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ELEKTROMANYETĐK YAYINIM VE
ÇEŞĐTLERĐ
Elektromanyetik Yayınım ve Çeşitleri
Nedir?
Elektromanyetik radyasyonlar (EMR)
boşlukta yayılma özelliğine sahiptir. Tüm
elektromanyetik dalgalar, boşlukta aynı
hızla yayılır. Bu hız ışık hızına eşit olup
saniyede 300,000 km dir.
Işık Hızı (3x 10 10 cm/sn)= Frekans (1/sn)
x Dalga Boyu (cm)
Dalgaların 1 saniyedeki titreşimine
frekans denir ve Hertz(Hz) birimiyle ifade
edilir. Elektromanyetik dalgaların bir
salınımda aldıkları yola dalga boyu denir.



Elektromanyetik radyasyon iyonlaştırıcı ve
iyonlaştırmayan radyasyon olarak ikiye
ayrılır:

1.Đyonlaştırıcı Elektromanyetik
Radyasyon:Dalga boyu son derece
küçüldüğünde EMR, madde ile
karşılaştığında, dalga olmaktan çok, bir
enerji kümesi gibi davranır. Bu enerji
kümelerine “kuantum” veya “foton” denir.
Enerjileri çok yükselen bu ışınlar moleküllere
çarptığında onları iyonlaştırarak atomu
iyonlaştırır, molekül yapısını, yani yaşamsal
fonksiyonlarını bozar ve böylece olumsuz
biyokimyasal tepkimeler sonucunda kanser
oluşumunu kolaylaştırır. Bu tipteki EMR’ ler,
X ve gamma ışınlarıdır. Bu ışınların yaydığı
radyasyon, Đyonlaştırıcı Elektromanyetik
Radyasyon şeklinde ifade edilir.

2.Đyonlaştırmayan elektromanyetik
radyasyon: Bu gruba giren Dalga
özellikli EMR ler , az enerjiliden yüksek
enerjiliye doğru, Radyo dalgaları, Mikro
dalgalar, Đnfrared radyasyon, görünür
ışınlar ve laser ışınları, Ultraviyole
ışınları olmak üzere sıralanırlar.
Đnfrared ışınlarının göz merceğine,
ultraviyole ışınlarının deriye verdiği
zararlar söz konusudur.
Đyonlaştırmayan Elektromanyetik
Radyasyon Etkileri Nelerdir?
Elektromanyetik dalgalar frekansa
bağlı olarak değişik oranlarda insan
vücuduna nüfuz ederler ve iki tür etki
yaratır; ısıl ve ısıl olmayan etkiler. Isıl
etkiler, insan vücudunda yutulan
elektromanyetik enerjinin ısıya
dönüşmesi ve vücut sıcaklığını
arttırması olarak tanımlanır. Isıl
olmayan etkiler ise kimyasal, biyolojik,
genetik ve psikolojik olarak sıralanabilir.

Anten:Anten, elektrik sinyallerini (voltaj ve akım)
elektromanyetik dalgalara ya da elektromanyetik dalgaları
elektrik sinyallerine dönüştürmek için kullanılan araçtır.
Yönsüz anten ve yönlü anten:Elektromanyetik enerjiyi uzayda
kendinden eşit uzaklıktaki noktalara eşit olarak yayan
yada noktalardan eşit olarak alan antenlere yönsüz anten denir.
Yönlü antenler elektromanyetik enerjiyi belirli bir yönde diğer
yönlere göre daha etkin olarak yayar yada alırlar.
Anten kazancı ve anten etkin çıkış gücü:Yönlü bir antenin
bir noktadaki güç yoğunluğunun aynı güçle beklenen yönsüz
antenin
aynı noktadaki güç yoğunluğuna oranı, yönlü antenin o noktadaki
kazancı olarak tanımlanır.Antenin ortama yaydığı toplam güç
anten etkin çıkış gücü olarak adlandırılır.
Radyo frekans (RF) bandı, Mikrodalga frekans bandı :3
kHz - 300 GHz arasındaki frekans bölgesi RF frekans bandı
olarak tanımlanmıştır. Mikrodalga frekans bandı, RF bandı
içinde yer alıp birkaç yüz MHz’ten birkaç GHz’e kadar olan
frekans bandını kapsar.

ELEKTROMANYETĐK
KĐRLĐLĐK NEDĐR?
KĐRLĐLĐĞĐ OLUŞTURAN
ELEKTROMANYETĐK
ALANLARI NELER
YARATIR?



GSM haberleşmelerinde şu anda 900MHz, 1800MHz ve 1900MHz
kullanılmakta dır. Yani GSM frekansları spektrumda 108 ile 109
Hz bandında bulunmaktadır ki, bu frekansa MW (Micro WaveMikro Dalga) denilmektedir. Evimizdeki mikro dalga fırınlar da
2450MHz de çalışmaktadır.

Röntgen çekimi sırasında kullanılan X-Işınları 1018 GHz
frekansındadır. Aynı şekilde kanser ışın tedavisinde kullanılan
Gama-Işınları 1022 GHz frekansındadır.





Bir insanın manyetik alanı ortalama 10-6G
düzeyinde olması gerekir. Uluslararası
standartlara göre bir insanın 24 saat sürekli EM
alana maruz kalma limiti 1000mG dur. EM alan
şiddeti uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak
değişir. Bu nedenle elektrikli cihazların kullanım
sıklığı ve onlardan olan uzaklığımızı göz önüne
alarak 24 saat için verilen 1000mG'luk limite
ulaşmanın da oldukça zor olduğunu söylemek
gerekiyor.
Bir noktadaki elektromanyetik enerji
miktarı nelere bağlıdır?
Bir noktadaki elektromanyetik enerji miktarı,
kaynağından olan uzaklığa, kaynağın etkin
çıkış gücüne ve yayılım ortamına bağlıdır.

