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Aydınlatma tekniği ışığın üretimi, dağıtımı, ekonomisi, ölçülmesi konularını kapsayan, 

ışığın kullanıcı (genelde insan) üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Temel olarak 

ışığa dayanan bir teknoloji olan aydınlatma, ışığın kökenine göre doğal ve yapay aydınlatma, 

yere göre de iç ve dış aydınlatma olarak ikiye ayrılır. Referans kaynak “günışığı” olup, 1879’da 

kullanıma sunulan akkor telli lambadan, günümüzdeki LED (Işık Yayan Diyot) teknolojilerine 

kadar tüm ışık kaynaklarında amaç günışığı spektrumuna yakın radyasyon yayan bir lamba elde 

etmek olmuştur. Nüfus artışı, kaynakların azalması döngüsü içinde enerji verimliliğinin önem 

kazanması sonucunda da, etkinlik ve renk parametrelerinin optimizasyonu gerekmiştir.  

Aydınlatma tekniğinde ışık, göze etki eden özel bir enerji şekli olup, dalga veya foton 

şeklinde yayıldığı kabul edilmektedir. Dalga teorisine göre ışık, elektromagnetik dalga 

(radyasyon) enerjisinin özel bir şeklidir. İnsan gözünün fizyolojik yapısına göre sadece 380 nm 

ila 780 nm dalga uzunluklu radyasyonlar göze etki edebilir. Yani, aydınlatma açısından ışık bu 

bölgedeki radyasyonlardan ibarettir. Max Planck tarafından önerilen foton teorisine göre ise 

radyasyon enerjisi bölünmez parçacıklar halinde yayılmaktadır. Gerçekte her iki teori birbirini 

tamamlar ve aynı gerçeğin iki farklı yönünü oluşturur. Mevcut teknolojilere göre ışık termik 

(ısıl), deşarj (lüminesan), endüksiyon ve elektrolüminesan olarak dört farklı yöntemle 

üretilmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, amaç 380 nm ila 780 nm arasında radyasyon 

yayılımının gerçekleştirilmesidir. Bazı ışık üretim tekniklerinde bu dalga boyları doğrudan elde 

edilebilirken, bazılarında ilave yöntemlerle dönüşümler gerekmektedir. LED’lerde olduğu gibi 

fosfor tabakalar ile kısa dalga boylu yada UV bölgedeki ışınlar uzun dalga boylarına 

çevrilmektedir.  

Genel aydınlatma için gereklilik olan 380 nm – 780 nm arasındaki dalga boylarının 

birleşiminden oluşan ışık “beyaz ışık” olarak tanımlanmaktadır. Beyaz ışık elde edildikten 

sonra ikinci basamak ışığın istenilen doğrultularda yönlendirilmesidir. Bu bölümde “armatür” 

tasarımı önem kazanmaktadır. Uygun ışık dağılımını sağlaması gereken aydınlatma 

armatürünün aynı zamanda içindeki elemanları dış etkilerden koruması, kamaşmayı önlemesi, 

güvenli, estetik ve ekonomik olması da istenir. Armatür tasarımında en önemli konu “optik 

tasarım”dır. Ancak LED teknolojisi ile “ısıl tasarım” da önem kazanmıştır. Tasarlanan 

prototiplerin uygun laboratuvar koşullarında ölçüm ve doğrulama çalışmaları, armatürlerin 

piyasaya yeterli fotometrik verilerle sunulması da başarılması gereken konulardır.  

Üçüncü aşamada ışık akısı (lümen), ışık şiddeti (kandela), etkinlik faktörü (lm/W), 

kamaşma sınırlaması (UGR) gibi fotometrik verilere sahip armatürler, uygun bilgisayar 

yazılımları yardımıyla aydınlatılacak hacimlerde doğru yerlerde konumlandırılmalı ve 

yönlendirilmelidir. Bu işlem sonucunda, hacimlerde yaratılan aydınlık düzeyi (lux), parıltı 

(cd/m2), düzgünlük gibi aydınlatma kalite kriterleri belirlenmektedir. Diğer yandan, 

ortamlardaki çalışma koşullarına göre sağlanması gereken kriterler de değişmektedir. Kullanıcı 

fonksiyonlarına bağlı olarak aydınlatma kalite kriterlerinin belirlenmesi, standartların 

hazırlanması üzerinde çok çalışılan bir araştırma konusudur.  

