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ÖNSÖZ 

          

         Genel olarak insanların yaptığı yanlış aydınlatma sonucunda, istenen yerlerin 

dışına düşen ışığın neden olduğu olaya “ışık kirliliği” denir. İnsanoğlunun sebep olduğu 

bu olay, başta astronomlar olmak üzere tüm doğaya (insanlar ve canlılara) büyük 

zararlar vermektedir. Gelişmiş ülkelerdeki kadar yüksek düzeyde olmamasına  karşın 

ülkemizde de varolan bu olay maalesef bilinçsizlik sonucu giderek artmaktadır. Konuya 

bir an önce dikkat çekilmediği taktirde  iyi olmayan sonuçlar kaçınılmaz olacaktır. 

         Bu çalışmada, ışık kirliliğinin ne olduğu,  ne gibi zararlar verdiği ve ışık 

kirliliğinden kurtulmak için neler yapılabileceği anlatılmıştır. Gökyüzü ve doğal hayat 

üzerinde olumsuz etkileri bulunan ve enerji israfına sebep olan ışık kirliliğini ortadan 

kaldırabilmek için öncelikle insanlar konu hakkında bilinçlendirilmesi, yetkili kişilerle 

görüşülerek aydınlatma elemanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.  

         Bu çalışmanın hazırlanmasında, yabancı kaynakların Türkçe’ye çevrilmesinde 

yardımlarını esirgemeyen Psikolog Türkcan Kurt’a ve çalışmamın bu hale gelmesinde 

büyük payı olduğuna inandığım hocam Yrd. Doç. Dr. Fehmi Ekmekçi’ye 

yardımlarından dolayı teşekkür ederim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. GİRİŞ 

 

         İnsanlar ateşin keşfinden beri ışığın şu ya da bu biçimini kullanmaktadırlar. Eski 

insanlar ateşin bir kısmını konakladıkları yerin dışına çıkarıp kendilerince güvenlik 

sağlamaya ve ufuklarını genişletmeye çalışmışlardır. Işık onları geceleri derin 

kuyulardan ve iri kayalardan vahşi hayvanlardan  korumuştur. Ufkumuzu genişletme 

tutkusu ışığın daha etkili kullanımı konusunda da önderlik etmiştir. Yağ, mum, gaz gibi 

pek çok madde kullanılmıştır. 1878’de Joseph Swan İngiltere’de ilk akkor ampulün 

patentini almıştır. Edison sayesinde elektriğin kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. 

Edison’dan bu yana ampuller ve aydınlatma elemanları çok değişikliğe uğradılar, 

üretebildikleri ışık bizi daha az elektrikle daha çok aydınlanabilme noktasına getirdi. Ve 

maalesef günümüzde geceyi gündüze çevirme modası başladı. Yönümüzü bulma ve 

çalışma saatlerini arttırma gibi nedenlere ek olarak korunma dürtümüz ve estetik 

anlayışımızdan dolayı gerekli olsun olmasın her yeri aydınlatmaya başladık. Uzunca bir 

süre bu aydınlanma tüm dünyada daha da artarak devam etti. Sonraları astronomlar daha 

önce görebildikleri bazı uzak gökcisimlerini görememeye başladılar, insanlar 

yaşadıkları büyük şehirlerin dışına çıkıp gökyüzünün güzelliğini hatırladılar ve ışıklı 

binalara çarparak can veren kuşları gördüler. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu 

düşünmeden yaptığımız bu ışıklandırma sonucunda hem insanlar hem de diğer canlılara 

büyük zararlar veren, kısaca fazla ışıktan kaynaklanan bir olayla karşı karşıya kaldık ve 

bu olayı “ışık kirliliği” olarak adlandırdık.    

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. IŞIK KİRLİLİĞİ NEDİR? 

         

         Işık kirliliği insanın ürettiği ışığın istenen yerlerin dışına düşmesidir. Bahçelere 

veya yatak odalarının penceresine gelen sokak ışıkları ve reklam panolarına veya 

levhalara vuran ışıklar bunlara örnektir. Sisli bir havada sokak lambalarına, güvenlik 

aydınlatmalarına veya levha ve reklam panoları ile binaların ışıklarına bir baktığımızda 

ışığın istenilen yere düşmediği fark edilir. Bulvar gibi uzunca bir yola bakıldığında 

neredeyse her bir ışık kaynağının enerji israfına neden olduğu   görülecektir. 

Aydınlatma elemanlarının aydınlatmak istedikleri alanda olmadığımız halde ışık 

tarafından aydınlatılıyorsak, bu ışık kaynağının ışığı gereken yere yönlendiremediği ve 

enerji israfına sebep olduğu anlamına gelir. 

         Işık kirliliğini kavramanın belki de en kolay yolu geceleri şehirlere, spor 

sahalarına, park alanlarına ve büyük sanayi sitelerine bakmaktır. Bu yerlerin üzerinde  

gördüğümüz kubbe biçimindeki parlak ışık tam anlamıyla ışık kirliliğidir. Işık 

kirliliğinin bazı bileşenleri vardır: 

 

2.1. Işık Kirliliğinin Bileşenleri 

 

1)  Şehir gök kızarıklığı : Bu, bir şehre uzaktan baktığımızda şehrin üzerinde büyük bir 

yer kaplayan  ve yıldızları görmemizi engelleyen kubbe biçimli ışıktır. Bu da  fazlası ile 

aydınlatılan bir şehirde oturduğumuzu gösteren bir kanıttır. 

2) Işık istismarı: Komşudan, karayollarından, reklam panoları veya levhalardan 

kaynaklanıp iznimiz olmadan evimizin veya işyerimizin üzerine vuran ışıktır. Bu gece 

teybini yüksek sesle dinleyip bizi rahatsız eden birileri olması durumuna benzer bir 

durumdur. 

3) Görsel keşmekeş : Basitçe fazla ışık demektir. Geceleri yolumuzu bulmamızı 

güçleştiren, yaşlıların ve misafirlerin kafasını karıştıran, pek de hoş olmayan bir 

durumdur. 

4) Gereğinden fazla parlaklık : Farları açık bir arabanın üzerimize gelirken ışık 

gözlerimize geldiğinde olur. Parlaklık genellikle yolu, trafik ışıklarını, ve hatta yayaları 

görmemizi zorlaştırır. Parlaklık hakkında söylenebilir pek iyi bir şey yoktur; genellikle 



kötü yönlendirilmiş aydınlatmadan kaynaklanır. Aydınlatma ampulünü görebiliyorsak 

muhtemelen parlaklık üretiyor demektir. 

5) Enerji israfı : Dışarı ve yukarı giden ışık israf ediliyor demektir. Bu israf yalnızca 

Amerika’da bir milyar doları çoktan aşmış ve giderek iki milyara yaklaşmaktadır. Bu 

fiyat bulutların altını, kuşları, uçakları görmek için oldukça yüksek bir fiyattır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. IŞIK KİRLİLİĞİNİN ZARARLARI 

          

3.1. Gökyüzündeki Etkisi (Astronomlar İçin Önemi) 

        

         Işık kirliliğinin en büyük zararı tabi ki gökyüzünü elimizden almasıdır. İnsanlar 

astronominin önemini keşfetmedikçe ışık kirliliği konusuna duyarlı 

yaklaşmayacaklardır. Aslında  hem pratikteki uygulamaları hem de dini ve felsefi 

bağları nedeniyle astronomi tarih ve kültür içerisinde derin kök salmıştır. Gün ve gece 

çevrimini, mevsim dönüşlerini ve uzun dönemli iklim değişikliklerini hala astronomi 

sağlamaktadır. Bilim ve teknoloji ile matematik ve bilgisayar bilimlerinin gelişmesine 

katkıda bulunmaktadır. Kamu ilgisini çeken kendi içinde dinamik kalan bu bilim zaman 

ve uzaydaki yerimiz, kozmik kökenimiz ve çevremiz ile ilgilidir. Ayrıca estetik ve 

duygusal boyutları da vardır: sonsuz ve güzel evreni ortaya koyar, merak, hayal ve keşif 

gibi şeyleri içinde barındırır. İnsanlar için çok büyük önem taşıyan astronomi ve 

özellikle astronomlar için çok büyük önem taşıyan gökyüzü kendi parlaklığına ek olarak 

birde insanlar tarafından gereksiz yere aydınlatıldığında hiç istenmeyen durumlar ortaya 

çıkabilir.  

 

3.1.1. Göğün kendi parlaklığı  

 

         En saf ve temiz çevrelerde bile göğün kendi minimum parlaklığı vardır. Bu 

parlaklığın dört kaynağı vardır. Üst atmosferdeki donuk, kalıcı ve düşük yeğinlikli 

aurora, atmosferdeki gaz ve toz sebebiyle dağılan yıldız ışıkları, gezegenler arası tozdan 

yansıyan güneş ışığı (Zodyak’a ait ışık) ve bilinmeyen yıldız ve bulutsulardan 

kaynaklanan donuk bir artalan ışınımıdır. (Aurora gece saatlerinde ve mevsimsel olarak 

değişse de ortalaması oldukça iyi bilinir ve on bir yıllık güneş lekeleri çevriminde 

maksimum düzeye çıkar.) Belki de olmasaydı daha iyi olurdu denilebilecek göğün 

normal parlaklığının küçük etkisinin üzerine, insanoğlunun yaptığı yanlış 

aydınlatmadan kaynaklanan büyük etki de eklendiğinde neredeyse astronomik 

gözlemlerin büyük şehirlerde yapılması imkansız hale gelmektedir. 