Tablo . Bazı ev aletlerinin neden
oldukları elektrik alan şiddetleri
Çalışma gerilimi = 110 V , çalışma frekansı =
60 Hz, uzaklık = 30 cm
Cihaz
Elektrik Alan
şiddeti[(V/m)]
Elektrikli battaniye
250
Su ısıtıcısı
130
Müzik seti
90
Buzdolabı
60
Ütü
60
Mikser
50
Ekmek kızartıcısı
40
Saç kurutma makinesi
40
Televizyon
30
Kahve makinesi
30
Elektrikli süpürge
16

BAZ ĐSTASYONLARI


Baz istasyonu, bir GSM hücresinde
abonelerle iletişimi sağlayan verici/alici
sistemi. Her hücrede bir baz istasyonu
bulunur.
1- Baz istasyonlar niçin kurulmaktadır?
Baz istasyonları, gerekli görülen yerleşim
birimlerinde, mobil telefonlarla (cep telefonu)
haberleşmeye yönelik kapsama alanı
sağlanabilmesi amacıyla kurulmaktadır.
Baz istasyonları, hücresel haberleşme
sistemlerinde merkezi istasyon olarak görev
yaparlar(Mobil telefon sistemlerinde,
haberleşmenin yapılacağı alan hücre adı
verilen küçük alanlara bölünmüştür). Baz
istasyonları olmadan mobil telefonlar iletişim
sağlayamazlar. Mobil telefonlar, diğer mobil
telefonlarla ve sabit ağ telefonlarıyla baz
istasyonlar üzerinden görüşme yapabilirler.



2- Baz istasyonlar nerelere kurulabilir?
Baz istasyonları teknik özellikleri gereği hücresel yapıda
olduğundan şehir içlerinde düşük çıkış güçlerinde, kapsama
yapılması gereken yerlere Yönetmelik hükümlerine uyulması
kaydıyla kurulabilmektedir.
3- Baz istasyonların kuruluşu için izin veren yetkili
mercii kimdir?
Baz istasyonları alıcı ve vericiye sahip telsiz sistemleridir.
2813 sayılı Telsiz Kanununa göre ilgili kurumdan izin ve/veya
ruhsat alınmadan hiçbir telsiz sistemi kurulamaz ve
işletilemez. Baz istasyonlarını kuran işletmeciler bu
istasyonlar için il bazında ilgili kurumdan toplu izin
almaktadır. Baz istasyonları arı peteği benzeri hücresel yapıda
hizmet gördüklerinden; işletmeciler ilgili kurumdan aldıkları
toplu izin dahilinde, baz istasyonunun kurulacağı yeri
kapsama alanını da dikkate alarak kendileri belirlerler.

4- Baz istasyonları sadece teknik özelliklerine göre mi
kuruluyor?
Kurum tarafından sadece belirtilen limit değerlerin
sağlanması değil, sistemin kurulduğu yer ile ilgili ayrıntılı
bilgileri içeren teknik dosyaların hazırlanması da
istenmektedir. (Yetkisiz Erişim, Coğrafi Koordinat,
Topraklama, Çıkış Gücü vb.) Ayrıca baz istasyonu kurulacak
yerlerin belirlenmesinde çevre kriterlerinin de sağlanması
bakımından, Kurumca illerdeki Đl Mahalli Çevre Kurullarının
da yer seçimine ilişkin görüşü alınmaktadır.
5- Baz istasyonları ile kapsama nasıl planlanır ?
Hücreler araziye, yapılaşmaya, yoğunluğa ve kullanıcı sayısına
göre değişir. Birkaç yüz
kişilik bir kasabaya tek bir baz istasyonu yetebilir. Ancak,
kalabalık bölgelerde bir çok baz
istasyonu olmak zorunda.

6- Baz istasyonlarında bulunan antenler
elektromanyetik enerjiyi bulundukları alana
eşit olarak mı dağıtırlar? Yoksa bu dağılım
yöne ve uzaklığa göre değişir mi?
Baz istasyonlarında yönlü antenler
kullanılmaktadır. Bunlar genellikle enerjiyi
karşılarında bulunan dar bir alana gönderecek
biçimde tasarlanmışlardır.
Tepe, ağaç ve bina gibi oluşumlar sinyal
seviyelerinin daha hızlı düşmesine yol açarlar.
Ayrıca, binalardan yansıyarak gelen sinyallerin
yarattığı farklı etkiler de bulunur.
7- Baz Đstasyon olan bir mevkiiye ikincisinin
kurulmasındaki sebep nedir?
Baz istasyonları teknik özellikleri gereği düşük çıkış
güçlerinde ve hücresel yapıda çalışmaktadırlar. Bu
nedenle kaplamanın sağlanamadığı yerlerde yeni
baz istasyonları kurulabilir.



8- Baz Đstasyonlarının şehir dışına kurulmayıp da şehir
içlerinin tercih edilmesindeki sebepler nelerdir?
Baz istasyonları teknik özellikleri gereği düşük çıkış
güçlerinde ve hücresel yapıda çalışmaktadırlar. Bu nedenle
şehir dışlarına taşınmaları teknik olarak mümkün değildir.
Cep telefonları ile yapılan görüşmeler, baz istasyonları ile cep
telefonları arasında karşılıklı gönderilen elektromanyetik
dalgalarla sağlanmaktadır. O nedenle cep telefonuyla görüşme
yaparken baz istasyonu ne kadar yakın olursa gönderilen
elektromanyetik dalga o kadar küçük, ne kadar uzak olursa
karşılıklı gönderilen elektromanyetik dalga o kadar büyük
olmaktadır. Elektromanyetik dalgaların sağlığa zararları da
(tam olarak tespit edilmemesine rağmen) büyüklüğü ile doğru
orantılıdır.



