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Değerli	meslektaşlarımız,

Bu	 yılın	 ikinci	 e-	 Bültenimizi	 hazırlarken,	
Dünya’da	ve	ülkemizde	olağanüstü	bir	süreci	
yaşıyoruz.	Dünya	Sağlık	Örgütü;	12	Mart	2020	
tarihinde	 “SARS-CoV-2”	 virüsünün	neden	ol-
duğu	“COVID-19”	hastalığını	 “pandemi”	 (kü-
resel	 salgın)	olarak	 ilan	etmiş,	 salgın	 tüm	ül-
kelere	yayılmış	ve	ölümlere	neden	olmuştur.

Gelinen	süreçte	30	Nisan	2020	tarihi	itiba-
riyle	 resmi	 verilere	 göre;	 küresel	 salgın	 218	
ülkeye	 yayılmış	 3.303.500’den	 fazla	 insana	
bulaşmış	ve	233.800	kişinin	ölümüne	neden	
olmuştur.	 İlk	vakanın	10	Mart	2020	 tarihinde	
görüldüğü	ülkemizde	salgın	hastalık	54	gün-
de	 120.204	 kişiye	 bulaşırken,	 3.174	 kişinin	
ölümüne	 neden	 olmuştur.	 	 Sağlık	 Bakanlığı	
tarafından	yapılan	açıklamalara	göre,	ülkemi-
zin	tamamında	görülen	salgın	ne	yazık	ki	il	ve	
ilçelere	de	yayılmıştır.

Bir	 arada	 olunduğu	 sürece,	 virüsün	 yayıl-
ma	olasılığı	daha	da	artıyor.	Bu	nedenle	Oda-
mızın	 üyelere	 yönelik	 çalışmalarının	 üyenin	
Oda’ya	 gelmeden	 yerine	 getirilebilmesi	 için	
bilgilendirme	 yapılmıştır.	Ayrıca,	Genel	Mer-
kez	 çalışanları	 da	dönüşümlü	olarak	 haftada	
bir	gün	odaya	gelerek	acil	 ve	 yerinde	 yapıl-
ması	gereken	işleri	yapmakta,	yürütülen	diğer	
işlerimiz	 ise	mümkün	olduğunca	uzaktan	ya-
pılmaya	çalışılmaktadır.

	 Salgın	konusunda	yaşanacak	gelişme-
ler	 ve	 resmi	 makamlar	 tarafından	 yapılacak	
bilgilendirmeler	 doğrultusunda,	 salgın	 kont-
rol	altına	alındığında	yapılacak	ikinci	bir	duyu-
ruya	kadar	Odamız	 tarafından	alınan	önlem-
ler	şu	şekildedir:

Odamızın	32.	Dönem	Olağan	Genel	Kuru-
lu’nu	 ve	 seçimleri	 çoğunluklu	 olarak	 14	 -15	
Mart’ta,	çoğunluksuz	olarak	da	21-	22	Mart’ta	
yapılacaktı.	 	 Ancak	 pandemi	 nedeniyle,	 TM-
MOB	 ve	 Odamızın	 Ana	 Yönetmeliğinin	 18.	
Maddesine	göre	Genel	 Kurul’u	 iki	 ay	 ertele-
mek	 zorunda	 kaldık.	 Önümüzdeki	 süreçte	
gelişmelere	 göre,	 genel	 kurul	 tarihini	 belir-
leyeceğiz.	 İstanbul	Şubemiz	Genel	Kurulu’nu	
15-16	Şubat	2020	 tarihlerinde	 yaparak,	 yeni	
yönetim	kurulu	göreve	başladı,	arkadaşlarımı-
zı	kutluyor	ve	başarılı	bir	dönem	geçirmelerini	
diliyoruz.

Odamızın	 iki	ayda	bir	çıkarığı	FMO	bülte-
nini	bundan	sonra	daha	çok	teknik	konularda	
içerecek	şekilde	hazırlamayı	ve	sizlerden	ge-
lecek	yazıları	bültene	koyarak	zenginleştirmek	
istiyoruz.	

Bu	sayıdan	itibaren	bültenimize	genellikle	
öğrencilerimize	yönelik	ödüllü	bir	soru	koya-
cağız	 ve	 soruya	 en	 erken	 cevap	 verecek	 bir	
öğrenci	üyeye	hatıra	anlamında	ödül	vermeyi	
düşünüyoruz.

31.	 Dönem	Yönetim	 Kurulu	 olarak	 bu	 sü-
reçte	de	mümkün	olduğu	kadarıyla	 çalışma-
lara	 uzaktan	 da	 olsa	 devam	 etmeye	 çalıştık.	
İnternet	üzerinden	yönetim	kurulu	toplantıla-
rı	 düzenleyerek	 yapılması	 gereken	 acil	 işleri	
yapmaya	çalıştık.				

Odamız	bildiğiniz	üzere	bu	yıl	50.	kuruluş	
yılı,	 bu	 yıl	 etkinlikler	 ve	 kutlamalar	 yapmak	
üzere	 şimdiden	 bir	 program	 oluşturmaya	
başladık.	Önümüzdeki	süreçte	ayrıntılarını	siz-
lerle	 paylaşıp,	 desteklerinizi	 talep	 edeceğiz.	
Önerilerinizin	ve	görüşlerinizin	bizim	için	çok	
önemli	olduğunu	söylemek	istiyoruz.	

Sunuş
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Dr. Abdullah ZARARSIZ
Yönetim Kurulu a.  Başkan



FMO 50 YAŞINDA!
       
 Değerli meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler, 1956 yılından 
1970 yılına kadar  üniversite mezunu fizik mühendisleri, Elektrik 
Mühendisleri Odasına kayıt yaptırabiliyorlardı. 14 Nisan 1970 yı-
lında yapılan XVII. TMMOB Genel Kurulu’nda verilen önerge ile 
Fizik Mühendisleri Odası, TMMOB’ye bağlı kamu tüzel kişiliğine 
sahip yeni bir oda olarak kurulmuştur. 

 O günden bugüne 31. Genel Kurul yapılmış ve yönetim ku-
rulları belirlenmiştir. Bu yıl Odamızın 50 yılını kutlayacağız. Dün-
yada ve ülkemizde yaşanan olağanüstü şartlar nedeniyle ümit 
ediyoruz ki; yılın ikinci yarısından sonra kutlama faaliyetlerine hız 
vereceğiz. Bu süreçte FMO 50. YIL ANDAÇI çıkarmak istiyoruz. 
Sizin de bu süreçte katkılarınızı bekliyoruz. 

 FMO ile ilgili anılarınız, andaçta olmasını istediğiniz husus-
ları bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) XVII. Genel Kurul 
toplantısı 13.4.1970 Pazartesi Günü 
saat 10.30’da T.C. İmar ve İskan Ba-
kanlığı Konferans Salonu’nda, Birlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Beşir 
Sayın’ın açılış nutku ile başladı. Gün-
demin 1. maddesi gereğince; Başkan-
lık Divanı ve Divan Katipleri seçimleri 
yapıldı; Başkanlığa Prof. Sedat Aksu, 
Başkan yardımcılıklarına Sayın Sedat 
Aytaman, İhsan Duman ve Divan Ka-
tipliklerine ise Sayın Erdoğan Onul, 
Ercüment Girgöl, Hüseyin Avni Sağe-
sen seçildi.

Başkanın divan adına, heyete te-
şekkürüne müteakip, başta büyük 
kurtarıcımız Atatürk olmak üzere bü-
tün şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan 
meslektaşlarımız için saygı duruşu 
yapıldı.

Komisyon yelerinin seçimine geçildi. 

Mevzuat Komisyonu’na Asım Alp 
(Ziraat), Nejat Ersin (Mimar), Hü-
seyin Kursar (Gemi Mak. İşl.), Uğur 
Büget (Fizik), İlhan Kayaduman (Ha-
rita) ittifakla seçildiler (KARAR 2). 
Bütçe Komisyonuína Kadri Köseler 
(Gemi Mak. İşl.), Ferdi Dölen (Ziraat), 
Yılmaz Küçükoğlu (Mimar), Dündar 
Türek (Fizik), Nusret Uysal (Harita), 
oybirliği ile seçildi.

(KARAR 3).

Başkan “Mevzuat ve Bütçe Komis-
yonlarının çalışmalarının henüz sonu-
ca varmadığını” bildirdi ve gündemin 
4. maddesi ... fıkrası 1. bendi olan yeni 
kurulmuş bulunan Petrol, Metalur-

ji, Fizik, Meteoroloji, Tekstil Mühen-
disleri Odalarının Yönetmeliklerinin 
onaylanması konusunu müzakereye 
vaz etti. Bu konuda, eski Yönetim Ku-
rulundan açıklama istedi. 

Genel Sekreter söz aldı. 

XVI. Genel Kurulun Petrol, Me-
talurji, Fizik, Tekstil, Meteoroloji, 
Nükleer ve Elektronik Mühendisleri 
Odaları kurulmasına ve bu Odaların 
Yönetmeliklerinin XVI. Devre Yöne-
tim Kurulunca hazırlanarak XVII. 
Genel Kurul’un onayına sunmasına 
karar verildiğini beyan etti ve Devre 
içindeki Nükleer ve Elektronik Mü-
hendisleri Odaları hariç diğer beş Oda-
nın Yönetmeliklerinin, Genel Kurulun 
tasvibine sunulmak üzere hazırlandı-
ğını açıkladı. 

Konu üzerinde Turan Rodoslu, Ca-
hit Baydur, Yaşar Erbaz, Harun Ya-
şar, Tuncay Akman, K. Yaşar Kudu, 
Kemal Lokman, Nejat Turkan ve Asri 
Ünsür söz aldı. Oda Yönetmeliklerinin 
Mevzuat Komisyonunda incelenerek 
Komisyon görüşü ile birlikte Genel 
Kurula sunulmasına karar verildi.

(KARAR 6).

Fizik Mühendisleri Odası Yönetme-
liği okundu. Fizik Mühendisleri Odası 
kurulması oybirliği ile kabul edildi. 

(KARAR 14). 

Fizik Mühendisleri Odası Yönetme-
liği oybirliği ile kabul edildi. 

(KARAR 15).

TMMOB XVII. GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
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Odamızın 1970 yılında kuruluşuyla ilgili TMMOB Genel Kurulu tutanağı aşağıda sunulmuştur. 
Emeği geçen üyelerimiz şükranlarımızı sunuyor, vefat eden değerli hocamız, I. Başkanımız Prof. 

Dr. Uğur BÜGET'i rahmetle anıyoruz.



İstanbul Şube’de görev dağılımı yapılıdı

 Odamızın İstanbul Şubesi’nin 15 – 16 Şubat 2020 tari-
hinde yapılan Genel Kurul ve Seçimler sonucu oluşan yeni 
yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı.

 Yeni Yönetim Kurulu’na başarılı çalışmalar dileriz.

Odamızdan	Haberler

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler:

Ezgi Özkan Altaylı   Başkan
Uğur Kaan    II. Başkan
Erdal Çatak    Yazman
Gülseren Bulut Tek  Sayman
Cansu Başak    Üye
Mihriban Deniz Nar  Üye
Özgür Taylan Akdağ  Üye

Alican Uçarcan
Mustafa Gürbüz
İbrahim Ökmen
İskender Hancı

İrem Yılmaz
Olcay Mardin
Hilal Kaya

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
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D1-Temel Bina Akustik Uzmanlığı Eğitimleri üç kentteydi

Odamızdan	Haberler

 Dünyada ve ülkemizde 
yaşanan olağanüstü şartlar ne-
deniyle, İçişleri Bakanlığı’nın 
genelgesiyle FMO olarak dü-
zenlediğimiz kursları, etkinlik-
leri iptal etmek zorunda kal-
dık. 
 
 Olağanüstü şartlar orta-
dan kalktıktan sonra bu et-
kinliklere devam edeceğiz. 
Merkezimiz “D1-Temel Bina 
Akustik Uzmanlığı” eğitimleri-
ni vermeye devam etti.

Bu eğitimlerimiz, 

Isparta’da 6-8 ve 14-18 Mart 
günlerinde 17 kişinin katılı-
mıyla,

Bursa’da 28 Şubat-1Mart ve 
6-11 Mart 2020 tarihlerinde 
22 kişinin katılımıyla,

İstanbul’da 21-23 Şubat, 28 
Şubat-1 Mart ve 6-8 Mart gün-
lerinde 17 kişinin kişinin katılı-
mıyla tamamlandı. 
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Başkan Zararsız’dan NDK’ya ziyaret

 Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Abdullah Zarar-
sız, Nükleer Düzenleme Ku-
rulu II. Başkanı Necati Yamaç 
ve kurul üyesi Dr. İsmail Hakkı 
Arıkan’ı makamlarında ziyaret 
etti. Zararsız,  odamız çalışma-

ları hakkında bilgilendirme 
yaptıktan sonra önümüzdeki 
süreçte yapacağımız nükleer 
konulardaki etkinliklerimize 
katkı ve destek konusunda 
beklentilerimizi aktardı.

Odamızdan	Haberler

İSİM, SOYİSİM  Üye No Mezun Olduğu Okul Bölümü
Murat Han Geçim  2343  Ankara Üniversitesi  Fizik Mühendisliği
Demet Yıldız   2344  Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği
Fazlı Yağız Yedekçi  2345  Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği
Aysun Ata   2346  Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği
Mine Turan   2347  Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği

Yeni üye olan meslektaşlarımıza “hoş geldiniz” diyor,
çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz.

Yeni Üyelerimiz
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Basın	Açıklamalarımız

5G Haberleşme Sistemlerinin Koronavirüs’ü (CO-
VID-19) Tetiklediğiyle İlgili Şehir Efsaneleri Üzerine

 Son günlerde yazılı ve görsel basında 
5G Haberleşme Sistemlerinin Koronavi-
rüs’e (COVID-19) neden olduğu savı ile 

özellikle Çin’de ve İngiltere’de bu sistemin 
baz istasyonları tahrip edilmiş ve istenme-

yen olaylar meydana gelmiştir.

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ola-
rak, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendir-
mek adına aşağıdaki bilgi notu hazırlan-

mıştır. 

