışma alanlarındaki
performansları üzerinde derin etkiye
sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Buna bağlı
olarak, eğitim yapılarında, öğrencilerin zihinsel performanslarının arttırılması için
doğru ışık kullanımı ile görsel konforun
sağlanması büyük önem taşır. Çalışma
alanlarındaki uygun olmayan aydınlatma,
göz yorgunluğu gibi fiziksel yan etkilere
neden olabilir [Manning, M. ve diğ.,
2009, Bostancı Baskan, 2004]. Gün ışığı,
ancak yapay aydınlatma sistemleri ile
bütünleşik kullanılırsa, eğitim yapılarında
yüksek performans ve kaynakların verimli
kullanımı sağlanır. Araştırmalarda, gün
ışığından faydalanılan sınıflarda öğrencilerin, gün ışığından yeterince faydalanılmayan sınıflardaki öğrencilere göre hem
sınavlarda hem de bireysel konularda daha
başarılı oldukları gözlemlenmiştir [Uyan,
2010, Yener Köknel ve diğ., 2009].
Görsel konforun sağlanması için ihtiyaç
duyulan gereksinmeler:
• Doğal ve yapay aydınlatmaya ilişkin
gereksinmeler
-- İstenen aydınlık düzeyi

Öz
Enerji kaynaklarının bilinçli tüketimi, çevreye duyarlı tasarım ve sürdürülebilirlik kavramlarının giderek önem kazanması sonucunda, binaların yapay aydınlatma yükünün
olabildiğince azaltılmasını amaçlayan enerji
etkin aydınlatma son yıllarda oldukça güncel
bir konu haline gelmiştir. Özellikle, eğitim
yapıları gibi gün boyu kullanılan hacimlerde,
yapay aydınlatmaya ilişkin elektrik enerjisi
tüketiminin azaltılması büyük önem taşır.
Bundan yola çıkarak, eğitim yapılarının
enerji etkin aydınlatma açısından incelenmesi yapılmıştır. Öncelikle, eğitim yapılarında
görsel konfor konusu açıklanmıştır. Eğitim
yapılarında kullanılan doğal ve yapay aydınlatma sistemleri ile eğitim yapılarını oluşturan mekanlar, enerji etkin aydınlatma açısından incelenmiş ve araştırma yöntemi olarak
alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırması
için seçilen örnek okul olan Kağıthane
Anadolu Lisesi’nde belirlenen sınıfların
aydınlatma özellikleri ortaya konmuştur.
Seçilen sınıfların temel kullanıcıları olan
öğrencilere uygulanan anket çalışması ile
subjektif değerlendirme yapılarak, seçilen
sınıfların mevcut aydınlatma düzenleri sorgulanmış, eksiklikler ortaya konulmuştur.
Eğitim yapılarının temel mekanı olan sınıflar
için, gerek tasarımı aşamasında, gerekse kullanım süresi boyunca kullanılan aydınlatma
sistemine ilişkin hatalı yaklaşımların belirlenmesine ve bunları gidermeye yönelik
çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Abstract
Designing the buildings as energy efficient
systems which aim at reducing the artificial
illumination loads has been a current subject
of our times as a result of concepts gaining
importance like conscious consumption of
energy sources, environment friendly designs
and sustainability. Reducing the consumption of electrical energy regarding the artificial lighting carries great significance, especially in the volumes which are used all day
long like the educational buildings. Starting
out with such an aim, the educational buildings are explored in terms of energy efficient
lighting. Natural and artificial lighting systems used in educational buildings and also,
the spaces building up these kind buildings
are examined in terms of energy efficient
lighting. Field research was conducted as a
research method. The illumination properties
of the school sample chosen for the thesis
study, Kağıthane Anadolu Lisesi and chosen
classes are observed. Suggestions are made
in order to improve the system by evaluating
the illumination properties of the classes
with the subjective survey carried out with
the users.
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•
•
•
•

-- Kabul edilebilir parıltı kontrastı
-- Renk
Güneş ışığını görme isteği
Çevrenin ihtiyacın cevap verme
isteği
Hacim ve yüzeylerin görünümlerine
ilişkin istekler
Dış ortamla görsel iletişim isteği
-- İç çevreden dış dünyanın görülmesini sağlama isteği
-- Dışarıdan iç mekanın görülmesini
engelleme isteği
-- İç-dış ortam arasındaki bağı kuran
saydam yüzeylerin optik kırılmazlığa sahip olması isteği şeklinde
sıralanabilir [Kutlu Güvenkaya,
2008].