9- Radyo ve TV verici yayınları
güvenli midir?
Radyo ve TV vericileri de RF
elektromanyetik dalgalar yoluyla
yayın yaparlar. Yayın yapan
antenlerden dolayı çevrede
yaşayanları etkileyebilecek RF
enerjisi miktarı, istasyon tipi,
kullanılan antenin tasarım
karakteristiği, antene iletilen güç,
antenin yüksekliği ve antenden
uzaklığa göre değişir. Bazı
frekanslarda insan vücudu
tarafından emilen elektromanyetik
enerji başka frekanslardaki emilime
göre daha fazladır.
Ne GSM baz istasyonları, ne de diğer
radyo ve Televizyon istasyonları
radyoaktif maddeler ve X ışınları
(röntgen ışınları) gibi iyonlaştırıcı
radyasyon yaymazlar. Bu nedenle
GSM, Radyo ve TV yayınlarını
oluşturan radyo yayınlarına nonionizing, yani iyonlaştırmayan
radyasyon adı verilir.

RADYASYONUN BĐYOLOJĐK
ETKĐLERĐ

1.Erken Etkiler: Çok büyük dozlardaki
radyasyon, birkaç saat veya birkaç hafta
içerisinde sağlık üzerinde zararlı etkiler
yaratabilir. Bu tip etkiler, radyasyona maruz
kalınmasından çok kısa bir süre sonra görüldüğü
için Erken Etkiler olarak adlandırılır.
2.Ertelenmiş Etkiler: düşük dozların etkileri
yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bu etkiler,
ışınlamaya maruz kalan kişinin kansere
yakalanması veya çocuklarında genetik
bozukluklar şeklinde kendini gösterir.

ELEKTROMANYETĐK DALGALARA
VE ALANLARA KARŞI
ALINABĐLECEK ÖNLEMLER



Đnsanların toplu yaşadığı bina
tepelerine baz istasyonlarının
kurulması işlemi, kat maliklerinin
kararına bırakılmamalıdır. Baz
istasyonlarının nereye kurulması işlemi,
bir kurum tarafından mutlaka
denetlenmeli ve belirli kurallar
çerçevesinde bu istasyonların
kurulmasına izin verilmelidir. Kurulan
baz istasyonlarının civarında yaşayan
insanları ne düzeyde etkilediği hususu
kolayca belirlenebilmelidir. Bu ölçümleri
kolayca yapabilecek kurumlar süratle
oluşturulmalı ve başvurulara süratle
cevap verilmelidir.



Her türlü elektrikli alet çalışmakta
iken, bir elektromanyetik radyasyon
(EMR) kaynağıdır. Bu nedenle elektrikli
hat ve aletlerden mümkün olduğunca
uzakta olmalıyız.





Özellikle Elektromanyetik
radyasyona ve Elektromanyetik
alana maruz kalan çalışanların,
maruziyetleri sonucu ortaya çıkacak
olumsuzlukların saptanabilmesi için
işyeri hekimleri tarafından
periyodik muayenelerinin ve çalışma
çevresi ölçümlerinin derhal yapılması
gerekmektedir.
Belki de Elektromanyetik
radyasyona ve Elektromanyetik
alana en fazla maruz kalan meslek
gruplarından birisi hekim grubudur.
Bu nedenle hekimlerin bu
maruziyetler konusunda süratle
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.









Floresan lambalar EMR kaynağıdır. Gece ve
okuma lambalarında kullanılmamalıdır.
Saç kurutma makinesinin yarattığı manyetik
alan çok yüksektir. Aralıklarla ve kısa süreli
kullanılmalıdır. Özellikle mikro dalga fırınlar,
elektrikli traş makineleri, fotokopi makineleri
de yüksek EMR kaynağıdırlar. Kullanmamak
veya çalışırken uzak durmak yeterli önlem
olabilir. Mikrodalga fırın çalışırken en az 1 m.
den uzakta durun ve gerekmedikçe
kullanmayın
Çamaşır, bulaşık makinesi vs. çalışırken
yakınında bulunmayın.
Kullanılmayan aletler ya kapalı tutulmalı ya
da fişten çekilmelidir. 'Stand by' konumundaki
aletler EMR yayarlar ve elektrik harcarlar.
Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı
kullanılmalı ve koruyucu ekran filtresi
takılmalı. Bilgisayardan en az 70 cm uzakta
durularak çalışılmalı.











Dinlendirici bir uykuya geçmek için yatak
odasında TV, radyo yada herhangi bir
elektronik alet bulundurmamaya
çalışın.Elektrikli saat/radyo/alarm baş
ucunuzda bulundurmayın
Cep telefonunu kullanmadığınız sürece kapalı
tutun. Gerekmedikçe cep telefonları
kullanmayın. Konuşurken kulaktan
(beyinden) en az iki santimetre uzak
tutulmalıdır. Cep telefonu kesinlikle kalp, bel
ve göğüs bölgesinde bulundurulmamalıdır.
Elektrikli battaniye kullanmayın ya da
yatmadan önce yatağınızı ısıtarak
kullanın. Elektrikli battaniye çalışırken
uyumak bütün bir gece EMR'a maruz kalmak
demektir.
TV. Ekranlarından (ön ve arkasından) en az 2
m. Uzakta bulunun. Tüm TV, bilgisayarların
arkasında elektromanyetik alan daha
büyüktür.
.Lap Top bilgisayarlar şarjlı kullanıldığında
düşük elektromanyetik alana sahiptir.