         Bu özellikleri belirttikten sonra astronomlar için zararlı ışığın hangisi olduğuna 

bakmakta yarar vardır : 



         Özellikle ufka yakın (yatay) ışık tahripkardır. Yüksek bir doğrultuya yönlenmiş 

ışık genellikle en tahrip edici türden değildir. O hızlıca yükselir ve astronomların bir 

hava  kütlesi olarak adlandırdıkları atmosfer katmanından geçerek uzaya kaçar. Diğer 

taraftan ufkun üzerinde 10 derece doğrultusuna yönlenmiş bir ışık demeti 5.6 kat daha 

büyük bir atmosfer hava kütlesinden geçerek tüm yolu kirletir. Tam yatay doğrultudaki 

bir ışık demeti ise 10 kat daha büyük hava kütlesi kirletir ve geriye uzaya kaçacak çok 

az ışık kalır. 

         Bu durum ters yönden gelen yıldız ışıklarının atmosferde sönümlenmesi ile 

karşılaştırılabilir bir durumdur. Bir ışık demeti deniz seviyesinde dik olarak 

yayıldığında atmosfer tarafından yalnızca yüzde 20-30 u soğurulur veya saçılır. Kalan 

kısmı hiçbir kayba uğramadan uzaya çıkar. Aynı ışık demeti ufkun 5 derece yukarısına 

doğru yönlendiğinde ise yüzde 90 ı soğurulur veya saçılır. Kilometrelerce yol boyunca 

bu soğurulma ve saçılma toplandığında üç dört kez daha fazla zarar verdiği söylenebilir. 

(bu durum aeresoller göz önüne alınmadan temiz hava için geçerlidir).  

         Amatör astronomlar için durum şimdilik çok kötü görünmemektedir. Onlar 

teleskoplarını alıp ışık kirliliğinin daha az olduğu yerlere gidebilirler ve gözlemlerini 

burada rahatlıkla yapabilirler veya saçma bir çözüm gibi görünse de teleskoplarını en 

azından kendi çevrelerinden kaynaklanan kirlilik sorununu çözmek için branda ya da 

benzeri tarzda bir eşya ile örtebilirler.  

         Profesyonel astronomlar, hava kirliliğinin ve şehir göğü parlaklığını olmadığı 

yerlerde büyük teleskoplarla görülebilir parlaklıktaki nesneleri gözlemlemek 

ihtiyacındadırlar. Örneğin evrenin oluşumu ile ilgilenen bilim adamları dünyadan çok 

çok uzaktaki galaksilerin veya quasarların ışıkları ile çalışmak zorunda kalabilirler. Bu 

ışıklar bize evrenin en uzak köşelerinden belki de hayati önem taşıyabilecek bilgiler 

taşımakta ve dünyamızın nasıl oluştuğunu kavramamıza yardımcı olmaktadır. Fakat bu 

nesnelerden gelen ışık ışınları sayısız ışık yılı mesafeyi kat ettikten sonra 

yolculuklarının en son noktasında gökyüzünde insanoğlu tarafından yapılan yanlış 

ışıklandırma nedeniyle kaybolabilmektedirler. Tabii ki bu durum çalıştıkları konu ister 

görünür bölgede ister radyo bölgede olsun tüm astronomlar için değişmezdir. Her ne 

olursa olsun astronomlar milyonlarca ışık yılı öteden gelen ışık ışınlarıyla 

uğraşmaktadırlar ve bu ışık gökyüzünde insanoğlundan kaynaklanan bir sebepten dolayı 

yok olmamalıdır. 



         Hubble uzay teleskopu gibi uzayda yerleşik teleskoplar belki de bu soruna bir 

çözüm seçeneği sunmaktadırlar. Ne var ki yerdeki büyük teleskoplar yalnızca kolay 

erişilebilir olmaları ve kuruluş ve işletimlerinin daha ucuz olması sebebiyle bile her 

zaman kullanılması gereken aletlerdir. Geçmiş yıllarda bazı astronomların elde ettiği 

deneyimlere göre uzayda yerleşik teleskoplar çağında bile yerde kurulu olan 

teleskoplara olan ihtiyaç azalmayıp aksine artmıştır. Yerde kurulu olan teleskoplar 

gözlemsel astronominin temelini oluşturmaktadırlar. Tabii bu durum yalnız ve yalnız 

teleskoplar ışık kirliliğinden korunabildikleri sürece geçerlidir. Eğer ışık kirliliği 

konusunda gerekli önlemler alınmaya başlanmazsa, yerden yapılan astronomik 

gözlemlerin, yirmi birinci yüzyıl ortalarına doğru büyük bir çıkmaza gireceği ortadadır.  

         Amerikalı astronom Arthur Upgren’in yaptığı gözlemler olayı gayet iyi 

açıklamaktadır: 

         “Connecticut Middletown’ da epeyce zenit gözlemleri yaptım : Bir nokta 

Wesleyan Üniversitesinin kampusu diğeri ise  iki mil uzakta yarı kırsal bir banliyödeki 

evim. Kampus son zamanlara dek normalden 20 kat fazla parlaklığa sahipti.evimin 

civarı ise 4-5 kat daha parlaktır. İki millik bir alandaki değişim inanılmazdı. 

Samanyolu’nu bile göremezken iyi akşamlarda Sagitarius ve Scutum bile görünüyordu. 

1994’te üniversite, gözlemevinin de bulunduğu bloğun aydınlatıcılarını iyi , korumalı 

aydınlatıcılarla değiştirmeye karar verdi. Zenitteki gök parlaklığı 0.60, 0.70 şiddetinde 

bir iyileşme gösterip yarı yarıya azaldı.” 

         Bu gözlemler yerel ışıkla ilgilenmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Sonucu görebilmek için bir şehrin tamamının değişmesine gerek yoktur. 

         Bugüne kadar astronomları ışık kirliliğinin etkisinden bir nebze olsun 

kurtarabilmek için geliştirilen tek aygıt ışık kirliliği filtreleridir. 

         

3.1.2. Işık kirliliği filtreleri 

          

         Işık kirliliği olan bir alanda, eğer kirlilik temelde (esas olarak) düşük basınçlı 

sodyum aydınlatıcılarından kaynaklanıyorsa astronomik fotoğraflar çekmek isteyenler 

için makinelerinde kullanabilecekleri filtreler mevcuttur. Bunlar ideal olmasalar da 



karanlık bir alan bulmak için çok uzak mesafeler kat etmeden fotoğraf çekmenin tek 

yolu olabilir. 

         Uygun bir kaç tane filtre vardır, bunlardan biri Lumicon düşük basınçlı sodyum 

filtresidir. Bu filtre düşük basınçlı sodyum aydınlatıcılarının ürettiği dar dalga 

boylarındaki ışığı bloke ederek çalışır. Yüksek basınçlı sodyum aydınlatıcılarının daha 

geniş bantları olduğundan yıldızlardan veya bulutlardan gelen ve kaydetmek istediğimiz 

ışığı, tamamıyla  durdurmadan bunları filtrelemek kolay değildir. 

         Bu tür filtrelerin pahalı olması ve teleskopun objektifine yerleştirilemeyecek kadar 

küçük olmaları gibi iki sorunu vardır. Bunları yalnızca ya kamera merceğinin önünde ya 

da kamera ile teleskop arasında kullanabilirsiniz. 

         Aşağıdaki iki fotoğrafta filtre kullanmanın etkisi görülmektedir. Fark oldukça 

belirgindir. Fotoğraflar gece göğünde düşük basınçlı sodyum ışığı ile alınmıştır. 

                                                   

Şekil 1.a Filtre kullanmadan                          Şekil 1.b Filtre ile  

         Görüldüğü üzere ışık kirliliği filtreleri şimdilik yalnızca fotoğraf makineleri 

içindir. Fakat teleskoplar için kullanılabilecek olan ışık kirliliği filtreleri konusunda 

çalışmalar devam etmektedir. 

         Yine de eğer ışık kirliliğinin ve hava kirliliğinin hat safhada olduğu bir yerde 

çalışmak zorunda kalınırsa şu koşullara dikkat edilerek gözleme çıkmak yararlı 

olacaktır. 

         Gündüz gökyüzünün özellikle ufka yakın kısmının rengine baktığımızda gökyüzü 

ne kadar mavi ise gecenin o kadar karanlık geçmesi muhtemeldir. Gündüz vakti 

beyazlık, güneş ışığının küçük parçacıklar tarafından saçıldığının bir  belirtisidir ve 

geceleri de aşağıdan gelen yapay ışığı aynı şekilde etkilerler. Öğleden sonraki koyu 

mavi gök, karanlıktan sonra saydam bir gök demektir. 

         Kuru hava bir başka iyi işarettir. Üst atmosferde hafif sis yoksa da yüksek nem, 

çiği veya sisi aşağı getirebilir.  

http://www.dark-skies.freeserve.co.uk/cfds/without.jpg


         Hava kirliliği sorunları: Mavi gökteki beyaz çiğ veya sis küçük katı parçacıklarda 

yoğunlaşmış su damlacıklarıdır. Bu küçük parçacıklar ise sanayi ve enerji 

kuruluşlarından gelen sülfat tozlarıdır. Bunlar da asit yağmurlarının habercisidirler. 

Amerika’daki sülfür yayılması 1970’te en üst noktasına ulaşmış bu gün ise o noktadan 

yüzde 30 geriye dönülebilmiştir. Bu düşüşün sürüp sürmeyeceği yani eski duruma 

dönülüp dönülmeyeceği henüz belli değildir. Fakat Amerika’da 1970’te imzalanan 

temiz hava sözleşmesi Amerikalılar için 90’lı yıllara başka türlü sahip olunamayacak bir 

gökyüzünü bırakmıştır.  