1.2. Sınıfların Enerji Etkin
Aydınlatılması
Eğitim yapılarında aydınlatma konusu
ele alındığında başlıca önem gösterilecek
mekan sınıflardır. Bunun yanısıra, mekanın kullanıcılarının faaliyet gösterdiği
diğer mekanlar olan; toplantı odaları ve
çok amaçlı salonlar, kütüphaneler, koridorlar, giriş holü, merdivenler gibi sirkülasyon alanları ile kantin, spor salonları
gibi öğrencilerin toplandığı bu mekanlar
aydınlatma açısından titizlikle incelenmelidir [Kesten, 2006].
Sınıflarda; duvarlar, üzerine monte
edilmiş dolap ve benzeri ekipmanlar ile
birlikte yaklaşık %40-60 ışık yansıtma
katsayılarına sahip, parlak olmayan yüzeyler şeklinde tasarlanmalıdır. Pencerelerin
Şekil: 1
Bir Sınıfın İdeal Aydınlatma Çözümü [Atiş,
2009]

üzerinde bulunduğu duvarlarda ise,
pencere-duvar arasındaki yükseklik parıltı
kontrastını önleyebilmek için duvar yüzeyinin açık renkli ve aynasal olmayan, ışığı
dağınık yansıtan yüzeyler olmasına dikkat
edilmelidir [Koçlar Oral ve diğ., 2010].
Sınıf hacimlerinin yapay aydınlatma
sistemi; yarı dolaylı ya da dolaylı aydınlatma yapan aygıtlar ile oluşturulmuş ise,
tavan yüzeyi ikincil ışık kaynağı olarak
görev yapar. Burada, tavan ile ışık kaynağı
arasındaki parıltı kontrastının önlenmesi
gerekmektedir. İdeal olarak tavanın parıltısının duvar yüzeylerinin parıltısına eşit
ya da daha fazla olması istenir. Tavanların
ışık yansıtma katsayısı minimum %70
olursa enerji tasarrufuna katkısı da büyük
olur. Bunun sağlamak için de, tavanın
özellikle beyaz renk gibi açık renklerde
olması gereklidir. Sınıflarda, gün ışığının
neden olduğu kamaşma sorununu önlemek
için, hacme giren direkt güneş ışığını,
güneş kontrol elemanları olan gölgeleme
araçları ile engellemek gerekir.
Sınıf hacimlerinde, yapay aydınlatma
sisteminden kaynaklanan kamaşma
sorununu önlemek için, ışık kaynaklarının
parıltı değerlerinin düşürülerek, kamaşma
indisi değerlerine yaklaştırılması; ışık
kaynağının görülen alanını büyütme ya
da kaynağın bakış doğrultusundaki ışık
şiddetini azaltma gibi önlemler alınabilir.
Ayrıca, aygıtların optik kontrol elemanları, prizmatik lensler ve kanatçıklar
(louver) ile panjurlama gibi çeşitli şekillerde
tasarlanması da kamaşma sorununun
çözülmesinde etkili olmaktadır [Bostancı
Baskan, 2004].
Sınıf yüzeylerinin renkleri de, göz önünde
bulundurulması gereken faktörlerdendir.
Aydınlık düzeylerinde ve parıltıda düzgün
bir dağılım sağlamak için, yüzeylerin açık
renkli ve parıltı oranlarının kabul edilebilir değerlerde olmasına dikkat etmek
gerekir.
Sınıflarda fizyolojik açıdan görsel konforun sağlanmasında önemli olan bu etkenlere ek olarak, kullanıcıların psikolojik
konforlarının sağlanması gerekmektedir.
Şekil 1.’ de, ASHRAE (American Society
of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning
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Şekil: 2
Sınıflar İçin Önerilen Doğru Aydınlatma
Modelleri [Building Bulletin 90, 1999]

