
AYDINLATMA MASTER PLANI 
KENT YAŞAMI İÇİN 

NEDEN ÖNEMLİDİR?



Kentleşme ve Aydınlatma

-Şehirlerin büyüdükçe gece sunduğu sosyal ve ekonomik fırsatların artması
-Kentsel çevrenin gün batımından sonra da insan davranışlarına hitap ettiği sürece gelişmesi



Kentleşme ve Aydınlatma

-Zaman içinde artan kentleşme ve ihtiyaçlar
-Kentlerde değişen aydınlatma tipleri  



Kullanıcı deneyimi
-Zamana ve mekana göre değişiklik göstermesi
-Kullanıcı odaklı dış aydınlatma, gece boyunca insanlara eşlik ederek şehre zenginlik katması
-Farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçları değerlendirilmesi ve buna uygun tasarımlar yapılması
-Kamuya açık mekanların okunabilirliğinin arttırılması
-İnsan ölçeğinin önemi

Kentleşme ve Aydınlatma



Sürdürülebilirlik ve duyarlılık
-Işık kirliliğinin önlenmesi ve ışık ile karanlığın doğru
oranının bulunması
-Gereğinden fazla ışık kullanımı engellenmesi
-Yatırım sonrası uygulama ve bakım

Uyarlanabilirlik ve kimlik
-Günün her saatinde değişen kente, uygun 
çözümlerin sağlanması
-Aydınlatmanın kentin gece kullanımını doğrudan 
etkisi

Kentleşme ve Aydınlatma



-Dinamik, renk değiştiren, interaktif aydınlatmanın kullanımının (geçici veya kalıcı) artması, akışkan aydınlatma
-İnovatif olma, otomasyon ve teknolojik yenilikler
-İhtiyaçların ve fırsatların belirlenmesi
-Akıllı şehirlere entegre aydınlatma vizyonunun geliştirilmesi
-Paydaşlarla ve kentilerle en başından itibaren ortak karar verme, deneme, ilerleme ve inovasyona dahil etme süreci
-Araştırma ve anket çalışmalarıyla durum tespiti, yönelimlerin belirlenmesi

Akıllı Aydınlatma



-Doğru koordinasyonun, işbirliğinin sağlanması
-Gelişen şehirlerde kamusal alanda değişen ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması ve eksiklerin tamamlanması
-Teknik çözümlerin tasarımı takip etmesi
-Kentlerin rekabetinde öne çıkmak; mimari kültür ve tasarımın yanına kent aydınlatmasını da eklemek
-Uzun vadeli projeksiyonlar ve regülasyonlar yapabilmek; projelendirmede ve uygulamada uzun vadeli başarı
-Bireyselin yerine bütünsel çalışmalar yapabilmek 
-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
-Tekniğin olduğu kadar konforun da sağlanması





Karar vericiler
-Yapı sahipleri?
-Aydınlatma üreticileri?
-Kullanıcılar/kamu?
-Aydınlatma tasarımcıları
-Kent planlamacıları/peyzaj mimarları?
-Enerji şebeke işletmecileri?
-Politikacılar?



-Kamusal alandaki kalıcı ve geçici ışık 
enstalasyonlarının kullanıcılara etkisi

-Işığın deneyimlenmesi ve mekânsal 
bağlama etkisi

-Kentlerdeki dinamik ve renkli ışığın yeri 
(regülasyonlar, karar verme süreçleri 
ve sınırlandırması)

-Tabela ve ekran ışıkları   

Dinamik Işık Kullanımı



-Işık festivallerinin ekonomiye, turizme, 
kent imajına olan katkıları, mekanları 
geçici olarak şekillendirmeleri

Dinamik Işık Kullanımı



-Yapılan araştırmalar kullanıcı 
deneyimini ön plana çıkaran 
aydınlatma planlamalarının geleneksel 
aydınlatma planlamalarına göre daha 
etkili olduğunu ve güvenli bir çevre 
yarattığını gösteriyor. 

-Media cepheleri geleneksel 
aydınlatmadan sıyrılırken, ticari 
uygulamalar ve sanatın ayrıştırılması 
gerekliliği artıyor.  

Dinamik Işık Kullanımı



Işık kalitesi:
-Işık renk sıcaklıklarının uyumu
-Kaliteli ürün kullanımı; kamaşma ve görsel     
konfor, uygun optik ve teknik değerler

Çevreye duyarlılık:
-Reklam aydınlatmaları sorunu
-Kaçan ışık kontrolü
-Ekolojik değerler (fauna & flora)
-Enerji kontrolü ve verimliliği

Dark Sky – Işık Kirliliği



Kullanıcı beklentilerine ve aktivitelerine göre, gece dört tipik zaman dilimine ayrılmıştır:

Örnek Senaryo: İnsan odaklı aydınlatma



-Şehir kimliğine, mekana uygun aydınlatmanın tasarlanması, kentsel unsurların dikkate alınması
-Zamana uygun tasarımların yapılması
-Kent özelinde, kentin gece faaliyetine uygun aydınlatma
-Mimari aydınlatma ile yapıların tasarımının vurgulanması, kentsel nesnelerin algısının artması ve dekoratif
unsurlara dikkat çekilmesi
-Genel ortam aydınlatması güvenlik hissinin arttırılması.
-Yatay ve düşey öğelerin ve ışık katmanlarının belirlenmesi
- Dil birliği bütünsellik ve koordinasyonun sağlanması

Örnek Senaryo: İnsan odaklı aydınlatma



Örnek Senaryo: İstasyon ve Park



Örnek Senaryo: Buluşma mekanları

Işık, değişen ortamlara renk ve 
yoğunluklarını mevcut 
koşullara göre ayarlayarak 
tepki verir.

Yatay ve düşey öğeler, 
katmanlar bir arada düşünülür



Örnek Senaryo: Promenade 

Dinamik ve interaktif aydınlatma senaryoları ışık sanatı ile desteklenir. 
Işık yoğunluğu, rengi ve her bir ışık katmanı mekanın deneyimini şekillendirir. 



Mevcut mimariyi, materyal ve renkleri  ortaya çıkarmak üzerine sadece tarihi eserler üzerine odaklanmış bir plan

Örnek proje: Brugge kent merkezi,  Susanne Antiko



-Standart aydınlatma tiplerine farklılık 
getirmek üzerine yapılmıştır. 
-Workshopa uzmanlar ve kullanıcılar 
beraber katılmış olup, işbirliği ile 
yapılabilecekler örneklendirilmiştir. 

Örnek proje: Edinburg kent merkezinde yayalar için çalışma


