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ÖNSÖZ  

 
Halı saha deyince akla gelen ilk şey elbette futboldur. İnsanların halı sahaya olan 

tutkularının son yıllarda hızla artış gösterdiği görülmektedir. Bunun da en büyük nedeni 

insanların futbola olan düşkünlüğüdür. İnsanlardaki bilinç düzeyi arttıkça futbolun 

sadece bir seyir sporundan ibaret olmadığı, aynı zamanda oynayan kişi için zevkli ve 

faydalı bir spor dalı olduğu da  anlaşılmıştır.  

Futbol için neden halı saha sorusunun cevabı ise, kişilerin gün geçtikçe rahatlık 

arayışlarının artması olarak verilebilir. Şüphesiz futbol oynanılan en iyi yer profesyonel 

futbol maçlarının yapıldığı çim sahalardır. Ancak futbol oynamak isteyen her spor 

severin çim sahada top oynayamayacağı ortadadır. Bunun yerine çim sahaların 

küçültülmüş bir örneğini teşkil eden halı sahalar, insanların bu isteğini karşılamada 

önemli bir yer tutmuştur. Bununla beraber, halı sahaların gündüz işi olanlar tarafından, 

geceleri daha yoğun olarak kullanıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, iyi bir 

aydınlatma, halı sahanın önemini daha da ön plana çıkartmaktadır. 

Aydınlatma düzeyi olarak, ulusal ya da uluslararası resmi bir kriter 

belirlenmemiş olmakla birlikte, halı sahanın büyüklüğüne göre ne çeşit armatürle,  ne 

düzeyde aydınlatılması gerektiği hesaplanabilmektedir. Ancak aydınlatma ile ilgili bir 

standart olmamasından dolayı, halı saha işletmecileri kendi istekleri doğrultusunda 

aydınlatma yapmaktadırlar. Kullanıcılar tarafından da çok fazla dikkate alınmayan, 

genellikle diğer imkanların yanında geri planında tutulan bu durum, aslında kişinin 

sağlıklı ve verimli spor yapmasını oldukça etkilemektedir. 

Halı saha işletmeciliğini bir meslek olarak icra eden özel sektörün yanında, 

resmi kuruluşlar da öncelikli olarak çalışanlarının istifade etmesi için kendi 

kuruluşlarına özel halı sahalar inşa etmektedirler. Aydınlatma açısından resmi kuruluş 

ve özel sektör halı sahaları karşılaştırıldığında, halı sahaların farklı nedenlerden dolayı 

yeteri kadar aydınlatılmadığı ortaya çıkmıştır. 

İşte bu araştırmada, aydınlatma teknikleri, beden eğitimi ve spor hususunda 

gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra, halı sahaların mevcut aydınlatma durumları ve 

olması gereken  aydınlatma durumları anlatılmıştır. Son olarak, elde edilen bilgilere 

göre resmi kuruluş ve özel sektöre ait halı sahaların mevcut aydınlatma durumları ile 

olması gereken aydınlatma durumlarının karşılaştırması yapılmıştır.  
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ÖZET 

 

Bu araştırmada, 5 ilde bulunan 6 resmi kuruluşla 15 özel sektöre ait toplam 21 

adet halı sahanın  aydınlatma durumu incelenmiştir. Buna göre araştırmada, resmi 

kuruluşlar ve özel sektöre ait halı sahaların aydınlatılmasında, standartların nasıl olması 

gerektiği ve mevcut halı sahaların bu standartlara uygunluk düzeyi araştırılmıştır. 

Ayrıca halı sahalarda yetersiz aydınlatmanın seyirci ve sporcu sağlığına, sporcunun  

verimine olan olumlu ve olumsuz etkileri incelenmiştir.  

 Sonuç olarak, hem resmi kuruluşlara hem de özel sektöre ait halı sahalarda 

aydınlatma düzeylerinin olması gerekenden %50 daha az olduğu tespit edilmiş, mevcut 

halı sahaların sağlıklı ve verimli spor yapabilmek için gerekli olan ideal aydınlatma 

koşullarını sağlamadığı anlaşılmıştır.  
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2. Halı Saha  

3. Aydınlatma 

4. Aydınlatma Sistemleri 

5. Halı Sahaların Aydınlatılması  
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ABSTRACT 

 
It is the lighting system of the 21 mini football fields(halı saha), six of which 

belong to the state institutions and fifteen of which to the Private Sector in five different 

cities which is investigated in this research. What we discussed here is how the 

standards of the lighting systems of the mini football fields(halı saha), belonging to the 

state institutions and to the Private Sector should be and to what extend the existing 

mini football fields(halı saha) meet these standards. In addition, the positive and 

negative effects of the insufficient lighting system of mini football fields(halı saha) on 

the health of spectators and the sportsmen and their performance are studied. 

As a result, it is identified that the standards of the lighting systems of the mini 

football fields(halı saha), belonging to the state institutions and to the Private Sector is 

%50 below the must-be-standards and it is understood that the existing mini football 

fields(halı saha) are far away from the ideal lighting standards which provide a healthy 

and effective situation to do sports.  

 
KEY WORDS 

1. Sports 

2. Mini Football Fields (Halı Saha) 

3. Lighting 

4. Lighting Systems 

5. The Lighting of The Mini Football Fields (Halı Saha) 
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I.BÖLÜM 
 

GİRİŞ 
 
 
1. PROBLEM DURUMU 
 

       Her yaş ve cinsiyetteki gruplardan meydana gelen organize spor 

kulüplerinden, organize olmamış serbest zaman gruplarına kadar yaygın hale gelen  

serbest zaman sporu, insanın günlük hayatta yeni ve fazla rastlanmayan yaşantılar 

yoluyla kendisini bulma arzusuna dayanmaktadır. Çünkü insanın macera ve yeni 

yaşantılara duyduğu temel ihtiyaç da, yine aynı kişide bilinen ve sahip olunan şeyleri 

koruma ve sürekli olarak yeni hedeflerin peşinde koşma çabası gibi, spor yoluyla tatmin 

edilebilir (Baumann, 1994, s: 22). Çoğunlukla insanlar spor yapma isteklerini, tüm 

dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de ön plana çıkan futbolla karşılamaktadırlar. 

Bu duruma paralel olarak, insanların spor sahalarına  ihtiyaçları da artmış, öncelikle 

ihtiyaç duyulan  spor sahaları  içerisinde de  futbol sahaları ve halı sahalar ön plana 

çıkmıştır. 

      Bu ihtiyaçlar zamanla T.C. Hükümet Programlarında da yerini almaya 

başlamış, özellikle  Özal Hükümeti dönemlerinde spor tesislerine  daha fazla ödenek 

ayrılmıştır. Hükümet, birinci programında spor tesislerinin süratle tamamlanmasını, 

şehir imar planlarının hazırlanmasında spor sahalarına ve yeşil alanlara ağırlık 

verilmesini, bu maksatla mevcut planlarda tahsis edilmiş yerlerden süratle 

faydalanılmasını, spor malzemesi imalatının teşvik edilmesini, yurt içinde imalatı 

mümkün olmayan malzemelerin ithal edilmesini ve bunun için ithalatı kolaylaştırıcı 

muafiyet imkânlarının sağlanmasını öngörmüştür. İkinci programda ise, birinci 

programla ilgili atıflar yaparak, zorluklara dayanıklı, kötü alışkanlıklardan arınmış, 

sağlıklı bir toplum teşkilinde spora büyük ehemmiyet verilerek geçici değil, kalıcı ve 

köklü tedbirler alındığını ve bu maksatla yepyeni bir spor kanunu hazırlanarak 

yürürlüğe konulduğunu ifade etmiştir (Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1985, s. 149-

150). 

Buna paralel olarak mevcut sahaların toplumun spor yapma ihtiyacına cevap 

vermemesi, sporun daha geniş kitlelere yayılması, profesyonel futbolcu ihtiyacının 

karşılanması, gençlerin alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, 
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kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korunması için, açık futbol 

sahalarına ayrılan ödeneğin miktarı arttırılmıştır. Bu programlar sayesinde insanlar spor 

yapmak için ağırlıklı olarak açık futbol sahalarına yönelmiş, halı sahalar da bu 

gelişmelere paralel olarak hızlı bir şekilde artış meydana gelmiştir (Doğar,1997,s.67). 

Ancak, bu halı sahaların nasıl yapılması, nasıl aydınlatılması ve insanların hizmetine 

nasıl sunulması konularında açık ve net bir hüküm konulmamıştır. 

İnsanların futbol oynamak için halı sahaları tercih etmeye başlaması ile birlikte, 

halı saha işletmeciliği de cazip bir meslek halini almıştır. Türkiye’de yıllık pazar 

hacminin 1.1 Milyar YTL’ yi bulması, özellikle İstanbul gibi talebin yoğun olduğu 

illerde sadece yapılaşma izni olmayan arsaların değil, otopark ve binaların  da halı 

sahalara dönüşmesini sağlamıştır (Çelebi, 2006). Halı sahalar aynı zamanda 

insanların sosyal yapısı gereği ihtiyaç duydukları, birlikte spor yapma isteğini ve 

yalnızlık duygusunu karşılayabilmesi için iyi bir seçenek olmuş, günümüzde de resmi 

ve özel kurumlar aracılığı ile büyük bir sektör haline gelmiştir.  

 Toplumum sağlıklı şartlarda spor yapmasına büyük katkısı olan halı sahalar, 

yoğun iş temposu ve insanların teknolojiye bağımlılığına rağmen, sosyal hayata 

bağlanmalarına da  önemli katkı sağlamıştır. Halı sahalar, spor yapmanın yanı sıra duş, 

kafeterya gibi insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşa edilmeleriyle de 

daha cazip hale gelmiştir. Adeta, insanların boş zamanları geçirme ve  eğlenme yeri gibi 

sosyal bir tesis olarak toplum içinde yerini almıştır. 

Bu kadar cazip hale gelen halı sahalarda talebin yoğun olması nedeniyle 

işletmeciler, sporseverlerin mesai dışında da spor ihtiyaçlarını karşılamaları ve 

tesislerinin kar paylarını arttırmaları düşüncesiyle, halı sahaları gece de hizmete 

açmışlardır. Bu nedenle oyuncuların daha fazla zevk ve verim alabilmeleri, gözlerinin 

kamaşmaması, istenmeyen spor kazalarının önüne geçilebilmesi önem kazanmıştır. 

Ayrıca, seyircilerin oyuncunun tüm hareketlerini daha rahat görebilmesi ve hakemlerin 

müsabakayı yönetirken net bir görüşe ulaşabilmesinin teknik ve yeterli ölçüde yapılan 

aydınlatmaya bağlı olduğu anlaşılmıştır. Bu gelişmeler, duş, kafeterya, soyunma odaları 

gibi halı sahalarda bulundurulması gereken gereçler yanında, aydınlatma konusunun da 

çok önemli olduğunu gündeme getirmiştir.  
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 Bu nedenle  araştırmada, resmi kuruluşlar ve özel sektör halı sahalarının 

aydınlatılmasında, standartların nasıl olması gerektiği ve mevcut halı sahaların bu 

standartlara uygunluğu araştırılmaya değer bir konu olarak ortaya çıkmıştır. 

 

2. PROBLEM CÜMLESİ 
 

 Problem durumuna göre araştırmanın problem cümlesini aşağıdaki şekilde 

yazmak mümkündür: 

Halı sahalarda daha sağlıklı ve nitelikli spor yapmak açısından aydınlatmanın 

önemi ve değerlendirilmesi. 

 

3. ALT PROBLEMLER 
 

Problem cümlesinde belirtildiği gibi araştırmanın alt problemleri olarak aşağıda 

maddeler halinde sunulan konular ele alınıp incelenmiştir.  

1. Halı sahalarda sağlıklı ve nitelikli spor yapmak açısından aydınlatmanın 

önemi nedir? 

2. Halı sahalarda standart aydınlatma nasıl olmalıdır? 

3. Mevcut halı sahalardaki aydınlatma ile olması gereken aydınlatma, 

arasındaki farklılıklar nelerdir? 

 

4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 
 

Araştırmada, halı sahaların aydınlatma açısından incelenmesi ve olması gereken 

durumun ortaya konması; sporcunun ve seyircinin nasıl bir ortamda spor yapmasını ve 

seyretmesini sağlayacak aydınlatma sistemlerinin oluşturulması için, gerekli 

standartların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, uygun bir aydınlatma 

sisteminin, sporcunun ve seyircinin sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak ve bu 

anlamda daha sağlıklı ve verimli spor yapılması için aydınlatmanın  önemini 

vurgulamaktır. Konu, bu nedenle araştırmaya değer ve önemlidir. 
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5. TANIMLAR 
 

Aydınlatma: Nesnelerin ve çevrenin gereği gibi görülebilmesini sağlamak 

amacı ile ışık uygulanması, ışığın üretimi, dağıtımı, verimi ve insana olan etkilerinin 

incelenmesidir (Durmuş, 2003, s.36). 

Aydınlık Düzeyi (E): Aydınlık şiddeti E, düşen ışıksal akının aydınlatılacak 

yüzeye olan oranını bildirir. Aydınlık şiddeti, 1 lm değerindeki ışık akısının 1m² yüzeye 

eşit yayılmış şekilde düştüğü durumda 1 lüks değerindedir. Birimi lüks (lx)’tür (Elektrik 

Mühendisleri Odası, 2005). 

Beden Eğitimi: Bireyin beden ve ruh sağlığını korumaya beden becerilerini 

geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özeliklerine göre 

değişebilen esnek kurallara dayalı oyun, jimnastik gibi spora dönük araştırma ve 

çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir (İnal, 2003, s. 6). 

Bir Armatürün İşletimdeki Geriverimi: Bir armatürün işletimdeki geriverimi, 

bir armatürün ekonomik açısından sınıflandırılmasında önemli bir kriterdir. Bu değer, 

armatürden çıkan ışık akısının, armatür içerisinde takılmış olan lambanın ışık akısında 

olan oranını ifade eder (Elektrik Mühendisleri Odası, 2005). 

Ergonomi: Çalışan kişinin işi, iş aletleri ve iş çevresiyle olan ilişkilerini 

araştırır. Amaç sakatlanma riskini en aza indirerek insan vücudundan en yüksek verimi 

almaktır. Çalışma ortamı ve alışkanlıkları ile basit ayarlamalar yapmayı öğrenmek 

kişinin rahatını ve verimliliğini büyük ölçüde arttıracaktır (Baslo, No: 30, 2002, s.155-

165). 

Halı Saha: Amatör futbol severlerin bu hobilerini gerçekleştirmek için 

kullandıkları, ortalama olarak 45x25 m veya 35x50 m ebadında zemini halı ya da 

sentetik çimle kaplı minyatür spor tesisleridir (Wikipedia Sanal Sözlüğü). 

Işık Akısı (Φ): Bir ışık kaynağının ışık akısı, bu ışık kaynağından çıkan ve 

normal gözün gündüz görmesine ait spektral duyarlık eğrisine göre değerlendirilen 

enerji akısıdır. Birimi lümen (lm)’dir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2003). 

Işıksal Parıltı (L): Işık yayan bir yüzeyin bir noktasının, bu yüzeyin normali ile 

α açısı yapan doğrultudaki parıltısı, bu noktayı içine alan yüzey elemanının bu 

doğrultuda doğurduğu ışık şiddetinin, bu doğrultuya dik düzlemdeki yüzeyin görünen 
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alanına oranının limitidir. Birimi (cd/m2)’dir  (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

2003). 

Işık Rengi: Işık rengi, renk sıcaklığı ile de tarif edilmektedir. Burada üç ana 

grup bulunmaktadır: 

• Sıcak beyaz < 3300 K   (ww) 

• Doğal beyaz 3300–5000 K  (nw) 

• Gün ışığı beyazı > 5000 K.  (tw) 

Aynı ışık rengine rağmen, lambalar, ışıklarının tayfsal bileşimleri nedeniyle çok 

farklı renksel geriverim özelliklerine sahiptirler (Elektrik Mühendisleri Odası, 2005). 

Işık Şiddeti (I): Bir ışık kaynağı, ışıksal akısını Φ genelde çeşitli yönlere ve 

değişik şiddette yayar. Belli bir yönde yayılan ışığın yoğunluğu, ışık şiddeti I olarak 

adlandırılır. Birimi  Candela (cd)’dır (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği). 

Işık Ve Işınım: Işık, insan gözünde parıltılı bir duyum uyandıran, yani 

görülebilen, elektromanyetik ışınımın adıdır. 360 ile 830 nm arasındaki elektromanyetik 

ışınım, ışık tayfının çok küçük bir parçasıdır (Elektrik Mühendisleri Odası, 2005). 

Işıksal Verim (η): Işıksal verim η, kullanılan elektrik gücünün, hangi ekonomik 

düzeyde ışığa dönüştüğünü bildirir. Birimi Watt için Lümen [lm/W]’tır (Elektrik 

Mühendisleri Odası, 2005). 

İktisâdilik: Gelir ile gideri, üretim ile tüketimi sarsıntılara yol açmayacak 

şekilde düzenli tutma ya da gereksinimlerin sınırlı olanaklarla en verimli bir sıraya göre 

karşılanması, tutumdur (Nemutlu, 2002, Cilt: 26 No:2, s.297-301). 

İşletme: İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmet 

üretiminde bulunan ekonomik ve teknik bilimlerdir (Özdemir, 1998, s.12). 

İşletmecilik: Belirlenen amaçlara ulaşmak için ekonomik ve verimli üretimde 

bulunmak üzere, üretim faktörlerini belli bir düzen içinde, uyumlu şekilde planlama, 

teşkilatlandırma, yönetme, kadrolama ve kontrol etme fonksiyonlarını yerine getirme 

faaliyetlerdir (Özdemir, 1998, s.12). 

Kamaşma: Parıltı olarak tanımlanan cd/m² değerinin aşırı derecede yüksek 

olmasına veya ışık kaynağından yayılan ışınımların direk olarak göz tarafından rahatsız 

edici olarak algılanmasına kamaşma denir (Elektrik Mühendisleri Odası, 2005). 
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Kârlılık (Rantabilite): Belli bir dönem içinde işletmenin öz varlığındaki net 

artışların (kâr) sermaye oranı olarak tanımlanır (Özdemir, 1998, s.12). 

            Purkinje Olayı: Gece dış bölge aydınlatmasında dikkat edilmesi gereken en 

önemli hususlardan birisi de purkinje olayıdır. Gece görmesinde insan gözü kısa dalga 

boylu ışıkları uzun dalga boylu ışıklara göre daha iyi görür. Bu olaya ‘Purkinje Olayı’ 

denir. Purkinje olayı nedeniyle gece aydınlatmalarının aydınlık düzeyi sarı olan akkor 

lambalar yerine, dalga boyları daha kısa olan yeşil ışıklar yani deşarj lambaları 

kullanılarak yapılması tercih edilmelidir (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği, 2006). 

Renk Sıcaklığı: Bir ışık kaynağının renk sıcaklığı, “Kara projektör” ile 

tanımlanır ve Planck’ın geometrik yeri ile gösterilir. Kara projektörün sıcaklığı 

arttığında, mavi rengin tayf içerisindeki payı büyür, kırmızının payı azalır. Sıcak beyaz 

bir ışığa sahip bir akkor lamba örneğin 2700 K değere sahipken, aynı değer bir gün ışığı 

flüoresan lambasında 6000 K olmaktadır. Birimi Kelvin (K)’dir  (Elektrik Mühendisleri 

Odası, 2005). 

Renksel Geriverim: Kullanılan yere ve görüş amacına bağlı olarak, yapay 

ışığın, renk algılamanın olabildiğince hassas gerçekleşmesini (gün ışığında olduğu gibi) 

sağlanması gerekir. Bunun için ölçüt, bir ışık kaynağının renksel geriverim 

özellikleridir. Bu özellikler “ Genel Renksel Geriverim Endeksi” nde Ra olarak ifade 

edilirler. 

