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Wi-Fi 6E Antenna 
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Özet—Federal İletişim Komisyonu (FCC), 2020 
yılında Wi-Fi kablosuz iletişim için 6 GHz frekans 
spektrumunun (5.925-7.125 GHz) kullanımını onayladı. 
Böylece 6 GHz frekansında çalışan elektronik devreler 
hızla üretilmeye başlandı. Akıllı ev sistemlerinde, 
nesnelerin internetinde, yapay zeka çalışmalarında veya 
normal internet işlemlerinde daha hızlı işlem ve daha 
kaliteli işlem yapılmasını sağlayan bu teknolojinin adı Wi-
Fi 6E. Bu çalışmada, 6.61 GHz merkez frekansında 
çalışan ve minimum -47 dB S11 değeri sağlayan bir 
mikroşerit anten tasarlanmıştır. S11 değerinin 3 dB 
azaldığı noktalar arası bant genişliği yaklaşık 120 MHz 
(6,55-6,67 GHz) civarındadır. VSWR değeri 1.0088'dir ve 
anten -30 dB'nin altında; 6,2 ile 7,05 GHz (850 MHz bant 
genişliği) arasında çalışabilir. Anten, Rogers 4350 alt-
tabanı kullanılarak yapılmıştır ve 10 milimetrekarelik bir 
alan üzerinde tasarlanmıştır. Sonuç olarak Wi-Fi 6E  
tekniğine göre başarılı bir anten elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler—Wi-Fi 6E, anten, 6 GHz, hızlı ve 
kaliteli 

I. GİRİŞ 
IEEE standart bant tanımlarına göre C bandına giren 6 

GHz teknolojisi, AB/NATO/ABD Radyo Bantlarına göre H 
veya X bandına girebilmektedir. Uluslararası Haberleşme 
Birimi'ne (The International Telecommunication Union 
(ITU)) göre SHF bandında da bulunabilmektedir (3-30 GHz) 
[1]. 

 
Normal Wi-Fi'den 2,5 kat daha hızlı olan Wi-Fi 6E'nin 

artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojide sıklıkla 
kullanılması bekleniyor [2-3]. Wi-Fi 6 802.11ax olarak 
tanımlanıyor ve 2.5-5 GHz frekansları arasına erişime sahiptir. 
Wi-Fi 6'nın maksimum veri hızı 9.6Gb/s'ye kadar çıkıyor. Wi-
Fi 6E ise 6 GHz spektrumuna erişimi olması dışında Wi-Fi 6 
ile aynıdır [4]. 

 
Wei-Chiang Jhang ve Jwo-Shiun Sun, Wi-Fi 6E’li bir 

WLAN uygulamasında en yüksek kazanç ve verimlilik ile 
sırasıyla 0,82 ve 2,58 dBi olarak anten tasarladı [5]. Phalguni 
Mathur ve ark. 5G mobil sistemler için 5,2 GHz üzerinde ve 
ayrıca yeni nesil WiFi 6E spektrumunda çalışan, FR4 üzerinde 
düşünülmüş, çoklu giriş - çoklu çıkışlı (MIMO) anten sistemi 
tasarladı [6]. Boyi Zheng ve ark. 6 GHz çok kullanıcılı (MU) 
MIMO-H köprüsü DAC’yi tasarlayarak Wi-Fi 6E neslini 
hedef aldı [7]. Ping Wang ve ark. Wi-Fi 6E sistemleri için “RF 
Otomatik Test Ekipmanı”na göre düşük maliyetli ve kapsamlı 
test çözümlerini önerdi [8]. J. Joslin Percy ve ark. ADS 
yazılımı üzerinde 6E sistemleri için 1200 MHz’in üzerinde 
bant genişliğine sahip olan başka bir FR4 anteni yaptı [9]. 
Sheelu Kumari, Vibha Rani Gupta, Shweta Srivastava, Wi-Fi 
6E uygulamaları için katlanmış - alt tabaka entegre dalga 
kılavuzu kullanan çok bantlı bir filtrenin tasarımını sundu [10]. 

 

Bu çalışmada, Bilgisayar Simülasyon Teknolojisi (CST) 
Studio Suite yazılımında, Wi-Fi 6E sisteminde çalışan, iyi 
sayılabilecek bir (-47 dB) S11 değerine sahip küçük boyutlu 
mikroşerit anten tasarlanmıştır. Merkez frekansı 6.61 GHz 
olup, 118 MHz ≈ 120 MHz bant genişliğine sahiptir. Akıllı 
ev sistemlerinde, nesnelerin interneti projelerinde, yapay zeka 
çalışmalarında, artırılmış gerçeklik çalışmalarında veya evde 
kullanılabilir. 

 

II. MALZEME VE YÖNTEM 
Wi-Fi 6E anten tasarımı sırasında FR4, Rogers 4350 alt-

tabanlar ve bakır katman kullanılmıştır. Şekil 1’de 
malzemelerin özellikleri görülebilir. 10 milimetrekare olarak 
tasarlanan anten 0,76 mm kalınlığa sahiptir. Yüzeyindeki 
bakır bölüm 35 mikrometredir.  

 
Boyutlar Şekil 2’de analiz edilebilir. Mikroşerit olarak 

tasarlanmış olup Vivaldi yapısını andırmaktadır. Bağlantı 
noktası pozitif yönde ve y yönündedir. Tasarım için CST 
Studio Suite Programı kullanılmıştır. Ayarlanmış empedans 
eşleşmesi Şekil 3. a’da gösterilmiştir. VSWR değeri 1’in 
üzerinde ancak 1’e yakın olması gereken bir diğer liyakat 
rakamıdır, bu projede Şekil 3. b’de görüleceği üzere 
1.0088’dir. 

 

 

 
Şekil 1. FR4, Rogers 4350 ve bakırın özellikleri 
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Şekil 2. Wi-Fi 6E anteninin boyutları 

 
a 

 
b 

Şekil 3. a. Empedans uyumu b. VSWR değeri 

 

III. YORUM VE ANALİZ 
S11 dB değerinin 3 dB azaldığı noktalar arasındaki bant 

genişliği Şekil 4. a’da görüldüğü gibi 118 MHz ≈  120 
MHz'dir. 

 
Antenin -30 dB'nin altında bile çalışabileceği düşünülürse, 

Şekil 4. b’de, bant genişliği artarak 6.2 ile 7.05 GHz 
frekansları arasında, 850 MHz olur. 6.61 GHz frekansında 
minimum değer -47 dB’dir. Bu değer kabul edilebilir ve 
antenler için iyi bir değerdir. 

 

IV. SONUÇ 
Bu yazıda, anten alanında son zamanlarda popüler olan 

konulardan biri olan Wi-Fi 6E anten tasarımı ele alınmaktadır. 
Wi-Fi için 6 GHz frekans spektrumu (5.925-7.125 GHz) FCC 
tarafından kullanıma açılmıştır ve bu spektrum hız ve kalite 
vaat etmektedir.  

 
Sonuç olarak, istenilen frekansta çalışan, küçük boyutlu, 

bakır bir altlık dışında herhangi bir topaklama olmaksızın 
çalışabilen bir anten tasarlanmış ve literatüre sunulmuştur. 

 

 
a 

 
b 

Şekil 4. a. 3 dB bant genişliği b. -30 dB altında bant genişliği 
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Özet—Bu çalışmada halk sağlığında elektromanyetik 
alanlardan kaynaklanan maruziyet ve bu maruziyetin 
etkileri incelenmiştir. Halkın sıkça etkileşime girdiği 
sosyal alanlarda, çocuk oyun alanları ve alışveriş 
merkezleri etrafında yapılan manyetik alan ölçüm 
sonuçları ülkemizin belirlediği Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) güvenlik limitleri ve 
çalışmalarının ışığında değerlendirilmiştir. Dünya Sağlık 
Örgütü (World Health Organization - WHO) tarafından 
tanınan Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan 
Koruma Komisyonu (International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection -ICNIRP) tarafından genel 
halk için belirlenen 24 saat elekromanyetik maruziyete 
karşı çocuk oyun alanları ve alışveriş merkezlerinde 
alınabilecek önlemler, çözüm önerileri sunulup 
araştırmalar incelenmiştir. Ülkemizde Ankara’da bir 
ilkokulda ve Samsun’da bir alışveriş merkezinde yapılan 
ölçümler baz alınmıştır.   

