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ÖNSÖZ 

Kent aydınlatması, kentsel yaşamı daha güvenli hale getirir ve 

geceleri kentlere estetik değer katarak yaşam kalitesinin artmasını sağlar. 

Kentlerin gece aydınlatılması sürecinde kamu ve özel sektörün 

sorumluluğu bulunmaktadır. Yerel yönetimler, meydanlar, anıtsal 

yapılar, tarihi dokular, park ve bahçeler gibi kamusal alanların 

aydınlatmasından sorumludur. Çeşitli ülkelerde kent yöneticileri, 

yönetim stratejilerinin bir parçası olarak kent aydınlatma master planları 

geliştirmektedir. Kent aydınlatması disiplinlerarası teknik bir konudur. 

Bu kitapta kentsel planlama ve kentsel tasarımda aydınlatmanın rolü 

üzerine inceleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.  

Bu kitap 2002 yılında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programında Prof. Dr. Pelin Gökgür 

tarafından yürütülen, “Kentsel Tasarımda Aydınlatmanın Rolü” isimli 

yüksek lisans tez çalışmamdan türetilmiştir. Tez çalışmam döneminde 

on günlük süre boyunca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

yüksek lisans programı ekibi ile Londra South Bank Üniversitesi arası 

yapılan protokol ile Londra’da bir eğitim gezisine katılmıştım. Böylece 

kitapta incelenen İngiltere ve Türkiye’de gece aydınlatmasını yerinde 

gözlemleme olanağı buldum.  

Kitap çalışmasına güncelleştirme ve çeşitli kavramsal yaklaşımlar 

eklenmiştir. Kitabımı yüksek lisans tezimden türetmeme izin veren çok 

değerli tez danışmanım Prof. Dr. Pelin Gökgür hocama çok teşekkür 

ederim.  

 

 

                                                                       Dr. Seda H. BOSTANCI 

Ocak 2023, İstanbul  
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BÖLÜM 1 

 

1. KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR  

Kentler günümüzde dünya nüfusunun büyük bir kısmını içinde 

barındırmaktadır. İlk kentler ticarete bağlı olarak kurulmuştur. İnsanlar 

arasındaki iş bölümü sırasıyla tarım, sanayi ve küresel bilgi kentlerine 

kadar olan sürecin gerçekleşmesini sağlamıştır. Tarım faaliyetlerinin 

ekonominin temelini oluşturduğu kentler tarım kentleri olarak 

tanımlanırken, sanayinin gelişimi sanayi kentlerini oluşturmuştur. 

Sanayi kentlerinin kuruluşu ile çevre sorunları dikkat çekmeye 

başlamıştır. Kentler için günümüzde, küresel kentler, yarışan kentler, 

dünya kentleri, ağ kentleri, akıllı kentler, bilişim kentleri gibi ifadeler 

kullanılmaktadır. Benzer şekilde, eko-kent, iklime duyarlı kent, sünger 

kent, sürdürülebilir kent gibi çevre değerlerini temel alan kent modelleri 

de gündemdedir. Küresel kentleri içeren kent modelleri, teknoloji temelli 

küresel ekonomiye sahiptir. Sürdürülebilir kentleri içeren modeller ise 

teknolojik ilerleme kaynaklı aşırı kaynak tüketiminin, dünyayı çevresel 

bir felakete sürüklediğine ilişkin uyarıları göz önüne alarak kentlerin 

tasarlanması gerektiği fikrini temel almaktadır. Bu çevreci yaklaşım, 

dünyayı insan için yapay olarak dönüştürmek yerine, insanın yeniden 

doğa ile uyumunun nasıl sağlayabileceğine yönelik yaşam senaryolarını 

ve mekân tasarımlarını içermektedir. Her iki bakış açısı da, arttırılmış 

gerçeklik, simülasyon teknikleri, bilgisayar destekli kent planlama 

modelleri ve sanal kentler gibi gelecek vizyonları ile en ideal kentin nasıl 

olması gerektiğini araştırmaktadır. Kentlerin oluşum süreci ile birlikte 

kent yönetimi olgusu da ortaya çıkmıştır. Antik Yunan’da polis olarak 

isimlendirilen kent devletleri kurulmuştur. Günümüzde kent yönetimi, 

hükûmetlerin, yerel yönetimlerin, uzmanların ve vatandaşların katılımı 

ve önerileri ile çok aktörlü bir yönetişim, kent planlama, tasarlama, 

yatırım ve uygulama süreci olarak tanımlanabilir.   

Günümüz yerleşim alanları ulaşım sitemleri ile birbirlerine 

bağlanarak gelişmiş ve kentler kalabalık ve hareketli yaşam alanlarına 
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dönüşmüştür. İnsanın doğadan ayrışarak yaşam alanlarını oluşturmasının 

temel nedeni, güvenlik ve diğer fizyolojik ihtiyaçlarıdır. Ateşin 

bulunması, uygarlaşma ve topluluk haline gelerek zihinsel ilerlemenin 

sağlamasında temel etkenlerin başında gelmiştir. Bu gelişme ile 

insanların gece de zihinsel üretim süreçleri ve sosyal faaliyetleri devam 

etmiştir. Bununla birlikte, biyolojik ritimlerine uygun olmayan gece 

saatlerinde insanların uyanık kalması, stres ve çeşitli sağlık sorunlarını 

da beraberinde getirmiştir.  

1800’lerde dünyanın gelişmiş bölgelerinde gaz lambaları ile evler 

ve sınırlı derecede sokaklar gece aydınlatılmıştır. Zamanla teknolojik 

gelişmeler insanların özellikle kentlerde gece saatlerinde daha fazla vakit 

geçirebilmesine ve ulaşımlarını devam ettirmelerine olanak sağlamıştır. 

Başta söz edilen günümüz küresel kentleri ve ağ kentleri, inşaat 

teknolojisi, ulaşım ve bilişim alanındaki gelişmelerle mümkün hale 

gelmiştir. Bu üç gelişim göstergesinin varlığı elektrik sayesinde 

olmuştur. Elektrik, teknolojiyi geliştirerek insanların gece üretkenliğini 

gündüz kadar arttırmıştır. Böylece kent aydınlatması kentlerin küresel 

rekabeti, ekonomik gücü, beşeri sermayesi ve turizm potansiyeli için bir 

gösterge haline gelmiştir. Bununla birlikte, elektrik için kullanılan 

enerjinin doğal kaynaklardan karşılanması, yenilenebilir enerjinin bu 

alana sınırlı katkı yapabilmesi, sürdürülebilir dünya vizyonu için kent 

aydınlatmasını tartışmalı hale getirmektedir. Aynı zamanda, kentler 

geceleri yapay ışık kaynakları aydınlatılarak bir çevre sorunu olan ışık 

kirliliğine neden olmaktadır. Günümüzde toplumlar karanlık kentlerde 

yaşamaya uyum sağlayacak nitelik ve becerilerden oldukça 

uzaklaşmıştır. Kent aydınlatması burada ele alınan tartışmalarla birlikte 

kentlilerin yaşamında hem güvenlik gereksinimi, hem de yaşam 

kalitesini arttıran bir mutluluk kaynağı haline gelmiştir. Bu açıdan kent 

aydınlatmasından vaz geçmek yerine, enerji verimli ve daha fazla 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak geliştirilmesi fikri daha 

baskındır. Az gelişmiş ülkelerde geceleri karanlıkta kalan yerleşim 

alanlarının bulunması, mevcut sistemin bir enerji adaletsizliği yarattığını 
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göstermektedir. Buraya kadar ele alınan içerik günümüz dünyasının 

kentleşme üzerine tartıştığı konuların kent aydınlatması ile ne kadar 

bağlantılı olduğunu göstermektedir.  

Avrupa kentleri gece görüntüleri ile dünyaca tanınmaktadır. 

Bununla birlikte her kıtada yer alan ülkelerin başkentleri, ibadet alanları, 

yönetim yapıları ve tarihi öneme sahip alanlarında ilgi çekici 

aydınlatmalar yapılmaktadır. Özellikle Uzakdoğu ve ABD aydınlatma 

teknolojilerinin gelişimi ve bunların kentlerdeki gece aydınlatmasına 

katkısı ile oldukça yenilikçi tasarımlara olanak vermektedir. Bununla 

birlikte, Avrupa’da farklı olan kentlerinin çoğunlukla tarihsel dokulara 

sahip olması ve bu dokunun gece aydınlatma ile daha etkileyici 

görünmesidir. Fakat 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan 

anlaşmazlıkların savaşa dönüşmesi ve Ukrayna topraklarında bu süreçte 

yaşanan işgal ve saldırı süreçleri, Rusya ve Avrupa arasındaki enerji 

anlaşmalarını kesintiye uğratmış ve Avrupa’da kent aydınlatması dahil 

olmak üzere bir enerji sorunu ortaya çıkmıştır. Avrupa’da bu sürecin 

devam etmesi, ileride Avrupa kentlerinin geceleri daha karanlık 

görünmesine neden olabilir. Aydınlatmanın geleceği, dünyadaki 

gelişmelerden etkilenmektedir. Bu açıdan bakıldığında aydınlatmanın 

insan yaşamına, kent yönetimi ve kent planlama süreçlerine katkısının 

ele alındığı bir kitabın hazırlanmasının alanın uzmanları ve öğrenciler 

için yararlı olacağı düşünülmüştür.  

Çalışmanın amacı, kent planlama ve kentsel tasarımda 

aydınlatmanın önemini vurgulamak, rolünü tartışmak ve aydınlatma 

master plan sürecinin kent yönetimine etkilerini değerlendirerek, bu 

alanda literatüre dayalı öneriler geliştirmektir. Altı bölümden oluşan 

kitabın ilk bölümü, kavramsal açıklamaları içermektedir. Bu bölümde 

aydınlatmanın tanımı yapılarak, aydınlatmanın kent planlama ve kentsel 

tasarımla olan ilişkileri anlatılmıştır. İkinci bölüm, aydınlatma ve kent 

aydınlatması üzerine temel bilgileri içermektedir. Üçüncü bölüm, kent 

planlama ve kentsel tasarımı birbirini bütünleyen süreçler olarak ele 

alarak, bu süreçte kentlerin planlama ve tasarımında aydınlatmanın 
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katkısı incelenmektedir. Dördüncü bölüm, İngiltere, beşinci bölüm ise 

Türkiye üzerinden kent aydınlatma uygulamalarını incelemektedir. Son 

bölüm olan altıncı bölüm kent aydınlatma üzerine değerlendirmeler 

yaparak, araştırmanın sonucunda elde edilen verilerden sentez oluşturan 

öneriler geliştirmektedir.  

 

1.1. AYDINLATMA 

Aydınlatma, gündüz ve gece ışık düzenlemesi olarak 

tanımlanabilir. Gündüz aydınlatması, bir başka ifade ile doğal 

aydınlatma gün ışığını en iyi alacak planlama ve mimari tasarım 

uygulamalarının gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Yapay aydınlatma ile 

kentsel yaşamın gece dinamik hale gelmesini sağlayan bir tasarım süreci 

olarak gece aydınlatması tanımlanabilir. Kitap çalışması, gece 

aydınlatması bir başka ifade ile yapay aydınlatma ile ilgilidir.  

Kent yöneticileri için aydınlatma, kentin yerli ve yabancı 

turistlerinin ilgisini çekmek, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, 

ticaretin canlanması gibi amaçlara sahiptir. Bunun yanında, trafik akışı, 

sokak aydınlatması, güvenlik konuları kent aydınlatmasının mühendislik 

boyutunu oluşturmaktadır.  

Aydınlatma üzerine temel bilgiler verilirken, aydınlatmanın teknik 

boyutu, mevzuat boyutu ile sosyolojik, ekonomik boyutları üzerine kısa 

açıklamalar yapmak kitap içeriği açısından uygun olur. Aydınlatma 

konusuna ikinci bölüm daha geniş yer vermektedir. Bu bölümde 

kavramlar arasındaki ilişkilerin açıklanabilmesi için konu genel 

özellikleri ile ele alınmıştır.  

 

1.1.1. Aydınlatmanın Teknik Boyutu  

Aydınlatma doğal aydınlatma ve yapay aydınlatma olarak iki 

temel alana ayrılır. Doğal aydınlatma, güneş ışığından yararlanılarak 

yapılan aydınlatmadır. Yapay aydınlatma, elektrik kaynakları ile olan 

aydınlatmadır. 
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Direk aydınlatma ve endirekt aydınlatma teknikleri ile yapay 

aydınlatma gerçekleştirilir. Direk aydınlatma, tavandan aydınlatma, 

endirekt ise ışığın bir yerden yansıyarak aydınlatılacak yüzeye ulaşması 

anlamındadır. Estetik ve dekoratif aydınlatma yapılar, sanat eserleri, 

heykel gibi kentsel özelliklerin aydınlatmasıdır. Tünel, hastane, 

havaalanı, liman, otogar, stadyum gibi alanların aydınlatma ilkelerine 

bağlı olarak aydınlatılmaları yapılmaktadır. Sokak, meydan, park bahçe 

ve kültür merkezlerinin aydınlatılması kamusal alanların aydınlatılması 

kriterlerine göre yapılır. Sokak aydınlatmalarında, park ve bahçe 

aydınlatmalarında, insanların güvenlikleri, sağlıkları, enerji tüketimi ve 

estetik kavramlar dikkate alınarak aydınlatma yapılır. Aydınlatmada 

armatür tasarımı da önem kazanmaktadır. Kamusal alanların 

aydınlatmasından genellikle yerel yönetimler sorumludur.  

 

1.1.2. Aydınlatmanın Mevzuat Boyutu  

Genellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kent aydınlatması 

ile ilgili mevzuatları bulunmaktadır. Çalışmada İngiltere ve Türkiye’de 

çeşitli kent ve mimari yapıların aydınlatma projelerinden ve master 

planlarından örnekler yer almaktadır. Bu nedenle bu bölümde iki 

ülkedeki aydınlatma mevzuatına ilişkin bazı temel bilgilerin ele alınası 

uygun olur. 

Londra da kent yönetiminde, yerel otoriteler kadar halk ve sivil 

toplum örgütlerinin katılımı önem taşır. Genellikle, katılımcı demokratik 

ortak fikirlerin önem kazandığı bir kent yönetim anlayışlarının olduğu 

söylenebilir. Büyük Londra Otoritesi, kent aydınlatma konusunda 

Londra Gece Komisyonu’nun raporlarını dikkate almaktadır. Bu raporlar 

Büyük Londra Otoritesi’nin (Greater London Authority) “24 saatlik kent 

- 24 saatlik Londra” yaklaşımı ile Londra politikasını ve 24 saat yaşayan 

kent olarak Londra vizyonunu şekillendirmeye yardımcı olmuştur 

(Roberts, vd., 2018). 2020 yılında Büyük Londra Otoritesi Başkanı, 

Londra Gece komisyonuna, Yeni Londra Planı hazırlık çalışmalarında, 

ilçelerin geceleri yerel bölgeleri için iyi bir büyüme ve çeşitliliği 
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destekleyen bir vizyon geliştirmelerini istemiştir. Londra'nın dünyanın 

önde gelen 24-saat kenti olma vizyonunu bu katılımcı model ile 

geliştirilmiştir (TheyWorkForYou, 2020). Bu açıklamalarla birlikte 

2018 de yayınlaşmış olan ve Londra Belediyesi ve Speirs Major Şirketi 

işbirliği ile gerçekleştirilmiş olan Londra Kenti Aydınlatma Vizyon 

Raporu, kentin aydınlatma planlaması için geniş kapsamlı bir planlama 

ve strateji belgesini ortaya koymaktadır (Speirs & Major, 2018). Böylece 

Londra yaklaşımı üzerinden İngiltere’nin kent aydınlatmasını 

önemsediği ve katılımcılığı teşvik eden bir yaklaşımla aydınlatma 

stratejisini geliştirdiği söylenebilir.  

Türkiye’de aydınlatma konusu merkezi yönetim, özel sektör ve 

yerel yönetimlerle birlikte üniversitelerin de desteği ile gelişmektedir. 

Türkiye’de 2002 yılında dış aydınlatma yönetmeliği ve İstanbul 

Aydınlatma Master planlama çalışmaları başlamıştır. Master plan için 

ilerideki bölümlerde detaylı olarak anlatılacak olan Aydınlatma Türk 

Milli Komitesi’nin ve üniversitelerin girişimleri temel olmuştur.  

Türkiye’de yerel yönetimler ve kent planlama alanlarında kanun 

ve yönetmeliklere bağlı olarak uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 2005 

tarih, 5393 sayılı Belediye Kanununda ve 1985 tarih, 3194 sayılı İmar 

Kanununda aydınlatmadan söz edilmektedir. 2014 tarihli Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliğinde kentsel tasarım ile ilgili maddelerde 

aydınlatmadan söz edilmektedir. Aydınlatma konusunda özel 

yönetmelikler de bulunmaktadır. Bu bölümde Türkiye’de Aydınlatma 

konusunda mevzuat ile ilgili olan kanun ve yönetmelikler aşağıda 

listelenmiştir.  

• 1995 tarih, 22449 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi 

Aydınlatma Türk Milli Komitesi Yönetmeliği, 

• 2011 tarih, 28038 sayılı Entegre Balastız Flüoresan Lambalar, 

Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve bu Lambaları 

Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili 

Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ, 

• 2013 tarih, 28720 sayılı Genel Aydınlatma Yönetmeliği,  
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• 2013 tarih, 28276 sayılı Genel Aydınlatma Tebliğ, 

• 2015 tarih, 29262 sayılı Elektrik Lambaları ve Aydınlatma 

Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ.  

Bu bilgiler incelendiğinde Türkiye’de aydınlatma ve dış 

aydınlatmanın mevzuat boyutunun geliştiği ve bu alanda özellikle 

çevreye duyarlı aydınlatma armatür tasarımlarına önem verilmeye 

başlandığı görülmektedir.  

 

1.1.3. Aydınlatmanın Sosyolojik ve Ekonomik Sonuçları  

Bu çalışmada kent palama ve kentsel tasarım konuları üzerinden 

aydınlatma ele alınmaktadır. Bununla birlikte, aydınlatma konusunda 

mevzuat boyutunda ilgili kurumlar hakkında bilgi verildiği gibi yine 

aydınlatmanın sosyolojik ve ekonomik boyutlarının da tartışılması 

uygun olur.  

Kentlerin gece görüntüleri ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri 

arasında önemli göstergeler arasındadır. Gelişmiş ülkeler kent 

aydınlatma sistemine yüksek yatırım yapabilmekte ve bu alanda enerji 

kaynaklarını kullanabilmektedir. Bu yatırımın karşılığında, iç ve dış 

turizmde önemli gelir elde ederek, küresel bir kent olarak prestij 

kazanırlar. Gelişmiş ülkelerin kent aydınlatma motivasyonlarının 

rekabetçi bir yönü de vardır. Bu alanda başarılı uygulamalar, Yıllık 

Uluslararası Aydınlatma Tasarımcıları Derneği (Annual International 

Association of Lighting Designers) gibi kurumlar tarafından 

ödüllendirilmektedir. Derneğin 2023 yılında 40. ödüllerini verecek 

olması kurumun ne derece köklü olduğunu göstermektedir. Ödülleri, 

Uluslararası Aydınlatma Tasarımı Ödülleri (IALD: International 

Lighting Design Awards) olarak adlandırılmaktadır 

(https://iald.org/Lighting-Design-Awards/2022-Award-Winners). 

Kent aydınlatma, hava fotoğrafı, uçak ya da yüksek tepeden bir 

fotoğraf ile plan düzlemindeki görüntüsü kentlerin sosyolojik ve 

ekonomik özellikleri hakkında çeşitli ipuçları verir. Belediye 

hizmetlerinin iyi yapıldığı ve yüksek gelir grubunun yaşadığı bölgelerde 

https://iald.org/Lighting-Design-Awards/2022-Award-Winners
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aydınlatmaya önem verilmektedir. Tarihi kent merkezlerinde 

aydınlatmaya her ülkede devlet tarafından mümkün olduğunca bütçe 

ayrılmaktadır. Özel sektör girişimlerinin ve ticaret alanlarının yoğun 

olduğu bölgelerde prestij göstergesi olarak kabul edilerek aydınlatmaya 

özel sektör tarafından yatırım yapılmaktadır. Sosyal açıdan 

düşünüldüğünde, gece sosyal aktiviteler amacıyla kentlerde daha 

hareketli olan ve olmayan bölgeler olduğu görülmektedir. Böylece genel 

olarak kentlerin gece görüntüleri bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal 

farklılaşmayı gösterir. Önceki bölümlerde ele alındığı gibi aydınlatma 

olanaklarına erişebilen ve erişemeyenler arasındaki eşitsizlik bir enerji 

melesi olduğu için enerji adaleti bağlamında tartışılmaktadır. 

Aydınlatma sosyal olanakları çeşitlendirirken, aydınlatmanın olmaması 

da sosyal yaşamı gündüz ile sınırlandırmaktadır. Bu yönü ile 

bakıldığında kent yöneticilerinin kamusal alanları aydınlatması ve genel 

olarak sokak aydınlatmasında eşitlikçi davranması, bir sosyal 

belediyecilik göstergesidir.  

 

1.2. KENT PLANLAMA VE AYDINLATMA İLİŞKİSİ  

Kent planlama, çok bileşenli bir karar sürecinde, bir kentin gelişme 

alanlarının, yoğunluğunun, bölgesel kalkınmadaki stratejilerinin, 

ekonomik faaliyetlerinin mekânsal konumlarının, konut alanlarının yer 

seçiminin ve yaşanabilir ulaşım sistemi tasarımının plan, rapor ve 

stratejik eylem planları ile somutlaştırılması olarak ifade edilebilir. Çok 

bileşenli karar süreci olmasının nedeni, kent planlarının tamamlandıktan 

sonra o kentin geleceğine büyük oranda şekil vermesinden 

kaynaklanmaktadır. Bir meslek alanının bir bakıma toplumun ve doğal 

çevrenin kaderini belirleyecek kararlar alması büyük bir sorumluluktur. 

Bu nedenle işin teknik süreci diğer bu alanlardaki sosyolog, mühendis, 

ekoloji uzmanı, jeolog, mimar, peyzaj mimari gibi uzmanların da 

katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber, işin siyasal 

sorumluluğunu ve karar verilmesini kent yöneticileri üstlenmektedir. 

Fakat teknik uzmanlar grubu ve yöneticiler için de oldukça stresli bu 
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sorumluluk günümüzde giderek vatandaşlarla paylaşılan bir karar süreci 

haline gelmektedir. Vatandaşların karar süreçlerine aktif katılımı 

günümüzde gelişmiş ülkeler başta gelmek üzere, demokratik yönetim 

sistemlerine sahip çoğu ülkede uygulanmaktadır. 

 Kentsel yaşam günümüzde, çalışma koşulları, turistik aktiviteler, 

iş dışındaki sosyal faaliyetler, milli bayramlar, festivaller, kutlamalar 

gibi çok çeşitli nedenlerle gündüz olduğu kadar gece de yoğun ve 

hareketlidir. Kimi zaman, gece faaliyetlerine erişimde ulaşımın özel 

araçlarla daha fazla yapılması küresel metropollerin gece trafiğini 

gündüzden daha yoğun hale getirmektedir. Bu koşullar altında kent 

planlamasının, gece de işleyebilir hale gelebilmesi için büyük 

metropollerde aydınlatma master planları gerçekleştirilmektedir. Bu 

aydınlatma master planları, kentlerin gece hangi bölgelerinin nasıl 

aydınlatılması gerektiğine ilişkin plan bütününde kararları ve bunun kent 

planları üzerinde gösterimini içermektedir. Bu çalışmada aydınlatma 

master planları İngiltere ve Türkiye üzerinden örneklerle ele alınacaktır.  

 

1.3. KENTSEL TASARIM VE AYDINLATMA İLİŞKİSİ  

Kent planlama bileşenlerinin, estetik, psikolojik ve fizyolojik 

olarak tasarım yaklaşımları ile düzenlenmesi olarak dar ve teknik 

anlamda kentsel tasarımı tanımlamak mümkündür. Bunun yanında 

kentsel tasarım farklı ölçeklere, vatandaş ile ortak tasarım gibi katılımcı 

ve interaktif tasarım fikirlerine ve çevresel psikolojiye konu olan 

mekânsal algı, aidiyet, kapsayıcılık ve mekânın ruhu gibi kavramlarla da 

ilişkilidir. Kentsel tasarım, kent planlamanın mimari ile uyum içinde 

buluşmasını sağlayan bir ara yüz ve kamusal alan tasarımı olarak ifade 

edilebilir. Genellikle kentsel tasarım ve kentsel peyzaj birbiri ile yakın 

uzmanlık alanları olarak görülse de aralarında çeşitli farklılıklar vardır. 