Baz istasyonları tehlikesizmiş!
Rize Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof . Dr. Nazmi
Turan Okumuşoğlu, `Yaptığımız ölçümlerde baz istasyonlarının insan
sağlığını olumsuz yönde çok fazla etkilemediğini tesbit ettik.
Đnsanların televizyonun karşısında uzun süre durması ile baz
istasyonlarına belirli bir mesafede yakın olunması arasında çok fazla
fark yok` dedi

Telekom: Ankara`da elektromanyetik kirlilik yok
Telekomünikasyon Kurumu , Ankara `nın hiçbir bölgesinde, GSM
baz istasyonlarından kaynaklanan ve limit değerlerini aşan bir
elektromanyetik kirliliğin mevcut olmadığını açıkladı.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Telekomünikasyon
Kurumu , Ankara `da GSM baz istasyonları için 3 bin 309 adet geçici
güvenlik sertifikası verildiğini ve bu istasyonlardan 2 bin 217`sinin
faal olduğunu bildirdi. Telekom `un açıklamasında, `Ankara `nın
hiçbir bölgesinde, GSM baz istasyonlarından kaynaklanan ve limit
değerlerini aşan bir elektromanyetik kirlilik mevcut değildir` denildi.

HÜCRESEL AĞ HABERLEŞME SĐSTEMĐ
Mobil telefon sistemlerinde,
haberleşmenin yapılacağı
alan hücre adı verilen küçük
alanlara bölünmüştür. Her
hücrenin merkezinde bir baz
istasyonu bulunur. Mobil
telefonlar haberleşmelerini
baz istasyonu üzerinden
yaparlar. Mobil
telefonlarla baz istasyonları
arasındaki iletişim,
elektromanyetik dalgalar
yoluyla
gerçekleştirilmektedir.

CEP TELEFONLARINA ĐLĐŞKĐN
TEKNĐK BĐLGĐLER
Cep telefonları düşük güçlü elektromanyetik
dalga yayan ve alan cihazlardır.
 Cep telefonuyla konuştuğumuzda sesimiz
,yolladığımız mesajlar telsiz sistemine dönüşür.
 Cep telefonları konuşma süresünce ve açık
konumda belli aralıklarla radyasyon yayarlar.


DÜNYADA MOBĐL TELEFON
KULLANIMI

CEP TELEFONLARINDA SAR
DEĞERĐ NASIL ELDE EDĐLĐR
?

CEP TELEFONLARINDA SAR
DEĞERĐ HESAPLAMASI
Đnsan vücudu şeklinde
organize edilmiş ve insanın
elektromanyetik soğurma
yetkınlığı ile eşdeğer sıvı ile
doldurulmuş fantom kullanılır.
 Cep telefonu bu fantomun
yanına yerleştirilir.
 Mekanik kolun ucundaki araç
fantom içindeki sıvıda gezerek
vücudun çeşitli bölgelerinde
soğurmanın ne kadar olduğunu
ve ne kadar absorbe edildiğini
ölçer ve bilgisayara aktarır.


SAR DEĞERĐ STANDARTLARI
AMERĐKA 1.6 W/Kg
 AVUSTURALYA 1.6 W/Kg
 AVRUPA 2.0 W/Kg


BAZI TELEFONLARIN SAR
DEĞERLERĐ
ÇOK DÜŞÜK DEĞERLĐ OLANLAR
 MOTOROLA MPX200
0,12
 SONY ERĐCSSON Z600
0,16
DÜŞÜK DEĞERLĐ OLANLAR
 NOKĐA 9210Đ
0.34
 SĐEMENS U15
0.35
 MOTOROLA V60Đ
0.38

ORTA DEĞERLĐ OLANLAR
 NOKĐA 8850
0.43
 SONY ERĐCSSON
0.48
 NOKĐA 3200
0.56
 SIEMENS A55
0.56
 NOKĐA 6250
0.53
 PHILIPS 535
0.31
 NOKIA 3230
0.39
 NOKĐA 6020
0.52

YÜKSEK DEĞERLĐ OLANLAR
 SONY ERĐCSSON T310
0.61
 NOKĐA 5110
0.63
 NOKIA 1100
0.67
 SIEMENS A60
0.67
 SIEMENS A50
0.90
ÇOK YÜKSEK DEĞERLĐ OLANLAR
 MOTOROLA V66Đ
1.17
 SIEMENS M50
1.10
 NOKIA 8210
1.00

ELEKTROMANYETĐK
RADYASYON ETKĐLEŞĐMĐNĐN
BĐYOFĐZĐĞĐ
 Cep

telefonlarından
kaynaklanan
elektromanyetik
alanlar frekansa
bağlı olarak doku
derinliklerine
ulaşırlar.
 Ulaşılan bu derinlik
cep telefonlarında 1
cm ye kadar çıkabilir.

 ELEKTROMANYETĐK

RADYASYONDAN
KAYNAKLANAN BEYĐN
SICAKLIĞINDAKĐ ARTIŞ

CEP TELEFONLARININ GÖZ VE
BEYĐNDE OLUŞTURDUĞU
SICAKLIK ARTIŞ DEĞERLERĐ
 Göz

için sıcaklık
artışı:0.022 C (0.21
W/kg
 Beyin için 0.034 C
(0.83 W/kg)

CEP TELEFONLARININ YAYDIĞI
RADYASYONUN SOĞURULMASI
 Cep

telefonu
tarafından yayılan
radyasyonun
yaklaşık %50 si
kullanıcının kafası ve
telefonu tutan eli
tarafından soğurulur.