Anahtar kelimeler— EMR, EMA, baz istasyonları, 
BTK, WHO, ICNIRP, çocuk oyun alanı, AVM 

I. GİRİŞ 
Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonucu 

olarak sağlanan kolaylıklar sebebiyle hayatımızda daimi 
olarak kullanılan elektrikli aletler, haberleşme araçları, 
biyomedikal cihazlar, elektronik baz istasyonları fayda 
sağladığı gibi elektromanyetik kirlilik de yaratmaktadır. 
Elektromanyetik radyasyon (EMR) dalga özelliği gösteren 
radyasyon olarak tanımlanmaktadır. EMR, iyonlaştırıcı olan 
ve iyonlaştırıcı olmayan olarak 2 radyasyon tipine ayrılır [1]. 
İyonlaştırıcı olmayan EMR uygulamalarının günlük 
yaşantımızda kullanımı günden güne artmaktadır. Radyo 
Frekans (RF) bölgeleri radyo ve televizyon yayınında 
kullanıldığından haberleşmede elektromanyetik dalgaların 
sonucu olarak; birçok insan iyonize olmayan elektromanyetik 
radyasyona maruz kalmaktadır [2]. Artan iletişim ve 
haberleşme teknolojilerinin kullanıcı yoğunluğu sosyal 
alanlarda baz istasyonlarının kurulumunu arttırmıştır. Baz 
istasyonu artışında EMR ölçümleri ve değerlendirilmesi insan 
sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Sosyal hayatta 
hizmet bölgesinin arttırılması amacıyla kurulan Wi-Fi erişim 
noktaları ve baz istasyonları iyonlaştırıcı olmayan (300 GHz 
frekansından düşük) frekans bölgesinde çalışıyor olmasına 
rağmen canlı sağlığı açısından günümüzde güncel tartışma 
konularındandır [3]. 
 

Japonya’daki çocukluk çağı lösemisi ile manyetik alanlar 
arasında bir ilişki olduğunu bildiren bir makale 
yayımlanmıştır. Çocukların yatak odalarında manyetik alan 
seviyelerinin ölçülmesiyle yüksek Elektromanyetik Alan 
(EMA) maruziyetinin çocukluk çağı lösemisi ile anlamlı bir 
ilişki içinde olduğu bildirilmektedir [4]. 
 

Samsun’daki alışveriş merkezinde 100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 −  3 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 
frekans bandında yapılan Elektromanyetik Radyasyon (EMR) 
ölçümleri yorumlanmış, alışveriş merkezinin açık olduğu 
saatlerde elektrik alan şiddetinin %56  oranında artabildiği 
belirlenmiştir. Buna ek olarak, ölçülen �⃗�𝐸  değerinin sabah 
saatlerinde ölçülen değere oranla %82  daha fazla olduğu 
görülmüştür [5]. 
 

Elektromanyetik radyasyon kaynağı olan kablosuz cep 
telefonu kullanımıyla lenfoma, malign ve benign beyin 
tümörü, kan basıncı değişiklikleri tartışılmaktadır [6].   

 
ICNIRP tarafından okul, çocuk oyun alanları ve kreşler 

için önerilen sınır değer 2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚𝑚𝐺𝐺) olarak verilmiştir 
[7]. 

 

II. MALZEME, YÖNTEM VE BULGULAR 
Elektromanyetik dalgaların oluşturduğu etkiler için EMR 

etkileri uluslararası standartlara göre limit değerler ile 
sınırlandırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan 
ICNIRP, insanların günde 24 saat EMA’a maruz kaldığını 
belirtmiştir [8]. Ülkemizde ise EMR üzerine yasal 
düzenlemeleri yapan BTK, elektronik haberleşme 
cihazlarında ICNIRP limit değerlerini göz önüne alarak 
yönetmelikleri hazırlar. Türkiye’de 900 MHz,1800 MHz,2100 
MHz ve 2600 MHz bantlarını kullanan üç hücresel sistem 
operatörü bulunur. Ülkemizde, ICNIRP tarafından belirlenen 
limit değerlerinin herhangi bir ortam için %70’ine; cihaz 
başına ise %20’sine denk gelmektedir [9]. 

 
BTK tarafından belirlenen limit değerler yönetmelikte; 

900 MHz için 30.9 V⁄m, 1800 MHz için 43.7  V⁄m, 2100 MHz 
için 45.75 V⁄m  olup 2.45 GHz frekansını kullanan Wi-Fi 
cihazları için ise 45.75   V⁄m’dir. 

 

 
Şekil  1.  ICNIRP ve Türkiye limit değerleri 
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Örneğin, 900 MHz için ICNIRP ve Türkiye limit 
değerleri karşılaştırması yukarıdaki grafikte yer almaktadır 
[10]. 

 
Samsun’da bir alışveriş merkezinde yapılan 

elektromanyetik radyasyon ölçümleri 80 bin metrekare kapalı 
alanı ve 160’tan fazla mağazası olan, Karadeniz Bölgesinin 
en büyük alışveriş merkezinde 2016 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Alışveriş merkezinin haftanın 10:00 - 
22:00 saatleri arasında açık olduğu belirtilmiştir. Alışveriş 
merkezinin etrafında ve çatısında baz istasyonları, içinde 
birden fazla Wi-Fi erişim noktası olduğu bilinmektedir.. FM, 
TV, GSM, UMTS ve WLAN servislerini içeren 100 kHz – 3 
GHz frekans aralığındaki toplam elektromanyetik radyasyon 
ölçümlerini EP-330 izotropik elektrik alan problu PMM-8053 
[11] ile bant seçici ölçümler ise 3501/03 izotropik elektrik 
alan problu SRM-3006 [12] elektromanyetik radyasyon metre 
kullanılarak yapılmıştır.  

Alışveriş merkezi içerisinde sabit olarak ve PMM-8053 
kullanarak 4 saniye aralıklarla [13] alınan elektrik alan 
değerleri Şekil 2’de verilmiştir. Alışveriş merkezinin açık 
olduğu vakitlerde elektrik alan ölçümünde anlamlı artan 
değişim gözlenirken, kapalı olduğu vakitlerde elektrik alanın 
ani azaldığı görülmüştür. Maksimum elektrik alan 7.81 
𝑉𝑉 𝑚𝑚⁄ , averaj elektrik alan  0.5169  𝑉𝑉 𝑚𝑚 ⁄ olarak ölçülmüştür. 
Alışveriş merkezi kapalı iken elektrik alanın averaj değeri 
0.3985  𝑉𝑉 𝑚𝑚⁄ , açık iken 0.6236  𝑉𝑉 𝑚𝑚⁄  olup elektromanyetik 
radyasyon artışı %56.5 olmuştur.  

 

Şekil  2. 24 saatte Elektrik Alan ölçümleri 

 

Şekil  3. Kısa süreli sabah Elektrik Alan ölçümü 

 

Şekil  4. Kısa süreli akşam Elektrik Alan ölçümü 

Samsun’da yapılan çalışmanın sonra ki aşamasında SRM-
3006 kullanılarak bant seçici ölçümler alınmış ve 
elektromanyetik radyasyon kaynakları belirlenmiştir. 
100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 − 3 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘   frekans bandı ve elektrik alan 
değerlerinin örneği Şekil 5’te gösterilmiştir. Alışveriş 
merkezi ve etrafında ki elektromanyetik kirliliğin 
sebeplerinden birisi de %65.64 oran ile 2100 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 frekans 
bandını kullanan 3G baz istasyonlarıdır. 

 

Şekil  5 100kHz -3GHz frekans bandı örneği 

Bir başka çalışma da, kesitsel tipte bir alan araştırmasıdır. 
Ankara ili Keçiören ilçesi’nden seçilen 31 ilköğretim 
okulunda gerçekleşmiştir. Elektromanyetik alan ile ilgili 
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan (2007/97) 
onay alınarak ölçümler yapılmıştır. [14]  

 
İlkokullarda ölçümlere sabah mesai saatlerinde başlanıp, 

öğlen 15.00 civarı sonlandırılmıştır. Elektromanyetik alan 
ölçümleri; belirlenen sınıflardan (saat yönünde ilerleyerek 
dört köşeden ve ortadan olmak üzere toplam 5 ölçüm) 
Gaussmetre Cihazı (FW Bell 4090 Traxial Elf Magnetic Field 
Meter®, ABD) ile gerçekleştirilmiştir. ICNIRP’in önerdiği 2 
mG, sınır değer olarak kabul edilmiştir. [8] Ölçüm alınan 
ilköğretim okullarından hiçbirisinin yüksek gerilim hattı 
yakınında olmadığı, dokuz okulun %29,0 elektrik trafosuna 
300 𝑚𝑚  ve daha yakın mesafede olduğu, 11 okulun %35,4 
elektrik hattına 30 𝑚𝑚 ve daha yakın mesafede olduğu, yedi 
okulun %22,5  baz istasyonuna 200 𝑚𝑚  ve daha yakın 
mesafede olduğu saptanmıştır. 

III. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Alışveriş merkezlerinde yapılan elektromanyetik 

radyasyon ölçümlerinde, kullanıcı veya müşteri sayısında ki 
artışla birlikte göze çarpar artışlar gözlemlenmiştir. 
İstatistiksel olarak akşam saatlerinde elektrik alan değerinde 
%82 artış olduğu ölçülmüştür. Sonuçlarda alışveriş merkezi 
içinde ölçülmüş olan elektrik alan değerinin BTK tarafından 
belirlenen limit değerleri aşmadığı, fakat elektromanyetik 
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radyasyon değerinin gün içinde kullanıcı sayısına bağlı olarak 
değiştiği belirlenmiştir.  

Alışveriş merkezlerinin açık bulunduğu vakitlerde 
elektromanyetik radyasyonda yaklaşık %56  artışın olduğu, 
akşam vakitlerinde ölçülen elektromanyetik radyasyonun 
sabah vakitlerine oranla %82 arttığı gözlemlenmiştir.  

Alışveriş merkezi ve etrafında elektromanyetik kirliliğinin 
temel kaynağının 3G frekans bandını kullanan baz istasyonları 
olduğu sonucuna varılmıştır.  