Kentsel peyzajın temel amacı, ağaç, bitki ve toprak ilişkisindeki teknik 

bilgileri temel alarak, insanların park ve bahçelerde vakit geçirebilmesini 

sağlamak için doğaya uyumlu, sürdürülebilir ve estetik olarak tasarımını 

sağlamaktır. Çevresel psikolojinin yakın bağlantılı olduğu bu alanın 
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mimari tasarım sürecini, bahçe tasarımı ile tamamlayıcı özelliği 

bulunmaktadır. Kentsel tasarım ve kentsel peyzaj uygulamaları birlikte 

insanların yaşam kalitesini yükselten mekânlar üretirler. Bu yönleri ile 

de farklı teknik altyapılara sahip bu mesleklerin bilgisayar destekli 

programlarla tasarım süreçlerini geliştirmeleri bu alanın yenilikçi ve 

teknolojik boyutudur. Kentsel tasarımın hedeflerinin başında gelen 

konforlu ve estetik mekan tasarımının gece sürekliliği için bu sistemi 

destekleyici aydınlatama tasarımı gerekir. Kimi zaman tasarım 

hatalarının gece aydınlatması ile gizlenmesi sağlanabilir. Kent planlama, 

mimarlık, kentsel tasarım, kentsel peyzaj ve kentsel altyapı 

mühendisliğinin parçası ve hepsinin noktası kent aydınlatmasıdır.  
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BÖLÜM 2 

 

2. AYDINLATMA VE KENT AYDINLATMASI 

İnsanlar, duyu organları ile algılayıp, bilişsel olarak 

deneyimledikleri bir fiziki ortamla etkileşim içindedir. Dokuzer-

Öztürk’ün (1992) ifade ettiği gibi “ışık, insanların değişik algılar yoluyla 

edindikleri bilgilerin görsel algıya aktarılmasını sağlamaktadır. 

İnsanların çevresel koşulların %95’ini görsel algı yoluyla 

kavrayabilmesi doğal ve yapay ışığın insanlar için önemini 

göstermektedir.” Yapay ışık gün ışığının olmadığı koşullarda, çeşitli 

lamba ve aydınlatma elemanları kullanılarak insanlar tarafından 

oluşturulan ışık olarak ifade edilebilir. Herhangi bir ortamdaki görsel 

algılamanın başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için, aydınlığın 

niteliğinin ve niceliğinin ortamın özelliklerine uygun bir şekilde 

oluşturulması gerekmektedir.  “Aydınlatma tasarımında farklı amaç ve 

fonksiyonlar için gereken aydınlık düzeyi değerleri, kullanılacak ışık 

kaynaklarının özelliklerine ilişkin öneriler ve standartlar Uluslararası 

Aydınlatma Komisyonu (CIE: International Commission on 

Illumination), Kuzey Amerika Aydınlatma Mühendisleri Topluluğu 

(IESNA: Illuminating Engineering Society of North America), Yeminli 

Bina Hizmetleri Mühendisleri Kurumu (CIBSE: The Chartered 

Institution of Building Services Engineers) gibi kuruluşlar tarafından 

yapılan yayınlarda yer almaktadır” (Fitoz, 2019). 

“1900 Paris sergisi kapsamında düzenlenen “Uluslararası Gaz 

Kongresi’nde, Işık Ölçümle ilgili bir Uluslararası Komisyonun 

kurulması kararı alınarak, 1903 yılında Fransa, Almanya, İngiltere, 

Avusturya-Macaristan, Belçika, İtalya, Hollanda, İsviçre ve ABD’nin 

katılımı ile Fotometrik Komisyonu (The Photometric Commission) 

kurulmuştur. Dönemsel toplantılarını 1903, 1907 ve 1911’de Zürih’te 

yapan komisyonun, 1913’de Berlin’deki toplantısında faaliyet alanını 

genişletilerek Uluslararası Aydınlatma Komisyonu adıyla yeni bir 

Kuruluşa dönüşmesine karar verilmiştir” (Türk Aydınlatma Milli 
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Komitesi, 2000). Uluslararası Aydınlatma Komisyonu, ışık, aydınlatma, 

renk ve renk uzayları konusunda uluslararası otoritedir. 1913 yılında 

kurulan ve bugün merkezi Viyana, Avusturya’da bulunan Commission 

Internationale de Photométrie'nin halefi olarak kurulmuştur” (Lisun 

Group, 2022). CIE’nin çeşitli üyelik türleri vardır. En üst düzeyde ulusal 

komiteler vardır. CIE’nin işleri, kuruluşla ilgili tüm konularda karar 

verme sorumluluğuna sahip olan ulusal komitelere verilmiştir. Ulusal 

komitelerin oluşumu ülkeden ülkeye değişir, ancak her birinin kendi 

ülkesinde ışık ve aydınlatma ile ilgilenen tüm kuruluşları temsil etmesi 

ve işbirliğine sahip olması gerekir. Yani her ülke sadece bir ulusal 

komiteye sahip olabilir (CIE, 2022). Komisyon aydınlatmayı, nesneler 

ve çevrenin görünebilmesi amacıyla ışık uygulaması şeklinde 

tanımlamıştır. CIE bölümleri;  

• Vizyon ve renk, 

• Işık ve radyasyonun fiziksel ölçümü,  

• İç ortam ve aydınlatma tasarımı, 

• Ulaşım ve dış uygulamalar,  

• Foto biyoloji ve fotokimya, 

• Görüntü teknolojisi, şeklinde düzenlenmiştir (CIE, 2022).  

Türkiye’de Uluslararası Aydınlatma Komisyonuna (CIE) 1996 

yılında üye olan Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK), 1995 yılında 

kurulmuştur (Türk Aydınlatma Milli Komitesi, 2000). 

Bu bölümde aydınlatmanın tarihsel gelişimi, kent aydınlatmasının 

mekânsal özellikleri, kentsel değerlerin aydınlatması konuları ele 

alınacaktır.  

2.1. AYDINLATMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ  

Dünyada da alevli yanan ateş, meşale, çıra, yağ, mum, gaz lambası, 

elektrik ampulü, karbon flament, floresan ampul, halojen lamba ve LED 

teknolojisi şeklinde aydınlatma alanında teknolojik gelişim süreci 

yaşanmıştır. 1800’lerde elektrik lambasının bulunması aydınlatma 

konusunda en büyük ilerlemeyi sağlamıştır. 1857’de dünyanın elektrik 
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enerjisi kullanılarak aydınlatılan ilk Caddesi Fransa’nın Lyon kentindeki 

Imperiale Caddesi olmuştur (Öztürk, 2015).   

1800’lerin sonlarına doğru gece aydınlatmasının durumunu 

anlamak için ünlü İspanyol yazar Eduardo Mendoza’nın, Mucizeler 

Kenti kitabından bir paragraf paylaşmak uygun olabilir. 

“…. 20. yüzyılın ortalarına kadar Barselona’da tüm işler, gün 

batımıyla birlikte sona ererdi. Geceleri üstlenilecek işler, doğru işler 

sayılmazdı. Halkın inancına göre, gecelerin insanları hayaletlerdi ve 

geceler tehlikelerle doluydu. Bazıları, insanlar üzerinde çekici bir gücü 

olan gecenin, canlı bir yaratık olduğuna ve sebepsiz yere karanlığa 

çıkanların bir daha geri dönemeyeceğine inanırlardı. Gece, ölümle şafak 

da canlanma ile özdeşleştirilmişti. Kentlerin karanlığına bir defada ve 

sonsuza dek son veren elektrik henüz bebekliğini yaşamaktaydı ve ciddi 

çekincelerle karşılanıyordu. Bir dergi 1886’larda; “Yapay ışık ne çok 

parlak, ne de titrek olmalı, bol olmalı ama gözü yakmamalı.” Bir başka 

Barselona gazetesi aynı yıl, “Tanınmış göz doktoru Profesör Chon de 

Breslau’ya göre elektrik ışığı, herhangi bir aydınlatma aracına tercih 

edilmelidir, ancak bol ve her yerde aynı düzeyde olmak kaydı ile” 

diyordu…..”       

1940’lı yıllar kent aydınlatması için önemli gelişmeler yaşanmaya 

başlanmıştır. Sirel’in (1983) ifade ettiği gibi; “1940’larda bol ve ucuz 

ışık elde edilmeye başlanmış ve yeni lambalar geliştirilmiştir. Bu dönem 

nesnelerin aydınlatmasında ve yüzeylerde görsel algılama göz önüne 

alınarak aydınlatma yapılmaya başlanmıştır.” Böylece aydınlatmanın 

kentsel estetik değeri üzerine yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreç 

aydınlatmayı mühendislerle birlikte mimarlarınla konusu haline 

getirmiştir. Modernizm aydınlatmayı kent ve yapılarda yönlendirici bir 

güç olarak kullanmaya başlamıştır. Bu süreç, aydınlatmanın özel 

etkilerinin fizyolojik ve psikolojik etkilerinin öne çıkmasını sağlamıştır 

(Beazley, 1999). Işık uzaklık, renk ısısı gibi ölçülebilen özelliklere 

sahiptir. 20. yüzyıl dünyanın dekoratif ışıklarla aydınlatılmasını 

başlatmış ve günümüzde akıllı aydınlatma tekniklerinden yapay zeka 
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uygulamalarına kadar kent aydınlatması ve tasarımı geceleri kentleri 

daha fazla yaşanabilir ve güvenli hale getirmiştir. Günümüzde kentler 

için aydınlatma master planları ve aydınlatma yönetmelikleri 

çıkarılmaktadır. Günümüzde aydınlatma bilgisayar destekli tasarım 

programları ile gerçekleştirilmektedir. Aydınlatma programları, gün 

ışığının elektrik ışığına dönüştürülmesi ve güneş ısısının daha iyi 

kullanılması yoluyla enerji tüketimini azaltırken konforlu bir yapılı çevre 

elde etmek için uygun mimari ve/veya teknik çözümleri seçme 

konusunda tasarımcılara veya karar vericilere yardımcı olabilir 

(Maamari, vd., 2006). 

Geceleri yaşam alanlarını kaplayan karanlık eski çağlardan beri 

insanların büyük korkusu ve doğa ile kurdukları ilişkide insanı doğa 

karşısında çaresiz bırakan önemli bir olgu olmuştur. İnsanların 

günümüzde dünyayı dönüştürme sürecinde ortaya çıkardığı kentleşme ve 

sanayileşme süreçleri ekosistemi tehdit edecek boyutlar kazanmıştır. 

İnsanın geceleri yapay aydınlatma sayesinde gündüz gibi yaşamlarını ve 

aktivitelerini sürdürmeleri, biyolojik varlıklarını doğadan 

uzaklaştırmıştır. Bununla birlikte, teknoloji ile sürekli gelişen kent 

aydınlatması, insan yaratıcılığının bir estetik değere dönüşmesini 

sağlamıştır. İnsanın aktivitelerini gece de sürmesi ise doğadan ve 

dünyanın sunduğu gerçeklikten uzaklaşan ve teknolojiden sürekli 

yenilikler beklemeye yönelik bir yaşam tarzı yaratmıştır. Gelişmiş bir 

metropolün gece güvenli olması ve festival, bayram, yeni yıl gibi 

etkinliklerle geceleri insanları mutlu etmesi, doğru bir aydınlatma 

sistemi ile güvenli bir kentsel yaşam sunması, uygarlık için bir 

gelişmişlik göstergesidir. Bu yönü ile bakıldığında, yerel yönetimler ve 

kent yöneticilerinin yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve mutlu bir kent 

yaşamı üretebilmek için kent aydınlatmasına önem vermesi temel bir 

stratejidir. Kent aydınlatması, kentin estetik değerini güçlendirirken, 

yerel yönetimlerin kentsel tasarım uyguları olarak gerçekleştirdiği park 

ve meydanların ışıklandırılması, güvenli ve iyi hissedilen, gece gündüz 

yaşamın aktığı kamusal alanlar yaratılmasını sağlamaktadır.  
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Elektriğin bulunması, dünyayı ve insan yaşamını tümüyle 

dönüştürürken, kentlerin gece yaşanabilir ve güzel siluet ve peyzaj 

görüntüleri sergileyebilir hale gelmesini sağlamıştır. Günümüzde 

özellikle video haritalama, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin, 

binalara yansıtılması ve panolarda kullanılması, kutlamalar, yılbaşı 

sokak süslemeleri, ışık gösterimleri, binalara yansıtılan ışıklar ve 

dronların ışık gösterileri gece kentleri masalsı bir çekiciliğe 

büründürmektedir. Bununla birlikte, gece kentlerin tarihi yapılarını ve 

teknolojik gelişimlerini göstermekle birlikte, karanlıkta kalan 

yoksulluğu örtebilmektedir. Kentlerin gece gündüz yaşaması bir yaşam 

kalitesi göstergesi iken, karanlık kent sokakları, bakımsızlık, yoksulluk, 

suç, tekinsizlik gibi etkiler taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, turistler 

için cazibe mekânlarının aydınlatılması, yoksul bölgelerin karanlıkta 

kalması, sosyal adalet, enerji adaleti, kent hakkı gibi konuları gündeme 

getirmektedir.  

Ticari olmayan kent aydınlatması, merkezi ve yerel yönetimlerin 

bütçeleri ile karşılandığı için uygulama süreçlerinin kamu yararının iyi 

hesaplanması gerekmektedir. Sürdürülebilirliğin ve kentlerin yarattığı 

çevre sorunları konuları dikkate alındığında, başta ışık kirliliği ve 

elektromanyetik kirlilik gibi meseleler de dikkate alınmalıdır.  

 

2.2. KENT AYDINLATMASININ MEKÂNSAL 

ÖZELLİKLERİ  

Kent aydınlatması, aydınlatma teknikleri, teknolojik ilerlemelere 

paralel olarak kentlerin büyümesi, yaşam standartlarının değişmesi, 

kentsel yapıların ve elemanlarının parçalı olarak ele alınarak 

aydınlatılması yerine, bütünsel bir plan doğrultusunda kentlerin 

aydınlatmasını içermektedir. Kent aydınlatması, güvenlik ve görsel 

konfor gibi önemli psikolojik etkilere sahiptir. Şerefhanoğlu’nun (2000) 

belirttiği gibi kent aydınlatmasının başlıca amaçları;  

• “Emniyet ve güvenliği sağlamak, 

• Çevreyi tanımlamak ve yol yön yer bulmak, 
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• Açık hava etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, 

• Kent kimliğini oluşturma ve kent güzelleştirme” olarak 

tanımlanabilir.  

Kentsel hayat iyi bir aydınlatma ile gece de yaşanabilir hale 

gelmektedir. Aynı zamanda, günümüzde, kentlerin gece kullanıcıları, 

eğlence mekânlarına giden ve akşam saatleri çeşitli sosyal aktiviteleri 

gerçekleştiren insanlar ile birlikte geniş bir vardiyalı çalışan kitlesidir. 

Üniversitelerin, açık liselerin, çeşitli eğitim kurumlarının ikinci 

öğretiminin olması, karanlık saatlerinde öğrenci nüfusunun da aktif 

olmasında etkendir. Özellikle, güvenlik görevliliği, ikinci öğretim 

öğrenciliği, çağrı merkezi çalışanları, vardiyalı çalışan mühendisler ve 

diğer gece vardiyası bulunan iş kolları sonucunda, metropollerde gece ve 

gündüz hareketliliği birbirine eşit hale gelmektedir. Kentlerin 

güvenliğini sağlamada, aydınlık mekânların yaratılması, güvenlik 

güçleri kadar etkin bir katkı sağlayabilmektedir. 

Kent gece ve gündüz kullanımı ile bir bütün oluşturmaktadır. 

Aydınlatma teknikleri geliştikçe, gece kentsel manzaradan beklenti de 

artmıştır. Yapay aydınlatma, doğayı dönüştüren insan için bir çeşit zafer 

ve insan uygarlığının gelişiminde bir sembol olmuştur. Olimpiyatlarda 

yakılan meşale buna en güzel örnektir. İnsanların yapay aydınlatma ile 

biyolojik yapıları için gereken sağlıklı uyku saatlerinde uyanık kalması 

ve olumsuz gece yaşam alışkanlıkları edinmesi yapay aydınlatmanın 

neden olduğu sorunlar olarak ifade edilebilir.  

Kent aydınlatma teknik açıdan, dış mekân aydınlatması içinde ele 

alınmaktadır. Kentler geceleri yapay ışık kaynakları ile 

aydınlatılmaktadır. Dış aydınlatma, kapalı mekânların dışında kalan tüm 

açık alanların aydınlatmasını kapsamaktadır. Dış aydınlatmada iki 

aydınlatma tekniği kullanılmaktadır. Biri, estetik temel alınarak yapılan 

aydınlatmadır. Estetik aydınlatma, insanların yaşadığı kenti farklı 

yönleri ile algılamasına ve deneyimlemesine katkı sağlar, kentsel, 

mimari ve sanatsal değerlerin özelliklerini vurgular, işlevlerini tanımlar. 

Bu aydınlatma tasarımı, aydınlatma uzamanı mimar, kentsel ve 
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endüstriyel tasarımcılarının faaliyet alanına girmektedir. İkincisi ise, 

kentsel fonksiyonlar,  ulaşım, güvenlik gibi temel gereksinimlerin gece 

sürdürülebilmesi için yol, demiryolu, havalananları, limanlar, tünel ve 

spor alanlarının aydınlatmasını içeren teknik aydınlatmadır. Aydınlatma, 

hem mimarlık hem de mühendislik bileşenlerine ek olarak çevresel, 

kamusal ve diğer boyutlarıyla son yıllarda daha fazla disiplinin ilgi alanı 

haline gelmiştir. Aydınlatma alanına gelecek on yıl içeresinde LED ve 

lazer teknolojisinin en büyük katkıyı yapacağı düşünülmektedir. 

 

2.3. KENTSEL DEĞERLERİN AYDINLATMASI  

Kentlerin kamusal alanlarının aydınlatması teknik olduğu kadar 

kent yönetimlerini de ilgilendiren bir konudur. Kamusal alanlar ve 

yapılar birlikte kentsel değerler olarak ifade edilebilir. Kentlerin farklı 

özellikleri mekânsal konumları ve birlikte oluşturdukları mozaik ile bir 

bütün oluşturur. Bu bütünsel kent algısı, plan düzleminde bir hava 

fotoğrafı, gözlem noktalarında ise bir kentsel peyzaj ya da kent silueti 

içinde oluşur. Kamusal alanların gece aydınlatılmasında, kentin 

fonksiyonlarını oluşturan parçalarının işlev ve estetik özelliklerinden 

yola çıkarak farklı vurgu, teknik ve ışık kaynakları ile düzenlenmesi 

gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan aydınlatılan kamusal alanlar aşağıdaki 

şekilde gruplandırılabilir; 

• Yapı aydınlatması, 

• Park ve bahçelerin aydınlatması, 

• Su öğelerinin aydınlatması, 

• Meydan aydınlatması, 

• Köprü aydınlatması, 

• Sokak aydınlatması,  

• Kent mobilyalarının aydınlatılması, 

• Heykel aydınlatması.  

Çalışmanın temel hedefi bu alanların, enerji tasarrufu gözetilerek, 

merkezi ve yerel yönetimler arasında iş bölümü yapılarak, kimi 

durumlarda özel sektörün de katkıları ile doğru aydınlatılmasının temel 
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ölçütlerinin ele alınmasıdır. Bu yaklaşımla kentsel özelliklerin 

aydınlatma yaklaşımlarını fotoğraflardan yararlanarak bölümler halinde 

anlatılmıştır.  

 

2.3.1. Yapı Aydınlatması 

Yapı aydınlatmasının amacı, iyi bir aydınlatma tasarımı ve tekniği 

ile yapıların mimari ve işlevsel özelliklerini vurgulamaktır. Aynı 

zamanda kentin ilgi çekiciliğini arttırarak, geceleri de turistik açıdan 

ziyaret edilmeye değer hale getirmektir. Özel yapıların gece 

görünürlüğünün sağlanması, kentin tanıtımına katkı sağlamaktadır. 

Mimari yapılar tarihi ve modern olarak ikiye ayrılmaktadır. Mimari 

yapıların modern ya da tarihi olması aydınlatma sistemlerini ve ışık 

renklerini etkilemektedir. “Genel ilke olarak çağdaş yapıların renk türü 

içermeyen beyaz ışık kaynakları ile aydınlatılması gereklidir. Tarihi 

yapıların ve kale duvarı gibi kalıntıların aydınlatmasında sarı ışık temel 

alınır” (Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992). Kentsel siluet içinde yapıyı 

doğru şekilde gece algılanabilir hale getirmek için, yapı yüksekliğini 

gösteren bir aydınlatma sistemi kurulmalıdır. “Yapılan aydınlatma 

tasarımının, yapının yüklendiği işlevin gerektirdiği görsel konfor 

koşulları sağlaması ve kamaşmaya yol açmaması hedeflenmelidir. Bu 

amaçla aydınlatma ürünlerinin mümkün olduğu kadar gizlenerek, 

sergilenen/görülmesi istenen alanlara yönelik olarak yerleştirilmesi 

gerekmektedir” (Cılasun ve Bayram, 2016). Fotoğraf 1 Edirne Selimiye 

Camii’nin gece ve gündüz halini göstermektedir. Böylesine kentin ana 

kimlik özelliğini taşıyan yapıların gece aydınlatılması, bütün kentin 

farklı bakı notlarından görülen bu büyük eserin gece aynı görkemli 

etkisini pekiştirerek sergilemesini sağlamaktadır.  
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Fotoğraf 1: Edirne Selimiye Camii’nin gece ve gündüz görüntüsü.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2011.  

 

2.3.2. Park ve Bahçelerin Aydınlatması 

Geceleri aydınlatılmamış park ve bahçeler, insanlar için ürkütücü 

ve güvensiz ortamlardır. Aynı zamanda belirli bir kentsel bölgenin gece 

peyzajının kaybolmasına neden olur. “Park gibi kamusal alanlarda 

vandalizm, gasp, çocuk istismarı, çocuk kaçırma, madde kullanımı, 

cinayet gibi olumsuz sosyal olayların önüne geçilmesi açısından 

özellikle aydınlatma öğesinin yeterli miktar ve ışınımda tasarımlarda yer 

alması gerekmektedir” (Alkan, 2020). Aydınlatma tasarımı temel ilkeleri 

dikkate alınarak, park aydınlatmasının kullanıcılar için gece güvenlik ve 

konforu sağlaması gereklidir. Fotoğraf 2 Antalya Kemer’de Pirate’s 

Beach Club’de yer alan ağaçların aydınlatmasını göstermektedir. 

Fotoğraf 2 park düzenlemelerinde ağaç ve bitkilerin renkli 

aydınlatmasından bir örnek göstermektedir. Fakat bu aydınlatma 

sistemlerinde ağaç ve bitki sağlığını kontrol etmek önemlidir. Yapay 

ışığın bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde alınarak, mekânın 

kullanım zamanından sonra bu ışıkların kapatılması bitki sağlığı 

açısından önemlidir. Tatil köyleri dört beş ay hizmet verdiği ve sıcak 

sezonda aydınlatmanın daha fazla yapıldığı düşünüldüğünde fotoğraftaki 

yerleşim alanın ağaçlarının nispeten daha az zarar gördüğü söylenebilir.  
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Fotoğraf 2: Antalya Kemer Pirate’s Beach Club peyzaj aydınlaması.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2022.  

 

2.3.3. Su Öğelerinin Aydınlatması 

Havuz ve yapma göller aydınlatıldığında insanlar için oldukça 

çekici görüntüler elde edilebilir. “Fıskiye, doğal ya da yapay su 

akıntıları, su oyunları gibi su öğelerinin aydınlatılmasında, dikkat çekici 

bir görüntü oluşturabilmek için güçlü noktasal ışık kaynakları 

kullanılması uygun olur” (Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992). Özellikle 

bu alanda ışık gösterileri, müzik ve su öğelerini kullanılması ziyaretçiler 

için eğlenceli ortam yaratır. Fotoğraf 3, 4 ve 5, İstanbul Ataşehir’de bir 

alışveriş merkezi (AVM) olan Watergarden’da su ve ışık gösterisi ile 

ilgilidir. Görüldüğü gibi havuzda ışık gösterisi oldukça ilgi çeken bir 

atmosfer yaratmıştır. Fotoğraf 6’da ise Venedik’te Correr Müzesi 

görülmektedir. Burada tarihi bir kentsel alanda su etkisinin aydınlatma 

ile kazandırılan estetiğini gözlemlenmektedir. Deniz kıyılarının 

aydınlatmasında, su kenarında yer alan ağaç, kale duvarları, yeşillik, 

heykel gibi öğelerin aydınlatılarak, bunların su yüzeylerindeki 

görüntüleri ile algılanmasına olanak sağlayan tasarım teknikleri 

kullanılır.  
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Fotoğraf 3: İstanbul, Ataşehir Watergarden AVM genel görünüm.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2019. 

 

 

Fotoğraf 4: İstanbul, Ataşehir Watergarden AVM ışık ve ses gösterisi.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2019. 

 

 

Fotoğraf 5: İstanbul, Ataşehir Watergarden AVM ışık ve ses 

gösterisinden bir başka görüntü.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2019. 
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Fotoğraf 6: Venedik, Correr Müzesi gece aydınlatması.  

Kaynak: Eda Hande Taşlardan’ın fotoğraf arşivinden, 2019. 