        Şehirde esen serince bir rüzgar da şahane bir gecenin habercisi olabilir. En rüzgarlı 

şehir akşamları, genellikle en karanlık olanlardır. Gelip geçen bir hortum veya tipi, 

ardında çok seyrek görülen bir karanlık bırakır.  

 

3.2. Şehirlerin Aydınlanmasından İleri Gelen Gök Parlaklığı Düzeyinin 

Hesaplanması 

 

         Şehirlerdeki bulvar, cadde, sokak gibi yerlerde yapılan aydınlatmadan, işyeri ve 

evlerin güvenlik aydınlatmalarından ve reklam panoları ile levhaların 

aydınlatmalarından ileri gelen parlaklığa kentsel gök parlaklığı adı verilir. 

         Kentsel gök parlaklığını tahmin etmek için kullanılan formül “Walkers Yasası” 

olarak bilinir. Bu formül Mark Walker tarafından onun California Eyaletindeki 

şehirlerde yaptığı gök parlaklığı ölçümlerine dayandırılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu 

gözlem yerinin gök parlaklığını tahmin etmek için kullanılabilir. Şehir ışıkları denen 

kaynağa d kilometre uzaklıktan ve 45 derecelik zenit açısıyla bakıldığında formül için 

         I = 0.01 * P * d-2.5  bağıntısı verilmektedir. 

         Burada I ; Doğal arka fon gök parlaklığı düzeyi üzerindeki artma miktarı, P          

şehrin nüfusu  ve d ise kilometre biriminde şehir merkezinden olan uzaklıktır. 

         Örneğin I = 0.02’nin anlamı, şehir doğrultusunda ufuk ve zenit arasındaki 

değişme, doğal arka fon üzerinde ek olarak %2’lik bir gök parlaklığı etkisi var demektir 

ve I = 1.00’ın anlamı ise gök parlaklığı doğal arka fonun iki katı demektir. Çünkü artış 

%100 olmuştur. 



         Denklem, ortalama parlaklığın insan başına 500 ve 1000 arasında olduğu uygun 

yerlerde iyi sonuç verir. Büyük şehirlerde her bir insan için daha fazla ışık yayılır ve 

belki gök parlaklığı formülün verdiğinden daha büyük olur. Örneğin gözlem yerinden 

100 kilometre uzakta bulunan ve nüfusu 1.000.000 olan şehir formülün verdiği 

değerden %10 kadar daha fazla olan gök parlaklığı oluşturabilir. 

         Örneğin ; gözlemcinin şehirden uzaklığı verilen ve gök parlaklığı doğal arka 

fonun % 10 üzerinde olan bir yerin nüfusunu hesaplayabiliriz. Bu gök parlaklığı düzeyi 

başlangıç gök arka fonundaki düşme  için önemlidir. 

                                      Çizelge 1. Uzaklık ve nüfus arasındaki ilişki 

Uzaklık (d) 10 km 25 km 50 km 100 km 200 km 

Nüfus (P) 3160 31250 177000 1000000 5660000 

              

         Diğer bir örnek olarak; Aşağıdaki şehirler nedeniyle Kitt Peak gözlemevindeki 

gök parlaklığı etkisini inceleyelim. 

         Çizelge 2. Uzaklık ve nüfusun gök parlaklığındaki artma üzerindeki etkisi 

          Nüfus           Uzaklık               I 

         Tucson          500.000             60 km     0.18 (% 18 artış) 

         Phoneix       1.250.000           160 km          0.04 

           Sells             5.000             16 km         0.05 

 

Eğer Tucson’un nüfusu 1.000.000’ a ulaşırsa o zaman I = 0.36 ve eğer Avra Walley 

(d=30km)’deki nüfus 250.000’ e ulaşırsa I = 0.51 olacaktır. Düşük gök parlaklığını 

garantilemeyi denemek bir mecburiyettir. Özellikle gözlemevine yakın bir yerde 

meydana gelen nüfus artışının niçin endişe verici olduğu kolayca görülebilir.  

        3. bir örnek olarak uzaklığın gök parlaklığındaki azalma üzerindeki etkisine 

bakalım. Bu etki aşağıdaki çizelgeden kolayca görülebilir.  



                        Çizelge 3. Uzaklığın gök parlaklığı üzerindeki etkisi 

 

Uzaklık(d)     10      20      30      40      50      60      80 100 km 

Işık düzeyi    316      56      20      10       6       4       2     1 

3.3. Gök Parlaklığının Büyük Teleskoplar Üzerindeki Etkisi  

 

Etkin açıklık kaybı ve şehrin gök parıldamasından kaynaklanan kayıp değeri 

         Aşağıdaki çizelgede X gök parlaklığı düzeyidir. 1.00 değeri insanlardan 

kaynaklanmayan, doğal gök parlaklık düzeyini gösterir. 1.20 değeri gök parlaklığında, 

insandan kaynaklanan, % 20’lik doğal gök parlaklık düzeyindeki artıştır. 2.00 değeri 

doğal düzeyin 2 katıdır ve tablo bu şekilde devam eder. 

         Çizelge 4. Gök parlaklığının 4 metrelik açıklığa (çapa) sahip teleskopa etkisi   

     X Eşdeğer açıklık (m) Eşdeğer açıklık (inç) Başlangıç değerinin yüzdesi    

1.00 4.00 157 % 100 

1.10 3.81 150 % 88 

1.20 3.65 144 %78 

1.25 3.58 141 %74 

1.50 3.27 129 %58 

2.00 2.83 111 %39 

3.00 2.31 91 %23 

5.00 1.79 70 %11 

 

 



                       Çizelge 5. Gök parlaklığının varolan bazı teleskoplara etkisi 

Gözlemevi Teleskop X   Eşdeğer açıklık(m) Eşdeğer açıklık (inç) % değer 

Kitt Peak 4 metre 1.06 3.89 152 % 93 

Mount Palomar 5 metre 2.00 3.58 141 % 39 

Lick  3 metre 3.00 1.75 69 % 22 

Mt. Wilson 2.5metre 5.00 1.14 45 % 11 

        

         Çizelgelerde eşdeğer açıklığı (çapı) hesaplamak için kullanılan denklem; 

      eşdeğer açıklık =  
X

ÇAP 2

  

       1990 yılında 4 metrelik bir teleskopun fiyatı yaklaşık 10 milyon dolar, 8 metrelik 

teleskopun fiyatı yaklaşık 65 milyon dolar, 10 metrelik teleskopun fiyatı yaklaşık 120 

milyon dolar ve 16 metrelik bir teleskopun yaklaşık fiyatı 420 milyon dolardı. Şehirsel  

gök parlaklığındaki artış bu nedenle astronomide çok büyük ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır.  

         Işık kirliliğini engellemek ve ondan korunmak üzere yapılan bütün bu 

çalışmalarda bilim adamları tarafından harcanan zaman bile ışık kirliliğinin astronomlar 

için ne kadar zararlı olduğunu gözler önüne sermektedir. Ayrıca, zaman ilerledikçe 

ondan kurtulmak imkansız hale gelmektedir. 

         

3.4. Enerji İsrafı ve Işık Kirliliği 

 

         Işık kirliğinin tek zararı tabii ki yalnızca gökyüzünü kirletmesi değildir. Yanlış      

aydınlatmanın sebep olduğu enerji israfı da yadsınamayacak kadar fazladır. Fazla ışık, 

hem fazla enerji tüketilmesine neden olur. Hem de bu tüketilen enerji ekonomi ve çevre 

üzerinde olumsuz etkilere yol açar. 



         Eğer söz konusu olan birkaç aydınlatıcı olsaydı bu hiç önemli olmayabilirdi ama 

eğer bir ülkedeki şehir ve banliyölerdeki binlerce ve hatta milyonlarca aydınlatma 

elemanını düşünecek olursak bunların sebep olduğu büyük enerji kaybı, çevre üzerinde 

yol açtıkları gereksiz etkiler, emniyeti ve güvenliği tehlikeye atmaları ve başlı başına 

kötü görünmeleri hiçte azımsanacak şeyler değildir. 

         Işık üretmek için elektrik enerjisi harcanır. Sokak lambalarının ışığının %40’ı 

istenilen alanın dışına düşmektedir ve dolayısıyla geniş bir alana hatta gökyüzüne doğru 

yayılıp israf olup gitmektedir. 

         Elektriğin üretiminde çoğunlukla petrol veya nükleer reaktörler kullanılır. Ne 

yazık ki enerji üretiminin bu yöntemleri doğaya zarar veren yöntemlerdir. Kömür ve 

petrolün yanması havaya karbondioksit ve sülfür bileşikleri yayar.  Karbondioksit 

küresel ısınma sorununu arttıran bir yeşil gazdır. Sülfür bileşikleri de bulutlardaki suyla 

teması sonucu erir ve asit yağmuru üretir. Nükleer reaktörler ise radyoaktif atıklar üretir 

ve bunların güvenli bir biçimde imhaları son derece masraflıdır. Randımansız 

aydınlatma elemanlarının göze doğrudan gelen ışıkları gereğinden fazla parlaklık üretir. 

Gereğinden fazla parlaklık özellikle kötü hava koşullarında araba kullanırken görmeyi 

güçleştirir ve bu ayrıca güvenli alanı görmeyi güçleştirdiği için güvenliği tehlikeye atar. 