CEP TELEFONLARININ
SAĞLIK ÜZERĐNE ETKĐLERĐ
Yapılan araştırmalar mobil telefon kullanımının
 Beyin aktivitesi
 Uyuma durumu
 Genetik durumlar
Üzerinde etkisi olduğu ortaya konmuş fakat
kesinliği saptanamamıştır.


CEP TELEFONU KULLANIMI
ĐLE ĐLGĐLĐ BAZI SORULAR
MERAK
EDĐLMEKTEDĐR?BUNLAR
Kalp pili kullananlar mobil tel. Kullanabilir mi?
 Cep telefonları başağrısı ve uykusuzluk yapar
mı?
 Mobil telefonlardan yayılan elektromanyetik
dalgalar sakat doğuma ya da düşüğe neden olur
mu?
 Otobüs ve uçaklarda neden yasaklanmaktadır?


ÖZEL DURUMUN OLANLARDA
CEP TELEFONU KULLANIMI
 Hamilelikte

Hamilelikte cep telefonunun bebeğe zarar
vermesi ile ilgili kesin sonuçlar yoktur.Fakat
hamile bayanların cep telefonlarını karın
bölgelerinden uzakta tutmaları bebklerinin
sağlığı açısından oldukça önemldir.
 Kalp

hastalarında
Hamilelikte olduğu gibi kalp hastalarında da
kanıtlanmış zararlar söz konusu değildir.
Fakat talefonu kalp bölgelerinden uzakta
tutmalılardır.

ÇOCUKLAR VE CEP
TELEFONLARI
 Çocuklar

yetişkinlere
nazaran cep telefonunun
zararlı etkilerine daha fazla
maruz kalırlar. Bunun
nedeni çocukların kafa
taslarının yetişkinlere
nazaran daha ince olması.
Bir diğer nedende
çocukların boyu ile cep
telefonunun dalga boyunun
uyum içinde olması.

ÇOCUKLARDA CEP TELEFONU
KULLANIMINI EN AZA ĐNDĐRMEK
ĐÇĐN BĐR ÖNERĐ
 AT&T’nin

yarattığı
sistem, Web sitesi
aracılığıyla tüm telefon
konuşmalarını, SMS
mesajlarını ve
download’ları
sınırlayabilecek.
Çocuklar, sadece anne ve
babalarının özel
numaralarını ve acil
numaraları sınırsız
arayabilecekler.

DÜNYA SAGLĐK ÖRGÜTÜ
(WHO)'NÜN YAKLASĐMĐ



WHO saglikli olmayi sadece hasta olmamak ya da belli
bir hastalik tasimamak olarak degil “fiziksel, ruhsal ve
sosyal olarak iyi durumda olmak” diye tanimlamaktadir.
Bu nedenle EM dalgalarin, cep telefonu ya da baz
istasyonu antenlerinin etkilerine bu tanimlama isiginda
bakmak gerekir. Balkonunun karsisinda, birkaç metre
ötede bir baz istasyonu anteni kurulmasi psikolojik
etkiler nedeniyle kiside gerçek rahatsizliklara neden
olabilir. Olaylara “sadece sinir degerler saglaniyor o
halde sorun yok”diye yaklasmak karsi karsiya olunan
problemi hafife almak anlamina gelecektir.

CEP TELEFONUNUN
YARARLARI
Đletişim kurmakta büyük yararları vardır.
 Teknolojının erişemediği yerlerde yapılan
araştırmalarda iletişimin önem kazandığı ve hayat
kurtarabileceği durumlarda kullanıldığından sosyal ve
ruhsal bir rahatlık getirir.
 Birçok özelliği birarada taşıdığından birçok elektronik
aleti beraber taşoma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
 Ev,işyeri ortamı dışında internete girme olanağı
sağlar.


CEP TELEFONLARININ ZARARLARI


Kısa vadeli zararları (24 saat)
Görüş alanında daralma.
Kalp pilinin bozulma riski.
Yoğun stres ve yorgunluk hissi.
Konsantrasyon ve dikkat bozulması.
Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma.
Đşitmede geçici aksaklıklar oluşması.
Baş ağrıları ve sersemleme.

UZUN VADELĐ ZARARLARI (10 YIL)
 Genetik

yapının bozulması.
Beyaz kan hücresi (lenfoma) kanseri.
Kalp rahatsızlıkları.
Hafıza zayıflaması ve beyin tümörü riski.
Kalıcı işitme bozuklukları.
Embriyo gelişiminin zarar görmesi.
Kadınlarda düşük riskinin artması.
Kan hücrelerinin bozulması.
Bağışıklık sisteminin bozulması.
Yüksek tansiyon.
Sperm sayısının azalması.
Cilt kanseri.

CEP TELEFONLARININ ZARARLARINI
AZALTMAK ĐÇĐN ALINABĐLECEK
ÖNLEMLER
Özellikle Elektromanyetik radyasyona ve
Elektromanyetik alana maruz kalan çalışanların,
maruziyetleri sonucu ortaya çıkacak olumsuzlukların
saptanabilmesi için işyeri hekimleri tarafından
periyodik muayenelerinin ve çalışma çevresi
ölçümlerinin derhal yapılması gerekmektedir.
 Hastanelerde, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri
gibi hayati önem taşıyan elektronik cihazların
bulunduğu yerlerde cep telefonlarının kullanılması,
hastanın yaşamsal fonksiyonlarını denetleyen
cihazlarda yaratabileceği etkileşim nedeniyle
kesinlikle yasaklanmalıdır.