 

2.3.4. Meydan Aydınlatması 

Meydanlar insanlar için buluşma, toplanma, etkinlik düzenleme ve 

yaşadıkları kentleri tanımda fırsat yaratma noktaları olarak ifade 

edilebilir. Meydanların çekici ve insanlar için bir araya getiren özellikle 

taşıması için iyi bir aydınlatma sisteminin oluşturulması gerekir. Bu 

aşamada öncelikli hedef güveli bir ortamın tasarlamaktır. Meydan 

aydınlatmasında, büyüklük, işlev ve konum önemli etkenlerdir. “Tarihi 

yapılan çevrelediği bir meydan için aydınlatma yapılması gerektiğinde, 

meydanı çevreleyen yapıları karanlıkta bırakıp, meydanın kendisini 

aydınlatmak, yanlış olmaktadır. Burada doğru tasarım meydanı 

sınırlayan yapı yüzlerini aydınlatmaktır” (Dokuzer-Öztürk, 1992). 

Meydanların gece de hareketli olması, iyi bir meydan tasarımının 
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göstergesidir. Fotoğraf 7 ve 8 Vatikan kent meydanın gündüz ve gece 

görüntülerini göstermektedir. Fotoğraf 9 ise gece oldukça hareketli olan 

Roma, Piazza Navona meydanını göstermektedir.  

 

 

Fotoğraf 7: Vatikan kent merkezi gündüz aydınlatması.  

Kaynak: Pınar Öztürk Demirtaş’ın fotoğraf arşivinden, 2018. 

 

 

Fotoğraf 8: Vatikan kent merkezi gece aydınlatması.  

Kaynak: Pınar Öztürk Demirtaş’ın fotoğraf arşivinden, 2018. 
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Fotoğraf 9: Roma, Piazza Navona meydanı gece aydınlatması.  

Kaynak: Pınar Öztürk Demirtaş’ın fotoğraf arşivinden, 2018. 

 

2.3.5. Köprü Aydınlatması 

Köprüler kentler için ulaşım sağlamanın yanında, bulundukları 

alana dinamizm, estetik ve canlılık katarlar. Köprü aydınlatması körünün 

türüne göre çeşitlilik gösterebilir. Araba yolu ya da tünel özelliği 

gösteriyorsa trafikte gözü yormayacak kazaları önleyici aydınlatma 

tekniği kullanılmalıdır. Yaya yolunda yine ışık kirliliği de dikkate 

alınarak yayalar için güvenli ve estetik bir tasarım gerçekleştirilmelidir. 

Köprü tarihi bir köprü ise genellikle tarihi özelliklerini ön plana çıkaran 

bir sarı ışık kullanımı yapılmaktadır. Modern köprülerde bayram 

kutlamaları gibi özel günlerde renk değiştiren ışık tasarımları 

gerçekleştirilmektedir. “Köprü aydınlatmasındaki temel ilke köprünün 

tarihi ve mimari anlatımını güçlendirecek, geometrik biçimini ve taşıyıcı 

özelliklerini ortaya koyabilecek bir düzen kurulmasıdır” (Yıldız Teknik 

Üniversitesi, 1992). Fotoğraf 10 İstanbul Yeni Galata köprüsünün gece 

ve gündüz görüntüsü yer almaktadır. Fotoğrafta köprünün üstünde ışık 

kirliliğine neden olan armatürler görülmektedir. Günümüzde bu 

aydınlatma sistemi ışık kirliliğini engelleyecek şekilde düzenlenmiştir. 

Fotoğraf 11 Londra’nın tarihi Tower Bridge aydınlatmasını 

göstermektedir. Tarihi köprü aydınlatmasında Fotoğraf 11’de görüldüğü 
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gibi beyaz ya da sarı ışık tercih edilir. Fotoğraf 11’de Budapeşte Chain 

Bridge (Zincir Köprü) ve Parlamento binası ile kentin en etkileyici gece 

aydınlatasını sergilemektedir. Budapeşte köprüleri ve nehir ile yapıların 

ilişki ile gecesi gündüzünden daha güzel görünen bir kenttir. Fotoğraf 12 

ise modern bir köprü olan Tiflis’in tarihi ve yeni kent dokusunu birbirine 

bağlayan Barış Köprüsü görülmektedir. Bu köprü ise yeni ve modern bir 

yapı olduğu için farklı renk kullanımlı aydınlatılması uygun olmuştur.  

 

 

Fotoğraf 10: İstanbul, Yeni Galata Köprüsü aydınlatması. 

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2006.  

 

 

Fotoğraf 11: Budapeşte, Zincir Köprü gece görüntüsü. 

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2012. 
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Fotoğraf 12: Gürcistan Tiflis, Barış köprüsü.  

Kaynak: Selen Arkun’un fotoğraf arşivinden, 2014. 

 

2.3.6. Sokak Aydınlatması 

Sokak aydınlatmasında sokağın canlılığı, ticaret alanlarına 

yakınlığı, genişliği, trafiğe açık ya da kapalı olmasına tarihi ya da 

modern olmasına bağlı olarak çeşitli yaklaşımlar geliştirilmektedir. 

Özellikle kentlerin gece cazibe mekânları haline gelen sokaklarında 

Fotoğraf 12 Yunanistan’ın Drama kentindeki örnekte görüldüğü gibi 

nostalji hissi uyandıran aydınlatma tasarımları yapılmaktadır. Sokak 

aydınlatması, ilgi çekici, konforlu, estetik, gibi çeşitli özelliklere uygun 

olarak gerçekleştirilir. Günümüzde sokak aydınlatmasında, tarihi dokuya 

uyumlu aydınlatma armatürleri kullanılmaktadır. Sokak aydınlatmasında 

yayaların kendilerini güvende hissedeceği sokakların yaratılması 

hedeflenir.  
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Fotoğraf 13: Drama kentinden bir sokak aydınlatması.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2022.  

 

2.3.7. Kent Mobilyalarının Aydınlatması 

Kent mobilyaları, bankalar, aydınlatma elemanları, duraklar, çitler 

gibi çeşitlilik göstermektedir. Kent mobilyası denildiği zaman bank ve 

kamusal oturma elemanları ilk akla gelir. Bir bakıma kentsel yaşamda 

kamusal alanda vakit geçirmek, kendini evinde gibi hissedebilme 

duygusunu kent mobilyaları sağlamaktadır. Bu kentsel detay 

elemanlarının tasarımı kadar aydınlatılması da önem taşımaktadır. 

Kentsel mikro ortam tasarım öğeleri olarak tanımlanan kent 

mobilyalarının kullanım amaçlarına uygun şekilde aydınlatma tasarımı 

gerçekleştirilir. Kent mobilyalarının aydınlatması, kentsel akışkanlığın 

ve hareketliliğin gece gündüz devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 

Otobüs durakları, telefon kulübeleri gibi yerler gece güvenli bir şekilde 

kullanılabilmeleri için belirgin bir şekilde aydınlatılmalıdır. Özellikle 

işlek olmayan, geceleri karanlık olan semtlerde otobüs durakları gibi 
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alanların iyi aydınlatılmış olması güvenlik için gerekmektedir. Fotoğraf 

14’de Budapeşte’de tarihi bir aydınlatma armatürü görülmektedir. 

Fotoğraf 15 ve 16 Düsseldorf Marktplatz’da bankların gündüz ve gece 

görüntüleri yer almaktadır. Burada bankların birer aydınlatma kaynağı 

haline geldiği ve mekânı ilgi çekici hale getirdikleri görülmektedir.  

 

 
Fotoğraf 14: Budapeşte’den tarihi aydınlatma armatürü.  

Kaynak: Pınar Öztürk Demirtaş’ın fotoğraf arşivinden, 2022. 
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Fotoğraf 15: Düsseldorf Marktplatz gündüz görüntüsü.  

Kaynak: Pınar Öztürk Demirtaş’ın fotoğraf arşivinden, 2017. 

 

 

Fotoğraf 16: Düsseldorf Marktplatz gece görüntüsü.  

Kaynak: Pınar Öztürk Demirtaş’ın fotoğraf arşivinden, 2017. 
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2.3.8. Heykel Aydınlatması 

Heykeller kentlerin tarihsel özellikleri ile ilgili olarak ya da 

sanatsal yaklaşımlarla tasarlanmış olabilir. Sanatsal nitelikli heykeller 

kentlere sanat estetik ve çekicilik sağlar. Heykellerin aydınlatılmasında 

çeşitli renk kullanımları, eserin kabartmalarını vurgulama gibi çeşitli 

senaryo temelli yaklaşımlar gerçekleştirilir. Heykel aydınlatmasında, üç 

boyutlu şekilde algılanabilecek bir aydınlatma tasarımı yapılması uygun 

olur. Fotoğraf 17’de yer alan Budapeşte Küçük Prens Heykeli de kentin 

sembolleri arasında yer aldığı için heykel konumu aydınlatması ile 

boyutu küçük olduğu halde daha net ve özel olarak görünür hale 

gelmektedir. Fotoğrafta heyekelle birlikte kentin etkileyici tarihi silueti 

görülmektedir.  

 

 

Fotoğraf 17: Budapeşte Küçük Prens Heykeli.   

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2022. 

 

2.4. KENTSEL DEĞERLERİN DIŞINDA KALAN 

ALANLARIN AYDINLATMASI 

Kentsel değerler olarak bölümde ele alınan özellikler, tarihsel ve 

çağdaş modern nitelikler gösteren kentsel bileşenlerdir. 

Aydınlatılmasında tekniğin öne çıktığı işlevsel alanlar burada kentsel 
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değerlerin dışında kalan alanlar olarak tanımlanmıştır. Ulaşım sisteminin 

aydınlatması bu açıdan teknik bir dış aydınlatmadır. Benzer şekilde 

çeşitli açık ve kapalı spor alanlarının aydınlatmasını da bu kategoride ele 

almak mümkündür. Dış aydınlatmada temel amaç aydınlatmanın 

işlevine uygun olarak, gözü yanıltmayacak şekilde bir sistem 

geliştirmektir. “Burada, olabildiğince eş aydınlıklar düzeni kurmak ve 

düzgün yayılmış ışıklı alanlar elde etmek temel hedeftir” (Yıldız Teknik 

Üniversitesi, 1992). 

Araç dolaşım alanları olarak yolların aydınlatma tasarımda, “yol 

sınıfı, yol yüzeyinin görünürlüğü, yol yüzeyindeki parıltı dağılımının 

düzgünlüğü, yol ve yakın çevresi ilişkisi, yolda kullanılan aydınlatma 

armatürlerinin özellikleri gibi konuların dikkate alınması gerekir” 

(Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992). Fotoğraf 18 Tekirdağ’da yol 

aydınlatmasını göstermektedir. Otoparkların aydınlatması araç dolaşım 

güvenliğini sağlaması yanında, kullanıcıları saldırı, hırsızlık gibi 

risklerden koruyacak şekilde yapılmalıdır. Bununla birlikte özellikle 

enerji tasarrufu ve ışık kirliliğini önlemek için sensörlü araçlara hassas 

sistemlerin kurularak, araç geldiği zaman aydınlatmanın olması uygun 

bir stratejidir.  

 

 
Fotoğraf 18: Tekirdağ kent merkezi yol aydınlatması.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2022. 
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Kentsel aktivitelerin hava karardığında da sürdürülebilmesi için 

uygun bir aydınlatma tasarımı yapılmalıdır. Spor alanlarının 

aydınlatılmasında da sporcular ve izleyiciler için doğru aydınlatma 

sistemleri geliştirilmelidir. “Oyuncuların performans ve hızlarını 

etkilemeyecek düzeyde görme koşulları sağlanmalıdır. Seyircilerin az 

çaba ile oyunu izleyebilecekleri görme koşulları sağlanacak bir 

aydınlatma tekniğinin kullanılması uygundur” (Yıldız Teknik 

Üniversitesi, 1992). 
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BÖLÜM 3 

 

3. KENT PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM 

UYGULAMALARI İÇİNDE AYDINLATMA  

Keleş’in (2012) aktardığı şekilde, Thomas Adams’ın tanımı ile 

“kent planlama, toplumsal ve iktisadi gereksinimleri göz önünde 

bulundurarak, kentlerin fiziksel gelişmelerinin biçimlenmesine yön 

vermekle ilgili sorunlarla uğraşan bir bilim, sanat ve uğraş alanıdır.” 

Tanımda görüleceği gibi kent planlama, oldukça geniş bilimsel alanların 

kapsandığı uygulamalı, teknik ve sosyal bilim alanıdır. Planlama kavram 

olarak bir düzenleme, ön görme, belirli bir olguyu sistematik hale 

getirme gibi anlamları çağrıştırmaktadır. Ünlü (2006) planlama sistemi 

bileşenlerini kentsel yapılı çevre ile bağlantılı olarak üç bileşene 

ayırmaktadır;  

• Yasal Alan: Planlama mevzuatı, 

• Sosyo-Politik Alan: Planlama sürecindeki aktörler, 

• Sürece İlişkin Alan: Planlama süreci. 

Ünlü (2006) benzer şekilde kentsel yapılı çevre bileşenlerini; 

• Morfolojik, 

• Görsel, 

• İşlevsel,  

• Mekânsal, 

• Bağlamsal olarak sınıflandırmıştır.  

Bu özellikler, kentsel tasarım ve kent aydınlatma ile kent 

planlamanın ne derece ortak ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Kent 

planlamada öncelik ulaşım, yapı adaları, bağlantı noktaları, ticaret 

alanları, çalışma alanları, eğitim alanları gibi çeşitli alanların gece de 

algılanabilir, tanımlanabilir ve güvenli olmasını sağlamaktadır. Kentsel 

tasarım yine bu işlevsel özelliklere sahip bölgelerin, pozitif yaşanabilir 

kamusal alanlara dönüşmesine katkıda bulunmaktadır. “Eğlence ve 

dinlence insan yaşamında önemli bir gereksinimdir. Eğlenceler, sadece 

üretken yaşamın bittiği zamandan itibaren ortaya çıkmamakta, çalışma 
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ve eğlence günümüzde bir arada bulunmaktadır. Yerel yönetimler ve 

kamu kuruluşları kamusal alanda bu mekânların üretilmesinden 

sorumludur” (Gökgür, 2017). Eğlence aktiviteleri gece ve gündüz 

insanların yaşam kalitesini arttırmaktadır. Çeşitli aktivitelere kentlerin 

planlama ve tasarım süreçleri ile gece de olanak verebilmesi, 

vatandaşların beklentileri arasındadır. Bu süreçler turistik açıdan 

kentlerin çekiciliğini arttırmaktadır.  

Bu çalışmada dar kapsamlı bir tanımlama yaparak, kent 

planlamanın üst ölçek kararlarının, mekânsal uyumlaması ve çevre 

düzenlemesi bağlamında kentsel tasarımı kapsaması üzerine bir 

ilişkilendirme yapılmıştır. Bu yaklaşımla, kent aydınlatmasının 

mekânsal özellikleri kentsel tasarımla ilişkilendirilmiştir. Kent yönetimi 

ve planlama sistematiği içinde aydınlatma projelerinin, kentsel tasarımla 

bağları bölümde ele alınmıştır. Türkiye’de belediye yapılanması içinde 

kent planlama, İmar Müdürlükleri’nin, kentsel tasarım, Kentsel Tasarım 

Müdürlükleri’nin, dış aydınlatma ise Fen İşleri Müdürlüğü’nün 

görevidir. Kent aydınlatmasını, kentsel altyapı mühendisliğinin bir 

bileşeni olarak konumlandırmak uygundur. Şahin (2018) kentsel 

planlama ve kentsel altyapı ilişkisini şu şekilde tanımlamıştır; “Tarih 

boyunca kentsel altyapı ile kent planlama süreci ve şehircilik faaliyetleri 

arasındaki ilişki düşünüldüğünde, kimi zaman birleşik, kimi zaman da 

ayrışık bir ilişki gözlemlenmiştir. Ancak günümüz dünyasının kentsel 

sorunlarının artık gerçek anlamda bütüncül bir ilişkiye çözümlenebilir 

hale gelmektedir.” Böylece kent planlama aydınlatma ilişkisinde, kentsel 

mekânsal bileşenler kadar kentsel altyapının da önemli olduğu kabul 

edilmelidir. Bu çalışma, kent planlama ve kentsel tasarımda 

aydınlatmanın rolünü sorguladığı için, kentsel altyapı mühendisliği 

çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bununla birlikte bu alanda 

oldukça geniş bir literatür bulunmaktadır (Pandharipande ve Thijssen, 

2019; Shahidehpour ve Ganji, 2018).  

Kentsel tasarım, mekânsal ve sosyal faktörlerin göz önüne alınarak 

en iyi yaşam ortamının tasarlanmasıdır. Kentsel tasarımcı, projelerini 
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başta kent planlama ile uyumlamak olmak üzere farklı alanlarla etkileşim 

halinde çalışmaktadır. Kentsel tasarım tanımlamasında, mekânsal 

estetik, çevresel psikoloji, sosyal ve davranışsal süreçler ana 

kavramlardır. “Kentsel tasarım, kentsel mekânları şekillendirme 

yönlendirme özelliklerine sahip çok disiplinli bir süreç olarak 

tanımlanabilir” (Madanipour, 1996). 

Aydınlatma, kentsel tasarımı meydana getiren konular arasındadır. 

Aydınlatma kentin gece kullanımından estetiğine kadar çeşitli yönleri ile 

mekân tasarımını etkilemektedir. Aydınlatma teknolojilerindeki 

ilerlemeler, mekân tasarımında hayal gücünün zenginleşmesine olanak 

vermektedir. Kentsel ölçekte aydınlatmanın uygulama alanlarını Çubuk 

(1988) aşağıda görüldüğü şekilde gruplandırmıştır.  

• Kentsel açık mekân sistemi, 

• Yaya ulaşım sistemi,  

• Ağaçlandırma ve yeşil sistem tasarımı, 

• Aydınlatma tasarımı, 

• Sokak mobilyaları, 

• Kentsel plastik ve sanat öğeleri, 

• Kentsel peyzaj, 

• Kent merkezlerinin yenilenmesi, 

• Kentsel yeni alt merkezler oluşturmak, 

• Kentsel dönüşüm projeleri, 

• Endüstri ve teknoloji parkları, 

• Konut alanları tasarımı, 

• Prestij mekânları ve restorasyon bölgeleri.  

Buradaki gruplandırma kentsel tasarımda bir uygulama alanı 

olarak aydınlatma tasarımını konumlandırmıştır. Aydınlatma gece 

yaşanabilir kentler tasarlanmasında kentsel tasarımın ayrılmaz bir 

parçasıdır. Aydınlatma konusu kentsel tasarım rehberleri oluşturulurken 

dikkate alınmaktadır. Kentsel değerlerin ortaya çıkarılması ve kentlerin 

estetik yönden çekici bir görüntü oluşturması için yapılan aydınlatmalar, 
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kentsel tasarım yaklaşımları ile etkileşim halinde gerçekleştirilmektedir. 

Şerefhanoğlu’nun (2000) ifade ettiği gibi; “aydınlatmayı bağımsız 

uygulamalarla değil, kent bütününü kapsayan, planlı, kapsamlı, birbiri 

ile uyumlu görünümlerin düzenlendiği aydınlatma master planlarının 

yapılmasına olanak vermektedir.” Bu bölümde kentsel tasarım kavram 

ve uygulamalarının aydınlatma ile ilgili yönleri değerlendirecektir.  

 

3.1. KENTSEL TASARIMDA AYDINLATMANIN 

ETKİLEŞİM ALANLARI  

Modern dönem öncesi ya da erken kentsel tasarım denebilecek 

dönemlerde kentsel tasarım mekânın artistik kurgulanması olarak 

değerlendirmekteydi. Modernizm sonrası sosyolojik, ekolojik ve 

çevresel faktörler disipline eklenerek kuramsal çerçeve genişletilmiştir. 

Günümüzde kentsel tasarım yaşam kalitesini sağlamak amacıyla insan 

gereksinimleri, mekânsal estetik, çevre ve ekolojik faktörleri göz önüne 

alarak farklı disiplinlerle birlikte uygulama ve araştırmalar 

gerçekleştirmektedir.  

 “Kentsel tasarım disiplininde estetik, ekoloji ve davranış bilimleri 

veri tabanının esasını teşkil etmektedir” (Karaman, 1999). Bu 

tanımlamadan yola çıkarak kentsel tasarım kuramının fiziksel, 

davranışsal ve ekolojik olmak üzere üç temel bileşkesi olduğu 

söylenebilir. Bu kavramlar ve kavramlarla ilişkili alt başlıklar bölüm 

içinde aydınlatma kentsel tasarım ilişkisinde ele alınmaktadır.   

 

3.1.1. Fiziksel Etkiler  

Kentsel tasarım disiplinlerarası bir süreçtir ve kentsel tasarımın 

başarılı yapılabilmesi için planlamada olduğu gibi halkın tasarım 

sürecine katılımı sağlanmalıdır. Kentsel tasarım, fiziksel mekânı 

şekillendiren bir proje ortaya koymaktadır. Bu fiziksel mekân, 

ekonomik, sosyal, psikolojik, ekolojik, morfolojik, tarihsel ve estetik 

birçok olgu ile şekillenmektedir. Estetik, okunabilirlik ve kimlik gibi 

kentsel tasarımın ulaşmaya çalıştığı özelliklere doğru aydınlatma 
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tasarımı katkı verir. Bu açıdan bakıldığında aydınlatmanın kentsel 

tasarıma fiziksel etkileri adına aşağıdaki kavramlara yönelik ilkeler 

belirlenmesi uygun olur.  

• Aydınlatma ile kente estetik görünüm kazandırmak, 

• Aydınlatma ile yer, yön bulma ve okunabilir mekânların 

oluşumuna katkı sağlamak, 

• Aydınlatma ile kent kimliğini güçlendirmek.  

Bu ilkelerin detaylı incelenebilmesi için aşağıda konunun alt 

başlıkları oluşturulmuştur.  

 

3.1.1.1. Kente Estetik Görünüm Kazandırma  

İnsanlara olumlu ve hoş duygular uyandıran ve akılda kalan 

mekânların estetik değere sahip olduğu kabul edilir. İnsan beyni güçlü 

görsel algılama ve yaratı potansiyeline sahiptir. Bu nedenle mekânsal 

algılamada ilgi uyandırabilen mekânlar, kentsel estetiğin yaratılabildiği 

mekânlar olarak nitelendirilir. Kentsel tasarımcılar Lynch’i (1984) takip 

ederek iyi bir kentsel form oluşturabilmek için kentsel mekânların 

oluşumundaki estetik kuralların arka planını anlamaya çalışır. Hangi 

form daha kalıcı olabilir, bellekte yer edinen ve mekânın ruhunu yansıtan 

tarihi kentlerin bu özelliklerini nasıl bir tasarım birikimi oluşturur bunu 

anlamaya çalışırlar. Her ne kadar Hay’ın (1998) ifade ettiği gibi mekânın 

ruhu yaşanmışlıklarla ortaya çıkan bir aidiyet yaratsa da bazı mekânların 

tasarım gücü, sıradan bir ziyaretçinin de o mekâna bağ kurması ve oraya 

yeniden gelme isteğini arttırır. Bu açıdan bakıldığında, yeniden 

işlevlendirilmiş tarihi yapıların yeni fonksiyonuna uygun aydınlatması 

mekanın geçmişi ve yeni hali ile bağ oluşturur. Fotoğraf 19 İstanbul 

Müze Gazhane’nin modern yaklaşımlı aydınlatmasını göstermektedir.  
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Fotoğraf 19: İstanbul, Kadıköy Müze Gazhane.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2021. 

 

Kentsel tasarım, tekrar, uyum, hiyerarşi, açıklık, kapalılık, simetri, 

asimetri gibi çeşitli tasarım kriterlerini kullanarak tasarlanmış çevreyi 

mimari yaklaşımlara benzer şekilde çeşitli prensipler doğrultusunda 

düzenler. Kent aydınlatma ile kentin gece görünümde bu tasarım 

prensiplerini pekiştiren estetik değeri ön plana çıkaran vurgular 

yapılabilmektedir. Aydınlatmanın da kendine özgü estetik kriterleri 

bulunmaktadır. Bunlar ışık ve gölge, sıcak ve soğuk etki, renk, yansıma, 

yönlendirme olarak gruplandırılabilir. Kentsel tasarım ve aydınlatmanın 

ortak özelliği zıtlıkları vurgulayarak yattıkları estetik değer ve görsel 

çekiciliktir. Aynı zamanda farklı tekniklerle sürprizli mekânlar 

yaratırlar. Bina cephelerinde bir tekrar nasıl ilgi çekçi olarak aydınlatama 

ile vurulabilirse, benzer şekilde park aydınlatmasında doğal ya da yapay 

peyzaj özellikleri de tekrar etkisi yaratacak şekilde aydınlatılabilir. Çok 

geniş ve gece insana korku veren bir meydan aydınlatma sistemi ile daha 

güvenli ve küçük birimlere ayrılabilir. Aydınlatma tasarımı ile kent gece 

kullanıcısına bambaşka bir etkileşim, merak ve beğeni ortamı sunabilir. 
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“Doğru ve mekâna uygun aydınlatma, kentin estetik niteliklerini 

vurgular ve yaşanılan alana hissedilen beğeni ve övünme duygularını 

güçlendirir” (Lang, 1994). Böylece aydınlatmanın temel amaçları 

arasında kentsel tasarımla ortak olarak estetik değer yaratmak 

bulunmaktadır.  

