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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Işık kirliliği, dış alan aydınlatmada, diğer bir deyişle kamunun ortak kullanım alanlarında 

yapılan aydınlatmada; yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık 

kullanılmasına denir. Işık kirliliğinin doğal yaşama, insan sağlığına, hava kirliliğine, enerji 

harcaması sebebi ile de ülke ekonomisine olumsuz etkileri gün geçtikçe artmaktadır  

(Nilüfer Belediyesi; TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO); Bursa Amatör 

Astronomi Kulübü (BAAK); isikkirliligi.org, 2017). Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 

verilerine göre ABD, İspanya başta olmak üzere pek çok ülke ışık kirliliğini (IK) önlemek 

için özel yasalar ve yönetmelikler çıkarmıştır (International Astronomıcal Unıon, 2020). 

Günlük hayatta kullanılan karpuz lambalar, armatörler, ışık akısı ve yansıması az ışık 

kaynakları kullanılması ışık kirliliğinin önlenmesinde yetersiz kalmaktadır (Devlen, 

2018). Tasarladığımız lamba düzenekleri başta otoyol ve sokaklarda bulunan sokak 

lambaları, sahil şeritlerinde ki ışıklar olmak üzere köprü aydınlatmaları, şehir merkezi 

aydınlatma sistemleri gibi ışık kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde kullanılabilir. Bu 

lambalar kirlilik oranı ve şehirleşme mimarisine göre kodlanacaktır. Işık kirliliği arttıkça 

lambanın ışık şiddeti de azalacak ve ortamda  araç ya da insan yok ise ışık şiddeti daha da 

azalması şekilde tasarlanmıştır. Enerjisini güneş ışığına göre yön değiştiran üzerine monte 

edilecek güneş panelinden alacaktır. Akıllı şehir uygulamalarında kullanılabilecek hem 

kirliliği hem de enerji tasarrufunu sağlayan lambalar olacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği (IDA) yayınladıkları Yıldız Işığı 

bildirisinde Dünya’nın farklı yıllarda çekilen fotoğrafları ile ‘’Losing The 

Dark’’ kısa filmi artan ışık kirliliğinin boyutlarını gözler önüne sermiştir 

(International Dark Sky Association, 2020).  

 

 Ülkemizde de hızla artmakta olan bu kirliliğin, 1999 ve 2010 yıllarına ait 

Uzay’dan çekilen Türkiye görsel parlaklık fotoğrafları karşılaştırıldığında, 

ivedilikle asgari düzeye indirilmesi gerekmektedir (Devlen, 2018). 

 

 
Şekil 1: 1999 Yılı Türkiye’nin Parlaklık Fotoğrafı   
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Şekil 2: 1999 Yılı Türkiye’nin Parlaklık Fotoğrafı   

 

 Şekil 3’ te verilen Kuzey Amerika’da gece parlaklığı uydu fotoğrafı baktığımızda bu 

sorunun uluslararası bir problem olduğunu görmekteyiz (International Dark Sky 

Association, 2020). 

 

 
Şekil 3: Kuzey Amerika’da gece parlaklığı uydu fotoğrafı 

 

 Gün geçtikçe artan ışık kirliliği sebebi ile doğal yaşamın ekolojik dengesi bozulur. 

İnsan vücudu sirkadiyen ritim bozukluklarına maruz kalır. Her canlı 24 saatlik gece ve 

gündüz çevrimine uyumlu bir biyolojik saate sahiptir ve buna göre evrimlerini 

tamamlarlar. Kaplumbağa yavruları deniz ile kara arasındaki aydınlanma farkını 

kullanarak denize ulaşırlar, yıldızlardan ve Ay’dan yararlanan göçmen kuşlar yollarını 

şaşırmakta ve birçoğu ışıklı gökdelenlerin, ışıldakların etrafında dolanıp yorgunluktan 

ölmektedir (Nilüfer Belediyesi; TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO); Bursa 

Amatör Astronomi Kulübü (BAAK); isikkirliligi.org, 2017). Doğada ekolojik 

dengenin IK sebebi ile bozulduğu örnekler arttırılabilir. 