Şekil: 3
Sınıflar İçin Önerilen Doğru Aydınlatma
Modelleri [Building Bulletin 90, 1999]
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Şekil: 4
Kağıthane Anadolu Lisesi Ön Cephe
Görünümü [Nihan Gürel Ulusan Fotoğraf
Arşivi, 2011]
Şekil: 5
Kağıthane Anadolu Lisesi 2. Kat Koridoru
Yüksek Pencere [Nihan Gürel Ulusan
Fotoğraf Arşivi, 2011]

Şekil: 6
Kağıthane Anadolu Lisesi Zemin Planı
[Nihan Gürel Ulusan Fotoğraf Arşivi, 2011]
Şekil: 7
Kağıthane Anadolu Lisesi 1. Kat Planı
[Nihan Gürel Ulusan Fotoğraf Arşivi, 2011]
Şekil: 8
Kağıthane Anadolu Lisesi 2. Kat Planı
[Nihan Gürel Ulusan Fotoğraf Arşivi, 2011]

Engineers)’

nin belirlediği, bir sınıf planında
ideal aydınlatma çözümü plan şeması
görülmektedir, ayrıca Şekil 2. ve 3.’ te de
sınıflar için doğru aydınlatma modelleri
yer almaktadır [Bostancı Baskan ve diğ.,
2009].
Avrupa standardı prEN 12464-1’ e göre;
genel amaçlı sınıflar için olması gereken
aydınlık düzeyi 300 lx, sınıf tahtasının
bulunduğu kısım için 500 lx, akşam
sınıfları ve yetişkin sınıfları için 500 lx,
bilgisayar ve müzik sınıfları için 300 lx,
teknik resim sınıfları için ise 750 lx olarak
ifade edilmiştir. Sınıflar için öngörülen
kamaşma indisi 19, renksel geriverim
katsayısı ise 80 olacak şekilde tasarım
yapılmalıdır. Bir sınıfı oluşturan yüzeylerin ve tefrişlerin yansıtıcılık oranları
ise şöyledir; zeminin yansıtıcılık oranı %
30 – 50, sınıf tahtasıın en az % 20, öğrenci
sıralarının % 30 -50, duvar ve pencerelerin
% 40 – 60 ve tavanın %70 – 90 oranında
yansıma gerçekleştirmesi halinde sınıflar
için ideal bir aydınlatma sağlanabilir
[Küçükdoğu, 2007].

2. Kağıthane Anadolu Lisesi Sınıflarının
Etkin Enerji Açısından İncelenmesi
2.1. Seçilen Sınıfların Mevcut
Aydınlatma Sisteminin İncelenmesi
Kağıthane Anadolu Lisesi’ nde sınıflar
zemin kat, 1. kat ve 2. katta konumlandırılmıştır. Zemin kat planının yarısını
idari kısımlar kaplarken, diğer kısımlarda
sınıflar mevcuttur. Buna ek olarak, 1. ve 2.
katlar sınıflardan oluşmaktadır. İnceleme
için bu iki kat seçilmiştir. Okulun 1. katında bulunan 9 A ve 9 D sınıfları (Şekil 7.)
ile 2. katında bulunan 10 TM B ve 10 FEN
A sınıfları (Şekil 8.) olmak üzere, farklı
yönlerde konumlanmış, toplam 4 farklı
sınıf incelemeye alınmıştır, bu makalede
her kattan bir sınıf ele alınmıştır. Seçilen
sınıfların kat planlarındaki yerleri de Şekil
7 ve Şekil 8’ de kırmızı ile işaretlenmiştir.
Hacimlerin boyutlarına bakıldığında
5.30m genişlik ve 6.90m derinlik olmak
üzere, dikdörtgen planlı olacak şekilde tasarlandığı görülür. Hacimlerde uygulanan
iç yüzey malzemeleri genel olarak Milli
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Eğitim Bakanlığı’ nın standartlarındaki
ilköğretim okullarının dersliklerinde uygulanmakta olan malzemelerden seçildiği
göze çarpmaktadır.
Buna göre hacmin iç yüzeyleri;
•

Döşeme; % 21 yansıtıcılığa sahip taş
kaplama,

•

Duvarlar; % 70 yansıtıcılığa sahip
bej rengi duvar boyası,

•

Tavan; % 86 yansıtıcılığa sahip açık
renk ile boyalıdır.