 

3.1.1.2. Yer Yön Bulma ve Okunabilir Mekânların 

Oluşumuna Katkı Sağlama  

Kullanıcıların mekân üzerindeki aktivitelerini güvenli ve rahat 

olarak gerçekleştirebilmesi ve çevrede var olan seçeneklerden haberdar 

olabilmesi için kentsel çevrenin mekânsal sisteminin kolay anlaşılabilir 

olması gerekir. Bu da mekânda yer yön bulmanın kolay olması bir başka 

ifade ile okunabilir olması anlamına gelmektedir. “Okunabilirlik, kentsel 

görünümde kent parçalarının tanınabilmesi ve uyumlu bir örüntü 

oluşturabilmesi ile mümkün olabilmektedir” (Oktay, 1992). 

Aydınlatma ile kentlerin gece kullanımında mekânı algılama, yol 

yön bulmada yönlendirici ya da yanıltıcı etkiler yaratabilmektedir. 

Parkların aydınlatmasında, eğer festival ya da konser gibi bir gece 

etkinliği düzelecekse oraya yönlendirmeye yönelik aydınlatma 

tasarımları da kullanılabilir. Aydınlatmanın özellikle ulaşım sistemleri 

ve yaya yolları ile uyumlu ve gözü yormadan tasarlanması, geceleri 

yaşam kalitesini arttırarak, kentsel tasarım projelerinin başarılarını 

pekiştirici etki yaratmaktadır. Fotoğraf 20 İstanbul Karaköy’de Tophane 

Saat Kulesi ve Nusretiye Camii aydınlatmasını göstermektedir. Fotoğraf 

incelendiğinde mekanın oldukça aydınlık ve kolay algılanabilir olduğu 

görülmektedir.  
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Fotoğraf 20: İstanbul, Karaköy Tophane Saat Kulesi ve Nusretiye Camii.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2022. 

 

“Kentsel okunabilirlik ve yol bulma konusundaki çoğu çalışma 

gece vakti kent olgusuna odaklanmasa da, aydınlatma kentlerin geceleri 

okunabilirliği üzerinde etkiye sahiptir. Dünyanın birçok kentinde, 

yayalar için gece ortamını planlamak ve yönetmek için hiçbir stratejik 

yönerge veya yönetim sistemi olmaksızın, dış aydınlatma hala yalnızca 

güvenli sürüş sağlamanın bir yolu olarak görülmektedir. Bazı kentler, 

kentsel aydınlatma ana planları geliştirip uygulamış olsalar da, bunlar 

nadiren ortak hedefleri takip eder ve birçoğu geceleri yayalar için kentsel 

okunabilirliğin iyileştirilmesini veya korunmasını kapsamaz” 

(Davoudian, 2019). Bu yönü ile bakıldığında, kentsel tasarım ve 

aydınlatma bileşkesinde kent planlamanın ve kent aydınlatma master 

planlarının birlikte tasarlanmasının, kentlerin gece güvenli olması ve yol 

sistemlerinin başarılı işleyebilmesi için birbirini tamamlayıcı etki 

yaratmaktadır.  
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3.1.1.3. Kent Kimliğini Güçlendirmek  

Kimlik, farklı disiplinlerden gelen tanımlara sahip bir kavramdır. 

Kent kimliği o kenti diğer kentlerden ayıran, kültürel, sosyal, mekânsal, 

çevresel etkiler bütünü olarak ifade edilebilir. “Mekânsal kimlik, kentin 

yapıları, özellikleri ve süreçlerinden etkilenerek oluşan ve bireyler 

tarafından içselleştirilen benimsenen özellikleri bütünüdür” (Yücesoy, 

1999). Kentlilerin mekân ile kurdukları ilişiklerin en önemli parçaları 

arasında kimlik gelmektedir. Kimliği güçlü bir kent aidiyet duygusuna 

katkı sağlar. Kimlik, kentin yapılanmış çevresinin geçmişte ya da 

günümüzde özel yapı ve diğer elemanları arasında kenti farklılaştıran, 

hatırlanmasını sağlayan nesnelerin kompozisyonundan oluşur. Kent 

aydınlatmasının temel hedefleri arasında kent içindeki kimlik öğelerinin 

aydınlatma ile vurgulanması ve öne çıkarılması bulunmaktadır. Böylece 

kentlerin tarihi bölgelerinde özel yapıları gece aydınlatma ile gündüzden 

daha net görünür hale gelmektedir. İstanbul’un tarihi kimlik 

özelliklerinin başında Tarihi Yarımada, Boğaz ve Kız Kulesi 

gelmektedir. Fotoğraf 21’de İstanbul Boğazı’nda Kız Kulesi’nin ön 

planda ve Tarihi Yarımada arka planda görülmektedir.  

 

 
Fotoğraf 21: İstanbul Boğazı, Kız Kulesi.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2017. 
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Kentsel kimlik mekânsal özellikler ile birlikte anıların yaşatılması 

ile de kentlere anlam katar. Tarihi olayları yeniden canlandıran heykeller 

gibi bazen aydınlatma bağımsız olarak bir sembolik kimlik özelliği 

gösterebilir. Kentsel anıların ve kimliğin aydınlatma ile korunması 

konusunda dikkat çeken bir örnek ABD’den verilebilir. 11 Eylül 2001 

tarihinde New York’ta yaşanan terör amaçlı uçak saldırısı ile yıkılan İkiz 

Kuleler, kentin simgesi ve en yüksek yapılarıydı. Yıkılmalıları soncu 

kent siluetleri değişti ve simgesel bir kara gün yaşanmış oldu. Buna 

karşılık olarak yeni bir bina yapmaktan daha anlamlısı bu yapıların 

ruhunu yaşatmaktı. Devletin desteği ile mimarlar ve tasarımcılar geceleri 

İkiz Kulelerin bulunduğu yerden gökyüzüne güçlü ışık huzmeleri 

(ksenon projektörleri) yansıtacak bir tasarım gerçekleştirdiler. Bu proje 

“New York için Işık Kuleleri” adıyla 11 Mart 2002’de hayata geçirildi. 

“Başarılı bir açılış yılından sonra, Tunnel to Towers Foundation, Işık 

Kuleleri’ne saygılarını 11 Eylül 2001'in 20. yıldönümünü kutlamak için 

Pentagon'a ve Shanksville'deki Flight 93 anıtına geri getirmiştir” (Tunnel 

to Towers Foundation, 2021). Bu örnek bir ülkenin acı bir anısının 

aydınlatma yolu ile yeni bir kimlik öğesi haline gelmesi açısından 

çarpıcıdır.  

 

3.1.2. Davranışsal Etkiler  

Başarılı tasarlanmış bir kent insan davranışlarını olumlu etkiler. 

Turizm tarihi ve iyi tasarlanmış kentlerde daha canlıdır. Işık gece ve 

gündüz farklılıkları ile insan davranışlarına olumlu ya da olumsuz etkiler 

yaratabilir. Günüz iyi ışık alan ortamlar insanları genellikle olumlu 

etkiler. Kentsel tasarım, gün ışığını en iyi kullanabilir ve gece doğru 

tasarlanmış bir aydınlatma sistemi ile bu tasarımını destekleyebilirse, 

insanların güvenlik, mutluluk, aidiyet, beğeni gibi birçok olumlu 

duyguyu hissedebilmesine olanak sağlar.   

Kentsel çevrenin niteliklerinin anlaşılması insan davranışının 

mekânla etkileşimini çözümleyebilmek ile mümkün olabilir. “İnsan 

davranışlarını bir yanda kültürel ve sosyal yapıya bağlı değer yargıları 
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oluştururken; diğer yanda güdü, algı, şemalama ve ihtiyaçlar insan 

davranışlarını altyapısını oluşturmaktadır” (Lang, 1987). İnsanlar 

yapılanmış çevreyi gereksinimlerini karşılamak için şekillendirmiştir. 

Bu gereksinimler işlevsel ve duygusal özellikler gösterebilir.  

Yapılanmış çevrenin insan yaşamındaki rolünü anlamak için insan 

davranışlarının doğasını anlamak gerekir. Görüldüğü gibi kentsel 

tasarımın uygulama alanındaki başarısı çevre ve davranış arasındaki 

ilişkinin iyi analiz edilmesine bağlıdır. Buna bağlı olarak insan 

davranışlarını olumlu etkileyecek aydınlatma tasarımları 

gerçekleştirilebilir.  

İnsan davranışları gece ve gündüz farklılık göstermektedir. 

İnsanların gece ve gündüz aktiviteleri farklıdır. İnsanlar için gece dışarda 

olmak, ilgi çekici bir kentsel manzara ile karşılaşmak, suya yansımış bir 

peyzaj görmek gibi görsel fırsatlar sunabilir. Özel günlerde yapılan 

aydınlatma tasarımları insanları mutlu etmeye ve yaşadıkları kente daha 

sevgi ile bakmalarını sağlar. Kentsel aydınlatma bir illüzyonist gibi 

kentlilerle iletişim kurabilir.  

Bölüm içinde anlatıldığı gibi insanların kentsel mekânlardan belirli 

beklentileri bulunmaktadır. Kentler iyi aydınlatma tasarımlarına sahip 

olduğunda gece aktiviteleri daha konforlu, güvenli ve mutlu hale gelir. 

Böylece aydınlatma tasarımının davranışsal etkileri aşağıda görüldüğü 

şekilde gruplandırılabilir.  

• Aydınlatma ile güvenlik sağlamak, 

• Aydınlatma ile kentsel aktivite olanaklarını arttırmak, 

• Aydınlatma ile konfor sağlamak.  

Bu konular bölümün alt başlıklarında detaylı olarak ele 

alınmaktadır.  

 

3.1.2.1. Güvenlik Sağlamak 

Yoğun ve kozmopolit toplumları barındıran kentlerin temel 

sorunlarının başında güvenlik gelmektedir. Kentlerin bu kalabalık ve 

gelir adaletsizlikleri ile gelişen süreçleri farklı toplumsal grupların suç 
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işleme potansiyellerini arttırmıştır. Günümüzde kentlilere karşı işlenen 

suçların yanında kamu malına zarar vermek anlamına gelen bir kentsel 

suç olarak vandalizm olgusu ortaya çıkmıştır. Bu koşullar tasarım 

süreçlerinde güvenlik sorununu daha fazla dikkate almayı gerekli hale 

getirmiştir. Aydınlatma, kent içinde güvenliğe katkı sağlar. Güvenlik 

özellikle bayram, festival gibi kalabalıkların meydanda toplandığı 

zamanlarda önem kazanır. Bu etkinlikler içinde bir güvenlik tehdidi 

ortaya çıkarsa, ortamın iyi aydınlatılmış olması ve tahliye koridoru gibi 

görünen alanların aydınlatma ile yönlendirici hale gelmesi topluluğun 

güvenli halde tahliye edilmesini sağlar. Davranış psikolojisine göre, 

insanlar belirli bir mekâna girerken, çıkışları iyi algılayabilmek ister. Bu 

nedenle meydan aydınlatmasında en temel vurgu giriş ve çıkışlarda 

yapılmalıdır.  

Kentlerin güvenlik stratejilerinde aydınlatmanın önemi büyüktür. 

Kent aydınlatma geceleri suçu azaltan bir faktördür. İnsanlar iyi 

aydınlatılmış bir çevrede hem kendini güvende hisseder, hem de 

çevreden gelebilecek tehditlere karşı daha rahat önlem alabilir. Aynı 

zamanda aydınlık kentsel mekânlar, kalabalığı çeker bu daha güveli bir 

gece ortamı oluşturur. Özkaya’nın (1968) ifade ettiği gibi “bir sokak 

lambası bir polise bedeldir.” Evlerini ve dükkânlarını hırsızdan korumak 

için ışıklarını gece açık bırakan insanlar vardır. “Yakın geçmişte yapılan 

birçok araştırmaya göre, etkili aydınlatma, aynı zamanda gündüz de suç 

oranını azaltmaktadır” (Pease, 1998). Bir bölge iyi ve doğru 

aydınlatılırsa bölge gözetim altında tutuluyor hissi verir ve bölge 

halkının yaşadığı alana sahip çıkması, çevresine iyi bakması sağlanır. 

Böylece gece gündüz yaşam kalitesi yüksek yaşanabilir mekânlar 

yaratılır. Aynı zamanda, suç oranı yüksek mahallelerde kurulan 

aydınlatma aygıtlarının zaman, zaman kırıldığı görülür. Böyle 

durumlarda mahalle dayanışması ve yerel yönetimlerin sürece müdahil 

olması gerekir. Aydınlatma ve güvenlik vatandaşların sahip çıkması 

gereken bir kentsel gereksinimdir.  
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3.1.2.2. Kentsel Aktivite Olanaklarını Arttırmak  

Kentlerde yaşam kalitesinin temel göstergelerinden biri, insan 

aktivitelerinin yoğunluğu ve çeşitliliğidir. “Aktivite kentsel mekânda 

kaliteyi hem üreten, hem yansıtan bir öğedir. Başarılı kentsel mekânların 

dinamik bir aktivitesi olmalıdır” (Gültekin, 1999). Kentler gece mesaisi 

olması, kentsel aktivitelerin gece sürdürülmesini gerekli hale gitirir. 

Aynı zamanda kentin geceye özgü yeni aktiviteler sunması beklenir. Bu 

aktiviteler bir gece ekonomisi yaratır. Aktivitelerin huzur ve güven 

içinde gerçekleştirilebilmesi, başarılı bir aydınlatmaya bağlıdır. 

Aydınlatma, kentsel aktiviteleri destekleyici ve yönlendiricidir. Gece 

konser festival gibi açık hava etkinlikleri aydınlatma sayesinde 

gerçekleştirilebilir. Bu etkinliklerdeki ışık gösterileri insanları mutlu 

hissettirir. Fotoğraf 22’de video haritalama yöntemi ile Budapeşte’de 

yılbaşı için yapılmış olan Aziz Stefan Bazilikası’nın önündeki ışık 

gösterisi görülmektedir. 

 

 

Fotoğraf 22: Budapeşte, Aziz Stefan Bazilikası.   

Kaynak: Pınar Öztürk Demirtaş’ın fotoğraf arşivinden, 2022. 

 

Fotoğraf 23 ise benzer bir yaklaşımla İstanbul, Bağdat Caddesi 

Boyner Binasının önündeki yılbaşı için oluşturulan ışık gösterisini 
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göstermektedir. Her iki fotoğraf özel günlerde aydınlatmanın kentin 

genel görünümü nasıl canlandırdığını göstermektedir.  

 

 
Fotoğraf 23: İstanbul Bağdat Caddesi, Boyner Binası.   

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2021. 

 

Tüm insanların çalışma harici zamanlarında kendilerini mutlu 

edecek aktivitelere ve sosyalleşmeye ihtiyacı vardır. Fakat çoğu gelir 

grubunun bu süreçlere bütçesi yetmez. Aynı zamanda iş dışında hafta içi 

genellikle hava kararmış olur. Bu koşullar altında güvenli, estetik ve 

aydınlık kamusal alanlar insanların açık alanda gece vakit geçirip 
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sosyalleşmelerine olanak sağlar. Böylece aktiviteleri ile gece gündüz 

yaşanabilen kentler ve kamusal alanlar oluşurken, farklı gelir gruplarının 

bu ortamdan yararlanması sağlanır.  

 

3.1.2.3. Konfor Sağlamak  

Kentsel ortamda konfor sağlamak, gürültüden çevre kirliliğine ve 

trafik yoğunluğuna kadar her türlü çevresel stres kaynağının kontrol 

edilebildiği bir ortamda mümkün olur. Aydınlatma kentlerdeki gece 

hareketliliğini konforlu hale getirir. Fakat insanları ve çevreyi rahatsız 

edecek, göz kamaştıracak ya da bir evin yatak odasında karanlık ortam 

oluşmasını engelleyecek aydınlatmalar, konfor koşullarını olumsuz 

etkiler. Otopark aydınlatmasında gerekli kurallara uyulmazsa kazalara 

neden olabilir. Kentsel bütün dikkate alınarak gerçekleştirilecek 

aydınlatma planlaması, kentlerin konfor koşullarını arttırıcı etki yaratır.     

 

3.1.3. Ekolojik Etkiler  

Canlıların fiziksel çevreleri, birbirleri ile etkileşim alanları ve 

enerji döngüleri ve hayatta kalma becerilerini inceleyen bilim dalı 

ekolojidir. Çevre ise canlı ve cansız varlıkları içinde yaşadığı ortamı 

ifade etmektedir. Çevre ile ilgili çevre merkezli ve insan merkezli çeşitli 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Bir kentin ekolojik bileşenleri ile 

düzenlenmesinde hedef, kentsel sistem içinde çevre ve insan 

gereksinimleri arasında dengenin sağlanmasıdır. Kentsel tasarımda 

ekolojik değerlerin korunması, estetik değer kazandırma kadar 

önemlidir. Ekolojik değerlerin korunması yaşam kalitesini 

arttırılmaktadır. Aydınlatmanın kentsel tasarım bileşenlerine olumlu 

etkileri önceki bölümlerde ele alınmıştı. Bu bölümün alt başlıklarında ise 

aydınlatmanın olumsuz ekolojik etkileri iki ana başlık halinde 

incelenecektir. Bunlar; 

• Işık kirliliği ve 

• Enerji sorunudur.  
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3.1.3.1. Işık Kirliliği  

“Işık kirliliği yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yön ve zamanda 

ışık kullanılması olarak tanımlanabilir” (Tübitak, 2002). “Işık kirliliği 

olarak bilinen yapay ışığın uygunsuz veya aşırı kullanımı insanlar, vahşi 

yaşam ve iklim için ciddi çevresel sonuçlara yol açabilir. Işık kirliliğinin 

bileşenleri şunları içerir: 

• Parlama: görsel rahatsızlığa neden olan aşırı parlaklık, 

• Gök parıltısı: yerleşim alanlarının üzerinde gece gökyüzünün 

aydınlatılması, 

•  Işık ihlali: amaçlanmayan veya ihtiyaç duyulmayan yere düşen 

ışık, 

• Dağınıklık: ışık kaynaklarının parlak, kafa karıştırıcı ve aşırı 

gruplaşması” (IDA: International Dark Sky Association, 2023). 

• Işık kirliliği, gök bilimcilerin göğü izleyememesine neden 

olmaktadır.  

Fotoğraf 24 ışık kirliliği olan ve olmayan ortamlarda gökyüzünün 

nasıl göründüğünü göstermektedir. “Uygun optik yapıya sahip olmayan 

aydınlatma armatürlerinden saçılan kontrolsüz ışık, atmosfere doğru 

çıkış sırasında toz ve gaz kütleleri içerisinden geçerken ışık kütleleri 

oluşur. Bu atmosferik olayların daha sönük görünmesine, dolayısıyla 

astronomik gözlemlerin sağlıklı yapılamamasına neden olur” 

(Sungurluoğlu, 2001). Harita 1 ve 2 gece ve gündüz dünyanın ışık 

durumunu göstermektedir. Harita 2’de özellikle gelişmiş küresel kuzey 

ülkelerinde ışık kirliliği sorunun daha fazla olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte küresel güneyin bu derece karanlık görünmesi de o 

bölgelerde yaşayan insanların geceleri karanlıkta kaldığı enerjinin adil 

dağıtılmadığını göstermektedir. Bu yönü ile enerji adaleti meselesi 

aydınlatma kaynaklı sorunlar arasında yer almaktadır. 
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Fotoğraf 24: İlk fotoğraf, yanlış aydınlatma ile oluşan ışık kirliliği ve 

ikinci fotoğraf doğaya uyumlu bir aydınlatma ile gökyüzünün net görünmesi.  

Kaynak: https://www.darksky.org/wp-

content/uploads/2014/09/Blackout_Todd_CarlsonTowards_Toronto_Goodwo

od_Ontario.jpg.  

 

 

Harita 1: Dünyanın 2012 yılı gündüz görüntüsü. 

Kaynak: https://blue-marble.de/nightlights/2012.  



KENT PLANLAMA VE KENTSEL TASARIMDA AYDINLATMANIN ROLÜ | 50 

 

 

Harita 2: Dünyanın 2012 yılı gece görüntüsü. 

Kaynak: https://blue-marble.de/nightlights/2012.  

 

Işık kirliliği, ekolojik dengeye, bitkilere, hayvanlara ve insan 

sağlığına olumsuz etkiler yaratır. İnsanlar açısından bakıldığında, gece 

yapay aydınlatma insanların uyku düzenlerini ve biyolojik ritimlerini 

etkileyerek, diyabet, obezite ve stres etkenleri oluşturur. Deniz canlıları 

ışık kirliliği yüzünden yuvalama konusunda zorluklar yaşamaktadır. Işık 

kirliliği göçmen kuşların yönlerini bulmasını zorlaştırır. “Bütün dış 

aydınlatma kaynakları bitkilere yakın kullanıldıklarında onlar için riskli 

kabul edilmektedir. Yapılan araştırmalar, 24 saat yoğun ışık altında kalan 

bitkilerde büyüme gelişme problemleri ve yapraklarını erken dökme gibi 

önemli sorunların ortaya çıktığını göstermektedir.  

Işık kirliliği, aşırı enerji tüketimine ve doğal kaynakların yoğun 

kullanılmasına neden olmaktadır. Aydınlatma için petrol gibi 

yenilenemeyen enerji kaynakları kullanılmaktadır. Günümüzde 

yenilebilir enerji kaynakları kullanılarak, çevre dostu ve enerji verimli 

aydınlatma armatürleri de üretilmektedir.  
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Işık kirliliği kentlerde aşırı ve yanlış aydınlatılmış reklam panoları 

ile de oluşmaktadır. Işık kirliliği, kent estetiğine de zarar verir. Fotoğraf 

25 Dubai’de bu şekilde yanlış aydınlatma ile ışık kirliliği oluşturan ve 

görüntü kirliliğine neden olmuş bir reklam panosunu göstermektedir. 

Benzer şekilde Fotoğraf 26’da Dubai’den ışık kirliliğine neden olan üstü 

kapatılmamış göğe ışık saçan bir aydınlatma armatürü görülmektedir.  

 

 

Fotoğraf 25: Dubai sokaklarında reklam panosunun neden olduğu ışık 

kirliliği. 

Kaynak: Ayşe Nur Albayrak fotoğraf arşivinden, 2017.  
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Fotoğraf 26: Dubai sokaklarında armatürün neden olduğu ışık kirliliği. 

Kaynak: Ayşe Nur Albayrak fotoğraf arşivinden, 2017.  

 

Işık kirliliği konusunda yerel yöneticilerin, uzmanların alacağı 

tedbirler yanında vatandaşların da duyarlı ve bilinçli olması gerekir. 

Aydınlatma armatürlerinin ışık kirliliği yaratmayacak şekilde 

tasarlanması, alanda önemli tedbirlerin başında gelir. Fotoğraf 27 ve 28 

2002 yılında İstanbul’dan doğru tasarlanmış aydınlatma armatür 

örnekleridir. Her ikisinde göğe kaçacak ışıkların engellenmesi için üst 

kısımlarına uygun bir başlık yerleştirilmiştir.  
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Fotoğraf 27: Mecidiyeköy armatür örneği.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivi, 2002.  
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Fotoğraf 28: Mecidiyeköy bir başka armatür örneği.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivi, 2002.  

 

İngiltere’de bir grup bilim insanı ekolojik değerlerin korunması 

için ışık kirliliğine dayalı politika önerileri geliştirmiştir. İngiltere’de 

karanlık gökyüzü için  “Hükümet için On Karanlık Gökyüzü Politikası”, 

170'in üzerinde akademisyen, hukukçu, milli park derneği, profesyonel 

ve amatör astronom, yerel ve ulusal hükümet üyeleri, aydınlatma 

uzmanları, mühendisler ve işletmelerin katkısı ile geliştirilmiştir. Bu 

topluluk, İngiltere’de karanlık gökyüzünün korunmasını tehdit eden 

artan ışık kirliliğinin ana nedenlerini ortaya koyarak, bu tür sorunları 
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hafifletmek veya gidermek için politika çözümlerini savunmaktadır 

(APPG: All-Party Parliamentary Group for Dark Skies, 2022). 

Işık kirliliğini düzenleyen mevcut yasal çerçeve kanundan 

türetilmiştir. Bu nedenle yalnızca Parlamento tarafından değiştirilebilir. 

Topluluk, İngiltere'nin karanlık gökyüzünü ve gece manzarasını gerçek 

anlamada korumak için yeni mevzuat için aşağıdaki önerileri 

geliştirilmiştir (APPG: All-Party Parliamentary Group for Dark Skies, 

2022);  

• Ulusal planlama politikası çerçevesini güçlendirin. Şimdiye 

kadar ilk kez, Ulusal planlama politikası çerçevesinde rahatsız 

edici ışığın kontrolüne kapsamlı ve özel bir atıfta bulunun. 

• Planlama izni sürecinin kapsamını genişletin. Dış aydınlatma 

için reklam panolarını kapsayan düzenlemelere benzer 

düzenlemeler getirin. 

