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CEP TELEFONU CEP TELEFONU CEP TELEFONU CEP TELEFONU 
MISIR PATLATIR MI?MISIR PATLATIR MI?MISIR PATLATIR MI?MISIR PATLATIR MI?



Proje Hedef Sorusu:Proje Hedef Sorusu:Proje Hedef Sorusu:Proje Hedef Sorusu:
Cep telefonlarCep telefonlarCep telefonlarCep telefonlarıııı mmmmııııssssıııırrrrıııı patlatacak kadar patlatacak kadar patlatacak kadar patlatacak kadar 

radyasyon yayar mradyasyon yayar mradyasyon yayar mradyasyon yayar mıııı? Yayd? Yayd? Yayd? Yaydıııığıııı radyasyonun radyasyonun radyasyonun radyasyonun 
ççççevreye zararlarevreye zararlarevreye zararlarevreye zararlarıııı nelerdir? Radyasyon nelerdir? Radyasyon nelerdir? Radyasyon nelerdir? Radyasyon 
kkkküüüüresel resel resel resel ııııssssıııınmaynmaynmaynmayıııı ne kadar tetikler?ne kadar tetikler?ne kadar tetikler?ne kadar tetikler?



KKKKÜÜÜÜRESEL   ISINMA RESEL   ISINMA RESEL   ISINMA RESEL   ISINMA 
NEDiR?NEDiR?NEDiR?NEDiR?



Đnsanlar tarafnsanlar tarafnsanlar tarafnsanlar tarafıııından atmosfere salndan atmosfere salndan atmosfere salndan atmosfere salıııınan nan nan nan 
gazlargazlargazlargazlarıııın sera etkisi yaratmasn sera etkisi yaratmasn sera etkisi yaratmasn sera etkisi yaratmasıııı sonucunda sonucunda sonucunda sonucunda 
ddddüüüünya ynya ynya ynya yüüüüzeyinde szeyinde szeyinde szeyinde sııııcaklcaklcaklcaklıııığıııın artmasn artmasn artmasn artmasıııına kna kna kna küüüüresel resel resel resel 
ııııssssıııınma denir.nma denir.nma denir.nma denir.



Bu olay son 50 yBu olay son 50 yBu olay son 50 yBu olay son 50 yııııldldldldıııır iyice r iyice r iyice r iyice 
saptanabilir duruma gelmisaptanabilir duruma gelmisaptanabilir duruma gelmisaptanabilir duruma gelmiş ve ve ve ve öööönem nem nem nem 
kazanmkazanmkazanmkazanmıııışttttıııır. r. r. r. Đklim deklim deklim deklim değiiiişimi imi imi imi üüüüzerindeki zerindeki zerindeki zerindeki 
yaygyaygyaygyaygıııın bilimsel gn bilimsel gn bilimsel gn bilimsel göööörrrrüüüüş, , , , ““““son 50 yson 50 yson 50 yson 50 yıııılda lda lda lda 
ssssııııcaklcaklcaklcaklıııık artk artk artk artıııışıııınnnnıııın insan hayatn insan hayatn insan hayatn insan hayatıııı üüüüzerinde zerinde zerinde zerinde 
fark edilebilir etkiler olufark edilebilir etkiler olufark edilebilir etkiler olufark edilebilir etkiler oluşturduturduturduturduğuuuu””””
yyyyöööönnnnüüüündedir.ndedir.ndedir.ndedir.