         İsraf edilen bu ışık için kullanılan elektrik de bedava değildir. Şehrin sokak 

lambalarının elektriği ödediğimiz vergilerden ödenmektedir. İşletmeler maliyet 

artışlarını sattıkları ürün ve hizmetlere yansıtırlar. İlk bakışta büyük bir para olarak 

görünmese de binlerce randımansız sokak aydınlatıcısı da, toplam olarak büyük bir 

meblağ tutmaktadır. 

        Yanlış aydınlatmanın Amerika’daki maliyeti yaklaşık olarak iki milyar dolardır ve 

İngiltere için bu meblağ 50 milyon sterlin yöresindedir. Bu ülkeler karşı karşıya 

kaldıkları bu sorunun ciddiyetini kavramış ve konuyla ilgili olarak gereken önlemleri 

almaya başlamışlardır. Türkiye için maalesef henüz bu konuda yapılmış bir hesaplama 

yoktur ama sokak aydınlatmalarının yaklaşık %40’ının gereksiz ışığa sebep olduğu 

düşünülürse sokak aydınlatmaları için harcadığımız toplam enerji maliyetinin yaklaşık 

% 40’ı “ceplerimizden boşuna çıkan paradır” demek yanlış olmaz. 

        Kısacası Türkiye’deki ışık kirliliği tam anlamıyla engellenebilirse bu fazladan 

yapılması gereken bir elektrik santralinin kurulması gerekliliğini ortadan kaldırabilir, 



termik santrallerden birinin kapatılmasını sağlayabilir  veya büyük tartışmalara neden 

olan nükleer santralin yapımını engelleyebilir. Bu da bize daha temiz bir çevre sağlar ve 

cebimizden çıkacak olan bir miktar parayı kurtarabilir. Ayrıca sevindirici bir durum da 

şu olabilir: ülkemiz gelişmekte olan ülkeler arasında yer aldığından diğer gelişmiş 

ülkelerin şimdi kurtulmaya çalıştıkları bu beladan daha henüz yolun başındayken 

kurtulabilir. En azından ışık kirliliğinden kurtulmak için ülkemizin harcayacağı meblağ 

gelişmiş ülkelere göre çok daha az olacaktır.  

        Işık kirliliği yalnızca astronominin çıkmaza girmesine, enerji israfına, çevre 

kirliliğine ve maddi kayba yol açmayıp bunlara ek olarak doğal yaşama da zarar 

vermektedir. 

        Bazı hayvanların özellikle kuşların yoğun ışıklandırma nedeniyle gece ve gündüzü 

birbirinden ayırmakta zorluk çektiği görülmüştür. Kimi kuş türleri milyonlarca 

kilometre yol alırken yönlerini takımyıldızlardan bulmaktadırlar ve gökdelenlerden veya 

projektörlerden yayılan ışık onları çeker ve kuşlar binaların veya projektörlerin etrafında 

dönmeye başlarlar bunun sonucu olarak ya yere düşerler yada binalara çarpıp ölürler. 

        Deniz kaplumbağalarının nesilleri ışık kirliliği nedeniyle tükenmek üzeredir. 

Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre mercanlar üzerlerine düşen aşırı ışık 

nedeniyle renklerini veren mikroskobik bitkileri kabul etmemekte, beyazlaşmakta ve 

strese girmektedirler. 

        Görüldüğü gibi ışık kirliliği neredeyse hayatımızın içine kadar gelmiş ve her an 

bize zarar vermektedir. Ayrıca verdiği zarar da bizimle sınırlı kalmayabilir. Yine de 

bizler şanslı sayılırız. Çünkü en azından gökyüzüne baktığımızda yıldızları büyük 

şehirlerden hala net olarak görebiliyoruz. Belki de ileride yeni nesiller gökyüzünün o 

muhteşem güzelliğini yalnızca planetaryumlarda görebilecekler ve belki de 

Samanyolu’nu yalnızca bir çikolata markası olarak bileceklerdir.  

 

 

 

 

 



                           
 
                                       Taksim Meydanı İstanbul, 1999 (foto: Sibel YAZGAN)       
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           Şekil 3. Işık kirliliğinin Türkiye’deki etkisini gösteren uydu fotoğrafı 

                          (ışık kirliliğinin fazla olduğu yerler açıkça görülmektedir.) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
                       Şekil 4. Amerika’daki kirliliğin boyutunu gösteren uydu fotoğrafı 

 

 

 

 

 

 

    



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                      Şekil 5. Orta Avrupa’daki ışık kirliliğini gösteren uydu fotoğrafı 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                          Şekil 6. Japonya’daki ışık kirliliğini gösteren uydu fotoğrafı 

 

 

 

 

 

 

4. IŞIK KİRLİLİĞİNİ ENGELLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 



     

         Işık kirliliğini engellemek için yapılması gerekenlere geçmeden önce öncelikle 

ışık kirliliğine neden olan etmenler arasında ilk sırada yer alan dış aydınlatma 

elemanlarını ele alalım.  

         Işık kirlenmesinin etkilerini azaltacaksak  dış aydınlatmada kullanılan elemanları 

iyi ve kötü yanlarıyla öğrenmeliyiz. Aydınlatma elemanlarının bazıları enerji tasarrufu 

yaparlar, ışığı gereken yere yönlendirirler, ve gece ortamının havasına katkıda 

bulunurlar. Bazıları ise enerji israf ederler, ışığı bütün yönlere saçarlar,  gereğinden 

fazla parlaklık üretirler ve gecenin güzelliğini bozarlar.  

          

4.1. Aydınlatma Elemanları 

        

4.1.1 Kirliliğe neden olan elemanlar 

1) Karpuzlar ve benzer elemanlar : Genellikle, içinde lamba ampulü bulunan saydam  

veya yarı saydam ve bir ucu açık silindir veya kürelerden oluşurlar. Gündüz vakti açık 

değilken çok çekici görünürler. Hatta belki de bu yüzden seçilip alınırlar. 

         Bunlar geceleri açıkken ışığı gereken yere değil de her yana saçtıklarından ışığın 

yarısından fazlası yukarıya çıkar, gök parlaklığını  arttırırlar kenarlarda da kızarıklığa 

sebebiyet verirler bu yüzden de kötüdürler. Kalan ışığın da çoğu bizim ihtiyacımız olan 

şeyleri görmemizde pek işe yaramaz.  

         Reklam panoları ve tabelalar aşağıdan aydınlatılırlar. Pek çok şehirde aydınlatma 

yine maalesef yukarıdan değil aşağıdandır. Geceleri özellikle sis varken reklam 

panolarına veya levhalara bakılırsa  ışığın büyük bir kısmının onların yüzeyine 

çarpmadan, bir kısmında da çarptıktan sonra yukarıya gittiği görülür. Bunlar şehir gök 

parlaklığına en kötü etkiyi yapan kötü tesisatlardır. Bu tür tesisatları yararlı hale 

getirmek için yukarıdan aydınlatmak gerekir. Böylece ışığın hemen hemen tamamı 

panoya yönlenecek ve panodan dönen ışık önce yere çarparak sonra göğe yükselecektir. 

Bu yukarı çıkan ışığın miktarını büyük ölçüde azaltacaktır.  



2) Cıva buharlı lambalar. Bu lambalar enerji açısından verimli olmamalarına ve  ışık 

kirlenmesini arttıran eski etkisiz elamanlarda bulunmalarına rağmen pek çok yerde bol 

miktarda bulunmakta ve hala milyonlarca satılmaktadır. Satın alırken maliyetleri fazla 

değildir fakat çalışırken çağdaş herhangi bir enerji açısından verimli lambadan  çok 

daha  fazla elektrik tüketir. Sonuçta kullanıcıya pahalıya mal olmaktadırlar. Bunları 

tanımak için sadece keskin mavi-beyaz ışığına bakmak yeterlidir. Cıva buharlı lambalar 

genellikle akşamdan sabaha çalışan güvenlik aydınlatmasında veya ‘ahır ışıkları’ da 

denilen kırsal kesim aydınlatmalarında kullanılır. Bunların kötü veya yanlış 

yönlendirilmiş ışıklar oldukları kolayca görülür. Diğer yandan kötü yönlendirilmiş veya 

yanlış kurulmuş iyi aydınlatıcılar da kötü olabilirler. Spot ışıkları da bu yüzden, yani 

ışıklarını gerekmeyen yerlere (yatak odası pencerelerine veya bir otomobil 

kullanıcısının gözlerine v.b. gibi) yönlendirdikleri için kötüdürler. Aydınlatıcılar en iyi 

performans ve en az parlaklık için dikkatlice yerleştirilmeli ve ışıkları hedefe 

yönlendirilmelidir. Genellikle aydınlatıcılar gündüz vakti yerleştirilirler ve iyi 

performans için geceleri kontrol edilip yönlendirilmezler. 

3) Duvara monte edilmiş ve direkt olmayan aydınlatma elemanları. Böyle bir 

aydınlatıcı içinde nasıl bir lamba olursa olsun genelde kapı üstüne veya binanın bir 

kenarına monte edilir. Binanın sahibi, girişi veya binanın etrafını aydınlatarak görüşü 

arttırmak ve suçluları caydırmak istemiştir. Fakat aptalca bir parlaklık ziyaretçilerin de 

görüşünü bozar ve suçluların yakındaki karanlığa gizlenmelerini kolaylaştırır. Bu tür 

aydınlatmalar o yerdeki etkinliğin çekiciliğine ve havasına da katkı da bulunmazlar; 

tersine müşteri çekecek yerde kaybettirirler. Fakat bu tür aydınlatmalar parlaklığı 

azaltan ve ışığı gereken yere yönlendiren iyi tasarlanmış bir koruma ile düzeltilebilirler. 