• Yasal rahatsız edici hükümleri güçlendirin. Yerel makamlara 

rahatsız edici aydınlatmayı önlemede daha etkili bir yöntem 

sağlamak için muafiyetleri kaldırın. 

• Karanlık gökyüzü için yasal bir komisyon oluşturun. 

Uyumsuzluğu cezalandırmak, yerel yetkilileri ve konseyleri 

düzenlemeleri uygulamak için yetkilendirmek için yasal bir 

organ oluşturun. 

• Aydınlatmanın parlaklığı ve renk sıcaklığı için standartlar 

belirleyin. Aydınlatma armatürlerinin spektrumlarında sahip 

olabilecekleri mavi ışık miktarına yasal sınırlar koyun ve 

aydınlatma üreticilerini, distribütörlerini ve montajcılarını bu 

alandaki en iyi uygulamaları benimsemeye teşvik edin. 

• Aydınlatmanın yönü ve yoğunluğu için standartlar belirleyin. 

Tüm aydınlatma ünitelerinin rahatsız edici aydınlık ve karanlık 

gökyüzü dostu montaj talimatlarının kontrolü için talimatlarla 

satılması ve dağıtılması için yasal bir gereklilik getirin ve 

uygunsuzluk durumunda cezalar verin. 
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• Aydınlatma için 'en iyi uygulama' kullanımını oluşturun. 

Topluluk, aydınlatma uzmanları ve yerel polise danışılarak 

aydınlatma kategorilerinin kısılabileceği veya tamamen 

kapatılabileceği ulusal bir en iyi uygulama “Karanlık Gökyüzü 

Saatleri” programı tasarlayın. 

• Bir “Karanlık Gökler Bakanı” atayın. Yeni bir departmanlar 

arası bakana, ışık kirliliğinin kontrolü ve önlenmesinin yanı 

sıra karanlık gökyüzü ile ilgili planlama ve çevre 

politikalarının gözetimi için net bir görev verin. 

• Bir “Karanlık Gökyüzü Kasabaları ve Kentleri” girişimi 

oluşturun. Gönüllü bir “Karanlık Gökyüzü Kasabası/Kenti” 

sınıflandırması oluşturarak, yerel yönetime ışık kirliliğini 

azaltmak için daha ileri gitme gücü verin. 

• Eğitimin rolünü vurgulayın. Işık kirliliği konusunda yaygın bir 

kamuoyu farkındalığı elde etmek için eğitim ve kültür 

kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışın. 

Bu, Avam Kamarası’nın veya Lortlar Kamarası’nın resmi bir yayını 

değildir. Meclis veya komiteleri tarafından onaylanmamıştır. Tüm 

Partilerden Oluşan Parlamento Grupları, belirli konularda ortak çıkarları 

olan her iki Meclisin Üyelerinden oluşan gayri resmi gruplardır. Bu 

raporda ifade edilen görüşler grubun görüşleridir (APPG: All-Party 

Parliamentary Group for Dark Skies, 2022). Bu yönü ile bakıldığında, 

ilgili maddeler, her ne kadar sivil bir topluluk bildirisi olsa da, ışık 

kirliliği konusunda kamusal bilinci göstermesi açısından önemlidir.  

 

3.1.3.2. Enerji Sorunu   

Enerjinin gereksiz tüketiminin çok büyük ekonomik ve çevresel 

sonuçları vardır. Gerekmediğinde ve yerde çok fazla ışık yayan veya 

parıldayan aydınlatma israftır.  

Uluslararası Karanlık Gökyüzü Kurumu (IDA: International Dark 

Sky Association), yalnızca ABD'deki tüm dış mekân aydınlatmasının en 

az yüzde 30'unun, çoğunlukla korumalı olmayan ışıklar tarafından boşa 



57 | KENT PLANLAMA VE KENTSEL TASARIMDA AYDINLATMANIN ROLÜ 

 

harcandığını tahmin etmektedir. Bunun anlamının, yılda 3,3 milyar dolar 

ve 21 milyon ton karbondioksit salınımı demek olduğunu ve tüm bu 

karbondioksiti dengelemek için yılda 875 milyon ağaç dikmemiz 

gerektiğini belirtmektedir.  

“Çevresel sorumluluk, enerji verimliliği ve korumayı gerektirir 

• Kaliteli dış mekân aydınlatması kurmak, enerji kullanımını 

yüzde 60-70 oranında azaltabilir, milyarlarca dolar tasarruf 

sağlayabilir ve karbon emisyonlarını azaltabilir. 

• Dış mekân aydınlatması tamamen korumalı olmalı ve ışığı 

gökyüzüne değil, ihtiyaç duyulan yere yönlendirmelidir. 

• Tam ekranlı armatürler, daha az enerji ve maliyetle zeminde 

ekransız armatürlerle aynı düzeyde aydınlatma sağlayabilir. 

• Gereksiz iç mekân aydınlatması, geceleri boş olan ofis 

binalarında kapatılmalıdır. (IDA: International Dark Sky 

Association, 2023). 

“Yeni aydınlatma teknolojileri enerji tasarrufuna yardımcı olabilir. 

Işık yayan diyot (light-emitting diode) LED'ler ve kompakt floresanlar 

(CFL'ler) enerji kullanımını azaltmaya ve çevreyi korumaya yardımcı 

olabilir, ancak yalnızca sıcak beyaz ampuller kullanılmalıdır. 

Karartıcılar, hareket sensörleri ve zamanlayıcılar, ortalama aydınlatma 

seviyelerini düşürmeye ve daha da fazla enerji tasarrufu sağlamaya 

yardımcı olabilir. Kaliteli aydınlatma tasarımı, enerji kullanımını ve 

dolayısıyla enerji bağımlılığını azaltır. Ayrıca karbon emisyonlarını 

azaltır, tasarruf sağlar ve gece gökyüzünün keyfini çıkarmamızı sağlar” 

(IDA: International Dark Sky Association, 2023).  

 

3.2. KENTSEL TASARIM UYGULAMALARI İÇİNDE 

AYDINLATMANIN YERİ  

Kentsel tasarım, felsefi, sosyal, ekonomik toplumsal boyutları 

olmasına rağmen sonuç ürünü açışınsan bir mekânsal tasarım ve 

uygulama alanıdır. Bu yönü ile uygulama üzerine kent planlamada 

olduğu gibi çeşitli stratejiler üretir. Kentsel tasarım uygulamaları farklı 
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disiplinlerle birlikte gerçekleştirilen bir ekip işidir. Uygulama kuramsal 

gelişmelerden etkilendiği gibi yöresel özelliklerden ve güncel 

durumlardan da etkilenmektedir.  

Kentsel tasarım uygulamaları, kentsel tasarım rehberlerinin ve 

kentsel peyzaj çalışmalarının birlikte ele alındığı bir süreçtir. Bu tasarım 

sürecinin detaylandırılması, banklar aydınlatma armatürleri gibi kent 

mobilyalarının yerleştirilmesi ile kentsel mikro ortam tasarımı 

gerçekleştirilmektedir. Tasarımı vatandaşların benimsemesi ve sahip 

çıkması için arada bir bağ oluşturulmalıdır. Bu bağ ise karar süreçlerine 

katılım ile gerçekleştirilmektedir. Katılımın çeşitli yaklaşımları vardır. 

Yerel yönetimler, kentsel tasarım projelerinde halkın katılımını 

sağlamak için hangi tür tasarımları tercih ettiklerine ilişkin web siteleri 

ya da sosyal medya üzerinden anketler uygulayabilir. Benzer şekilde 

halkın görüşlerinin tasarıma yansıması için halkın proje sürecine davet 

edilerek, fikirsel ve çizimsel tasarım beklentilerini yansıtmaları beklenir. 

Günümüzde çocuk mekânları kavramı ve araştırma alanı oldukça 

gelişmiştir. Çocukların yaratıcılığını da kentsel tasarım sürecine 

yansıtabilmek için çocuklarla oyun atölyeleri yapıldığında, onların nasıl 

bir çevrede yaşamak istediklerine dair tasarım ipuçları edinilir. 

Üniversitelerin mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, şehir 

planlama ve endüstri tasarımı bölümlerinin, kentsel tasarım projelerinde 

fikirlerini almak birlikte tasarlamak yine başvurulan bir yöntemdir. İyi 

kentsel tasarım projelerinin elde edilmesi için yerel yönetimler, ulusal ya 

da uluslararası kentsel tasarım proje yarışmaları düzenlemektedir. 

Böylece kentsel tasarımın projeci ve yarışmacı bir yönü olduğu 

söylenebilir.  

Kent aydınlatmasının, kentsel tasarım yaklaşımına uyumlu olması 

beklenir. Kent aydınlatma konusunda, kentsel tasarımın üç farklı ölçek 

ve aşamada nasıl katkı sağladığını araştırmak için aşağıdaki 

gruplandırmayı yapmak uygun olabilir.  

• Kentsel tasarım rehberleri içinde aydınlatma,  

• Kentsel peyzaj uygulamaları içinde aydınlatma,  
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• Kentsel mikro ortam tasarımı içinde aydınlatma.  

Bölümün alt başlıkları olarak bu gruplandırma içindeki konuların 

aydınlatma ile olan ilişkileri ele alınacaktır.  

 

3.2.1. Kentsel Tasarım Rehberleri İçinde Aydınlatma  

Kentsel tasarım rehberleri, yeni projeler için bir sistematik, mevcut 

kamusal ve ticaret alanlarında ise düzenleyici ve denetleyici ilkeleri 

oluşturmaktadır. Tasarım rehberleri, belirli bir yöre için hazırlanan, 

bölgesel analizler sonucu ortaya çıkan tüm standart, yöntem ve teknikleri 

içeren açıklayıcı ve yönlendirici kitapçılardır. Kentsel tasarım projesi 

yapılacak alanda kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması 

uygulamanın ilk aşaması olmaktadır. “Tasarım rehberleri, kentsel 

büyümenin getirdiği fiziksel mekânsal değişimlerini disiplin altına 

almak, yeni tasarımları, kentsel yenileme ve koruma çalışmalarını 

yönlendirmek amacıyla çok aktörlü bir süreç içinde oluşturulan 

standartları ifade etmektedir. Tasarım rehberleri tasarım kontrolünün 

uygulama araçlarından biridir” (Koç, 1999). 

“Tasarım kontrolleri, planlama sürecinde kentsel tasarım 

bağlamında beklenilen tasarım ürününü belirlemek, ya da belirli bir 

tasarım kalitesi elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Tasarım 

kontrolleri, tasarım hedef, ilke ve rehberlerin bir bütünüdür. Politika ve 

stratejiler ile sonuçlanır. Tasarım ilkelerinin oluşması, tasarım 

kontrollerinin yasallaşması demektir” (Konuk, 1998). Görüldüğü gibi 

uygulama, öncelikle kentsel tasarımın yasal ve yönetsel çerçevesi 

denebilecek hedef ve politikaları içeren tasarım kontrol ve ilkelerinin 

oluşturulmasına ve bu zemin üzerinden tasarım rehberlerinin proje 

alanının özelliklerine bağlı olarak hazırlanmasına bağlıdır.  

Kentsel tasarım projesinin başarısı, mekânsal ve sosyal analizlerin 

çeşitliliğine ve tasarım rehberlerini oluşturan kriterlerin detay ve 

kapsamına bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında, mekânsal analizlerde 

aydınlatmanın da değerlendirilmesi uygun olur. Aynı zamanda vatandaş 

katılımı ve beklentileri ele alınırken, kent aydınlatması konusunda anket 
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yardımı ile vatandaşların görüşlerinin alınıp bunları tasarım rehberlerine 

aktarmak sürece katkı sağlar. Rehberler hazırlanırken, kentsel 

aydınlatma; yapı, park, bahçe aydınlatması, meydan aydınlatması gibi 

özel konularda aydınlatma rehberler içinde yerini almaktadır. Tasarım 

rehberlerinde aydınlatmanın yeri, 2002’de İngiltere’nin Bracknell kent 

merkezindeki kentsel tasarım çalışmasındaki tasarım rehberi içinde 

incelenecek olursa;  

“Bracknell, 1950'lerde ve 60'larda savaştan sonra inşa edilen ilk 

yeni kentlerden biri olarak geliştirilmiştir” (Rkiddle, 2005). “1950’lerde 

uzun ve geleneksel bir caddeye, birkaç dükkân, bir market ve sinemaya 

sahip olan küçük kasaba görünümündeki Bracknell’in geçirdiği 

dönüşüm, yenileme süreci kentsel tasarım açısından başarılı bir örnektir. 

Bu dönüşüm çok kapsamlı, analizlerin ve detaylı bir kentsel tasarım 

rehberinin katılımlı bir süreçte hazırlanması ile gerçekleştirilmiştir. Proje 

kentsel tasarım rehberleri içinde aydınlatmaya geniş yer ayırmıştır” 

(Rudi.net, 2022).   

Çalışma temel iki bölümden oluşmaktadır: 

• Mevcut durumun incelendiği kent merkezi analizleri.  

• Kentsel tasarım rehberinin hazırlanması ve eylem planları.  

“Kent merkezinde çevresel değer ve kentsel tasarım analizleri 

yapılmıştır. Çevresel değer analizi için kimlik, güvenlik, mekânsal 

durum olmak üzere üç kriter ile bu kriterlerin alt başlıklarını içeren bir 

değer tablosu hazırlanmıştır. Aydınlatma ile güvenliği sağlama bu tablo 

içinde güvenlik konusu alt başlığı içinde yer almaktadır. Yapılan 

analizler sonucu, kentte aydınlatmanın orta düzeyde olduğu daha iyi bir 

aydınlatmaya gereksinim duyulduğu tespit edilmiştir” (Rudi.net, 2022).  

Bracknell’de yapılarda yaratıcı aydınlatmanın 

gerçekleştirilmesinin kent merkezine özgün bir tanıtım sağlayacağı 

düşünülmüştür. Proje sonucunda, kent merkezinin karma kullanımlı bir 

alışveriş merkezine dönüşümü tasarlandığı için aydınlatma ile bölgenin 

gece de canlılığını koruması önemli bir strateji olarak görülmüştür. Bu 
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çalışmanın kent aydınlatması açısından bir başka önemi de aydınlatma 

master planının yapılmış olmasıdır.   

 

3.2.2. Kentsel Peyzaj Uygulamaları İçinde Aydınlatma  

“Kentsel peyzaj, arazi topografyası, doluluk ve boşluklar ile doku, 

bitki örtüsü, kentsel siluet gibi birçok bileşenin tarihi süreç içinde 

eklemlenmesi ile oluşmaktadır” (Küçükkılıç, 2008). “2011'de UNESCO, 

Tarihi Kentsel Peyzaj (HUL: the Historic Urban Landscape) tavsiyesini 

kabul etmiştir. Kültürel miras politikalarının ve yönetim kaygılarının 

sürdürülebilir kentsel gelişimin daha geniş hedefleriyle bütünleşmesini 

sağlamak için bir peyzaj yaklaşımının uygulanması çağrısında 

bulunmuştur” (Ginzarly, vd., 2019).  

Kentsel peyzaj, dış peyzaj ve iç peyzaj olmak üzere ikiye ayrılır. 

(Yıldız, 1996). Dış peyzaj kentsel siluet ile ilgilidir. Kentlerin bütünsel 

peyzaj etkileri ve kentin okunabilirliğine ilişkin bilgileri içermektedir. İç 

peyzaj ise kent içinde oluşan bir bütünsel dil gibidir. İç peyzaj, yeşil 

alanlara ve kentlerin çeşitli yeşil alanlarına geçişteki bağlantıların 

algılanmasına katkıda bulunmaktadır.  

Kentsel peyzaj uygulamaları, kent ve bölge parkları gibi büyük 

ölçekler ve semt parkları ve çocuk oyun alanları gibi küçük ölçeklerde 

olabilmektedir. Kentsel peyzaj kent kimliği ile yakından ilgilidir (Yıldız, 

1996). Kentsel peyzaj bütünlüğünün gece gündüz algılanabilir olması ve 

kentsel peyzajın yaşam kalitesini yükseltmesi için aydınlatma 

tasarımının sürece doğru entegre olması önemlidir. Kent aydınlatmasının 

kentsel peyzaj alanlarında uygulanmasında aşağıda görülen konumların 

ve alanların seçimi uygun olur.  

• Aydınlatmada öncelikli alan seçimi: bölgelemede önem 

taşıyan konumlar, 

• Önemli kentsel odakların aydınlatması, 

• Kıyı ve siluet ilişkisi içinde aydınlatmanın kentsel siluete 

etkilerinin incelenerek düzenlenmesi, 

• Kentsel değerlerin aydınlatması, 
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• Kentsel yeşil alanlarda doğaya uyumlu aydınlatma tasarımı.  

Bu aydınlatma yaklaşımlarına bir önek olarak, Pyatigorsky ve 

Zhiburtovich (2001) çalışmalarında ele aldıkları şekilde Moskova 

kentindeki aydınlatma yaklaşımları incelenebilir. Moskova, özellikle 

Kızıl Meydanı ile hem tarihe tanıklık etmiş hem renkli ve özel mimariye 

sahip yapıları ile akılda kalan ve kimliği güçlü bir tarihi kenttir. Fotoğraf 

29 bu meydandan bir gece görüntüsünü içermektedir.  

 

 
Fotoğraf 29: Moskova’dan gece görüntüsü.  

Kaynak: Selen Arkun’un fotoğraf arşivi, 2012.  
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“1993’te Moskova yönetimi, gece görünümü için ışık ve renk 

üzerine kentsel bir plan hazırlamıştır. Kent planlama yapısı ve mimari 

açıdan özel yapılar aydınlatmada temel vurgu oluşturmuştur. Kent bu 

planla aydınlatma zonlarına ayrılmıştır. Bu zonlamaya göre kentsel 

değerlerin aydınlatılması, kentsel peyzaj bütünü göz önüne alınarak 

gerçekleştirilmiştir” (Pyatigorsky ve Zhiburtovich, 2001).  

• Merkez ve çevresinde görsel etki yaratan mimari yapılar, 

• Kentin suyolları, parkları, bulvarları ve kamu bahçeleri ile 

bütün oluşturan peyzaj mimarisi, 

• Nirengi noktası (Landmark), ve kent heykelleri, 

• Su kompozisyonları ve dekoratif havuzlar için aydınlatma 

sistemi planlanmıştır (Pyatigorsky ve Zhiburtovich, 2001). 

“Bu alanların aydınlatması için oluşturulan başlıca kriterler; 

• Aydınlatmanın rengi,  

• Aydınlatılan ve aydınlatılmayan alanların tercihi,  

• Aydınlatma dinamikleri ve bunlara ek olarak enerji tasarrufu 

ve ışık kirliliğini önleyici tedbirlerin alınmasıdır” (Pyatigorsky 

ve Zhiburtovich, 2001). 

Kentin ikliminin soğuk ve sert olması, gece gündüz döngüsünde 

gece döngüsünün baskın olması aydınlatmada renk kullanımının 

çeşitlilik içinde olmasında etkendir. Aydınlatma ve renk programının 

temel amacı konforlu, estetik açıdan anlamlı ve psikolojik olarak iyi 

hissettirecek bir kentsel peyzaj bütününün yaratılmasıdır. “Program 

sonucunda, 70 katedral ve manastır, 150 bina ve yapı, 40 köprü, 30 

heykel ve Landmark, 30 kültürel tesis ve tiyatro ve Moskova’nın 25 yer 

altı istasyon girişinin 7 yılda aydınlatma sistemi tamamlanmıştır. 

Aydınlatmada beklendiği gibi temel vurgu Kremlin Sarayı ve Kızıl 

Meydan olacak şekilde bir düzenleme yapılmıştır” (Pyatigorsky ve 

Zhiburtovich, 2001). Böylece kentin farklı bölgelerini bütünsel 

yaklaşımla ele alan, kentsel peyzajı güçlendiren bir aydınlatma planı 

gerçekleştirilmiştir.  
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Moskova’da kent aydınlatması güncel zamanda da yeni 

aydınlatma teknikleri ile geliştirilmektedir. Özellikle kentin cephelerinin 

ışık gösterili panolara değişen görüntülere dönüştüğü günümüzde 

Derzhavina (2018) bu süreci kendi ifadeleri ile nasıl etkileyici olduğunu 

şu sözlerle anlatmaktadır: “Tsaritsyno, Kolomenskoye, Gorky Park gibi 

Moskova'nın belli başlı parkları, Circle of Light festivalinin bir sahnesi 

haline gelir ve hareketli ışık enstalasyonları, dans eden fıskiyeler, vizyon 

sahibi gemilerin yer aldığı ayna benzeri göletlerle bir periler diyarına 

dönüşür. Renkli ağaçların arasında, bir çimenlikte, sessiz ışık heykelleri 

bulabilirsiniz - harika çiçekler, hayvanlar veya insanlar parlıyor. 

Projeksiyon eşleme, taş aslanları hayali canlı kaplanlara ve kar 

leoparlarına dönüştürür ve bir manzara projeksiyonu nedeniyle, 

ağaçların taçları muhteşem göz kırpan maskelere dönüşür” Yine bir 

başka ışık şölenini de Derzhavina (2018)  şu sözlerle anlatmıştır: “Grand 

Tsaritsyno Sarayı'nın 'Rus Gotik' tarzında inşa edilen cephesi, 

katılımcıların modern teknoloji becerilerini sergilemeleri gereken 

Çağdaş Sanat Projeksiyon Haritalama Yarışması (Art Vision Modern) 

için bir tuval haline geliyor. Işık gösterileri gizemli görüntülerden 

oluşan bir dünya yaratırken aynı zamanda ekoloji, insan kültürü, teknik 

ilerleme, insanlığın hayatta kalması gibi küresel temalar üzerine kafa 

yorar ve bizi geleceğin dünyasına götürür.” Günümüzde çoğu gelişmiş 

ve gelişmekte olan kentlerde bu yenilikçi aydınlatma teknikleri 

kullanılmaktadır. Çalışmanın 6. Bölümünde İstanbul Galata Kulesi’nin 

bu sistemlerle cephesine video haritalama tekniği ile yansıtılan görüntü 

ve ışık gösterileri anlatılacaktır.  

 

3.2.3. Kentsel Mikro Ortam Tasarımı İçinde Aydınlatma    

Kentlerde, banklardan, otobüs duraklarına, aydınlatma 

armatürlerine kadar tüm kent mobilyalarının işlevsel ve estetik 

özellikleri düşünülerek tasarlanması ve bu elemanların doğru yer seçimi 

kentsel mikro ortam tasarımı olarak tanımlanmaktadır. Kentsel mikro 
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ortam tasarımı endüstriyel tasarımcı, heykeltıraş, kentsel tasarım 

uzmanları gibi çok aktörlü bir süreç ile gerçekleştirilmektedir.  

Kentsel mikro ortam tasarımında aydınlatmayı incelemek için 

aşağıda görülen gruplandırma yapılabilir.  

• Aydınlatma armatürleri, 

• Reklam panoları, ışıklı işaretler ve aydınlatılan diğer kent 

mobilyaları.  

Aydınlatma armatürleri, park, sokak, kıyı alanları, meydan gibi 

kamusal alanlarda kent mobilyası olarak nitelendirilmektedir. 

Aydınlatma armatürlerinin kentsel mekâna uyumlu, estetik ve işlevsel 

yönleri ile olumlu olarak nitelendirilmesi belirli kriterlere bağlıdır. Bu 

kriterler üzerine bir gruplandırma aşağıda yer almaktadır.  

• Armatür içinde bulunan lambanın hedeflenen alanı 

aydınlatması için armatürün biçimsel olarak amaca uygun 

olarak tasarlanması gerekir.  

• Armatür ve direk tasarımında, ışık kirliliği yaratmayacak bir 

form oluşturmak gerekmektedir.  

• Armatür ve direk bulunduğu alanının niteliklerine göre 

düşünülüp tasarlanmalıdır. Mekânsal kaliteyi destekleyen 

uyumlu bir formda olmalıdır. Aygıt bulunduğu mekâna 

uyumlu şekilde kimi zaman tarihsel kimi zaman modern 

özelliklere sahip olarak tasarlanmalıdır. Fotoğraf 30 modern  

ve Fotoğraf 31 Londra’dan tarihi özelliklere sahip olarak 

tasarlanmış armatür örnekleri göstermektedir.  

• Armatürlerin bakımı ve onarımı güç ve masraflı olduğundan 

dış ortam koşullarına dayanıklı, aşınmayan malzemeden 

yapılmaları gerekir (Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992). 

• Armatürlerin korunması ve yer seçimi de önemlidir, bu da 

kentsel tasarım projelerinde görülmektedir. Suç oranı yüksek 

bölgelerde vandalizm düşünülerek, kolay zarar görmeyecek 

armatürler tasarlanmalıdır.  
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• Özellikle sokak ve parklarda lambadan yansıyan ışığın dolaşım 

alanlarında görsel konforu bozucu şekilde olmaması amacıyla, 

gerekli alanlarda gizlenmesi ya da perdeleme yapılması 

gereklidir. 

 

 

Fotoğraf 30: Londra’dan modern armatür.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivi, 2002.  
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Fotoğraf 31: Londra’dan tarihi özellikler taşıyan armatür.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivi, 2002.  