Koronavirüs	 (COVID-19)	 salgını	 tüm	dün-
yada	 etkisini	 devam	 ettirmektedir.	 Çeşitli	
medya	 ortamlarında,	 virüsün	 yayılması	 ve	
etkileri	 ile	 ilgili	
doğru	 veya	 yanlış	
çok	 farklı	 iddialar-
la	 karşılaşılmakta-
dır.	 Bunlardan	 en	
önemlisi,	dünyada	
5G	 sisteminin	 kul-
lanımına	 başlayan	
sadece	birkaç	ülke	

olduğu	 bilinmesine	 rağmen	 bu	 sistemlerin	
COVID-19’a	neden	olduğu	gibi	hiçbir	bilim-
sel	 veriye	 sahip	 olmayan	 bir	 spekülasyona	
şahit	olmaktayız.

Her	 zaman,	 kamu	 haberleşme	 sistemleri	
öğrencisinden	çalışan	bireylere,	kamu	ve	özel	
kuruluşlardan	ekonominin	tüm	bileşenleri	ve	
nihayetinde	bütün	ülkeler	için	vazgeçilemez	
öneme	sahiptir.	Özellikle	de	olağanüstü	 za-
manlarda,	 halihazır	 COVID-19	 pandemisin-
de	olduğu	gibi,	bu	haberleşme	sistemlerinin	
önemi	daha	da	artmaktadır.	Zira,	hepimizi	il-
gilendiren	böylesi	büyük	sorunları	çözmede	
haberleşme	altyapıları	en	temel	ve	en	güçlü	
araçlardan	biri	olarak	kullanılmaktadır.	Böyle	

bir	gerçek	orta-
dayken	 asılsız	
bir	 haber	 üze-
rine	bir	ülkenin	
kritik	 haberleş-
me	 altyapıları-
na	 zarar	 veril-
mesi,	bu	yönde	
girişimde	bulu-
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nulması	bile	kabul	edilemez.

Dünya	Sağlık	Örgütü	gözetiminde,	Dünya	
genelinde	0-300	GHz	aralığındaki	 iyonlaştır-
mayan	elektromanyetik	(EM)	dalgaların	insan	
sağlığı	üzerindeki	etkileri	30	yıldan	 fazla	za-
mandır	araştırılmaktadır.	Uluslararası	 İyonize	
Olmayan	EM	Yayılımdan	Korunma	Komisyo-
nu	 (ICNIRP)	 tarafından,	 bunlar	 uluslararası	
standart	haline	getirilmektedir.	Bu	standartla-
ra	uyulmadan	teknoloji,	altyapı	ve	hizmetlerin	
sunumu	 yapılmamaktadır	 ve	 elbette	 5G	 de	
bu	kapsamdadır.

Yeni	Nesil	5G	Haberleşme	Sistemleri,	dün-
yada	temel	olarak	 iki	ayrı	bant	 için	düşünül-
mektedir.	İlk	bant,	S-Bandı	olarak	adlandırılan	
3,5	GHz	bandıdır.	Bu	bant	çok	uzun	yıllardır	
kullanılan,	 geleneksel	 olarak	 adlandırılabile-
cek	 6	GHz-altı	 bantlar	 arasında	 yer	 almakta	
olup,	 ülkemizde	 hali	 hazırda	Wi-Fi	 sistemle-

rinde	 	 	5,8	GHz’e	kadar	 kullanım	mevcuttur.	
Eskiden	beri	kullanıldığı	 için,	bu	bantta	çalı-
şan	 haberleşme	 sistemlerinin	 insan	 sağlığı-
na	 etkisi	 üzerine	 daha	 önce	 çalışılmıştır.	 Bu	
bandın	etkisi	üzerinde,	tüm	bilim	insanlarının	
kabul	ettiği	geniş	bir	literatür	oluşmuştur.	Bu	
literatüre	göre,	belirli	güvenlik	sınırları	içinde	
çalışmaları	 zorunlu	olan	haberleşme	sistem-
lerinin	 insan	sağlığına	olumsuz	etkisi	bulun-
mamaktadır.	 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	üze-
rine	etkisini	 inceleyen	bilimsel	çalışmalar	da	
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nispeten	 yenidir.	Bu	 çalışmalarda,	 vücut	do-
kularında	sıcaklık	artışı	olması	gibi	bazı	etki-
lerin	önemli	olabileceği	belirtilse	de,	hem	sı-
caklık	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	ge-
leneksel	 bant	 olarak	 değerlendirilebilecek	
3,5	GHz	 bandına	 yönelik	 bir	 şekilde	 devam	
etmektedir.	Henüz	26	GHz	bandı	ile	ilişkili	bir	
5G	 çalışması	 başlatıldığına	 yönelik	 bir	 bilgi	
bulunmamaktadır.	

COVID-19	 ile	 haberleşme	 sistemleri	 ara-
sında	 ilişki	 kuran	 iddialarda	 çoğunlukla	 60	
GHz	 bandından	 bahsedilmektedir.	 Bu	 bant	
5G	Haberleşme	Sistemleri	bantlarından	birisi	
olarak	değil,	Wi-Fi	sistemlerinde	veya	frekans	
kullanım	hakkı	(lisans)	gerektirmeyen	durum-
larda	kullanılacak	bir	bant	olarak	öne	çıkmak-
tadır.	Bu	banttaki	sinyallerin	oksijen	molekül-
leri	 tarafından	 zayıflatıldığı	 çok	 uzun	 süredir	
bilinmektedir,	ancak	bu	titreşim	frekansındaki	
elektromanyetik	 dalgaların	 oksijeni	 emmesi	
gibi	 bir	 durum	 söz	 konusu	 değildir	 ve	 iddi-
aların,	 gerçekliğiyle	 ilgili	 sonuçlara	 ulaşmak	
bilimsel	olarak	mümkün	değildir.	

Virüs	dünya	genelinde	 fiilen	vardır	 ve	ya-
yılmaya	devam	etmektedir,	ama	çok	yeni	bir	
teknoloji	olan	5G	hizmeti	halihazırda	çok	az	
ülkede	 ve	 daha	 çok	 düşük	 frekanslarda	 kul-

lanılmaya	başlanmıştır.	Bu	ülkelerde	5G	yay-
gınlığı	 ve	 kullanma	 oranları	 çok	 düşük	 sevi-
yededir	 ve	 kullanım	 yeri	 haricinde,	 örneğin	
başka	bir	ülkede	bu	sinyallerin	alınması	bile	
söz	konusu	değildir.	Virüs	ya	da	başka	bir	bi-
yolojik	 organizmanın	 elektromanyetik	 dalga	
ile	taşınması,	yayılması	mümkün	değildir.	

GHz	 frekanslardaki	 EM	 dalgalarının	 ener-
jileri	 son	 derece	 düşüktür,	 vücutta	 iyonizas-
yona	 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	aralı-
ğı	1016	-1020	Hz	dır.	Bu	da	5G	Haberleşme	
Sistemleri’nin	frekansından	/enerjisinden	bin-
lerce	–	on	binlerce	kat	fazladır.

Konuyla	teknik	olarak	bilgisi	olmayan	kişi-
lerin	hem	yanlış,	 hem	de	eksik	bilgileri	 top-
lumlarda	 infiallere	neden	olmakta	ve	bunun	
sonucu	 Çin	 ve	 İngiltere’de	 olduğu	 gibi	 5G	
baz	istasyonlarının	tahrip	edilmesi	gibi	isten-
meyen	olaylara	neden	olmuştur.

FMO	Yönetim	Kurulu
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Son günlerde yazılı ve görsel basında, 
UV ışınlarının Koronavirüs (COVID-19)’u ve 

diğer bakteri, spor, v.b. organizmaları öl-
dürdüğü ve bu ışınların sterilizasyon amaçlı 

kullanılabileceği ile ilgili pek çok haber 
paylaşılmaktadır. 

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası olarak, 
konuyla ilgili kamuoyunu daha net  bilgi-
lendirmek adına bu açıklama yapılmıştır. 

Çeşitli sterilizasyon yöntemleri arasında, 
etki mekanizması en az bilineni radyasyon 
uygulamasıdır. Radyasyon uygulaması; a) 
İyonlaştırıcı radyasyon (Ülkemizde uygulan-
makta),          b) İyonlaştırıcı olmayan radyas-
yon olmak üzere iki grupta toplanabilir.

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon uygula-
masında ultraviyole (UV) ışını ile her türlü 
malzemenin yüzey sterilizasyonu yapılır. 

Elektromanyetik spektrumda 100–400 nm 
dalga boyu aralığındaki fotonların bulundu-
ğu bölge UV (mor ötesi) bölgesi olarak ta-
nımlanır ve bunların enerjileri yüksek olup, 
her çeşit mikroorganizmayı (bakteri spor, 
akar, virüs, vb.) öldürebilir. Ultraviyole ışınlar 
UV-A, UV-B ve UV-C olmak üzere üçe ayrı-
lır ve bunlar sterilizasyon amacıyla hastane, 
tıp merkezleri v.b. yerlerde kullanılmaktadır. 
Bunların arasından UV-C bölgesi (200–280 
nm), mikroorganizmalar için en öldürücü 
dalga boyu aralığına sahip olandır. Bu böl-
genin iki eşik değeri arasındaki 264 nm (4.70 
eV enerjili) dalga boyunun ise, sterilizasyon-

daki en etkili UV ışını olduğu bilinmektedir.   

Koronavirüs (COVID-19) de bir virüs oldu-
ğu için, UV-C tarafından kolayca öldürülür. 
Bu nedenle COVID-19 ile  kontamine olmuş 
eşyalar, gereçler ve ortamlar UV-C ışınları 
kullanarak sterilize edilebilir.

UV lambalar sterilizasyon için uygun çö-
zümler olmakla birlikte, UV-C ışınlarının in-
sanlar üzerinde zararlı etkileri bulunmakta-
dır. Bu ışınlar göz, deri gibi açık organlarla 
temas etmesi durumunda yanıklara neden 
olur; bunun sonucu gözlerde katarakta ve 
görme kayıplarına, deride ise derin yanma-
lara ve cilt kanserlerine sebep olabilir. Bu 
nedenden dolayı, UV lambaların çalıştığı or-
tamda bulunmaktan, özellikle lambaya yakın 
mesafelerde durmaktan veya doğrudan te-
mastan kaçınılmalıdır. 

Önlük, eldiven, maske ve bone gibi eş-
yaların UV ile sterilizasyonunda bu ışınların 
mutlaka tüm yüzeyi görmüş olması gerek-
mektedir. Aksi durumda, malzemenin kat 
yerleri gibi ışığın iyi temas etmediği bölge-
lerde tam sterilizasyon yapılmamış olur. 

        Bu durumlar göz önüne alınarak, UV-C 
ışınları kontrollü bir şekilde COVID-19 müca-
delesinde kullanılabilir.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Abdullah ZARARSIZ
Yönetim Kurulu a.  Başkan

Ultraviyole (UV) Işınlarının Streilizasyonda Kullanılabilirliği
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Son günlerde özellikle yazılı basında Uk-
rayna – Kiev civarlarındaki Çernobil Nükleer 
Santralinin bulunduğu bölgede çıkan orman 
yangını nedeniyle, doğal radyasyon sevi-
yesinin on kat arttığı ve yangının reaktörün 
yakınlarına kadar geldiği ile ilgili haberler 
yapılmakta olup, radyasyonun ülkemizi etki-
leyebileceği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, ülkemizde Nükleer Düzen-
leme Kurumu (NDK) tarafından anlık radyas-
yon ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümler, 
halihazırda 211 adet istasyondan oluşan 
Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) 
sayesinde gerçekleştirilmektedir. Burada öl-
çülen doz hızı değerleri, NDK tarafından eş 

zamanlı olarak Avrupa Radyolojik Veri Deği-
şim Platformu’na (EURDEP) da iletilmekte ve 
bu veriler, aşağıda adresini verdiğimiz uzan-
tıdaki bir harita üzerinden tüm dünyaya su-
nulmaktadır.  

Aynı şekilde, diğer ülkeler de bu veri-
leri paylaşarak anlık doz hızı haritası oluş-
turmaktadır. Aşağıda da görüleceği üzere, 
14.04.2020 tarihindeki haritada herhangi bir 
yüksek doz hızı ne Ukrayna ne de ülkemizde 
görülmemiştir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Abdullah ZARARSIZ
Yönetim Kurulu a.  Başkan

Çernobil yangınının radyasyon seviyesine etkisi yok

Mart-Nisan 2020 
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Haksızlıkların,	eşitsizliklerin,	adaletsizlik-
lerin	ve	ezilmenin	olmadığı,	emeğin	sömü-
rülmediği,	aydınlık,	eşit	ve	güzel	bir	dünyayı	
göreceğimiz	günlerin	geleceği	umuduyla,	

tüm	emekçi	kardeşlerimizin	1	Mayıs	Emek	
ve	Dayanışma	Günü’nü	kutlarız.

FMO	Yönetim	Kurulu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Mart-Nisan 2020 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması

Mesleki	Derlemeler

 Odamız ile Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı arasında yapılan protokol çer-
çevesinde 2009 yılından bu yana 
akustik ile ilgili sertifika programları 
düzenlenmektedir. 

Odamız tarafından “Çevresel Gürül-
tünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
yönetmeliği”  kapsamında aşağıdaki 
kurslar verilmektedir.

1) A-1 Temel Eğitim ve Saha Ölçüm-
leri Sertifika Programı

(2 Gün.  İki yıllık yüksek okul ve/veya  
Lise mezunu olanlar katılabilir)

2) A-2 Mühendislik Akustiği Sertifi-
ka Programı

(4 Gün. Üniversitelerin 4 yıllık bö-
lümlerinden mezun olanlar)

3) B-1 Endüstriyel Gürültü Rapor/

haritalama Sertifika Programı 

(5 Gün.  A-2 Sertifikasına sahip ve 
Üniversitelerin mühendislik, mimarlık 
ve fen fakültelerinden mezun olanlar)

4) B-2 Ulaşım Sektörü Gürültü Hari-
taları Sertifika Programı

(5 Gün.  A-2 Sertifikasına sahip ve 
Üniversitelerin mühendislik, mimarlık 
ve fen fakültelerinden mezun olanlar)

5) C-1 Bina Akustiği Sertifika Prog-
ramı

(4 Gün.  A-2 Sertifikasına sahip ve 
Üniversitelerin mühendislik, mimarlık 
ve fen fakültelerinden mezun olanlar)

6) C-2 Eylem Planlarını Hazırlama 
Sertifika Programı

(5 Gün.  A-2 Sertifikasına sahip ve 
Üniversitelerin mühendislik, mimarlık 

Ekrem	POYRAZ
TMMOB	Fizik	Mühendisleri	Odası
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ve fen fakültelerinden mezun olanlar)

Bu güne değin bu kurslardan yüz-
lerce kişi sertifika almıştır. Bu sertifika 
programlarımız devam etmektedir. 