Halkın sıkça etkileşime girdiği akşam saatlerinde, 
elektromanyetik engelleyen malzeme teknolojisi olarak duvar 
veya sıva boyaları kullanılabilir. Elektromanyetik zeka ile 
elektromanyetik kirlilikler önlenebilir. Frekans yardımıyla 
ölçülen dalgaların genlik değerleri, ardından durdurma 
filtrelerinin frekans seçici yüzey analizi ile yapılması yapay 
zeka sayesinde mümkündür. [15] 

 
İlkokullarda ise; etrafında baz istasyonu, trafo, elektrik 

dağıtım hattı gibi elektromanyetik alan kaynağı bulunan 
okullarda elektromanyetik alan averajının, bulunmayanlara 
göre daha yüksek olduğu, aradaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptanmıştır (𝑝𝑝 < 0,001).  Tablo 1’de 
verilmiştir. Tüm dersliklerden yapılan ölçümlerin (𝑛𝑛 = 855) 
elektromanyetik alan ortalaması 1,5 ± 1 iken, ana sınıfların 
(𝑛𝑛 = 155) 1,3 ± 1,3, bilgisayar dershanelerinin (𝑛𝑛 = 140) 
ise 3,5 ± 1,4 olarak saptanmıştır (𝑝𝑝 < 0,05). 

 
Tablo 1 Elektromanyetik Alan karşılaştırılması 

Okul  Ölç
üm 
Sayı

sı 
(n) 

 Ortalam
a + 

Standart 
Sapma 
(mG) 

p* 

      
Yakınında EMA 

kaynağı var 
 43  2,11∓1.7

9 
<0,00

1 

Yakınında EMA 
kaynağı yok 

 112  1,12
∓0,91 

 

*Mann – Whitney 
U Testi 

     

 
İlköğretim okullarının altı tanesinde %19,3 derslik, yedi 

tanesinde %22,5  ana sınıfı, 25 tanesinde %80,6  bilgisayar 
dershanesi, dörder tanesinde kütüphane ve laboratuvardan 
yapılan elektromanyetik alan düzeyi ölçümleri, halk için 
belirlenmiş sağlık riski oluşturacak değerden 2 𝑚𝑚𝑚𝑚  daha 
yüksek bulunmuştur. 
 

Çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlara 
elektromanyetik kafesleme yapılabilir. Bunun için tam bir 
faraday kafesi yerine frekans seçici yüzey FSY (FSS) 
kullanılabilir.  

Sonuç olarak, elektromanyetik radyasyonda 
mühendislerin, doktorların ve hukukçuların yapacağı kolektif 
işbirliğiyle; düzenli ölçüm ve kontrollerle çevre ve halk sağlığı 
açısından kaynaklanacak riskli durumlar önlenebilecektir. 
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ÖZET 

Yüksek gerilim hatlarının oluşturdukları elektrik ve manyetik 
alanın insan sağlığına etkileri toplumda endişe 
uyandırmaktadır. Olası riskler arasında lösemi, lenf kanseri, 
kısırlık ve hücresel seviyede bozulmalar gibi sonuçlar bu 
alanlara maruziyet sebebiyle rapor edilmiştir. Bu çalışmada 
hatların zeminde oluşturdukları elektrik ve manyetik 
alanların radyal eksendeki değişimi modellenmiş ve grafikler 
üzerinde gösterilmiştir. Bu araştırmanın amacı, direk 
parametrelerinin bu alanlara etkisinin incelenmesidir. 
Türkiye’de aktif olarak kullanılan direk parametreleri ile 
yapılan analizler sonucu gerilim düzeyi ile doğru orantılı 
artan elektrik ve manyetik alanı en aza indirgeyen tasarım 
parametrelerinin hat yüksekliği, hat geometrisi ve faz sırası 
olduğu bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası belirlenmiş çok 
alçak frekanslı elektrik ve manyetik alanlara maruziyet 
standartları referans alınarak ülkemizde ve dünyada artan 
gerilim seviyelerine bağlı olarak oluşacak elektrik ve 
manyetik alanlar direk parametreleri ile yönetmeliklere 
uygun olarak en aza indirilmiş ve güvenli yaklaşma 
mesafeleri hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik alanlar, 50 Hz, Enerji 
iletim hattı, Yüksek gerilim, Direk parametreleri 

1. GİRİŞ 
Artan enerji ihtiyacı ve hızla büyüyen elektrikli araba 
endüstrisi bu ihtiyacı karşılamak için kurulan yeni santraller 
sebebiyle yüksek gerilim hat ağını arttırmaktadır. Gelecekte 
de çok daha fazla enerji ihtiyacı ve anlık güç ihtiyacı 
duyulacağını öngörebilmek mümkündür. Günümüzdeki 
ihtiyaca göre en elverişli olacak şekilde belirlenmiş yüksek 
alternatif gerilim hatlarının ve trafo merkezlerinin gerilim 
düzeyleri gelecekte bu artan ihtiyaçla çok daha yüksek 
değerlere ulaşabilir. Enerji iletim hatlarında 50 Hz frekanslı 
yüksek alternatif gerilim kullanımı, kullanılan hattın etrafında 
yüksek elektrik ve manyetik alan oluşmasına neden olur. Bu 
alanlar insan sağlığı için tehlike oluşturabilmektedir [1]. 

Bu konuda bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve 
Uluslararası İyonlaştırmayan Işımadan Korunma Komisyonu 
(International Commission on Non-Ionising Radiation 
Protection, ICNIRP) bünyesinde EMF projesi adı altında 
araştırmalar yapmış ve çok alçak frekanslı elektromanyetik 
alanlar için maruziyet referans değerleri oluşturmuştur. Türk 
Standartlar Enstitüsü (TSE), ICNIRP’ın elektromanyetik 
alanlar için maruziyet referans değerlerini kullanan (CEI 
ENV 50166-1 Normu) AB standart değerlerini kabul ederek 
kendi standartlarını oluşturmuştur [2].  

İlgili literatürde özellikle Türkiye’de bir boşluk olmasından 
dolayı gelecekte enerji iletim hatlarında gerilim 
mertebelerinin artması sonucu oluşacak etkiler analiz 
edilmeli ve önlemler alınmalıdır. Aktif olarak kullanılan 
enerji iletim hatlarındaki direklerin parametrelerindeki 
değişimlerin ayrı ayrı EMA’lara etkileri modellenerek çok 

yüksek ve aşırı yüksek gerilim mertebeleri için elektrik ve 
manyetik alanı en aza indirgeyecek tasarım bulunmalıdır. 

2. YÖNTEM 
Bu araştırmada Matlab programı kullanılarak EİH’nın radyal 
eksende oluşturduğu elektrik alan, görüntü alma yöntemi, 
manyetik alan Biot-Savat yasaları ile hesaplanmıştır. Havai 
hattın altındaki elektrik alanın bulunabilmesi için yük 
dağılımının bilinmesi gerekmektedir. İletim hattının 
potansiyeli bilindiği için yük dağılımı hesaplanabilir. 

 
Şekil 1: Görüntü alma yöntemi ile çift devre hattın elektrik alan 

hesabı. 

İletkenlerin A noktasında oluşturdukları toplam potansiyel 
aşağıdaki gibi bulunur. 

𝑉𝑉𝐴𝐴 = ∑ 𝑞𝑞
2∙𝜋𝜋∙𝜀𝜀 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙

√(𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑖𝑖)2+(𝑦𝑦+𝑦𝑦𝑖𝑖)2
√(𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑖𝑖)2+(𝑦𝑦−𝑦𝑦𝑖𝑖)2

7
𝑖𝑖=1              (1) 

q1(x1, y1) 

q2(x2, y2) 

q3(x3, y3) 

d6 

q4(x4, y4) 

q5(x5, y5) 

q6(x6, y6) 

q7(x7, y7) 

q5(x5, y5) 

q6(x6, y6) 

q4(x4, y3) 

q2(x2, y2) 

q3(x3, y3) 

q1(x1, y1) 

𝑑𝑑6′  

x 

y 

q7(x7, y7) 

EA6x 
A (x, y) 

EA6y EA6 
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Toprak yüzeyi düz olarak kabul edildiğinde, enerji iletim 
hattının paralel iletkenlerinin oluşturduğu potansiyel 
katsayısı matrisi [P]’nin elemanları (2) ve (3) eşitlikleri ile 
bulunur. 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1
2∙𝜋𝜋∙𝜀𝜀 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙 2∙𝑦𝑦𝑎𝑎

𝑟𝑟                           (2) 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1
2∙𝜋𝜋∙𝜀𝜀 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙 √(𝑥𝑥𝑎𝑎−𝑥𝑥𝑏𝑏)2+(𝑦𝑦𝑎𝑎+𝑦𝑦𝑏𝑏)2

√(𝑥𝑥𝑎𝑎−𝑥𝑥𝑏𝑏)2+(𝑦𝑦𝑎𝑎−𝑦𝑦𝑏𝑏)2               (3) 

Teker teker her bir telin potansiyeli aşağıdaki gibi yazılır. 