Gerçekleştirilen aydınlatma tesisatlarının saha ölçümleri ile onaylanması işlemleri de 

yapılmaktadır. Kullanıcı konforu ve güvenliği sağlanırken, enerji tasarrufu ve aydınlatmanın 

ekonomikliği de göz önünde bulundurulması gerektiğinden ortaya bir optimizasyon problemi 

çıkmaktadır. 2010 yılından beri genel aydınlatmada yaygın olarak kullanılan LED 

teknolojisinde hedeflenen enerji tasarruf oranlarına ulaşılması ancak otomasyon ile entegre 

sistemler ile mümkün olabilmektedir.  



Günümüzde işletme maliyetlerinin azalması, enerji tasarrufu, konfor, sağlık, emniyet 

koşullarının sağlanması gibi temel amaçlar çerçevesinde binalar ve hatta şehirler akıllı olarak 

tasarlanmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımlarda aydınlatma otomasyon sistemleri önemli ve 

kolay uygulanabilir araçlar olmakta, aydınlatma armatürleri de veri iletişim merkezi görevlerini 

üstlenmektedir. Işığın rengi ve seviyesi zamana ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre rahatlıkla 

ayarlanabilmekte ama, bu işlemlerin nasıl yapılmasını tarifleyen senaryo ve strateji önerileri 

konusunda kapsamlı araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Bir yandan da, kullanıcıların 

duygularına ve bulundukları ortama göre saatlik biyolojik değişimlerine göre ayarlanabilen 

“insan odaklı – dinamik aydınlatma” sistemleri üzerinde çalışılmaktadır. Artık aydınlatma 

sistemlerinin tekil olarak düşünülmesi doğru olmamakta, diğer sistemlerle entegre, 

haberleşebilen, dinamik yapılı aydınlatmalara ihtiyaç doğmaktadır. Tüm bu teknolojik 

gelişmeler uygulanırken ortamlarda belli işler için gerekli aydınlatma kalite kriterlerini 

sağlayan senaryoların oluşturulması en önemli konudur.  

Tarihsel teknolojik gelişmeler ve kullanıcı odaklı kalite gereksinimleri dikkate alınarak 

yapılan bu değerlendirme sonucunda, aydınlatmanın başta fizik olmak üzere kimya, elektrik-

elektronik, makine, mimarlık, endüstriyel tasarım, optometri, sosyoloji, psikoloji ve şimdi de 

“dijitalleşme” olarak adlandırılan bu dönemde bilgisayar, otomasyon ile ilgili tüm alanlarda 

entegre çalışılması gereken disiplinlerarası bir konu olduğu görülmektedir.  

Bu ortak çatının kurulabilmesinde birliklere önemli görevler düşmektedir. Örnek olarak 

gösterilebilen CIE, 1903 yılında Fransa, Almanya, İngiltere, Avusturya, Macaristan, Belçika, 

İtalya, Hollanda, İsviçre ve A.B.D.’lerinin katılımı ile “Photometric Commission” adı ile 

kurulmuş, 1913 yılında faaliyet alanları genişletilerek “Uluslararası Aydınlatma Komisyonu” 

adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Fransızca “Commission Internationale de I’Eclairage”in 

başharfleri olan CIE kısaltması ile tanınan komisyonun amacı; ışık ve aydınlatma, renk ve 

görme, fotobiyoloji ve görüntü teknolojilerinin bilim ve sanatsal yönleri ile ilgili tüm konularda 

uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımı olarak açıklanmaktadır. Komisyonda ülkeler “Ulusal 

Komiteler” ile temsil edilmektedir. Ülkemizde aydınlatma alanında çalışanları biraraya 

getirme, bilgi üretme, bilgi paylaşma ve bilinçlendirme yaratmak amacıyla 31 Ekim 1995 

tarihinde kurulan Aydunlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) 40 üyenin üye olduğu Uluslararası 

Aydınlatma Komisyonu (CIE)’de Türkiye’yi 1996 yılından beri temsil etmektedir. 86 kişisel, 

76 kurumsal olmak üzere toplam 162 üyesi olan ATMK ile ilgili tüm bilgilere www.atmk.org.tr 

adresinden ulaşılabilmektedir.  
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