İncelenen sınıfların iç yüzeylerinin
yansıtma çarpanları; r tav : 0.70, r duv :
0.50, r döş : 0.40 olması sebebiyle ilgili
standartlara uygun olduğu söylenebilir.
Ancak sınıf tahtası, üzerindeki duvara
göre daha koyu renkte olduğu için
aydınlatma tekniği açısından olumsuz
bulunmuştur. Sınıftaki sıraların parlak
malzemelerle kaplanmış olması da, yansıma ve kamaşma sorunlarını beraberinde
getirmiştir. Aydınlatmada lambalar, palet
vb. nesnelerle maskelenmemiş ve çıplak
olarak tavanda kullanılmıştır. Pencere düzeni ve cam seçimine gelindiğinde, camın
kirlilik çarpanı değeri, hacmin yer aldığı
bölgenin konut bölgesi ve temizlik bakımından temiz olduğu kabul edilerek % 80
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olarak alınmıştır. Mevcut okul projesinde
ele alınan orijinal pencere düzeni ve cam
türünü temsil eden kabuğun sahip olduğu
özellikler aşağıdaki gibidir:
• Saydamlık oranı: % 31,
• Parapet yüksekliği:1.00 m,
• Kiriş yüksekliği: 0.48 m,
• Pencere camı ışık geçirgenliği; % 78,
• Işık yansıtıcılığı; % 14,
• Kalınlık 6mm çift cam’dır.
Sınıflarda mevcut aydınlatma aygıtları
36W gücünde TL-D 54 tipi çizgisel
flüoresanlardır. TL-D 54 tipi çizgisel flüoresanların renk sıcaklığı 6200 K, renksel
geriverim indisi 72, renksel geriverim
sınıfı 2A’ dır. Işık akısı 2500 lm(lümen)
ve lamba ömrü 12000 saattir. Bu değerler, sınıf hacimleri için, standartlarda,
renksel geriverim indisinin 80, lambanın
renk sıcaklığı 2900 – 4300 K ve renksel
geriverim sınıfının 1B olması gerektiğini
belirtmektedir.
Sınıflarda mevcut durumda olan aydınlatma aygıtları, yansıtıcısız bir biçimde,
pencere düzlemine dik olacak şekilde
konumlandırılmışlardır. Bu şekilde bakış
doğrultusuna dik yerleşim sebebiyle,
hacimde belli bir oranda yayınık bir ışık

Şekil: 9
Kağıthane Anadolu Lisesi 9 A Sınıfı Görünüşü
[Nihan Gürel Ulusan Fotoğraf Arşivi, 2011]
Şekil: 10
Kağıthane Anadolu Lisesi 9 A Sınıfı Görünüşü
[Nihan Gürel Ulusan Fotoğraf Arşivi, 2011]
Şekil: 11
Kağıthane Anadolu Lisesi 9 A Sınıfı Işıklığı
[Nihan Gürel Ulusan Fotoğraf Arşivi, 2011]
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Şekil: 12
Kağıthane Anadolu Lisesi 10 TM B Sınıf
Görünüşü [Nihan Gürel Ulusan Fotoğraf
Arşivi, 2011]
Şekil: 13
Kağıthane Anadolu Lisesi 10 TM B Sınıfı
Işıklığı [Nihan Gürel Ulusan Fotoğraf
Arşivi, 2011]

alanı oluşmuştur ve bu durum, lambaların
ışık dağılım özelliklerine ters düşmektedir. Ayrıca, aydınlatma aygıtları, hacim
içinde dengeli bir şekilde yerleşmediği
için, sınıf tahtası ve öğrenci sıraları
üzerindeki aydınlık düzeyleri dağılımları
düzgün olamamıştır. Gündüz, çok gerekli
olmadığı halde yapay aydınlatma kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Sınıf dış cephelerinde yer alan geniş
pencerelerin varlığı, doğal aydınlatmayı
mümkün kılmaktadır. Mevcut aydınlatma
düzeni içerisinde lambaların yansıtıcısız
olarak kullanılması sebebiyle, ışık çalışma
düzleminden saparak başka doğrultulara
yönelmiştir. Bunun sonucunda, ışığın bir
kısmı boşa harcanmış ve enerji kullanımı
açısından olumsuz bir durum oluşmuştur.
Sınıflarda toplam toplam 9 adet, 36 W
gücünde flüoresan lamba bulunmaktadır.
Çalışma kapsamında incelenen sınıflardan
9 A sınıfının mevcut aydınlatma koşulları
SORU 1.Cinsiyetiniz:
Kız : % 45 Erkek: % 55