Ra = 100 değerine sahip bir ışık kaynağı tüm renkleri, referans ışık kaynağı 

altındaki gibi optimal gösterir. Ra değeri azaldıkça renklerin doğru olarak yansıması da 

giderek azalacaktır (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği). 

Resmi Kuruluşu: Genel olarak resmisel kaynakları kullanmak suretiyle 

ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarıdır (Gözler, 2005, s.38). 

Spor: Kişinin belli düzenlemeler içinde fiziksel aktivitelerini ve motorik 

becerilerini fiziksel ruhsal ve sosyal davranışlarını geliştiren ve bu özelliklerini belirli 

kurallar içinde yarıştırmasını amaçlayan biyolojik, pedagojik ve sosyal bir uğraştır (İnal, 

2003, s. 6). 

Spor Tarihi: İlk insanlardan günümüze kadar sportif ve bedensel hareketlerin 

tarihi gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır (Çobanoğlu,  2000, s:92-93). 

Spor Tesisi: Spor faaliyetlerinin ve her spor  branşının kendine özgü çalışma, 

hazırlık ve antrenmanlarının yapılabilmesine uygun, spor faaliyetleri öncesi ve 
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esnasında sporcu ve seyircilerin gereksinimlerini (saha, tribün, tuvalet, duş vb.) 

karşılayacak üniteleri bulunan yapı, saha ve alanlardır. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere spor tesisleri, spor branşlarının ihtiyaçlarına 

göre çeşitlilik göstermektedir. Basketbol, voleybol, hentbol gibi sporlar birbirlerine 

benzer ihtiyaçlar duymaları sebebiyle, aynı tesis içerisinde aynı salonda çalışılabilirken 

kış sporları, futbol ya da atıcılık gibi sporların yapılabilmesi için branşa özgü spor 

tesisleri oluşturulması şarttır (Ezcan, 2005, s.9). 

Sporcu: Sporcu, en temel anlamda “Sporla uğraşan, spor yapan kimse” olarak 

ifade edilebilir. 

Spor kavramı yapılış amacına göre, elit spor ve kitle sporu biçiminde iki ana 

başlık altında inceleniyorsa da sporcu kavramı, sporu yüksek bir performansa ulaşmak, 

rekor kırmak, bu şekilde para ve/veya statü kazanmak amacıyla yapan, yaşamını sporun 

katı ve belirli kurallarına mutlak bir bağımlılıkla şekillendiren kişiler için kullanılmakta, 

eğlenmek, dinlenmek, sağlığını korumak ve benzeri amaçlar ile serbest zamanlarını 

sporla değerlendiren kişiler ise spor yapan kişiler kavramı ile ifade edilmektedir (Ezcan, 

2005, s.6). 

Verimlilik (Prodüktivite): İşletmenin üretim miktarı bakımından verimliliğini 

göstermek veya eldeki kaynaklarla en çok üretimi elde etmek demektir (Özdemir, 1998, 

s.11). 

  

6. SINIRLAMALAR   
 

• Bu araştırma, halı sahaların öncelikli olarak aydınlatma durumları ve 

aydınlatmayı etkileyen fiziksel özellikleri ile sınırlıdır. 

• Araştırma, halı sahaların sadece futbol oynanan alanının aydınlatılması ile 

sınırlıdır. 

• Araştırma, Türkiye’nin 5 ilinde (Osmaniye, Malatya, İzmir, Manisa ve 

Muğla) bulunan toplam 6 resmi kuruluş ve 15 özel sektöre ait halı sahalarla 

sınırlıdır. 

• Araştırma, halı sahalarda spor yapan bireylerin sağlıkları ve etkili spor 

yapabilmeleri ile sınırlıdır. 
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7. METODOLOJİ 
 

7.1. Araştırma Yöntemi 

 
Bu araştırmada, halı sahaların  mevcut aydınlatma durumu ile olması gereken 

aydınlatma  durumunun  karşılaştırılması yapıldığından betimsel bir araştırmadır.  

 

7.2. Evren 

 
Araştırmanın evreni, 5 ilde (Osmaniye, Malatya, İzmir, Manisa ve Muğla) 

bulunan 9 resmi kuruluşa ve 85 özel sektöre ait toplam 94 adet halı sahadır. 

 
7.3. Örneklem 

 

Örneklem, araştırma yapılan 5 ilden (Osmaniye, Malatya, İzmir, Manisa ve 

Muğla) herhangi bir ayrım gözetmeksizin tespit edilen halı sahalardır. Üzerinde 

çalışılan tesisler, resmi kuruluşlara ait 6 adet halı saha ile özel sektöre ait 15 adet halı 

sahadır. 

 

7.4. Veri Toplama Teknikleri 

 

Bu araştırmaya ışık tutmak için, tespit edilen illerde (Osmaniye, Malatya, İzmir, 

Manisa ve Muğla) ayrım gözetmeksizin halı sahalara gidilerek gerekli bilgiler (halı saha 

ebatları, kullanılan lamba çeşit ve sayıları, direk konum ve sayıları) toplanmıştır.  

Bunun için İzmir ve Malatya illerinde bulunan halı saha tesislerine araştırmacının bizzat 

kendisi tarafından gidilmek suretiyle bilgiler edinilmiştir. Diğer illerdeki tesislere de 

konu hakkında uzman kişiler gönderilmek suretiyle bilgilere ulaşılmıştır. Bu illerin 

seçilmesindeki amaç, halı sahalar hakkındaki ihtiyaç duyulan mevcut bilgilere daha 

kolay ulaşmaktır. 

Bu araştırmada, spor tesislerinde ihtiyaç duyulan armatürlerin cinsi, güçleri, 

adetleri, halı sahanın boyutları ve özellikleri yerinde incelenerek tespit edilmiş, halı saha 

işletmecileri ile de mülakat yapılıp gerekli bilgiler alınmıştır. Ayrıca araştırmayı görsel 
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alanda daha anlaşılabilir hale getirmek için, halı sahaların resimleri çekilerek 

fotoğraflama sistemi kullanılmıştır. 

 

7.5. Hesaplama Yöntemleri 

 
Futbol sahalarının aydınlatılması oyuncular ve seyirciler tarafından süratle 

hareket eden futbol topunun takip edilebilmesi için diğer tür aydınlatmalara göre bazı 

farklılıklar gösterdiğinden aşağıdaki hususlar önem arz etmektedir. 

 

• Aydınlatma mümkün olduğu kadar homojen olmalıdır. 

• Aydınlatma düzgünlük faktörleri aşağıdaki düzeyde olmalıdır. 

 

δ1 = Emin / Eort      ve      δη =  Emin / Emax 

δ1 = 1,5           δη = 1 / 3 

Emin= Minimum aydınlatma düzeyi 

Eort = Ortalama aydınlatma düzeyi 

Emax= Maksimum aydınlatma düzeyi 

 

• Yatay aydınlatma düzeyi 150 lx < E < 500 lx olmalıdır. 

• Futbol sahalarının aydınlatılmasında, aydınlatma direkleri mümkün olduğu 

kadar yüksek seçilmelidir. Ayrıca açık halı sahalarda direk boyu minimum 

7,5 m, kapalı sahalarda minimum 11-12 m olmalıdır. Yatayda 250o den 

küçük açı yapan aydınlatma ışını gelmemeli, aksi halde göz kamaşması 

meydana gelmektedir.  

Aydınlatma hesabı, iç ve dış aydınlatma tesislerinde farklı yollardan 

yapılır.Genel olarak iç aydınlatmada ışık akısı, dış aydınlatmada da ışık şiddeti yöntemi 

kullanılır.Fakat bunun tersi de olabilir. Yani iç aydınlatma hesabı için ışık şiddeti 

yöntemi kullanılacağı gibi, dış aydınlatma hesabı için de ışık akısı yöntemi 

uygulanabilir.Eğer aydınlatılacak yüzeyin sadece ortalama aydınlık düzeyinin hesabı ile 

yetinilecekse, bu durumda ışık akısı yöntemine öncelik verilir.Yok eğer aydınlatılacak 

yüzeyin hem nokta nokta aydınlık düzeyi, dolayısıyla eş-aydınlık eğrileri hem de 
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ortalama aydınlık düzeyi hesaplanmak istenirse bu durumda ışık şiddeti yöntemini 

kullanmak gerekir. Işık akısı yöntemi;  

1. Verim Yöntemi ( E= Ø x η / S ) , ( S= a x b ) 

2. Yaklaşık Hesap Yöntemi ( E= Ø / S ) , ( S= πr2 ) ve ( Ø= ∑ 2π ∆h I ) 

           3.  Uzay Açı Yöntemi ( E= Ø / S ) , ( S= 4πr2 )    olmak üzere üç farklı yöntemle 

hesaplanabilir. Dış aydınlatma hesabında genel olarak direk aydınlatma aygıtları 

kullanılmaktadır ( Özkaya, 2004, s.214). 

Aşağıda verim yöntemine göre  halı sahaların dış aydınlatma hesabı için 

kullanılan formül ve terimlerin açıklaması verilmiştir. 

ØL = Lamba ışık akısı 

np= Toplam projektör (lamba) sayısı 

D= direk sayısı 

nd = np / D direk başına düşen lamba sayısı 

ØT = np x ØL Toplam ışık akısı 

ηp = 0.80 Projektör verimi 

Fe = 0.75 kirlenme faktörü 

η e = Işık dağılım faktörü 

η = Aydınlatma verimi 

η = ηp x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

Aydınlatma verimi standart büyük sahalarda 0.40 alınır. 

E = Ortalama aydınlatma düzeyi 

S = Aydınlatma alanı 

 E = (ØT x η ) / S = (ηp x ØL x η ) / S 

 Buradan; 

 np = (E x S) / ØL x η    ( Özkaya, 2000, s.244). 

 

 7.5.1. Halı Sahalarda Olması Gereken Aydınlatma Durumları  
 

Halı sahalarda ideal bir aydınlatmanın olması, hem göz sağlığı açısından hem de 

oyunun düzgün oynanabilmesi ve yönetilebilmesi açısından büyük öneme sahiptir. İdeal 
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aydınlatmanın yapılabilmesi için gerekli giderlerden de kaçınılmamalıdır. Çünkü ideal 

olmayan aydınlatma sonucu kamaşma veya yansıma nedeniyle göz bozulması, spor 

sakatlanması vb. gibi meydana gelebilecek olaylar çok daha zarar verici sebeplere yol 

açabilir. 

Halı sahalarda yeterli ışık miktarı için yeterli aydınlatmayı daha az lambayla 

sağlayan ve gün ışığına en yakın aydınlatma sunan civalı spot lambalar kullanılmalıdır. 

Bir halı saha müsabakasının oynanabilmesi için aydınlık düzeyinin; 150 lx < E < 500 lx 

olması tavsiye olunmuştur (Elektrik Mühendisleri Odası, 2005). Hesaplamalarda 

aydınlık düzeyi olarak minimum (E=150 lx), ortalama (E=300 lx) ve maksimum 

(E=500 lx) değerler alınmıştır. 

Ayrıca yapılan aydınlatmanın daha önce belirtilen fotometrik yasalara ve şartlara 

da uygunluk göstermesi aydınlatmanın kalitesini ortaya koymaktadır. 

Spor alanlarında sağlanması gereken en az aydınlık düzeyleri tablosu aşağıda 

sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Spor Alanlarında Kullanılması Gereken En Az Aydınlık  Düzeyleri  
 

  

 SPOR  ALANLARI Lüks  

Stat 200 

Futbol alanı 150 

Antrenman alanı 25 

Tenis kortu 250 

Paten sahası 15 

Paten sahası/yarışmalar için 40 

                  (Elektrik Mühendisleri Odası, 2005 ). 
 

 
 

7.5.2. Halı Saha Aydınlatma Şekilleri  
  

 Işığın doğru açıyla yansıması, oyuncuların gözlerinde kamaşma yapmaması için 

önemlidir. Ayrıca sahanın her yerinde aynı düzeyde aydınlatma yapılmalıdır. Bunun 
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için lamba direklerinin sahanın iki yanına eşit oranda dağıtılması ve direklerdeki 

lambaların da eşit miktarda olması gereklidir. 

Halı sahalarda aydınlatma yapılırken aşağıdaki aydınlatma sistemleri kullanılabilir: 

• Projektörlerin monte edildiği direklerin, sahanın yanlarına dikilmesi, 

 

                         Şekil 1: Örnek Bir Halı Sahanın Aydınlatma Şekli 

 

                           (Pelsan Aydınlatma) 
 
 
• Projektörlerin monte edildiği direklerin, sahanın dört köşesine dikilmesi   

 

     Şekil 2: Örnek Bir Halı Sahanın Aydınlatma Şekli 
 

                             
                               (Pelsan Aydınlatma) 
• Projektörlerin, sahanın üstünün branda ile kapatılarak tepeden sarkıtılması 

 

           Şekil 3: Örnek Bir Halı Saha Aydınlatma Şekli 
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                               (Pelsan Aydınlatma) 
 

Bunlardan en ideali gözde kamaşma yapma riskinin çok düşük olması nedeniyle 

projektörlerin, sahanın üstünün branda ile kapatılarak tepeden sarkıtılması ile yapılan 

aydınlatmadır. 

 

7.5.3. Bir Halı Sahada İdeal Aydınlatma Örneği  

Aşağıda; uzunluğu a = 55 m, genişliği b = 30 m olan örnek bir halı sahada 

gerekli lamba sayısının bulunması için yapılması gereken hesaplamalar verim 

yöntemine göre ortalama aydınlık düzeyi baz alınarak sunulmuştur. Bulgular 

bölümünde minimum ve maksimum aydınlatma düzeyleri de aynı şekilde 

hesaplanmıştır. Bu saha için 400 Watt gücündeki civalı spot lambalar kullanılmıştır. 

 

  Şekil 4: Örnek Halı Sahanın Ölçüleri 
 

 

Çözüm: E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 1650 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 
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   η  = η p x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

    np = (E x S) / ØL x η  
    np = (300 x 1650) / (34000 x 0.438) 

               np = 33,239  (minimum 34 lamba kullanılmalıdır.)  

4 direkli sistem için 9 x 4 = 36 lamba (her direkte 9 lamba), 6 direkli sistem için 

6 x 6 = 36 lamba (her direkte 6 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

 

Şekil 5: Örnek Halı Sahanın Aydınlatma Şekli–1 
 

 
 

Yukarıda görülen şekilde, yapılan hesaplama sonucu ulaşılan lamba miktarının, 

a x b = 1650 m2 olan halı sahanın, 4 direkli sisteme göre aydınlatma şekli gösterilmiştir. 
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     Şekil 6:Örnek Halı Sahanın Aydınlatma Şekli–2 
 

                    

           
Yukarıda görülen şekilde, a x b = 1650 m2 olan halı sahanın, 6 direkli sisteme 

göre aydınlatma şekli gösterilmiştir.  

 

Şekil 7: Örnek Halı Sahanın Aydınlatma Şekli–3 
 

 
 

Bu şekilde ise, aynı halı sahada kullanılan ışık kaynaklarının, sahanın 4 köşesine 

dikilmiş direklere yerleştirilmesi ile oluşan aydınlatma şekli gösterilmiştir. 

Bu örneklemeler, hesaplamalarda gösterildiği üzere 400 W civalı spot lambalar 

için yapılmıştır. Dolayısı ile 250 W ya da 1000 W gücünde civalı spot lamba 
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kullanılması halinde, lamba sayısının artacağı ya da azalacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

7.6. Verilerin Değerlendirilmesi 

 
Elde edilen bulguların toplanması, değerlendirilmesi, bilimsel rapor hazırlama 

ve öneri aşamalarıyla sonuçlanmıştır. Böylece konu daha anlaşılabilir hale getirilmiştir.  

Araştırmada, 5 ilde (Osmaniye, Malatya, İzmir, Manisa ve Muğla)  bulunan 

toplam 21 adet halı saha incelenmiştir. Her halı sahanın mevcut durumları (saha 

ölçüleri, aydınlatma şekli, kullanılan armatür sayı ve miktarları) tespit edilmiş ve bu 

veriler doğrultusunda halı sahaların minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma 

düzeylerine göre olması gereken aydınlatma durumları hesaplanmıştır. Hesaplar 

yapılırken minimum aydınlatma düzeyi E=150 lx, ortalama aydınlatma düzeyi E=300 lx 

ve maksimum aydınlatma düzeyi E=500 lx değerler alınmıştır. Her bir halı saha için 

aydınlatma durumları verim yöntemine hesaplandıktan sonra, bir tablo oluşturulmuştur. 

Bu tabloda, resmi kuruluş ve özel sektöre ait halı sahaların mevcut durumları ile 

minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre olması gereken 

aydınlatma durumlarının karşılaştırması yapılmıştır.Ayrıca bir halı sahanın mevcut 

aydınlatma düzeyi ile hesaplanan minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma 

düzeylerine göre aydınlatma maliyetlerinin karşılaştırması diğer bir tabloda yapılmıştır. 
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II. BÖLÜM 
 

GENEL BİLGİLER 

 

1. SPORDA HALI SAHANIN YERİ 
 

1.1. Spor Kavramı 

 

Meydan Larousse’a göre Spor; “Ferdi veya kolektif oyunlar şeklinde yapılan 

genellikle yarışmaya yol açan, bazı kesin kurallara göre uygulanan ve ani bir yarar 

beklenmeyen beden hareketlerinin tümü olarak tanımlanmış,  güç, hız, 

dayanıklılık, esneklik, refleks canlılığı gibi fiziki ve cesaret, fedakârlık, sebat, 

dürüstlük gibi manevi nitelikler kazandırarak kafa ve bedeni geliştirme 

özelliklerine sahip olduğunu belirtmiş ve sporcuyu da spor yapan, sporla uğraşan 

kimse olarak ifade edilmiştir.” 

 Spor,  yapan (sporcu) açısından kazanmaya dönük teknik ve fiziki bir çaba; 

izleyici (seyirci) açısından yarışmaya dayalı estetik bir süreç; toplum genelince 

oluşturulan bütün içinde de yerine göre o toplumun çelişki ve özelliklerini olduğu gibi 

yansıtan bir ayna, yerine göre onu yönlendirebilen etkili bir araç, ama son tahlilde 

önemli bir toplumsal kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Diğer bir tanıma göre spor, amaçlı, belli kurallara ve teknik yöntemlere bağlı 

olan, yapanlarda olduğu kadar izleyenlerde de haz duyma ve coşku gibi gereksinimleri 

doyuran, sporcuları ve izleyenleri bütünleştiren bir etkinlikler kümesidir (Doğan, 2004, 

s. 2). 

Spor, insanın doğayla savaşırken kazandığı ana becerileri ve geliştirdiği araçlı ve 

araçsız savaşın yöntemlerini, boş zamanda, artışa bağlı olarak, tek tek ya da topluca, 

barışçı biçimde ve benzetim yoluyla, oyun, oyalanma ve işten uzaklaşma için 

kullanılmasına dayalı, estetik, teknik, fizik, yarışmacı ve toplumsal bir süreçtir (Fişek, 

1980, s.35). 

 Spor, sosyal, biyolojik, psikolojik ve sanatsal işlevi olan, kültürel ve ahlaki bir 

olgu olarak görülmektedir. Diğer bir değişle, insanın, aklını ve vücudunu kullanarak 

rakibine, kendisine, tabiata, mesafeye ve zaman karşı, eşit kurallar içerisinde yaptığı bir 

mücadeledir (Güven, 1999, s. 2). 
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Bu tanımlamaların yanı sıra sporu birçok şekilde ifade etmek mümkündür. 

Çünkü spor, amaca ve kişiye göre değişik tanımlamalara yol açan oldukça geniş bir 

mana kitlesini kapsayan kurumdur. 

