
Ifl›k kirlili¤i, dünyada son elli y›lda ortaya ç›kan bir çevre sorunu. K›saca; yanl›fl yerde, yanl›fl yönde, yanl›fl zamanda ve yanl›fl miktarda ›fl›k

kullan›lmas› olarak tan›mlan›r. Bu sorunun temel kayna¤›, yanl›fl d›fl ayd›nlatma uygulamalar›d›r. Asl›nda ›fl›k kirlili¤i bütün dünyada bir çevre

sorunu olarak uzun bir süre görmezden gelindi; ancak her geçen y›l boyutlar› büyüdü. Büyük kentlerin merkezinden bak›ld›¤›nda görülebilen

y›ld›zlar›n say›s› art›k iki elin parmaklar›n› geçmiyor. Günümüzde büyük kentlerde yaflayan çocuklar neredeyse y›ld›zs›z bir gökyüzü alt›nda

büyüyorlar. Kentlerin giderek çirkinleflen gece görünüfllerini de unutmamak gerek. Birçok kiflinin fark›nda bile olmad›¤› bu sorundan en çok

yak›nanlarsa amatör ve profesyonel gökbilimciler. Büyük kentlerin yak›nlar›ndaki gözlemevlerinde gökbilim gözlemleri hemen hemen

yap›lamayacak durumda. Ç›plak gözle y›ld›zlara bakmak ya da

meteor gözlemek isteyen amatör gökbilimcilerse art›k

kentlerin en az 30-40 km d›fl›na ç›kmak zorundalar.
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TÜB‹TAK

Ifl›k Kirlili¤i

Büyük
merkezinde gece yap›lacak k›sa bir

yürüyüfl s›ras›nda kötü tasarlanm›fl birçok d›fl
ayd›nlatma örne¤ine rastlanabilir; yanl›fl yönlendirilmifl ve

gere¤inden güçlü sokak lambalar›, projektörler, reklam panolar›n›n
ayd›nlatmalar›, neonlar vb. Yanl›fl tasarlanm›fl bu ›fl›k kaynaklar›
yaln›zca kentlerin gece görünüfllerini çirkinlefltirip gökyüzünün

görülmesini engellemekle kalm›yor; ayr›ca her y›l dünyada
milyarlarca dolarl›k elektrik enerjisinin bofla

harcanmas›na da yol aç›yor. 

Yamanlar Da¤› eteklerinden
‹zmir Karfl›yaka’n›n görünüflü 
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Dünyan›n Ifl›klar›
Bu uydu görüntüsü, alt› ay süren
bulutsuz gözlemlerin birlefltirilmesiyle
oluflturulmufltur.
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Parklara yerlefltirilen küresel
lamba ›fl›klar›n›n yar›s› yaln›zca
gökyüzünü ayd›nlat›r.

Kentlerdeki ›fl›k kirlili¤inin
büyük bir bölümü, yanl›fl
yönlendirilmifl projektörler,
perdelenmemifl armatürler
ve küresel lambalardan
kaynaklan›r.

Ifl›k kirlili¤i
yüzünden

gökyüzündeki
binlerce y›ld›zdan

yaln›zca birkaç›n›n
görülebildi¤i

kentlerden biri de
‹stanbul.

Bey Da¤lar›’nda
Bak›rl›tepe’deki

TÜB‹TAK Ulusal
Gözlemevi’nden

Antalya’n›n ›fl›klar›
art›k görülüyor.

Ankara

‹stanbul

Büyük  kentlerin 

aralık post2/pro  22/12/03 15:38  Page 1