Şekil 9., 10. ve 11. ‘de görülmektedir. 10
TM B sınıfının mevcut görsel koşulları ise
Şekil 12. ve 13. ‘teki gibi fotoğraflandırılmıştır. Bu seçilen sınıfların kat planlarındaki konumları, daha önce de belirtildiği
gibi, okulun duvarlarında asılı olan kat
planı şemalarının yazar tarafından çekilen
fotoğrafları üzerine yazı ile işaretlenerek
gösterilmiştir. (Şekil 7-Şekil 8)
3.1.2. Kullanıcıların Sübjektif
Değerlendirmeleri (Anket Çalışması)
Kağıthane Anadolu Lisesi’ nin seçilen
sınıflarında, toplam 338 öğrenciye,
bulundukları sınıfların aydınlatma sisteminin olumlu ve olumsuz yönlerinin
ortaya konulması amacıyla, 04.10.2011
tarihinde saat 10:00’ da toplam 10 sorudan
oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır.
Ankette sorulan sorular ve çıkan sonuçlar pasta dilimleriyle aşağıdaki gibi
şemalandırılmıştır.
SORU 2. Yaşınız:
14 : % 31, 15: % 33, 16: % 36
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SORU 3. Evde kendiniz ait bir çalışma
odanız var mı?
Evet: % 91 Hayır: % 9

SORU 4. Evde ders çalışırken yeterli
aydınlatma ortamı sağlanıyor mu?
Evet: % 85 Hayır: % 15

SORU 5. Günün hangi saatleri içersinde
okulda bulunuyorsunuz?
08:00 – 16.00 %100

SORU 7. Sınıflarda daha çok hangi
aydınlatma türünü kullanıyorsunuz?
Doğal Aydınlatma: % 17, Yapay Aydınlatma:
% 33, Doğal ve Yapay Aydınlatma: % 50

SORU 8. Sınıfınızda kullanılan yapay
aydınlatmayı yeterli buluyor musunuz?
Evet: % 26 Hayır: % 74

SORU 9. Sınıfınızın aydınlatılması ile ilgili
ne gibi şikâyetleriniz mevcuttur?
Işığın rengi nedeniyle ortamın yeterince
aydınlatılmaması % 72, Işığın titreşimi %
4, Lambalardan çıkan sesler % 4, Başağrısı
vb. gibi fiziksel etkileri % 20

SORU 6. Sınıfınızda ders esnasında yeterli
bir aydınlatma ortamı sağlanıyor mu?
Evet: % 87 Hayır: % 13

SORU 10. Okulunuzun koridorlarında
hangi aydınlatma türü kullanılmaktadır?
Doğal Aydınlatma: % 45 Yapay Aydınatma:
% 55
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Kağıthane Anadolu Lisesi’ nde toplam
338 öğrenciye uygulanan anket sorularından elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi
listelenmiştir:
• Öğrencilerin yarıdan biraz fazlası
erkek, geri kalanı kızdır ve katılımcılar, 14, 15 ve 16 yaşında öğrencileri
kapsamaktadır.
• Öğrencilerin büyük çoğunluğunun
evinde kendi çalışma odası mevcuttur ve çoğu da kendi çalışma odasının aydınlatmasından memnundur.
• Öğrencilerin tamamı gün içersinde
08:00 – 16.00 saatleri arasında
sınıflarını kullanmaktadırlar.
• Öğrencilerin büyük çoğunluğu,
bulundukları sınıfın aydınlatmasının
yeterli olduğunu düşünmektedir.
• Öğrencilere sınıflarında kullandıkları aydınlatma sistemi sorulduğunda, büyük bir kısmı doğal
ve yapay aydınlatmanın birlikte
kullanıldığını belirtmiştir. Sadece
doğal aydınlatma kullanımını ise çok
az öğrenci vurgulamıştır. Doğal ve
yapay aydınlatmanın ortak kullanımı
ile ancak yeterli sınıf aydınlatılmasına sahip olduklarını belirtmişlerdir.
• Öğrencilerin çoğunluğu sınıflarında
mevcut olan yapay aydınlatma
sisteminden memnun değildir.
• Öğrencilere sınıf aydınlatmaları ile
ilgili şikayetleri sorulduğunda, çok
büyük kısmı ışığın rengi nedeniyle
ortamın yeterince aydınlatılamadığından yakınmıştır. Öğrenciler ayrıca, aydınlatma sisteminin başağrısı
gibi fiziksel sorunlara yol açtığını
da düşünmektedir. Öğrencilerin
az bir kısmı ise, aydınlatma aygıtlarından çıkan seslerden ve ışığın
titreşmesinden rahatsızlıklarını dile
getirmişlerdir.
• Öğrenciler, okullarının koridorlarında çoğunlukla yapay aydınlatma
kullanmaktadır. Sınıflarında koridor
duvarlarında yer alan bant pencereler
vasıtasıyla elde edilen doğal aydınlatmanın yetersiz olduğu sonucu
buradan çıkarılmaktadır.