En genel anlamda sporu, profesyonel ve amatör olarak iki kategoride ele almak 

mümkündür. 

Bir meslek olarak icra edilen, dolayısıyla para kazanma amaçlı olarak yapılan 

profesyonel sporda kişi tüm gayretiyle ilgilendiği spor dalında yüksek performansa 

ulaşarak derece yapmak ve tanınmak hedefini güder. Amatör sporda ise kişinin asıl 

amacı; eğlenmek, dinlenmek, yeni dostlar edinmek, günlük toplumsal hayatın stresinden 

uzaklaşmak ve bu yolla fiziksel ve ruhsal sağlığı geliştirmek ve korumaktır (Ezcan, 

2005 s.5–6). 

 

1.2. Sporun Felsefesi ve Amacı 

 
Felsefe; insanın kendini fark edebilmesinden, bir bakıma kendini ayırt 

edebilmekten ortaya çıkmıştır. Kısaca, felsefe psikolojinin temelidir. Beden eğitimi ve 

sporda yeni bir idealin doğuşu, temelde daima daha iyi olma düşüncesinden 

kaynaklanan, felsefi yönden yüksek değeri içeren, fikrin ve bedenin arzusu ve 

gereksinimleri arasında gerçek bir denge ve uyumun sağlanması ayrıca, sporun tüm 

toplumları aynı ölçüde ilgilendiren bir kültür görevi olduğu görüşü beden eğitimi ve 

sporun evrensel boyutunu daha açık bir ifade ile felsefesini oluşturmuştur (Kale, Erşen, 

2003, s. 53). 

Bu ilkelerin ortaya çıkmasında; fiziksel yönden olduğu kadar moral ve sosyal 

yönden, bireyin yüksek başarı düzeyine ulaşmasında motivasyona yönelik etkin gücün, 

bir bakıma sporun bir insanlık değeri, bir çağdaşlık fikri olduğu düşüncesinden 

(felsefesinden) hareket edilmiştir. Kısaca sporu spor yapan; felsefi açıdan insanın 

bütünlüğünü ya da özünü ön plana çıkaran, bir etik değerler manzumesi olmasıdır. Bu 

oluşum; sporun beden sağlığı, ruhsal denge, toplumsal kabul ve mesleki başarıya 

katkılarının yanında, mükemmellik duygusu, çevre ile bütünleşme, çeşitli ilkeler 

kurarak bir spor bilincine sahip olmayı gerektirir (Kale, Erşen, 2003, s. 53). 

Çok sayıda kişinin birlikte spor yapması olarak nitelendirilen “Kitle Sporu” için 

özellikle spor salonlarının önemi büyüktür. Ülkemizde yetersiz kalan bu tesislerin hızla 
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sayısının artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi yararlı olacaktır (Üstünsoylu,1990, 

s.197). 

“Sporun gelişmesi ve ülke düzeyinde yaygınlaştırılmasında gerekli olan beden 

eğitimi ortamının ön şartlarından biri de “spor, saha ve tesisleri” oluşturularak 

sayılarının arttırılmasıdır” (Keten, 1974, s.10). 

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için sporun hayatta önemli bir pay 

sahibi olduğu herkes tarafından kabul görmektedir. 

Spora sosyolojik açıdan bakıldığında; birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrı 

düşünülmesi gereken iki kavram olan spor ve beden eğitimi şeklinde ele almak ve 

değerlendirmek gerekir. İnsanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, iradesini 

güçlendirmek, sosyal statü ve ekonomik kalkınmayı sağlamak, spor ve beden eğitiminin 

temel amaçlarındandır. İradenin güçlenmesi, insanın kendine güvenini arttırır ve 

şahsiyetini olgunlaştırır. Spor ve beden eğitimi; ferdin keşfedilmemiş özelliklerini, 

yaratıcı yönünü ortaya çıkarır. Bireyin toplum içerisinde grup üyesi olmasını, karşılıklı 

dayanışmayı öğrenmesini ve sosyalleşmesini sağlar. Spor ve beden eğitimine bu açıdan 

bakıldığında ve ömür boyu devam ettiği düşünüldüğünde konunun önemi daha iyi 

anlaşılacaktır. Nitelikli insan gücünün, sağlığı olmadan verimli olması ve kendisinden 

beklenen katkıları yapması mümkün değildir. İnsanların özellikle gençlerin beden ve 

ruh yapısının eğitilip gelişmesinde en uygun, en tesisli araç: hareket faktörün her 

çeşidini ve prensiplerini kapsayan beden eğitimi ve spor eğitimidir (Erkal, 1972, s. 71-

72). 

Bunların yanı sıra beden eğitimi ve sporun temel amaçları aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir. 

• Amatörlük anlam ve kapsamı içinde beden eğitimi ve sporun gelişmesini 

ve yaygınlaştırılmasını gerçekleştirmek, 

• Herkes için beden eğitimi ve spor ilkesinin tüm toplum kesimlerinde 

benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, 

• İşçi, memur ve öteki çalışan kesimlerin bir yandan emek verimliliğini 

arttırmak, öte yandan beden ve ruh sağlığını korumalarını sağlamak, 

• Öğrencilerin, emeklilerin ve öteki çalışmayanların boş zamanlarının 

değerlendirilmesi ve eğitimleriyle “sorunlu insan” olmalarını önlemek, 
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• Suçlu, özürlü vb. gibi öteki sorunlu insanların sosyal hayata uyumlarını 

sağlamak (Erkal, 1992, s.71-72). 

 

1.3. Halı Sahanın Doğuşu 

 
Yapılan kaynak taramasında halı sahanın doğuşu  ile ilgili bilgiye 

ulaşılamamıştır. Ancak, genel olarak elde edilen bilgilere göre halı sahanın doğuşu 

aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

Sağlıklı bir yaşam için spor yapma gerekliliği herkesçe kabul görmüş bir 

gerçektir. Yoğun iş temposu, kentleşmenin artması ve insanların teknolojiye bağımlı 

hale gelip, sosyal hayattan uzak kalması, spor yapma alanının ve zamanının  azalmasına 

neden olmuştur. Bu nedenle insanlara spor yapma olanağı ve zamanı sunmak için çeşitli 

alternatifler bulma çabası artmıştır. 

Öncelikli olarak boş arazilerde top oynamaya başlayan insanlar, daha güvenli ve 

konforlu spor yapma imkânı sağlayan mekânlar aramışlardır.  

Bu ihtiyacı karşılamak için halı sahalar inşa edilmeye başlanmıştır. İnsanların 

yoğun ilgi göstermeleri nedeniyle de halı saha sayılarında hızlı bir artış meydana 

gelmiştir. Ayrıca, yüksek kazanç getirmesi de halı saha işletmeciliğini iyi bir pazar 

haline getirmiştir. Hatta boş alanların kalmaması sebebiyle otopark ve iş merkezlerinin 

katları dahi halı saha yapımı için yer olarak seçilmiştir. 

Özellikle insanların gündüz çalışmaları dolayısıyla, geceleri spor yapmayı tercih 

etmeleri, halı sahaya yönelmede büyük etken olmuştur. Gün geçtikçe artan teknolojiyle 

beraber halı sahaların sunduğu imkânlar genişlemiş ve insanlar için değişmez futbol 

oynama alanları haline gelmiştir.  

Buradan da anlaşılacağı üzere halı sahanın doğuş nedenleri şu şekilde 

sıralanabilir: 

• Kentleşme ile beraber spor alanı kalmaması, 

• Artan teknoloji ile beraber sosyalleşmenin azalması, 

• Yoğun iş temposuna bağlı olarak zaman bulma sorunu, 

• Gündüz mesai nedeni ile gece spor yapma ihtiyacı, 

• İnsanların güvenli ve konforlu spor yapma alanı arayışı, 

• Halı saha işletmeciliğinin getirdiği yüksek kazanç. 



32 
 

 
 1.3.1. Halı Sahanın Türkiye’deki Yeri 
 

Halı saha sayısı, Türkiye’de son yıllarda,  futbol sevgisine paralel olarak hızla 

artış göstermiştir. Bu artışın süreci ve nedenlerini ÇELEBİ (Çelebi, 2006) şu şekilde  

açıklamaktadır: 

Türklerin futbol tutkusu 2 bini İstanbul’da olmak üzere sayıları 12 bine ulaşan 

halı saha işletmeciliğini, Türkiye’nin en cazip mesleklerden biri konumuna getirmiştir. 

Yıllık pazar hacminin 1 Milyar 100 Milyon YTL’ yi bulması, sadece yapılaşma izni 

olmayan arsaların değil, otopark ve binaların da halı sahaya dönüşmesini sağlamıştır. 

Bunda da, haftanın 7 günü 20 saat hizmet veren halı sahaların, günlük geliri 8 bin 500 

YTL’ ye kadar çıkması etkili olmuştur.  

Türkiye’de ilk kez 1988 yılında açılan halı sahalar, 1992 yılından itibaren 

giderek yayılmaya başlamıştır. Duvardan duvara halı döşeyen firmalar, halı saha işine 

soyunmuştur. Pazardaki firma sayısı 45’e, yeni açılan ve yenilenen halı saha sayısı da 

yılda binleri bulmuştur. Halı saha oluşturma maliyetlerinin 100 bin YTL ile 250 bin 

YTL arasında değiştiği pazarda, halı sahaların % 80’inin açık olanlar oluşturmaktadır. 

Ancak, açıkların saatlik kiraları kapalılara oranla % 50 daha düşük olmasına rağmen 

talep, özellikle kış aylarında soğuk, yaz aylarında da güneş nedeni ile kapalılarda 

yoğunlaşmaktadır. Bu da, açık sahaların kapalıya dönüşmesini beraberinde getirmiştir. 

Rekabetin kızıştığı pazarda 8 bin saha açıktan kapalıya dönüşmek için sıra 

beklemektedir. Bu dönüşüm için harcanacak bedel de 640 Milyon YTL’ yi bulmaktadır.  

Spor yapma ihtiyaçlarını gidermek için birçok insanın futbol oynamayı tercih 

etmeleri ile birlikte futbol sahalarına olan ilgi de artmıştır. Çalışan kesimlerin mesai 

saatleri dışında spor yapmalarına imkan sağlaması, kolay ulaşılabilir olması, beden ve 

ruh gelişiminin yanında duş, kafeterya gibi hizmetleriyle de sporu keyifli hale getirmesi 

insanların halı sahalara yönelmesini sağlamıştır. Halı saha yapımının da diğer sahalara 

göre pratik olması, talebin çoğalması ile birlikte, halı sahaların sayısının her geçen gün 

artmasına neden olmuştur. 
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1.3.2. Halı Sahanın Teknik Özellikleri 
 

Yapılacak olan halı sahalar için resmi bir teknik şartname olmasa da sağlıklı ve 

verimli top oynanabilmesi için, halı sahaların, firmalarca ortaya konan bir takım teknik 

özelliklere sahip olması öngörülmüştür. Bu özellikler halı sahanın yapıldığı yere, açık 

veya kapalı olmasına ve ebatlarına göre değişkenlik göstermektedir.  

Bir halı sahanın yapılmasında, çevre hatılının C25 - C30 beton, zemin 

dolgusunun 25 – 30 cm 1–4 numara mıcır dolgu olması,  yapılan tüm demir imalatların 

1 kat astar olmak üzere 2 kat yağlı boya veya epoksi boya ile boyanması, saha etrafına 

3–4 m yüksekliğinde 5x5 göz aralığında galvanizli ve PVC kaplı tel örgü monte 

edilmesi ideal olarak görülür. Saha yanları ve tavanı 12x12-15x15 cm göz aralığında 

özel imal edilmiş file ile kaplanır. Çelik konstrüksiyonlu sistem, makas, gövde, kolon ve 

kirişlerden oluşur. Parçaların bağlantılarının yüksek mukavemetli flanşlar ile ön 

gerilmeli kuvvet tatbik edilerek yapılması sistemin sağlamlığını güçlendirir.  

Oluşturulan taşıyıcı sistem (kolon),  ankraj flanşlar üzerinde monte edilir. Aydınlatma 

için ise sahanın büyüklüğüne göre 250W-1000W güçleri arasında metal halide 

projektörler monte edilir. Çatı konstrüksiyonunu oluşturan elemanlar, sahada statik 

hesaplara uygun ebat ve özelliklerde üretilerek, montajı yapılır. Parçaların bağlantıları 

yüksek mukavemetli bulonlar ile yapılır. Yan tarafların açılır-kapanır şekilde yapılması 

sahayı daha kullanışlı kılar. Üst kapaması genellikle, 1100 DY branda oluklu sac trapez 

veya cam elyaf fibroser ile yapılır. Halı zemin için 40–55 mm % 100 Polietilen(LSR) 

UV katkılı 11000 D-tex yeşil renkli çim halı döşenir. 300–400 gr/m2 ağırlığında 

geotekstil keçe, tutkal olarak da poliüretan esaslı çift komponentli yapıştırıcı kullanılır. 

Helmetin bezi olarak 30 cm genişliğinde özel üretilmiş 1100 DY branda kullanılır. 20–

30 Kg/m2 yıkanmış kurutulmuş silis kumu dolgu malzemesi olarak kullanılır. 6–9 

Kg/m2 S.B.R lastik veya EPDM granül, dolgu malzemesi olarak kullanılır. Yapılan bu 

sistemin 5–7 yıl arasında garantili olması işin kalitesini gösterir  (Reform İnşaat). 
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2. AYDINLATMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 
 

2.1. Işık ve Görme 

 

   2.1.1. Işığın Tanımı 
 

Dalga teorisini göre ışık, elektromanyetik ışınlanma (radyasyon) enerjisinin 

gözle görülebilen bir şeklidir. Belli bir yayılma hızına, frekansa ve dalga boyuna 

sahiptir. İnsanoğlu bu elektromanyetik dalgaların sadece dalga boyu 380 nm ile 780 nm 

arasında değişen ve renk olarak tanımlanan kısmını görebilir (Pelsan Aydınlatma). 

 

 2.1.2. Işık ve Renk 
 

 İnsan gözü, ancak belli ışık dalgalarını görebilir. İşte bu dalga boyları arasındaki 

ışınımlara IŞIK denir. RENK ise ışığın bir vasfıdır, ışık frekansının belli bir oranda 

yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkar. Algılarla ilgili bir oluşumdur. 

Renkler kırmızı, sarı ve maviden oluşan ana renklerin karışımı ile elde edilen ara 

renklere ayrılır. Yine psikolojik algı özelliklerine göre de sıcak ve soğuk olmak üzere 

ikiye ayrılır. Sıcak renkler güneş ışığının 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 yaklaşan 

renklerdir. Bunlar ise, maviler, yeşiller, yeşilimsi sarılardır (Aydınoğlu, 2006, s.1). 

 

 2.1.3. Gözün Yapısı 
 

Göz, görme duyusu organıdır. Yüzümüzün üst yarısında, orbita çukurları içinde 

sağda ve solda yer alan göz küreleri 7’şer gram ağırlığındadır. 7 ml hacim içine yerleşen 

bu organ toplam kan dolaşımının %10’unu kullanır. 

 En yoğun enerji kullanan dokuları barındırır. İnsanlar bilgilerinin %80’ini görme 

yolu ile elde ederler. Beyin, ağırlığının %60’ını görme ve görmenin yorumlanması için 

kullanır. Görme duyusunun engellenmesi ile beyin ağırlığında azalma olur (Işık Göz 

Merkezi). 
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 2.1.4. Görme 
 

Görme, göze giren ışığın doğurduğu duyumsal izlerle, dış çevredeki ayrıntıların 

algılanması olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle görme, ışığın nesnelerden geçerken ya 

da yüzeylerinden yansırken uğradığı nicel ya da nitel değişiklerle göze gelmesi sonucu 

algılanmasıdır (Işık Göz Merkezi). 

 
2.2. Aydınlatma 

 
2.2.1. Tanımı ve Amacı 

 

Işığın üretimi, dağıtımı, verimi, insan üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. 

Günümüzde aydınlatma, çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda hızla gelişmektedir. Akkor 

flamanlı lambayla başlayan elektriksel aydınlatma, gazlı lambaların yaygınlaşmasıyla 

devam etmektedir (Yılmaz, 2003, s.36). 

Aydınlatmanın amacı, en genel anlamda insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri 

için gerekli koşulların sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için 

aydınlatmacının ne ile ve ne için çalıştığını bilmesi gerekir. 

Aydınlatmacının kullandığı malzeme ışıktır. Işık ile ifade edilen, 

elektromagnetik dalga spektrumunda, 380 nm ile 780 nm arasındaki bölgede kalan ve 

insan gözünde görme duyumu uyandıran radyasyonlardır (Enarun, 1998). 

Aydınlatma, nesnenin ve çevrenin en iyi bir biçimde algılanmasını sağlamak 

amacı ile yapılır. Görülmesi gereken şey, yani, belli bir mekânda, belli bir zamanda, 

belli koşullarda ve belli bir amaç için görsel algılama konusunu oluşturan şey, bir 

yemek sofrası ve çevresindeki insanlar, bir öğretmen ve yazı tahtası, bir konferansçı, bir 

iç mekânın bütünü, bir sahne, bir vitrindeki sahneler, bir sergideki tablolar, bir çalışma 

tezgâhının üstü, bir dişçi koltuğundaki kişinin ağzının içi  ya da bir havuz, veya bir 

yapının dış yüzü, bir anıt, bir bahçe, bir halı saha vb. gibi çok değişik türden olabilir. 

Bunları oluşturan nesneler, parlak ya da mat yüzeyli; renkleri, dokuları, ya da biçimleri 

bakımından, az ya da çok önemli; çok ufak ya da iri; hareketli ya da hareketsiz 

olabilirler. İnsanlar bu nesnelerin bulunduğu mekân içinde, ya da bunun dışında 

olabilirler.Tüm bu etkenler, bunların en iyi biçimde görünmesi için oluşturulacak 

aydınlığın niceliğini ve özellikle de niteliğini büyük oranda etkiler. Aydınlatma tekniği, 
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işte bütün bu değişkenleri dikkate alarak, aydınlatmanın nasıl yapılması gerektiğini 

belirleyen tekniktir (Aydınoğlu, 2006, s.2). 

 

2.2.2. Aydınlatmanın Önemi  
 

Bir yerin suni olarak aydınlatılmasının yalnız o yerin ortasından bir ampul 

sarkıtmak anlamına geldiği devir çoktan geçmiştir. Her aydınlatılacak yerin özel bir 

problem olarak incelenmesi gerekir. Aydınlatma öncelikle, kişinin asgari fizyolojik 

görme ihtiyacına cevap vermek gayesini gütmekle birlikte, ekonomik koşullar, görme 

konforu ve iş verimini yükseltmeye ayrıca mimarlıkta hacim ve yüzeylerin mimari 

özelliklerini vurgulamaya çalışan özel bir teknik haline gelmiştir. Aydınlatmacılığın 

hayatımızda oynadığı bu çok özel rolden dolayı aydınlatma tekniğin bir ülkede ilerleme 

derecesi, bu ülkenin standart hayat seviyesinin bir ölçüsü olarak kabul edilir. 

Aydınlatmacılık büyük önemi dolayısıyla yıllardan beri dünyadaki, özellikle Avrupa ve 

Amerika’da aydınlatmacılık kolu olarak ele alındığından üniversitelerde bu konuda 

mühendislik eğitimi veren bölümler bulunmakta ve konunun en ince ayrıntısına kadar 

bilgi sahibi olan aydınlatma mühendisleri yetiştirilmektedir. Bugün artık gerek kişilerin 

bu konudaki özel isteklerine cevap vermek ve gerekse çeşitli durumlar karşısında 

bulunan toplumların değişik sorunlarını çözmek amacı ile iyi bir aydınlatma yapmak 

zorunluluk halini almıştır. 