 

 Tüm Dünya’da elektrik tüketiminin %19’u aydınlatmada kullanılıyor ve bu oran 1,9 

milyar ton karbon dioksite (CO
2
) eşdeğerdir. 100 W’ lık bir lambanın her gece bir yıl 

boyunca harcadığı enerji yarım ton kömür enerjisine eşdeğerdir. Ülkemizde 1.000 

nüfus başına düşen ışık miktarı, 2013 yılında 57 birim 

iken 2019 yılında 92,5 seviyesine ulaştı. Diğer bir deyişle; Türkiye’de ışık kirliliği 6 
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yılda yüzde 62 artmıştır (Nilüfer Belediyesi; TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 

(EMO); Bursa Amatör Astronomi Kulübü (BAAK); isikkirliligi.org, 2017).  

 

 Türkiye’de de yanlış dış aydınlatmadan uzaya kaçan ışık nedeniyle boşa giden elektrik 

enerjisinin değeri Kasım 2018 yılı itibariyle yılda en az 300 milyon TL kadardır 

(Devlen, 2018). Bu durum hava kirliliği ile birlikte küresel ısınma gibi Dünya’nın 

doğal dengesini bozan pek çok duruma sebebiyet vermektedir. 

 

 Artan bu oranlar varolan çözümlerin yetersiz olduğunu göstermektedir. 

  

3. Çözüm: 

 SQM (Sky Quality Meter) cihazı: gökyüzü parlaklığını ölçmek,aslında ölçülen 

yerdeki ışık kirliliği düzeyini kadir/açısaniye
2
 birimiyle belirlemek anlamına 

gelmektedir (Taner, 2019).  

 

SQM cihazı ile İstanbul Mimaroba’ dan ortalama gök parlaklığı değerleri alındı. 

 
Değerler bilgisayar ortamına aktarıldı. 

 
Ortalaması alınan değerler kadir / açısaniye

2
 cinsinden Lümen birimine çevrildi. 

 
LDR sensörüne ortam ışık kirliliği seviyesine göre 650 Lümen ışık akısı kodlandı. 

 
PIR sensörü kodlanır ve güneş paneli için servo motor kodlandı. 

                                                                                                                  
         Ortamda hareket var ise 700 lümende yan /Ortamda hareket yok ise 600lümende yan. 

 Güneş paneli ve akıllı lamba modelinin entegre hali Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 4: Güneş paneli ve akıllı lamba modelinin entegresi 
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4.   Yöntem: 

 SQM cihazla yapılan ölçümler alınmıştır. Şekil 5’te SQM cihazı 

görülmektedir.  

 
 

Şekil 5: SQM cihazı 

 

 Tespit edilen değerler Tablo 1’ de gösterilmiştir. İstanbul Akatlar gök 

parlaklığı değeri 15,91 kadir/açısaniye2 ‘dir. Olması gereken karanlık 

gökyüzü kadir/açısaniye2 cinsi 20-22 kadir/açısaniye2  cinsidir. 

 

Tablo 1. Ortalama Gök Parlaklığı değerleri (Türkiye'de Işık Kirliliğini Engelleme 

Çalışmalarını , 2020) 

 
 

 

 Bu iki değer Lümen birimine “L=10,8 x 10,4 x 10 -0,4m“ formülü 

kullanılarak döndürülmüştür.  (m: SQM cihazından alınan verilerin 

kadir/açısaniye2 ) 

 Olması gereken gökyüzü ışık şiddeti; 1.78x10
-7

 iken İstanbul’da çıkan ışık 

şidddeti ; 327x10
-7
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 Şehir merkezlerinin çoğunda çıkan SQM değerleri incelendiğinde ışık 

kirliliğinin çok fazla olduğu gözlenmektedir.  

 Akıllı lamba için kod sistemi mblock programında yapılmıştır. Kod algoritması 

için LDR sensörü ile aydınlık ortam ışık şiddeti ölçülmüş değer 939 lümen 

çıkmıştır. 750 Lümende ortam hafif karanlık ve 450 Lümenin altında tamamen 

karanlık olduğu tespit edilmiştir. 

 Kod algoritması, olması gereken karanlık gökyüzü değeri ışık şiddeti 

ortamdaki ışık şiddeti fazla ise LDR sensörü bunu tespit ederek 700 Lümen 

ışık şiddetinde yanacaktır. Eğer PIR sensörü hareket algılamaz ise yani 

ortamda herhangi bir canlı yok ise lamba bir cismi algılamamız için yeterli 

olan 600 lümen değerinde yanacaktır.  