 

Armatürlerin istenilen koşulları yerine getirebilmeleri için tasarım 

süreci içinde tasarlanmaları gerekir (Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992). 

Park ve yaya dolaşım alanlarında kullanım durumuna göre aydınlatma 

direklerinin ne sıklıkla konumlanacağı, mahallelerde hangi alanlarda bu 

direklerin yerleştirileceği kent planlarının detaylandırılmış altyapı 

kentsel tasarım projelerinde gösterilmektedir. Tarihi yapı 

aydınlatmasında ya da diğer önemli yapı aydınlatmalarında aydınlatma 

armatürleri gündüz kent estetiğini bozmayacak şekilde saklanmalıdır. 
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Saklanamayacak durumlarda bu armatürlerinde aydınlatma direkleri gibi 

estetik tasarlanması gerekmektedir.  

 2001 yılından aydınlatma armatürünün ekolojik, estetik ve kentsel 

dokuya uyum içinde tasarımına örnek olarak Rotterdam’dan bir örnek 

Stevenson (2001) tanımladığı şekilde incelenebilir. “Rotterdam’ın 

merkezindeki All Saints Meydanının uzun yıllardır yenilenmeye ihtiyacı 

vardı. Merkezdeki otobüs terminal alanı, yaya alanına dönüştürülünce bu 

alanın kullanımı için yeni bir aydınlatma tasarımına gereksinim 

duyulmuştur. Bu alanın aydınlatması başlangıçta çevre yapıların 

çatısından ve birkaç aydınlatma direği ile yetersiz şekilde 

yapılmaktaydı” (Stevenson, 2001). 

1986 yılından itibaren ülke meclisi bu alana birçok yenilik 

kazandırmıştır. Bu dönemde bölgenin canlandırılması ve çekici hale 

gelmesi için yeni ve orijinal bir aydınlatma sistemi tasarımına 

gereksinim duyulmuştur. Bu projeyi Avrupa Birliği desteklemiş ve fon 

limitlerine uygun bir proje için hazırlıklar başlatılmıştır. Öncelikle, bu 

alanda bir tasarım ekibi oluşturulmuştur. Proje için farklı bir tasarım 

yapılması planlanmıştır. Çeşitli değerlendirmeler sonucunda organik bir 

aydınlatma yapılmasına karar verilmiştir. Tasarımcılar organik etkiyi 

armatür tasarımında nasıl şekilleneceğini düşünürken, ekipteki bir 

öğrencinin çizdiği lale deseni baş tasarımcı için bir temel fikir 

oluşturmuş ve genel form lale şeklinde tasarlanmıştır. Bir sonraki aşama 

armatürün içinde yerleştirilecek lambanın seçimi olmuştur. Bunun içinde 

ışık kirliliğini en aza indirecek şekilde tasarlanmış ışık başları direğin 

üstüne yerleştirilmiştir. Fiber optik kullanımı renk değişimi gibi ilginç 

aydınlatma senaryolarının mekânda gösterimine olanak vermiştir” 

(Stevenson, 2001). Böylece proje başarıya kavuşmuş ve All Saints 

Meydanı’nında en yeni teknolojilerle ve yaratıcı bir tasarımla aydınlatma 

yapılmıştır. Böylece dönemin yenilikçi bir meydan tasarım örneği olarak 

bu örnek çalışmada ele alınmıştır.  

Reklam panoları ve ışıklı işaretler, kentlerin geceleri ilgi çekmesini 

ya da kimi zamanda görsel açıdan insanalara rahatsızlık vermesine neden 
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olmaktadır. Bu özellikleri dikkate alınarak ticaret alanları, eğlence 

merkezleri, dükkân ve restoran gibi yerler kendi mekânlarının ilgi 

çekmesi için özel aydınlatmalar gerçekleştirir. Küresel markaların 

aydınlatma stratejilerine göre amblemleri ve reklam panolarında 

kullandıkları aydınlatma tasarımları da her ülkede, tanıtım stratejisi 

olarak aynı şekilde düzenlenmektedir. Grafik tasarımcıları bu panoların 

tasarımı kadar aydınlatma ile tasarım estetiğinin desteklenmesine de 

katkı sağlamaktadır.  

Bazı kentler bu reklamlarla bir kimlik kazanabilmektedir. “Böyle 

durumlarda otoriteler tarafından kentsel çevrenin bir parçası ve ticaret 

fonksiyonu ile beslenmiş kent kimliğinin karakteristiği olarak 

değerlendirilmekte ve süreklilikleri sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Aydınlatma ile ticari alanların reklam amaçlı mesajları da 

güçlendirmektedir” (Sims, 1991). Böyle reklam panoları ve renkli ticaret 

alanları ile en ünlü kentler arasında New York Times Meydanı ve 

Uzakdoğu’nun yoğun nüfuslu metropolleri bulunmaktadır. Fotoğraf 32 

Uzakdoğu’da Tayland, Bangkok kenti böyle hareketli bir ticaret alanını 

göstermektedir.  
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Fotoğraf 32: Bangkok gece aydınlatması.  

Kaynak: Selen Arkun’un fotoğraf arşivi, 2010.  
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Bu tip dikkat çeken aydınlatma panoları tasarlanırken, bölgenin 

önceki bölümlerde anlatılan tasarım kontrollerine uygun hareket 

edilmesi gerekir. Tarihi alanlarda reklam panolarının tarihi dokuya 

uygun olması gerekmektedir.  

Bölüm içinde aydınlatma, kent planlama ve kentsel tasarım 

ilişkileri incelenirken, kentsel tasarım yaklaşımlarına uygun olarak 

çeşitli kavramlar ve uygulama alanına ilişkin çeşitli gruplandırmalar 

yapılmıştır. Literatüre dayalı bu yaklaşımlar çeşitlidir. Dördüncü ve 

Beşinci bölümde ele alınacak aydınlatma master planlarının kent 

planlama ve tasarım ilişkisinin daha anlaşılır olması için bu 

gruplandırmalar yapılmıştır.  
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BÖLÜM 4 

 

4. KENT AYDINLATMA UYGULAMALARININ 

İNGİLTERE ÜZERİNDEN İNCELENMESİ  

2000’lerden beri özellikle aydınlatma tekniklerinin gelişimi ile 

turizmin artması ve çeşitlenmesi, küresel dünya kentleri arasında 

görselliğe dayalı olan rekabetleri ortaya çıkarmıştır. Bunlarla birlikte, 

edinilen yeni yaşam alışkanlıkları kent aydınlatmasının daha planlamaya 

dayalı ve bütünsel hale gelmesine neden olmuştur. Kentlerin 

kartpostallara yansıyan kimlik özellikleri arasında kent aydınlatması 

çoğunlukla yer almaktadır. Işık kirliliği konusunun gündeme gelmesi 

önceki bölümde anlatıldığı gibi İngiltere’de hükümet dışı kurumların bu 

alanda kent yöneticilerine beklentilerini sunmaları ile konuya toplumsal 

bir ilgi oluşmuştur. Bu süreçler İngiltere’de aydınlatma master planların 

geliştirilmesine yön vermiştir.  

Aydınlatma master planları, konuyu kent planlama ve kentsel 

tasarım sürecinde önemli bir çalışma alanı haline getirmektedir. “Kent 

güzelleştirme, küresel rekabette tanıtım ve kent kimliğini öne çıkarma 

konularında kent bütününde planlı, kentsel tasarım kriterlerine uygun 

aydınlatma master planlarına gereksinim duyulmaktadır” (Eyikoçak, 

2014). İngiltere kentsel bütünde aydınlatma master planlarını 

gerçekleştiren ilk ülkelerden biri olduğu için bu bölümde İngiltere 

üzerinden aydınlatma yaklaşımları, stratejileri ve proje örnekleri 

incelenecektir.  

 

4.1. İNGİLTERE’DE KENT AYDINLATMA 

PLANLARININ STRATEJİSİ  

“1990’ların sonlarından beri kent güzelleştirme stratejileri arasında 

kent aydınlatma master planları yer almaktadır. Kuzey Amerika, Asya 

ve Avrupa’da kent aydınlatması oldukça önem verilen bir konudur. 

1980’lerde ilk stratejik kent aydınlatma planları, Milwaukee-ABD, 

Lyon-Fransa, Edinburgh-İskoçya kentlerinde gerçekleştirilmiştir” 
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(Gardner, 2001). Birleşik Krallığa bağlı dört ülkeden biri olan Edinburgh 

bu bölümde ayrı bir başlık halinde incelenecektir. Bu üç örnekte kent 

aydınlatmasının sorumlu kurumları, turizm ve tanıtım için aydınlatma 

stratejilerinin önemi ve maliyetleri üzerinde planlamalar yapılmıştır. 

Kent aydınlatma master plan çalışmalarının başarısı iyi bir stratejisinin 

oluşturulmasına bağlıdır. İngiltere’de kent aydınlatma planlarının 

stratejileri bu bölümde incelenecektir.   

Gardner (2001) İngiltere’de kent aydınlatması için belirlenen 

stratejileri maddeler halinde özetlemiştir.  

• Her ölçekte aydınlatma için geliştirilen planların uzun vadede 

sürdürülmesini sağlamak.  

• Tutarlı bir gece kimliği için kent merkezinde farklı 

aydınlatılmış alanlar arasında görsel uyumun sağlanması.  

• Kentin davet edici etkisini güçlendirmek amacıyla, giriş ve 

çıkış noktalarını anayol aksını vurgulayıcı aydınlatmayı 

gerçekleştirmek. 

• En iyi etkiyi yaratabilecek şekilde kentin mimari yapılarını 

ortaya çıkarmak.  

• Farklı alanların farklı kullanıcıları olduğu dikkate alınarak, 

yapı ve formların işlevlerine uygun aydınlatma yapmak.  

• Işık kirliliği ve görüntü kargaşasını en aza indirecek şekilde 

aydınlatma yapmak.  

• Daha güvenli ve yaya ile dost bir gece yaşamı yaratılması için 

görsel konforun en iyi sağlanabileceği aydınlatma tasarımını 

gerçekleştirmek.  

• Uzun vadede gece ekonomisini arttırarak kentlerin ekonomik 

kalkınmasına katkı sağlamak.  

Görüldüğü gibi bu stratejilerin gerçekleştirilmesinde, hükümet, 

yerel yönetimler, özel sektör gibi kurumların ortak hareket etmesi 

gerekmektedir. Bu süreçlerde kentlerin yaşam kalitesi ve turistik 

potansiyelleri arttırılırken, projelerin yerel yönetimler, özel sektör ve 

vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi için tanıtıcı stratejilerin 
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geliştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçlerde kent planlaması ile elde 

edilen arazi kullanım bilgileri, kentsel altyapı bilgileri aydınlatma master 

planları için bir altlık oluşturmaktadır.  

 

4.1.1. İngiltere’de Kent Aydınlatma Sürecinde Yer Alan 

Kurum ve Kuruluşlar  

“İngiltere’de genellikle bağımsız aydınlatma uzmanları ve 

mimarların kurduğu danışmanlık şirketleri stratejik aydınlatma 

planlarını hazırlamaktadır” (Gardner, 2001). Kitabın önceki 

bölümlerinde söz edildiği gibi Speirs & Major 1994’den beri bu alanda 

faaliyet gösteren başlıca aydınlatma şirketi olarak görülmektedir. 

Günümüzde Londra Kenti Aydınlanma Vizyon Raporu bu grup 

tarafından hazırlanmıştır (Speirs & Major, 2018). Aydınlatma firmaları 

özel aydınlatma planları gerçekleştirmektedir. “Philips aydınlatma 

şirketi 1998’de Guildford planının ve 2000’de Liverpool Aydınlatma 

Planının hazırlanmasında sorumlu olmuştur. Yerel Planlama Otoriteleri, 

Aydınlatma Mühendisleri Departmanı ile koordinasyon içinde 

çalışmıştır. Yerel Otoriterler tarafından kamusal alanlarda aydınlatma 

yarışmaları açılmıştır” (Gardner, 2001). İngiltere’de aydınlatma master 

planlarında hükümet tarafından kurulan Yerel Gelişme Ajansı, Kent 

Merkezi Yönetim Organı gibi kamu kurumları destek vermiştir.  

 

4.2. KENT AYDINLATMA PROJELERİNDE İNGİLTERE 

ÖRNEKLERİ  

Bu bölümde biri İskoçya’dan olmak üzere, İngiltere’den üç kent 

örneği ve Londra’dan iki mimari ölçekte proje olmak üzere bu bölümde 

aşağıda görülen örneklerin aydınlatma projeleri incelenecektir.  

• Edinburgh, 

• Coventry, 

• Londra, 

• Millennium Dome, Londra, 
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• London Eye, Londra aydınlatma projeleri bu bölümde 

incelenmektedir.  

 

4.2.1. Edinburgh Aydınlatma Stratejisi ve Master Plan 

Vizyon Yaklaşımı  

İskoçya’nın başkenti olan Edinburgh, ülkenin doğusunda Kuzey 

Denizine yakın bir bölgede bulunmaktadır. Ortaçağ’dan günümüze 

korunmuş mimari yapıları ile Avrupa’nın tanınmış güzel kentleri 

arasındadır.  

“Edinburgh için aydınlatma planını, Aydınlatma Tasarım Ortaklığı 

(LDP: Lighting Design Partnership) isimli bir aydınlatma şirketi 

hazırlamıştır. Bu alanda bir kamu kurumu olan İskoç Kalkınma Ajansı 

(SDA: Scottish Development Agency) 1989 yılında projenin sunumu 

yaparak destek almıştır” (Gardner, 2001).   

“Edinburgh Dünya Mirası, dünya mirası alanı çevresindeki çeşitli 

yerlerde orijinal sokak aydınlatmasını korumak ve eski durumuna 

getirmek için Edinburgh Şehri Konseyi ile birlikte çalışmıştır. Circus 

Lane'deki aydınlatma planı, Edinburgh Dünya Mirası hibesinin 

desteğiyle 2001 yılında gerçekleştirilmiştir. Projeden önce kent, kasvetli 

bir atmosfer yaratan 1960'lar tarzı turuncu lambalarla 

aydınlatılmaktaydı. Edinburgh Belediyesi, orijinal lambaları 

değiştirmeyi kabul etmiştir. Geçmişinin yansıtan aydınlatma, alana en 

uygun gibi görünüyordu. Ayrıca, kentin mimarisini ve güvenliğini 

iyileştirmek için dokuz olan lamba sayısının on ikiye çıkarılmasına karar 

verilmiştir. Bunlardan ikisi kiralık çatılar, diğer ikisi ofisler ve sekizi 

konutlar içindi. Bu lambaların tümü şeridin kuzey tarafına 

yerleştirilmiştir” (Shakhmatova, vd., 2012). 

“Lynedoch Mekân Aydınlatma Planı ilk olarak 2007 yılında Konut 

Sakinleri Derneği tarafından önerilmiştir. Kent sakinleri, Edinburgh 

Dünya Mirası ve Edinburgh Kent Konseyi arasında ortak bir girişim 

olarak uygulanmıştır. Maliyetler, projedeki üç ana paydaş arasında eşit 

olarak paylaştırılmıştır. Amaç, parmaklıkları ve fenerlerini restore 
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etmek, sokağı güzelleştirmek ve tarihi karakterine geri döndürmekti. 

Kullanılan ışıklar, araştırmaya dayalı olarak, İskoçya'da hala geleneksel 

dökme demir üretim yöntemlerini kullanan birkaç şirketten biri olan 

Ballantine's Bo'ness Iron Co. Ltd tarafından üretilmiştir. William Street, 

Edinburgh Şehri Konseyi'nin sokak aydınlatma iyileştirmeleri için 

Başkent bütçesinden başka bir yararlanıcıydı. Buraya ve Alva Caddesi'ne 

geleneksel aydınlatma kolonları yerleştirilmiştir. Ortaklar birlikte, bir 

taban kaidesi ve fenerin altında bir merdiven dayanağı plakası olan, 

süslemeli ayrıntılara sahip bir dökme demir sütun üzerinde karar 

kıldılar” (Shakhmatova, vd., 2012).  

Burada görüleceği gibi Edinburgh kent aydınlatması, 1989 

yılından başlayarak, kamu kurumları, yerel otoriteler ve kent konseyleri 

gibi çeşitli kurumların katkıları ile geliştirilmiştir. Böylece kent 

aydınlatma sürecinde halk katılımı üzerime başarılı bir örnek olarak 

kentteki projeleri tanımlamak uygun olur. Aynı zamanda tarihi miras 

alanlarında tarihi ve geçmişin izlerini taşıyan aydınlatma tasarım 

yaklaşımları üzerine fikir vermektedir.  

 

4.2.2. Coventry Aydınlatma Stratejileri ve Projesi  

Ortaçağdan beri kent statüsüne sahip Coventry İngiltere’nin batı iç 

orta bölgesinde Batı Midlonds Metropoliten Kontluğu içinde bir 

metropoliten yerel bölgedir. “Coventry Kent Meclisi bir Yerel Otoritedir 

ve Coventry kenti içinde kentsel planlamadan sorumludur ve bölgesel 

kalkınma gerekliliklerini yerine getirmek için komşu otoritelerle birlikte 

yasal stratejik planlama yetkilerine sahiptir. 2010'dan bu yana, Birleşik 

Krallıktaki tüm yerel makamlar gibi Coventry Belediyesi de merkezi 

hükümetten aldığı fonda önemli kesintilerle karşı karşıya kalmıştır” 

(Devlin, 2020). Bu açıdan aydınlatma projelerinde özel sektör ve 

merkezi hükümetten alınan destekler önem taşımaktadır.  

“Ekim 2010'de Balfour Beatty Yaşam Alanları Şirketi (Balfour 

Beatty Living Places), Coventry Belediye Meclisi tarafından 25 yıllık 

sokak aydınlatması şirketinin ortaklığı ile ödüllendirilmiştir. Kurum 
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faaliyetlerine başladığı ilk beş yıl boyunca, kentteki tüm sokak ışıklarını 

değiştirerek ve iyileştirerek enerji kullanımını %50 azaltarak daha 

sürdürülebilir bir ağ oluşturmuştur. Işık kirliliğini en aza indirerek, tepki 

sürelerini iyileştirmiş ve toplam sokak lambası sayısını %10 azaltmıştır. 

Şirket her yıl 3.000 ton karbon emisyonu tasarrufuna yardımcı 

olmaktadır” (Balfour Beatty Living Places, 2022). Coventry City 

Belediyesi adına Balfour Beatty Living Places tarafından sağlanan 

varlıklar şunları içerir: 

• Sokak ışıkları, 

• Işıklı direkler, 

• Işıklı işaretler, 

• Metro ışıkları, 

• Elektrikli besleyici sütunları, 

• Bazı yeraltı sokak aydınlatma kablo ağları. 

“Speirs & Major Şirketinin, Coventry kent merkezi için 

aydınlatma master planı çalışmaları için aldığı kararlar, kentin planlama 

kanunlarının bir parçası haline gelmiş ve kent için sonradan yapılan 

aydınlatma planları için yol gösterici olmuştur. Stratejinin temel hedefi, 

kentin karanlık saatlerindeki genel izlenimin daha iyi hale getirilmesidir. 

Bunun için anahtar kriterler, kentin imajını, gece ekonomisini, güvenlik 

ve emniyetini, çevresel özelliklerini ve manzara kapasitesini 

kapsamaktadır. Strateji ile birlikte oluşturulan öneriler arasında kentin 

gelecekteki gelişim sürecinde gece kullanımı öne çıkmaktadır. Bu 

amaçla düzenlenen kent festivalleri hem projenin tanıtımında, hem de 

kentsel hareketliliğe katkı sağlamaktadır (Speirs & Major).  

 

4.2.3. Londra Aydınlatma Vizyon Planı  

Dünyanın en önemli küresel kent merkezlerinin başında gelen, 

İngiltere’nin başkenti Londra gece hareketliliği ile ön planda olan başlıca 

metropoller arasındadır. Önceki bölümlerde Londra Gece Otoritesinden, 

Londra’da kent aydınlatma vizyonu oluştururken Speirs & Major 
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Şirketinin faaliyetlerinden ve raporlarından söz edilmişti. Aynı zamanda 

farklı alanlardan uzmanların ışık kirliliği konusunda Londra Kent 

Otoritelerinden beklentileri konusuna kitabın ışık kirliliği bölümünde 

değinilmiştir. Bu bölümde Londra kentinde aydınlatma projelerinin nasıl 

geliştirildiğine dair çeşitli bilgilere yer verilecektir.  

“Londra’nın yeniden aydınlatması, sokak aydınlatmasının 

geliştirilmesi ve belirli mimari ve peyzaj aydınlatmasının yanı sıra 

Londra Belediyesi’nin sahip olduğu ve işlettiği diğer özelliklerin 

aydınlatılmasının iyileştirilmesi kent için bir fırsattır. Culture Mile, 

Illuished River ve Crossrail gibi büyük girişimler dahil olmak üzere 

bölgenin devam eden gelişimi, değişim için daha fazla katalizör görevi 

görecektir. Aydınlatma stratejisi, yeni aydınlatmanın sağlanmasını 

kolaylaştırmaya yardımcı olmak için analiz ve rehberlik sağlar ve 

gelecek için bir dizi önemli tavsiye içerir. İşlevsel ve estetik bir ihtiyacı 

karşılamak için ışığın ve karanlığın daha iyi dengelendiği yaratıcı, 

bütünsel ve akıllı bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır. Londra’nın 

gelecekteki gereksinimlerini karşılamak için vizyon, metodoloji, 

standartlar ve rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, 

mirasına ve karakterine saygı duyarak ve bunları tamamlayarak, kentin 

birinci sınıf bir iş merkezi olarak mevcut kimliğini güçlendirmeye 

yardımcı olmak için ışığın nasıl kullanılabileceğini göstermektedir” 

(Speirs & Major, 2018). 

“Londra Merkezi adlı düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan bir 

rapor, Londra’nın sokak ışıklarının nasıl planlandığını incelemiştir. Buna 

bağlı olarak, modern LED ışıkların ortaya çıkışı ve belediyelerin eski 

lambaları daha düşük enerjili yeni ampullerle değiştirme eylemleri, 

şehrin geceleri nasıl aydınlatıldığını yeniden düşünmeyi sağlamaktadır. 

Sadece güvenli hale getirmek için değil, aynı zamanda gece görsel etkiyi 

sağlamak için bu düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Yeni aydınlatma, 

gereksiz yere gökyüzüne yayılan ışık miktarını azaltarak ve doğanın 

kendi aydınlatma sistemi olan yıldızları göstererek gece gökyüzünü 

iyileştirme fırsatı sunmaktadır (Mansfield, 2021).  
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Londra, İstanbul gibi inşaat süreçleri devam eden, yeni projelerle 

geliştirilen bir metropoldür. 2000 yılında kentin çekim merkezlerini 

arttırmak ve teknoloji ile gelişen kent imajını pekiştirmek için Milenyum 

projeleri yapılmıştır. Millennium Dome, London Eye gibi projeler de bu 

dönemin ürünleridir. Bu projelerin aydınlatma tasarımları ayrı birer olgu 

olarak ele alınmış ve kentin gece görüntüne ve gece hayatına bu yenilikçi 

yapılar renk katmıştır. Bu iki proje Londra örneğinin alt başlığı olmak 

yerine çalışmada ayrı başlıklar halinde ele alınarak incelenmektedir.   

 

4.2.4.Millenium Dome Aydınlatma Projesi  

Millenium Dome (Milenyum Kubbesi) İngiltere’nin Greenwich 

Yarımadası'ndaki kubbe şeklindeki 21. yüzyılın yüksek teknolojisini 

simgeleyen büyük yapıdır. Londra için bir Landmark özelliği 

göstermektedir. Yapının aydınlatması turizm açısından önem 

taşımaktadır. Yapıya ilişkin Speirs & Major Şirketinin aydınlatma 

tasarımı ilk bölümde söz edilen Uluslararası Aydınlatma Tasarım 

Ödüllerinden (IALD: International Lighting Design Awards) birini 2001 

yılında almıştır. Yapının 2000 yılı kutlamalarından sonra kalması 

konusunda bu ödül de etken olmuştur. “Proje ışık kirliliği sorununu ele 

alarak bu problemi minimize edici yöntemler uygulamıştır” (IALD, 

2001). 

Speirs & Major yapının mimari aydınlatması ve çevresinin peyzaj 

aydınlatmasını gerçekleştirmiştir. “Yapının form ve estetik özelliklerine 

göre esnek bir aydınlatma tasarımı gerekmekteydi. Merkezi gösteri alanı, 

sergi alanı gibi çeşitli bölümleri içeren yapının mimari özelliklerine 

uygun aydınlatma tasarımı için uzun bir analiz gerekmiştir. Aydınlatma 

şeması kubbe çevresindeki alanlara basit ama işlevsel kullanışlı 

aydınlatma sağlamıştır. Tasarım formun kubbe şeklinin nehre 

yansımasını sağlayacak şekilde yapılmıştır. Farklı renklerin kullanıldığı 

bu tasarım peyzaj düzenlemesinin bulunduğu alanda sürprizli aydınlatma 

mekânları oluşturmuştur. Zamanın değişimini sembolize etmek amacıyla 

LED aydınlatma sistemleri ile renk değişimleri yapılmıştır. Renk 
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değiştiren zemin, ziyaretçileri nehirden yapıya doğru taşıyan bir kırmızı 

halı etkisi yaratmıştır” (Speirs & Major, 2001). Anlatımda görüleceği 

gibi yüksek teknolojinin mimari ve aydınlatma tasarımında kullanıldığı 

bu yapı, kentin gece görüntüsüne katkı sağlamıştır.  