BugBugBugBugüüüün in in in iççççin bilim in bilim in bilim in bilim ççççevrelerinde kevrelerinde kevrelerinde kevrelerinde küüüüresel resel resel resel 
ııııssssıııınmadan banmadan banmadan banmadan baş rolrolrolrolüüüün atmosferde n atmosferde n atmosferde n atmosferde 
karbondioksit orankarbondioksit orankarbondioksit orankarbondioksit oranıııınnnnıııın artmasn artmasn artmasn artmasıııına na na na 
babababağlanmaktadlanmaktadlanmaktadlanmaktadıııır. Her ne kadar atmosferdeki r. Her ne kadar atmosferdeki r. Her ne kadar atmosferdeki r. Her ne kadar atmosferdeki 
karbondioksit, yekarbondioksit, yekarbondioksit, yekarbondioksit, yeşil bitkilerin fotosentez il bitkilerin fotosentez il bitkilerin fotosentez il bitkilerin fotosentez 
olayolayolayolayıııında, karbondioksitin litosfer ynda, karbondioksitin litosfer ynda, karbondioksitin litosfer ynda, karbondioksitin litosfer yüüüüzeyinde zeyinde zeyinde zeyinde 
suda suda suda suda çöçöçöçözzzzüüüünmesiyle, atmosferden nmesiyle, atmosferden nmesiyle, atmosferden nmesiyle, atmosferden ççççekilmekte ekilmekte ekilmekte ekilmekte 
ise de, bu mekanizmalarise de, bu mekanizmalarise de, bu mekanizmalarise de, bu mekanizmalarıııın kapasitesinin n kapasitesinin n kapasitesinin n kapasitesinin 
üüüüzerinde karbondioksit salzerinde karbondioksit salzerinde karbondioksit salzerinde karbondioksit salıııınnnnıııımmmmıııı, gezegen , gezegen , gezegen , gezegen 
üüüüzerinde sera etkisi yaratmaktadzerinde sera etkisi yaratmaktadzerinde sera etkisi yaratmaktadzerinde sera etkisi yaratmaktadıııır.r.r.r.



KKKKÜÜÜÜRESEL RESEL RESEL RESEL 
ISINMAYA ETKISINMAYA ETKISINMAYA ETKISINMAYA ETKĐ

EDEN FAKTEDEN FAKTEDEN FAKTEDEN FAKTÖÖÖÖRLERRLERRLERRLER

Sera gazlarSera gazlarSera gazlarSera gazlarıııı

Fosil YakFosil YakFosil YakFosil Yakııııtlartlartlartlar

El Nino'nun El Nino'nun El Nino'nun El Nino'nun 
EtkisiEtkisiEtkisiEtkisi

DDDDüüüünya'nnya'nnya'nnya'nıııın Presizyon n Presizyon n Presizyon n Presizyon 
HareketiHareketiHareketiHareketi

GGGGüüüüneneneneşin Etkisiin Etkisiin Etkisiin Etkisi

Yapay NedenlerYapay NedenlerYapay NedenlerYapay NedenlerDoDoDoDoğal Nedenleral Nedenleral Nedenleral Nedenler



KKKKüüüüresel Isresel Isresel Isresel Isıııınma nma nma nma ÖÖÖÖnlemlerinlemlerinlemlerinlemleri
Bilim adamlarBilim adamlarBilim adamlarBilim adamlarıııı, k, k, k, küüüüresel resel resel resel ııııssssıııınmaya karnmaya karnmaya karnmaya karşıııı

ddddüüüünyaynyaynyaynyayıııı yeniden yeniden yeniden yeniden şekillendirmeye hazekillendirmeye hazekillendirmeye hazekillendirmeye hazıııırlanrlanrlanrlanııııyor. yor. yor. yor. 
BirBirBirBirççççok mok mok mok müüüühendis ve arahendis ve arahendis ve arahendis ve araşttttıııırmacrmacrmacrmacıııı, , , , 
““““geomgeomgeomgeomüüüühendislik projelerhendislik projelerhendislik projelerhendislik projeler”””” adadadadıııı verilen dev uzay verilen dev uzay verilen dev uzay verilen dev uzay 
aynalaraynalaraynalaraynalarıııı, suni bulut makineleri, okyanus , suni bulut makineleri, okyanus , suni bulut makineleri, okyanus , suni bulut makineleri, okyanus 
ggggüüüübreleme programlarbreleme programlarbreleme programlarbreleme programlarıııı ve benzeri projelerin, ve benzeri projelerin, ve benzeri projelerin, ve benzeri projelerin, 
ddddüüüünyaynyaynyaynyayıııı kurtaracak yegâne kurtaracak yegâne kurtaracak yegâne kurtaracak yegâne çöçöçöçözzzzüüüümler mler mler mler 
olduolduolduolduğuna inanuna inanuna inanuna inanııııyorlar. yorlar. yorlar. yorlar. ÖÖÖÖne ne ne ne ççççııııkan altkan altkan altkan altıııı proje; proje; proje; proje; 