•

Gerek sınıflarda, gerek okulun
sirkülasyon mekanlarında yapay ışık
oldukça fazla kullanılmaktadır.
• Yapay aydınlatmanın doğru olarak
kullanılmadığı, öğrencilerin bunu
yetersiz bulması ve kendilerinde
yarattığı olumsuz fiziksel etkilerden
anlaşılmaktadır.
Makina Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi’nin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle İlk ve orta okullarda İç Çevre
Kalitesi Eğitimi Projesi çerçevesinde
eğitim yapılarında aydınlatma konulu
rehberde de belirtildiği üzere; aydınlık
düzeyinin yetersiz oluşu ile iç hacim loş
olarak algılanır, gerçekleştirilmek istenen
eylemler sağlıklı olarak gerçekleştirilemez. Aydınlık düzeyinin gereğinden fazla
olması ile iç hacim çok parlak algılanır,
eylemler sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemez. Işık kaynaklarına yeterli bakım
ve kontrol yapılmazsa ışık kaynağının
titreyerek yanması görülebilir. Beyaz yazı
tahtası yüzeyinde kamaşma oluşursa,
üzerindeki yazılar, derslik içerisinde tüm
açılardan okunamaz. Yetersiz bir aydınlık
düzeyi olursa, en uzak noktadan yazıların
okunması güçleşir. Düşey düzlemde
oluşacak kamaşma problemi veya yüzeyin
yetersiz bir şekilde aydınlatılması, yüzeydeki yazıların okunmasını zorlaştırır.
Düzgünlük faktörü, istenilen değerden
düşük ise iç hacim içerisinde aydınlık ve
karanlık dengesizliği oluşur. Bazı bölgeler
aşırı parlak olarak algılanır. Renksel
geriverim indeksi, istenilen değerden
düşük ise renkler farklı tonlarda, hatta
bazı indeks değerlerinde bazı renkler
farklı renklerde görülür. Kamaşma indeksi
gerektiğinden fazla ise ışık kaynağı çok
parlak görülür. Günışığı çarpanı, istenilen
değerden yüksek ise iç hacimde aydınlık
ve karanlık dengesizliği oluşur. Bazı
bölgeler aşırı parlak olarak algılanır. İç
hacmin pencereden uzak bölgeleri loş
veya karanlık olarak görülür. Pencereye
yakın bölgeler, örneğin masa üzeri ise
aşırı parlak görülür. Günışığı açısından
uygun olmayan koşulların oluşması görsel
açıdan konforsuzluk olarak algılanır.
Yetersiz olan aydınlık düzeyi eylemlerin
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sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine engel
olur. Örneğin, okumanın yavaşlaması,
konsantrasyon kaybı, uzun vadede görmenin zayıflaması gibi sonuçlara neden
olur. Aydınlık düzeyinin gereğinden fazla
olduğu veya dengesiz olduğu durumlarda
kamaşma oluşabilir. Bu aynı zamanda
aydınlık düzeyinin dağılımını da olumsuz
etkileyip düzgünlük faktörünü azaltır.
Görüş alanı içerisinde çok parlak bir yüzey, obje veya ışık kaynağından doğrudan
göze ulaşan ışık nedeniyle de kamaşma
olabilir. Güneş ışığının iyi kontrol edilemediği durumlarda aşırı ısınma problemleri oluşabilir. Kamaşma, görmeyi engeller
ya da görüş alanı içerisinde görmeyi
zorlaştırır. Örneğin, parlak bir yüzey
üzerindeki yazılar okunamaz. Göz ve baş
ağrısına neden olur. Uzun vadeli olarak
konsantrasyon kaybına neden olur ve üretkenliği azaltır. Kamaşma indeksi uygun
seçilmeyen aydınlatma aygıtları nedeniyle
ışık kaynağı kamaşma kaynağı olur. Işık
kaynağının titreyerek yanması bazı kişilerde rahatsızlık ve kızgınlık belirtilerine