 

4.2.5. London Eye Aydınlatma Projesi  

London Eye uzun ismi ile Merlin Entertainments London Eye, 

Londran’nın Milenyum projeleri arasında yer alan önemli turistik alan 

ve Avrupa’nın en büyük dönme dolabıdır. Bu dönme dolaba binenler 

kentin panoramik görüntülerini görme fırsatına sahip olur. Aynı 

zamanda modern ve orijinal görünümü ile kentin gece gündüz simgesi 

önemli bir Landmarkı haline gelmiştir. Doğal olarak bu yapı Londra’nın 

gece estetiğinde ilgi çeken aydınlatması ve yeni teknolojiler ile bayram 

ve kutlamalarda özel bir ışık şöleni haile gelmektedir.  

“Thames Nehri'nin Güney kıyısında yer alan ve genellikle 

“Londra'ya Açılan Kapı” olarak anılan London Eye, yaklaşık 135 m (450 

ft) yükseklikte dünyanın en büyük dördüncü gözlem çarkıdır ve her gün 

10.000'den fazla kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Daha önce, 

bakımının maliyetli olduğu kanıtlanan ve özel etkinlikler için renkli ışık 

üretmek için jellerin manuel kurulumunu gerektiren floresan tüplerle 

aydınlatılıyordu. Bu sistemi 2006’da LED tabanlı bir alternatifle 

değiştirmek için Color Kinetics'e başvuruldu. İngiltere merkezli 

Architainment Lighting Ltd. ve Lighting Technology Projects tarafından 

yeni teknolojili bu sistem gerçekleştirilmiştir” (Color Kinetics, 2022). 

“London Eye, İngiltere için bir 21. yüzyıl sembolü haline gelmiştir. 

Yeni aydınlatma tasarımı ile yapıya dinamik, görsel olarak çekici renkler 

getirilmiştir. Color Kinetics ile aydınlatılan London Eye, bir milden daha 

uzak bir mesafeden görülebilmektedir. Bu yapı üzerinde dinamik ışık 

şovlarının oluşturulmaktadır” (Color Kinetics, 2022). 

Fotoğraf 33 London Eye gündüz görünümünü, Fotoğraf 34 ve 

Fotoğraf 35 London Eye ve çevresinin gece aydınlatmasını 

göstermektedir. Fotoğraflara bakıldığında yapının kıyı ile olan ilişki ile 
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farklılaşan renklerdeki aydınlatma tasarımının ne derece ilgi çekici 

olduğu görülmektedir.  

  

 
Fotoğraf 33: London Eye gündüz görüntüsü.  

Kaynak: Çilem Şahin Sebe’nin fotoğraf arşivi, 2023.  

 

 

Fotoğraf 34: London Eye gece görüntüsü.  

Kaynak: Çilem Şahin Sebe’nin fotoğraf arşivi, 2023.  
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Fotoğraf 35: London Eye bir başka gece görüntüsü.  

Kaynak: Çilem Şahin Sebe’nin fotoğraf arşivi, 2023.  
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BÖLÜM 5 

 

5. TÜRKİYE’DE KENT AYDINLATMA UYGULAMALARI  

Türkiye’de ilk bölümde söz edildiği gibi aydınlatma konusunda 

mevzuat oldukça gelişmiştir. Bu bölümde 2013 tarih, 28720 sayılı Genel 

Aydınlatma Yönetmeliği üzerine inceleme yapılmıştır. Genel aydınlatma 

yönetmeliğinin amacı, genel aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin görev ve 

sorumlulukların belirlenmesidir. Yönetmeliğe göre; “Aydınlatma 

komisyonu, ilgili ilin valisi veya valisi tarafından görevlendirilen vali 

yardımcısının başkanlığında TEDAŞ, dağıtım şirketi,  ilgili belediye 

ve/veya il özel idaresi temsilcilerinden oluşan heyeti tanımlamaktadır.” 

Burada da aydınlatmada yerel yönetimlerin rolü üzerine yasal çerçeve 

konusunda bilgi bulunmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

aydınlatmada temel sorumlu kurumdur.  

Türkiye’de aydınlatma master planları konusunda İstanbul ve 

İstanbul’daki, İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin 

mimarlık fakültesinden alanın uzmanlarının katkıları büyük bir deneyim 

oluşturmuştur. Bütünsel bir aydınlatma planı yapılmasında yaşanan 

zorlukların başında kent bütünündeki yapı ve alanların farklı kurum ve 

kuruluşların denetiminde olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 

İngiltere örneğinde görüldüğü gibi merkezi yönetim, yerel yönetimler ve 

özel sektörün bu alanda ortak çalışması önem taşımaktadır. Ülkemizin 

aydınlatma alanındaki akademik çalışmaları ile birlikte, Türk 

Aydınlatma Milli Komitesinin çalışmaları ve ülkedeki bu alandaki ulusal 

ve uluslararası toplantılar konunun gelişiminde önemli katkı 

sağlamaktadır.  

Bu bölümde öncelikle İstanbul Aydınlatma Master Planı 

incelenecektir, ayrı bir başlık olarak Galata Kulesi için özellikle 

bayramlarda ve kutlamalarda video haritalama tekniği ile oluşturulan 

aydınlatma tasarımı örneği ele alınacaktır. İzmir Kemeraltı Aydınlatma 

Master planı ve Antalya akıllı kent aydınlatma sistemi bölüm içinde 

incelenecektir.  
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 5.1. İSTANBUL AYDINLATMA MASTER PLANI 

İstanbul, tarihi yapıları, topografyası, kıyı özellikleri, peyzajı, 

sosyal aktivite olanakları ve jeopolitik konumu ile önemli bir dünya 

metropolüdür. Bu nedenle kentsel özellikleri ile gece gündüz 

yaşanabilen bir İstanbul yaratmak için aydınlatma master planları, kentin 

geleceğine önemli bir katkı sağlamaktadır. İstanbul geceleri genelde 

kıyıdan bakıldığında etkileyici kent aydınlatma görüntüsüne sahiptir. 

Bununla birlikte, bazı tarihi bölgelerde reklam panolarının aşırı 

aydınlatılması, tarihi dokunun gece görünümünü olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Bu bölümde 1990’larda hazırlık çalışmaları 

başlanan ve 2000’lerin başlarında önemli gelişmelerin yaşandığı İstanbul 

Aydınlatma Master Planı üzerine inceleme yapılmaktadır.  

İstanbul Aydınlatma Master Planı, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi bünyesinde Prof.Dr. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen 

başkanlığında başlatılmıştır. Çalışmada mevcut durum 

değerlendirmesinde, İstanbul’da aydınlatmanın yetersiz olduğu ve çeşitli 

yanlış uygulamaların varlığı saptanmıştır. Çalışmanın, kent planlama 

boyutunda olması, sürece mimarlar ile birlikte şehir plancıları ve kentsel 

tasarım uzmanlarının katılımına olanak vermiştir. Bu çalışmanın 

analizler yaparak ve öneri geliştirerek, üniversite bünyesinde araştırma 

projesine dönüştürülmesi 1997 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada 

projenin adı “İstanbul’un Master Planı ile İlgili Hazırlık Çalışmaları” 

olarak geçmektedir.  

“Aydınlatma master plan çalışması çok yönlü bir projedir. Bu 

planın üç aşaması bulunmaktadır; 

• Birinci aşama: Planlama, 

• İkinci aşama: Uygulama,  

• Üçüncü aşama:  Bakım ve kullanımdır” (Elektrik Dergisi, 

2000).  

İstanbul’un ölçeğinin büyük olması, kentsel aktörlerin çeşitliliği 

bütünsel ve sistematik aydınlatma planının yapılmasında zorluklar 
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oluşturmaktadır. Kamu kurumlarının da kendi tarihi yapılarının 

aydınlatılmasında çeşitli farklı yaklaşımları bulunmaktadır.  

“Projenin ilk aşaması olarak, İstanbul için bölgeleme çalışması 

yapılıp nelerin ön plana çıkması gerektiği belirlenmiştir. İlk etapta dört 

bölge ve daha sonra bir bölgenin daha eklenmesiyle beş bölge 

oluşturulmuştur. Bu alanlarda akademik çalışmalar yapılmıştır. 

Belirlenen bu alanlar; 

• Tarihi Yarımada (tarihi ve ticari), 

• Galata Pera Bölgesi (tarihi ve eğlence), 

• Levent Ayazağa Bölgesi (yeni yerleşimler, ticari, yüksek katlı 

ofis binaları), 

• Boğaz Alanı (tarihi, konut alanı), 

• Kadıköy Bölgesi (tarihi, kültürel, ticari, konut alanı)” (Elektrik 

Dergisi, 2000).  

Bu incelemede bölgelerde aydınlatma yönünden önceliği olan 

kentsel değerlerin belirlenmesi yapılmıştır. “Bu belirlemede, müzeler, 

saraylar, cami, kilise, iskele binaları, meydanlar, çeşmeler, önemli 

yapıların ve yeşil alanların konumu, tarihçesi, mimari özellikleri ve 

mevcut aydınlatma durumları değerlendirilmiştir. Aydınlatma planına bu 

konularda en öncelikli yapı ve özellikler seçilmiştir. Aydınlatmada 

belirlenen öncelikler aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir” (Elektrik 

Dergisi, 2000).  

• Ulaşım durumu,  

• Kent kimliğine etkisi,  

• Yapıların dünya çapındaki önemi,  

• Tarihi değer,  

• Mimari değer ve özellik,  

• Kent siluetine etki ve  

• Temel özellikler olarak belirlenmiştir (Elektrik Dergisi, 2000).  

Bu ilk etapta seçilen bölgeler ve bu bölgelerde aydınlatmada 

öncelikli yapılar İstanbul’u simgeleyen yapılar olmuştur. İstanbul’un ilk 
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etapta tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması önemli olduğu için bu beş 

bölge ele alınmıştır.  

“Aydınlatma master planları, kentsel aydınlatma ve kent 

güzelleştirme konuları açısından önem taşımaktadır. Aydınlatma master 

planı yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamaktadır. Kent Güzelleştirme 

için Aydınlatma Master Planlarının Aşamaları aşağıda yer almaktadır. 

• Kentsel karakteristiği analiz etmek (bölgeleme/zonlama 

çalışmaları), 

• Bağımsız alan ve yapıların analizi (kentsel değerlerin analizi),  

• Gece imajını geliştirmek,  

• Kent güzelleştirme için senaryolar hazırlamak,  

• Bilgisayar programları kullanarak bu senaryoları test etmek, 

• Senaryoların uygulanma olanağını değerlendirme,  

• Sonuçları karşılaştırmak” (Elektrik Dergisi, 2000).  

İstanbul’da bu alana ayrılacak bütçe ve genel enerji sorunları da 

dikkate alınarak, kentin tanıtımı, güzelliği ve yaşam çevresini en iyi 

şekilde yansıtacak yapı ve alanların aydınlatma planı doğrultusunda 

seçimi önemli bir konudur. Bu alandaki yatırımlar, kente turizm, sosyal 

hareketlilik ve ekonomik kaynak olarak geri dönecektir.  

Uluslararası Aydınlatma Komisyonunun (CIE) 2019 yılında 

hazırlanan Kent Aydınlatma Master Planı El Kitabı’nda Prof.Dr. Müjgan 

Şerefhanoğlu Sözen ve ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu kitap içinde 

de İstanbul Aydınlatma Master planına ilişkin çeşitli bilgiler 

bulunmaktadır. Bu bilgilerin bir kısmı bu bölümde özetlenmiştir.  

Rapor kent planlama özelliklerini ve bir kent planlanırken nelere 

dikkat edilmesi gerektiğinden söz etmektedir. Ulaşım alanları, yapılar, 

eğitim yapıları, ticaret alanları, dünya mirası alanları gibi kentsel alan 

sistemleri üzerine gruplandırmalar yapmaktadır. Aynı zamanda kent 

silueti içinde yapı kompozisyonları arasında nasıl bir hiyerarşi vardır bu 

hiyerarşi aydınlatma ile nasıl vurgulanır, kentin manzara noktaları ve 

Landmarkları nasıl bir sistem oluşturur bu alanlar aydınlatılırken nelere 

dikkat edilmeli gibi bilgiler içermektedir (CIE, 2019).  
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Raporda kentsel alanların aydınlatılması ve siluetlerin ışık 

kirliliğini önleyici nasıl aydınlatılacağına ilişkin çok geniş bilgiler 

bulunmaktadır. “Raporda aydınlatma master planı temel hedefleri 

aşağıda görüldüğü şekilde maddeler halinde belirtilmiştir. 

• İnsanlara ve mülklere güvenlik sağlamak, 

• Dış mekân aktivitelerine olanak veren ve sosyal açıdan olumlu 

mekânların gece devamlılığını sağlanmak, 

• Kentin kimliğini güçlü bir şekilde temsil edecek bir aydınlatma 

tasarımı yaratılmak, 

• Kentin ziyaretçileri ve kentlilerin gözünden kendini ifade 

edilen bir kent imajını oluşmak, 

• Tarihi ve kentsel mirası doğru şekilde vurgulayacak bir 

aydınlatma tasarımı yapılması, 

• Çağdaş bir kent görünümünü oluşturmak, 

• Kentin kültür yaşamını ifade edebilmek, 

• Kent için başarılı bir gece ekonomisi yaratabilmek, 

• Çekici bir gece zamanı atmosferi oluşturmak, 

• Konut alanlarının güvende olacağı bir görünüm oluşturmak, 

• Aydınlatma alanında özellikle sokak aydınlatmasında özel 

sektör ve ticaret sektörünün yatırım yapmasını teşvik etmek 

olarak tanımlanmıştır” (CIE, 2019).  

Çalışmanın ilgi çekici gruplandırmalardan biri kent 

aydınlatmasında sorumlu olan ve önerileri ile sürece katkı sağlayacak 

kentsel aktörleri gruplandırma yaklaşımıdır. Bu gruplandırma aşağıda 

yer almaktadır.  

• Otoyol aydınlatma mühendisleri, 

• Kent planlama bölümleri, 

• Kent ekonomisi bölümleri, 

• Ticaret ve iş insanları dernekleri, 

• Kentliler, 

• Kadın grupları, 
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• Çevreci gruplar, 

• Tarihi Mirası koruma grupları, 

• Bilişim Teknolojisi IT grupları, 

• Profesyonel ve amatör gökyüzü gözlemcileri, 

• Turizm uzmanları, 

• Polis, 

• Sosyologlar ve diğer uzman gruplar (CIE, 2019). 

Bu raporda İstanbul’un aydınlatma master planının dünya 

genelinde tanıtımının yapılması ve aynı zamanda aydınlatmanın teknik 

boyutları yanında sosyal ve toplumsal boyutun önemi dikkat 

çekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kent planlama ve yerel yönetimler 

açısından aydınlatmanın önemini açıklamada bu rapor önemli bir bilgi 

kaynağı ve yol gösterici olmuştur.  

  

5.2. GALATA KULESİ AYDINLATMA TASARIMI   

Kule, 508 yılında fener olarak Bizanslılar tarafından yapılmıştır. 

1267'de Cenevizliler Galata Bölgesinde bir koloni kurmuş ve 1335-

1349 yılları arasında Kutsal Haç Kulesi adı altında şimdi bilinen adı ile 

Galata kulesini dönüştürmüştür. İstanbul Karaköy’ün simgesi haline 

gelen Galata kulesi, hem en önemli tarihi miras hem İstanbul tarihi 

siluetinin en dikkat çekici yapılarının başında gelen bir özelliğe sahiptir. 

Kuleye çıkıldığında panoramik İstanbul Tarihi Yarımada görüntüsü ile 

karşılaşılmaktadır. Kulenin bulunduğu bölge İstanbul Aydınlatma 

Master Planı için seçilen bölgelerden biridir. Kulenin aydınlatmasında 

özellikle kutlama ve bayramlarda özel bir aydınlatma sisteminin 

yapıldığı için bu örneğin incelenmesi uygun görülmüştür. Fotoğraf 36 

Galata kulesinin bir gece görünümünü göstermektedir.  
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Fotoğraf 36: 2006 yılında Galata Kulesi gece görünümü.  

Kaynak: Yazarın fotoğraf arşivinden, 2006.  

 

Galata kulesinin aydınlatması, Philips eW Blast Powercore 

armatürler ile sağlanmıştır (Philips, 2022). “Kulenin balkonlu olan en üst 

kotunda seyir terasında, arka fondaki duvarı aydınlatmak amaçlı, 

Pencere içi aydınlatması için de kullanılan RGB LED’li projektörler 

kullanılmıştır” (Demiröz ve Acarkan, 2016).  

“Galata Kulesinin dış cephe mimari aydınlatma tasarımı estetik 

değerlerin önde olduğu, uygulama, işletme ve bakım kolaylığı olan, esere 

zarar vermeyecek ürünler, eserin bölgeye olan konumu ve bölgenin 

aydınlatma yapısı göz önünde tutularak asgari maliyetli ürünler seçilerek 

yapılmıştır” (Demiröz ve Acarkan, 2016).  

Galata Kulesinde 2022 yılı Aralık ayında Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafında hazırlanan, video haritalama yöntemi ile duvarlara 

yansıtmalı 2 dakika süren görsel şov yapılmıştır. Önceden de kulede 

benzer gösteriler yapılmıştır. Video haritalama uzamsal arttırılmış 

gerçeklik teknolojisi ile reklam panoları ve duvarlara yansıtılan hareketli 
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objeler ve gösteriler olarak tanımlanabilir. Günümüzde bu teknik, 

reklamlar için ve yılbaşı kutlamalarında sık kullanılmaya başlanmıştır.  

 

5.3. İZMİR KEMERALTI AYDINLATMA MASTER 

PLANI   

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan İzmir Kemeraltı Çarşısı, ticari 

faaliyet ve geceleri restoran kafe gibi aktivitelerin yoğun olduğu tarihi 

dokuya sahip hareketli bir bölgesidir.  

Kemeraltı Aydınlatma Master Planı (KAMP) İzmir Büyükşehir 

Belediyesinin (2022a) ifade ettiği şekliyle: “Kentin Yasayan Yüzü 

Kemeraltı konsepti ile geliştirilen Kemeraltı Aydınlatma Master 

Planı'nda, bölgenin gündüz ön plana çıkan aktif, dinamik, yaya yoğun, 

canlı yapısının geceleri de devam edebilmesinin sağlanması temel 

hedeflerden biri olarak belirlendi. Bununla birlikte, ışık kirliliği, doğal 

çevrenin tahribatı, enerji ve kaynakların kontrolsüz tüketimi gibi 

çevresel konuların altını çizmekte ve plan kararlarını sosyal-ekonomik-

ekolojik bakış̧ açılarının kesişimi ile ortaya çıkarmaktadır.”  

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası mimarlık, planlama 

ve mühendislik firması Arup ile hayata geçirdiği tarihi Kemeraltı 

aydınlatma projesi, Uluslararası Kent Aydınlatma Birliği (LUCI) 

tarafından birincilik ödülüne layık görülmüştür. 2002 yılında Lyon 

Belediyesi'nin girişimiyle kurulan LUCI dünya çapında 70'in üzerinde 

üyesiyle kentsel aydınlatma konusunda çalışmaktadır” (İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, 2022b). 

Belediyelerin kent aydınlatma konusunda projeler geliştirerek, 

uluslararası kurumlara bu çalışmalarını tanıtacak ve bu alanlarda ödül 

alacak faaliyetlerde bulunmaları, Türkiye’de kent aydınlatma anlayışının 

gelişimine önemli katkı sağlamaktadır.  

 

5.4. ANTALYA’DA AKILLI AYDINLATMA SİSTEMİ   

Akdeniz’in turizm açısından en hareketli ve dünyaca ünlü kenti 

olan Antalya’da kent aydınlatması, turizmin canlanması, gece 
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ekonomisi, eğlence mekânları ve tarihi dokusu açısından önemlidir. Kent 

Filim Festivali ve Expo Fuar Merkezi olma özellikleri ile gece ve gündüz 

yaşayan oldukça hareketli bir metropol özelliği göstermektedir. Kentin 

aydınlatması, devlet, yerel yönetimler ve özel sektör tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde kentin akıllı aydınlatma sistemi 

üzerine genel bir bilgi verilecektir.  

“Kent içinde bulunan park, bahçe ve yollarda vatandaşa hizmet 

veren sokak aydınlatmaları, akıllı bileşenler sayesinde hem kaynakların 

verimli kullanılmasını sağlamakta hem kent güvenliğine katkı 

sağlayacak çözümler üretmektedir. 2018 yılında Antalya’da Serdengeçti 

ve Yavuz Özcan Parklarında akıllı aydınlatma sistemi ve LED 

aydınlatmaya dönüşüm ile % 80’e varan enerji tasarrufu sağlanmıştır” 

(Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı, 2020). 

“Antalya parklarında gün ışığının aydınlık seviyesine göre kendi 

ışığını artırıp azaltan sokak lambaları yer almaktadır. Hareketlere duyarlı 

aydınlatmalar vatandaş yaklaştığında ışığını arttırıp, uzaklaştığında 

azaltmaktadır. Bu sistem Antalya’da yaygınlaştırılarak, uzaktan 

yönetilebilen ve ışığın seviyesinin ayarlanabildiği bir düzen ile kent 

aydınlatmalarında yüzde 40 oranında bir tasarruf sağlaması 

beklenmektedir” (Yılmaz, 2018).  

Örnekte görüldüğü gibi günümüzde, kent aydınlatma 

teknolojisindeki gelişmeler, aydınlatmayı akıllı kent konsepti için 

önemli bir bileşen haline getirmektedir.  Antalya’da olduğu gibi, 

Türkiye’nin diğer kentlerinde ve dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerinde akıllı aydınlatma sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerle 

gerekli olduğunda ışıkların yanması sonucu enerji tasarrufu 

sağlanmaktadır.  
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BÖLÜM 6 

 

6. KENT AYDINLATMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  

Çalışmada kent planlama ve kentsel tasarımın aydınlatma ile olan 

ilişkileri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu değerlendirme sürecinde 

öncelikle kent planlama sistematiği ile kentsel tasarım ilişkisi 

tartışılmıştır. Buradan yola çıkarak, kent planlama adına aydınlatmanın 

estetik boyutunun kentsel tasarımla, teknik boyutunun kentsel altyapı 

mühendisliği ile olan bağları saptanmıştır. Çalışma genel olarak estetik, 

konfor, güvenlik bağlamında aydınlatmanın kentsel tasarım ile olan 

ilişkisini tartışmıştır. Kavramsal açıklamalarla bu ilişkiler ortaya 

koyulmuş, ikinci bölüm kent aydınlatmayı tanımlarken, üçüncü bölüm 

kent planlama, kentsel tasarım ve aydınlatma üçgenindeki ilişkileri ele 

alınmıştır. Dördüncü ve beşinci bölümler, İngiltere ve Türkiye’den 

örnekler üzerinden aydınlatma projelerini ve aydınlatma master planları 

üzerine incelemeyi kapsamıştır. Bu süreçte 2000’lerin başından 

günümüze kentsel aydınlatma sistemlerinin akıllı sistemlere nasıl 

dönüştükleri, enerji verimliliği nasıl sağladıkları tartışılmıştır. Çalışmada 

genel olarak literatüre, gözleme ve örnek proje incelemelerine dayalı bir 

yöntem benimsenmiştir. Elde edilen bulgular, kentlerin çağdaş 

standartlara ulaşabilen, turistler ve kentliler için çekici ve yaşam kalitesi 

yüksek hale gelmesinde, planla, tasarım ve aydınlatma sistemlerinde 

entegrasyonun önemini ortaya koymuştur. Aydınlatmanın, ışık kirliliği 

ve enerji verimliliği gözetilerek gerçekleştirilebileceğine ilişkin bulgular 

yine çalışmanın önemli girdilerini oluşturmuştur.  

Aydınlatmanın kentsel tasarıma etkileri üzerine yapılan 

incelemeler konun kentsel tasarım stratejileri ve planlama politikaları 

arasındaki bağlarını ortaya koymuştur. Kentsel planlama ve tasarım 

süreçlerinde aydınlatmanın rolünü sorgulayan çalışma sonucunda 

aydınlatmanın bu iki kentsel gelişim sürecini tamamlayıcı etki yarattığı 

saptanmıştır. İncelenen örnekler, özellikle küresel rekabet içindeki 

metropoller için gece gündüz yaşanabilen bir ortam yaratmanın 
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gerekliliği sonucu, kent aydınlatma yatırımlarının temel gereksinim 

olduğunu göstermektedir.  