Günümüz şartlarında, işlerin veriminde, ulaşımın kalitesinde ve insan sağlığında 

aydınlatmanın ne kadar önemli olduğu daha iyi bilinmekte ve aydınlatmanın 

iyileştirilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir.  

Aydınlatma yaparken öncelikli hedef gün ışığına en yakın aydınlatmaya 

ulaşabilmektir. İdeal olmayan aydınlatma insanlarda göz kamaşması yaparak gözlerin 

çabuk yorulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle insan ilişkilerinin daha verimsiz hale 

gelmesi, spor müsabakalarında kişinin oyun zevkini yitirmesi ve sakatlanmaların 

meydana gelmesi, gece yolculukları esnasında kazaların oluşması riski artmaktadır.   

İdeal bir aydınlatmayla ışık kişinin gözünü daha az rahatsız etmekte, bunun 

yanında aydınlatılmak istenen alanın net bir şekilde görülmesi sağlanabilmektedir. Aynı 

zamanda, gereksiz aşırı güçten kaynaklanan ışık kirliliğinin de önüne geçilmesiyle hem 

tasarruflu hem de sağlıklı bir aydınlatma elde edilmiş olunur (Aydınoğlu, 2006, s.3). 
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Özet olarak aydınlatmanın önemi aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

• Görülmesi gereken en ufak parçaları ve ayrıntıları kolayca görebilmek, 

• Yüzey biçimlerini, iki ve üç boyutlu dokuları doğru algılayabilmek, 

• Devingenliği, doğrultu, yön, hız, ivme vb. tüm özellikleri ile doğru 

algılayabilmek, 

• Renkleri doğru görebilmek ve en ufak renk ayrımlarını algılayabilmek, 

• Görsel algılamayı, zorlanmadan, rahat bir biçimde uzun süre 

sürdürebilmek (Sirel, 1994, s.5). 

 

2.2.3. Aydınlatmanın Yararları 

 
İnsanın görsel açıdan konforlu olabilmesi, görsel konfor durumunda süreklilik 

sağlanabilmesi, göz sağlığının korunması ve dolayısıyla görsel performansın ve yapılan 

işteki verimin arttırılması yönünden, görsel konforun temel etkenleri olan; aydınlık 

düzeyi, parıltı ve renk değişkenlerinin, belirli değerlere ulaşması ya da belirli sınırlar 

içinde tutulması gereklidir. Dolayısıyla, görsel konfor sağlamak açısından bir çevrenin 

gösterdiği performans, bu üç temel etkenin aldığı değerlere göre veya bu üç etkenin, 

kullanıcının görsel gereksinmeleri açısından kontrol altına alınmışlığı ile 

değerlendirilebilir. 

 

 

Aydınlatmanın yararları aşağıda sıralanmıştır. 

• Gözün Görme Yeteneği Artar: Etrafımızdaki cisimler gözün görme yeteneği 

sayesinde görülmektedir. Görme yeteneği denince aydınlık ve karanlık farkı 

duyarlılığı (kontrast), şekil duyarlılığı (keskinlik) ve görme hızı anlaşılır. Bunlar 

ise gözün bulunduğu ortama, aydınlatılan cismin veya yerin fiziksel özelliklerine 

ve aydınlatmanın temel büyüklükleri olan, aydınlık düzeyi, parıltı ve düzgünlük 

faktörü değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan gözün görme eşiği değerleri, 

adaptasyonu, kamaşma ve gölge gibi unsurlara göre değişen yetenekler 
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olduğundan bunların arttırılabilmesi ancak fizyolojik - optik esaslara uygun 

yapılmış iyi bir aydınlatma ile mümkündür.  

• Göz Sağlığı Korunur:  Gözün iyi aydınlatılmamış bir ortam nedeniyle 

yorulması ve rahatsız olması göz sağlığını olumsuz yönde etkiler. Gözün yapısı, 

işleyişi, özellikleri, fizyolojik ve optik esasları göz önünde tutulduğunda yapılan 

iyi bir aydınlatma göz sağlığının korunmasını sağlar. Ayrıca psikolojik olarak da 

olumlu etkiler yaratır. 

• Kazalar Azalır: Gerek fabrikalarda ve sanayi tesislerinde, gerekse aydınlatma 

gerekli tüm yerlerde meydana gelebilecek kazaların minimuma indirilmesi iyi 

bir aydınlatma ile mümkün olmaktadır. Özellikle fabrikalarda parıldamalı bir 

aydınlatma halinde (Flüoresan lambalarla yapılan aydınlatmada eğer gerekli 

önlemler alınmazsa kazalar meydana gelir), stroskobik olay yüzünden bir dönme 

hareketi duruyormuş gibi görülebilir ve işçilerin göz yanılması sonucu ellerini 

veya kollarını bu duruyormuş gibi görünen makinelere kaptırmaları ihtimali 

artar. Uluslararası aydınlatma komisyonu CIE tarafından yapılan bir araştırmaya 

göre, daha önce aydınlatılmamış ve aydınlatması iyi olmayan yolların 

aydınlatma tekniğinin gereklerine uygun aydınlatılmaları halinde ölümle 

sonuçlanan kazalarda       % 50, ciddi hasar meydana getiren kazalarda % 67 ve 

hafif kazalarda % 84 bir azalma meydana geldiği tespit edilmiştir.  

• İş Verimi Artar: İyi görme koşullarını sağlayan bir aydınlatma ile gözün 

gereksiz yere yorulması ve dolayısıyla görme hızı ve keskinliğinin azalması 

önleneceğinden, yapılan işin hızı artar, hata oranı azalır ve sonuç olarak iş 

verimi yükselir. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, endüstriyel tesislerde 

aydınlık düzeyinin 200 lüks ‘ten 300 lüks ’e çıkarılması durumunda iş verimi 

%1,6, 500 lüks ’e çıkarılması halinde ise % 3 oranında arttığı belirlenmiştir. 

• Ticarette İş Hacmi Artar: İyi aydınlanmış bir mağaza veya vitrin, müşteriyi 

çeken ve alım isteğini arttıran psikolojik bir hava oluşturur. İyi aydınlatma için 

yapılacak masraflar sağlanacak ilave kazançla kısa zamanda karşılanır. 

•  Ekonomik Potansiyel Artar: Endüstride gece vardiyalarında iş veriminin 

gündüz elde edilenle aynı olması iyi bir aydınlatma ile mümkündür ve 
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fabrikaların kapasitesinde arttırıcı etki yapar. Ayrıca eğitim ve öğretimde de 

gece yapılan çalışmaların verimliliği yine iyi bir aydınlatma ile olur. 

• Güvenlik Sağlanır: İyi bir aydınlatmanın en önemli yararlarından biri de 

güvenliğin sağlanmasına olan katkısıdır. Meşru olmayan davranışlar genellikle 

karanlık veya iyi aydınlanmamış ortamlarda gerçekleşir. 

• Estetik Hislere ve Konfor İhtiyaçlarına Cevap Verir: Günümüzde belirli bir 

yaşam standardının üstünde, estetik duygular cevaplandırılması gerekli hayati 

ihtiyaçlar halindedir. Bu psikolojik ihtiyaçlardan başka, görme konforu ile ilgili 

fizyolojik ihtiyaçlar da iyi bir aydınlatmayla karşılanarak insanlara huzur ve 

ferahlık sağlar. 

Yukarıda sayılan yararları sağlayan iyi aydınlatma daima ekonomiktir. Çünkü 

sağlanan her bir yarar ülke ve kişilerin ekonomilerine kendi yönünden olumlu katkılar 

yapacağı gibi elektrik enerjisinden de büyük tasarruf sağlar. Ayrıca bu tasarrufun, 

aydınlatma yapılmayarak veya yetersiz yapılarak doğuracağı zararlı sonuçlara da 

katlanılması suretiyle değil, yüksek verimli elemanlar kullanılarak iyi bir aydınlatma 

olayı sonucu gerçekleştirilmesi en uygun yoldur (Özkaya, 2000, s.2). 

 
2.2.3. Aydınlatma Cinsi 

 

Genel Aydınlatma: Bir yerde aydınlatma yapılırken, yerin her  tarafında aynı 

aydınlık düzeyi ile aydınlatılması, diğer bir deyişle özel ihtiyaçlar göz önünde 

bulundurulmaksızın aydınlatma yapılmasıdır. Genellikle aynı tür işlerin yapıldığı 

yerlerde (okuma salonu, derslik vb.) yapılan aydınlatmadır. (Şerefhanoğlu, 1972, s.63). 

 Bölgelik Aydınlatma: Genel aydınlatmanın aksine özel gereksinmeler dikkate 

alınarak yapılan aydınlatmadır. Mesela, bir alanın farklı yerlerinde farklı düzeyde bir 

aydınlatma gerekiyorsa, aynı mekânda farklı işler bir arada yapılıyorsa bu aydınlatma 

türü uygulanır. Ancak hacmin bir kısmında bölgelik aydınlatma yapılırken,  insan 

sağlığının korunabilmesi için belli bir oranda yine genel aydınlatma yapılmasına dikkat 

edilmelidir  (Şerefhanoğlu, 1972, s.64). 
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2.2.4. Aydınlatma Şekli 

 

Aydınlatma şekli, ışıklıktan çıkan ışık akısının aydınlatılacak düzleme hangi 

oranda gönderildiğini belirler. Aydınlatma şekli dolaysız, yarı dolaysız, karışık, yarı 

dolaylı ve dolaylı aydınlatma başlıkları altında toplanarak incelenebilir. Konuyla ilgili 

Şerefhanoğlu (Şerefhanoğlu, 1972, s.65) bu açıklamaları aşağıdaki şekilde yapmıştır. 

Dolaysız Aydınlatma: Işıktan çıkan ışık akısının %90-%100 arasında bir 

oranını doğrudan aydınlatılacak düzleme yollayan aydınlatma şeklidir. 

Bölgelik aydınlatma yapmak için uygun olan aydınlatma biçimidir. Işık direkt 

göze gelirse kamaşmaya neden olur. Kesin sınırlı bölgeler elde edilebilen aydınlatma 

şekli yüksek tavanlı yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. 

Yarı Dolaysız Aydınlatma: Işık akılarının %60-%90 arasında bir oranını 

doğrudan aydınlatılacak düzleme yollayan ışıklıklarla yapılan aydınlatma şeklidir. 

Tavan yansıtıcılığı önemlidir.  

Karışık Aydınlatma: Işıklıktan çıkan ışık akısının %40-%60 arasında bir 

oranının, doğrudan aydınlatılacak düzleme yayılmasıdır. 

Bu aydınlatma türünde de tavan ve duvar yansıtıcılıkları önem kazanmıştır. Glop 

gibi ışıklar ile sağlanabilir. 

Yarı Dolaylı Aydınlatma: Aydınlatılacak düzleme ışık akılarının %10-%40 

arsında bir oranını yollayan ışıklıklarla yapılan aydınlatma şeklidir.  

Dolaylı Aydınlatma: Tavan yansıtıcılığının çok önemli olduğu bu aydınlatma 

türünde, ışık akılarının  %0-%10 arası bir oranı doğrudan aydınlatılacak düzleme 

gönderilir. Işık akısının neredeyse tümü tavan ve duvarlardan yansıyarak gönderilir. 

Işık kaynağının doğrudan göze gelerek (dolaysız kamaşma) göz kamaştırması 

sakıncasının ortadan kalktığı bu aydınlatma türünde yumuşak gölgeli, yayınık ışık elde 

etme olanağı vardır. 

 
2.2.5. Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Kullanım Amacı 

 

Aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanım amacını dört ana başlıkta toplanabilir. 
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a- Verimlilik 

Toplantı salonları, tasarım ofisleri, tekstil atölyeleri, fabrikalar gibi aydınlatma 

seviyesinin çok önemli olduğu çalışma alanlarında iş veriminin en yüksek seviyede 

olması için aydınlatma kontrolü çok önemlidir. İyi programlanmış bir aydınlatma 

otomasyon sistemi ile bu tür çalışma alanlarında, aydınlatma seviyesinin çalışma 

saatlerine,  gün ışığının konumuna ve yapılan işin niteliğine göre en uygun ışık 

sahnesini devreye alarak iş veriminin en yüksek seviyede olması sağlanabilir. Ayrıca 

toplantı salonları, çok amaçlı salonlar ve sinemalar gibi değişik mekânlarda aydınlatma 

programlarının işleve göre ani değişiklikleri istenebilir. Aydınlatma otomasyon 

sistemleri bu değişikleri çok kısa zamanda gerçekleştirerek, bu alanlardaki aydınlatma 

ayarlamalarından kaynaklanacak zaman kaybını ortadan kaldırır (Kadirbeyoğlu, 2005, 

s.1–4). 

 

b- Enerji Tasarrufu  

Aydınlatma otomasyon sistemlerinde kullanılan dimmer üniteleri sayesinde, 

aydınlatmanın kısıldığı oranda enerjiden tasarruf etmek ve ışık kaynaklarının ömrünü 

uzatmak mümkündür (Kadirbeyoğlu, 2005, s.1–4). 

 

c- Estetik 

Mekânların aydınlatılmasında kullanılan değişik tiplerdeki aydınlatma 

armatürlerini, kullanım amaçlarına ve aydınlattığı nesnelere göre gruplara ayırarak bir 

dimmer sistemi vasıtasıyla ışık seviyeleri % 1 ile % 100 aralığında ayarlayarak, 

mekânlarda daha estetik ortamlar oluşturabilir. Vurgulanması gereken öğeleri daha ön 

plana çıkaracak ışık senaryoları oluşturulabilir.  Otel, restoran, müze, kafe ve toplantı 

salonları gibi dekorasyonun önemli olduğu mekânlarda, dimmer sistemleri de 

dekorasyonun bir parçası gibi düşünülebilir (Kadirbeyoğlu, 2005, s.1–4). 

 

d- Esneklik 

Aydınlatma otomasyon sistemleri, bağlı bulundukları aydınlatma devrelerinin 

tamamına, herhangi bir enerji kablosu kullanmadan sadece haberleşme kablosu ile 

merkezden veya istenilen bir noktadan kumanda edebilmesinden dolayı, aydınlatma 

kontrolü ihtiyaçlara göre çok değişken bir şekilde yapılabilir. Bu işlem özellikle iş 
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yerleri, oteller, fabrikalar gibi büyük yerlerde aydınlatma kontrolünü çok basit ve esnek 

hale getirir. 

Aydınlatma otomasyon sistemlerinde, aydınlatma kontrolü her mekânın yapısı, 

özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir yazılım ile o mekâna en uygun kumanda 

sistemi oluşturulmasından dolayı, mekân içerisinde yapılacak herhangi bir değişiklik 

veya ortaya çıkabilecek yeni kumanda ihtiyaçlarını sadece yazılımda yapılacak 

değişiklikler ile sağlayabilir. Ayrıca bu sistemler içerisinde kullanılan kumanda 

anahtarının üzerinde bulunan her buton veya sisteme haricen bağlanabilecek butonlar, 

çok değişik fonksiyonlara göre programlanabilir (Kadirbeyoğlu, 2005, s.1–4). 

 

2.2.6. Aydınlatmanın Karakteristik Özellikleri 
 

Gonyofotometrik ölçmeler, ışıklığın ışık ölçümsel karakteristiklerinin 

saptanması için yapılır. Bu karakteristikler şunlardır: 

 

• Işıklığın hangi yöne ne kadar ışık akısı gönderdiği ışıklık standart geriverimi, 

• Işıklığın tepe açısı, 

• Işıklığın konik diyagramı (simetrik ışıklıklar  için, aydınlık düzeyi, eğrileri ve 

tabloları), 

• Işıklığın belli koşullarda oluşturduğu aydınlık düzeyi için izolüks eğriler,  

• Kullanma çarpanı tablosu, 

• Kamaşma tablosu. 

Yukarıda sözü geçen karakteristiklerin tanımı ve bunlar için kullanılan birimler 

aşağıdaki gibidir. 

 

Işık Yeğinliği Uzaysal Dağılımı: Bir ışığın bulunduğu yerden, olabilecek tüm 

doğrultularda hangi doğrultuya ne kadar ışık akısı gönderdiğini belirler. Bunun için 

kullanılan birim cd/klm (kandela/kilolümen)’dir.  

Işıklık Standart Geriverim (Işıklık Geriverimi): Bir ışıklığın içine 

yerleştirilen lambanın uzaya gönderdiği toplam ışık akısının, % kaçının ışıklıktan dışarı 

çıktığını gösterir. Bu bir oran olduğundan, 0–1 arasında bir sayıdır ve birimsizdir. 0–100 

arasında yüzde (%) cinsinden ifade edilir.  
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Tepe Açısı: Işıklığın, en yüksek ışık yeğinliği değerinin yarısı büyüklükte ışık 

yeğinliği oluşturduğu açıyı belirler. Bu açı, derece cinsinden verilir ve genelde ışıklıktan 

aydınlatma amaçlı yararlanılabilecek bölgenin tanımlanmasına yarar. 

Konik Diyagram: Simetrik (her düzlemdeki ışık dağılımı aynı olan) 

ışıklıklarda, tepe açısı içinde kalan bölgenin gösterildiği ve değişik uzaklıklarda bu 

bölge içinde kalan alanın ve bu alanın içindeki ortalama aydınlığın verildiği 

diyagramlardır. Uzaklıklar metre, alanlar metrekare ve aydınlık düzeyleri lüks cinsinden 

verilir. 

Aydınlık Düzeyi Eğrileri: Işıklığın belli bir yükseklikte iken oluşturduğu yatay 

aydınlık düzeyini veren eğrilerdir. Birim olarak lüx kullanılır. Aydınlık düzeyi hesapları 

için çok yararlı olmakla birlikte nadiren verilir. 

İzolüks Eğrileri: Daha çok sokak aydınlatması için kullanılan ışıklıkların, belli 

bir yükseklikten yatayda yapıldıkları aydınlık düzeylerine, plan üzerinde eşdeğerli 

düzeylerin birleşmesinden oluşan eğri ailesi biçiminde gösterir. Aydınlık düzeyleri lüks 

cinsinden verilir (Aydınoğlu, 2006, s.3–4). 

 

2.2.7. İyi Bir Aydınlatma Düzeninin Özellikleri 
 

Bir aydınlatma düzeninin niteliği, aydınlatma şiddeti, eş düzeyde aydınlatma, 

ışık yönü ile gölge etkisi, ışık dağılımı, ışıktan yararlanma, göz kamaşmasının 

sınırlandırılması, ışığın rengi ve renksel yansıma gibi faktörler ile belirlenir (İstanbul 

Teknik Üniversitesi Ergonomi Kulübü, 2005). 

Eğer bu kıstaslara dikkat edilmezse yetersiz veya aşırı aydınlatma meydana 

gelir. Bu da, emniyet ve konfor açısından büyük bir tehlike yarattığı gibi, kamaşma 

problemi nedeni ile görüş koşullarını da tamamen bozabilir.  

İdeal aydınlatma ile enerji tasarrufu sağlamanın yanında ışık kirliliği de 

önlenebilir. Bunun için ise; 

 

• Uluslararası standartlar ve öneriler çok iyi takip edilerek aydınlatılacak yere 

uygun optimum çözümün elde edilebileceği aydınlatma kriterleri 

belirlenmeli, 
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• Fotometrik değerleri bilinen armatürler ile gerekli tasarım hesapları 

yapılmalı, armatür sayısı ve tipi bu hesaplara göre saptanmalı, 

• Aydınlık düzeyi algılayıcılı ve zaman kontrollü tesisatlar ile aydınlatmanın 

gerek duyulan zamanlarla gerektiği kadar kullanılması sağlanmalıdır 

(Onaygil, 2000, s.2). 