Sentetik ASentetik ASentetik ASentetik Ağaaaaççççlarlarlarlar

SSSSüüüülflflflfüüüür r r r ÖÖÖÖrtrtrtrtüüüülerilerilerileri

Bulut KalkanBulut KalkanBulut KalkanBulut Kalkanıııı

Uzay AynalarUzay AynalarUzay AynalarUzay Aynalarıııı

Deniz OrmanlarDeniz OrmanlarDeniz OrmanlarDeniz Ormanlarıııı

Okyanus PompalarOkyanus PompalarOkyanus PompalarOkyanus Pompalarıııı



Kimi bilim adamlarKimi bilim adamlarKimi bilim adamlarKimi bilim adamlarıııı cep telefonlarcep telefonlarcep telefonlarcep telefonlarıııınnnnıııın n n n 
yaydyaydyaydyaydııııklarklarklarklarıııı radyasyon yradyasyon yradyasyon yradyasyon yüüüüzzzzüüüünden kullannden kullannden kullannden kullanııııldldldldııııklarklarklarklarıııı
bbbböööölgelerde slgelerde slgelerde slgelerde sııııcaklcaklcaklcaklıııığıııı arttarttarttarttıııırdrdrdrdııııklarklarklarklarıııınnnnıııı iddia iddia iddia iddia 
ediyor. Sediyor. Sediyor. Sediyor. Sııııcaklcaklcaklcaklıııığıııın artmasn artmasn artmasn artmasıııınnnnıııın da kn da kn da kn da küüüüresel resel resel resel 
ııııssssıııınmaya sebebiyet verdinmaya sebebiyet verdinmaya sebebiyet verdinmaya sebebiyet verdiği i i i ööööne sne sne sne süüüürrrrüüüüllllüüüüyor.yor.yor.yor.



Cep telefonlarCep telefonlarCep telefonlarCep telefonlarıııından ndan ndan ndan 
yayyayyayyayıııılan elektro manyetik lan elektro manyetik lan elektro manyetik lan elektro manyetik 
radyasyon bulunulan ortamda radyasyon bulunulan ortamda radyasyon bulunulan ortamda radyasyon bulunulan ortamda 
mevcut su kaynaklarmevcut su kaynaklarmevcut su kaynaklarmevcut su kaynaklarıııınnnnıııı
buharlabuharlabuharlabuharlaşttttıııırarak sera etkisini rarak sera etkisini rarak sera etkisini rarak sera etkisini 
oluoluoluoluşturan en turan en turan en turan en öööönemli unsur olan nemli unsur olan nemli unsur olan nemli unsur olan 
su buharsu buharsu buharsu buharıııı miktarmiktarmiktarmiktarıııınnnnıııı arttarttarttarttıııırabilir. rabilir. rabilir. rabilir. 
Bu da su buharBu da su buharBu da su buharBu da su buharıııı mantosunun mantosunun mantosunun mantosunun 
kalkalkalkalıııınlanlanlanlaşmasmasmasmasıııına ve dna ve dna ve dna ve düüüünyannyannyannyanıııın n n n 
ııııssssııııssssıııınnnnıııın artmasn artmasn artmasn artmasıııına sebep olabilir.na sebep olabilir.na sebep olabilir.na sebep olabilir.