Ayrıca Bina akustiği konusunda 
2017 yılında çıkan yönetmelik kapsa-
mında da kurslar düzenlenmektedir. 
Şimdi bu yönetmeliğin getirdiklerine 
bakalım.  Binaların Gürültüye Karşı Ko-
runması Hakkında Yönetmelik 31.Ma-
yıs.2017 tarihinde 30082 saylı Resmi 
Gazete’ de yayımlandı. Yönetmeliğin 
23. Maddesi;  yönetmeliğin yayım ta-
rihinden bir yıl sonra yürürlüğe girme-
si hükmünü getiriyordu.  Yönetmelik 
yürürlüğe girmeden 31.Mayıs.2018 
tarihinde  yönetmeliğin bazı maddele-
rinde değişiklik yapıldı ve 30437 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürür-
lüğe girdi.

Aşağıda daha ayrıntılı olarak ince-
leyeceğimiz yönetmelikte,  binaların 

gürültüye karşı korunması için yeni 
yapılacak yapılarda ve bazı mevcut bi-
nalarda Akustik Rapor ve/veya Akustik 
proje yapılmasını zorunlu hale getiri-
liyor.  Yine yönetmelikte akustik rapor 
ve/veya akustik projeyi bazı meslek 
gruplarının belirli bir sertifika prog-
ramına katılarak alacakları sertifika ile 
yapabilecekleri belirtiliyor. Daha yö-
netmelik çıkmadan önce odamızın 
yaptığı çalışmalar sonucunda akustik 
rapor ve/veya akustik proje hazırlaya-
bilecek olan bu meslek gruplarının içi-
ne Fizik Mühendislerinin ve odamıza 
kayıtlı Optik/Akustik mühendislerinin 
de katılması sağlanmıştır.  

Yönetmelik çıktıktan sonra yapılan 
çalışmayla Odamız Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile 19/11/2018 tarihinde yap-
tığı protokol ile  “Binaların Gürültüye 
Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 
Kapsamında Düzenlenecek Sertifika 
Eğitim Programlarına Dair Tebliğ” de 
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belirtilen eğitici kuruluş yetkisi almıştır 
ve bu tarihten itibaren bu güne eğitim 
vermeyi sürdürmektedir.

  
 

  “Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında 
Odamız tarafından açılan D1 Temel 
Bina Akustiği sertifika eğitim progra-
mına uzmanlık alanlarına göre  “mi-
mar, inşaat mühendisi, makine mü-
hendisi, elektrik mühendisi, elektrik 
ve elektronik mühendisi, fizik mühen-
disi ve optik/akustik mühendisleri ka-
tılabilmektedir. 72 saatlik eğitim prog-
ramı sonunda yapılan sınavda başarılı 
olanlara Bina Akustiği Uzmanlık Sertifi-
kası verilmektedir.  Bu sertifikaya sahip 
olanlar akustik rapor ve/veya akustik 
proje hazırlayabilmektedir. Bina akus-
tik ölçümleri yaparak rapor düzenleye-
bilmek için ise D1 sertifikasına ek ola-
rak D2 sertifikasına sahip olma 

zorunluluğu vardır. D2 Bina Akustiği 
Ölçümleri sertifika eğitim programları-
nın Odamız tarafından 2020 yılı sonu-
na doğru açılması planlanmaktadır. 

Şu anda yürürlükte olan yönetme-
liğin önemli maddelerine biraz daha 
yakından bakalım.

Yönetmeliğin amacı; “ her türlü 
yapı, bina, tesis ve işletmenin işleti-
mi ve kullanımı safhalarında insanla-
rın maruz kalacağı, binaların dışından 
veya içinden kaynaklanan gürültüle-
rin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden 
ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en 
aza indirecek iyi işitme ve algılama 
koşullarının sağlanması için, tasarım, 
yapım, kullanım, bakım ve işletim ba-
kımından uyulacak kuralların belirlen-
mesidir” olarak ifade edilmiştir.
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Yönetmeliğin kapsamı ise; “ bele-
diye ve mücavir alan sınırları içinde ve 
dışında kalan yerlerde inşa edilecek 
resmi ve özel her türlü yapı, bina, te-
sis ile işletmelerde iç mekanlarda in-
sanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, 
yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi 
dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde 
oluşan komşuluk gürültüleri, darbe 
sesleri, mekanik sistem ve servis ekip-
manlarının gürültüleri ile cihazlardan 
yayılan mekanik titreşimlerin kontrol 
altına alınmasına yönelik önlemlere 
ilişkin temel kuralları kapsar.

Bu Yönetmelik hükümleri; iyileştir-
me ve yenileme nedeniyle mevcut 
yapılardan, Yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden sonra, kullanım amacı 
kısmen veya tamamen değiştirilmek 
istenen bina ve tesislerin değerlendi-
rilmesinde ve esaslı onarım ve tadilat 
projelerinde de uygulanır.”

Amaç ve tanım maddelerine baktı-
ğımızda yeni yapılacak her türlü yapı-
da ve mevcut yapılardan esaslı tadilat 
gerektiren ve kullanım amacı kısman 
veya tamamen değişen binalarda  gü-
rültüye karşı önlem alınması gerektiği 

belirtiliyor. Ayrıca yapıları, “Binalarda 
ve içindeki bağımsız birimlerde iç gü-
rültü düzeylerine, yapı elemanlarının 
yalıtım değerlerine, tesisat ve servis 
ekipmanlarından kaynaklanan iç gü-
rültü düzeylerine ve reverberasyon 
(çınlama)  zamanlarına bağlı olarak 
bir bağımsız birim veya binanın tümü 
için yapılan değerlendirme ile ortaya 
konulan; A, B, C, D, E veya F şeklinde 
ifade edilebilen”  Akustik Performans 
Sınıflarına ayırıyor. 

Daha sonra da Yönetmelik hükümle-
rine göre bu önlemlerin  neler olduğu, 
kimler tarafından ve nasıl yapılacağı 
belirtiliyor. Şimdi yönetmeliğin bunlar-
la  ilgili maddelerine bakalım. 

Yönetmeliğin “Proje ve Ruhsat işle-
ri”  bölümünde

 Madde 5-(1)  “Bu Yönetmeliğin yü-
rürlüğe girmesinden sonra, Yeni bina-
ların inşasında,  kullanım amacı kısmen 
veya tamamen değiştirilmek istenen 
mevcut bina ve tesislerde, esaslı tadi-
lat projelerinde, kullanım amacına ve 
mekan özelliklerine göre bu Yönetme-
likte öngörülen esasların göz önüne 
alınacağı”  belirtildikten sonra Yönet-
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melik hükümlerinin uygulanmasından 
kimlerin nasıl sorumlu olacağı belirtili-
yor. Buna göre ;

 Madde 5-(4) “İlgisine göre yapı 
ruhsa vermeye yetkili idareler, yatı-
rımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, tasa-
rım ve uygulamada görevli mimar ve 
mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler 
ve imalatçılar, yapı yapılmasında ve 
kullanımında görev alan bina akusti-
ği uzmanları,  yapı değerlendirme ve 
işletme yetkilileri görevli, yetkili ve so-
rumludur.”

Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik’te yapılan deği-
şiklikle; hangi yapılarda akustik rapor, 
hangi yapılarda akustik proje hazırla-
nacağına ilişkin maddeler ise aşağıda-
ki gibi düzenlenmiştir.    

Madde 5-(5) 

(Değişik:RG-31/5/2018-30437) 
“Ruhsata tabi yapılardan altıncı fık-
ra haricindekiler için proje müel-
lifi veya akustik uzman tarafından 
mimari akustik raporu düzenlenir. 
Akustik rapor, bu Yönetmelikte ön-
görüldüğü şekilde;  mekânların, gü-
rültüye hassasiyet ve gürültülülük 

yönünden birbirleri ile olan ilişkile-
rine ve ses iletim yollarına (hava do-
ğuşlu ve darbe sesi)  ait analizleri; 
hedeflenen akustik kalite ve yalıtım 
sınıfına göre uygulanacak sınır de-
ğerleri; bu değerlere ve analizlere 
göre mimari ve/veya tesisat proje-
lerinde gösterilecek yapı elemanları 
ve bileşenleri ile noktasal birleşim 
detaylarını içerir.”

Madde 5-(6) 

(Değişik:RG-31/5/2018-30437) 
“Aşağıda sayılan binalar için mimari ve 
tesisat projelerinden ayrı olarak, akus-
tik uzman tarafından akustik proje ha-
zırlanır ve  A ve B akustik performans 
sınıfını hedefleyen  yapılar için akustik 
performans belgesi düzenlenir.”

Akustik proje hazırlanacak yapılar 
şunlardır.

“Bir bodrum katı ve çatı arası hariç 
yediden fazla katlı konutlar, toplam 
inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen 
ikiden fazla katlı konut dışı binalar, ekli 
tablolarda verilen bina işlevlerinden 
birden fazlasını içeren binalar (aynı 
binada konut ve iş yeri gibi), konser 
ve dinleme salonları gibi özel akustik 
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tasarım gerektiren kullanımları içeren 
binalar.”

Madde 5-(7) “Ses yalımına ait detay 
ve çizimler ile hesap ve/veya ölçüm 
sonuçları, bu Yönetmeliğe göre ha-
zırlanacak akustik proje veya mimari 
akustik raporu dahilinde, yapı sahibi 
veya kanuni vekillerince yapı ruhsatı  
almak için sunulan müracaat dilekçe-
si ekindeki ruhsat eki mimari proje ve 
tesisat projeleri ile birlikte ilgili idareye 
teslim edilir.”

Yönetmeliğin “Yükümlülükler ve so-
rumluluklar” bölümünde ise akustik 
proje ve ölçümlerin kimler tarafından 
yapılacağı belirtiliyor.  

Madde 7-(1)  ”Binalarda ses yalımı-
na dair detay ve yapısal çözümleri içe-
ren akustik proje ve ölçümler, Bakanlık 
tarafından hazırlanan uygun sertifika 
programlarındaki başvuru koşulların-
da belirtilen meslek grubundan olup, 
düzenlenecek eğitime kalarak bina 
akustiği uzmanı olarak yetkilendirilen-
ler tarafından yapılabilir.”

Madde 19-(1) “Bina akustiği proje 
ve ölçüm hizmetlerini yerine gerecek-
lerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik 

ve deneyim kriterleri ve bunların bel-
gelendirilmesi ile hizmetin yürütülme-
sine ilişkin usul ve esaslar akustik serti-
fika programlarında tanımlanır.”

Kimler Akustik Uzman olabilir ?

Yukarda sözü edilen  “akustik proje 
ve ölçümleri”  yapabilecek olan mes-
lek gruplarının hangileri olduğu ve 
hangi sertifika programlarını almaları 
gerektiği ise Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından 12. Nisan. 2018 ta-
rihinde 30389 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Binaların Gürültüye Karşı 
Korunması Hakkında Yönetmelik Kap-
samında Düzenlenecek Sertifika Eği-
tim Programlarına Dair Tebliğ (Tebliğ 
No: MHG/2018-01) “ de belirtilmek-
tedir.  Bu Tebliğin amacı; Binaların 
Gürültüye Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik kapsamında bina akustik 
projesi düzenleyecek ve/veya ölçüm 
yapacak uzmanlara ve bu uzmanla-
ra eğitim verecek eğitici kuruluşlara 
dair yeterlilikler ile eğitimler sonunda 
yapılacak sınavlara dair usul ve esas-
ların belirlenmesidir. Tebliğin beşinci 
maddesi  “bina akustiği uzmanları” nı 
tanımlamaktadır. Buna göre;
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Maddde 5-(1) “ Bina akustiği uz-
manları, Bakanlık tarafından belirlenen 
esaslar dâhilinde eğitici kuruluşlar tara-
fından düzenlenecek ilgili tüm sertifika 
eğitim programlarına katılarak uygu-
lanacak yazılı sınavda başarılı olmaları 
halinde, Yönetmelik kapsamında bina 
akustiği konusunda akustik proje ha-
zırlayabilir ve bina akustik ölçümlerini 
yaparak rapor düzenleyebilirler.”

(2) “Akustik proje hazırlayabilmek 
için D1 sertifikasına; bina akustik öl-
çümleri yaparak rapor düzenleyebil-
mek için ise ilaveten D2 sertifikasına 
sahip olmak zorunludur.”

(3) “Sertifika eğitim programlarına 
uzmanlık alanlarına uygun olarak yal-
nızca mimar, inşaat mühendisi, ma-
kine mühendisi, elektrik mühendisi, 
elektrik ve elektronik mühendisi, fizik 
mühendisi ve optik/akustik mühen-
disleri katılabilirler.”

(4) “Üçüncü fıkrada belirtilenlerin 
dışındaki meslek gruplarından olup, 
akustik alanında tezli yüksek lisans 
veya doktora yapmış olan kişiler de 
sertifika programına katılabilirler.”

(5) “Akustik alanında lisans eğitimi 

almış olanlar ile bina akustiği konu-
sunda yüksek lisans veya doktora yap-
mış kişilerden üçüncü fıkrada belirti-
len meslek mensupları, ilgili sertifika 
programına devam şartı aranmaksızın 
programın sınavına girerek başarılı ol-
maları durumunda D1 sertifikası alabi-
lirler.”