 

2.2.8  Işık Kaynaklarını Çıplak Kullanmanın Sakıncaları 
 

• Işık kaynaklarının ışıklıklarının çok oluşu nedeniyle göz kamaştırması, 

• Işık kaynaklarının ışık dağıtımlarının her zaman kullanış gereğine uygun 

olmayışı, 

• Işık akısı israfı, 

• Işık rengi, (özel konularda renkli cam vb. gereçlerden ışığın süzülmesi ya da 

yansıtılması gerekebilir.) 

• Işık kaynaklarının is, toz, kir, yağ, kar, yağmur vb. dış etkilerden 

korunmasının gerekliliği, 

• Işık kaynaklarının tespiti zorunluluğu, 

• Mimari ile olan estetik, konfor vb. ilgileridir (Şerefhanoğlu, 1972, s.66). 

 

2.2.9. Aydınlatma Aracı 
 

Çeşitli nitelikte aydınlatma gereksinmelerini karşılamak için uygun gereçlerle 

yapılan ve elektrik bağlantıları için gerekli parçaları içeren araçlara ışıklık ya da 

aydınlatma aracı denir. Işıklıklar kullanıldıkları yerlere göre çeşitli isimler alırlar. 

Örneğin, duvar  ışıklığı (aplik), tavan  ışıklığı (plafonye), sarkan  ışıklık, masa ışıklığı 

(lambası)  ayaklı ışıklık gibi.  Ayrıca ışıklıklar yapımında kullanılan gereçler yüzünden 

ya geçirici, ya yansıtıcı ya da geçirici ve yansıtıcı kısımları içerirler (Şerefhanoğlu, 

1972, s.66). 
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2.2.10. Işıklık Verimi 
 

Işık kaynaklarından çıkan ışık akısının bir kısmı, bu kaynakların bulunduğu 

ışıklık tarafından yutulur. Bu yutulma,   ışıklığın yapımında kullanılan gereçlerin 

(yansıtma, geçirme, yutma) özelliklerine,  ışıklığın geometrik şekil ve büyüklüğüne 

bağlıdır. 

Bu nedenlerle ışıklıkta yutulan ışık akısı yanında, yine bu nedenlere ilişkin bir 

kısım ışık akısı ışıklıktan dışarı çıkar. İşte, ışıklıktan çıkan ışık akısının, ışıklık içinde 

bulunan ışık kaynağının ya da kaynaklarının yayınladığı ışık akısına oranına ışıksal 

verim denir. 

Geometrik bakımdan iyi etüt edilmiş ve uygun gereçlerle yapılmış ışıkların 

verimi %75 ile %80 kadardır.  Zaten kuram açısından %100 verimi olan bir ışıklık 

düşünülemez.  

Işıklıkların verimlerinin yüksek olması için bazı koşullar yerine getirilmelidir. 

Bunlar: 

• Yansıtıcı ve geçirici kısımların yansıtma, geçirme ve aynı zamanda dağıtma 

(mat yüzeyler) oranları yüksek olan gereçlerden yapılmış olması, 

• Yansıtıcı ışıkların toplam iç yüzeyleri alanının, ışık akısının dolaylı ve 

dolaysız olarak çıktığı ağız alanı ya da alanlarına oranının yüksek olmaması. 

Örneğin, derin bir silindirin ya da geçirgen olmayan ve ağız açıklığı küçük 

bir kürenin dip tarafına yerleştirilen lambalarla oluşan ışıklarda olduğu gibi, 

• Işıkların yapımında kullanılan gereçlerin fazla fiziksel ve kimyasal 

değişiklik göstermemeleri ve çabuk tozlanıp, pislenen gereçler olmamalıdır 

(Şerefhanoğlu, 1972, s.69). 

 

2.3. Temel Fotometrik Yasalar 

 

a- Cosφ Yasası 

Paralel ışınlardan oluşan ışık demetine maruz kalan bir S yüzeyinin aydınlık 

şiddeti ışık akısının yüzeye geliş açısı olan φ değerine bağlı olarak değişir. 

Işık akısı sabit kabul edilirse yüzeydeki aydınlık şiddetinin değişimi tamamen 

ışık akısı ile yüzey arasındaki açıya bağlı olacaktır. Yani, ışık akısı yüzeye ne kadar dik 



46 
 

gelirse yüzeyin aydınlık şiddeti o kadar yüksek olacaktır. Işık kaynaklarının verimli 

kullanılması konusunda ışık kaynağından çıkan ışığın yüzeye geliş açısı önemli rol 

oynamaktadır (Özkaya, 2000, s.36). 

 

b- Uzaklıkların Karesiyle Ters Orantı Yasası 

Işık kaynağını noktasal olarak düşünürsek, kaynaktan herhangi bir doğrultusuna 

dik düzlemlerdeki aydınlık şiddetleri, düzlemlerin kaynağa olan uzaklıklarının karesiyle 

ters orantılıdır. Herhangi bir ışık kaynağından belli bir uzaklıkta bulunan yatay 

düzlemin aydınlık şiddeti, düzlemin kaynağa olan uzaklığına ve ışık akısının yüzeye 

geliş açısına bağlıdır (Özkaya, 2000, s.36). 

 

c- Lambert Yasası 

Lambert yasasına göre, her doğrultudaki parıltısı sabit olan yüzeye ışık yayan 

yüzey veya ideal dağıtıcı yüzey denir. Bir yüzey Lambert yasasına göre ışık yayıyorsa 

mattır (Özkaya, 2000, s.38). 

 

d- Talbot Yasası 

Bir ışık kaynağının parıltısı periyodik olarak değişir ve bu değişme göze sabit bir 

parıltı kaynağı gibi gözükürse kaynağın bu titreme frekansına kritik titreme frekansı 

denir. 

Bir ışık uyarımının kritik titreme frekansına eriştikten sonra sürekliymiş gibi 

görünmesi ilk defa Talbot tarafından bulunmuştur. Bu yasa fotometride daha çok ışığı 

zayıflatma yasası olarak kullanılır (Pelsan Aydınlatma). 

 

2.4. Işık Kaynakları 

 2.4.1. Genel Esaslar 
   

   Işık kaynaklarının çalışma prensibi incelenirken aşağıdaki esaslar öncelikli 

olarak ele alınır. 

Spektrometrik eğri: Gerek enerji akısının ve gerekse ışık akısının hesabı için bir 

ışınlamanın spektrum içindeki enerji akısı dağılımını gösteren eğridir. 
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Işıksal verim: Işık kaynağının üretmesi gereken güce karşılık hangi oranda güç 

ürettiğini belirten kavramdır. 

Etkinlik faktörü: Bir ışık kaynağının birim Watt başına ürettiği ışık akısıdır. 

(Aydınoğlu, 2006, s.11). 

 
 2.4.2. İdeal Bir Işık Kaynağında Olması Gereken Özellikler  

 

• Etkinlik faktörü büyük olmalıdır, 

• Ömrü uzun olmalıdır, 

• İşletmesi basit olmalıdır, 

• Sarsıntılara karşı dayanıklı olmalıdır, 

• Yaydığı ışık gün ışığına yakın olmalıdır, 

• Ekonomik olmalıdır (Aydınoğlu, 2006, s.11). 

 

 2.4.3. Işık Kaynağı Türleri 
    

a. Akkor Telli Lambalar 
 

1. Kömür Telli 

 

Günümüzde kömürleştirilmiş selülozdan yararlanılır. Kömürün özgül direnci 

büyük olduğundan sarılacak tel kısa tutulabilir. En büyük sakıncası ise ergime noktasını 

yüksek olmasına rağmen kömür telinin bu sıcaklığa kadar ısıtılamamasıdır. Çünkü 

kömür tel 2000 oC’de toz haline gelmektedir. Etkinlik faktörleri 3 ile 4 lm/w’tır 

(Özkaya, 2000, s.118). 

 

2. Madensel Telli  

 

Tungsten telli ve tungsten halojen olmak üzere iki tiptir. Tungsten cevherinden 

toz elde edilerek, yüksek basınçla sıkıştırılıp çubuk haline getirilir. 1000 saatlik 

ekonomik ömrün korunabilmesi için tel 2100 oC’ye kadar ısıtılabilir. Bu lambaların 

etkinlik faktörü 8 ile 10 lm/w’tır (Özkaya, 2000, s.119). 
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3. Helisel Telli 

 

Argon gazı kullanılan cam balonlarda kullanılır. Bu sayede 2500 oC’ye kadar 

ısıtılabilir, etkinlik faktörü 10 ile 20 lm/w arasındadır. Tel bir kez de kendi etrafında 

helisel sarılarak daha çok aydınlık sağlanmış olur, etkinlik bu sayede %10 ile %20 

arasında artırılabilir (Özkaya, 2000, s.120). 

 

b. Halojen Lambalar 
 

1. Asimetrik Projektörler 

 
 

 

           Resim 1: Asimetrik Projektör 
   

Armatür Özellikleri: 

 Gövde  : % 30 cam elyaf katkılı fiberglas 

 Reflektör : % 99,9 saflıkta metalize edilmiş alüminyum 

Işık Dağılımı : Asimetrik geniş açılı 

 Cam  : 5 mm ısıya ve darbelere dayanıklı temperli 

 Conta  : Silikon 

 Rakor  : PG 11 

 Kablo  : Silikon 

Uygulama Alanları:  

- Yüksek bina cepleri 

- Stadyumlar 

- Havaalanları 

- Şantiyeler 

- Depolar      (Pelsan Aydınlatma). 

-  
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2. Simetrik Projektörler 

 

 

           Resim 2: Simetrik Projektör 
 

Armatür Özellikleri: 

Gövde  : % 30 cam elyaf katkılı fiberglas 

 Reflektör : % 99,9 saflıkta metalize edilmiş alüminyum 

 Işık Dağılımı : Simetrik geniş açılı 

 Cam  : 5 mm ısıya ve darbelere dayanıklı temperli 

 Conta  : Silikon 

 Rakor  : PG 11 

 Kablo  : Silikon 

Uygulama Alanları:  

- Yüksek bina cepleri 

- Stadyumlar 

- Havaalanları 

- Şantiyeler 

- Depolar   (Pelsan Aydınlatma). 

 

c. Deşarj Lambaları 
 

1. Civa Buharlı Lambalar (Alçak basınçlı-Yüksek basınçlı) 

 
 Civa buharlı-yüksek basınç lambalarında elips şeklinde bir ampul vardır. 

Ampulün içinde kuvars camından ve çift elektrotlu bir deşarj tüpü bulunur. Deşarj 

tüpünün içi civa buharı doldurulmuştur. Lambanın ateşlemesi direkt 220V kent 

akımından iki ateşleme elektrotu yardımıyla olmaktadır. Akım kısıtlaması için verimi 
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30-60 lm/w olup, aynı güçteki bir akkor lambaya değinle üç misli fazla ışık verir. Bu 

lambaların yaşam süresi ortalama 6000 saat kadardır. Yalnızca deşarj tüpünün yaydığı 

ışık mavimtırak beyaz renkli bol miktarda UV(Ultra Viyole) ışını da saçar. Bu nedenle 

ampulün iç çeperi UV ışınlarını görülür ışınlara çeviren bir flüoresans madde ile 

kaplanmıştır. Özellikle beyaz giysilerin bu lambalar altında parlak bir görünüşünün 

olması UV ışımasındandır. Flüoresans maddenin özelliğine göre kırmızı ya da başka 

renklerde ışıkların elde edilmesi olanaklıdır. Civa buharlı lambalar açıldıktan hemen 

sonra tam ışık verirler. Sıcak lamba hiçbir halde tekrar soğumadan ateşleme 

yapmaz.Civa buharlı akkor lambalar ise, civa buharlı lamba ile akkor lambanın 

birleştirilmiş bir şeklidir. Civa buharlı lambalardaki deşarj tüpü yanında volframdan bir 

flaman takılmış olup her iki ışık kaynağı seri olarak bağlanmıştır. Flaman hem ışık 

kaynağı hem de deşarj tüpüne bir ön direnç görevi yapar. Bu nedenle bu lambaların 

dışarıdan bir balasta gereksinmesi yoktur. Civa buharlı akkor lambaların ortalama 

yaşam süresi 6000 saat olup, ışık verimleri 18-281 lm/w arasındadır. Bu lambalarda 

isteğe göre çeşitli flüoresans maddeler ile kaplanmakta ve aydınlatma amaçları için 

caddelerde stadyumlarda kullanılmaktadır (Özkaya, 2000, s.149-150). 

 

2. Metal Halojen Lambalar 

 

Yüksek basınçlı civa buharlı lambalara benzeyen metal halojen lambaların deşarj 

tüpünde civa ya ek olarak indiyum, talyum ve sodyum gibi metal halojenler 

bulunmaktadır. Bu lambaların kullanıldığı yerlerde gerilim dalgalanması %10’u 

geçmemelidir. Yoksa ışık renginin değişmesine sebep olunabilir. Işık renk kaliteleri 

civa buharlı lambalara göre daha iyi seviyededir (Özkaya, 2000, s.151). 

3. Sodyum Buharlı Lambalar (Alçak Basınçlı - Yüksek Basınçlı) 

 

Civa buharlı lambalara bir miktar metal iyodürü katılmak suretiyle renk tonları ve 

ışık verimleri düzeltilmiştir. Bu türde oluşturulmuş lambaların ışık verimleri 92 lm/w 

olup, beyaz tonda ışık verirler. Halojen- Metal buharlı lambalar alternatif akımda bir 

balast üzerinden işletilirler. Ark tüpüne yüksek reaktif metaller eklenmiştir. Bu ilave 

metaller ile civa buharları içinde yüksek basınçla deşarj meydana gelir. Civanın buhar 

haline gelmesi için ignitör ile öncelikle kısa süreli yüksek gerilim uygulanır.Deşarj 
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lambalarının negatif karakteristiği dolayısıyla ateşleme gerilimi, kararlı çalışma 

geriliminden daima büyüktür. Bu nedenle birçok durumda ateşlemeye yardımcı 

olunması gerekir. Birçok lambanın ateşlemesi için yardımcı araçlara ihtiyaç vardır. Bu 

araçlar, ya lambanın bir parçası olarak veya ek bir devre elemanı şeklinde olabilir. 

İgnitör elektrotları ısıtılmaya yarayan bir çeşit transformatördür. Ölçümlerden 

görüldüğü gibi lamba ısınınca uçlarındaki gerilim artmakta akım ise düşmektedir. 

Lamba açıldıktan normal çalışma durumuna gelinceye kadar balast sayesinde akım 

azalır. Birinci ve ikinci Watt metrelerde görülen güç farkı, devrede kullanılan ignitör ve 

balasta harcanan güçten kaynaklanmaktadır (Özkaya, 2000, s.151). 

 
2.5. Aydınlatma Kaynaklarının Seçimi ve Kullanım Önerileri 

 
Aydınlatma kaynaklarının farklı özelliklere göre aşağıdaki şekillerde 

kullanılmaları uygundur: 

• Normal Flamanlı Lambalar 

Kısa süreli çalışmalarda 

Genel amaçlı yerlerde 

• Halojen Lambalar 

Yüksek yoğunluklu aydınlatma 

İyi renk geriverimi gereken yerlerde 

• Tüp Flüoresan 

Gerekli ve kesintili aydınlatma 

Genel amaçlar için 

İyi renk geriverimi gereken yerlerde 

• Kompakt Flüoresan 

İç ortamlarda yüksek kaliteli aydınlatma gereken yerlerde 

• Yüksek Basınçlı Civa buharlı 

Büyük atölyelerde 

Dış ortam aydınlatmalarında 

• Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı 

Dış ortam aydınlatmasında (Civa buharlıların yerini alabilir.) 

Yol aydınlatılmasında 
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Depolama sahalarında 

• Metal Halojen 

Sınırlı kaynak sayısı gerektiren geniş sahalarda (spor sahaları vb.) 

• Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı 

Renk faktörünün önemli olmadığı dış ortam aydınlatmalarında (otoyol, geniş 

depolama sahalarında) kullanılır (Aydınoğlu, 2006, s.15). 

 

2.6. Doğru Aydınlatmanın Seçilmesi 

 

Doğru ampulün seçimi, onun ne amaçla ve nerede kullanılacağına bağlıdır. 

Ampul seçiminde aydınlatma seviyesi, açık kalma süresi ve değiştirilme kolaylığı gibi 

faktörlerin yanı sıra aşağıdaki unsurlar da göz önüne alınmalıdır. Doğru aydınlatmaya 

yaklaştıkça daha fazla para ve doğal kaynaklardan tasarruf edilecektir (İstanbul Teknik 

Üniversitesi Ergonomi Kulübü, 2005). 

 Saatlik Maliyet Verimliliği: Lamba sayısı arttıkça daha uzun ömürlü ve verimli 

olanlarına yatırım yapmak en doğru karardır. Yatırım daha kısa sürede geri ödeme 

sağlar. 

 Başlama Karakteristikleri: Çeşitli tiplerdeki ampullerin ilk çalışma 

karakteristikleri farklıdır. Örneğin, ilk çalışma esnasında manyetik balastlı flüoresan 

lambalar gecikmeli aydınlatırken elektronik balastlı flüoresan lambalar anında 

aydınlatırlar. Manyetik ve elektronik balastlı flüoresanların her ikisi de 1-2 dakika sonra 

tam aydınlığa ulaşırlar. 

 Renk: Standart akkor lambalar sıcak sarı-beyaz bir renk vermektedir. Halojen 

lambalar daha beyazdır. Flüoresan lambalar sıcak sarıdan soğuk beyaza kadar farklı 

renklerde aydınlatırlar. 

 Ağırlık: Özellikle hafif, kırılgan armatür ve içindeki tespit parçaları için lamba 

ağırlığı, karar vermede önemli bir faktör olabilir. Manyetik balastlı kompakt flüoresan 

lambaların ağırlığı elektronik kompakt flüoresanlardan daha fazladır. 

 Yerleştirme: İç mekân kullanımı için tasarlanan lambalar dış aydınlatmada 

kullanılmamalıdır. Örneğin soğuk su ile temas edilmesi durumunda ince camlı lamba 

kırılabileceği için dış aydınlatmada akkor lambalar tavsiye edilmez.  
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 Yönlendirme: Lamba seçiminde ihtiyaç olan yere ne kadar faydalı 

aydınlatmanın yönlendirileceği göz önüne alınmalıdır. Özel (lokal) uygulamalarda 

düşük voltajlı halojen lambalar kısmen spot ışık istenilen çok özel yerleri aydınlatmak 

için uygundur.  

 Ayarlama: Ayar anahtarı mod ayarlama (kısma) yoluyla standart akkor 

lambalarda enerji tasarrufu olanağı, verir. Fakat bütün lamba tipleri, ayar anahtarı 

kullanımına uygun değildir. Belirli bir saatte otomatik olarak lambaları kapatan bir 

saatin monte edilmesi veya çevrede birisi olduğun zaman lambaları açacak optik veya 

ultrasonik sensörlerin kullanılması ile bu anahtarları alternatif şekillerde kullanmak 

mümkündür.  

 Fiyat: En ucuz ampulü seçmek, uzun dönemde para tasarrufu sağlamaz. Çünkü 

lambaların kullanım ömrü boyunca aydınlatma enerjisi maliyeti kendisinin alış 

maliyetinden on kat daha fazla olacaktır. Bu nedenle enerji verimli lambalar başlangıçta 

pahalıya mal olurken düşük faturalar ile yatırım kısa sürede kendisine çok çabuk geri 

döner. 

 Lümen/Watt oranı: Lamba seçiminde etkinlik faktörü (lm/w) yüksek, uzun 

ömürlü, zamanla oluşan ısı akısı düşümü az olan lambalar tercih edilmelidir. Tipik 

akkor bir lambanın lm/w oranı 15:1 iken flüoresan bir lambanın oranı 60:1’dir. 