 Güneş paneline bağlı servo motorlar da aldıkları ışık miktarına göre 

kodlanmıştır. Panel üzerine yerleştirilen 4 adet LDR ile Güneş ışığı ölçülmüş 

ışığın gelmediği herhangi bir LDR olduğunda Güneş’in dönüş istikametinde 

batıya doğru 45
0 

dönüş sağlayacaktır. Güneş turunu tamamladığında, gün 

battığında doğuş istikametinde ayarlanan açıya geri dönecektir. Güneş paneli 

düzeneği ve Arduino şeması Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 6: Güneş paneli düzeneği ve Arduino şeması 

 Akıllı lamba üzerindeki donanım sistemi Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2: Akıllı Lamba  Üzerindeki Donanımlar 

 

Akıllı Lamba  Üzerindeki Donanımlar 

1.                     LDR Sensörü 

2.                   PIR Sensörü 

3.                     Arduino Kartı 

4.                 Nema 17  Step Motoru 

5.                         Pil 

6.                     Güneş Paneli 
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5.  Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzdeki sokak lambaları ışığın geliş açısına göre yanmakta ve sönmektedir. Akıllı 

şehircilik planlamalarında kullanılan akıllı lambalar ise karanlık yolları aydınlatmak için 

tasarlanmıştır. Enerji tasarrufu amaçlanarak tasarlanan akıllı lambalarda ise yine ışık 

kirliliğine dikkat edilmemiş ve şehir içi kalabalığa göre tasarlanmıştır. Bizim projemiz 

kaybettiğimiz gökyüzü karanlığını tekrar sağlarken kendi enerjisini üreterek maksimum enerji 

tasarrufu yaparak ülke ekonomisine katkı sağlar, yanlış aydınlatma sonucu biyolojik saatleri 

etkilenerek biyoçeşitliliğe verilen zararı ortadan kaldırır aynı zamanda küresel ısınma ve sera 

etkisi gibi küresel ölçekteki sorunlara çözüm bularak ekolojik dengeyi gökyüzü sağlar.  

Patente konu olması beklenmektedir 

 

6. Uygulanabilirlik  

Gelişen şehircilik mimarisinde yanlış aydınlatmada kullanılan armatörler tasarlanan akıllı 

lambalar ile kolayca değiştirilebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 3. Proje Zaman Planlaması 

Faaliyetin Adı  Şubat Mart Nisan Mayıs 

1.Proje takımının kurulması      

2.Proje konusunun belirlenmesi ve 

malzeme temini 

      

3.Proje takviminin hazırlanması        

4.Literatür taranması       

5.Tinkercad prog. 3D modelleme ve 

Mblock prog. kod algoritması yapımı 

      

6.Güneş paneli 3D tasarım, baskı ve 

kurulum  

      

7.Düzenek kurulumu ve prototip yapımı       

8. Test edilmesi      

 

Maliyet Tablo 4’te gösterilmiş olup seri üretime geçildiğinde daha da düşecektir 

Tablo 4. Maliyet Tablosu 

Kullanılan Sensör  Maliyet (TL) 

1.Arduino Uno 20 

2. Breadbord 6 

3. Jumper(100’lü) 10 

4. LDR Sensör 3 

5. PIR Sensör 5 

6. Nema 17 Step Motor 

(2 Adet) 

100 

7.Güneş Paneli/Dönüş 120 
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Düzeneği 3D Baskı 

TOPLAM 264 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.  

9. Riskler 

RİSK 1: Lambalar altında kalan herhangi bir nesneye karşıda duyarlı olabilir. Örneğin 

unutulmuş herhangi cansız bir madde. Çözüm olarak PIR sensörüne zaman eklentisi 

konmuştur. 

RİSK 2: PIR sensörünün harekete bağlı olarak kapanması suça teşkil edebilir. Çözüm 

olarak hareket yoksa nesneyi algıyabilecek, fiziksel özelliklerinin tespit edilebileceği 

oranda ortam aydınlatılmıştır. 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: M. Hilal Demirkan 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

M.Hilal Demirkan Takım Üyesi Tasarım 

Selami Şavklıyıldız Takım Üyesi Kodlama,Mekanik 
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EK 1: Akıllı Lamba Devre Şeması 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2: Akıllı Lamba Modeli Arduino Kod Algoritması 