Cep telefonlarının, toplu taşıma
araçlarında, elektronik haberleşme
yapan sistemleri, olumsuz yönde
etkilemesi nedeniyle oluşabilecek
kazaların önlenmesi amacıyla, cep
telefonlarının bu tür araçlarda
kesinlikle kapalı tutulması
konusunda gerekli uyarıların, sadece
görsel uyarılar şeklinde değil,
araçlarda gerekli anonslar
yapılarak da halkın uyarılması ve
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Cep telefonu gerekmedikçe kapalı
tutulmalıdır. Olabildiğince az ve
seyrek konuşulmalıdır. Konuşurken
kulaktan (beyinden) en az iki
santimetre uzak tutulmalıdır. Cep
telefonu kesinlikle kalp, bel ve göğüs
bölgesinde bulundurulmamalıdır.
Çocukların cep telefonu kullanması
mutlaka önlenmelidir.

 Hamilelikte

cep telefonunu acil durumlar
dışında kullanmamak, hamilelik süresince
evdeki cep telefonları kapalı tutmak
gerkmektedir.
Cep telefonun bir kulaklık aracılığıyla
kullanılmalıdır.
 Kısa bilgi gönderiminde SMS kullanılmalıdır.
 Cep telefonlarının en çok radyasyon yaydığı
zamanlar, telefon çaldığı ve çevirdiğiniz
numaranın bağlandığı anlardır. Bu sırada
telefon baş bölgesinden uzakta tutulmalıdır.

NÜKLEER ENERJĐ
Çağımıza şekil veren en önemli teknolojik gelişme
nükleer enerjinin keşfidir.
Bir başka adı atom enerjisi olan nükleer güç, her geçen
gün insan hayatında daha önemli rol oynamaya
başlamıştır.
Đlk keşfedildiği zaman atom bombasının yapımında
kullanılan nükleer enerji, günümüzde barış için büyük
hizmet görebilecek bir değer kazanmıştır.

RADYOAKTĐVĐTE


Henri Becuerel 1896'da uranyum filizlerinin fotoğraf plâğına, bu
plâk kalın bir siyah kâğıda sarılı olmasına rağmen, tesir edebilen
bazı ışınlar yaydığını keşfetti. Bu keşif Curie'ler tarafından
geliştirildi. Curielerin uranyum üzerinde yaptıkları çalışmalar
sonucunda radyum ve polonyum adlı iki yeni element bulundu.
Bu radyoaktif maddelerin bir gazı elektrik bakımından iletken
hale getirdikleri, yani atomundan bir elektronu çekip çıkartarak o
gazı iyonlaştırdıkları, fotoğraf plâklarına developmandan sonra
siyahlaştıracak şekilde etki yaptıkları görüldü.



Rutherford da 1900 yılında tabii radyoaktif
maddelerin üç tip radyasyon yaydıklarını keşfetmiş ve
bunları alfa, beta ve gamma diye adlandırmıştı



SUN'Đ RADYOAKTĐF ĐZOTOPLAR

1934 yılında Frederic ve Đrene Jollot-Cruie, bir
elementin izotopunun radyo-aktif yapılmasının
mümkün olabileceğini keşfetmiştir.

 FĐSYON

(BÖLÜNME)

Radyoaktif elementlerin kararlı
bir element oluşturması işlemi
sırasında birkaç sayıda farklı
reaksiyonlara uğrayabilirler.
Nükleer fisyon bölünme
reaksiyonudur.

FÜZYON (KAYNAŞMA)
Radyoaktif elementlerin sebep olabileceği diğer önemli bir reaksiyon
ise füzyondur.
Füzyon, iki çekirdeğin kaynaşarak bir çekirdek oluşturması olayıdır.
Hidrojen gibi hafif
bir element füzyona uğrayabilir. Nükleer füzyon, nükleer fisyonun
karşıtı bir olaydır.

NÜKLEER SANTRALLERĐN ÇALIŞMA
PRENSĐBĐ


Reaktörün kalbinde, elde edilen ısıl enerji
suya aktarılır, su almış olduğu bu enerji
sebebiyle faz değiştirir ve kızgın buhar haline
dönüşür. Elde edilen bu buhar daha sonra
elektrik jeneratörüne bağlı olan buhar
türbinine verilir. Su buharı, türbin mili
üzerinde bulunan türbin kanatları üzerinden
geçerken daha önceden almış olduğu ısıl
enerjiyi kullanarak, türbin milini döndürür.
Bu mekanik dönme hareketi sonucunda
alternatörlerde elektrik elde edilir.
Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları
denilen iletken teller ile kullanılacağı yere
gönderilir. Türbinden çıkan, ısıl enerjisi yani
sahip olduğu basınç ve sıcaklığı düşmüş olan
buhar, tekrar kullanılmak üzere
yoğuşturucuda(kondenser) yoğuşturulup su
haline dönüştürüldükten sonra, tekrar
reaktörün kalbine gönderilir. Yoğuşturucuda
su buharının faz değişimini yapabilmek için
çevrede bulunan deniz, göl gibi su
kaynaklarını soğutucu olarak kullanır.