𝑉𝑉𝑛𝑛 = 𝑞𝑞𝑛𝑛
2∙𝜋𝜋∙𝜀𝜀 [𝑙𝑙𝑙𝑙 2∙𝑦𝑦𝑛𝑛

𝑟𝑟  + 𝑙𝑙𝑙𝑙 √(𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑖𝑖)2+(𝑦𝑦+𝑦𝑦𝑖𝑖)2

√(𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑖𝑖)2+(𝑦𝑦−𝑦𝑦𝑖𝑖)2]        (4) 

Eşitlik (4)’ten bulunan her bir iletken için potansiyel 
denklemleri Matlab üzerinden matris çözümü ile q değerine 
ulaşılır. 

[
𝑉𝑉1
⋮

𝑉𝑉7
] = [

𝑃𝑃11 ⋯ 𝑃𝑃17
⋮ ⋱ ⋮

𝑃𝑃71 ⋯ 𝑃𝑃77
] ∙ [

𝑞𝑞1
⋮

𝑞𝑞7
] → [q] = [P]-1[V]      (5) 

Eşitlik (5)’ten elde edilen q değerleri ile A noktasındaki 
elektrik alan formülünde yerine yazılarak elektrik alan 
hesabı; elektrik alan bileşenleri, yüklere olan uzaklıklar 
hesaplanarak 

|𝐸𝐸𝐴𝐴𝑥𝑥| = 1
2∙𝜋𝜋∙𝜀𝜀 ∙ ∑ [𝑞𝑞𝑖𝑖 ∙ (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖) ∙ ( 1

𝑑𝑑𝑖𝑖
2 − 1

𝑑𝑑𝑖𝑖
′2)]7

𝑖𝑖=1          (6) 

|𝐸𝐸𝐴𝐴𝑦𝑦| = 1
2∙𝜋𝜋∙𝜀𝜀 ∙ ∑ [𝑞𝑞𝑖𝑖 ∙ (𝑦𝑦−𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑖𝑖
2 − 𝑦𝑦𝑖𝑖+𝑦𝑦

𝑑𝑑𝑖𝑖
′2 )]7

𝑖𝑖=1              (7) 

𝑑𝑑𝑖𝑖 = √(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑖𝑖)2                   (8) 

𝑑𝑑𝑖𝑖
′ = √(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖

′)2 + (𝑦𝑦 + 𝑦𝑦𝑖𝑖
′)2

                   (9) 

|𝐸𝐸𝐴𝐴| = √|𝐸𝐸𝐴𝐴𝑥𝑥|2 + |𝐸𝐸𝐴𝐴𝑦𝑦|2
                      (10) 

şeklinde bulunur. 

Manyetik alan değişimi Biot-Savart yasası kullanılarak 
zamana bağlı akım değişimi olarak bulunabilir. Şekil 2, üç 
fazlı iletim hatlarının manyetik alan hesabı için geometrisini 
göstermektedir. 

 
Şekil 2: Üç fazlı iletken hattı için manyetik alan hesabı. 

P(xp, yp) noktası ile (xi, yi) hat iletkeni arasındaki uzaklık 
denklem (11)’de verilmiştir. 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = √(𝑥𝑥𝑝𝑝 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)2 + (𝑦𝑦𝑝𝑝 − 𝑦𝑦𝑖𝑖)2
                  (11) 

P(xp, yp) noktasındaki manyetik alan bileşenleri, denklem (12) 
ve denklem (13)’de verilmiştir. 

𝐻𝐻𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑝𝑝−𝑦𝑦𝑖𝑖
2∙𝜋𝜋∙𝑟𝑟𝑖𝑖

2 ∙ 𝐼𝐼𝑖𝑖                             (12) 

𝐻𝐻𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑝𝑝−𝑥𝑥𝑖𝑖
2∙𝜋𝜋∙𝑟𝑟𝑖𝑖

2 ∙ 𝐼𝐼𝑖𝑖                             (13) 

Manyetik alanın x bileşeni yere paralel, iletkene diktir. 
Herhangi bir konumdaki gözlemlenen manyetik alan denklem 
(14) ile bulunabilir. 

𝐻𝐻 = [∑ 𝐻𝐻(𝑥𝑥𝑖𝑖)2 + ∑ 𝐻𝐻(𝑦𝑦𝑖𝑖)2]𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

1/2            (14) 

Buradan da manyetik akı yoğunluğu denklem (15) ile 
bulunabilir. 

𝐵𝐵 = 𝜇𝜇0 ∙ 𝐻𝐻                                 (15) 

Burada µ0 boşluğun manyetik geçirgenliğidir, µ0 = 4π10-7 

H/m [15, 16]. 

3. ANALİZ SONUÇLARI 
Türkiye’de ve yurtdışında kullanılan bazı enerji iletim 
hatlarının gerilim düzeylerine göre faal koşullarındaki 
elektrik alan hesapları, Matlab ile yapılmıştır. Ülkemizde 
yaklaşık 60 adet 380 kV, 450 adet 154 kV, 15 adet 66 kV, 
500’den fazla trafo merkezi ve binden fazla YG/OG fideri ile 
bunları birbirlerine bağlayan 45.000 km’den uzun enerji 
iletim hattı mevcuttur. 66 kV sistemler artık çok 
kullanılmamaktadır [3]. Dünyada ise enerjinin iletildiği 
mesafeye göre çok daha farklı gerilim düzeyleri ile 
karşılaşılmaktadır.  
 

 
Şekil 3: Türkiye’de ve yurtdışında kullanılan bazı enerji iletim 
hatlarının gerilim düzeylerine göre elektrik alan dağılımları. 

 

 
Şekil 4: Türkiye’de ve yurtdışında kullanılan bazı enerji iletim 
hatlarının gerilim düzeylerine göre manyetik alan dağılımları. 

 
Şekil 3 ve Şekil 4’ten görülebileceği gibi bu tasarımda fikir 
sahibi olunması için bir adet yurtdışında kullanılan 400 
kV’luk (2 × 2B × 1351 MCM) çift devre, ikili demet, Dipper 
iletkenli hat; 500 kV’luk (2B × 1351 MCM) tek devre, ikili 
demet, Dipper iletkenli hat ve ülkemizde oldukça yaygın 
kullanılan 154 kV (477 MCM) Hawk iletkenli tek ve çift 
devre hatlar ve son olarak 380 kV hatlara örnek olarak bir adet 
(3B × 954 MCM) üçlü demet, Cardinal iletkenli, tek devre hat 
ve (2 × 2B × 1252 MCM) ikili demet, Pheasant iletkenli çift 
devre enerji iletim hattı kullanılmıştır (Şekil 5). 
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(a)  (b)  (c) 

Şekil 5. Alan hesaplarında kullanılan direk türleri ve boyutları: 
a) 154 kV tek devre; b) 154 kV çift devre; c) 380 kV tek devre. 

 
Bu hesaplar, standartlarla karşılaştırıldığında anlamlıdır. 
Çizelge 1 ELF’lere yönelik referans maruziyet değerlerinin 
bir özetidir. Bu değerler, en son Nisan 1998'de ICNIRP 
tarafından güncellenmiştir ve TSE de bu değerleri 
kullanmaktadır. 

Çizelge 1: ICNIRP: 50 Hz EMA maruziyet referans değerleri [4] 

Maruz Kalma 
Koşulları 

Elektrik Alan 
(kV/m) 

Manyetik Alan 
(G) 

Çalışanlar   
Tam mesai günü 

Kısa süre 
10 
30 

5 
50 

Genel Halk 
24 saat/gün 

Günde birkaç saat 

 
5 

10 

 
1 

10 
 
Hat geometrisi kıyaslaması için Şekil 6’da 154 kV (477 
MCM) Hawk iletkenli A2 tipi tek devre direk ile N1 tipi çift 
devre hat çevresindeki elektrik alan dağılımları gösterilmiştir. 

 
Şekil 6: Hat geometrisinin elektrik alan dağılımına etkisi. 

Tek devre için fazlar arası açıklık 6,8 m, çift devre için 
minimum faz açıklığı 6,6 m’dir. İletken yükseklikleri ise tek 
devre için 18,4 m iken çift devre için ortalama 22 m’dir. A2 
tipi ve N1 tipi taşıyıcı direkler, oldukça yakın parametreleri 
nedeniyle seçilmiştir.  

Şekil 7’de de hat geometrisinin manyetik alan dağılımına 
etkisi modellenmiştir. 

 
Şekil 7: Hat geometrisinin manyetik alan dağılımına etkisi. 

Hat yüksekliğinin etkisinin analiz edilebilmesi için 154 kV 
(477 MCM) Hawk iletkenli A2 tipi tek devre direk ile N1 tipi 

çift devre üzerinde direk boyları sırasıyla 3 metre kısaltılmış, 
sabit tutulmuş ve 3 metre arttırılmıştır. Elektrik alan 
dağılımına etkisi tek devre için Şekil 8’de ve çift devre için 
Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 8: Hat yüksekliğinin tek devrede elektrik alana etkisi. 

 

Şekil 9: Hat yüksekliğinin çift devrede elektrik alana etkisi. 

Şekil 10 ve 11’de hat yüksekliğinin manyetik alana etkisi 
gözlemlenmiştir.  

 
Şekil 10: Hat yüksekliğinin tek devrede manyetik alana etkisi. 

 

 
Şekil 11: Hat yüksekliğinin çift devrede manyetik alana etkisi. 