Yönetmelik çıkma aşamasında Fizik 
, Optik ve Akustik mühendislerin “Te-
mel Bina Akustik Uzmanı” olabilmeleri 
için   bakanlıkla görüşmeler yapılmış, 
değerli hocalarımızdan ve bölümler-
den yazı alınarak bakanlığa iletilmiş, 
bu süreç sonunda yönetmeliğe isimle-
rimiz yazılmıştır. Geçen süre içerisinde 
240 kişiye D1 Temel Bina Akustik Serti-
fikası verilmiştir. Ancak bunun içerisin-
de meslektaşlarımızın sayısı son dere-
ce az olması çok düşündürücüdür.
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İyonlaştırıcı Radyasyon Çeşitleri Olmayan Ultraviyole 
Işınlar (UV – Mor Ötesi Işınlar) ile Yüzey, Hava ve Sulardan 
COVID-19 Virüslerinin Sterilizasyonu

 Ultraviyole UV (mor ötesi) ışınlar, 
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon cins-
leri sınıfında sayılmakta ve uzaydan 
gelen güneş kaynaklı güneş radyas-
yonları ve güneş ışınları öğeleri olarak 
değerlendirilmektedir. Mor ötesi veya 
ultraviyole (UV radyasyonları) ışınları 
dalga boyları 100 – 400 nm (nanomet-
re = 10-9 metre = metre’nin milyarda 
biri) arasında bulunmaktadır. İnsan 
gözü 400 – 700 nm dalga boyları ara-
lığında görebilme yeteneğine sahip 
olup, belirtilen aralığın dışında kalan 
ışınlar göz merceği tarafından algıla-
namamaktadır. Görülebilen en küçük 
dalga boylu radyasyonun mor olarak 
algılanması nedeni ile mor ötesi ışın 

adını almaktadır. Mor ötesi ışınların ile-
risinde çok daha kısa boylu ve yüksek 
frekanslı radyasyonlar X – ışınları şek-
linde yer almaktadır. X – ışınları ise yük-
sek frekanslı, yüksek enerjili ve çok kısa 
dalga boylu iyonlaştırıcı radyasyonlar 
türleri sınıfına girmektedir. UV ışınları 
(mor ötesi radyasyonlar) aynı nitelikler 
ve özelliklere sahip olmayıp, biyolo-
jik etkileşme mekanizmaları farklılıklar 
göstermektedir. Bu sebeple ultraviyo-
le UV ışın cinsleri UV-A, UV-B ve UV-C 
tarzında üç sınıfta temsil edilmektedir. 
Dalga boyları 400 nm – 315 nm aralı-
ğında olan UV-A, %95 oranında temsil 
edilen en yaygın UV ışınları sayılmak-
ta ve ozon tabakasından geçmektedir. 

Ahmet Cangüzel Taner
Fizik	Yüksek	Mühendisi
	canguzel.taner@gmail.com
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UV-B (315 nm – 280 nm), % 5 oranında 
olan tehlikeli UV ışınları kategorisinde 
değerlendirilmekte ve ozon tabakası 
tarafından kısmen tutulmaktadır. UV-C 
(280 nm – 100 nm), kısa dalga boylu, 
oldukça yüksek frekanslı ve enerjili 
aynı zamanda çok riskli UV radyasyon-
ları çeşitleri menzilinde olup, ancak 
güneşten gelen UV ışınları yeryüzüne 

ulaşmadan önce ozon tabakası tarafın-
dan büyük bir bölümü soğurulmakta 
ve absorblanmaktadır.

Ultraviyole ışınlarının çeşitleri, yuka-
rıda anlatılan kısaltmaları ve UV rad-
yasyonları dalga boyları nanometre 
(nm) olarak aşağıdaki tabloda toplu 
halde verilmektedir. 

 UV Işınları Türleri UV Kısaltmaları UV Dalga Uzunlukları

   Ultraviyole A         UV-A  400 – 315 nm

   Ultraviyole B         UV-B  315 – 280 nm

   Ultraviyole C         UV-C  280 – 100 nm

Kaynak: Marktech-Optoelektronics

Çin Hubei Eyaleti Wuhan kentinde 
ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan 
Koronavirüs (COVID-19 SARS-COV-2), 
bir başka deyimle, şiddetli akut solu-
num yolu sendromu Koronavirüs 2 
kaynaklı pandemi küresel salgın has-
talığı, global boyutta şimdiye kadar, 
ne yazık ki; yüzbinlerce insanın haya-
tını kaybetmesine neden olmuştur. 
COVID- 19 (SARS-COV2) virüsleri yo-

luyla kontamine olmuş, kirlenmiş yü-
zeyler ile hava, su ve diğer enfekte or-
tamlar, geliştirilmiş ultraviyole UV LED 
(Ultraviolet Light Emitting Diodes-UV 
LEDs) teknolojileri vasıtasıyla temiz-
lenmektedir. Özellikle, yüksek enerji-
li ve frekanslı UV-C ışınları sayesinde 
dezenfeksiyon, dekontaminasyon ve 
sterilizasyon işlemleri yürütülmektedir. 
Kısa dalga boylu UV-C radyasyonları 
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sayesinde ağız yoluyla kolayca yayılan 
öldürücü koronavirüsler, bulaşıcı mik-
roplar, bakteriler ve diğer patojenle-
rin yok edilmesi sağlanmaktadır. UV-C 
radyasyon teknolojileri temel uygula-
maları kapsamında COVID-19 virüs-
leri bulaşmış yoğun bakım üniteleri, 
kişisel koruyucu donanımlar ve ekip-
manlar ile duvarlar ve zeminler gibi 
sağlık merkezi yapıları aynı zamanda 
ısıtma, soğutma ve havalandırma (He-
ating, Ventilating and Air Conditioning 
- HVAC) sistemleri yer almaktadır. Hij-
yen, hıfzıssıhha ve tıbbi arıtma konu-
larında araştırmalar yapan malzeme 
bilimcisi Fizik Mühendisi Christian Zol-
lner, geniş içerikli ileri, derin ultraviyole 
UV teknolojileri üzerinde çalışmakta-
dır. Söz konusu araştırmalar University 
of California (UC) Santa Barbara Solid 
States Lighting & Energy Electronics 
Center (SSLEEC) Merkezi bünyesinde 
sürmektedir. UV-C ışınları dezenfekte, 
sterilite ve temizleme yönetimi özellik-
le tıbbi malzemeler kapsamında kulla-
nılmaktadır. Günümüzde tüm dikkat-
ler hızla yaygınlaşan ve global salgın 
pandemi haline dönüşen yeni koro-
navirüs hastalığı üzerine odaklanmak-

tadır. Koronavirüs (COVID-19 SARS-
COV-2) salgını önlenmesi konusunda 
henüz etkin bir yöntem bulunmamıştır. 
COVID- 19 hastalığı yayılımının limit-
lenmesi ve engellenmesi hususunda 
eskiden beri devrede olan UV radyas-
yonları (UV ışınları) ise çok yönlü umut 
vermektedir. SSLEEC üyesi olan Seoul 
Semiconductor Firması tarafından, UV 
LED ışınlama cihazları ile % 99.9 ora-
nında koronavirüslerin sterilizasyonu, 
dezenfeksiyonu ve temizlenmesi ger-
çekleştirildiği Nisan 2020 tarihinde 
resmen duyurulmuştur. Güney Kore 
konuşlu Seoul Semiconductor Şirke-
ti’nce UV LED lambaları sterilizasyon 
yönetimi kullanımı halen otomotiv en-
düstrisi inovasyona dayalı yeni nesil 
taşıt araçları üretimi sırasında insansız 
ortamlarda sürdürülmektedir.

İyonlaştırıcı radyasyonlar; X – ışınları, 
iyonlaştırıcı olmayan ışınlar; ultraviyole 
UV (mor ötesi) ışınlar, görünür ışık ve 
infra-red (kızıl ötesi) elektromanyetik 
spektrumları dalga boyları nanomet-
re (nm) olarak aşağıdaki şekilde işaret 
edilmektedir. 

Yukarıdaki tabloda işaret edildiği 
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Kaynak: Marktech-Optoelektronics

gibi, UV ışınları dalga boyları farklılık 
göstermektedir. Dünyaya ulaşan gü-
neş menşeli UV-A ve UV-B tipleri çok 
önemli faydalar sağlamaktadır. Yeryü-
züne nadiren gelen UV-C ultraviyole 
ışınları sayesinde ise mikroplar etkisiz-
leştirerek hava ve suların temizlenmesi 
temin edilmektedir. Dünyada UV-C tipi 
ultraviyole radyasyonları sadece insan 
yapımı cihazlar yoluyla üretilmektedir. 
Halihazırda, dezenfeksiyon ve sterili-
zasyon teknolojileri kapsamına giren 
260 - 285 nm aralığında olan UV-C 
radyasyonları ve UV-B ışınlarının küçük 
bir kısmının insan cildine zarar verme-
si nedeniyle sterilizasyon, dezenfek-
siyon, mikroplardan arıtma ve temiz-
leme süreci boyunca çevrede hiçbir 

kişinin bulunmaması gerekmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü- DSÖ (World 
Health Organization - WHO), UV ışın-
ları sterilizasyonu esnasında ellerin ve 
cildin korunması konusunda çalışan 
kişileri uyarmaktadır. Kısa süreli UV-C 
radyasyonuna maruz kalınması halin-
de bile insan vücudunda cilt yanıkları 
oluşmakta ve gözler zarar görmekte-
dir. Gerçekte, ultraviyole UV-C foton-
ları hücrenin yapısına girerek nükleik 
aside zarar vermektedir. Böylece, hüc-
relerin mikrobiyolojik aktiviteleri ve 
üreyip çoğalmaları durdurulmaktadır. 
UV LED teknikleri kanalıyla virüsler, 
bakteriler ve diğer patojenlere doğru 
yönlendirilen yüksek enerjili UV-C rad-
yasyonları sayesinde hava, su ve di-
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ğer ortamlar ile yüzeylerde bulunan 
mikroplar saniyeler mertebesinde 
zararsız hale getirilmektedir. Böyle-
ce, küresel bulaşıcı mikropların mik-
robiyal yüklerinin azaltılması yoluyla 
günümüz koronavirüs 2 pandemisi 
enfeksiyonlarının önlenmesi, kont-
rol ve denetim altına alınması olası 
görülmektedir. Gelen ultraviyole UV 
fotonu, ışını veya radyasyonunun he-
deflenen hücrenin yapısını bozması, 
DNA ve RNA kaynaklı nükleik asitleri 
genetik bilgilerinin hasara uğraması 
temsili olarak aşağıda resmedilmek-
tedir. 

Güneş radyasyonları ve güneş ışın-
ları demetleri, bir başka deyişle, güneş 
kökenli ultraviyole UV radyasyonları 
çevrede belli başlı bir tür doğal bula-
şıcı virüs öldürücü ilaç rolü oynamak-
tadır. Örneğin, UV ışınları virüslerin ge-
netik yapılarını oluşturan DNA ve RNA 
molekülleri üzerinde kimyasal etkiler 
yaparak bulaşıcı mikropların bertarafı 
ve yok edilmesi işlevini gerçekleştir-
mektedir. DNA ve RNA genetik mater-
yallerinin etkisizleştirilmesi yönünde 
en etkin dalga boyu ise 260 nm olup, 
UVC radyasyonları (280-100 nm) ara-
lığı içine girmektedir. Dünyaya ulaşan 
UVC radyasyonları çok az olması nede-
ni ile sadece UVB (315- 280 nm) ve UVA 
(400- 315 nm) ışınları kanalıyla virüsle-
rin öldürülmesi temin edilebilmekte-
dir. Ancak, güneşten atmosfere gelen 
UVB ve UVA ışınları ise virüs menşeli 
RNA ve DNA kökenli nükleik asitleri za-
rarsız hale getirmesi, yerküreyi çevrele-
yen ozon tabakası ile çoğunluğu tutu-
lan UVC radyasyonlarına kıyasla daha 
düşük düzeyde kalmaktadır. 

Öte yandan, COVID-19 pandemisi, 
küresel hız kazanmadan önce de SS-

Kaynak: AquiSense
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LEEC Merkezi bünyesindeki malzeme 
bilimi dalı araştırmacıları tarafından 
ileri UV-C LED teknolojisi üzerinde 
çalışmalar zaten yürütülmekteydi. 
Elektromanyetik spektrum kapsamına 
giren bahse konu alanda katı hal ay-
dınlatma (Solid State Lighting - SSL), 
diğer bir deyişle, ışık yayan LED’ler 
nispeten öncü rolü üstlenmiştir. UV-C 
ışını genellikle civa buharlı lambalar 
yoluyla oluşturulmaktadır. Fiz. Müh. 
Zollner, verimlilik, maliyet, güvenilirlik 
ve ömür kriterleri açısından UV LED’ler 
için çok sayıda teknolojik ilerlemeler 
gerektiğini vurgulamaktadır. ACS Pho-
tonics dergisinde yayımlanan bilimsel 
bir makalede araştırmacılar, yüksek 
kaliteli derin ultraviyole UVC LED seri 
üretimleri için çok daha iyi bir metod 
bulduklarını açıklamaktadır. Söz ko-
nusu yöntem alt katman olarak yaygın 
biçimde kullanılan safir (gök yakut) 
yerine silikon karbür (SiC) alt katmanı 
üzerine yarı iletken alaşımlı alümin-
yum galyum nitrür (AlGaN)’ün bir ince 
fim halinde yapılandırılması çalışma-
larını kapsamaktadır. Safire kıyasla alt 
katman bazında silikon karbür seçimi, 
yüksek kaliteli UV-C yarı iletken malze-