SANTRALLERDEKĐ FĐSYON
REAKSĐYONU






Bir nötronun, uranyum gibi ağır bir
element atomunun çekirdeğine çarparak
yutulması, bunun sonucunda bu atomun
kararsız hale gelerek daha küçük iki ayrı
çekirdeğe bölünmesi tepkimesidir. Fisyon
sonucunda ortaya çıkan nötronların,
ortamda bulunmakta olan diğer fisyon
yapabilen atomların çekirdekleri
tarafından yutularak, onları da aynı
tepkimeye sokması ve bunun ardışık
olarak tekrarlanmasıdır.
Bunun sonucunda, ortaya çok büyük enerji
açığa çıkar. Kontrolsüz bir tepkime çok
güçlü ve ölümcül olabilir, bu nedenle
reaktörlerde kullanılan kontrol elemanları
bu fazla nötronları yutar ve bölünmenin
kontrollu olarak sürmesi sağlanır.
Fisyon yapılabilecek elementler sadece U235 ile sınırlı değildir. Zira reaktörlerde
nötronların etkisi sonucu Toryum'dan
türeyen Uranyum-233 ile Uranyum-238
den türeyen Plutonyum-239 ve 241 de
fisyon yapan elementler olup reaktörlerde
yakıt olarak kullanılabilmektedir.

DENĐZ SUYUNDAN ĐÇME SUYU


Deniz suyundan içme suyu elde etmek için de
kullanılan en ucuz yöntem nükleer reaktörlerdir.
Nükleer reaktörlerdeki yüksek enerji suyun
buharlaştırılıp tekrar yoğunlaştırılmasında
kullanılır.

TÜRKĐYE'DE NÜKLEER ENERJĐNĐN TARĐHÇESĐ

1.Cenevre Konferansı
1955 yılında “Atom Enerjisinin
Barışçıl Amaçlarla Kullanılması”
amacıyla toplanan 1.Cenevre
Konferansını takiben, Türkiye’de
1956 yılında Başbakanlığa bağlı
bir “Atom Enerjisi Komisyonu”
kurulmuştur.



5 Mayıs 1955’te Türkiye ve ABD arasında bir ikili işbirliği
anlaşması imzalanmıştır. Türkiye 1957’de Birleşmiş Milletlerin
bir kuruluşu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın
üyesi olmuştur.

çekmece araştırma reaktörü
1962 yılında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim
Merkezince 1 MW gücünde TR-1 adında "Havuz" tipi bir
deney reaktörü işletmeye alınmıştır.

akkuyu sahası

Akkuyu Sahası için Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) tarafından
saha lisans çalışmaları gerçekleştirilmiş ve yapılan yer etütlerine
ve araştırmalarına dayanarak, Akkuyu için "Yer Raporu"
hazırlanmıştır. Bu rapor, lisanslama otoritesi olan Başbakanlık
Atom Enerjisi Komisyonu’na sunulmuştur. Lisanslama
otoritesi, 1976 yılında Akkuyu Sahası için "yer lisansı" vermiştir.



Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi
Anlaşması olan NPT'yi 1980 yılında imzalayıp
onaylayarak nükleer silah imal etmeyeceğini ve
bunların yayılmasına da aracı olmayacağını taahhüt
etmiştir.

ÇERNOBĐL

Nisan 1986’da meydana gelen Çernobil nükleer santral kazasının
yarattığı olumsuz ortam dolayısıyla Türkiye’de nükleer santrallerle
ilgili çalışmalar askıya alınmıştır.

EN ÇOK KARADENĐZ ETKĐLENMĐŞ


Çernobil kazası nedeni ile yayılan radyoaktif atıkların, toprak
ürünlerinde yol açtığı kirlilik bilinmektedir. Çernobil
reaktöründe oluşan kazada, doğrudan etki sonucu 30'dan fazla
insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış,
sakatlanmış ve hastalanmıştır. Binlerce insan ise belirtileri
sonradan çıkacak olan genetik etkilerle, nesilden nesile
geçebilecek kalıcı izler taşımaktadır. Çernobil'deki kaza
sebebiyle atmosfere karışan radyoaktif maddelerin, atmosferik
hareketlerle: uzaklara taşınmasıyla, düştükleri yerlerde
radyasyona sebep olmuştur. Bu olaydan en çok ülkemizin
Çernobil'e yakın olan Karadeniz Bölgesi'nin etkilendiği tespit
edilmiştir.



Ekim 1992’de TEK, dünyadaki belli başlı nükleer santral
imalatçısı firmalara bir mektup yazılarak, 2002 yılında
devreye girecek şekilde, 1000 MW gücünde bir veya iki
üniteli nükleer santralın Türkiye’de anahtar teslim veya
Yap-Đşlet-Devret olarak kurulması için teknik ve mali
konularda bilgi istenmiştir.



Akkuyu Nükleer Santralı için 17 Aralık 1996 tarihinde uluslararası ihaleye
çıkılmıştır.

15 Ekim 1997 tarihinde Akkuyu Nükleer Santralı için, aşağıda listelenen 3
konsorsiyumdan teklif alınmıştır:

NPI Konsorsiyumu (Fransa-Almanya)
WESTĐNGHOUSE Konsorsiyumu (ABD-Japonya),
CANDU Konsorsiyumu (Kanada-Japonya).



Bu ihale de, çeşitli sebeplerden dolayı kararın açıklanması 8 kez
ertelendikten sonra, 25 Temmuz 2000’de Bakanlar Kurulu Kararı ile
iptal edilmiş ve ikinci defa kurulmuş olan TEAŞ Nükleer Santrallar
Dairesi Başkanlığı tekrar kapatılmıştır.



2002 yılı sonlarında, Başbakanlığa bağlı lisanslama otoritesi olarak
görev yapmakta olan "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu", Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır.