 
Türkiye’de kullanılan anma işletme gerilimleri olan 380 kV 
ve 154 kV enerji iletim hatları referans alınarak gerilim 
mertebesinin elektrik ve manyetik alana etkisi 
modellenmiştir. 154 kV’luk ve 380 kV’luk tek devre için 954 
MCM Cardinal iletkenli A tipi direk kullanılmıştır. Fazlar 
arası mesafe 7,5 m alınmış, hattın yüksekliği 20,1 m ve 
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izolatör uzunluğu 2 metre alınmıştır. 154 kV ve 380 kV çift 
devrede ise 1272 MCM Pheasant iletkenli FA tipi direk 
kullanılmıştır. Fazlar arası minimum mesafe 9,534 m ve hat 
yüksekliği ortalama 28,7 m ve izolatör uzunluğu 4 m kabul 
edilmiştir. 380 kV’luk sistemlerde ikili ve üçlü demet 
kullanılsa da 154 kV iletim sistemleri için tercih 
edilmemektedir. Bu nedenle bu kıyaslamada sadece gerilim 
düzeyinin etkisi gözlemlenebilmesi için tüm hesaplamalarda 
tek iletim hattı kullanılmıştır. Şekil 12’de tek devrenin Şekil 
13’de çift devrenin gerilim mertebesine göre EMA seviyeleri 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 12: Gerilim düzeyinin tek devrede elektrik alana etkisi. 

 

 
Şekil 13: Gerilim düzeyinin çift devrede elektrik alana etkisi. 

 
Gerilim seviyesinin manyetik alana etkisi Şekil 14 ve Şekil 
15’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 14: Gerilim düzeyinin tek devrede manyetik alana etkisi. 

 

 
Şekil 15: Gerilim düzeyinin çift devrede manyetik alana etkisi. 

154 kV’luk N1 taşıyıcı tipindeki çift devre enerji iletim 
hattının faz sıraları, Çizelge 2’deki gibi ayrı ayrı 
düzenlenerek, faz sırasının elektrik alana ve manyetik alana 
etkisi incelenmiştir. 
 

Çizelge 2: Faz sırası tipleri 

Diziliş 1 2 3 4 5 6 

Faz 
sırası 

düzeni 

T 
A  A 

B      B 
C  C 

T 
A  B 

B      A 
C   C 

T 
A  A 

B      C 
C  B 

T 
A  B 

B      C 
C  A 

T 
A  C 

B      B’ 
C  A 

T 
A  T 

B      T 
C  T 

 

 
Şekil 16: Faz sırasının elektrik alana etkisi. 

 
Şekil 17’de yapılan analizde ise faz sırasının değişikliğinin 
manyetik alan üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. 
 

 
Şekil 17: Faz sırasının manyetik alana etkisi. 

 
500 kV’luk tek devre direk tasarımı Şekil 18’de gösterilmiştir 

 
Şekil 18: 500 kV için tasarlanan direğin temsili çizimi. 

 
Tasarlanan tek devre için oluşan elektrik ve manyetik alan 
dağılımları sırasıyla Şekil 19 ve 20’de modellenmiştir. 
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Şekil 19: 500 kV’luk direğin yarattığı elektrik alan dağılımı. 

 

 
Şekil 20: 500 kV’luk direğin yarattığı manyetik alan dağılımı. 

4. TARTIŞMA 
Türkiye’de aktif olarak kullanılan direkler referans alınarak 
direk parametrelerinden hat geometrisi, hat gerilimi, hat 
yüksekliği, fazlar arası mesafe, faz sırası, iletken kesiti ve 
iletken demet adedi gibi etkenler ayrı ayrı direklerin 
oluşturdukları elektrik alana ve manyetik alana etkileri analiz 
edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen veriler; 

• Hat düzeninde düşey geometrili çift devre iletim 
koridoru boyunca yatay geometrili tek devreye göre 
çok daha büyük bir elektrik alanı oluşturmaktadır 
ancak iletim koridorunun dışında hızla azalırken tek 
devre iletim koridoru dışında da daha geniş bir 
bölgede şiddetini korumaktadır. Tek devreli sistem 
çift devreye göre hat çevresinde daha büyük bir 
manyetik alan oluşmasına neden olur. 

• Hat yüksekliği elektrik alanı ve manyetik alanı azaltan 
en etkili yöntemlerden biridir. Hat yüksekliği arttıkça 
hat geometrisine bağlı m katsayısına bağlı olarak 
elektrik alan ve manyetik alan azalır. 

• İletken kesitinin büyütülmesi ve iletken demet 
sayısının arttırılması oluşan elektrik alanı azaltır. 

• Gerilim ve akım düzeyi artışı ile doğru orantılı olarak 
hat çevresindeki elektrik ve manyetik alan 
artmaktadır. 

• Fazlar arası mesafe arttıkça tek devrede oluşan 
maksimum elektrik alan artar ancak iletim 
koridorundaki şiddeti azalır. Çift devrede ise elektrik 
alan fazlar arası açıklık arttıkça artar ancak hassasiyeti 
tek devreye göre azdır. Manyetik alan fazlar arası 
mesafe arttıkça her iki geometri için de artar. 

• Faz sırası olarak Şekil 16’daki 5. tip faz sırası elektrik 
ve manyetik alanı en aza indirgemektedir. 

Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinin belirlediği 
standartları referans alınarak bu analizler doğrultusunda 
elektrik alanı ve manyetik alanı en aza indirgeyen ekonomik 
ve emniyetli direk tasarımı yapılmıştır. 

Yönetmelikteki iletken kesiti, hat yüksekliği ve direkler arası 
en ekonomik mesafe referans alınarak 500 kV’luk sistem için 
iletken yarıçapı 14,055 mm, demetin iletkenleri arası boşluk 
50 cm, demetteki iletken sayısı 3, fazlar arası açıklık 13,1 m, 
direk yüksekliği 35 m olan tek devre elektrik direği 
tasarlanmıştır. 
Yapılan analiz sonucu 500 kV’luk sistem için elektrik alan, 
1,72 kV/m olarak hesaplanmıştır. Bu elektrik alan değeri, 
TSE ve ICNIRP tarafından çalışanlar için 30 kV/m, halk için 
10 kV/m olan maruziyet referans seviyelerinin oldukça 
altındadır.  
Manyetik alan 500 kV’luk sistem için maksimum manyetik 
alan (endüksiyon) büyüklüğü 7,85 mT hesaplanmıştır. 
Çalışanlar için manyetik alan 1,6 μT, halk için 0,64 μT 
maruziyet değerleri referans alındığında halk yerleşim yerleri 
için 500 kV’luk tek devreden 80 m mesafe bırakılması 
gerektiği hesaplanmıştır. 
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Özet 
Günümüzde  mobil iletişim  alt yapısına ilişkin bant genişliğinin, artan veri hızı ihtiyacının   karşılanabilmesi için sürekli 
artırılma ihtiyacı bulunmaktadır. Mobil iletişimde süreç içinde kullanılan ikinci, üçüncü ve dördüncü nesil mobil 
iletişim sistemleri ile istenilen hızlara çıkılamamış ve gecikme süresi de istenilen değerlerin altına indirilememiştir. 
5G’nin   sisteminin önümüzdeki yakın süreçte tümüyle kullanılmaya başlanılmasından sonra veri hızında dördüncü 
nesil sistemlere oranla  en az 10 kat artış, erişimin gecikme  sürecinde ise  en az 10 kat azalma olacağı öngörülmektedir. 
Bu şekilde halen yeterli hıza ulaşılamadığı için uygulama alanı bulamayan bir çok uygulamanın kullanılması mümkün 
hale hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 5G, Bant Genişliği, Data Hızı 

 

MOBİL ERİŞİMDE KULLANILAN NESİLLER VE  5 G 

1980’li yılların başında ortaya çıkan birinci nesil (1G) sistemler Mobil cihazlarla iletişim anlamında ilk telsiz haberleşme 
sistemi olup, bu sistem önce Amerika’da daha sonra İskandinav ülkelerinde kullanılmaya başlandı. Analog bir yapı içeren 
birinci nesil  sistem ile  Telsiz iletişim açısından büyük bir teknolojik yenilik insanlığa sunuldu. Ancak bu sistemde  kurulan 
ulusal şebekelerin uyumundan bahsetmek neredeyse imkânsızdı. Ayrıca uluslararası standartlar henüz oluşturulamamıştı ve 
roaming (uluslararası dolaşım) sağlanamıyordu. Çok ciddi ölçüde enerji çeken bu sistemleri mobil olarak çalıştırmak, bunları 
ancak araçların enerji kaynaklarından besleyerek mümkün olabildi. Bu nedenle Araç telefonu olarak da tanımlanan bu sistem 
artık kullanılmamaktadır. 
 
Bir 10 yıl sonra ise (1990’lı yıllar), ikinci nesil (2G) ile uluslararası uyumu sağlayan standartlar ve roaming alt yapısı tesis 
edilebildi. Artık küresel bir mobil şebekeden bahsetmek mümkündü ve bu şebeke digital (sayısal) veri iletimi olanakları 
nedeniyle telsiz mobil veri iletiminde bir çığır açmaktaydı. Başlangıcında sadece ses olan bu sistem ile Dar band (Narrow band 
idi) olarak ilk kez SMS  şeklinde ilk data haberleşmesi yapıldı. (Acarer T. 2017. s. 60). 
 