mesi eldesi yönünden daha verimli ve 
uygun maliyetli kabul edilmektedir. Bu 
durum materyallerin atomik yapıları-
nın birbirine yakın olarak eşleşmesinin 
önemini göstermektedir. Genellikle, 
alt katman ve ince filmin (atomik kris-
tal bünyesi bakımından) çok daha faz-
la yapısal benzerliği olması da yüksek 
kaliteli malzeme elde edilmesi işlemi-
ni kolaylaştırmaktadır. Böylece, kali-
teli malzeme yapımı sayesinde daha 
verimli ve performansı yüksek LED’ler 
de üretilmektedir. Safirin yapısal fark-
lılığı ise, üretilen malzemede çatlaklar 
ve düzensizlikler oluşturmakta aynı za-
manda çok defa ilave karmaşık işlem-
ler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Silikon karbür de uygun bir eşleşme 
sayılmamakta ancak, maliyetli ve ilave 
yöntemlere başvurmadan yüksek ka-
liteli malzeme üretimi sağlanabilmek-
tedir. Öte yandan, silikon karbür, ideal 
sayılan alüminyum nitrüre nazaran çok 
daha ucuz olduğundan seri üretim yö-
nünden uygun sayılmaktadır. Taşınabi-
lir hızlı tepkili suların dezenfeksiyonu 
ve sterilizasyonu çalışmaları, UV-C LED 
teknolojileri ve teknikleri geliştirilmesi 
araştırma projelerine öncülük eden 
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bilim insanlarının temel hedefini oluş-
turmaktadır. Diyotların dayanıklılığı, 
güvenilirliği ve küçük form faktörü ise 
kötü hıfzıssıhha koşulları devam eden 
temiz su yokluğu çeken dünyanın fa-
kir ülkeleri kapsamında beklenmedik 
değişimlere neden olacağı öngörül-
mektedir. Küresel COVID-19 salgın 
hastalığının birdenbire ortaya çıkması 
ise, söz konusu bilimsel araştırmala-
ra bir başka boyut kazandırmaktadır. 
Diğer taraftan, dünya ülkeleri koro-
navirüs pandemisi aşıları bulunması 
yanında COVID-19 salgını bilimsel te-
davi ve iyileştirme yöntemleri üzerine 
odaklanmış iken insanların ellerinde 
salgına karşı kendilerini savunmak ve 
korumak için dezenfeksiyon, dekon-
taminasyon, sterilizasyon, izolasyon, 
karantina ve sosyal teması kesme gibi 
az sayıda covid-19 önlemleri kalmak-
tadır. Bu bağlamda mevzu bahis Koro-
navirüs 2 global salgın hastalığı sınır-
landırılması tedbirleri arasında önemli 
yer tutan küresel UV-C LED teknikleri 
yaygınlaşması da beklenmektedir. Su-
ların sterilizasyonu, dezenfeksiyonu 
ve temizlenmesi için Koronavirüs 2 
hastalığı mücadelesi esnasında ultra-

viyole UV-C LED sistemleri uygulanan 
sahalarda insanların bulunmamasına 
özellikle dikkat edilmesi gerekmek-
tedir. Sonuçta, alışveriş ürünleri, tıbbi 
donanımlar ve sahaların mikroplardan 
temizlenmesi açısından UV-C LED tek-
nolojisi uygulamaları; ekonomik, dü-
şük maliyetli ve kimyasal kirliliği içinde 
barındırmayan alternatif bir yöntem 
olarak pandemi-küresel salgın korona 
virüslerinin öldürülmesi çerçevesinde 
insanlığın hizmetine ve gündemine 
yeniden gelmektedir. 

Kaynaklar:

• Predicted Inactivation Viruses of Re-

levance to Biodefense by Solar Radiation, 

C.David Lytle and Jose-Luis Sagripanti, Ame-

rican Society for Microbiology Journal of Vi-

rology, 2005.
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• İyonlaştırıcı Radyasyonların Biyolo-

jik Etkileşme Mekanizmaları, Ahmet Can-

güzel      Taner, Fizik Mühendisleri Odası 

FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2006.

• Atom, Radyoaktivite, Radyoizotop-

lar ve Radyasyon Türleri, Ahmet Cangüzel 

Taner,Fizik Mühendisleri Odası FMO Ya-

yınları, Faydalı Bilgiler, 2008.

• Evren, İnsan ve İyonlaştırıcı Radyas-

yonlar, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mü-

hendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı 

Bilgiler, 2010. 

• Yeni Kuşak Radyasyon Teknolojileri 

Uygulamaları ve Kobalt-60 (Co-60) Gama 

Işınlama Tesisleri, Ahmet Cangüzel Taner, 

Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, 

Faydalı Bilgiler, 2010.

• Fransa 2015 Paris Olası Birleş-

miş Milletler İklim Değişikliği Anlaşması 

Bağlamında Kanada 1987 BM Montreal 

Ozon Tabakası Protokolü Örneği, Ahmet 

Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası 

FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

• Temel Enerji Kaynağı Karbonsuz 

Yeni Nesil Nükleer Güç Santralleri NGS 

Üstünlükleri ve İyonlaştırıcı Radyasyon 

Teknolojileri Avantajları, Ahmet Cangü-

zelTaner, Fizik Mühendisleri Odası FMO 

Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2020.

• AIGaN Deep-Ultraviolet Light-E-

mitting Diodes Grown on SiC Substrate, 

Burhan K. SaifAddin, Abdullah S. Almog-

bel, Christian J. Zollner, Feng Wu, Bastien 

Bonef, Shuji Nakamura, Steven P. DenBa-

ars, James S. Speck, ACS Photonics, 2020.
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Güneş santrallarının sorunlu yanlarının 
giderilebilmesi için neler yapılabilir?

 Güneş santrallarının olumlu yan-
larının yanı sıra, zayıf ve sorunlu yan-
ları da bulunuyor. Bunların, santrallar 

planlanırken iyice incelenmesi, so-
runların giderilmesine ve ekosistemle 

uyumlu olarak kurulmasına katkıda 
bulunacaktır.

Güneş ışınlarından elektrik üretimi-
nin genellikle olumlu yanları biliniyor. 
Bizim de güneş santrallarının olumlu 
yanlarıyla ilgili olarak, daha önce ya-
yımlanmış bir dizi yazımız bulunuyor 
(Bkz. /1/). Güneş ışınlarından foto-
voltaik yöntemiyle elektrik üretiminin 
bilinen olumlu yanlarının yanı sıra pek 

bilinmeyen ya da üzerinde durulma-
yan bir dizi zayıf ve sorunlu yanlarının 
da önceden iyice incelenmesi, bunla-
ra çözümler aranması ilerideki büyük 
sorunları azaltacaktır. İlgili sorunlar, bu 
konularda dünyada bilim ve teknolo-
ji dallarında çalışan araştırmacılarca 
örnekleriyle açıklanıyor /2-4/. Bu ya-
zımızda, güneş santrallarının zayıf ve 
sorunlu yanlarını açıklayıp, bunlara 
bilim ve teknolojideki araştırmalarla 
Almanya’daki uygulamaların ışığında 
ne gibi çözümler getirilebileceğini ele 
alacağız.

Önce, güneş santrallarının olumlu 
yanlarını gözönüne alalım:

Yüksel	Atakan,	Dr.,	Radyasyon	Fizikçisi,	
ybatakan3@gmail.com,	Almanya	
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1. Kaynağı Güneş olduğundan tü-
kenmez, her gün yenilenen ve ücret-
siz bir enerj kaynağıdır

2. Çalışırlarken çevreye CO2 salın-
maz

3. Dünyanın her yerinde geniş alan-
lara kurulabildiği gibi evlerin çatıları-
na da kurulabilir.

Güneş santrallarının zayıf ve sorun-
lu yanları neler: 

1. Güneş santrallarının yılda ürete-
cekleri elektrik miktarı (verimi, kapa-
site faktörleri /3/), aynı kurulu güçteki 
diğer santrallara göre çok düşüktür. 
Aynı kurulu güçteki bir güneş santra-
lının, fosil yakıtlılara oranla yılda üre-
teceği elektrik miktarı: 1/3, nükleer 
santrallara oranla sadece: 1/5. Örne-
ğin 1.000 MWe kurulu güçte bir nük-
leer santral yılda ortalama 800 MWe 
karşılığı elektrik üretirken, aynı güçte-
ki güneş santralı yılda ortalama olarak 
Türkiye’de sadece 180 MWe karşılı-
ğı elektrik üretebiliyor (Almanya’da 
güneşli günler daha az olduğundan 
daha da az: 110 MWe).

2. Güneş santralları için çok geniş 
araziler / alanlar gerekiyor ve bu alan-

lara yerleştirilen yüzbinlerce güneş 
paneli nedeniyle ekosistem duruma 
göre az ya da çok değişiyor. Örneğin 
100 MWp (MegaWatt peak) kurulu 
gücündeki pek büyük olmayan bir 
güneş santralı için her biri 1,65m x 1m 
büyüklükte 200 Watt’lık 500.000 adet 
panel gerekiyor ve bunun için panel-
ler arası bırakılması gereken uzaklık, 
yan yollar vb. sonucu toplam olarak 
ortalama 200 Hektar (2 milyon m2)’lik 
bir alan gerekiyor (Bu ise, bir kent 
merkezi genişliğindeki 1,4 km x 1,4 
km’lik bir kare ya da 280 futbol sahası 
kadar bir alan).

3. Konya Karapınar’da /7/ planla-
nan 1.000 MWp kurulu güçteki gü-
neş santralında bu çeşit panellerden 
kullanıldığında 5 milyon adet panel 
için 2.000 Hektar ya da 20 milyon m2 
‘lik çok geniş bir alan gerekecektir 
(5 km x 4 km). Güneş santralının en 
çok % 18’lik düşük verimi nedeniyle 
yıl boyunca üretilen ortalama elekt-
rik enerjisi ise, 1.000 MWp’lık kurulu 
güçteki santraldan değil de sanki 180 
MWe’lık bir santraldan elde edilmiş 
kadar olacaktır: (1.000 MW x 0,18 x 
8.760h=1,57 TWh (TeraWatt Saat).
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4. Bir güneş santralının, diğer sant-
rallarla aynı elektrik gücüne ulaşa-
bilmeleri için çok sayıda güneş sant-
ralı gerektiğinden, bu sayıda uygun 
alanların ekosistemi pek bozmayacak 
şekilde bulunması gerekiyor (eski en-
düstri bölgeleri, eski hava alanları, yü-
zer güneş santralları, belirli bir oranda 
çözüm olabilir, araştırılmalıdır /1/). 

5. Bir güneş panelinin yapımı için 
kullanılmış olan enerjiyi, panel, ürete-
ceği elektrik enerjisiyle ancak 3 yıl-
da karşılayabiliyor. Güneş santralları 

kurulmadan önce, panellerin yerleş-
tirilebilmesi için, geniş toprak yüzeyi-
nin genellikle temizlenmesi (boyları 
büyük bitkilerin ve varsa ağaçların 
kesilmesi) gerekiyor. Ayrıca panellerin 
monte edildiği metal konsolların da 
toprağa kazılan, yerleştirilen beton ya 
da metal ayaklara (sütunlara) sabitlen-
mesi gerekiyor. Tüm bunlar ekosiste-
mi bozuyor (bitkilerin, böceklerin ve 
bunlarla beslenen kuşların ve diğerle-
rinin etkileneceğinin de düşünülmesi 
gerekiyor. 

Şekil 1-2: Her	yandan	hava	
akımının	sağlandığı,	yazları	sıcak	
toprağa	yapışmayan,	ekosistemi	
pek	bozmayan	güneş	enerjisi	
elektrik	üretim	çiftlikleri	(santralı).
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Şekil 3: Bir	güneş	panelinin	monte	
edileceği	konsol	için	uygun	olabi-
lecek	eğimi	ve	yerden	yüksekliği	
şekilde	gösteriliyor	(Almanya’dan	
bir	model).	Şekilde	gösterilen	eğimli	
fotovoltaik	güneş	panelinin	alçak	ucu	
yerden	0.8	-	2,2	m,	yüksek	ucu	yer-
den	3.1	–	4.5	m	yüksekte	olabiliyor.

6. Yukarıdaki nedenlerle güneş 
santralları geniş alanlar kapladığından 
bunların yapımında, montajında diğer 
santrallara oranla çok daha fazla mal-
zeme (beton ve demir) kullanılması 
gerekiyor . 

7. Panellerin yıkanıp temizlenmesi 
belirli aralıklarıla yapılmaz ise veriml-
leri düştüğünden çok daha az elektrik 
üretilebiliyor. Bu nedenle, geniş alan-
lara yayılan (örneğin her biri 200 hek-
tar kadar) güneş panellerinin yılda 1-2 
kez yıkanıp temizlenmesi için büyük 
miktarda su kullanımı ve suyun pom-
palarla yeraltından çekilmesi ve panel-
lerin yıkanması için de ayrıca pompala-
narak suyun geniş alana yayılabilmesi 

gerekiyor. Bu ise, fazla miktarda su ve 
elektrik enerjisi kullanımıyla sonuçlanı-
yor. 

8. Tek bir panelin temizlenmesi için 
gerekli sıvıların (solüsyonların) yanı 
sıra ortalama 1 litre su gerekiyor, bu 
100 MWp lik bir santraldaki 500.000 
panel için her yıkamada 500 ton su 
demektir . 

9. Panellerdeki güneş hücrelerinin 
25-30 yıl sonra verimleri iyice düştü-
ğünden ya da eskidiklerinden bun-
ların hurdaya çıkarılmaları gerekiyor. 
Ülkedeki yüzlerce güneş santralında-
ki milyonlarca panel için uygun depo 
yerleri kurulması gerekiyor 

10. Hurdaya çıkan panellerin içlerin-
deki kurşun, kadmiyum, antimon gibi 
zehirli maddelerin ve cam, aliminyum 
gibi panel malzemesinin geri dönü-
şümlerinin yapılması gerekiyor. 

11. Panellerin bazıları, 25-30 yıl-
lık normal sürelerinden çok önce de 
bozulabildiklerinden yenileriyle de-
ğiştirilmeleri gerekiyor (Aşırı sıcak ve 
soğuk hava koşulları, şiddetli dolu ve 
taşınmaları, yerleştirilmelerinde ort-
ya çıkan hasarlar gibi nedenlerle). 
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Deneyimler ortalama olarak toplam 
panel sayısının % 1-3 kadarının nor-
mal kullanım sürelerinden çok önce, 
bozulmalar sonucu hurdaya çıktığını 
gösteriyor.Bunların yenileriyle değiş-
tirilmesi ilerideki toplam hurda panel 

sayısını artırıyor. Bu nedenlerle güneş 
santralları, yukarıdaki zayıf noktalar 
ve olumsuzluklar önceden iyice ince-
lenerek ve giderilerek kurulabilirlerse 
ilerideki sorunların ortaya çıkmayaca-
ğı açıktır.

Şekil 4: Panellerle	
kaplanan	alanda,doğal	
bitki	örtüsünün	korun-
duğu	bir	örnek

Almanya’daki örneklerle sorunla-
ra bazı çözümler: 

1. Güneş santralları günde ortalama 
7,5 saat çalışabildiklerinden, özellikle 
aşırı güneşli günlerde üretilen elektri-
ğin kullanılmayan bölümünü depola-
yabilmek ve böylelikle santralın veri-
mini artırmak için çok sayıda büyük 
akü (pil) tesislerinin güneş santralları-
nın yanına kurulması. 