 Bunların yanında yapılan aydınlatmanın iyi aydınlatma olarak 

nitelendirilebilmesi için aşağıdaki özelliklere de dikkat edilmesi gereklidir: 

 Parlamanın Önlenmesi:  Üzerinde işlem yapılan cisim ve yüzeylerin parlaması, 

esas yapılan işin görülmesini güçleştirdiği gibi, göz uyumunu da zorlar. Parlama; 

aydınlatılmış yüzeylerden bir bölümünün diğerlerine bakarak daha fazla ışık yansıtması, 

aşırı ışıklı görünmesi ya da kaynaktan yansıyan ışığın doğrudan göze yansıtması olarak 

açıklanabilir. Ortamın gereğinden fazla aydınlatılmış olması ve çok yüksek düzeyde 

yansıtma özelliği olan döşeme düzeninin bulunması çoğunlukla kişinin görüşünü 

etkilemeyebilir. Fakat uzun dönemde rahatsız edicidir. Böyle bir durumda, aydınlatılmış 

çevrede yansıtıcı yüzeylerin renk özellikleriyle yansıma faktörü azaltılabilir. 

 Çevrenin aydınlatılmasında, başvurulan her türlü önlem, yeterli rahatlık 

sağlamıyorsa ve çalışma yüzeylerinin parlaması ve ışık yansıtması önlenemiyorsa, ışık 

kaynağının yerini değiştirmek gerekebilir. 
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Işık titreşimlerinin önlenmesi:  Deşarj lambaları (sodyum buharı, Civa buharı 

ya da flüoresan) alternatif akımla çalışırlar ve akım yönü değişikliğinde de yanıp 

sönerek çalışırlar. 50 Hz frekanslı akım kullanan lambalar saniyede bunun iki misli 

yanma ve sönme yaptığı için, bu titreşimler gözle fark edilemezler. “Stroboskopik etki” 

olarak bilinen bu soruna çözüm bulmak için; aydınlatmada kullanılan lambaların yanı 

sıra, farklı bir yanma sönme devri ile çalışan özel ışık kullanılabilir. Kesin bir çözüm de 

ortam aydınlatmasının üç fazlı bir akım kaynağından ve farklı fazlarda monte 

edilmesidir. Yüksek düzeyde aydınlatma gereken yerlerde genellikle üç fazlı akım 

kullanılır. 

Gölgeleme: Bir yerin üzerine düşen ışığın geliş doğrultusunu değiştirerek bazı 

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

keskin görüntüsünü matlaştırmak mümkündür. Normal koşullarda çok iyi görülemeyen 

yüzeylerin daha iyi aydınlatılarak ve ortam ışığında parlayan yüzeylerin 

gölgelendirilerek, netlikle görülmesi ve incelenmesi sağlanmalıdır. 

Renkler ve Işıklandırma: Renkli bir yüzeyin iyi görülebilmesi, o yüzeyden 

yansıyan ışınların yeterli yeğinlikte olmasına bağlıdır. Ayrıca, ortam aydınlatmasının 

yapay olduğu hallerde çeşitli renkler, gün ışığı altındaki görüntülerinden bir ölçüde de 

olsa farklı görülebilirler (İstanbul Teknik Üniversitesi Ergonomi Kulübü, 2005). 
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III. BÖLÜM 
 

BULGULAR 

 

1. MEVCUT HALI SAHALARDAKİ AYDINLATMA DURUMLARI 
 

Araştırmada, resmi kuruluş ve özel sektöre ait halı sahaların aydınlatma 

durumları incelenmiştir. Aşağıda, 5 ilde (Osmaniye, Malatya, İzmir, Manisa, Muğla) 

bulunan 6 adet resmi kuruluşlara ait, 15 adet özel sektöre ait toplam 21 adet halı sahanın 

mevcut aydınlatma durumları ile olması gereken aydınlatma durumları verilmiştir. 

 
1.1. OSMANİYE İLİ HALI SAHA AYDINLATMA DURUMLARI 
 

 1.1.1. Akdeniz Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Akdeniz Spor Tesisi’nin ebatları 30x60 m olup, aydınlatma 

için köşelere yerleştirilen dört direğin her birinde 2 adet 250W projektör bulunmaktadır. 

Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama ve maksimum 

aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar neticesinde 

olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 3: Akdeniz Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
    Şekil 8: Akdeniz Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
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         Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 60x30 = 1800 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

 η  = η p x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

             np =  (E x S) / ØL x η  
  np =   (150 x 1800) / (28000 x 0.438) 

             np = 22,01 (minimum 22 lamba kullanılmalıdır.) 

 

4 direkli sistem için 6x4 = 24 lamba (her direkte 6 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 8 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 60x30 = 1800 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

 η  = η p x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

             np =  (E x S) / ØL x η  
  np =   (300 x 1800) / (28000 x 0.438) 

             np = 44,03 (minimum 44 lamba kullanılmalıdır.) 

 

4 direkli sistem için 11x4 = 44 lamba (her direkte 11 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 8 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 
E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 60x30 = 1800 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

 η  = η p x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

             np =  (E x S) / ØL x η  
  np =   (500 x 1800) / (28000 x 0.438) 

             np = 73,38 (minimum 73 lamba kullanılmalıdır.) 

 

4 direkli sistem için 18x4 = 72 lamba (her direkte 18 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 8 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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 1.1.2. Köşk Spor Tesisi -1 
 

Özel bir işletme olan Köşk Spor Tesisi-1’in ebatları 40x70 m olup, sahanın üzeri 

branda ile örtülmüştür. Halı sahanın üst örtüsü altındaki metal makasta bulunan on adet 

yatağın her birine 2 adet 250W projektör yerleştirilmiştir. Aşağıda spor tesisinin halı 

sahasına ilişkin minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre 

hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar neticesinde olması gereken aydınlatma 

durumları sunulmuştur. 

 

 

 

Resim 4: Köşk Spor Tesisi-1’den Bir Görünüm 
 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

Şekil 9: Köşk Spor Tesisi–1 Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

         Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 70x40 = 2800 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

η  = η p x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

            np = (E x S) / ØL x η  
 np  = (150 x 2800) / (28000 x 0.438)   

            np = 34,24  (minimum 34 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Metal makasta bulunan 10 adet yatağın her birine 4 adet  lamba (toplam 40 

lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü 

üzere saha aydınlatılması için bu sayı 20 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 70x40 = 2800 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

η  = η p x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

            np = (E x S) / ØL x η  
 np  = (300 x 2800) / (28000 x 0.438)   

            np = 68,49 (minimum 69 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Metal makasta bulunan 10 adet yatağın her birine 7 adet  lamba (toplam 70 

lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü 

üzere saha aydınlatılması için bu sayı 20 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 70x40 = 2800 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

η  = η p x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

            np = (E x S) / ØL x η  
 np  = (500 x 2800) / (28000 x 0.438)   

            np = 114,15  (minimum 114 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Metal makasta bulunan 10 adet yatağın her birine 11 adet  lamba (toplam 110 

lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü 

üzere saha aydınlatılması için bu sayı 20 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 1.1.3. Köşk Spor Tesisi -2 
 

Özel bir işletme olan Köşk Spor Tesisi-2’in ebatları 40x70 m olup, sahanın üzeri 

branda ile örtülmüştür. Halı sahanın üst örtüsü altındaki metal makasta bulunan beş adet 

yatağın her birine 2 adet 250W projektör yerleştirilmiştir. Aşağıda spor tesisinin halı 

sahasına ilişkin minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre 

hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar neticesinde olması gereken aydınlatma 

durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 5: Köşk Spor Tesisi-2’den Bir Görünüm 
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Şekil 10: Köşk Spor Tesisi–2 Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

         Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 70x40 = 2800 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

η  = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

            np = (E x S) / ØL x η 
 np = (150 x 2800) / (28000 x 0.438) 

            np = 34,24 (minimum 34 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Metal makasta bulunan 5 adet yatağın her birine 7 adet  lamba (toplam 35 

lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü 

üzere saha aydınlatılması için bu sayı 10 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 70x40 = 2800 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

η  = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

            np = (E x S) / ØL x η 
 np = (300 x 2800) / (28000 x 0.438) 

            np = 68,49 (minimum 69 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Metal makasta bulunan 5 adet yatağın her birine 14 adet  lamba (toplam 70 

lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü 

üzere saha aydınlatılması için bu sayı 10 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 70x40 = 2800 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

η  = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

            np = (E x S) / ØL x η 
 np = (500 x 2800) / (28000 x 0.438) 

            np = 114,15  (minimum 114 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Metal makasta bulunan 5 adet yatağın her birine 23 adet  lamba (toplam 115 

lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü 

üzere saha aydınlatılması için bu sayı 10 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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 1.1.4. Özden Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Özden Spor Tesisi’nin ebatları 40x60 m olup, aydınlatma 

için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı direğin her birinde 2 adet 250W projektör 

bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama ve 

maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar 

neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

 

Resim 6: Özden Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 11: Özden Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 

 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 60x40 = 2400 m2 

  ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

              np = (E x S) / ØL x η 
   np = (150 x 2400) / (28000 x 0.438) 

              np = 29,35  (minimum 29 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 5x6 = 30 lamba (her direkte 5 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 12 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 60x40 = 2400 m2 

  ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

              np = (E x S) / ØL x η 
   np = (300 x 2400) / (28000 x 0.438) 

              np = 58,70  (minimum 59 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 10x6 = 60 lamba (her direkte 10 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 12 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 60x40 = 2400 m2 

  ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

              np = (E x S) / ØL x η 
   np = (500 x 2400) / (28000 x 0.438) 

              np = 97,84  (minimum 98 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 16x6 = 96 lamba (her direkte 16 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 12 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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 1.1.5. Zorkun Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Zorkun Spor Tesisi’nin ebatları 40x60 m olup, aydınlatma 

için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı direğin her birinde 2 adet 250W projektör 

bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama ve 

maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar 

neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

 

Resim 7: Zorkun Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 12:Zorkun Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

         Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 60x40 = 2400 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

np = (E x S) / ØL x η  
np = (150 x 2400) / (28000 x 0.438) 

           np = 29,35  (minimum 29 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 5x6 = 30 lamba (her direkte 5 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 12 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 60x40 = 2400 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

np = (E x S) / ØL x η  
np = (300 x 2400) / (28000 x 0.438) 

           np = 58,70  (minimum 59 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 10x6 = 60 lamba (her direkte 10 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 12 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 60x40 = 2400 m2 

ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

np = (E x S) / ØL x η  
np = (500 x 2400) / (28000 x 0.438) 

           np = 97,84  (minimum 98 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 16x6 = 96 lamba (her direkte 16 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 12 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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1.2. İZMİR İLİ HALI SAHA AYDINLATMA DURUMLARI 
 

 1.2.1. Cemil Şeboy Belediye Spor Tesisi 
 

Bir resmi kurum tesisi olan Cemil Şeboy Spor Tesisi’nin ebatları 30x50 m olup, 

aydınlatma için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı direğin her birinde 3 adet 350W 

projektör bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama 

ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar 

neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

 

Resim 8: Cemil Şeboy Belediye Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 13: Cemil Şeboy Belediye Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 
 

 

         Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

            np = (E x S) / ØL x η 
 np = (150 x 1500) / (30000 x 0.438) 

            np = 17,12  (minimum 17 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 3x6 = 18 lamba (her direkte 3 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması 

minimum aydınlatma düzeyi ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

            np = (E x S) / ØL x η 
 np = (300 x 1500) / (30000 x 0.438) 

            np = 34,24  (minimum 35 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 6x6 = 36 lamba (her direkte 6 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

            np = (E x S) / ØL x η 
 np = (500 x 1500) / (30000 x 0.438) 

            np = 57,07  (minimum 57 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 9x6 = 54 lamba (her direkte 9 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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 1.2.2. Buca Belediye Spor Tesisi 
 

Bir resmi kurum tesisi olan Buca Belediye Spor Halı Sahası’nın ebatları 25x50 

m olup, aydınlatma için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı direğin her birinde 3 

adet 350W projektör bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin 

minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış 

ve bu hesaplamalar neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

 

Resim 9: Buca Belediye Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 14: Buca Belediye Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 
 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x25 = 1250 m2 

  ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

   np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 1250) / (30000 x 0.438) 

    np = 14,26  (minimum 14 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 3x6 = 18 lamba (her direkte 3 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması 

minimum aydınlatma düzeyi ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x25 = 1250 m2 

  ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

   np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 1250) / (30000 x 0.438) 

    np = 28,53  (minimum 29 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 5x6 = 30 lamba (her direkte 5 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x25 = 1250 m2 

  ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

   np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 1250) / (30000 x 0.438) 

    np = 47,56  (minimum 48 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 8x6 = 48 lamba (her direkte 8 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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1.2.3. Yüzok Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Yüzok Spor Tesisi’nin ebatları 25x45 m olup, aydınlatma 

için sahanın yan taraflarına yerleştirilen sekiz direğin her birinde 2 adet 350W projektör 

bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama ve 

maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar 

neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

 

Resim 10: Yüzok Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 15: Yüzok Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 
 

 

          

  Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 45x25 = 1125 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

  η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

              np = (E x S) / ØL x η 
   np = (150 x 1125) / (34000 x 0.438) 

              np = 11,33  (minimum 11 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 2x6 = 12 lamba (her direkte 2 lamba) şeklinde bir aydınlatma 

yapılmalıdır.Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması minimum 

aydınlatma düzeyi ile ortalama aydınlatma düzeyi arasında kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 45x25 = 1125 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

  η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

              np = (E x S) / ØL x η 
   np = (300 x 1125) / (34000 x 0.438) 

              np = 22,66 (minimum 23 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 4x6 = 24 lamba (her direkte 4 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için bu sayı 16 

projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 45x25 = 1125 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

  η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

              np = (E x S) / ØL x η 
   np = (500 x 1125) / (34000 x 0.438) 

              np = 37,77  (minimum 38 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 6x6 = 36 lamba (her direkte 6 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için bu sayı 16 

projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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1.2.4. Şirinyer Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Şirinyer Spor Tesisi’nin ebatları 24x48 m olup, aydınlatma 

için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı direğin her birinde 3 adet 400W projektör 

bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama ve 

maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar 

neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 11: Şirinyer Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 16: Şirinyer Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 48x24 = 1152 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x ηsın 
    np = (150 x 1152) / (34000 x 0.438) 

               np = 11,60  (minimum 12 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 2x6 = 12 lamba (her direkte 2 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır.Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması 

minimum aydınlatma düzeyi ile ortalama aydınlatma düzeyi arasında  kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 48x24 = 1152 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 1152) / (34000 x 0.438) 

               np = 23,20  (minimum 24 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 4x6 = 24 lamba (her direkte 4 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 48x24 = 1152 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 1152) / (34000 x 0.438) 

               np = 38,67  (minimum 39 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 6x6 = 36 lamba (her direkte 6 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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1.2.5. 8 Eylül Spor Tesisi 
 

Bir resmi kurum tesisi olan 8 Eylül Spor Tesisi’nin ebatları 55x110 m olup, 

aydınlatma için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı direğin her birinde 9 adet 400W 

projektör bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama 

ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar 

neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

 

Resim 12: 8 Eylül Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 17: 8 Eylül Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 110x55 = 6050 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

  η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

              np = (E x S) / ØL x η  
   np = (150 x 6050) / (34000 x 0.438) 

              np = 60,93 (minimum 61 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 10x6 = 60 lamba (her direkte 10 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 54 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 110x55 = 6050 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

  η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

              np = (E x S) / ØL x η  
   np = (300 x 6050) / (34000 x 0.438) 

              np = 121,87  (minimum 122 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 20x6 = 120 lamba (her direkte 20 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 54 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 110x55 = 6050 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

  η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

              np = (E x S) / ØL x η  
   np = (500 x 6050) / (34000 x 0.438) 

              np = 203,12  (minimum 203 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 34x6 = 204 lamba (her direkte 34 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 54 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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1.3. MUĞLA İLİ HALI SAHA AYDINLATMA DURUMLARI 
 
 1.3.1. Muğla Galatasaray Spor Okulu Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Muğla Galatasaray Spor Okulu Spor Tesisi’nin ebatları 

25x45 m olup, aydınlatma için sahanın yan taraflarına yerleştirilen sekiz direğin her 

birinde 2 adet 400W projektör bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına 

ilişkin minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar 

yapılmış ve bu hesaplamalar neticesinde olması gereken aydınlatma durumları 

sunulmuştur. 

 

 

Resim 13: Muğla Galatasaray Spor Okulu Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 18: Muğla Galatasaray Spor Okulu Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma 
 

 

 

           Çözüm: E =150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 45x25 = 1125 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 1125) / (34000 x 0.438) 

               np = 11,33  (minimum 11 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 2x6 = 12 lamba (her direkte 2 lamba) şeklinde bir aydınlatma 

yapılmalıdır.Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması minimum 

aydınlatma düzeyi  ile ortalama aydınlatma düzeyi arasında kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 45x25 = 1125 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 1125) / (34000 x 0.438) 

               np = 21,23  (minimum 22 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 4x6 = 24 lamba (her direkte 4 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için bu sayı 16 

projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 45x25 = 1125 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 1125) / (34000 x 0.438) 

               np = 37,77  (minimum 38 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 6x6 = 36 lamba (her direkte 6 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için bu sayı 16 

projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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1.4. MALATYA İLİ HALI SAHA AYDINLATMA DURUMLARI 
 
 1.4.1. Malatya İnönü Üniversitesi Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Malatya İnönü Üniversitesi Halı Sahası’nın ebatları 30x50 

m olup, aydınlatma için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı direğin her birinde 3 

adet 400W projektör bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin 

minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış 

ve bu hesaplamalar neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 14: Malatya İnönü Üniversitesi Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 19: Malatya İnönü Üniversitesi Spor Tesisi ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 1500) / (34000 x 0.438) 

               np = 15,10 (minimum 15 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 3x6 = 18 lamba (her direkte 3 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır.Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması 

minimum aydınlatma düzeyi ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks  (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 1500) / (34000 x 0.438) 

               np = 30,22 ise minimum 30 lamba kullanılmalıdır. 

 

6 direkli sistem için 5x6 = 30 lamba (her direkte 5 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 1500) / (34000 x 0.438) 

               np = 50,36 (minimum 50 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 8x6 = 48 lamba (her direkte 8 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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 1.4.2. Ayyıldız Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Ayyıldız Spor Tesisi’nin ebatları 25x50 m olup, 

aydınlatma için sahanın yan taraflarına 21 adet 250W projektör yerleştirilmiştir. 

Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama ve maksimum 

aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar neticesinde 

olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 15: Ayyıldız Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 20: Ayyıldız Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x25 = 1250 m2 

  ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 1250) / (28000 x 0.438) 

               np = 15,28  (minimum 15 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Sahanın yan taraflarına 16 adet  projektör (her iki yana 8 adet) yerleştirilerek  

aydınlatma yapılmalıdır. Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması 

minimum aydınlatma düzeyi ile ortalama aydınlatma düzeyi arasında kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x25 = 1250 m2 

  ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 1250) / (28000 x 0.438) 

               np = 30,57 ise minimum 31 lamba kullanılmalıdır. 

 

Sahanın yan taraflarına 32 adet  projektör (her iki yana 16 adet) yerleştirilerek  

aydınlatma yapılmalıdır. Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için 

bu sayı 21 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x25 = 1250 m2 

  ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 1250) / (28000 x 0.438) 

               np = 50,96  (minimum 51 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Sahanın yan taraflarına 52 adet  projektör (her iki yana 26 adet) yerleştirilerek  

aydınlatma yapılmalıdır. Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için 

bu sayı 21 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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1.4.3. Polis Okulu 75. Yıl Spor Tesisi 
 

Bir resmi kurum tesisi olan Polis Okulu 75. Yıl Spor Tesisi’nin ebatları 20x40 m 

olup, aydınlatma için sahanın yan taraflarına yerleştirilen sekiz direğin dördünde 3’er, 

dördünde ise 1’er 250W projektör bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına 

ilişkin minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar 

yapılmış ve bu hesaplamalar neticesinde olması gereken aydınlatma durumları 

sunulmuştur. 