4) Kobra başlıklı elemanlar. Bunlar hemen her yerde bulunurlar. Yaygın kullanılan 

sokak lambaları destekli boyunları ve parlayan kafaları sebebiyle kobra başlıklar olarak 

adlandırılan elemanlardır. Elemanın altına doğru alçaltılmış olan ve sokak boyunca her 

iki yöne de ışık yayan camdan mercek veya refraktör vardır. Bu tipte bazı elemanlar 

oldukça kontrollü ışık yayarlar fakat bazıları böyle değildir ve çoğu çok parlaktır. 

         Diğer ucuz elemanlarda ise ışığı elemandan yatay olarak yayan bir tür cam 

silindirden başka bir şey yoktur; ve genellikle parlaklığı büyük olan kaynaklardır. 

Bazılarında başlık ışığı lambadan uzaklaştırmaya yarayan yetersiz bir parlaklık 



kalkanıdır. Böyle kurulmuş bir sokak lambasından gelen ışık hemen hemen faydasızdır.   

Çünkü ışık herhangi bir yüzeye (örneğin yere) ulaşınca, aydınlatmaya yetmeyecek kadar 

sönükleşir ve bu yüzden de ışık israf edilmiş olur. 

 

4.1.2. Kirliliği engelleyen elemanlar          

1) Tam engellenmiş elemanlar. Bu elemanlar bütün ışıklarını aşağıya yönlendirirler. 

Bunlar ışık çıkışlarını yukarıda gördüklerimiz gibi elemanlardan aşağı sarkan kobra 

başlıklarla değil elemanların içindeki reflektörlerle kontrol ederler. Yukarıya ve hatta 

yatay doğrultuda bile ışık yaymadıklarından parlaklık en aza indirilmiştir. Bu elemanlar 

da hemen hemen her türlü lambalarla kullanılabiliyorsa da genellikle her ikisi de enerji 

açısından verimli olan yüksek basınçlı sodyum veya metal halojen lambaları ile sıkça 

bir arada bulunurlar. 

         Bu elemanları görünce tanımak kolaydır. Çünkü elemandan aşağı sarkan camları 

yoktur ve elemana çok yakından ve doğrudan bakılmazsa lambaları görülmez. Kobra 

başlıklı elemanlara veya aydınlatma kutbunun üzerinde duran küçük saydam silindir 

veya kutucuklara benzerler. Bu elemanlar aynen sokak aydınlatmasında  olduğu gibi 

duvara asılı olarak da kullanılabilirler ve çok az kızarıklık üretip ışık çıkışını mükemmel 

şekilde etrafa dağıtırlar. 

2)Harekete duyarlı lambalar. Bu aydınlatıcılar akşamdan sabaha açık olarak 

durmazlar. Yalnızca kızılötesi duyaçları (sensörleri) insan, hayvan veya nesnelerin 

hareketini algıladığında yanarlar. Birkaç dakikalığına açık kaldıktan sonra hareket algısı 

kesilirse sönerler. Işık çıkışını iyi kontrol eder biçimde yerleştirildiklerinde gök 

parlaklığına katkıda bulunmazlar ve enerji israfına neden olmazlar. Muhtemel hırsızlar 

yaklaştıklarında yandıkları için suçluları korkutup uzak tutarlar. Yürüyüş yollarını ve 

evleri aydınlatmakta kullanılabilirler. Bir anda yanıp hemen sönebilen her türlü lamba 

kullanabilirler. Nadiren açık duruma geçtiklerinden enerji açısından verimsiz veya 

akkor lambalar bile bu aydınlatıcılarda kullanılabilir. 

3) Zaman kontrollü aydınlatma. Aydınlatmanın bütün gece gerekmediği pek çok 

durum vardır ve bu büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayabilir. Örnek olarak reklam 

aydınlatmaları, park yeri aydınlatmaları ve her tür levha süsleme aydınlatmaları 



verilebilir. Bazı durumlarda ise ışığa ihtiyaç sürse de az olduğundan aydınlatma 

azaltılabilir ve buna rağmen görüş tam olarak sağlanabilir. 

4) Parıldamalı aydınlatma. Gereğinden fazla aydınlatma hiçbir zaman görünürlüğe 

katkıda bulunmaz. Fazla aydınlatma olmadığında göz çok az ışıkta bile oldukça iyi 

görebilir. Enerji etkili lambalardır. Bunlar doğal olarak enerji açısından etkisiz 

lambaların yerine kullanıldıklarında enerji tasarrufuna katkıda bulunurlar. Lambaların  

enerji verimi açısından sıralandırması iyiden kötüye doğru düşük basınçlı sodyum, 

yüksek basınçlı sodyum, metal halojen, ve yoğun fluerosan lamba şeklinde olacaktır.  

         Aşağıda verilen çizelge 6’da çeşitli lamba türlerinin çalışma durumları ve 

ekonomik getirileri açısından iyi ve kötü özellikleriyle listelenmektedir. 

 

Çizelge 6. Çeşitli lamba türlerinin çalışma durumları ve ekonomik getirileri  

 
 
Çizelge 6.a. Yüksek Basınçlı Sodyum Lambası (Hps) 

Yüksek basınçlı sodyum 

 400W 250W 200W 150W 100W 70W 50W 

Başlangıç lümeni 50000 27500 22000 16000 9500 6000 4000 

Orta lümen 45000 24750 19800 14400 8550 5500 3600 

Lamba gücü 400 250 200 150 100 70 50 

Devre gücü 465 294 246 193 130 100 66 

Başlangıç lüm/güç 108 94 89 83 73 60 51 

Orta lüm/güç 97 84 80 75 66 55 55 

Yıllık kullanılan kwh 1907 1205 1009 791 533 410 271 

Yıllık çalışma bedeli 152.52$ 96.43$ 80.69$ 63.30$ 42.64$ 32.80$ 21.65$ 



Çizelge 6.b. Cıva Buharlı Lamba  

 

Cıva Buharlı  

 

 1000W 700W 400W 250W 175W 100W 

Başlangıç lümeni 55000 36400 20500 11850 7850 4100 

Orta lümen 46200 29850 18570 10540 7140 3230 

Lamba gücü 1000 700 400 250 175 100 

Devre gücü 1090 765 455 285 205 135 

Başlangıç lüm/güç 50 48 45 42 38 30 

Orta lüm/güç 42 39 41 37 35 24 

Yıllık kullanılan kwh 4469 3137 1866 1169 841 554 

Yıllık çalışma bedeli 357.52$ 250.92$ 149.24$ 93.48$ 67.24$ 44.28$ 

Çizelge 6.c. Metal Halojen Lamba            

Metal Halojen 

 
1000W 400W 250W 175W 300W 

Akkor 

200W 

Akkor 

150W 

Akkor 

Başlangıç lümeni 110000 34000 19500 14000 6360 4000 2880 

Orta lümen 88000 25600 17000 10800 6360 4000 2880 

Lamba gücü 1000 400 250 175 300 200 150 

Devre gücü 1140 465 295 220 300 200 150 

Başlangıç lüm/güç 96 73 66 64 21 20 19 

Orta lüm/güç 77 55 58 49 21 20 19 

Yıllık kullanılan kwh 4674 1907 1210 902 1230 820 615 

Yıllık çalışma 

bedeli 

373.92$ 152.52$ 96.76$ 72.16$ 98.40$ 65.60$ 49.20$ 



 

Çizelge 6.d. Düşük Basınçlı Sodyum Lambası (Lps) 

 

Düşük Basınçlı 

Sodyum 

 180 W 135W 90W 55W 35W 18W 

Başlangıç lümeni 33000 22500 13500 8000 4800 1800 

Orta lümen 33000 22500 13500 8000 4800 1800 

Lamba gücü 180 135 90 55 35 18 

Devre gücü 220 180 125 80 60 30 

Başlangıç lüm/güç 150 125 108 100 80 60 

Orta lüm/güç 150 125 108 100 80 60 

Yıllık kullanılan kw 902 738 513 328 246 123 

Yıllık çalışma 

bedeli 

72.16$ 59.04$ 41$ 26.24$ 19.68$ 9.84$ 

         Tablodaki değerler tahminidir ve saydam ampuller için geçerlidir. Donuk ampuller 

tüm lamba türleri için mevcuttur ve daha düşük lümen yayacaklardır. Bu değerler lamba 

üreticilerinin kataloglarından veya değişik toplumlarda edinilen tecrübelerden 

alınmıştır. 

         Akşam açılıp sabah kapanan fotosensörlü aydınlatma elemanları yada diğer sokak 

lambaları için 4100 saatlik yıllık çalışma süresi göz önüne alınmıştır. Şöyle ki 

4100 saat / 365.6 gün  11.23 saat/gündür. ≅

         Amerika için ortalama elektrik birim fiyatı kwH  başına yaklaşık olarak 8 senttir. 

(Bazı yerlerde 4 sent fakat çoğu yerde 18 senttir.) 

         Başlangıç lümeni lambanın kullanılmaya başladığı ilk zamanlardaki yaydığı ışık 

miktarının ölçüsüdür. 

         Orta lümen lambanın ilk kullanılmaya başlandığı günden yaklaşık 2-3 yıl 

geçtikten sonra yaydığı ışık miktarının bir ölçüsüdür. 



         Devre gücü için verilen değerler lamba ile birlikte kullanılan diğer elemanların 

enerjilerini de içine alır. Değişik tipte lambalar için bir çok balast vardır ve bir lamba 

için kullanılan balast genelde diğeri için uygun olmaz. 