neden olur. Ayrıca günışığının yetersizliği
ve dış ortam ile görsel ilişki kurulmaması
psikolojik olarak rahatsızlık oluşturur. Dış
ortam ile görsel ilişki kurulmasını sağlayacak şekilde pencereler düzenlenmelidir.
Bahçe ve iç avluya bakan camlı yüzeyler
tasarlanabilir. Mahremiyeti sağlamak ve
konsantrasyonu devam ettirmek için perde
ve jaluzili sistemler kullanılabilir.
Tespit edilen sorunlara karşı çözüm
önerileri olarak; günışığından yıl içerisinde ve gün içerisinde yeteri kadar
faydalanabilmek için, dolayısıyla yeterli
bir aydınlık düzeyini sağlamak için
mimari tasarım aşamasında standartlar
ve tasarım kurallarına dikkat edilmelidir.
Yapay aydınlatma, standartlarda önerilen
minimum aydınlık düzeyini düzgün
dağılımla sağlayacak şekilde uygulanmalıdır. Aydınlatma aygıtlarının sıra halinde
bir düzen içinde dizilmeleri genel aydınlatmayı sağlar ve rahatsız edici gölgelerin
oluşmasını da engeller. Beyaz yazı tahtası,
üzerinde kamaşmayı engellemek için aşırı
parlak olmamalıdır. Tahtanın çevresi çok
karanlık olmamalıdır. Dersliğin genel aydınlatması dışında ders tahtasının yüzeyi
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ayrı bir aydınlatma aygıtı ile aydınlatılmalıdır. Bölgesel aydınlatma yapılmalıdır.
Düşeyde görsel olarak algılanması gerekli
çeşitli yüzey veya objeler bölgesel aydınlatma ile aydınlatılabilir. Işık dağılımının
düzgün olması için dikkat edilmesi
gereken birkaç husus vardır. Duvarların
ve tavanın hem doğrudan ışık kaynağından hem de yansıyan yüzeylerden ışık
alması önemlidir. Aydınlatma aygıtlarının
seçimine dikkat edilmelidir. İç hacimde
kabul edilebilir aydınlık düzeyi ve dağılımının sağlanması için yansıtıcılığı yüksek
yüzeyler uygulanmalıdır.
Doğal aydınlatma tasarımında, aydınlık
düzeyini sağlamak için mimari tasarım
aşamasında standartlar ve tasarım kurallarına dikkat edilmelidir. Mimari aydınlatma tasarımı bileşenleri bir bütün olarak
düşünülmelidir.
Eğitim yapılarında, iç çevrede gerçekleşecek eylemlerin sağlıklı bir şekilde
sürdürülmesi için yeterli görsel konfor
koşullarının sağlanması son derece
önemlidir. Öncelikli amaç, günışığından
olabildiğince faydalanarak yeterli aydınlık
düzeyini elde etmektir. Bu, enerji etkin
eğitim yapılarının oluşmasını da beraberinde getirecektir. Günışığının yetersiz
kaldığı zamanlarda aydınlatma kontrol
sistemleri kullanılarak, yapay aydınlatma
ile doğal aydınlatma sistemleri bütünleşik
olarak kullanılmalıdır. Böylece, eğitim
yapılarını oluşturan mekanlarda, hem
görsel konfor koşullarının sağlanması hem
de enerjiden tasarruf edilmesi mümkün
olacaktır [TMMOB Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi, 2015]●
(Not: Bu makale, yazarın 2012 yılında Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Sanatta
Yeterlik programında tamamlanmış tezinden
türetilmiş olup, 16.06.2016 – 17.06.2016 tarihlerinde
İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla, İstanbul’ da
gerçekleşmiş olan İÇLİS: İç Mimarlık Lisansüstü
Çalışmalar Sempozyumu – I’ de sözlü bildiri olarak
sunulmuştur.)
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