2000 yılında İstanbul’da yapılan WRC 2000 (World Radio Conference) ile üçüncü nesil (3G) mobil iletişim sistemlerinin 
standartları belirlendi ve kullanıcılar  ilk kez mobil telsiz iletişimde (broadband) genişband ile tanıştı. Bu şekilde kablolu 
iletişimde genişband içeren birçok applications (uygulamalar) ve görüntülü görüşmeler başarıyla mobil ortamda da kullanılır 
hale geldi. 

Henüz aradan on yıl geçmeden, gelinen yeni aşamada bireysel ve kurumsal kullanıcılar ile  eko sistemin üreticileri, bu yeni 
mobil telsiz dünyasına o kadar hızlı ve kapsamlı bir şekilde taşınmışlardı ki, 2010 yılına gelindiğinde 3G’nin olanakları artık 
ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştı. Bu amaçla güçlü bir uluslararası işbirliği içerisinde, farklı piyasalardaki 
gelişmelerin de etkisiyle, dördüncü nesili (4G) belirleyen teknoloji fiili olarak LTE ve onu izleyen LTE-A standardı (4,5 G) 
üzerine inşa edildi. 4G de bant genişliği çok genişlediği için çok büyük hızlara ulaşıldı.  

4G’nin LTE standardı ile, 3G’de 168 Mbps kadar yükselen iletim hızı ilk aşamada 300 Mbps’e, LTE-A ile ise 1 Gbps çıkarıldı.  
4G, tamamıyla IP (internet protocol) tabanlı bir iletişim altyapısı sağlayarak, mobil iletişimde yeni bir sayfa daha açıldı. (Acarer 
T. 2017. s. 72). 
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BEŞİNCİ NESİL MOBİL İLETİŞİM 

Öncelikle mobil iletişimde yaklaşık 10 yıl da bir niçin  yeni nesillerin ortaya çıktığını ve bu nesillerin bir öncekine göre ne 
avantaj içerdiğini ortaya koymakta fayda var. Her yeni nesil aslında üç temel dinamikten ortaya çıkmaktadır. 

- birincisi kablosuz iletişim teknolojilerindeki büyük gelişme,  
- ikincisi şebekelerin giderek daha akıllı hale gelmesi ve  
- üçüncüsü pazarın ve tüketicilerin artan bant genişliği istekleri.  

Aşağıdaki tablo’da 4G ve 5G sistemlerinin gecikme süresi (delay time), data kapasitesi ve bağlantı yoğunluğu olarak 
mukayeseli tablosu verilmiştir (Bass M. Berg M. and Dhingra V. 2017). 

 
Günümüzde özellikle internetin güncel yaşantımızda temin ettiği pek çok uygulama giderek daha fazla hız gerektirdiği ve  
iletişimdeki  gecikmenin ise en aza indirilme zorunluluğu nedeniyle bant genişliğini sürekli artırma ihtiyacı bulunmaktadır. 
2G, 3G ve 4G’de kullanılan frekans bantları ile ihtiyaç duyulan genişlikte bant genişliğine ulaşmak mümkün olamayacağı için, 
5G’de 3 farklı frekans bandı belirlenmiştir.  

- ilk  aşamada mevcut frekans bantları (2G, 3G, 4G’deki bantlar),  
- ikinci aşamada 6 GHz bandı (5,6 GHz) ve  
- üçüncü aşamada 24 GHz üstü frekans bantları (24-27 GHz, 31-33 GHz, 37-40 GHz, 45-47 GHz, 50-52 GHz, 66-76 

GHz ve 81-86 GHz’dir) kullanılacaktır. 

 
Bu gelişmeler doğrultusunda 5. nesil haberleşme teknolojisi 2021 yılından itibaren kademeli ve artan bir yoğunlukla  günlük 
hayatımızda yer almaya başlamıştır. Bu şekilde 2. nesil ile hayatımıza giren mobil cep telefonlarının kullanımları 5G ile  daha 
da ileriye götürülerek mobil haberleşme hayatımızın her noktasına ve “insandan insana”, “insandan makinaya” ve “makinadan 
insana” kalıplarının ötesine taşınacaktır. 
 
5G kullanımının ikinci aşamasında, özellikle 6 GHz üstü frekansların kullanımı ile birlikte gigabit/sec ve üstü hızlara erişilerek 
ultra yüksek çözünürlükteki içeriklere ulaşabilmemiz ve sanal gerçeklik uygulamalarını kullanabilmemiz mümkün hale 
gelecektir.  
 
5G kullanımının üçüncü aşamasında ise; 24 GHz üstü çok yüksek frekans ile 10 gigabit/sec’lik hızlara erişilerek   mobil bulut 
servislerinin önünü açılacaktır. Bu şekilde Ağdaki gecikmelerin 1 milisaniyenin altında tutulması, yakın süreçte gerçek zamanlı 
mobil kontrol ve araçtan-araca haberleşme uygulamalarının gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır. 
  
Aşağıda verilen grafikte yıllar itibarı ile data trafiğindeki artış gösterilmiştir. Bu grafikten de görüldüğü  üzere toplam data 
kullanımındaki artış LTE Advance (4,5G) sistemlerinin kullanımı ile başlamış, daha sonra artan bir oranda devam etmiştir. 
Ancak data kullanımındaki asıl büyük artışın bant genişliğinin ve daolayısı ile hızın çok artacağı 5G’nin kullanımı ile birlikte 
olacağı düşünülmektedir (India Telecom Operators Country Intelligence Report. 2019). 
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5G ile sağlanan yüksek erişim kapasitesi, yüz milyarlarca aygıta sürekli olarak ulaşabilmeyi mümkün kılarken; enerji 
verimliliğinde ulaşılacak 1000 kata varan iyileştirmeler, cihazların pil sorunlarını neredeyse ortadan kaldıracaktır. Şu anda 
başlangıç noktaları atılan akıllı şehirler, mobil sağlık, akıllı ulaşım, akıllı elektrik gibi sistemlerin yakın süreçte her noktada bir 
haberleşme katmanı olacak ve bunların hepsinin harmonizasyonunu sağlayacak akıllı şebeke yapısıyla desteklenecektir. Bu 
noktada, özellikle gelişmiş toplumlarda, 5G’nin dokunacağı alanları genişletmek üzere büyük bir vizyon gelişmektedir. Bu 
vizyon; mobil iletişimin sadece eğlence, sağlık, eğitim, haberleşme gibi alanlarda değil, toplumsal hayatın tüm katmanlarında 
etkili olacak şekilde her gün yeniden tasarlanmaktadır. 
 
21. yüzyıl makinelerin değil, onları yöneten yapay zekânın, ama bundan da ötede yapay zekânın kullandığı verinin yüzyılı 
olacaktır. Bu öngörünün arkasında temel değerlendirme, 2021’den sonra dünyada bir veri (data) tsunamisi yaşanacağı 
beklentisidir. Bu öngörüdeki en önemli etken bant genişliğinin katlayarak artış ihtiyacıdır. Çünkü 2016 yılında örneğin 
Londra’da,500 m kapsama alanı içerisinde hücre başına 317 MHz’e ihtiyaç duyulurken, 2020 yılında aynı çerçeve parametreleri 
dâhilinde 5000 MHz’e ihtiyaç duyulmasıdır. Diğer bir deyişle, aynı  kapasite artışında olduğu gibi, yine 4 yılda 16 çarpanlık 
bir artışa ihtiyaç vardır (IDC Global DataSphere. 2018). 

 
1 Zettabyte = (1 billion) x (1 Terabyte) = 8*1021 bits = 1 milyar tane 1 TB hard disk 

Aşağıdaki  grafikte de farklı yıllarda, farklı Mobil iletişim nesillerini kullanan Abone sayıları gösterilmektedir. Bu grafikten de 
anlaşılacağı üzere yıllar itibarı ile her yeni nesil ortaya çıktığında bir önceki neslin abone sayısı azalacağı ve 5G’nin ticari 
olarak başlangıç tarihi olan 2021’den itibaren bu neslin abone sayısının katlayarak artacağıdır (Ericsson Mobility Report. 2019). 
 

 
 
Tüm bu sınırlamaların data tsunami’sini karşılayabilmesi için, 5G’nin 4G’ye göre akıl almaz büyüklükte çarpanlarla 
ölçeklenmesi gerekecektir. Bu devasa ölçekleme ihtiyacının en çarpıcı örnekleri, 

- 5G’de bir önceki nesle göre 20 kat fazla radyo teknolojisine,  
- 25 kat fazla frekansa ve  
- 2000 kat fazla baz istasyonunun gerekli olmasıdır.  

 
Bu büyüklükte bir ölçeklemenin mevcut teknolojiler kapsamında ortaya çıkaracağı maliyetler ve karşılaşacağı teknolojik 
kısıtlar doğal olarak 5G’nin çok önemli düzenlemeler çerçevesinde geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 5G’nin diğer nesillere 
göre çok büyük değişimler getiren  konularından ilki, kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu amaçla Kablosuz teknoloji alanında 
yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen ve üzerinde çalışılan farklı teknoloji alternatifleri mevcuttur. Bunların başlıcaları:  
OFDMA’den (4G) daha iyi kablosuz teknoloji, Tek kanalda full-duplex, Milimeter Wave’de haberleşme ve Işık ile haberleşme  
gibi konulardır.  
 