           

4.2. Aydınlatma Elemanları Konusunda Çözümler      

          

         Tablodan da görülebileceği üzere düşük basınçlı sodyum kullanılabilecek lambalar  

içerisinde en iyi olanıdır. Bu lambanın kullanılamayacağı yerlerde ise yüksek basınçlı 

sodyum lambası önerilebilir. Bunun dışında kullanılmakta olan aydınlatma 

elemanlarının doğru yere yönlendirilmiş ve korumalı elemanlarla değiştirilmesi 

gerekmektedir. Eğer böyle bir çalışma yapılamıyorsa en azından kullanılan 

aydınlatıcılardan korumasız olanlarına ampulü göstermeyen bir koruma takılmalıdır. 

(Bk. Şekil 7). Tam kesimli küçük lambalı aydınlatıcılar o kadar tasarrufludur  ki 

maliyetlerini üç yılda karşılarlar. San Diego yalnızca bu yöntemle yılda 3 milyon dolar 

kazanmaktadır.   

         İlk bakışta bu işlemlerin çok büyük maddi kayba yol açabileceği düşünebilir. Bu 

aydınlatma elemanları şu an zaten büyük maddi kayıplara yol açmakta ama  değiştirilme 

esnasında harcanan para kullanılacak olan aydınlatıcılarla geri kazanılacaktır. Tabii ki 

canlılar için daha güzel bir çevre ve karanlık bir gökyüzü de diğer önemli 

kazançlarımızdır. 

         Aydınlatma elemanları konusunda birey olarak yapabileceklerimiz ise; 

   Boş park yerlerinin bütün gece aydınlatılmasının gereksiz olduğunu bilmeli ve 

bunların kapatılmasını sağlamalıyız. Binalardaki birkaç iç ışığı açık bırakabiliriz fakat 

mesai dışında çoğunu kapatmalıyız. İşyeri aydınlatmaları (özellikle çarşı ve benzin 

istasyonlarından ziyade tek dükkanlık yerler) çok fazla parlaktırlar ve komşu 

mülkiyetlere ve yollara tehlikeli olabilecek şekilde ışık yansıtmakta ve ışık kirliliğine 

yol açmaktadırlar. Biraz daha dikkatle bu önlenebilir. 

         Ev sahipleri ile işletme sahipleri ve yöneticilerinin iyi komşu olmaları gerekir. 

Geceleri uyumak veya evinin arka bahçesinden yıldızları izlemek isteyen komşularına 

saygı göstermek için ve yoldan geçebilecek motorlu, yaya veya bisikletli kişilerin 



emniyetleri için ışıkları mümkünse kapatmaları gerekmektedir. Ev sahipleri korumasız 

kaldırım veya veranda ışıkları kullanmamalı, parlak ışığın sokaklara veya komşularının 

mülkiyetlerine girmesine izin vermemeli ve böyle aydınlatıcıları varsa onları korumalı 

ve ışığı aşağı yönlendiren türleri ile değiştirmelidirler. Projektörler aşağı yönlendirilmeli 

ve korumalı olmalı tabelaların ise altları veya içleri değil üstlerinden aşağısı 

aydınlatılmalıdır. 

          

         
 

                 Şekil 7. Bilinen Aydınlatma Elemanlarından Bazılarına Örnekler 

 



 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

              
               Şekil 8. Bilinen Dış Aydınlatma Elemanlarından Bazılarına Örnekler 

 

 

 



 

 

    

 

 

              

  
        

                     Şekil 9. İyi, Kötü ve Çok Kötü Aydınlatma İçin Örnekler 

 

 

 



 

 

4.3. Eğitim 

          

         Eğitim konusu ışık kirliliği ile mücadele için en önemli unsurlardan bir tanesidir. 

Öncelikle konuyla ilgili olarak hiçbir bilgisi olmayan insanlar tarafından bugüne kadar 

söylenmiş sözlere ve bu sözlere verilen yanıtlara göz atmakta fayda vardır. Yalnızca 

bunlar bile insanları ışık kirliliği konusunda eğitmenin gerekliliğini göstermektedir. 

          

4.3.1. Bazı aydınlatma yalanları 

         a) Ne kadar çok ışık o kadar  daha iyi... Bu türden bir akıl yürütme ne kadar çok 

tuz o kadar lezzetli yemek, ne kadar çok gübre o kadar iyi veya ne kadar çok ilaç v.b. 

türü akıl yürütmelere bir örnektir. Her iyi şeyin çok fazla bir noktaya gelebileceği 

açıktır. Giderek israf ve zarar verici hale gelir. Gece aydınlatması da bu durumdadır. İyi 

aydınlatılmış sokaklara güvenlik aydınlatmasına park yerlerinin aydınlatılmasına elbet 

ihtiyacımız vardır. Fakat aşırı parlak ışığa, dağınık ışığa, karmaşaya, ışık istismarına, 

ışık kirliliğine, ve enerji israfına ihtiyacımız yoktur. Aşırı parlak ve korumasız ışık 

bütün bunlara yol açar. 

         İhtiyacımız olan ışık yapacağımız işe göre değişir. Örneğin yılbaşı ağacı için 

düşük watlı renkli ampuller, verandayı aydınlatmak için de 60 watlık bir ampul 

yeterlidir. Eğer daha fazla ışık daha iyi olsaydı yatak odası aydınlatması donuk değil de 

parlak olurdu. Havaalanına gittiğimizde taksilerin üzerindeki mavi parlak ışıklarla 

havaalanı pistlerinin beyaz donuk ışıklarına dikkat edecek olursak pilotların gece 

görüşünü engellemeyecek ve karışıklığa yol açmayacak kadar donukturlar. Hatta 

kulenin feneri bile çok parlak değildir. Yüksek çatı ve radyo antenlerinin üzerindeki 

flaşlar bile düşük güçte olmasına rağmen kilometrelerce öteden görülebilir. Daha fazla 

ışığın daha iyi olduğunu söyleyen kişiler müşterilerini etkili bir aydınlatma ve sorumlu 

bir çevrecilik anlayışıyla eğitmek yerine insanların yanlış anlamalarını sömürerek bir an 

önce satış yapmaya çalışan  istismarcılardır. 

         b) Işık kirlenmesi yalnızca astronomları etkiler. Işık kirlenmesi hemen herkesi 

etkiler. Profesyonel astronomun çalışma alanını talan eder ve amatörlerin hobilerinden 



keyif almalarını engeller. Hepimizi doğanın en büyük mucizesinden yani gece 

göğünden mahrum bırakır. Bunun bir önemi olmadığını söyleyen kişiler şehirlerinden 

uzaklara gitmemiş o yüzden de neler kaçırdıklarını bilmeyen kişilerdir. Şehirde 

büyümüş kişiler Samanyolu’nu hiç görmemiş olabilirler. Hiç görmedikleri bir şeyin 

kıymetini bilemezler. Doğanın bu yönünü kaybetmek  bizi doğaya karşı yapılan diğer 

tacizler karşısında da duyarsız hale getirecektir. Bu, balta girmemiş ormanların kaybının 

önemli olmadığını çünkü nasıl olsa kimsenin görmediğini ve de nasıl olsa daha kereste 

için yetecek ağaç bulunduğunu iddia etmeye benzer. Açık konuşmak gerekirse, kır 

çiçeklerinin, kutup ayılarının, kurtların balinaların ve diğer tehdit altındaki hayvanların 

kaybı ortalama bir insanı etkilemez. Kayıpları yalnızca biyologları ve doğal ortamı 

insanın oluşturduğu ortama tercih eden kişileri etkiler. Ne de olsa insanlar, mamutlar ve 

yolcu güvercinler olmadan da yaşayıp gitmektedirler. 

         Ne var ki hiç kimse de bu hayvanların ortadan kalkmalarını desteklememektedir. 

O zaman göğümüzün kaybına da izin vermemeliyiz. Işık kirliliği yıldızları yalnızca 

astronomlar için donuklaştırmaz hepimiz bundan etkileniriz. Herkesin yıldızlar üzerinde 

hakkı vardır. Işık kirliliği bu en eski mirasımızı bizden almakta ve doğayı görünür 

biçimlerde tahrip etmektedir; şehirlerimiz üzerindeki ışık kubbesi, yıldızları 

gölgelemektedir. Elektrik, üretildikten sonra yeryüzünde kalması gerekirken gökyüzüne 

salınmaktadır. İsraf edilen elektrik yanan kömür, gaz, petrol demektir. Bu yakıtların yan 

ürünleri asit yağmurları, duman ve karbondioksit yayılımı olarak kendilerini 

göstermektedirler.İsraf edilen kömürü üretmek için kazı ile yapılan madencilik  veya yer 

altı madenciliği toprağa zarar vermektedir; bu madenlerin akıntıları dere ve ırmakları 

kirletmektedir. Yani ışık kirliliği birkaç astronomu rahatsız etmekten çok daha fazlasını 

yapmaktadır. Çevremize yönelik en ağır tacizdir ve hepimizi etkilediği için hepimizin 

ilgi göstermesi gereken bir konudur. 

         c) Işıktan kaçmak için şehrin dışına gidin. Bu da şehirdeki ağaç ve çiçek 

kayıplarına üzülmeyin şehirde parka ne gerek var yeşillik ağaç çiçek görmek 

istiyorsanız şehrin dışına çıkın türü bir iddiadır. Bunları görmek için şehrin dışına 

çıkmak gerekmemelidir. Şehirlerde yeterince ağaç, çiçek v.b. bitkiler yetiştiremiyorsak 

bile bu tür alanları korumak için park yerleri planlayabiliyoruz. Aynı tavrı karanlık 

gökyüzü için de göstermek gerekir. Ancak burada insanlardan ışıklarını kapamalarını 



istemiyoruz. İstenilen  ışıklarını korumalı yapmaları, gereken güçte ışık kullanmaları ve 

gereksiz ışıklarını kapatmalarıdır. 

         d) Işık kirliliği hakkında bir şey yapılabilir mi? Çok geç, çünkü çok ışık var. 