Cep telefonlarCep telefonlarCep telefonlarCep telefonlarıııınnnnıııın bu n bu n bu n bu ııııssssıııı
oluoluoluoluşturma etkisi aynturma etkisi aynturma etkisi aynturma etkisi aynıııı zamanda zamanda zamanda zamanda 
insanlarinsanlarinsanlarinsanlarıııın vn vn vn vüüüücut cut cut cut ııııssssııııssssıııınnnnıııı da da da da 
yyyyüüüükseltmektedir. Vkseltmektedir. Vkseltmektedir. Vkseltmektedir. Vüüüücut, ycut, ycut, ycut, yüüüükselen bu kselen bu kselen bu kselen bu 
fazla fazla fazla fazla ııııssssııııdan kurtulmak idan kurtulmak idan kurtulmak idan kurtulmak iççççin radyo in radyo in radyo in radyo 
dalgalardalgalardalgalardalgalarıııı şeklinde ortama eklinde ortama eklinde ortama eklinde ortama ııııssssıııı
vermektedir.vermektedir.vermektedir.vermektedir.



Bir diBir diBir diBir diğer er er er öööönemli konu ise; cep telefonu nemli konu ise; cep telefonu nemli konu ise; cep telefonu nemli konu ise; cep telefonu 
iletiiletiiletiiletişimi iimi iimi iimi iççççin kurulan ve hin kurulan ve hin kurulan ve hin kurulan ve hüüüücresel sistemle cresel sistemle cresel sistemle cresel sistemle 
ççççalalalalıııışan baz istasyonlaran baz istasyonlaran baz istasyonlaran baz istasyonlarıııı adeta bir elektro adeta bir elektro adeta bir elektro adeta bir elektro 
manyetik kalkan gibi davranarak gmanyetik kalkan gibi davranarak gmanyetik kalkan gibi davranarak gmanyetik kalkan gibi davranarak güüüüneneneneşten ten ten ten 
gelen gelen gelen gelen ıııışıııınlarnlarnlarnlarıııın dn dn dn düüüünya tarafnya tarafnya tarafnya tarafıııından geri ndan geri ndan geri ndan geri 
yansyansyansyansııııttttıııılmaslmaslmaslmasıııınnnnıııı engelliyor ise bu da kengelliyor ise bu da kengelliyor ise bu da kengelliyor ise bu da küüüüresel resel resel resel 
ııııssssıııınma inma inma inma iççççin bir bain bir bain bir bain bir başka sebep gibi dka sebep gibi dka sebep gibi dka sebep gibi düüüüşüüüünnnnüüüülebilir. lebilir. lebilir. lebilir. 



AmaAmaAmaAmaçççç;;;;
Bu deneyde amaBu deneyde amaBu deneyde amaBu deneyde amaçççç cep telefonlarcep telefonlarcep telefonlarcep telefonlarıııınnnnıııın n n n 

sandsandsandsandıııığıııımmmmıııız kadar tehlikesiz olmadz kadar tehlikesiz olmadz kadar tehlikesiz olmadz kadar tehlikesiz olmadıııığıııınnnnıııı, , , , 
yaydyaydyaydyaydııııklarklarklarklarıııı radyasyonun gradyasyonun gradyasyonun gradyasyonun göööözlenebilecek zlenebilecek zlenebilecek zlenebilecek 
ddddüüüüzeyde olduzeyde olduzeyde olduzeyde olduğunu gunu gunu gunu gööööstermektir.stermektir.stermektir.stermektir.



AraAraAraAraçççç----GereGereGereGereçççç;;;;

On iki cep telefonuOn iki cep telefonuOn iki cep telefonuOn iki cep telefonu

Bir avuBir avuBir avuBir avuçççç patlamampatlamampatlamampatlamamıııış mmmmııııssssıııırrrr



Deney DDeney DDeney DDeney Düüüüzenezenezenezeneği;i;i;i;



Deneyin YapDeneyin YapDeneyin YapDeneyin Yapııııllllıııışıııı;;;;

AltAltAltAltıııı cep telefonu patlamamcep telefonu patlamamcep telefonu patlamamcep telefonu patlamamıııış mmmmııııssssıııırlarrlarrlarrlarıııın n n n 
etrafetrafetrafetrafıııına resimde gna resimde gna resimde gna resimde göööörrrrüüüüldldldldüüüüğüüüü gibi yerlegibi yerlegibi yerlegibi yerleştirilir.tirilir.tirilir.tirilir.