Yine 5G’nin farklılıklarından diğeri de şebeke altyapısının organizasyonudur. Bunları da başlıca; Yazılım destekli ve 
sanallaştırılmış ağlar (ortak şebeke + kamu), Operatörlerin anlık frekans paylaşması, Small Cell ve heterojen ağlar (WiFi, 
Mobil, Broadband, Sensör, vb.) gibi başlıklar altında toplamak mümkündür. 
 
4G’de ulaşılan hız sınırlarını aşabilmek için, milimetrik dalga denilen (30GHz-300 GHz) aralığının üst değerlerine 
odaklanılması gerekmektedir. Bu nedenle, 5G’nin, 60 GHz’in üzerinde yüksek hızlı kablosuz iletişim teknolojilerini de 
deneyeceği açıktır. Ancak, milimetrik dalga aralığının hangi üst değerlerine çıkılabileceği henüz kesin değildir. Kısa dalga 
boyu yüksek frekansta aşılacak sınırların, yani milimetrik dalga aralığındaki sınırların zorlanması neticesinde 5G’nin, görünür 
ışıkla kablosuz iletişim (VLC) gibi köklü teknolojik değişikliklerle zenginleştirilmesi beklenmektedir.  
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Beşinci nesil mobil iletişim sistemleri gelişmekte olan ülkeler için de çok önemli ve yeni fırsatlar sunmaktadır. 5G’nin temin 
edeceği büyük bant genişliği ve buna bağlı olarak hızdaki büüyk artış, ülkelerin gelişimine çok büyük katkı yapabilecektir. 
Çünkü yapılan bilimsel tespitlere göre ülkelerin her Genişbant kullanımındaki her % 10’luk artış, ülkelerin Gayri Safi Yurt 
içi Hasıla oranının %1 artışına zemin hazırlamaktadır.   
 
Bu nedenle mimari yapısı, kullanılacak frekans bantları, modülasyon şekli, vb özellikleri ile diğer mobil iletişim nesillerine 
göre büyük farklılıklar içeren 5G’nin çok iyi değerlendirilmesi ve siyaset üstü bir yaklaşımla milli politikanın belirlenmesinde 
büyük fayda olduğu mütalaa edilmektedir. Unutulmaması gereken bir realite; Toplumsal hayatı yöneten her türlü şebekenin 
artık stratejik olmasıdır. Günümüzde tıpkı enerji güvenliği, gıda güvenliği gibi veri güvenliği ve  şebeke güvenliği de ülkeler 
için artık hayati öneme sahiptir.  
 
Yapılan bilimsel çalışmalara göre ülkelerin her Genişbant kullanımındaki her % 10’luk artış, ülkelerin Gayri Safi Yurt içi 
Hasıla oranının %1 artışına zemin hazırlamaktadır. 

 
5G BANT GENİŞLİĞİ VE GECİKME SÜREÇLERİNİN VERİLEN HİZMETLER İLE İLİŞKİSİ 

Mobil iletişim sistemlerinin ortak özelliği, her yeni nesil kullanılmaya başladığında bir önceki neslin abone sayısının azalma 
sürecine girmesidir. Bu sistemlerin diğer bir ortak özelliği de bireysel ve kurumsal müşterilerin daha fazla veri iletim hızına 
ihtiyaç duyması, bunun için de bant genişliğinin giderek artırılma ihtiyacıdır. Bunun nedeni ise teknik olarak veri iletiminde 
daha yüksek hıza ancak daha fazla bant genişliği ile ulaşabilme zorunluluğudur. Bu nedenle her yeni mobil iletişim sisteminde 
daha fazla bant genişliğinin olması, bir bakıma teknolojik  zorunluluk olmuştur. Çünkü Çağımız veri ve verileri işleme çağıdır 
(Kuzuoğlu S. 2018. s. 1). 
 
Günümüzde sensörlerden ve nesnelerin internetinden gelen ve  web sitelerinde, sosyal medyada, mobil platformlarda üretilen 
veri ile, organizasyonlar bünyesinde yer alan datanın  bir araya getirilmesiyle elde edilen veri yığınları, “büyük veri” kavramını 
ortaya çıkarmıştır (Goes P.B.  2014, s. iv). Büyük veri analitiği, karar verme aşamasında yol gösterici olacak bilgiyi elde etmek 
adına büyük veri kümelerinin analiz edilmesinde kullanılan bir tekniktir (Gandomi A. & Haider,M. 2015. s. 140). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere hız arttıkça ve gecikme süresi azaldıkça çok farklı ve yeni uygulamaların ortaya 
çıkmaktadır (Bass M. Berg M. and Dhingra V. 2017). Örneğin video yayınları, veri hızı ancak 10 Mbps’in  üzerine çıkıldıktan 
sonra mümkün hale gelmektedir. Yine çoklu görüntülü arama sistemlerinin kullanımı da veri iletiminde 100 Mbps hızlara 
ulaşımdan ve gecikmenin 10 ms nin altına düşürülmesinden sonra mümkün olmaktadır. Söz konusu hız değerlerine ulaşım ise 
ancak dördüncü nesil mobil iletişim sistemlerinin gelişimi ve kullanımından sonra temin edilebilmiştir.  
 
Buna karşılık Otonom araçlar, artırılmış gerçeklik,  sanal gerçeklik ve dokunsal internet gibi uygulamların ancak beşinci nesil 
mobil iletişim sistemlerinin etkin olarak kullanılmasından sonra uygulamaya konulacağı hesaplanmaktadır. Bu sistemlere 
ilişkin hız ve gecikme değerlerine bakıldığında, örneğin otonom araç sistemleri ve sürüşlerde 10 Mbps hız yeterli olurken, bu 
uygulamanın etkin olarak kullanılabilmesi için gecikme süresinin 1 ms’e düzeylerine düşürülmesi gerekmektedir. Yine sanal 
gerçekliğin etkin kullanımının ancak veri hızının 1 Mbps’ yükseltilmesi ve gecikmenin ise 1 ms’e düzeylerine indirilmesi 
halinde mümkün olacağı öngörülmektedir. 
 
Önümüzdeki yakın süreçte halen planlama aşamasında olan veya henüz hiç sözü edilmeyen bir çok sistem kullanılabilecektir. 
Bunların uygulamaya konulmasındaki asıl etken ise, bu uygulamaların ihtiyaç duyacağı veri hızındaki artış ve gecikme 
süresindeki düşük değerleri olacaktır.  
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Abstract— Bu çalışmada, mikrodalga ablasyon 
çalışmalarında kullanılmak üzere oluşturulan üç boyutlu 
(3B) böbrek fantom modeli ile yapılan deneysel çalışmalar 
gösterilmiştir. Tanıtılan çalışmada, doku elektriksel eş 
değer özelliği taşıyan model üzerindeki elektrik alan, güç 
yoğunluğu, sıcaklık ve ablasyon bölgesinin bilgisi elde 
edilebilir olması deneysel olarak tecrübe edildiğinden 
özellikle ex vivo ve in vivo çalışmalar için güçlü bir 
alternatif olma özelliğini taşımaktadır. 80 W’a kadar güç 
seviyesine 2.45 GHz sürekli formda mikrodalga gücünün 
teflon yüklü monopol anten tabanlı bir mikrodalga 
aplikatör kullanılarak 3B böbrek fantom modeli üzerinde 
300 s sonunda 66.2 °C yüzey sıcaklığı ve yaklaşık olarak 2 
cm3 ablasyon hacmine ulaşılmıştır. 

Keywords—Mikrodalga Ablasyon, Doku Fantom 
Modeli, Elektromanyetik Absorbsiyon 

I. GİRİŞ 

Kanser, günümüzde kontrolsüz hücre olarak tanımlanan, 
çağımızın en önemli sorunlardan biridir [1, 2]. Kanser 
hücresinin dolaşım veya lenfatik sisteme proliferasyonu 
nedeniyle metastaz adı verilen metabolik bir düzensizlik 
meydana gelir. [3]. Metastaz yapabilen tümör hücreleri tedavi 
açısından en problemli hücrelerdir [4]. Tedavinin amacı, 
istenmeyen hücre proliferasyonunu durdurmak, bu kuşatılmış 
hücreleri öldürerek migrasyonun önlenmesidir [5]. Klasik 
tedavide tümörlü hücrelerin etkinliğini azaltan ilaç direnci 
gelişmesi ve özellikle metastatik oluşumlar nedeniyle 
tümörlü hücrelerin yok edilmesi sağlanamaz. [6, 7]. Klasik 
tedavinin bu dezavantajını kaldırabilen alternatif bir yöntem 
olan mikrodalga ablasyon sistemi kanser tedavisi için umut 
veren bir teknolojidir [8]. Mikrodalga ablasyon 2.45 GHz 
frekansındaki mikrodalga yayılım gücünün tümörlü hücreleri 
yaklaşık 60 °C’ye ısıtıp öldürmesini sağlamasına 
dayanmaktadır [9]. Ablasyon bölgesinin sıcaklığı 50 °C iken 
4-6 dakikalık maruziyet süresinde veya 60 °C iken anlık 
olarak dokuda protein denatürasyonu ve membran 
bütünlüğünün bozulmasını sağlamaktadır [10]. Ablasyon 
çalışmalarında hedef bölgede bu sıcaklıklara ulaşılması 
hedeflenmektedir. 
Fantom yapılar, ışık saçılması ve optik, elektriksel iletkenlik 
ve ses dalgası alımı gibi konularda insan vücudunun 
özelliklerini taklit etmek için tasarlanmış yapay yapılardır. 
Fantomlar, tutarlılığı sürdürmek, teknolojilerin 
güvenilirliğini doğrulamak veya deneysel masrafı azaltmak 
için insan deneklerin yerine veya onlara ek olarak deneysel 
olarak kullanılmıştır [11]. Ayrıca, teknisyenlerin 
görüntüleme yapma kolaylığı sayesinde denemeler 
yapabileceği bir malzeme olarak kullanılmıştır [12]. 
Bu çalışmada, literatürdeki kullanım alanı benzerliğinden 
yola çıkarak 3B ve kolaylıkla üretilebilir fantom böbrek 
modeli tanıtılmış ve deneysel çalışmaları ISM bandının 2.45 
GHz frekansında yapılmıştır. 