Bu, insanlara ışık kirliliği ile neden daha iyi mücadele etmedikleri sorulduğunda alınan 

cevap olmaktadır. Gerçekten sorun çok büyük. Pek çok yerde giderek artıyor, ve 

giderek tam olarak kavranması çok güç oluyor. Işık kirliliği ile savaşın daha yeni 

başladığı ve sorunun büyük olması sonunda kazanamayacağımız anlamına gelmez. Hala 

“henüz hiçbir şey yapamayız” demek için erken. Topumun yalnızca küçük bir kısmı ve  

bazı astronomlar bu sorunun farkında. Pek çok aydınlatma sorununun, çözümü 

olduğunu bile yeni anlıyoruz. Şimdilerde neredeyse her türlü aydınlatma için uygun 

elemanlar vardır. Bu da çözümü hemen bulunabilen, hem kısa dönemde hem de uzun 

dönemde tasarruf sağlayacağımız birkaç sorundan bir tanesidir. Bir şehrin gök 

parlaklığından hemen ertesi yıl kurtulmasını beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. 

         Komşumuzun sabaha kadar yanan lambalarının istismarından veya korumasız 

sokak lambalarından kurtulmak istiyorsak rahatsız etmeyecek bir şekilde ısrarlı 

olmamız gerekir. Uzunca bir süre içinde iyi ışıklar yavaş yavaş kötülerinin yerini 

alacaktır. Zamanla karanlık alanların kaybı azalacak ve hatta bazı alanlarda gerçek 

karanlığa erişilebilecektir. Bu hemen olacak bir şey değildir, fakat mümkündür. Çok 

çalışmak ve çok kararlı olmak gerekmektedir, fakat başarılabilir. 

         e) Düşük basınçlı sodyum (Lps) baş ağrısı yapar. Lps aydınlatması hakkındaki 

yüzlerce asılsız söylentiden yalnızca biridir. Lps eldeki ekonomik aydınlatma biçimidir. 

Temelde tek renkli ışık kaynağı olduğu için ve diğer ışıklardan çok daha kolay 

süzüldüğünden profesyonel astronomlar tarafından tercih edilir. Gözün çok hassas 

olduğu parlak sarı bir ışık üretir. Bu yüzden sokak, park yeri ve güvenlik aydınlatmaları 

için idealdir. Daha sık kullanılmamasının sebebi ise belki de birkaç büyük firma Lps 

elemanları üretmediklerinden ona karşı oluşturdukları kampanya olabilir. Ayrıca çok 

renk gerektiren aydınlatma durumlarında gerçekten kullanılmamaları gerekir. Lps çok 

kısa zamanda kara geçebiliyorsa da ilk alındığında pahalıdır ve her zaman kolaylıkla 

bulunmaz. Lps aydınlatması diğer dış aydınlatma araçlarından daha fazla baş ağrısı 

yapmaz. Hatta Cıva buharlı aydınlatıcılardan ve yüksek basınçlı sodyum (Hps) 

aydınlatıcılarından daha az parlaklık ürettiği için baş ağrısı yapma olasılığı daha azdır. 



Lps ampul atıkları diğer ampul atıklarından daha tehlikeli değildirler. Aslında diğer 

atıkları ele alacak olursak  örneğin Cıva buharlı aydınlatıcılar Cıva içerir. Metalik 

haldeki Cıva yalnızca zehirli değil ayrıca içerdiği pek çok tuz zararlıdır. Hps 

aydınlatıcıları da Lpslerdeki metalik sodyumu içerdiklerinden ve bu metalik sodyum 

oldukça reaktif olduğundan ikisi de aynı atık problemi ile karşı karşıyadır. Hps veya 

Lps ampulleri suyun altında kırıldığında ortaya küllü su diye bildiğimiz sodyum 

hidroksit çıkar. Bu da ıslak temizleyicilerde kullanılan maddedir. Cam için ise 

söylenebilecek çok şey yoktur. Bu diğer bütün ampullerin de problemidir. Metal halojen 

ampuller her türlü toksik metalik tuzu barındırır. Önemle belirtilmesi gereken husus 

hangi türden olursa olsun büyük miktarda ampul atığının bir çevre problemi olduğudur. 

         f) Güvenlik aydınlatması suçu önler. Geceleri dış aydınlatmanın suçu önleyip 

önlemediğini gerçekte kimse bilmez. Bazı durumlarda aydınlatma suçu  azaltıyor ve 

insanlar daha güvenli hissediyorlar denilebilir fakat gerçekte belki aydınlatmasız da aynı 

şekilde güvenli olacaklardır. Bazı durumlarda ise başka türlü dikkat çekmeyecek bir ev 

veya işyeri aydınlatıldığı için dikkat çekip suç ihtimalini arttırabilir. Ayrıca şiddet 

içersin veya içermesin pek çok suç gündüz vakti işlenmektedir. Sonuçta suçlular da 

işlerini görebilmek için ışığa ihtiyaç duymaktadırlar. Kırsal bir alanda akşamdan sabaha 

aydınlatma, soyguna adeta bir davettir. Yoksa oralardan geçen birinin aydınlatılmamış 

bir çiftlik evini fark etmesi bile çok güçtür. 

         Birisi yaklaştığında yanan kızıl ötesi hareket algısı ile çalışan güvenlik 

aydınlatmaları çok daha akıllıcadır. Yalnızca gerektiğinde kullanıldığı için enerji 

tasarrufu sağlar. Birden bire yanması suçluları korkutup kaçırır. Bu aydınlatıcılar yavaş 

yavaş, akşamdan sabaha kadar bütün gece yanan 175 Watlık Cıva buharlı 

aydınlatıcıların yerini almaktadırlar. Ekonomik, çevreci ve suç önleyici özelliklerinden 

dolayı oldukça yararlıdırlar. Fakat hareket algısı ile çalışan güvenlik aydınlatıcıları da 

doğru yönlendirilmezler veya yüksek güç ile çalıştırılırlarsa ışık kirliliğine  neden 

olabilirler. Bu aydınlatıcılar da korumalı olmalıdırlar. Düzgün, homojen, düşük parlaklı 

ve tam korumalı elamanları olan, iyi aydınlatılmış sokaklarda daha az araç ve yaya 

kazası gerçekleşiyor olması da olasıdır. Arabası gündüz veya akşamları ışıklı bir yerde 

tahrip olan bir çok insan vardır. Ayrıca bazı insanların arabaları park ve çarşı gibi 

yerlerde ışık  altında soyulmuştur. 



         Aydınlatma ile suç işlenmesi arasındaki ilişkiyi gösteren sağlam yeterli bir 

bilimsel çalışma yoktur. Şehirlerimiz şimdiye kadar olduğundan çok daha parlak olarak 

aydınlatılmaktadır. Fakat suç oranları da günden güne yükselmektedir. Hatta belki de 

ışık ve suç arasında doğrudan bir ilişki bile vardır. Amerika’da küçük bir doğu 

üniversitesinde yapılan bir çalışma işlenen şiddet içerikli bütün gece olaylarının iyi 

aydınlatılmış yerlerde gerçekleştiğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma bilgi verici olsa da 

üniversitenin veya üniversitenin bulunduğu kasabanın özel koşullarından kaynaklanıyor 

olabileceğinden genelleme yapmaya olanak tanımamaktadır. Ana caddeler, otomobil ve 

yaya kazalarını azaltmak için iyi aydınlatılmalıdır. İşlek dükkanlar iş saatlerinde kaza ve 

belki de suça karşı iyi aydınlatılmalıdır ama iş saatleri dışında ışık azaltılmalı ve hatta 

belki de kapatılmalıdır. Güvenlik aydınlatması daha az olmalıdır. Çünkü kapıyı bulmak 

sonra kapıdan arabaya kadar gitmek için çok fazla ışık gerekmez ve ayrıca para israfı da 

önlenir. Etrafta aylak aylak dolaşan kuşkulu kişileri görebilmek için çok da ışık 

gerekmez. Aydınlatma durumu ne olursa olsun aşırı olmayan uygun bir güçte olmalı, 

bütün ışık, dağılmasını önleyen korumalı elamanlardan gelmelidir. Lps aydınlatması 

bütün bu uygulamalar için idealdir. Çünkü çok düşük bir işletme maliyeti vardır. 

         g) Işık kirliliği ile savaşan kişiler deli salaklardır. Işık kirliliği yalnızca 

astronomların umurundadır. Çevre ve yaşam kalitesi hakkında iyi eğitilmiş makul bir 

tavır geliştiren hiç kimse deli ve salak değildir. Konu hakkında bilgisi olan herkes ışık 

kirliliği, ışık istismarı ile ilgilidir. Sonuçta gökyüzü herkesin çevresinin bir parçasıdır. 

Gece gökyüzünü aydınlatmak enerji israfına yol açmaktadır. Çevresine ilgi gösteren bir 

insan salak olarak değerlendirilemez. Fakat çevre sorunları ile ilgilenen kişiler de  

çözmek istedikleri problemi dikkatlice tanımlamalı, olguları iyice öğrenmeli, karşı 

tarafın yasal konumunu kavramalı, ve insanlara sürekli yakınmak yerine çözüm 

önerileri sunmaya özen göstermelidirler. Işık kirliliği, kamuya yeterince iyi 

aktarıldığında çözülebilir bir problemdir.  