 

 

Resim 16: Polis Okulu 75. Yıl Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 21: Polis Okulu 75. Yıl Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 40x20 = 800 m2 

  ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 800) / (28000 x 0.438) 

       np = 9,78 ise minimum 10 lamba kullanılmalıdır. 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 4 direkli sistem 

kullanılarak 3x4 = 12 lamba (her direkte 3 lamba) şeklinde bir aydınlatma 

yapılmalıdır.Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması minimum 

aydınlatma düzeyi  ile ortalama aydınlatma düzeyi arasında kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 40x20 = 800 m2 

  ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 800) / (28000 x 0.438) 

       np = 19,56 ise minimum 20 lamba kullanılmalıdır. 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 4 direkli sistem 

kullanılarak 5x4 = 20 lamba (her direkte 5 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için bu sayı 16 

projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 40x20 = 800 m2 

  ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 800) / (28000 x 0.438) 

       np = 32,61  (minimum 33 lamba kullanılmalıdır.) 

  

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 4 direkli sistem 

kullanılarak 8x4 = 32 lamba (her direkte 8 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için bu sayı 16 

projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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1.4.4. Fantom Spor Tesisi 
 

Bir resmi kurum tesisi olan Fantom Spor Tesisi’nin ebatları 25x45 m olup, 

aydınlatma için sahanın yan taraflarına ve kale arkalarına yerleştirilen altı direkte 

toplam 8 adet 400W projektör bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına 

ilişkin minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar 

yapılmış ve bu hesaplamalar neticesinde olması gereken aydınlatma durumları 

sunulmuştur. 

 

 

 

Resim 17: Fantom Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 22: Fantom Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 45x25 = 1125 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 1125) / (34000 x 0.438) 

               np = 11,33  (minimum 11 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 2x6 = 12 lamba (her direkte 2 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 8 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 40x20 = 800 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 1125) / (34000 x 0.438) 

               np = 22,66 ise minimum 23 lamba kullanılmalıdır. 

 

6 direkli sistem için 4x6 = 24 lamba (her direkte 4 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 8 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 40x20 = 800 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 1125) / (34000 x 0.438) 

               np = 37,77  (minimum 38 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 6x6 = 36 lamba (her direkte 6 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 8 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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1.4.5. Final Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Final Spor Tesisi’nin ebatları 28x50 m olup, aydınlatma 

için sahanın yan taraflarına yerleştirilen sekiz direğin her birinde 2 adet 400W projektör 

bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama ve 

maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar 

neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 18: Final Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 23: Final Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x28 = 1400 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 1400) / (34000 x 0.438) 

               np = 14,10  (minimum 14 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 3x6 = 18 lamba (her direkte 3 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması minimum aydınlatma düzeyi 

ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x28 = 1400 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 1400) / (34000 x 0.438) 

               np = 28,20 ise minimum 29 lamba kullanılmalıdır. 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 5x6 = 30 lamba (her direkte 5 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için bu sayı 16 

projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x28 = 1400 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x η e = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 1400) / (34000 x 0.438) 

               np =  47  (minimum 47 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 8x6 = 48 lamba (her direkte 8 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için bu sayı 16 

projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

 

 

 

 



103 
 

1.4.6. Milenyum Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Milenyum Spor Tesisi’nin ebatları 25x50 m olup, 

aydınlatma için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı direğin her birinde 3 adet 400W 

projektör bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama 

ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar 

neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 19: Milenyum Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 24: Milenyum Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x25 = 1250 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 1250) / (34000 x 0.438) 

               np = 12,59  (minimum 13 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 2x6 = 12 lamba (her direkte 2 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır.Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması 

minimum aydınlatma düzeyi ile ortalama aydınlatma düzeyi arasında kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x25 = 1250 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 1250) / (34000 x 0.438) 

               np = 25,18 ( minimum 25 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 4x6 = 24 lamba (her direkte 4 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x25 = 1250 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 1250) / (34000 x 0.438) 

               np = 41,96  (minimum 42 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 7x6 = 42 lamba (her direkte 7 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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 1.4.7. Santra Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Santra Spor Tesisi’nin ebatları 30x50 m olup, aydınlatma 

için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı direğin her birinde 3 adet 250W projektör 

bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama ve 

maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar 

neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 20: Santra Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 25: Santra Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

   S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

                          ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

                         η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 1500) / (28000 x 0.438) 

               np = 18,34  (minimum 18 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 3x6 = 18 lamba (her direkte 3 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır.Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması 

minimum aydınlatma düzeyi ile sınırlı kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

   S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

                          ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

                         η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 1500) / (28000 x 0.438) 

               np = 36,69  (minimum 37 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 6x6 = 36 lamba (her direkte 6 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

   S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

                          ØL = 28000 lm (250w projektörün ışık akısı) 

                         η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 1500) / (28000 x 0.438) 

               np = 61,15  (minimum 61 lamba kullanılmalıdır.) 

  

6 direkli sistem için 10x6 = 60 lamba (her direkte 10 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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1.5. MANİSA İLİ HALI SAHA AYDINLATMA DURUMLARI 
 
 1.5.1. Manisa Çamlık Spor Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Manisa Çamlık Spor Tesisi’nin ebatları 22x40 m olup, 

aydınlatma için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı direğin her birinde 3 adet 350W 

projektör bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, ortalama 

ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalar 

neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 21: Manisa Çamlık Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 26: Manisa Çamlık Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 40x22 = 880 m2 

  ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 880) / (30000 x 0.438) 

               np = 10,04  (minimum 10 lamba kullanılmalıdır.) 

  

6 direkli sistem için 2x6 = 12 lamba (her direkte 2 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır.Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması 

minimum aydınlatma düzeyi ile ortalama aydınlatma düzeyi arasında kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 40x22 = 880 m2 

  ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 880) / (30000 x 0.438) 

               np = 20,09  (minimum 21 lamba kullanılmalıdır.) 

  

6 direkli sistem için 4x6 = 24 lamba (her direkte 4 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 40x22 = 880 m2 

  ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 880) / (30000 x 0.438) 

               np = 33,48  (minimum 34 lamba kullanılmalıdır.) 

  

6 direkli sistem için 6x6 = 36 lamba (her direkte 6 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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 1.5.2. Manisa Fenerbahçe Spor Okulu Tesisi 
 

Özel bir işletme olan Manisa Fenerbahçe Spor Okulu Tesisi’nin ebatları 23x48 

m olup, aydınlatma için sahanın yan taraflarına yerleştirilen altı adet direğin her birinde 

3 adet 350W projektör yerleştirilmiştir. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin 

minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış 

ve bu hesaplamalar neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 22: Manisa Fenerbahçe Spor Okulu Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 27: Manisa Fenerbahçe Spor Okulu Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 48x23 = 1104 m2 

  ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (150 x 1104) / (30000 x 0.438) 

               np = 12,60  (minimum 13 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 2x6 = 12 lamba (her direkte 2 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır.Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması 

minimum aydınlatma düzeyi ile ortalama aydınlatma düzeyi arasında kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 48x23 = 1104 m2 

  ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (300 x 1104) / (30000 x 0.438) 

               np = 25,20  (minimum 25 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 4x6 = 24 lamba (her direkte 4 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 48x23 = 1104 m2 

  ØL = 30000 lm (350w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η 
    np = (500 x 1104) / (30000 x 0.438) 

               np = 42  (minimum 42 lamba kullanılmalıdır.) 

 

6 direkli sistem için 7x6 = 42 lamba (her direkte 7 lamba) şeklinde bir 

aydınlatma yapılmalıdır. Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha 

aydınlatılması için bu sayı 18 projektör ile sınırlı kalmıştır. 
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 1.5.3. Tevfik Lav Spor Tesisi 
 

Bir resmi kurum tesisi olan Tevfik Lav Spor Tesisi’nin ebatları 50x75 m olup, 

aydınlatma için sahanın yan taraflarına yerleştirilen oniki adet direğin her birinde 2 adet 

400W projektör bulunmaktadır. Aşağıda spor tesisinin halı sahasına ilişkin minimum, 

ortalama ve maksimum aydınlatma düzeylerine göre hesaplamalar yapılmış ve bu 

hesaplamalar neticesinde olması gereken aydınlatma durumları sunulmuştur. 

 

 

Resim 23: Tevfik Lav Spor Tesisi’nden Bir Görünüm 
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Şekil 28: Tevfik Lav Spor Tesisi Ölçüleri ve Aydınlatma Şekli 
 

 

 

           Çözüm: E = 150 lüks (minimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η  
    np = (150 x 1500) / (34000 x 0.438) 

               np = 15,10  (minimum 15 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 12 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 3x6 = 18 lamba (her direkte 3 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması minimum aydınlatma düzeyi 

ile ortalama aydınlatma düzeyi arasında kalmıştır. 
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E = 300 lüks (ortalama aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η  
    np = (300 x 1500) / (34000 x 0.438) 

               np = 30,21  (minimum 31 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 12 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 5x6 = 30 lamba (her direkte 5 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için bu sayı 24 

projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

E = 500 lüks (maksimum aydınlatma düzeyi) 

  S = a x b = 50x30 = 1500 m2 

  ØL = 34000 lm (400w projektörün ışık akısı) 

   η = ηp x Fe x ηe = 0.80 x 0.75 x 0.73 = 0.438 

               np = (E x S) / ØL x η  
    np = (500 x 1500) / (34000 x 0.438) 

               np = 50,36  (minimum 50 lamba kullanılmalıdır.) 

 

Bu halı saha aydınlatması için 8 direkli sistem yerine, 6 direkli sistem 

kullanılarak 8x6 = 48 lamba (her direkte 8 lamba) şeklinde bir aydınlatma yapılmalıdır. 

Ancak aydınlatma şeklinden görüldüğü üzere saha aydınlatılması için bu sayı 24 

projektör ile sınırlı kalmıştır. 

 

Yapılan hesaplamalardan da görüldüğü gibi, halı sahaların mevcut 

aydınlatmaları ile olması gereken aydınlatmaları arasında farklılık vardır. Bu sonuç 

aslında, halı sahalardaki aydınlatmanın halı saha sahipleri tarafından da kullanıcılar 

tarafından da önemsenmediğini ortaya koymaktadır.  
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2. HALI SAHALARIN AYDINLATMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Aşağıdaki tabloda, resmi kuruluşlar ile özel sektörlere ait incelenen halı 

sahaların mevcut aydınlatma durumları ile hesaplamalar sonucu tespit edilen minimum, 

ortalama ve maksimum aydınlatma durumlarının karşılaştırılması yapılmıştır.  

Tablo 2: Halı Sahaların Mevcut Aydınlatma Durumu İle Minimum,Ortalama ve 
Maksimum Aydınlatma Durumlarının Karşılaştırılması 
 

 
 

TESİS TÜRÜ 

 
 

TESİS ADI 

 
 

SAHANIN 
EBADI 

LAMBA GÜCÜ VE SAYISI 

MEVCUT 
DURUM 

150 LÜKS 300 LÜKS 500 LÜKS 

 
 
 
 
RESMİ KURULUŞ 

CEMİL ŞEBOY 30x50 m 18x350W 18x350W 36x350W 54x350W 

BUCA BELEDİYE 25x50 m 18x350W 18x350W 30x350W 48x350W 

8 EYLÜL 55x110 m 54x400W 60x400W 120x400W 204x400W 

TEVFİK LAV 50x75 m 24x400W 18x400W 30x400W 48x400W 

İNÖNÜ ÜNİ. 30x50 m 18x400W 18x400W 30x400W 48x400W 

FANTOM 25x45 m 8x400W 12x400W 24x400W 36x400W 

 
 
 
 
 
ÖZEL SEKTÖR 

AKDENİZ 30x30 m 8x250W 24x250W 44x250W 72x250W 

KÖŞK–1 40x70 m 20x250W 40x250W 70x250W 110x250W 

KÖŞK–2 40x70 m 10x250W 35x250W 70x250W 115x250W 

ÖZDEN 40x60 m 12x250W 30x250W 60x250W 96x250W 

ZORKUN 30x60 m 12x250W 30x250W 60x250W 96x250W 

YÜZOK 25x45 m 16x350W 12x350W 24x350W 36x350W 

ŞİRİNYER 24x48 m 18x400W 12x400W 24x400W 36x400W 

MUĞLA GS 25x45 m 16x400W 12x400W 24x400W 36x400W 

ÇAMLIK 22x40 m 18x350W 12x350W 24x350W 36x350W 

MANİSA FB 23x48 m 18x350W 12x350W 24x350W 42x350W 

SANTRA 30x50 m 18x250W 18x250W 36x250W 60x250W 

AYYILDIZ 25x50 m 21x250W 16x250W 32x250W 52x250W 

FİNAL 28x50 m 16x400W 18x400W 30x400W 48x400W 

MİLENYUM 25x50 m 18x400W 12x400W 24x400W 42x400W 

 POLİS OKULU 20x40 m 16x250W 12x250W 20x250W 32x250W 

NOT: Tablo, halı sahalarla ilgili verilerden yaralanılarak araştırmacı tarafından yapılmıştır. 
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Bu tablo, toplanan verilerden elde edilerek araştırmacı tarafından 

düzenlenmiştir. Tablo–2’de göze çarpan ilk husus incelenen halı sahaların aydınlatma 

düzeylerinin %62’sinin minimum aydınlatma düzeyinde, diğer %38’lik kısmın ise 

minimum aydınlatma düzeyinin bile altında olmasıdır. Bunun  nedeni, halı sahaların 

aydınlatılmasının belirlenen bir standardının olmamasıdır. Diğer nedeni ise, aşağıda 

tablo-3’te görüldüğü üzere aydınlatmanın işletmeye getirdiği maliyeti, işletme 

sahiplerinin minimum düzeyde tutmak istemelerinden kaynaklanmıştır. Yapılan tüm 

hesaplamalarda tesislerde kullanılan lambaların aydınlatma gücü dikkate alınmıştır. 

Minimum,ortalama ve maksimum aydınlatma düzeyleri için de aynı güçte lamba 

kullanılması halinde ihtiyaç duyulan miktarlar hesaplanmıştır. 

Ayrıca aşağıdaki tabloda, Santra Halı Saha Tesisi’nin mevcut aydınlama 

maliyeti ile minimum, ortalama ve maksimum aydınlatma yapılması durumundaki 

aydınlatma maliyetlerinin karşılaştırması sunulmuştur. Halı sahanın mevcut aydınlatma 

durumu ile hesaplamalar sonucunda elde edilen minimum aydınlatma düzeyi için 

ihtiyaç duyulan lamba miktarı tablo-2’de de görüldüğü gibi eşit çıkmıştır. Yani sahanın 

aydınlatılması minimum aydınlatma düzeyinde yapılmıştır. 

Tablo 3: Santra Halı Saha Tesisi’nin Mevcut Aydınlatma Maliyeti İle 
Minimum,Ortalama ve Maksimum Aydınlatma Maliyetlerinin Karşılaştırılması 
 

 
 

TESİS ADI 

 
 

SAHANIN 
EBADI 

 
 

AYLAR 

AYDINLIK DÜZEYİNE GÖRE AYDINLATMA 
MALİYETİ 

MEVCUT DURUM 
(150 LÜKS) 

150 LÜKS 
(min.) 

300 LÜKS 
(ort.) 

500 LÜKS 
(maks.) 

Harcanan 
Güç 

Maliyet Maliyet Maliyet Maliyet 

 
 
 
SANTRA 30x50 m 

 

MAYIS 4115000kw 768 ytl 768 ytl 1536 ytl 2560 ytl 

HAZİRAN 4115000kw 768 ytl 768 ytl 1536 ytl 2560 ytl 

TEMMUZ 3885000kw 718 ytl 718 ytl 1436 ytl 2393 ytl 

AĞUSTOS 4935000kw 912 ytl 912 ytl 1824 ytl 3040 ytl 

EYLÜL. 3660000kw 676 ytl 676 ytl 1352 ytl 2253 ytl 

NOT: Tablo, halı sahalarla ilgili verilerden yaralanılarak araştırmacı tarafından yapılmıştır. 

 
Tablo-3’te göze çarpan ilk husus mevcut durum ile minimum aydınlatma 

düzeyine ait değerlerin aynı olmasıdır. Bunun nedeni yukarıda da bahsedildiği gibi, 

sahanın aydınlatılmasının minimum düzeyde yapılmış olmasıdır. Bunun yanında 

mevcut ve minimum aydınlatma maliyeti ile ortalama aydınlatma maliyeti arasında 
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minimum aydınlatma maliyeti kadar bir fark bulunmaktadır. Maksimum aydınlatma 

maliyetinde ise bu farkın yaklaşık üç kat daha fazla olduğu görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda  hem resmi kuruluşlar hem de özel 

sektör halı sahalarında, aydınlatmaya yeteri kadar dikkat edilmediği, sağlıklı ve verimli 

spor yapabilmek için gerekli olan aydınlatma koşullarının sağlanmadığı ortaya 

çıkmıştır. 
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IV. BÖLÜM 
  

SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 
 

1. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
  

Halı sahalarda insan sağlığı ve verimli spor yapma açısından ideal aydınlatmanın 

teknik bir şartnamesi olmadığı anlaşılmıştır. Ancak, öngörülen belirli  standartlara (en 

az aydınlık düzeyi, aydınlatma direk yüksekliği, homojen aydınlatma ilkesi gibi) göre 

yapıldığı da tespit edilmiştir. İdeal aydınlatılmış bir ortamın oluşturulabilmesi için daha 

az lambayla ve gün ışığına en yakın aydınlatma imkânı sağlayan civalı spot lambalar 

kullanılmıştır.  

Bir müsabakanın oynanabilmesi için gerekli aydınlık düzeyinin; 150 lx < E < 500 

lx olması gerekirken, incelenen halı sahaların minimum aydınlatma düzeyi olan E=150 

lx değere resmi kuruluşlara ait olan 6 adet halı sahadan 4’ünün (%67), özel sektöre ait 

olan 15 adet halı sahadan 9’unun (%60), minimum aydınlatma düzeyi ile ortalama 

aydınlatma düzeyi arasında ise resmi kuruluşlara ait olan 6 adet halı sahadan 1’inin 

(%17), özel sektöre ait olan 15 adet halı sahadan 5’inin (%33) olduğu tespit edilmiştir.  

Buna göre, halı sahaların aydınlatılmasının genellikle minimum aydınlatma 

düzeyinde yapıldığı anlaşılmış, bu durumun ise, halı sahaların aydınlatılmasının 

belirlenen bir standardının olmamasından ve aydınlatmanın işletmeye getirdiği 

maliyetin, işletme sahipleri tarafından minimum düzeyde tutulmak istenmesinden 

kaynaklanmıştır. Bir başka ifadeyle, işletmeciler, en az maliyet ile en çok iş yapabilme 

yolunu tercih etmişlerdir. Böylece yeterli bir aydınlatmayla sporun daha teknik ve 

estetik yapılması, oynayana ve seyredene daha fazla zevk vermesi, sporun daha cazip 

hale getirilerek daha çok insanın spor yapabilme düşüncesi göz ardı edilmiştir. 

Lambaların kenar direklerini tespit edilme yüksekliği konusunda, açık halı 

sahalarda olması gereken minimum 7.5m , kapalı halı sahalarda ise 11-12m yüksekliğe, 

tüm halı sahalarda uyulduğu anlaşılmıştır. Bu durum, direk yüksekliklerinin işletmeye 

ek bir maliyet getirmediğini göstermiştir.  