Kasım 2004 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), inşasına 2007
yılında başlanacak ve ilk ünite 2012 yılında devreye
girecek şekilde toplam 5000 MWe'lik üç nükleer reaktör
yapılacağını açıklamıştır.

NÜKLEER SANTRALLARIN DÜNYADAKĐ GELĐŞĐM SÜRECĐ

Elektrik enerjisi üretiminde nükleer santralların ticari amaçla
gündeme gelmesi ilk defa 1964 yılında üçüncü Cenevre
konferansı ile başlamış ve özellikle 600 MWe ve daha fazla
güçlere yöneldikçe daha ucuz elektrik üretimi yapılabileceği
belirlenmiştir. 1973 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen
petrol krizi nedeni ile nükleer santrallara olağanüstü bir yönelme
olmuştur.

Nükleer enerjinin bazı ülkelerdeki toplam elektrik enerjisine
oranla üretim payı
FRANSA

% 77.36

BELÇĐKA

% 57.18

JAPONYA

% 33.37

ALMANYA

% 30.29

ĐSVEÇ

% 52.38

ĐSVĐÇRE

% 44.45

ĐNGĐLTERE

% 26.04

KANADA

% 15.97

G. KORE

% 35.77

A.B.D

% 21.92

NÜKLEER SANTRALLERĐN ÇEVREYE OLAN ETKĐLERĐ

NÜKLEER SANTRALLAR ĐÇĐN UYGULANAN TEMEL KRĐTERLER

DEPREM RĐSKĐ
TAŞIMA KOŞULLARI
SOĞUTUCU GEREKSĐNĐMĐ
METEOROLOJĐK KOŞULLAR

Nükleer enerji taraftarlarının dayanak noktaları
Temiz enerji kaynağı olması
Santrallerin fazla yer kaplamaması
Maliyetleri hidroelektrik santrallerine
kıyasla daha ucuz olması
Đklim şartlarına bağlı olmaksızın
enerji üretebiliyor oması
Kilowatt/saat başına az miktarda
atık oluşturuyor olması
Kilowatt/saat enerji üretimi çok ucuz
olması
100 yıllık Uranyum rezervi var
olması
Fosil temelli enerji kaynaklarının
tükenmek üzere olması
Santrallerin bacasından yalnızca su
buharı çıkıyor olması

Karşıtların dayanak noktaları
Santraller riskli teknolojileri nedeniyle
sürekli denetlenmek zorunda olması
En ufak arızanın bile felakete yol
açabiliyor olması
Nükleer atıkların tehlikeli olması
Santralleri terör saldırılarına karşı
sürekli korumak gerektiği
Nükleer teknolojiyi kullananların
nükleer silah geliştiriyor olması
Bakım ve atık giderlerinin çok yüksek
olması

SONUÇ


Cep telefonlarının ve baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik
radyasyonun sağlık üzerine etkileri konusunda henüz tam olarak
bilinmeyen birçok nokta bulunmaktadır.



Bugüne kadar yapılan laboratuvar deneyleri, deney hayvanları
ile yapılan çalışmalar ve epidemiyolojik araştırmalar bu
radyasyonun kanserle bir ilişkisini ortaya koymamıştır.



Yapılan çalışmalar sonucunda cep telefonlarından yayılan
elektromanyetik dalgaların beyin fonksiyonlarını kısa süreli
etkilediği gösterilmekle birlikte bu değişimlerin başağrısı,
uykusuzluk veya psikolojik bozukluklarla ilişkisini gösteren
bilimsel bir kanıt elde edilmemiştir. Elektromanyetik radyasyonu
yaşamımızdan tümüyle çıkarmamız olası değildir.



Dolayısıyla, her yeni teknolojide olduğu gibi kullanımında
dikkatli davranmak, olasızararlarını gözlemek, bilim ve
teknolojiyi kullanarak bu zararları en aza indirmek için
çalışmak en akılcı yol olarak görünmektedir.



Nükleer santraller temel kriterlere uygun şekilde kurulursa ve
atıkları uygun şekilde saklanırsa çevreye zararı yok denecek
kadar azdır.



Şu zamanda dünyanın enerji gereksinimini karşılayabilecek daha
iyi bir teknolojisi olmadığından daha uzun bir süre nükleer
santraller kullanılacaktır.

DEĞERLENDĐRME SORULARI
 Konumuz çok fazla teknik bilgi içeriyor.Bu teknik
bilgileri fazla ayrıntıya girmeden verebildik mi?
 Proje konumuzla ilgili basında çıkan pek çok haber
var. Biz bu çıkan haberlerden etkilenmeden, objektif
biçimde konuyu sunabildik mi?
 Projenin içeriği hedef soruya uygun mu?
 Projenin içeriğini iyi planlayabildik mi, konu içindeki
başlıkları birbiriyle bağlantılı olarak sıralayabildik
mi?

Beğendiğimiz Yönler
Her gurup üyesi üzerine düşeni yaptı.
Verilen görevler zamanında yapıldı, zaman sıkıntısı olmadı.
Güvenilir kaynaklardan yararlandık.

Beğenmediğimiz Yönler
Toplanma zorluğu yaşandı.
Konuları sıraya koyarken zorluk yaşadık.

Bize kazandırdıkları ve Karşılaştığımız
Zorluklar
Çok teknik ayrıntı gerektirdiği için projenin sıkıcı olma ihtimali
yüksekti. Bu sıkıcılıktan kurtarmak için çok çaba sarf ettik.
Daha önceden bilmediğimiz, günlük hayatta karşılaştığıız konularla
ilgili bilgi edindik.
Takım ruhu kazandık.
Zamanı etkin değerlendirmemizi sağladı.