2. Güneş santralında özellikle yaz 
günleri üretilen aşırı elektrik enerjisiy-

le, alçak yerdeki bir havuzdaki suyun, 
yüksekteki bir havuza pompalanması 
ve daha sonra gerektiğinde suyun 
aşağıdaki havuza salınırken bir türbin-
den geçirilerek tekrar elektrik üretil-
mesi ve böylelikle santralın elektrik 
üretim veriminin artırılması

3. Panellerin yağmurla temizlenebil-
mesiyle verimlerinin artırılması, ayrıca 
ekosistemin olduğunca korunabilme-
si için panellerin yatay değil, çok sık 
olmayacak şekilde genellikle % 30 
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eğimli olarak yerden en az 1 m yük-
sekteki konsollara yerleştirilmesi (Bkz.
Şekiller). Böylelikle, panellerin altında 
hava akımı sağlanırken, bitki örtüsüyle 
ya da çiçeklerle beslenen arı ve diğer 
böceklerin doğal yaşamı pek bozul-
muyor ve sıcak toprağın ısı enerjisi de 
panellere daha az iletiliyor (Paneller 
çok ısınırsa, bunarın elekrik üretim 
verimi düşüyor)

4. Paneller satın alınırken kalite-
li olanların seçimi ve içinde ne gibi 
kimyasalların bulunduğunun sorulup 
belgelenmesine özen gösterilmesi 
ilerideki sorunları azaltıyor. Örneğin 
ince aliminyum çerçeveli paneller 
aşırı sıcaklık nedeniyle zamanla eğilip 
büküldüğünden, tüm panelin kırılıp 
bozularak işlevini görememesiyle 
sonuçlanabiliyor. Santral çalışırken 
(Paneller hurdaya çıkmadan çok önce 
de) panellerin bazıları, aşırı yağmur, 
dolu ve sıcaklık sonucu zamanla bo-
zulup çatlayabiliyorlar ve bunlardaki 
zehirli kimyasallar havaya, toprağa ve 
yeraltı sularına geçebiliyorlar /4-6/. 

5. İçlerinde çeşitli zehirli kimyasallar 
bulunan milyonlarca güneş panelin-
den 25-30 yıl sonra dağ gibi yükse-

lecek çöplerin zamanla çürümesiyle 
toprağa, bitkilere ve yeraltı sularına 
karışacak zehirli maddelerin sonunda 
çevredeki insanlara ulaşacağı düşü-
nülerek, en az zehirli maddeli olanları 
seçilmeli. 

6. Panellerdeki sadece zehirli mad-
delerin değil, panel yapısındaki cam, 
aliminyum, silisyum gibi tüm değerli 
maddelerin de ileride geri dönüşüm-
lerinin önceden planlanlanmasının 
önemi büyük. Almanya’da güneş 
santralları kurulurken lisanslama dö-
neminde, ilgili yasa ve yönetmelikler 
uyarınca, santralı kuran kurumun, 25-
30 yıl sonra hurdaya çıkacak panelleri 
sökeceği ve bunların depolanacağı 
yerleri açıklaması ve geri dönüşümle-
rinin yapılacağını kabul etmesi gereki-
yor. Bu, Türkiye’de de ilgili yönetmeli-
ğe alınmalı ve her güneş santralı için 
ruhsat (lisanslama) döneminde uygu-
lanmalı, ayrıca ruhsatsız çalışan santral 
kalmamalıdır. 

Sonuç

Güneş santralları kurulmadan önce 
yukarıda açıkladığımız sorunların iyice 
incelenerek çözümler getirilmesinin 
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önemi büyüktür. Yeni santralların, eski 
endüstri ve kömür ocak bölgelerinde, 
eski hava alanları gibi yerlerde kurul-
maları, baraj ve diğer sularda da yü-
zer güneş santralları yapılması ekosis-
temi pek bozmayacaktır. 

İleride ortaya çıkacak milyonlarca 
panelin de geri dönüşümleri planla-
narak Türkiye’de 20-30 yıl içinde dağ 
gibi yükselen panel çöplüklerinin, 
gitgide artarak ortaya çıkması önlen-
melidir /6/.

Not: Bu yazı, Bilim ve Gelecek dergisinin Nisan 2020 sayısında yayımlanmıştır: 
https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2020/04/06/gunes-santrallarinin-sorunlu-yanlarinin-giderile-
bilmesi-icin-neler-yapilabilir

Birimler (*) 

• 1 Watt: Elektrik güç birimi olup ‘Enerji 
aktarım (transfer) hızını’ gösteriyor (enerji 
değil, enerjiyle karıştırılmamalı!). Güç (W)= 
Ws/s 

• Enerji birimi: WattSaniye (Ws) = Güç 
(Watt) x Saniye (s). 1 WattSaniye (1Ws): 

• 1 saniyede üretilen ya da tüketilen 1 
Joule’lük enerji, elektrikte, 1 Ws’dir. 

• 1 Joule: Örneğin 100 gramlık çikolata 
paketini yerden 1m yukarıya kaldırmak için 
gereken enerji. 

• 1 WattSaat (1 Wh) = Güç (Watt) x Saat 
(h). 

• 1 kWh = 1000 Wh, 1 MWh= 1 Milyon 
Wh, 1 GWh= 1 Milyar Wh, 1 TWh= 1 Trilyon 
Wh= 1 Milyar kWh Örneğin 1 milyar 100 
Watt’lık ampulü 10 saat ya-kabilmek için 1 
milyar kWh’lık enerji gerekecek.

Kaynaklar:

• /1/ Herkese Bilim Teknoloji dergisinin 

(HBT)’nin Ocak-Mart 2020, 198, 206 sayılarnda yayın-

lanan güneş enerjisiyle ilgili diğer yazılarımız.

• /2/ Yüzer güneş santrılları, Y. Atakan, HBT 6 

Mart 2020

• /3/ Source: U.S. Energy Information Admi-

nistration (eia), International Energy Statistics De-

cember 23, 2015 to enhance description of capacity 

factors. 

• /4/ https://www.eia.gov/todayinenergy/de-

tail.php?id=22832https://ieefa.org/ieefa-report-tur-

key-turns-to-solar-power-to-boost-energy-indepen-

dence/ 

• /5/ https://www.forbes.com/sites/michaels-

hellenberger/2018/05/23/if-solar-panels-are-so-cle-

an-why-do-they-produce-so-much-toxic-waste/#1a-

90b1c8121c 5 

• /6/ https://docs.google.com/viewer?url=ht-

tps://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2018/06/

GUNES-PANELLERI-Atakan-30062018-1.pdf&em-

bedded=true&iframe 

• /7/https://www.enerjiatlasi.com/gunes/
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Temel Enerji Kaynağı Karbonsuz Yeni Nesil Nükleer Güç 
Santralleri NGS Üstünlükleri ve İyonlaştırıcı Radyasyon 
Teknolojileri Avantajları

 Güneş sistemi içinde bulunan yaşa-
nabilir yegȃne mavi gezegen dünyanın 
geleceği açısından küresel, yeşil, doğa 
dostu ve çevreci enerji üretim teknik-
leri kullanılması günümüz koşullarında 
elzem kabul edilmektedir. Yeryüzünün 
ısınması ve global iklim değişiklikleri 
mekanizmaları sorunların çözümü yö-
nünde Birlemiş Milletler (BM) üye ül-
keler nezdinde önemli çevre güvenliği 
çalışmaları yürütmektedir. Söz konusu 
uluslararası çevresel güvenlik faaliyet-
leri doğrultusunda, öncelikle küresel 
sera gazı emisyon miktarlarının sınır-
landırılması gelmektedir. Global sera 
gazı emisyonları, içinde özellikle kü-
resel karbondioksit salınımları limit-

lenmesi ehemmiyet kazanmaktadır. 
Dünya elektrik üretimi görünümü, ne 
yazık ki, çok büyük oranlarda global, 
fosil yakıtlı güç santralleri ünitelerine 
bağlı bir konumda bulunmaktadır. Fo-
sil yakıtlar; kahverengi düşük kaliteli 
linyit, kömür, petrol ürünleri ve doğal-
gaz yakan termik santraller ise, çevre-
ye yoğun karbondioksit emisyonları 
salmaktadır. Karbondioksit salımları 
maalesef atmosferde yaklaşık 100 yıl 
kadar kalmaktadır. Küresel metan gazı 
emisyonları, karbondioksit salınımları 
miktarlarına kıyasla 25 kat daha zarar 
vermekte ve havada 10 yıl boyunca 
etkisini sürdürmektedir. Dünya kar-
bondioksit konsantrasyonları artışları 

Ahmet Cangüzel Taner
Fizik	Yüksek	Mühendisi
	canguzel.taner@gmail.com
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nedeni ortaya çıkan küresel sıcaklık 
artışları 1,5 derece santigrat ile sınır-
landırılması hedeflenmektedir. Sanayi 
Devrimi ile birlikte günümüze kadar, 
dünya ortalama sıcaklık değeri 1 dere-
ce santigrat yükselmiştir. İnsanın nor-
mal vücut sıcaklığı 36,5 derece santig-
rat olduğuna göre vücut ateşi yarım 
derece santigrat arttığı zaman kişiler 
rahatsız olmaktadır. Aynı zamanda Ku-
zey, Güney Kutupları ve Tibet Yaylası 
buzullarının erimesi ile birlikte, dünya 
ağırlık merkezi değişime uğramakta-
dır. Böylece, global fay hatları tetik-
lenmesi ihtimaliyetleri ve küresel dep-
rem olasılıkları artmaktadır. Neticede 
dünya tedavi edilmesi gereken hasta 
konumuna ulaşmıştır. Küresel karbon-
dioksit konsantrasyonlarının 450 ppm 
ile limitlenmesi sınır değer kabul edil-
mektedir. Şu anda global karbondiok-
sit konsantrasyonları yaklaşık 420 ppm 
değerine kadar erişmiştir. Söz konusu 
kötü tablonun önlenmesi için küresel 
karbonsuzlaştırma teknolojileri kapsa-
mında baz yüklü karbonsuz yeni kuşak 
nükleer elektrik santralleri reaktörle-
ri ile çevre dostu yenilenebilir enerji 
kaynakları (YEK) odaklı rüzgar enerjisi 

santralleri RES üniteleri, güneş enerjisi 
santralleri (GES) kompleksleri ve hid-
roelektrik santraller (HES) sistemleri 
ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan, 
karbonsuz güneş bazlı nükleer füzyon 
tepkimeleri kökenli inovatif termonük-
leer elektrik santralleri teknolojik araş-
tırmaları olumlu yönde ilerleme kay-
detmektedir. Ayrıca, fosil yakıtlı klasik 
karayolu taşıtları yerine şarj edilebilir 
akülü uzun menzilli evrimsel elektrikli 
araçların kullanımı da giderek yaygın-
laşmaktadır. Fosil yakıt yakan özellikle 
de otomobilleri çalıştıran içten yanma-
lı motor üretimleri 2035 yılından iti-
baren durdurulacaktır. Baz yüklü yeni 
kuşak doğalgaz kombine çevrim sant-
ralleri kompleksleri karbondioksit sa-
lınımları ise, düşük kalorili linyit yakan 
termik santral üniteleri karbon salımla-
rı miktarlarına nazaran daha az olma-
sına rağmen muhtemel gaz türbinleri 
patlamaları tehlikeleri, doğalgaz boru 
hatları, metan gazı salımları ve sızıntı-
ları riskleri kaygı uyandırmaktadır. 

Gelecekte temel enerji kaynakları, 
fosil yakıtlı termik santraller tamamen 
terk edildiği takdirde baz elektrik kay-
nağı olarak sadece karbonsuz yeni 
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kuşak nükleer güç santralleri (NGS) 
işletilmesi sürdürülecektir. Karbonsuz 
çevreci YEK menşeli RES üniteleri rüz-
gar esmediği sürece, GES kompleks-
leri güneş ışınları yüzünü göstermedi-
ği zaman ve HES sistemleri barajlarda 
yeterli su potansiyeli olmadığı periyot-
lar zarfında güç üretimi gerçekleştire-
memektedir. Ayrıca, YEK menşeli RES 
kompleksleri, GES panelleri ve HES 
üniteleri çok geniş bir sahada elektrik 
üretimi yapmaktadır. Baz enerji kayna-
ğı NGS reaktörleri ise, çok daha küçük 
bir sahada % 90 gibi yüksek verimli 
olarak çalışmaktadır. Gerçekte nükleer 
güç reaktörleri % 100 verimi olmasına 
rağmen % 10‘luk bölümü nükleer re-
aktör kalbi soğutulması için kullanıl-
maktadır. Bir başka deyimle, 1000 MW 
kapasiteli nükleer güç santrali (NGS), 
gerçekte enerji üretimi verimi son de-
rece yüksek 900 MW elektrik üretimi 
gerçekleştirmektedir. Çevre dostu rüz-
gar enerjisi santralleri (RES) elektrik 
üretim verimi % 35 ve güneş enerjisi 
santralleri (GES) panelleri güç üretimi 
verimi ise takribi % 20 civarında sey-
retmektedir. Elektrik üretiminde kulla-
nılan çeşitli yakıtların enerji eşdeğeri, 

kilogram başına megajul olarak aşa-
ğıdaki tabloda verilmektedir. Doğal 
uranyum enerji eşdeğeri, dev farkla 
dikkat çekmektedir. Bu durumda, kü-
resel fosil yakıt yakan elektrik santral-
lerinin kapatılması halinde inovasyona 
dayalı nükleer füzyon santrallerinin 
elektrik üretimleri devreye girinceye 
kadar dünyanın sürdürülebilir temel 
enerji kaynağı ihtiyacı karşılanması 
karbonsuz uranyum yakıtlı yeni nesil 
nükleer fisyon reaktörleri ve gelecek-
teki toryum kaynaklı evrimsel nükleer 
güç santralleri (NGS) sayesinde olası 
kabul edilmektedir.  
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Öte yandan, büyük kapasiteli klasik 
nükleer güç santrali üniteleri içeriğin-
de son kırk yıl zarfında üç adet nükleer 
yakıt erimesi (nuclear meltdown) kaza-
ları vuku bulmuştur. Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD), 1979 yılı Pensilvanya 
Three Mile Island nükleer santral kaza-
sı, 1986 Ukrayna Chernobly (Çernobil) 
NGS felaketi ve 2011 Japonya Fukus-
hima Daiichi (Fukuşima Daiçi) nükleer 
elektrik reaktörleri kazaları meydana 
gelmiştir. İlk iki konvansiyonel nükleer 
santral kazası; nükleer teknolojik zafi-
yet, son Japon nükleer yakıt erimesi 
kazaları ise, deprem ve tsunami süpür-
tü dalgaları tabii afetleri neticesi oluş-
muştur. Mevzu bahis, nükleer santral 
kazaları önlenmesi bağlamında küre-
sel nükleer güvenlik ve radyasyon gü-
venliği mevzuatları ile nükleer santral 
kompleksleri lisanslandırılması ciddi 
dönüşüm süreci geçirmiştir. Diğer ta-
raftan, inşaatları uzun süren çok büyük 
kapasiteli evrimsel nükleer santraller, 
ilk yatırım maliyetleri yüksekliği ise 
YEK tabanlı RES ve GES kompleksleri 
rekabeti ortamını güçleştirmektedir. 
Bunun için daha kısa sürede faaliyete 
geçen aynı zamanda ilk yatırım mali-

yetleri düşük olan ileri küçük modüler 
reaktörler (Advanced Small Modular 
Reactors - SMR) yapımı ve mini nükleer 
santraller inşaatı ve yüzer nükleer güç 
santrali kurulması çalışmaları  da gide-
rek yaygınlaşmaktadır. Böylece, doğa 
dostu YEK odaklı GES ve RES ünite-
leri ile temel elektrik kaynağı karbon-
suz, yenilikçi nükleer enerji santralleri 
kompleksleri rekabet eder konuma 
gelmektedir. 

