Iﬂ›k kirlili¤i ve
Türkiye
Enerji tasarrufu, iyi d›ﬂ ayd›nlatman›n enerji tasarrufuna katk›s›, yanl›ﬂ ya
da kötü d›ﬂ ayd›nlatman›n enerji tüketimine ve geceleyin y›ld›zl› karanl›k
gökyüzüne olumsuz etkileri, bütün
Dünya’da oldu¤u gibi, ülkemizde de
son y›llarda s›kca gündeme geldi; bu
konuda ulusal ve uluslararas› toplant›lar düzenlendi. Ayd›nlatma Türk Milli
Komitesi 23-24 Kas›m 2000 ve 6-16 Eylül 2001 tarihlerinde ‹TÜ Taﬂk›ﬂla’da,
Elektrik Mühendisleri Odas› 28-30 Kas›m 2001 tarihlerinde Ayd›nlatma
Kongreleri yapt›lar. 16 kas›m 2001 de
TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi, Antalya
Büyükﬂehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve Çevre Giriﬂimi Derne¤i taraf›ndan Antalya Kültür Merkezi’nde
ortaklaﬂa düzenlen “Iﬂ›k kirlili¤i ve karanl›k gökyüzü” toplant›s› yap›ld›. Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Dr. Bekir
Kumbul’un açt›¤› toplant›da:
• Antalya’dan ve di¤er ﬂehirlerimizden kötü ve (say›s› az da olsa!) iyi d›ﬂ
ayd›nlatma örnekleri gösterildi.
• Iﬂ›k Kirlili¤i’nin ve yapay gök parlakl›¤›n›n esas nedeninin cadde ve sokak ayd›nlatmas› oldu¤u belirtildi.
• Kötü ayd›nlatman›n trafik
ak›ﬂ›n› ve sürücüleri olumsuz etkiledi¤i vurguland›.
• Armatürlerden gökyüzüne
kaçan ve atmosferde saç›lan ›ﬂ›¤›n
yapay gök parlakl›¤›na neden oldu¤u, yerleﬂim yerlerinden gök cisimlerini izlemenin olanaks›zlaﬂt›¤› aç›kland›.
• Iﬂ›k Kirlili¤i’nin insanl›¤›, parças› oldu¤u evrenden giderek daha çok soyutlad›¤› vurguland›.
• Ulusal Gözlemevi’nin çal›ﬂmalar›n›n etkilenmemesi için Antalya
yöresinde bundan sonra yap›lacak
uygulamalarda, eski armatürlerin
de¤iﬂtirilirken, d›ﬂ ayd›nlatma kurallar›na uyulmas› istendi.
• Antalya’da cadde ve sokak ayd›nlatmalar›ndan uzaya kaçan ›ﬂ›k
nedeniyle y›lda 120 milyar TL de-

¤erinde elektrik enerjisi boﬂa gitti¤i,
Türkiye için bu kayb›n - Kas›m 2001 itibariyle - y›lda yaklaﬂ›k 13 tirilyon TL oldu¤u anlat›ld›. [Bu enerji kayb›, ABD
nin DMSP (Savunma Meteoroli Uydular› Projesi) ile elde edilen verilerinden
hesaplanm›ﬂt›r1.]
• Birçok ülkede Iﬂ›k Kirlili¤ini önlemek için özel yasalar ç›kar›lm›ﬂt›r. Ülkemizde birçok ülkeden daha önce baﬂlat›lan ve Enerji Bakanl›¤›’nda incelemede olan “D›ﬂ Ayd›nlatma Yönetmeli-

¤i"nin daha fazla gecikmeden ç›kar›lmas› istendi.
Aral›k 2001’de d›ﬂ ayd›nlatman›n
neden oldu¤u “gece gökyüzü yapay
parlakl›¤›”n› veren önemli bir atlas yay›nland›. Burada, DMSP uydu gözlemlerinden P. Cinzano ve arkadaﬂlar›
(‹talya) taraf›ndan hesaplanan bu atlastan ald›¤›m›z Türkiye yapay gece gökyüzü haritas›n› veriyoruz. Atlasta verilen say›sal de¤erlere göre, Türkiye’de
nüfusun %79’u, yapay gök parlakl›¤›
do¤al gece gökyüzü parlakl›¤›ndan %11 daha parlak, %62 si bir
kat daha parlak, %40’› 3 kat,
%15’i 9 kat daha parlak olan
yerlerde yaﬂamakta. Bu nüfus
oranlar›, örne¤in ‹talya için
%100, %95, %78 ve %35 dir. Bir
baﬂka de¤erlendirmeye göre,
Türkiye’de nüfüsun %70’i ays›z
bir gecede, Ay’›n ilkdördün evresinde oluﬂan parlakl›ktan daha parlak gece gökyüzü alt›nda
yaﬂ›yor. Nüfusun %25’i Samanyolu’nu gece hiç göremiyor.
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