
2021’in ilk söyleşisi Prof. Dr. Afif Sıddıki ile yapıldı 

FMO’nun 2021’deki ilk söyleşisine Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif Sıddıki konuk oldu. “Bakteri ve Virüslerin Ultraviyole Işınlarla 

Dezenfeksiyonu” başlıklı söyleşide FMO’nun UV ile ilgili Nisan 2020 tarihli basın açıklamasının 

önemini belirtti. “Henüz ortalıkta genel geçer bir genelge yoktu. UV-C nedir, UV-A nedir? Bunlar 

üzerinde UV lamba deniyordu ama UV lamba, solaryum lambası hatta disko lambası alıp evlerine 

takan çok insan vardı. O sırada FMO böyle bir duyuruda bulundu. Dedi ki; gözünüze dikkat edin, 

cildinize temas etmemesine, açık organlara temas etmesi durumunda yanıklara neden olur. Bu en 

azından ilk aşama oldu” ifadelerini kullandı. 

                     

UV-C, Kuzey Amerika’da 80 yıldır kullanılıyor  

Prof. Sıddıki, ulraviyole ışınların (UV) 1870’li yıllardan beri canlılar üzerindeki etkilerinin bilindiğini 

söyledi. UV-A ile UV-B’nin bronzlaşmada etkili olduğunu, UV-C’nin ise mikroorganizma ve patojenleri 

inaktive ettiğini kaydetti. UV-C’nin özellikle Kuzey Amerika’da 1940’lı yıllarda patentinin alınarak ürün 

hâline getirildiğini anlattı.  

“Sağlık çalışanımın hasta olmasını nasıl engellerim? 

Yoğun bakım ve karantina servislerinde hava ve yüzey dezenfeksiyonunun yapılması üzerine çalışan 

akademisyen Sıddıki, “En önemli araştırma konumuz; sağlık çalışanlarının üzerinden bu mikrobu nasıl 

temizleyebiliriz? Dolayısıyla sağlık çalışanımın hasta olmasını nasıl engellerim?” ifadelerini kullandı. 

Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını çıkardıklarında virüse enfekte olmaya açık hâle 

geldiğini dile getirdi. Pandemi döneminde en fazla risk altında olan sağlık çalışanlarını virüsten 

korumak için ekibiyle bir dezenfeksiyon kabini geliştiren Prof. Sıddıki, virüslerin 200 ile 280 

nanometre arasında UV-C ışınına maruz kalan virüslerin inaktif olduğunu belirtti. Virüsten korunmak 

için UV-C’nin kullanıldığı birçok yanlış uygulamaya dikkat çeken Sıddıki, “O kadar yanlış uygulamalar 

vardı ki kendi çocuklarının gözünün saatlerce göremediği durumlara sebep olmuş bir babayla 

konuştum. ‘Hocam UV-C lamba aldım Karaköy’den, onu fırına koydum, maskelerimizi içine attık, 

dezenfekte olur mu’? Dedim olur tabii olmasına da bunu yapmayın. ‘Ya hocam sorma, çocuklar fırının 

kapağını açmışlar, bakmışlar, sekiz saattir görmüyorlar.’ Bu derecede tehlikeli olabilecek bir şey. 

Doğrudan insan gözünün maruz kalmaması gerekir veya belli bir mesafeden belli bir dozun altında 

maruz kalması durumunda kalıcı hasar oluşmaz. Birkaç saat geçici körlük, gözde yanma, sulanma, 

kızarıklık gibi etkileri vardır. Zaten daha çoğu kalıcı hasara girer o tehlikeli” diye konuştu. Yurttaşları 



UV-C ışınıyla dezenfeksiyon yaptığını söyleyen kişilere karşı uyaran Sıddıki, yurttaşlara söz konusu 

kişileri Sağlık Bakanlığı’na şikâyet etmeye çağırdı. 

                                                                

Prof. Sıddıki: FMO’nun basın açıklaması ilk aşama oldu 

UV ışınlarının zararlarının önemine dikkat çeken Prof. Sıddıki, FMO’nun 22 Nisan 2020 tarihinde 

yaptığı UV Işınlarına ilişkin basın açıklamasını hatırlatarak şöyle konuştu: 

“Henüz ortalıkta genel geçer bir genelge yoktu. UV-C nedir, UV-A nedir? Bunlar üzerinde UV lamba 

deniyordu ama UV lamba, solaryum lambası hatta disko lambası alıp evlerine takan çok insan vardı. O 

sırada FMO böyle bir duyuruda bulundu. Dedi ki; gözünüze dikkat edin, cildinize temas etmemesine, 

açık organlara temas etmesi durumunda yanıklara neden olur. Bu en azından ilk aşama oldu ve 

önemli bir şey daha söylüyor başında. İyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon. En 

kaba tabiriyle ozon üreten ve üretemeyen. Ozon ise başlı başına bir dezenfektan ama aynı zamanda 

da kötü bir madde. Elimizi alkolle temizliyoruz ama bütün gün boyunca alkollü kovanın içinde 

tutmuyoruz. Çünkü belli bir dozun üzerine çıktığı zaman o artık benim hücreme de zarar vermeye 

başlar. Ozon da benzer şekilde yani ozon hiç kullanılmamalıdır, çok kötüdür değil. Hangi şartlar 

altında kullanılmalıdır?” 