         Işık kirliliği ve ışık istismarı ile ilgilenenler yalnızca astronomlar değillerdir. 

Uluslar arası karanlık gökyüzü birliğinin yönetim kurulunda bir fizikçi, bir hukukçu, iki 

aydınlatma tasarımcısı, bir şehir sokaklarını aydınlatma yöneticisi, ve profesyonel, 

amatör astronomlar yer almaktadırlar. Işık kirliliği ve ışık istismarı ile ilgilenenlerin 

çoğu astronom olmayıp astronomiye ilgi bile duymamaktadır. Çoğu enerji tasarrufu, 



çevre koruma, gece vakti dış aydınlatma konusu ile ilgilidirler. Aralarında ev kadınları, 

bilim adamları, hukukçular, pilotlar, doktorlar, mühendisler,emekliler v.b. vardır.   

         Işık kirliliği hakkında söylenebilir tek iyi şey bilim ve teknoloji ile bunların 

toplumla olan ilişkileri hakkında iyi bir öğretme ve öğrenme  konusu oluşturmasıdır. 

Eğiticilere göre öğretmenin en temel yolu araştırma temelli yaklaşımdır ve bu da ışık 

kirliliği alanında çok yaygın olmalıdır. Işık kirliliği hakkında araştırma yapmak için 

herhangi bir alete ya da deneysel düzeneğe ihtiyaç yoktur. Bu da başlı başına bu 

alandaki eğitimin ne kadar kolay olabileceğini göstermektedir. İlginç bir biçimde ışık 

kirliliği konusu bilimsel teknolojik ve toplumsal konuları da içerdiğinden öğrencilere 

bir çok konuyla beraber verilebilir. Günümüzde bu konuyla ilgili eğitimde İnternet 

temelli projeler bile vardır. Bunlardan bir tanesi öğrencilere ışık kirliliğini ölçtüren basit 

araçlar yaptırıp elde ettikleri gözlemleri daha sonra incelenmek ve sonuçları kendilerine 

bildirilmek üzere İnternet üzerinden bir veri merkezine göndermeleri ile ilgili bir 

projedir. 

         Bu konu hakkında eğitimin küçük yaşlarda başlatılmasında fayda vardır. Ama her 

yaştan insanın da bu konu hakkında bilinçlendirilmesi gerekir. Işık kirliliğinin zararları 

ve bu konuda yapılabilecekler fırsat bulunduğu her zaman insanlara anlatılmalı ve bu 

konuya dikkat çekilmelidir. Eğer olay umursanmazsa ortaya çıkabilecek sonuçlar 

ortadadır. Şu an içinde bulunduğumuz durum tamamen bilinçsizliğin sonucudur. Bu 

konu hakkında eğitilmesi gerekenler arasında ilk sırada yer alanlar birçok eğitimci ve 

bürokrattır. Öncelikle eğitimciler ve bürokratlar konu hakkında bilinçlendirilmeli daha 

sonra diğer insanların konudan haberdar edilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda en büyük 

görev profesyonel ve amatör astronomlara, üniversite öğretim elemanlarına ve 

astronomi öğrencilerine düşmektedir. Eğitim esnasında insanlara ışık kirliliğinin doğal 

hayatı ve çevreyi nasıl etkilediği, sebep olduğu kazalar ve olaylar, neden olduğu enerji 

israfı nedeniyle cebimizden çıkan paralar, ışık kirliliğinden kurtulmak için yapılması 

gerekenler ve bunların nasıl yapılabileceği anlatılmalı  ve son olarak da astronomi için 

zararlarına değinilmelidir. Bu, sorunun yalnızca astronomların sorunu olduğu gibi bir 

yanlış anlaşılmaya imkan vermemek açısından son derece önemlidir. Ülkemizde 

astronomiyle ilgilenen insan sayısı ortadadır ve eğer yanlış anlaşılırsak sorunun çözümü 

çok güçleşir. 



 

 

5. SONUÇ 

 

5.1. Ülkemizde Konuyla İlgili Yapılan Çalışmalar 

        

         Ülkemizde ışık kirliliği konusunda yapılan çalışmalar birkaç bildiri ile sınırlıdır. 

Bunlar Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Zeki Aslan ve İTÜ 

Elektrik-Elektronik Fakültesinden Doç. Dr. Sermin Onaygil’in konuyla ilgili olarak 

yaptıkları çalışmalarıdır. Birisi “Işık Kirliliği ve Enerji Tasarrufu” diğeri de “Antalya’da 

Dış Aydınlatma Konusunda Rapor” adıyla ulusal TUG sempozyumunda yer almaktadır. 

Ayrıca Sibel Yazgan’ın ve bazı TUG görevlilerinin konuya dikkat çekmek için çekmiş 

oldukları bazı fotoğraflarda vardır. Çalışmaların bunlarla sınırlı kalması gerçekten 

üzüntü vericidir. Bizlere büyük zararlar veren ışık kirliliği konusuna gereken özen artık 

gösterilmelidir. İnsanlar bilinçlendirilmeli ve yöneticilerin konuya ilgi göstermesi 

sağlanmalıdır. Gerekli yasaların çıkarılması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Hiç 

olmazsa gözlemevlerinin bulunduğu yerler için ışık kirliliğini engelleyici yasaların 

çıkarılması artık zorunlu hale gelmiştir.  

 

5.2. Işık Kirliği Konusunda Diğer Ülkelerde Yapılan Çalışmalar 

          

         Bu konuda en önemli çalışmaların yapıldığı ülke Amerika’dır. Bir çok eyalette 

ışık kirliliği ile ilgili dernekler kurulmuş(OLPAC v.b.), bu derneklerin çabaları 

sonucunda gerekli yasalar çıkarılmış, belediye başkanları şehirlerin cadde ve 

sokaklarında kullanılan aydınlatıcıları korumalı elemanlarla değiştirmek zorunda kalmış 

ve işyerleri kullandıkları aydınlatma elemanlarını yasalarla belirlenmiş şekilde 

değiştirmişlerdir. Ayrıca aydınlatıcı üreticileri de sattıkları aydınlatıcıları daha az 

kirliliğe sebep olacak şekilde düzenlemişlerdir. Amerika’da halen halk ve belediyeler 

arasında ışık kirliliği konusunda devam eden davalar vardır. 



         İngiltere’de de durum Amerika’da olduğundan çok farklı değildir. Bürokratlar, 

ışık kirliliğinin zararlarını anlayıp gerekli yasal düzenlemeleri yapmış, aydınlatma 

elemanlarının bazıları değiştirilmiştir. Halk ta konuya fazlasıyla duyarlı yaklaşmaktadır, 

gerek evlerde ve gerekse işyerlerinde insanlar kullandıkları aydınlatıcılara özen 

göstermektedir. İngiltere’de ışık kirliliği konusunda en büyük dernek NELPAC(New 

England Light Pollution Advisory Group)’tır. 

         Yunanistan’da da konuya büyük önem verilmektedir. Yunanistan şimdilik  

konunun eğitim kısmıyla daha çok ilgilenmekte ve öncelikle insanların bilinçlenmesini 

amaçlamaktadır. Bu amaçla okullarda ışık kirliliğinin bazı derslerin içinde bölümler 

halinde verilmek üzere Yunan Eğitim Bakanlığı için bir eğitim programı bile 

geliştirilmiştir. 

         Gelişmiş ülkelerin birçoğu  ile gelişmekte olan ülkelerden bazıları da sorunla 

yakından ilgilidir. Bu ülkelerde ışık kirliliğini önlemek amacıyla bazı dernekler 

kurulmuştur. Bu dernekler gerek dağıttıkları bildirilerle gerekse açtıkları İnternet 

siteleriyle halkı bilinçlendirmeyi amaçlamaktadırlar.  

         Ayrıca gelişmiş ülkelerde gözlemevlerini korumak amacıyla gözlemevlerinin 

bulunduğu şehirler ışık kirliliğini engellemek amacıyla özel yasalara tabi tutulmuşlardır.  

         Dünya çapında konuyla ilgilenen kuruluş ise IDA (International Dark-Sky 

Association)dır. Bu kuruluşun merkezi Amerika’da Tucson şehrindedir. Fakat kuruluş 

birçok büyük şehirde büro açmış ve bu bürolarda halkı bilinçlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Ayrıca kurmuş oldukları İnternet sitesi yardımıyla da ışık kirliliği 

sorununu çözmek için çalışan diğer insanlara yardımcı olmakta ve onlara bilgiler 

vermektedirler. Üye sayısı 2000 civarlarında olan Ida şu an çok büyük mali sorunlar 

yaşamaktadır. Üyelik ücreti yıllık 30$ olan bu derneğin tüm çalışanları gönüllülerdir.          

         Astronomlar, astronomi öğrencileri ve eğitimciler kısacası konu hakkında bilgisi 

olan herkes ayda yalnızca 2 saatini ışık kirliği için ayırırsa şu anki durumumuzdan çok 

daha iyi bir yerde olacağımız kesindir.  

         Kararı hepimiz vereceğiz. Ya Profesyonel astronomlar ülkemizdeki kurulu 

gözlemevlerini unutup karanlık yerlere -hep karanlık kalmalarını umarak- yeni 

gözlemevleri kurmak veya kurdurmak için ve amatör astronomlarda gözlem nedeniyle 



şehirlerin kilometrelerce dışına çıkmak için uğraşacaklar yada hep birlikte ışık kirliliğini 

alt etmek için uğraşacağız. Sizce hangisi?   
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