NGS gelişimi sürecine paralel olarak 
ilerleyen radyasyon teknolojileri uygu-
lamaları ile insanlığın hizmetine çok 
ciddi katkılar sunulmaktadır. İyonlaştı-
rıcı radyasyonlar teknolojileri çalışma-
ları, Gama Işınlama Tesisleri ve Elekt-
ron Demeti (electron beam) Işınlama 
Cihazları vasıtasıyla yürütülmektedir. 
Gama Işınlama Tesisleri, nükleer sant-
raller ünitelerinin yüksek nötron akıları 
kanalıyla üretilen kobalt - 60 (Co-60) 
ve sezyum - 137 (Cs-137) yapay radyo-
aktif kaynakları ile çalışmaktadır. Co-
60 radyoaktif kaynağı 5 yıl yarı ömürlü, 
Cs-137 radyasyon kaynağı 30 yıl yarı 
ömürlüdür. Cs-137 daha yüksek yarı 
ömürlü olmasına karşın Co-60 radyas-
yon kaynakları tercih edilmektedir. Toz 
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halindeki Cs-137 paslanmaz çelik (sta-
inless steel) çubuklar içine yerleştiril-
mesine rağmen Amerika’da meydana 
gelen kazada radyoaktif kaynakların 
korunduğu havuz suyunda kolayca 
eriyen Cs-137 radyasyon sızıntısı ile 
yaklaşık 50 ton suyun radyoaktif kon-
tamine olması sonucu sezyum -137 
kaynaklı Gama Işınlama Tesisi tama-
men kapatılmıştır. Seramik yapılı çift 
paslanmaz çelik kaplı çubuk içindeki 
Co-60 radyoaktif kalemleri kontami-
nasyon riski olasılığı ise, çok düşük 
düzeydedir. Ayrıca, Co-60 kaynakları 
gama ışınları enerjisi Cs-137’ye kıyas-

la yaklaşık iki kat daha yüksek oldu-
ğu için malzeme ışınlama süreleri de 
yarı yarıya düşmektedir. Bu durumda 
Co-60 kullanan Gama Işınlama Tesis-
leri yoğun rağbet görmektedir. Küre-
sel tek kullanımlık tıbbi malzemelerin 
endüstriyel sterilizasyonu işlemlerin-
de ETO Tesisleri, Gama Işınlama ve 
Elektron Demeti Hızlandırıcısı Tesisle-
ri faaliyet göstermektedir. 

Etilen Oksit (EtO) Gazı Tesisi, Gama 
ve Elektron Demeti Tesisleri Endüst-
riyel Parametreleri aşağıdaki tablolar-
da işaret edilmektedir.
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Tesis maliyetleri, işletme, çevre, ka-
muoyu görüşü, üretim, bakım, işlem 
güvenilirliği, arz güvenliği, sterilite te-
mini ve ürün seçimindeki serbestlik kri-
terleri faktörleri ayrı ayrı puanlandırıl-
mıştır. Radyasyon giriciliği mükemmel 
olan Co-60 Gama Kaynakları Işınlama 
Tesisleri ve Elektron Hızlandırıcıları 
Işınlama Tesisleri, sterilite temini pers-
pektifi bağlamında performansları-
nın yüksekliği ile dikkat çekmektedir. 
Tablolardaki her faktörün değerlen-
dirme sonucu toplam ağırlık puanları 
bazında sistemlerin hesaplanan per-
formans değerlendirilmesi sonuçları; 
ETO Tesisi 106, Gama Işınlama Tesisi 
137 ve Elektron Demeti Işınlama Te-
sisi ise 166 olarak en yüksek puana 

ulaşmaktadır. 

Diğer taraftan, gıda sektöründe 
ürünlerin korunması ve gıda madde-
leri üzerinde gıda kaynaklı hastalıkla-
rın kontrolü için etkin bir yöntem olan 
gama ışınlama teknikleri, hızla artan 
dünya nüfusunun sağlıklı beslenmesi 
için çok önemli katkılar sunmaktadır. 
Radyasyonla gıda ışınlanması teknik-
leri sayesinde gıda zehirlenmelerine 
neden olan hastalık yapıcı mikroorga-
nizmaların zararsız hale getirilmesi, gı-
dalarda bozulma ve çürümeye neden 
olan mikroorganizmaların öldürülme-
si, sebzelerde filizlenmenin önlen-
mesi, meyvelerde olgunlaşmanın ge-
ciktirilmesi, tahıl ürünleri, baklagiller 
ve baharatlar ile sebzelerde böcek-
lenmenin önlenmesi sağlanmaktadır. 
Ayrıca, günümüz şartlarında atılabilir 
tek kullanımlık tıbbi ürünler sterilizas-
yonu da son derece önem taşımakta-
dır. Tek kullanımlık tıbbi malzemelerin 
sterilizasyonu endüstriyel uygulama-
ları temelinde iki tip yüksek enerjili 
radyasyon çeşitleri ya da ışın kayna-
ğı türleri kullanılmaktadır. Bunlardan 
birini gama ışıması yapan kobalt-60 
(Co-60) veya sezyum-137 (Cs-137) 
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gibi radyoaktif izotoplar ve bir diğeri-
ni de yüksek enerjili elektronların üre-
tildiği elektron demeti hızlandırıcıları 
oluşturmaktadır. Halk arasında genel 
bir kaygı olan şu noktayı açıkça belirt-
mek gerekir ki; bu iki tip birbirinden 
tamamen farklı iyonlaştırıcı radyasyon 
cihazları ve iyonlayıcı radyasyon kay-
nakları ile ışınlanan maddeler kesin-
likle radyoaktif madde ya da radyo-
izotop kaynak ve radyasyon kaynağı 
haline dönüşmezler. 

Radyoizotoplar, radyoaktif element-
ler, radyoaktif maddeler ve iyonlaştı-
rıcı radyasyon kaynakları olabilmeleri 
için, gerekli olan iyonlayıcı radyasyon-
larla ışınlanma enerjileri, kritik enerji 
olan 10 MeV’in çok altında bulunması 
nedeniyle radyasyona maruz bırakılan 
malzemeler ve gıda ürünleri radyas-
yonla ışınlanma sonucu hiçbir şekilde 
radyoaktif hale dönüşemezler ve ışın-
lanan ürünlerde herhangi bir radyoak-
tivite ile radyoaktif kalıntı, radyasyon 
kirliliği, nükleer kirlilik ve nükleer kon-
taminasyon oluşturamazlar. Sonuçta, 
nükleer transmutasyonlar, nükleer dö-
nüşümler ve nükleer transformasyon-
lar, sadece ışınlama enerjisi 10 MeV’in 

üzerindeki iyonlaştırıcı radyasyonlarla 
ışınlanmalar ile nükleer reaktör komp-
leksleri içinde gerçekleşmektedir.
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Bilimsel	Oyunlar

Hayat Oyunu ve Hücresel Otomotonlar 
(ya da: Conway ve Wolfram)

Dr.	Emre	S.	Taşcı
Fizik	Müh.	Bölümü,	Hacettepe	Üniversitesi

Ders/iş çok mu sıkıcı? 

Telefonunuzun uzağında 

mısınız? 80’lerde misi-

niz? Önünüze kareli bir 

kağıt çekin, karelerden 

bazılarını karalayıp 

rastegele öbekler oluş-

turun, mesela:

Resim 1: Basit 
bir başlangıç 
(ama tetris 
değil!)

Tek kişilik oyunumuz neredeyse hazır, geriye kalan, bir sonraki aşamada neler olacağına 
dair, her bir karenin komşu sayısına göre tanımlanan üç tane -çok- basit kural:

1. İki veya üç canlı (siyah kareler) komşusu olan canlı kareler bir sonraki aşamada 
yaşamaya devam eder.
2. Üç canlı komşusu olan ölü kareler bir sonraki aşamada yaşamaya başlar.
3. İki canlı komşudan az veya üç canlı komşudan fazla canlı komşusu olan canlı kareler 
ölürler.
Bu kuralları örneğimizde uygulayarak yukarıdaki resimde her bir karenin kaç canlı komşu-
su olduğunu belirtip, neler olacağını işaretleyelim:
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Resim 2: Komşu komşu huu!

Kurallar gereği, ‘3’ olan kareler 
bir sonraki aşamada canlanı-
yorlar (yani siyah oluyorlar), 
‘2’ olan kareler canlılarsa canlı, 
ölülerse ölü kalıyorlar (yani 
renk değiştirmiyorlar), bu ikisi 
dışındaki tüm karelerse ölüyor-
lar (beyaz oluyorlar). Onu da 
gösterelim:

Resim 3: İkinci aşama

Bu haliyle çok da ilginç görünmüyor ama bir sonraki aşamada tek 
noktanın “öldüğünü”, çizginin 1. aşamadaki haline döndüğünü, ka-
renin aynı o şekilde kare olarak kaldığını, dikdörtgeninse altıgene 
benzer bir “bal peteği”ne dönüştüğünü kontrol edebilirsiniz. Bazı 
desenler birkaç elde yok olur, bazıları kararlı bir hale gelir, bazıla-
rı ise giderek evrilir “Yaşam Oyunu”nda.
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Matematikçi John H. Conway’in 

1960’ların sonunda geliştirdiği bu sis-

tem, sonrasında karmaşık yapıların 

davranışlarının incelenmesinde büyük 

kolaylıklar sağladı. Kuralların basit 

oluşunun, hem uygulamasında kolaylık 

sağlaması, hem de esneklik kazandır-

masından ötürü kısa fizikçilerin  de 

ilgisini çekti. Richard Feynman ve W. 

Daniel Hillis’in MIT’de başlattıkları, 

“Thinking Machines” şirketinin tek 

ürünü “Bağlayıcı Makine”de (Conne-

ction Machine) ilk çalıştırılan prog-

ram Conway’in Yaşam Oyunu olmuştu 

(1985). Feynman’ın ilgisi sonrasında 

kuantum bilgisayarlarına kaydıysa 

da, şirkete takılan Stephen Wolf-

ram adındaki genç fizikçilerden biri, 

yaşam oyununun da dahil olduğu hüc-

resel otomotonlardan derinden etki-

lenmişti.

Burada bir zaman atlaması yapıp 

günümüze, hatta geçtiğimiz nisan 

ayına gelelim: 11 Nisan’da Conway’i 

82 yaşında kaybettik. 14 Nisan’da 

ise Stephen Wolfram bütün fiziği, 

evreni, hayatın anlamını ve her şeyi 

hücresel otomotonlarla çözme serü-

veninde çok büyük bir adım attığını 

heyecanla dünyayla paylaştı. 2002 

yılında yayınladığı “Yeni bir çeşit 

bilim” (A new kind of science) adını 

verdiği bin sayfalık kitabında pek çok 

değişik kuraldan türettiği gelişim-

leri dipten ve derinden incelemişti. 

Stephen Wolfram, egzantrik bir 

insan – kendisi geliştirdiği Mathe-

matica yazılımıyla biliniyor, aynı za-

manda Amerika’nın en prestijli Ma-

cArthur bursunu alan en genç bilim 

insanı; hakkında yazıldığı kadarıyla 

zeki fakat anlaşması zor bir insan: 

şimdiye kadar klavyesine bastığı her 

tuşun, yaptığı her telefon konuşma-

sının kaydını tutmak gibi takıntıları 

var (sonra bunları da derinden analiz 

ettiğini söylemeye bilmem gerek var 

mı). Ama en büyük tutkusu her daim 

hücresel otonomlar oldu. En büyük 

işleri arasında hücresel otonomların 

hem Turing uyumlu, hem de Von Neu-

mann evrensel bilgisayar olduğunu 

ispatlaması var, onun gözünde yaşam 

oyunu her şeyi çözecek bir formülün 

anahtarı...
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Sizce yaşam oyunu’nun henüz hâlâ 

yeterince geliştirilmemiş ya da tam 

anlaşılmamış olma ihtimali var mı? 

Belki bir yerlerde keşfedilmeyi 

bekleyen bir teori vardır?

Hayır, hatta bence aşırı-geliştirilmiş 

durumda. Yaşam oyunu’yla ilgimi çe-

kemezsiniz.

Ama Stephen Wolfram hücresel 

otonomlarla epey ilgili görünüyor. 

Her şeyin geleceğinin bu olduğu 

kanısında...

Bence yanılıyor. Ve bu şekilde düşün-

mesi beni çok şaşırtıyor çünkü he-

sapta fizik okumuş. 

“Hesapta” lafını kullanmamalıydım, 

kusura bakmayın. Evrenin -en azın-

dan pek çok yetkin fizikçinin inandığı 

üzere- deterministik olmayan bir 

düzende çalıştığının farkında olmalı. 