YerleYerleYerleYerleştirilen alttirilen alttirilen alttirilen altıııı telefon kalan alttelefon kalan alttelefon kalan alttelefon kalan altıııı telefon telefon telefon telefon 
kullankullankullankullanıııılarak larak larak larak ççççaldaldaldaldıııırrrrııııllllıııır. r. r. r. 

Telefonlar mTelefonlar mTelefonlar mTelefonlar mııııssssıııırlar patlayana dek rlar patlayana dek rlar patlayana dek rlar patlayana dek ççççaldaldaldaldıııırrrrııııllllıııır.r.r.r.



SonuSonuSonuSonuçççç;;;;
Deneyin sonucunda cep telefonu Deneyin sonucunda cep telefonu Deneyin sonucunda cep telefonu Deneyin sonucunda cep telefonu 

kaynaklkaynaklkaynaklkaynaklıııı radyasyonun etkisi ile mradyasyonun etkisi ile mradyasyonun etkisi ile mradyasyonun etkisi ile mııııssssıııırrrrıııın n n n 
iiiiççççerisindeki su erisindeki su erisindeki su erisindeki su ııııssssıııınarak mnarak mnarak mnarak mııııssssıııırrrrıııın patlamasn patlamasn patlamasn patlamasıııınnnnıııı
sasasasağlar.lar.lar.lar.



ÖÖÖÖrrrrüüüümcek Amcek Amcek Amcek Ağıııı
Proje TabanlProje TabanlProje TabanlProje Tabanlıııı Deney Deney Deney Deney ÖÖÖÖnerisi Sunumunun Denerisi Sunumunun Denerisi Sunumunun Denerisi Sunumunun Değerlendirilmesierlendirilmesierlendirilmesierlendirilmesi

ÖÖÖÖğretim Kurumlarretim Kurumlarretim Kurumlarretim Kurumlarıııında Kullannda Kullannda Kullannda Kullanıııılabilir Olmalabilir Olmalabilir Olmalabilir Olma

GGGGöööörsellersellersellerselleştirerek tirerek tirerek tirerek ÖÖÖÖğretici Olmaretici Olmaretici Olmaretici Olma

GGGGüüüüddddüüüüleyici Olmaleyici Olmaleyici Olmaleyici Olma Yeni Bilgi Verici OlmaYeni Bilgi Verici OlmaYeni Bilgi Verici OlmaYeni Bilgi Verici Olma

BaBaBaBağlantlantlantlantıııı Kurmaya YatkKurmaya YatkKurmaya YatkKurmaya Yatkıııın Olman Olman Olman Olma Sunuma Uygun OlmaSunuma Uygun OlmaSunuma Uygun OlmaSunuma Uygun Olma

Yeni Bilgi Edinmeye TeYeni Bilgi Edinmeye TeYeni Bilgi Edinmeye TeYeni Bilgi Edinmeye Teşvik vik vik vik 
Edici OlmaEdici OlmaEdici OlmaEdici Olma

Model OluModel OluModel OluModel Oluşumuna Uygun Olmaumuna Uygun Olmaumuna Uygun Olmaumuna Uygun Olma

1

2

3

4

1

2

3

4



DinlediDinlediDinlediDinlediğiniz  iniz  iniz  iniz  Đççççin Tein Tein Tein Teşekkekkekkekküüüürlerrlerrlerrler

Burcu SiNEMBurcu SiNEMBurcu SiNEMBurcu SiNEM