Kent aydınlatmanın, mekânsal ve sosyal etkilerinin, sürece katılan 

kentsel aktörlerin ve yerel yönetimlerin katkılarının sorgulanmasını da 

içermesi çalışmaya bir özgünlük katmıştır. Çalışmanın alandaki 

literatüre katkı sağlaması hedeflenmiştir. Kent yöneticilerinin, ışık 

kirliliği ve enerji verimliliğini dikkate alınarak, kent aydınlatmasında 

nasıl başarılı süreçlere ulaşabileceklerine dair öneriler çalışmanın altıncı 

bölümünde oluşturulan tablolarla sistematik bir şekilde ele alınmaktadır.  

Çalışmada önemli bir kısıt, kent aydınlatması üzerine inceleme ve 

değerlendirmenin, kentin gece yapay aydınlatması üzerine 

odaklanılmasıdır. Mimari tasarım ve planlamada yer seçim kararlarında 

konutların, yapıların konumlarında gündüz ışığını en iyi alacak şekilde 

planlama ve tasarım süreçleri yönlendirilir. Bu açıdan gece aydınlatması 

kadar gündüz aydınlatması da tasarım ve planlama süreçlerinin 

temelinde yer almaktadır. Bu çalışma gündüz aydınlatmasını kapsam 

dışında bırakarak, gece aydınlatma konusunu incelemiştir. Aynı 

zamanda, aydınlatmada iç ve dış aydınlatma konuları bulunmaktadır. İç 

aydınlatmada, kamu yapılarından konut yapılarına kadar, çeşitli iç 

aydınlatma standartları ve teknikleri bulunmaktadır. Çalışma bu yönü ile 

dış kentsel alan üzerinden inceleme ve değerlendirme yapmaktadır. İç 

aydınlatma da bu yaklaşımla çalışmanın kapsamı dışında kalmıştır.  

Genel olarak sonuç ve önerilerin detaylı olarak geliştirildiği bu 

bölümde alt başlıklar konu akışına uygun olarak; 

• Kent planlama ve tasarım süreçlerine aydınlatmanın katkısı, 

• Kent aydınlatma stratejilerinin İngiltere ve Türkiye’ye etkileri, 

• Kent aydınlatma projelerinin kentlere katkısı üzerine 

değerlendirme, 

• Kent aydınlatmasının geleceği üzerine değerlendirme 

konularını içermektedir.  
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6.1. KENT PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM 

SÜREÇLERİNE AYDINLATMANIN KATKISI ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRME 

Kentsel planlama ve tasarımın aydınlatma ile birlikte insanlara, 

kent yaşamına ve yapılanmış çevreye etkileri bulunmaktadır. Tablo 1 bu 

ortak etkilere ilişkin bir değerlendirme görülmektedir.  

 

Tablo 1: Aydınlatmanın kent planlama ve tasarıma etkileri üzerine sentez 

değerlendirme. (Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.) 

Aydınlatmanın Etkileri 

Konular  

         

            Maddeler  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aydınlatmanın insanlar 

üzerine etkileri  

Karanlığın insanın temel korkularından biri olduğu 

göz önüne alındığında, aydınlatma insanlara güven 

hissi verir.  

Güzel aydınlatılmış bir mekân insanı davet eder, 

heyecan ve ilgi uyandırır.  

Gece aydınlatması, bölgenin bakımlı ve özenli 

olduğunu gösterir. Bu durumda insanların 

yaşadıkları bölgeye aidiyet duygusunu geliştirir.  

Aydınlatma, insanların yaşadığı çevreyi 

algılamasına, yol-yön-yer bulmasına yardımcı olur.  

Aydınlatma tasarımları insanların hayal gücünü 

geliştirir.  

Bayramlar ve kutlamalarda gerçekleştirilen 

aydınlatma ve ışıklı gösteriler insanları mutlu 

hissettirir.  

 

Aydınlatmanın kent 

yaşamına etkileri  

Aydınlatma kentlerin yaşam kalitesini yükseltir.  

Geceleri aydınlatma kentsel açık alanlarda görsel 

konforu sağlar.  

Kentte güvenli mekânlar yaratılmasını ve güvenli 

kentlerin oluşturulmasında katkı verir. 

Gece kentsel aktivitelerinin devamlığını ve açık 

hava etkinliklerinin gerçekleşmesini sağlayarak, 

kentleri 24 saat yaşanır hale getirir.  

 

Aydınlatmanın 

yapılanmış çevreye 

etkileri  

Aydınlatma kentsel mekânın gece düzenli bir 

görünüm oluşturmasını sağlar.  

Aydınlatma geceleri kentlerin yeni ve canlı bir 

görünüme bürünmesine olanak verir.  
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Kentin estetik nitelikleri aydınlatma ile 

vurgulanarak güçlendirilir.  

Kent kimliğini yansıtma ve kent güzelleştirme 

aydınlatmada önemli rol oynar.  

 

Aydınlatmanın kentsel 

politikalara etkileri   

Küresel kentlerin aralarındaki yarışta aydınlatma bir 

prestij göstergesi haline gelmektedir.  

Gece ekonomisini güçlendirir.  

Turizmin gelişiminde etkin rol oynar.  

Kentlerin tanıtımı için de gece aydınlatması önemli 

bir gösterge oluşturur. 

Ülkelerin kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeyi için bir 

gösterge oluşturur.  

 

Tablo 1 incelendiğinde, aydınlatmanın insanlara, kent yaşamına, 

yapılanmış çevreye ve kentsel politikalara etkileri üzerine özet bir 

değerlendirme görülmektedir.  

Günümüzde kent planlamanın önemli meşruiyet alanı halkın plan 

sürecine katılımıdır. Katılım süreçleri doğru organize edildiğinde kent 

planlarının uygulanması kolaylaşmaktadır. Günümüzde, kent 

yöneticileri, uzmanlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları kent 

planlama sürecinin aktörleri olarak tanımlanmaktadır. Kentsel tasarım 

süreçlerinde benzer şekilde halk katılımı önemlidir. Kent aydınlatma 

master plan sürecinde planlamadaki gibi çok aktörlü katılım sürecine 

gereksinim vardır. Tablo 2 kent aydınlatma master plan sürecine ilişkin 

bir yaklaşım yer almaktadır. 

  

Tablo 2: Kent aydınlatma master plan sürecine ilişkin değerlendirme. 

(Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.) 

Kent Aydınlatma Master Planında Sürece ilişkin Değerlendirme 

Kent Aydınlatma Stratejisinin 

Gelişimi  

         

Kent Aydınlatma Projesinin Gelişimi  

 

Bilgi üretimi  Tasarım konsepti hazırlık aşaması  

Fikir üretimi  Tasarımda kalite arayışı  

Kaynak sağlanması  Uygulamanın mekânsal uyumu  

Tanıtım faaliyetleri  Projenin geçerlilik süreci  
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Tablo 2’de bir kent aydınlatma projesinde nasıl bir sistematik 

izlenebilir konusunda literatür bilgilerinin derlenmesi sonucu bir öneri 

geliştirilmiştir.  

Kent aydınlatma master plan süreçleri her stratejik planda olduğu 

gibi hazırlık, uygulama ve gözden geçirme aşamaları ile gerçekleştirilir. 

Bu süreçte aktörler çeşitli aşamalarda devreye girmektedir. Tablo 3 

literatür bilgilerinden süzülerek oluşturulmuştur ve kent aydınlatma 

master plan sürecinde aktörler ve katılım şekillerini içermektedir.  

 

Tablo 3: Kent aydınlatma master plan sürecinde aktörler ve katılım şekilleri. 

(Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.) 

Kent Aydınlatma Master Plan Sürecinde Aktörler ve Katılım 

Şekilleri  

Faaliyetler  

         

            Kurumlar/Aktörler  

 

 

 

Kent aydınlatma plan 

sürecinde bilgi üretimi 

yapan kurumlar  

Üniversiteler   

Araştırma Grupları  

Aydınlatma Mühendisleri   

Aydınlatma Tasarım Firmaları   

Standart Enstitüleri   

 

Kent aydınlatma plan ve 

stratejilerini hazırlayan 

kurumlar   

Aydınlatma Danışmanlık Firmaları   

Aydınlatma Tasarım Firmalarının Tasarımcıları   

Üniversitelerin Aydınlatma Uzmanları  

Bağımsız Aydınlatma Uzmanları   

 

Süreci destekleyen ve 

yatırım yapan kurum ve 

kuruluşlar   

Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi Fon Desteği 

Sağlayan Uluslararası Kuruluşlar   

Özel Sektör   

Merkezi Hükümet  

Yerel Yönetimler   

Projenin tamamlanması 

sonucunda, projenin 

kullanıcıları, hedef 

kitlesi    

Vatandaşlar   

Turistler   

Sivil Toplum Kurumları  

Sosyal Medya   

 

Literatürden aktarılan bilgiler sonucunda oluşturulmuş Tablo 3’e 

daha fazla içerik eklemek mümkündür.   
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6.2. KENT AYDINLATMA STRATEJİLERİNİN 

İNGİLTERE VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ 

İngiltere ve Türkiye açısından aydınlatma stratejileri incelediğinde 

her iki ülkenin özellikle metropollerinin ve başlıca küresel kentleri olan 

Londra ve İstanbul kent bütünündeki aydınlatma master planlarına önem 

verdikleri görülmektedir. Işık kirliliğine önem veren aydınlatma proje 

raporları hazırlamaktadırlar. Bununla birlikte, özellikle yasal 

düzenlemeler açısından iki ülke arasında farklılıklar olduğu 

görülmektedir. İngiltere örneğinde özellikle Londra Gece Komisyonu 

gibi bu alanda sivil toplum örgütlerinin etkin olduğu ve ışık kirliliği 

konusunda İngiltere’de daha bilinçli bir sivil toplum oluştuğu 

görülmektedir. Türkiye örneği incelendiğinde üniversitelerin kent 

aydınlatma master plan sürecinde daha etkin rol aldığı görülmektedir.  

Her iki ülkede hem kent bütününde hem de mimari ölçeklerde 

aydınlatma projelerinde akıllı sistemler, video haritalama teknikleri gibi 

uygulamalarla estetik gece görüntülerinin oluşturulduğu görülmektedir. 

İngiltere ve Türkiye’de, kent aydınlatma konusunda, hükümet, yerel 

yönetimler ve özel sektör ortak projelerinin gerçekleştirildiği 

saptanmıştır.   

 

6.3. KENT AYDINLATMA PROJELERİNİN KENTLERE 

KATKILARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME  

Önceden ifade edildiği gibi iç ve dış aydınlatma ayrımı içinde kent 

aydınlatma dış aydınlatmanın konusu olarak gelişmiştir. Teknolojik 

ilerlemeler, kentlerin büyümesinde, aydınlatma tekniklerinin 

geliştirilmesinde etken olmuştur. Kentlerin gün geçtikçe karmaşık ve 

kalabalık metropoller haline gelmesi, aydınlatmanın kentsel bütünde ele 

alınmasına ve bu konunun kentsel aydınlatma master planlarının 

doğrultusunda düzenlenmesinde etken olmuştur.    

Kent planlama ve tasarımın temel hedefleri, kentsel gelişmeye 

mekânsal ve sosyal açıdan yön vermektir. Aydınlatmanın bu konularla 
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ilişkisi kentsel tasarımda aydınlatmanın stratejik rolünü 

tanımlamaktadır.  

Kent aydınlatmanın stratejik etkileri mekânsal, sosyal ve 

ekonomik olarak ele alınabilir.  

Mekânsal stratejiler, yapı ve peyzajların teknik açıdan aydınlatma 

ilkelerine uygun gece aydınlatmasının yapılmasını temel almaktadır. Bu 

şekilde teknik ve estetik kriterlere bağlı olarak, meydanlar, yaya alanları, 

yapılar, park ve bahçeler, havuz ve su kenarları, köprüler ve kent 

mobilyaları aydınlatılmaktadır. Tablo 4 aydınlatmanın mekânsal 

stratejilerine ilişkin olarak hazırlanmıştır.  

 

Tablo 4: Aydınlatmanın mekânsal stratejileri.  

(Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.) 

Aydınlatmanın Mekânsal Stratejileri  

Amaçlar  

         

           Bileşenler 

 

Kentsel bütünü oluşturan yapı 

ve peyzaj özelliklerini 

belirleyerek, işlevine ve 

formuna uygun aydınlatma 

tasarımını gerçekleştirmek. 

Yapı aydınlatması  

Meydan aydınlatması   

Yaya alanlarının aydınlatması   

Park ve bahçelerin aydınlatması    

Havuz ve su kenarı aydınlatması   

Köprü aydınlatması  

Kent mobilyalarının aydınlatması   

Bölgelemede doku 

karakteristiğine ve bunu ele alan 

kentsel tasarım rehberlerine 

uygun aydınlatmanın 

gerçekleştirilmesi. 

Tarihi dokular  

Modern dokular   

Kentsel yenileme ve dönüşüm alanları  

Ara geçiş alanları   

 

Kentsel estetik ve vizyon 

konusunda tema olarak 

işlenecek konularda senaryo 

yaklaşımlı aydınlatma 

yapılması.   

Kentsel peyzajın sürekliliğinin gece 

devamlılığı için aydınlatma senaryosu   

Bayram gibi özel günler için ilgi çekici 

senaryo yaklaşımlı (video haritalama gibi) 

aydınlatma  

Kentsel iletişime bağlı aydınlatma 

senaryoları   
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Tablo 4 görüldüğü gibi mekânsal aydınlatma stratejilerinde, 

kentsel özellikler, bölgeler ve senaryoya dayalı özel aydınlatmalar 

yapılacağına ilişkin literatür bilgilerinin derlenmesi sonucu bir içerik 

oluşturulmuştur. Burada dikkat edilen konular tarihi ve modern dokular 

arasında özellikle gece aydınlatmasında tarihi dokunun daha iyi 

algılanabileceği bir aydınlatma tasarımı en uygun olandır. Yenileme ve 

dönüşüm alanları eğer konut alanlarının dönüşümünü içeriyorsa özellikle 

güvenliği sağlayacak bir aydınlatma yapılması gerekir. Senaryo 

yaklaşımlı aydınlatmalar, kimi zaman özel günler ve kutlamalar için yeni 

teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirilirken, iletişim amaçlı 

aydınlatmada yeni teknolojiler kullanılmaktadır.  

Sosyal stratejiler açısından bakıldığında aydınlatmanın temel 

sosyal hedefi, sosyal eşitsizlikleri giderecek çözümler üretebilmektir. 

Sosyal eşitsizlerin çözümü sonrasında sosyal hareketlilik ve 24 saat 

yaşanabilir kent vizyonu yaratılması gerçekleştirilir. Tablo 5’de 

aydınlatmanın sosyal stratejileri görülmektedir.  

  

Tablo 5: Aydınlatmanın sosyal stratejileri. 

 (Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.) 

Aydınlatmanın Sosyal Stratejileri  

Amaçlar  

         

           Çözümler  

 

 

 

Aydınlatma ile sosyal 

eşitsizliklere bir çözüm 

üretebilmek.   

Dar gelirlilerin yaşadıkları bölgelere 

vandalizme dayanıklı tasarlanan güvenli 

aydınlatma sistemlerinin kurulması   

Özel sektör girişimlerinin kamu yararına 

yoksul bölgelere aydınlatma yatırımı 

yapmasının teşvik edilmesi    

Aydınlatma tasarım süreçlerinde engelli 

dostu sistemlerin üretilmesi    

Işık kirliliği konusunda toplumsal bilinci 

arttırmak  
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Turizm faaliyetlerini ve sosyal 

aktivite olanaklarını gece de 

sürdürebilmek.  

Kentlere özgü festivaller düzenleyerek, 

geceleri yenilikçi aydınlatma teknikleri 

kullanmak  

Vatandaşların aydınlatma konusunda 

beklentilerine ilişkin anketler düzenlemek.  

Kentin geceleri aydınlatıldığına ilişkin 

reklamların yapılarak, vatandaşların ve 

turistlerin kentin gece de güvenli olduğunu 

düşünmesini sağlamak   

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi sosyal adalet konusunda, turistler ve 

kentliler kadar, engellilerin de kentleri geceleri güvenli ve konforlu 

kullanabileceği bir sistem geliştirilmelidir. Genellikle yoksul bölgelerde, 

aydınlatma ve gece hareketliliği daha az olmaktadır. Bu alanlarda, 

vatandaşların gıdaya erişim, barınma, işsizlik gibi aydınlatmadan daha 

önemli ve hayati sorunları vardır. Bununla birlikte özellikle önerilerde 

görüldüğü gibi özel sektörün dar gelirli kesimin yaşadığı bölgelerde 

aydınlatma yatırımı yapması, bu bölgelerin daha güvenli hale gelmesine, 

zamanla bölgenin emlak değerlerinin de artmasına neden olabilir. Böyle 

bir emlak değeri artışında yerel yönetimlerin bu bölgelerde yaşayan 

insanları yerinden etmeyecek çözümler üretebilmesi gerekir.  

Kavramsal açıklamalar kısmında aydınlatmanın ekonomik 

etkilerine kısaca değinilmiş ve Londra ve İstanbul aydınlatma planları 

incelenirken de gece ekonomisine aydınlatmanın katkısı üzerinde 

durulmuştur. Kent ekonomisinde aydınlatma bir maliyete sahiptir, bunun 

yanında bu yatırım yerli ve yabancı turistlerin kente gelişleri ile 

dengelenebilir. Tablo 6 aydınlatmanın ekonomi stratejilerini 

incelemektedir.  
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Tablo 6: Aydınlatmanın ekonomi stratejileri.  

(Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.) 

Aydınlatmanın Ekonomi Stratejileri  

Amaçlar  

         

           Çözümler  

 

 

 

Gece ekonomisini canlandırmak 

için etkileyici bir kent 

aydınlatması tasarlamak.    

Aydınlatma ile kentin ticaret ve hizmet 

sektörlerine hareketlilik kazandırmak.    

Kentin öncelikle gece ekonomisi hangi 

içeriklerin uygun olduğuna karar vermesi, 

vatandaşların olumsuz görmeyeceği doğru 

bölgelemeyi içeren bir eğlence sektörünü 

düzenlemek.  

Aydınlatma yatırımlarında kamu ve özel 

sektör ortak yatırımlarının arttırılmasını 

sağlayacak stratejiler geliştirmek.  

 

 

 

Turistler için kent tanıtımlarında 

gece aydınlatmanın da bir etken 

olarak öne çıkarılması.   

Aydınlatmaya harcanan enerji yatırımlarının 

turizmi kente çekerek geri kazanılmasını 

sağlamak.   

Özel sektörün aydınlatma yatırımlarının, 

ödüllendirme ve çeşitli vergi muafiyet 

teşvikleri ile hükümetler tarafından 

özendirilmesi.   

Turistlerin kentin aydınlatmasından 

memnuniyet derecesini anlayabilmek için bu 

alanda bilimsel araştırmalar yapmak.  

 

Tablo 6 incelendiğinde gece ekonomisinin çeşitliliği ve turistler 

için kentin gece görüntüsünün tanıtımının önemi ile kentsel gelişmede 

aydınlatmanın katkısının ekonomik boyutu ele alınmaktadır. Bu 

tablolardan yola çıkarak aşağıda görüldüğü şekilde kent aydınlatma 

projelerinin avantajlarına ilişkin bir gruplandırma yapılabilir.  

• Kentlerin yaratıcı ve yenilikçi bir görsel etki ortaya koyması, 

• Yeni fikirlerin aydınlatma için üretildiği bir kentte, yaratıcı 

insanların yaşamak istemesi ile kaliteli bir beşeri sermayenin 

kazanılması, 
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• Yapıların korunması ve güvenliliğinin sağlanması, 

• Kullanıcıların yaşadıkları mekânlarda aidiyet duygularının 

gelişmesi, 

• Başarılı projelerin ödüllendirilmesi ile kentin aydınlatma 

tasarımında yenik beklentisi oluşarak, turizmin 

canlandırılması. 

Burada incelenen üç temel konu, kentsel gelişmenin temellerini 

oluşturduğu için aydınlatma stratejilerine katkıları yönünden ele 

alınmıştır. Kent aydınlatma, mekânsal, sosyal ve ekonomik boyutları ile 

kentsel politika üretim süreçlerinde bir araç olarak gündeme 

gelmektedir. Kent aydınlatması, kentlere estetik değer katarken, kentin 

kalite standartlarını güçlendirmektedir. Kentlerin en büyük 

sorunlarından biri vandalizm ile birlikte, vatandaşlar kentte aidiyet 

duygusu hissedemediklerinde banklar gibi kamusal alandaki 

yatırımlarda çabuk eskitmeleri, kötü kullanmalarıdır. Aydınlatma ile 

vatandaşlar kentleri daha çekici ve mutluluk hislerini güçlendirici 

bulurlarsa, yaşadıkları çevrenin banklarını korur, etrafın bakımlı olması 

için kendileri de çaba sarf eder. Böylece aydınlatma sürekli kent 

mobilyaların yenilenmesi gerekliliğini azaltmış olur. Burada genellikle 

kentsel gelişme boyutlarının en önemlilerinden olan çevre stratejileri 

atlanmış gibi görülmektedir. Bunun nedeni kent aydınlatmasının, ışık 

kirliliği ve enerji tüketimi açısından çevreye ve ekolojik dengeye 

olumsuz etkiler yaratmasıdır. Bu yaklaşımla, konuya ilişkin bir öneri 

tablosu hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Londra Gece Komisyonu ve 

Darksy gibi çeşitli kurumların ışık kirliliği ile mücadele politikalarına 

çalışma içinde yer verilmiştir. Orada yer alan maddeler burada ele alınan 

konuların, ışık kirliliği ve enerji verimliliği gözetilerek 

gerçekleştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.  
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6.4. KENT AYDINLATMASININ GELECEĞİ ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRME  

Teknolojik ilerlemeler aydınlatmada yeni tekniklerin 

kullanılmasına ve ilgi çekici tasarımların gerçekleşmesine olanak 

sağlamıştır. Aynı zamanda bilgisayar destekli tasarımlar ve simülasyon 

programlarıyla mekânda uygulama öncesi sanal ortamda tasarımın test 

edilmesi doğru projenin gerçekleşmesinde fırsat yaratmaktadır. 

Kentlerde aydınlatma tasarımı ile ortaya koyulan estetik görünümler 

insanları şaşırtmakta, merak uyandırmakta ve bu yönleri ile estetik 

iletişime olanak vermektedir.  

Kent aydınlatma master plan deneyimleri günümüzde çeşitli 

ülkelerde artış göstermektedir. Bu projeler gelişmiş ülkelerde bile 

bütünsel olarak uygulanamamaktadır. Kurumlar arasında koordinasyon 

sağlamanın çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Genellikle kentlerin tarihi 

alanlarında ve gece ekonomisinin yoğun olduğu bölgelerinde 

aydınlatmanın daha fazla olduğu görülmektedir.  

Aydınlatma insanların, hayvanların ve bitkilerin biyolojik 

ritimlerini bozmaktadır. Aydınlatmanın başarısı büyük oranda ışık 

kirliliği ve enerji verimliliğine ilişkin üretebildiği çözümlere bağlıdır. 

Akıllı kentler günümüzde, aydınlatma sistemlerinin sensörleri ile 

insanların hareketliliğine bağlı olarak aydınlık seviyelerinin 

düzenlendiği hale gelmiştir. Her yeni teknoloji enerji verimliliğinde 

aydınlatmaya olanak sağlamaktadır.  

Aydınlatmanın özellikle dünyaya gece bir uçaktan bakıldığında 

bölgelere göre ne derece farklılıklara sahip olduğu dikkat çekmektedir. 

Bu çalışma kent planlama ve kentsel tasarım alanına odaklandığı için az 

gelişmiş ülkelerin enerji sorunları, evlerinde elektrik olmayan insanların 

yaşadığı zorluklar bu sorunların sayısal göstergeleri, ülkelerin kent 

aydınlatama maliyetlerinin karşılaştırılması gibi veriler çalışma kapsamı 

dışında kalmıştır. İlk bölümde kısaca söz edildiği gibi Rusya’nın 

Ukrayna’ya açmış olduğu savaş ve bu savaşın uzun soluklu görünmesi, 

Avrupa ülkeleri için bir enerji sorununu beraberinde getirmiştir. Avrupa 
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bu süreci yenilebilir enerji ve çeşitli yeni ülkelerden tedarik yöntemleri 

ile çözmeye çalışsa da kentlerin gece aydınlatması bu açıdan enerji 

tasarrufu sağlamak için sorgulanır hale gelmektedir.  

Günümüzde yaşanan enerji krizleri bu alanda yeni bakış açılarına 

ve aydınlatmada yenilebilir enerji kayaklarının daha aktif kullanımı için 

farklı tasarım süreçlerini gündeme getirmektedir. Teknolojideki 

gelişmeler sayesinde nükleer füzyon araştırmaları sonucunda belki uzun 

vadeli bir zaman diliminde bir gün temiz ve sınırsız bir enerji kaynağı 

elde edilecektir. Fakat bu olasılık şimdilik gerçekleşmekten oldukça 

uzaktadır. Bu açıdan aydınlatmanın geleceği, teknoloji ve ekoloji 

arasındaki kritik dengeye göre belirlenecektir.  
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