Ve yaşam oyunu’nun da olduğu gibi, 

hücresel otonomlar tamamıyla deter-

ministik. (...) [Stephen Wolfram’la] 

uzun bir zaman önce görüşmüştük 

ve çok dostaneydi. Yaşam oyunu ile 

derinden ilgiliydi. Onunla ve bir arka-

daşı ile bir konferans için geldiğimiz 

Marsilya yakınlarında bir yerde deni-

ze doğru yürüdüğümüzü, sahilde bir 

saat kadar geçirdikten sonra konu-

şa konuşa aynı yoldan döndüğümüzü 

hatırlıyorum. Temel olarak hücresel 

otonomlar hakkındaydı konuşmamız 

ama bunun yanında felsefe ve diğer 

şeylerden de bahsetmiştik. Sonra 

uzun bir zaman kendisiyle görüş-

medik ve on yıl kadar önce de ara-

mızda çok hoş olmayan bir tartışma 

yaşandı. Sonra geçen sene, Martin 

Gardner’ın yaşamı ile ilgili bir kut-

lamada tekrar bir araya geldik ve 

anında ilginç, entelektüel konularda 

gayet rahat bir şekilde konuşmaya 

başladık. Bu aslında bir yandan da 

çok ilginç çünkü kurduğu şirketle 

milyonlarca dolar kazandı ve gerçek-

ten iyi işler yapıyor. Bu arkadaş bana 

hiç etkilenmeden bir ya da iki milyon 

dolar verebilecek seviyede. Wolf-

ram’ın teorilerinin sağlam olduğunu 

düşünmüyorum. Kitabı çok ilginç ama 

evrenin bu şekilde açıklaması – doğ-

ru düşüncede olduğunu sanmıyorum 
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çünkü kuantum mekaniğinden benim 

anladığım bir şeyi o anlamıyor. Pek 

çok fizikçi bunu anlamıyor. Bunu anla-

mış olmanın erdemi üzerine filan bir 

şey iddia etmeyeceğim. (...) Büyük, 

cansız şeyler dair olanlar öngörülebi-

lir. Buradaki ağaç bahçede dolaşmaya 

başlamayacak. Bina, umut ediyorum 

ki, bir anda çökmeyecek. Fizik cansız 

şeylere dair yüksek oranda bir öngö-

rüm sağlıyor. Ama canlı nesnelerdeki 

durum, örneğin bahçede yürüyen, 

köpeğini gezdiren insanlar, bana o 

kadar öngörülebilir gelmiyor. Bunun 

böyle olmadığını ben ispatlayamam; 

kimse de ispatlayamaz.

 (“John Conway ile Röportaj”dan, 

Dierk Schlecher, 2013)

Sonuçta, yaşam oyunu, Conway için 

bir oyuncaktı, ilginç bir oyuncak ama 

eninde sonunda bir oyuncak. Daima 

bu oyunla anılmaktan bıkmıştı. Wolf-

ram içinse hayatın anlamı oldu.

Belki Wolfram açıklamayı yapmak 

için yıllardır bu ayı bekliyordu, belki 

Google Conway’i haksız çıkardı, belki 

cüssemizden dolayı elektronlardan 

ziyade ağaçlara, binalara yakınız: He-

isenberg’den uzakta, Kant’a yakın...

Kaynakça:
1. Martin Gardner, “Mathematical Ga-
mes: The fantastic combinations of John 
Conway's new solitaire game ‘life’”, Scien-
tific American 223 120 (1970)  http://dx.
doi.org/10.1038
2. W. Daniel Hillis, “Richard Feyn-
man and the Connection Machine”, Phy-
sics Today 42 78 (1989) https://doi.
org/10.1063/1.881196
3. Dierk Schleicher, “Interview 
with John Horton Conway”, Notices of 
the American Mathematical Society 60 
567 (2013) https://www.ams.org/noti-
ces/201305/rnoti-p567.pdf

Yaşam Oyunu Uyarlamaları/Benzetimleri:
•  https://copy.sh/life/  (Biraz detaylı 
ama epey iyi)
•  http://pmav.eu/stuff/javasc-
ript-game-of-life-v3.1.1/  (Daha basit, 
kolay kullanım)
•  https://copy.sh/life/?gist=f-
3413564b1fa9c69f2bad4b0400b8090&s-
tep=512  (Dijital saat
uyarlaması)

Yaşam Oyunu Hakkında:
•  http://www.conwaylife.com/wiki/
Main_Page  (Yaşam Oyunu Hakkında her 
şey)
• Durgunlar: http://www.conwaylife.
com/wiki/List_of_common_still_lives
• Peryodikler: http://www.conwaylife.
com/wiki/List_of_common_oscillators
• Uzay Gemileri: http://www.conwayli-
fe.com/wiki/List_of_spaceships
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ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE ÖDÜLLÜ MANTIK SORUSU

Değerli arkadaşlar,

bu sayımızda öğrenci üyelerimize ödüllü mantık sorusu hazırladık. 

Bundan sonraki sayılarımızda da bunu sürdürmeyi düşünüyoruz. 

Soruya ilk açıklamalı cevabı veren ve fmo@fmo.org.tr adresine 

gönderen öğrenci üyemize 1 TB kapasiteli HD vereceğiz. 

Bu sayının sorusu şöyle:

Bir otlaktaki otları;
9 İnek 4 günde bitiriyor
8 İnek 6 günde bitiriyor

Peki… 
7 İNEK KAÇ GÜNDE BİTİRİR?
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TMMOB'den	Haberler

 TMMOB Yürütme Kurulu ile Oda Baş-
kanları ortak toplantısı 22 Nisan 2020 
tarihinde uzaktan katılımlı olarak ger-
çekleştirildi. Toplantıda gündemdeki 
gelişmeler ve 1 Mayıs 2020 hazırlıkları 
değerlendirildi.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yöne-
tim Kurulu 2. Başkanı Selçuk Uluata, Yü-
rütme Kurulu Üyeleri Tores Dinçöz, Asi-
ye Ülkü Karaalioğlu, Mehmet Besleme, 
Niyazi Karadeniz, Ayşegül Oruçkaptan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalettin Kü-
çük ve Deniz Kimyon, TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül; Oda Başkanları 

Hülya Küçükaras (BMO), Baran Bozoğ-
lu (ÇMO), Gazi İpek (EMO), Abullah 
Zararsız (FMO), Feramuz Aşkın (Gemi 
Mak. İşletme MO),  Salih Bostancı (GE-
MİMO), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), 
Orhan Kasap (HKMO), Emrah Kaymak 
(İÇMİMO), Cemal Gökçe (İMO), Şev-
ket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan 
(JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yük-
sel (Maden MO), Yunus Yener (MMO), 
İrfan Türkkolu (Met. Malz. MO), Fırat 
Çukurçayır (Meteoroloji MO), Sinan Tü-
tüncü (MO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Ay-
kut Üstün (TMO), Baki Remzi Suiçmez 
(ZMO) katıldı.

TMMOB Yürütme Kurulu ve Oda Başkanları Toplantısı

18 Nisan 2020
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Emek ve Bilim İle Kurulacak 
Yeni Bir Toplumsal Düzen İçin: 
Yaşasın 1 Mayıs!

1 Mayıs 2020 hazırlıkları kapsa-
mında bir araya gelen DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB ve 1 Mayıs Bileşenleri 
22 Nisan 2020 Çarşamba Günü saat 
12.00’da online basın toplantısı ile 1 
Mayıs programını açıkladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Emin Koramaz ve TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül'ün katıldığı tele-
konferans toplantısında okunan ortak 
açıklamasını buradan okuyabilirsiniz.

TMMOB Ankara İKK: Ankara’da 
Pandemi Dönemini Fırsata Çe-
virerek Gerçekleştirilen Kamu 

Yararına Aykırı Tüm Uygulama-
ların Takipçisiyiz

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Ku-
rulu, 18 Nisan 2020 tarihinde kazanılan 
hukuki mücadelelere ve devam eden 
dava süreçlerine rağmen Saraçoğlu 
Mahallesi ve 1. Derece Doğal Sit Alanı 
olan Güvenpark’ta inşaat çalışmalarına 
hazırlık olarak yapılan sondaj çalışma-
ları ile ilgili bir basın açıklamasını bura-
dan okuyabilirsiniz.

22 Nisan 2020

18 Nisan 2020

Emin Koramaz 
Güncel Gelişmeler 
Üzerine Yazdı: 
"Yarın Bizi 
Ne Bekliyor"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 17 
Nisan 2020 tarihli Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, 
AKP'nin uyguladığı politikaların yarattığı tehdit ve top-
lumsal muhalefetin sorumlulukları üzerine yazdı.

17 Nisan 2020
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http://www.tmmob.org.tr/icerik/emek-ve-bilim-ile-kurulacak-yeni-bir-toplumsal-duzen-icin-yasasin-1-mayis
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ankara-ikk-ankarada-pandemi-donemini-firsata-cevirerek-gerceklestirilen-kamu-yararina
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ankara-ikk-ankarada-pandemi-donemini-firsata-cevirerek-gerceklestirilen-kamu-yararina
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-guncel-gelismeler-uzerine-yazdi-yarin-bizi-ne-bekliyor
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TMMOB ve Bağlı Odalar Tarafından 
Kanal İstanbul Projesi Kapsamında Yapılan İhaleye Dava Açıldı

Kanal İstanbul ÇED Nihai Raporu’nda, 
Kanal İstanbul Projesi'nin koruma alanları 
ile kültür varlıklarına olumsuz etkileri veya 
bu alanlar üzerinde oluşturacağı tehditler 
göz önüne alınarak TMMOB ve bağlı Oda-
lar tarafından dava açıldı.

TMMOB'ye bağlı Odalar kurulduğu günden bu yana, kanunlara, bilime ve 
kamu yararına aykırı olan karar ve uygulamalara karşı gerektiğinde yasal süreç-
leri de izleyerek görevini yerine getirmekle ve somut davayı da bu nedenle aç-
maktadır.

16 Nisan 2020

"Ormanlarımızın Yönetimi ve 
Yangın Önleme Çalışmaları 
Özelleştirilemez"

Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yan-
gın söndürme uçaklarının da içinde 
yer aldığı 11 uçak ve 10 taşınmazın sa-
tış ihalesi hakkında, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafın-
dan basın açıklaması yapıldı.

13 Nisan 2020

Koramaz Emeklilerin Duru-
mu Üzerine Yazdı: "Emekçiler, 

Emekliler..."

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, 9 Nisan 2020 tarihli Bir-
gün Gazetesi'ndeki köşesinde, uygu-
lanan neo-liberal politikalar nedeniyle 
yoksulluğa terk edilen emeklilerin du-
rumu üzerine yazdı.

10 Nisan 2020
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http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-odalardan-kanal-istanbul-projesi-kapsaminda-yapilan-ihaleye-dava-acildi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/ormanlarimizin-yonetimi-ve-yangin-onleme-calismalari-ozellestirilemez
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-emeklilerin-durumu-uzerine-yazdi-emekciler-emekliler


51

Koramaz, Alınması Gereken Acil 
Önlemler Üzerine Yazdı: "Kamu 
Sağlığını Koruyacağız"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, 2 Nisan 2020 tarihli 
Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, ikti-
darın duyarsızlığı ve siyasal öncelikleri 
nedeniyle bir türlü alınmayan önlem-
lerle, ev- emek-meslek örgütlerinin ça-
baları üzerine yazdı.

3  Nisan 2020

TMMOB, Kanal İstanbul Projesi 
İçin Hazırlanan 
Plan Değişikliğine Dava Açtı

TMMOB, ekolojik bir yıkım öngören 
Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan plan 
değişikliğine ilişkin “Yürütmenin Durdu-
rulması ve İptali” istemiyle dava açtı.

31 Mart 2020

Koramaz, Salgın Ve Ekonomik 
Kriz Üzerine Yazdı: 
"Salgın Büyürken"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, 20 Mart 2020 tarihli 
Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, hü-
kümetin Koronavirüs (COVID-19) sal-
gınıyla mücadelesi ve açıklanan eko-
nomik tedbirler üzerine yazdı.

20 Mart 2020

Koramaz, Virüs Salgını Üzerine 
Yazdı: "Salgınla Mücadele ve 

Öğrendiklerimiz"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, 13 Mart 2020 tarih-
li Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, 
dünya çapında bir salgına dönüşen 
Koronavirüs Enfeksiyonu ile mücadele 
sırasında öğrendiklerimiz ve çıkardığı-
mız dersler üzerine yazdı.

13 Mart 2020
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http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-alinmasi-gereken-acil-onlemler-uzerine-yazdi-kamu-sagligini-koruyacagiz
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-kanal-istanbul-projesi-icin-hazirlanan-plan-degisikligine-dava-acti
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-salgin-ve-ekonomik-kriz-uzerine-yazdi-salgin-buyurken
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-virus-salgini-uzerine-yazdi-salginla-mucadele-ve-ogrendiklerimiz
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Koramaz Barış Mücadelesi 
Üzerine Yazdı: "Savaşa Hayır"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, 6 Mart 2020 tarihli Bir-
gün Gazetesi'ndeki köşesinde, Suri-
ye'de yaşanan çatışmalar ve yaşanan 
ölümler vesilesiyle ülkemizdeki barış 
mücadelesinin geçmişi ve bugünü 
üzerine yazdı.

7 Mart 2020

TMMOB Kadın Çalışma Grubu: 
Daha İyi Bir Gelecek Kadınlarla 
Mümkün Olacak…

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir ba-
sın açıklaması yaptı.

7 Mart 2020

Koramaz,
“3 Mart İş Cinayetlerine Karşı 

Mücadele Günü” 
Üzerine Yazdı: 

"İş Cinayetlerini Durduralım"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, 28 Şubat 2020 tarih-
li Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, iş 
cinayetlerine dikkat çekebilmek için 
TMMOB tarafından ilan edilen “3 Mart 
İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” 
vesilesiyle ülkemizde yaşanan iş cina-
yetleri ve kazaları hakkında yazdı.

2 Mart 2020
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http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-baris-mucadelesi-uzerine-yazdi-savasa-hayir
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-kadin-calisma-grubu-daha-iyi-bir-gelecek-kadinlarla-mumkun-olacak
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-kadin-calisma-grubu-daha-iyi-bir-gelecek-kadinlarla-mumkun-olacak
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-3-mart-cinayetlerine-karsi-mucadele-gunu-uzerine-yazdi-cinayetlerini-durduralim
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