Halı sahaların aydınlatılmasında kullanılan üç aydınlatma yöntemine (yandan, 

köşelerden ve üstten aydınlatma) göre, resmi kuruluşlara ait toplam 6 adet halı sahanın 

tamamının yandan, özel sektöre ait toplam 15 adet halı sahadan 12’sinin yandan, 2’sinin 
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üstten ve 1’inin de köşelerden aydınlatıldığı, bu şekli ile halı sahaların tamamının 

homojenlik ilkesine uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 

2. ÖNERİLER 
 

Türkiye’de halı sahaların aydınlatma ile ilgili belirli bir standarda uygun 

yönetmeliği bulunmamaktadır. Mevcut olan yönetmelikte de belirtilen “aydınlatma 

sisteminin yeterli olması” metni yoruma açık olduğundan, işletme sahipleri, halı 

sahalarda tasarruf sağlamak maksadıyla işletmelerinin çıkarları doğrultusunda 

yönetmeliği uygulamaktadırlar. Bunun neticesinde yapılan aydınlatma yetersiz 

kalmaktadır. Sporcu ile seyirci arasındaki mesafeden sporcunun bütün hareketlerinin 

rahat izlenememesi, göz kamaşmasıyla oluşabilecek istenmeyen kazalar, hakemin 

müsabakayı daha rahat yönetememesi gibi aydınlatmanın yetersiz kalması ile 

oluşabilecek durumlara da engel olunamamaktadır. 

Sonuç olarak, halı sahalarda ideal aydınlatma yapılabilmesi için uygulanması 

gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir; 

 

1. Halı sahaların aydınlatılması ile ilgili yönetmelik çıkartılmalı ve bu 

yönetmelikte işletmelerin mutlaka aydınlatma standardına uyması zorunlu 

hale getirilmelidir. 

2. Uzman kişiler tarafından  halı sahalara kurulan aydınlatma sistemlerinin 

kontrolleri belirli periyotlarla yapılmalıdır. 

3. Halı saha sahipleri aydınlatmaların etkileri hakkında bilgilendirilmeli ve 

seminerler verilmelidir. 

4. Mevcut bir halı sahanın aydınlatma durumu ile aynı halı sahanın olması 

gereken aydınlatma durumuna uygun bir deney sahası hazırlanarak, elde 

edilen sonuçlara göre aydınlatma düzeyleri ve ideal aydınlatma için ihtiyaç 

duyulan lamba sayılarının belirlenmesinin, yeni bir çalışma olarak ele 

alınmasına, somut ve göreceli olmayan bir standart ortaya konulmasına 

mühendislik açısından ihtiyaç vardır. 
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5. Bu konunun elektrik bilimleri alanında ve doktora düzeyinde daha  kapsamlı 

bir şekilde ele alınmasının, sadece halı sahaların değil, diğer alanların da 

aydınlatılması açısından ihtiyaç vardır. 
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EKLER 

 

EK-1 

AYDINLATMA BİRİMLERİ ve DENKLEMLERİ 

 

Aydınlatma tekniği, bir sistemde ekonomik ve kaliteli bir aydınlık sağlanması 

için gerekli hesap yöntemlerini kapsamaktadır. Bir aydınlatma hesabında genel olarak 

aşağıdaki yöntem kullanılır. 

Aydınlatılacak bölgenin ortalama aydınlık şiddeti, aydınlatma amacına uygun 

olarak ilgili tablodan alınır ve diğer veriler yardımıyla en uygun armatürün cins ve 

miktarı hesaplanır. Hesap yöntemi ve denklemler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

 
Denklem Sembol Açıklama 

Z=
.

.

L

T

Φ

Φ  Z Armatür sayısı 
ØT Gerekli toplam ışık akısı (lm) 
ØL Bir ampulün verdiği ışık akısı (lm.) 

 
 

k=
)ba(h

.axb

+
 

k Bölge indeksi (mahal boyutlarına bağlı olarak) 
a Uzunluk (m) 
b Genişlik (m) 
h Işık kaynağının çalışma düzlemine olan yüksekliği (m) 
H Işık kaynağının zeminden yüksekliği (m) 

H1 Çalışma düzleminin zeminden yüksekliği 
 

ØT=
η

ExAxd  

E Gerekli aydınlık seviyesi (lüks) tablodan seçilir 
A Aydınlatılacak bölgenin alanı (m2) 
d Tesisin kirlenme faktörü (Tablodan seçilir) 
 

η  
Tesisin ışığı yansıtma verimi. Aydınlatma sahasını 
sınırlayan tavan, duvar ve zeminin yansıtma faktörlerine, 
bölge indeksine ve seçilen armatür tipine bağlı olarak 
tablodan seçilir. 
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EK-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL OLARAK LAMBA KAREKTERİSTİKLERİ 

Akkor Flamanlı Lambalar (Enkandesan Lambalar) Halojen Lambalar 

Güçler 15 – 300 W Güçler 10 – 300 W 

Işık akısı 90 – 3.150 lm Işık akısı 60 – 4.200 lm 

Işıksal verim 8 – 16 lm/W Işıksal verim 14 – 25 lm/W 

Renk sıcaklığı 2700 K Renk sıcaklığı 3000 K 

Ra endeksi 100 Ra endeksi 100 

Ortalama ömür 1000 h Ortalama ömür 2.000–4.000 h 

Flüoresan Lambalar ve TC/TC-D/TC-T/TC-DD TİPİ 
 

TC-L Tipi Kompakt Flüoresan Lambalar 
 

Kompakt Flüoresan Lambalar 
 

Güçler 15 – 58 W Güçler 5 – 55 W 

Işık akısı 120 – 5.200 lm Işık akısı 250 –3.500 lm 

Işıksal verim 66 – 89 lm/W Işıksal verim 50 – 87 lm/W 

Renk sıcaklığı 2700 K, 3000 K, 4000 K Renk sıcaklığı 2700 K, 3000 K, 4000 K 

Ra endeksi 85 Ra endeksi 80 

Ortalama ömür Klasik Balast: 12.000 h Ortalama ömür Klasik Balast: 8.000 h 

 Elektronik Balast: 16.000 h  Elektronik Balast: 12.000 h 

Civa Buharlı Lambalar 
 

Metal Halide Lambalar 
 

Güçler 50 – 1000 W Güçler 35 – 400 W 

Işık akısı 1.800 – 58.000 lm Işık akısı 3.100 -20.000 lm 

Işıksal verim 40 – 60 lm/W Işıksal verim 61 – 83 lm/W 

Renk sıcaklığı 3300 K, 4300 K Renk sıcaklığı 3300 K, 4000 K, 5000 K 

Ra endeksi 40 – 60 Ra endeksi 70 – 90 

Ortalama ömür 8.000–16.000 h Ortalama ömür 6.000–10.000 h 

Yüksek Basınçlı Sodyum Buh. Lambalar 
 

Alçak Basınçlı Sodyum Buh. Lambalar 
 

Güçler 35 – 1000 W Güçler 18 – 130 W 

Işık akısı 2.200 -130.000 lm Işık akısı 1.800 -25.000 lm 

Işıksal verim 66 – 138 lm/W Işıksal verim 130 – 200 lm/W 

Renk sıcaklığı 2000 K Renk sıcaklığı 1750 K 

Ra endeksi 20, 40 Ra endeksi Yok 

Ortalama ömür 14.000-18.000 h Ortalama ömür 12.000 h 
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EK-3 

 

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ  

 

Madde 9- Özel beden eğitimi ve spor tesislerinin aşağıda belirtilen niteliklerinden; 

a) Kullanım alanı 8 m2 den az olmamak üzere en az bir soyunma odası, bayan ve 

erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası 

bulunması, spor yapacaklara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık 

bulunması, odaların aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması ısısının 

18 santigrat derecede olması ve hijyenik şartları taşıması, 

b) Kulanım alanı 15m2 den az olmamak üzere en az bir dinlenme salonu 

bulunması, dinlenme salonunun zemini halıfleks, parke v.b maddelerle 

kaplanması, salonun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli 

seviyede olması, 

c) Bayan ve erkek sporcuların birlikte spor yaptığı tesislerde, ihtiyaç duyulmayan 

spor dalları hariç, en az iki duş ve iki tuvaletin soyunma odaları içinde 

bulunması, 

d) Tesiste çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması, 

e) Tesiste spor çalışması yapıldığı yerin ısısının 18 santigrat altına düşmemesi, 

havalandırılmasının, çalışma alanının sporcu sayısına göre yeterli seviyede 

olması, 

f) Tesis zemininin yapılan spor dallarının özelliğine göre tahta, parke, sunta, 

halıfleks v.b malzemelerle kaplanmış olması, açık tesislerde yapılan spor 

dallarının özelliğine göre zemin; ilgili federasyonlarca öngörülen çim, asfalt 

beton ve buna benzer malzemelerle kaplanmış olması, 

g) Tesiste yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır 

bulundurulması, 

h) Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma 

alanında tehlike arz eden keskin, kenarlarının sivri uçlarının darbeyi hafifletici 

yumuşak malzemelerle kaplanmış olması ve direk, sütun, hendek, çukur, toprak 

yığını, ağaç v.b mânialar bulunmaması, 
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i) Çalışma esnasında her spor dalı ile ilgili çalışma gurubunda bulunulan sporcu 

sayısına yeterli olmak üzere spor malzemesi ve yardımcı aletlerin 

bulundurulması, 

j) Özel beden eğitimi ve spor çalışmaları yapılacak tesisi bütün ünitelerinin genel 

sağlığa aykırı şartları taşımaması, 

k) Özel spor tesissinde yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle 

çevrenin rahatsı edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması, 

l) Engellilere ve sporcuların can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması, 

zorunludur. 

 

YÖNETMELİĞİN YAYIM TARİHİ: 15 Ekim 1999 tarih ve 23847 sayılı Resmi 

Gazete, 

DEĞİŞİKLİKLER: 01 Temmuz 2003 tarih ve 25155 sayılı Resmi Gazete, 
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EK-4 

ELEKTRİK DIŞ AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ 

Dördüncü Bölüm 

Plan ve Projelerin Onaylanması; 

Madde - 9:  

Dış aydınlatma tesisini kurmak isteyen kişi veya kuruluşlar özel veya tüzel kişilere 

hazırlattıkları uygulama projeleriyle birlikte, projenin kurulu gücüne göre Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na veya yetkili kuruluşa başvurmak zorundadır. Projeler 

mutlaka aşağıdaki belgeleri içermelidir;  

1. Işık kaynaklarının (lambaların), aydınlatma armatürlerinin ve taşıyıcıların 

tiplerini ve konumlarını gösteren paftalar,  

2. Işık kaynakları (lambalar), aydınlatma armatürleri ve taşıyıcıların teknik ve 

fotometrik ( ışık dağılım eğrileri, verimi, üst ve alt yarı uzay ışık akısı yüzdeleri, 

parıltısı, v.b.) özelliklerini içeren bilgi ve açıklamalar,  

3. Kullanılan armatürlerin fotometrik değerleri ile yapılmış, armatür sayısını, 

yerlerini, yönlendirme açılarını ve sağlanacak aydınlatma kriterlerini veren 

aydınlatma tasarım hesapları,  

4. Elektrik kuvvetli akım tesis projesi.  

Projelerin Bakanlık ya da yetkili kuruluş tarafından kontrolü ve iki ay içinde 

cevaplandırılması zorunludur. 

Uygulama ve Denetim; 

Madde – 10: 

Onaylanmış projelerin uygulamadaki denetlenmesi yetkili kuruluşların 

sorumluluğundadır. Bu yönetmeliğe uymayan lamba ve armatür çeşitleri kullanılamaz. 

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak 
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kurulmuş ve çalışır durumda olan bütün dış aydınlatma tesisleri ile onay alınarak 

uygulama aşamasına gelmiş olan projeler, bu yönetmelik kapsamı dışındadır. Ancak, 

yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, mevcut tesislerdeki ışık kaynakları 

(lambalar) ekonomik ömürleri sonunda, tesis değişikliği gerektirmeyen daha verimli 

tipleriyle, bu yönetmeliğe uygun olarak değiştirilecektir. 

Bu yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Teşkilat ve 

Görevleri Hakkındaki Kanun'un 28'inci Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aynı 

kanunun 2'inci Maddesinin (b) bendi ile 12/8/1993 tarihli ve 505 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile değişik 10'uncu Maddesinin (d) bendi uyarınca 

hazırlanmıştır. 
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EK-5 

 
SUNİ ÇİM HALI SAHA TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.BÖLÜM ALTYAPI İŞLERİ 

a) Hafriyat: Halı saha yapılacak zemin hafriyatı alınarak sıfır kodlu hale getirilir. 

Saha etrafına çevre hatıl kalıbı için 50 cm genişliğinde 40 cm derinliğinde temel 

kazılır. 

b) Çevre Hatıl Betonu: Saha etrafına 30 cm genişliğinde 50 cm derinliğinde kalıp 

bağlanır. İçerisine 8 ve 12 Q luk demir çubuklar kullanılarak hasır yapılır. 

c) Saha yüzey suyunun tahliyesi için, demir hasır yerleştirildikten sonra 3 m 

aralıklarla 30 cm derinliğinde 100 Q luk drenaj boruları yerleştirilecektir. 

Burada dikkat edilmesi gereken, drenaj borularının eğiminin mutlaka dışa eğimli 

yerleştirilmesidir. 

d) Çevre hatıl içerisine teraziye alınarak 3 m aralıklarla 3’lik ankraj boruları 

yerleştirilecektir. 

e) Çevre kalıplarına BS 20 hazır beton dökülür 

f) Çevre betonunu müteakip saha zemini ilk önce 10-15 cm 3 ve 4 nolu mıcırla 

dolgu yapılacak ardından 10 cm 1 nolu mıcır dolgu yapılacaktır. 

  

2.BÖLÜM ÇEVRE DİREKLER VE TEL ÇİT İŞLERİ 

a) Çevre hatıl içerisine yerleştirilen ankraj borularına 7 m yüksekliğinde 79x3 dikey 

borular kaynak yapılacaktır. Dikey borulara üst, orta ve yatay borular kaynak 

yapılacaktır. Üst yatay borular 60x3, orta ve alt yatay bağlantı boruları 48x3 

kalınlığında olacaktır. 

b) Her dört köşede yatay borulara diyagonal takviye yapılacaktır. Sahanın 

dörtkenarındaki dikey borulara uygun aralıklarda 79x3 kalınlığında dikey takviye 

boruları kaynatılacaktır. 

c) Saha konstrüksiyonunu muhkemleştirmek için uzun kenarlar ve kale arkalarına “x” 

şeklinde 3 er adet 48x3 çapraz borular kaynak yapılacaktır. 
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d) Aydınlatma için saha uzun kenarlarına toplam 6 adet 7.50 m yüksekliğinde 79x3 

kalınlığında dikey borular merdivenli olarak imal edilecektir. 

e) Sahaya 1 adet menteşeli kapı yapılacaktır. 

f) İki adet kale direği yapılacaktır. Bu imalatlar 89x3 kalınlığında borulardan 

4x2.2x0.7 olarak imal edilecektir. 

g) Tüm demir imalatı yapıldıktan sonra, 1 kat astar olma üzere 2 kat yağlı boya ile 

istenilen renkte boyanacaktır. 

h) Saha etrafı 3 m yüksekliğinde 5x5 cm göz aralığı, 3.6 mm et kalınlığında, daldırma 

galvanizli ve PVC kaplı tel örgü ile kaplanacaktır. 

i) Tel örgü gerdirerek bağlantı yapıldıktan sonra, saha uzun kenarlarına 3, kale 

arkalarına 4 sıra 4 m kalınlığında çelik halat gerdirilecektir, Gerdirilen çelik halatlar 

klemenslerle bağlanacaktır. 

j) Saha yanları 4 m yüksekliğinde 12x12 cm göz aralığında çift kat 66 no % 100 

naylon iplikten yapılmış file ile kaplanacaktır.  

k) Saha üzeri 15x15 cm göz aralığında tek kat 54 no % 100 naylon iplikten yapılmış 

file ile kaplanacaktır. 

l) Kaleler, 12x12 cm göz aralığında 4 mm % 100 naylon iplikten yapılmış file ile 

kaplanacaktır. 

m) İmal edilmiş olan projektör direklerine 12–18 ad. İthal 400 W metal halide projektör 

monte edilecektir.(20x40 m ebatlarında saha için)  

n) Ampuller 400 W General veya Osram marka olup, bağlantı kabloları TSE belgeli 

kauçuk izoleli 4x4 NYY dir. 

o) Panoya kadar elektrik tesisatı döşenip projektörler çalışır vaziyette teslim 

edilecektir.  
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3.BÖLÜM SUNİ ÇİM HALI 

a) Saha zeminine serilen 1 nolu mıcır 0 kodlu olarak el ile mastarlanacaktır. 

b) Mastarlanan zemin silindir ile sıkıştırılacaktır. 

c) Suni çim halı ile zemini ayırmak için zemin yüzeyine komple keçe serilir. 

d) Saha zeminine aşağıdaki detayda yazılı özelliklerdeki çim halı serilir. 

 

•   Ürün İsmi            : 55mm LSR Çim Halı 
•     Ürün Sertifikaları: ISO 9001: 2000, TSEK 
•     Ugulama Alanı     : Profesyonel Futbol 
•     Üretim Prosesi     : Tufted cut pile 
•     İplik Tanımı         : 100% Thiolon PE LSR ip, fibrile UV dayanıklı 
•     İp D-Tex              : 11.000 D-tex 
•     İplik Kesiti           : en-12mm    kalınlık-100 micron 
•    Taban Bezi          : POLYWEAVE Beaulieu % 100 PP UV stabilized 160 

gr/m2 H06 elyaflı 
•    Sırt Kaplama        : SBR Latex yaklaşık 700 gr/m2, 5mm’lik su drenaj 

delikli 
•    Su Geçirgenlik     : min.390mm/saat 
•    Toplam Hav Boyu  : 57mm 
•    Hav Ağırlığı(ISO 2549) :yaklaşık 1300 gr/m2 
•    Toplam Ağırlık(ISO 18543) : Yaklaşık 2300 gr/m2 
•    Gauge                  : 5/8 
•    Boyuna Sıklık        : 14/10 cm. 
•    Renk                    : Olive Green L=44,5 a=5,9 b=23,5 
•    UV Dayanıklılık    : DIN 53387 6000 saat weather -O-Meter testi 
•    Aşınma                :Taber testi sonucu olumlu DIN 53754  
•    Renk Haslığı         :DIN 54004 (min.7) 
•    Garanti Süresi      : Minimum 5 yıl garantili olacaktır 
 

 

e) Serilen çim halının ek yerlerine 30 cm genişliğinde tutkallanan helmetin bezi 

serilerek ek yerlerinin iyice yapışması sağlanır. 

f) Helmetin bezinde kullanılan yapıştırıcı, çift kompedantlı poliüretan olacaktır. 

g) Saha çizgileri, beyaz ya da sarı olarak 10 cm genişliğinde kesilerek ölçülere 

uygun olarak yerleştirilir. Korner ve taç çizgileriyle tel örgü arasında kalan alan 

kiremit renginde halı üzerinde dokunmuş vaziyette olacaktır. 
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h) Halı içine m2 ye 25 kg gelecek şekilde elenmiş, yıkanmış, fırınlanmış silis kumu 

özel kum dökme ve fırçalama makinesiyle yedirilecektir. 

i) Yedirilen kum üzerine m2 ye 9 kg gelecek şekilde termo plastik yeşil granül 

özel makinesiyle yedirilip, oyun oynanacak vaziyete getirilecektir. Kullanılacak 

granül ortalama 2.5 mm çapında silindirik şekillerde ve homojen yapıda 

olacaktır. Geri dönüşümden mamul olmayan, tamamen yeni, tozsuz, kokusuz ve 

renk vermeyen özelliklerde olacaktır. Ürün FIFA laboratuarlarında test edilmiş 

olmalıdır. Gıda ile temasında zararlı olmadığına dair sertifikası olmalıdır 

(Reform İnşaat). 