                  

 

“Yüzde 100 dezenfeksiyon diye bir şey yok.” 

Prof. Sıddıki, bir firmanın yüzde 100 dezenfekte edici özelliğe sahip olduğunu iddia ettiği buzdolabını 

“Yüzde 100 dezenfeksiyon diye bir şey yok. Yüzde 100 sterilizasyon diye bir şeyin olabilmesi için o 

buzdolabının 300 saat falan UV-C maruziyeti yapması gerekiyor. Gölgelenen yerlere yüzde 100 



diyemezsiniz. Onun laboratuvar sonuçlarından anladığım kadarıyla belli bölgeleri yüzde 99 zaten, 

yanlış hatırlamıyorsam, antibakteriyel dezenfeksiyon yüzde 99,9 diyor. UV ışınımı ozon da üretiyorsa 

ve kapalı bir kapsa ve oradaki ozon miktarı 0.67 ppm’nin üzerindeyse yarım saat içinde COVID-19’a 

karşı etkili olduğunu biliyoruz. Bu şartları sağlayıp sağlamadığını ölçmek de biyoloji laboratuvarlarının 

vazifesi.” sözleriyle değerlendirdi. 

Hava dezenfeksiyonu işleminin iyi bir mühendislik uygulaması gerektirdiğini söyleyen Sıddıki, hava 

dezenfeksiyonunda yüzey dezenfeksiyonundan farklı olarak birçok parametre olduğunu belirtti. 

Türkiye’de bunun altyapısını geliştirmeye çalışan laboratuvarların olduğunu anacak bu deneyleri 

yapmanın kolay olmadığını vurguladı.  

“Ruhsatı olmayan şeyleri almasınlar.” 

Prof. Sıddıki, piyasada satılan UV-C LED’ler ile havanın sterilize edileceğini vadeden ürünlerin havayı 

sterilize edebileceğini ancak bu yapılırken verilen zararın bilinmesi gerektiğine işaret etti. UV-C 

LED’lerin ışıma güçlerinin çok düşük olduğunu vurgulayarak, “UV-C’yi bir fırının içine koydun, maskeni 

içine attın. Dezenfekte eder mi? Eder. Ama sen yanlışlıkla o kapağı açarsan kör olursun ya da gözün 

kaşınır bir şey olur. İşe yarar mı? Evet, işe yarıyor. Böyle uygulamalar da var. Ama bunun ruhsatı var 

mı yok mu buna bakın. Yani Sağlık Bakanlığı’nda 20’den daha fazla belki 40 tane hocamız profesörler, 

sahadan olan insanlar, teknisyenler, hava dezenfeksiyonu, su dezenfeksiyonu konusunda uzmanlar, 

toksikologlar, çevre mühendisleri, hocalar bir araya geldik dedik; ‘Ya arkadaş milletimiz zarar 

görmesin bundan.’ Nasıl görmesin? Şu şu kurallar. Bunu da bir ruhsata bağlayalım. Bağlandı. Ruhsatı 

olmayan şeyleri almasınlar. Çünkü yarın öbür gün kör kaldıklarında, cilt kanseri olduklarında hesap 

soracakları kim. Çantacılardan gidip bir şey almasınlar.” şeklinde konuştu. 

                     

“Doğru mühendislik uygulamalarıyla uygulanabilir” 

Alışveriş merkezlerindeki havalandırma sistemlerinin kanallarına UV-C konularak dezenfekte etmenin 

mümkün olduğunu ancak maliyetinin fazla olduğunu söyledi. “Ama mesela bir avmde uygulamak 

istiyorsanız 500 tane dükkâna tek tek bunları uygulamaya kalkarsanız inanılmaz maliyet. Ama 

havalandırma sistemine düzgün, sensörlü, kontrollü Sağlık Bakanlığı ya da biyolojik etkileri 

denetlenmiş bir şeyin maliyeti o kadar yüksek de değil, uygulanabilir doğru mühendislik 

uygulamalarıyla” dedi. 

Söyleşi https://www.youtube.com/watch?v=wjbVgVTghlQ&t=256s adresinden izlenebilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=wjbVgVTghlQ&t=256s


Afif Sıddıki kimdir? 

Afif Sıddıki, 1973 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fizik Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Bir yıl Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra, 1985 

yılında Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Klaus von Klitzing’in grubunda araştırma görevlisi 

olarak çalıştı. Würzburg Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. 

2008 yılında Türkiye’ye dönen Sıddıki, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Yrd. Doç. 

olarak göreve başladı. 2010 yılında Harvard Üniversitesi’ne “Ziyaretçi Profesör” olarak davet edildi.  

2011 yılında İstanbul Üniversitesi’nde kurulan Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı’nın bilimsel proje 

yürütücüsü olarak İstanbul’a yerleşti. 2014 yılında Ludwig-Maximilians Üniversitesi’ne deneysel 

çalışmalar yapmak üzere davet edildi, yaklaşık bir yıl burada bulunduktan sonra Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Fizik Bölümü Katıhâl Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi. 

2019 yılından beri ise Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 

Prof. Dr. Sıddıki’nin 80’e yakın bilimsel makalesi, 400’den fazla aldığı atıf, 300’e yakın verdiği davetli 

ya da katılımcı konuşması bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 


