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BİLGİ NOTU 

 

Son günlerde yazılı ve görsel basında 5G Haberleşme Sistemlerinin Koronavirüs COVID-19’a 

neden olduğu savı ile özellikle Çin’de ve İngiltere’de bu sistemin baz istasyonları tahrip 

edilmiş ve istenmeyen olaylar meydana gelmiştir. 

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası olarak konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek adına 

aşağıdaki bilgi notu hazırlanmıştır.  

 

Koronavirüs COVID-19 salgını tüm dünyada etkisini devam ettirmektedir. Çeşitli medya 

ortamlarında, virüsün yayılması ve etkileri ile ilgili doğru veya yanlış çok farklı iddialarla 

karşılaşılmaktadır. Bunlardan en önemlisi dünyada 5G sisteminin kullanımına başlayan sadece 

birkaç ülke olduğu bilinmesine rağmen bu sistemlerin COVID-19’a neden olduğu gibi hiçbir 

bilimsel veriye sahip olmayan bir spekülasyona şahit olmaktayız. 

Her zaman kamu haberleşme sistemleri öğrencisinden çalışana bireyler, kamu ve özel 

kuruluşlar, ekonominin tüm bileşenleri ve nihayetinde bütün ülkeler için vazgeçilemez öneme 

sahiptir. Özellikle de olağanüstü zamanlarda, yani halihazır Covid 19 pandemisinde olduğu gibi, 

bu haberleşme sistemlerinin önemi daha da artmaktadır. Zira hepimizi ilgilendiren böylesi 

büyük sorunları çözmede haberleşme altyapıları en temel ve en güçlü araçlardan biri olarak 

kullanılmaktadır. Böyle bir gerçek ortadayken asılsız bir haber üzerine bir Ülkenin kritik 

haberleşme altyapılarına zarar verilmesi, buna girişimde bulunulması bile kabul edilemez. 

Dünya Sağlık Örgütü gözetiminde, Dünya genelinde 0 - 300 GHz aralığındaki 

İyonlaştırmayan elektromanyetik(EM) dalgaların insan sağlığı üzerindeki etkileri 30 yıldan fazla 

zamandır  araştırılmaktadır. Uluslararası İyonlaştırmayan EM Yayılımdan Korunma 

Komisyonu (ICNIRP) tarafından bunlar uluslararası standart haline getirilmektedir. Bu 

standartlara uyulmadan teknolojilerin, altyapıların ve hizmetlerin sunumu yapılmamaktadır ve 

elbette 5G de bu kapsamdadır. 

Yeni Nesil 5G Haberleşme Sistemleri dünyada temel olarak iki ayrı bant için 

düşünülmektedir. İlk bant, S-Bandı olarak adlandırılan 3,5 GHz bandıdır. Bu bant çok uzun 

yıllardır kullanılan, geleneksel olarak adlandırılabilecek 6 GHz-altı bantlar arasında yer almakta 

olup, ülkemizde hali hazırda WiFi sistemlerinde   5,8 GHz’e kadar kullanım mevcuttur. Eskiden 

beri kullanılan bant olduğu için, bu bantta çalışan haberleşme sistemlerinin insan sağlığına etkisi 

daha önceleri çalışılmıştır. Bu bandın etkisi üzerinde tüm bilim insanlarının kabul ettiği geniş bir 

literatür oluşurmuştur. Bu literatüre göre belirli güvenlik sınırları içerisinde çalışmaları zorunlu 

olan haberleşme sistemlerinin insan sağlığına olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Bahsi geçen 

güvenlik sınırları uluslararası sağlık örgütlerince belirlenmiştir. Ülkemizde sağlık örgütlerinin 

belirlediği bu sınırlara uyulmaktadır.  

5G sistemlerinde kullanılacak diğer bant ise 26 GHz bandıdır. Teknolojik ve ekonomik 

sebeplerle, bu bandın kullanımı son yıllarda önem kazanmıştır ve bu sebeple, 26 GHz 

bandındaki haberleşmenin insan sağlığı üzerine etkisini inceleyen bilimsel çalışmalar da 

nispeten yenidir. Bu çalışmalarda, vücut dokularında sıcaklık artışı olması gibi bazı etkilerin 

önemli olabileceği belirtilse de, hem sıcaklık artışı, hem de diğer etkilerin insanlarda geçici veya 

kalıcı sağlık sorunları yarattığına dair bulgular henüz mevcut değildir.  

Ülkemizde 5G sistemlerinin altyapısının geliştirilmesine yönelik çok katılımlı ortak bir 

faaliyet yürütülmekle olup, bu faaliyetler geleneksel bant olarak değerlendirilebilecek 3,5 GHz 
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bandına yönelik bir şekilde devam etmektedir. Henüz 26GHz bandı ile ilişkili bir 5G çalışması 

başlatıldığına yönelik bir bilgi bulunmamaktadır.  

COVID-19 ile haberleşme sistemleri arasında ilişki kuran iddialarda çoğunlukla 60GHz 

bandından bahsedilmektedir. Bu bant 5G Haberleşme Sistemleri bantlarından birisi olarak değil, 

WiFi sistemlerinde veya frekans kullanım hakkı (lisans) gerektirmeyen durumlarda kullanılacak 

bir bant olarak öne çıkmaktadır. Bu banttaki sinyallerin oksijen molekülleri tarafından 

zayıflatıldığı çok uzun süredir bilinmektedir, ancak bu titreşim frekansındaki elektromanyetik 

dalgaların oksijeni emmesi gibi bir durum söz konusu değildir ve iddiaların, gerçekleştiğiyle 

ilgili sonuçlara ulaşmak bilimsel olarak mümkün değildir.  

Virüs dünya genelinde fiilen vardır ve yayılmaya devam etmektedir, ama çok yeni bir 

teknoloji olan 5G hizmeti halihazırda çok az ülkede ve daha çok düşük frekanslarıyla 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu ülkelere 5G yaygınlığı ve kullanma oranları çok düşük 

seviyededir ve kullanım yeri haricinde örneğin başka bir ülkede bu sinyallerin alınması bile söz 

konusu değildir. Virüs ya da başka bir biyolojik organizmanın elektromanyetik dalga ile 

taşınması, yayılması mümkün değildir.  

GHz frekanslardaki EM dalgalarının enerjileri son derece düşüktür, vücutta iyonizasyona 

neden olmaları mümkün değildir. EM dalgaların vücutta kalıcı bir etki bırakması için 

enerjilerinin, vücut yapımızdaki atomların elektronlarını koparması (iyonizasyon olayı) ve 

sonuçta molekülleri bozması yani mutasyona uğratmasına yetecek kadar enerjide olması gerekir. 

UV, X ve Gama ışınlarının enerjileri bu mertebede olup EM dalgaların frekansı aralığı 1016 -

1020 Hz dır. Bu da 5G Haberleşme Sistemlerinin frekansından/enerjisinden binlerce – on 

binlerce kat fazladır. 

Konuyla teknik olarak bilgisi olmayan kişilerin hem yanlış, hem de eksik bilgileri 

toplumlarda infiallere neden olmakta ve bunun sonucu Çin ve İngiltere’de olduğu gibi 5G baz 

istasyonlarını tahrip edilmesi gibi istenmeyen olaylara neden olmuştur. 

 

 

FMO Yönetim Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