II. FANTOM MODELİN HAZIRLANIŞI 

Mikrodalga ablasyon çalışmalarında doku üzerindeki fiziksel 
değişimlerin öngörülmesini sağlamak amacıyla doku fantom 
modelleri üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde elektriksel 
özellikler bakımından ilgili doku üzerinde çalışmaya yakın 
sonuçlar alınmaktadır. Buna rağmen elektriksel açıdan 
modellenen dokuların oluşturduğu organ şekillerinin gerçeğe 
yakın olarak modellenmesi cerrahi operasyon öncesi 
çalışmalar için büyük ölçüde fikir vereceği öngörülmektedir. 
Şekil 1’de görüldüğü gibi 3B böbrek modelinin kalıbının 
çıkarılması ve bu kalıba deri fantom sıvısının doldurulması 
ile modelleme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 
a) 

 
b) 

Şekil 1: 3B böbrek fantom modelinin a) kalıbının çıkarılması, b) 
deneysel ölçüm aşaması 

Şekil 1.a’da gösterilen “ST01112 Mayku Formbox”ın Glikol 
modifiyeli Polietilen Tereftalat (PETG) malzemeyi yaklaşık 
olarak 150 °C sıcaklığa ısıtması ile şekil alabilecek kadar 
esnek bir kıvama getirerek, anatomik böbrek modeline şekil 
vermesi sağlanmaktadır. Kalıbı çıkarılan böbrek modeline 
sıvı formda hazırlanan deri fantom sıvısı dökülüp 0 °C 
sıcaklığa ayarlanmış soğutucuda 60 dakika bekletilmesi ile 
Şekil 1.a’da görüldüğü gibi katı formda oluşturulmuştur. 
Oluşturulan 3B böbrek fantom modeli oda sıcaklığında 90 
dakika bekletilerek deney başlangıç sıcaklığı olan 18 °C’ye 
yaklaşık olarak getirilmiştir. 
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III. DENEYSEL ÖLÇÜM SONUÇLARI 

Hazırlanan böbrek fantomu Şekil 1.b’de gösterilen deney 
düzeneğinde 10 W, 25 W, 50W ve 80 W mikrodalga gücüne 
6 dakikalık süre ile maruz bırakılarak sıcaklıkları Testo 882 
termal kamera ile ölçülmüştür. Bu deneye ait termal ölçüm 
sonuçları Şekil 2’de verilmiştir. 

a) 

b) 

c) 

d) 
Şekil 2: 3B Böbrek fantom modeline a) 10 W, b) 25 W, c) 50 W ve 

d) 80 W mikrodalga gücünün 6 dakika süre ile uygulanması 
sonucunda oluşan sıcaklık dağılımı. 

Şekil 2.a’dan Şekil 2.d’ye kadar sıcaklık ölçüm sonuçları 
incelendiğinde MDAP vasıtasıyla 6 dakikalık süre ile 10 W, 
25 W, 50 W ve 80 W mikrodalga güçleri uygulandığında 
böbrek fantom modelinde ulaşılan en fazla sıcaklık seviyeleri 
sırasıyla 42.9 °C, 48.9 °C, 57.3 °C ve 66.2 °C olduğu 
görülmektedir. Termal kamera ile yapılan alan üzerindeki 
sıcaklık dağılımının ölçümüne ek olarak mikrodalga enerjisi 
altındaki fantom modelin hedef ablasyon sıcaklığı olan 50-60 
°C’lerde ne kadar süre boyunca bulunduğu dokudaki tahribat 
miktarını etkilediğinden zamana bağlı sıcaklık ölçümünün 
yapılmış ve Şekil 3’te verilmiştir. 
 

 

Şekil 3: 3B Böbrek fantom modelinin zamana bağlı sıcaklık ölçüm 
sonuçları 

Şekil 3’te sıcaklık-zaman grafiği incelendiğinde giriş gücü 10 
W’dan 80 W’a çıkarıldığında fantom modele transfer edilen 
mikrodalga enerjisinin artmasından dolayı fantom malzeme 
yapısında daha fazla bozulmalar oluşturduğundan sıcaklık 
artışındaki doğrusallık daha fazla yitirilmektedir. Uygulama 
sonrası 3B böbrek fantom modelinde meydana gelen 
bozulmaların içine su yerleştirilip, şırınga vasıtası ile bozulan 
bölgelerin şeklini alan sular dereceli silindire aktarılarak 
ablasyon hacmi belirlenmiştir. Giriş gücü 10 W iken ablasyon 
hacmi 0.865 cm3, 25 W iken 1.180 cm3 olarak ölçülmüştür. 
50 °C üzerindeki ısılarda devam ettirilen her süre dokuda hızlı 
tahribat oluşturduğu bilindiğine göre, bu sıcaklık seviyesine 
50 W giriş gücü uygulandığında 210 s ve 80 W giriş gücü 
uygulandığında 250 s süre boyunca çıkılmıştır. Bunun 
sonucunda fantom modelde 50W giriş gücü için 1.655 cm3, 
80W giriş gücü için 2.065 cm3 ablasyon hacimleri 
oluşmuştur.  
3B böbrek fantom modeli üzerinde yapılan deneysel ölçüm 
sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. Burada mikrodalga gücü 
ile fantom model yapısında meydana gelen tahribata sebep 
olan baskın bileşen elektrik alan büyüklüğüdür. Doğru bir 
ölçüm için Şekil 1.b’de gösterilen elektrik alan probu (mavi 
renkli) mikrodalga aplikatörün elektrik alan ışıma vektörü ile 
paralel olacak şekilde konumlandırılmaya çalışılmıştır. 

Tablo 1: 3B böbrek fantom modeli üzerinde yapılan deneysel ölçüm 
sonuçları 

Pin 
[W] 

Eabs 
[V/m] 

Pout 

[mW/cm2] 
tabl  
[s] 

Tmax 

[°C] 
Vabl 

[cm3] 

10 865 32 300 42.9 0.865 

25 1437 88 300 48.9 1.180 

50 1936 159 300 57.3 1.655 

80 2239 213 300 66.2 2.065 
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Burada Pin mikrodalga aplikatöre iletilen 2.45 GHz 
frekansındaki sinyalin güç seviyesini, Eabs ablasyon 
bölgesinde ölçülen elektrik alanın mutlak değeri, Pout 
ablasyon bölgesindeki güç yoğunluğunu, tabl ablasyon 
uygulama süresini, Tmax ablasyon bölgesindeki maksimum 
sıcaklığı ve Vabl böbrek fantom modelinin ablasyon sonucu 
tahrip olan hacmini temsil etmektedir. 

IV. DEĞERLENDİRME 

Mikrodalga aplikatörün fantom modele temas ettiği bölgeden 
alınan elektrik alan sonuçlarına göre ablasyon bölgesinin 
merkezinde 10 W giriş gücünde 865 V/m, 25 W giriş gücünde 
1437 V/m, 50 W giriş gücünde 1936 V/m ve 80 W giriş 
gücünde 2239 V/m elektrik alan büyüklükleri ölçülmüştür. 
Ölçülen elektrik alan büyüklükleri üzerinden Denklem 1’deki 
güç yoğunluğu formülü kullanılarak ablasyon merkezindeki 
1 cm2 alan üzerindeki mikrodalga gücü hesaplanmıştır.  

 ���� =
���� × ����

∗

η���
 (1) 

Burada ����
∗  Elektrik alan mutlak değerinin kompleks 

eşleniğini ve η���  3B fantom modelin ortam empedansını 

göstermektedir. Hesaplanan güç seviyeleri 10 W ,25 W, 50 
W, ve 80 W için sırasıyla 32 mW, 88mW, 159 mW ve 213 
mW’dır. Bu çalışmada ablasyon uygulanan biyolojik 
numunenin mikrodalga enerjisini yansıtıcı veya sistem içinde 
mikrodalga enerjisi üretebilecek aktif bir elemandan 
oluşmamasından dolayı ölçülen giriş güç seviyeleri ile 
elektrik alan ölçümü üzerinden hesaplanan güç seviyeleri 
arasında deneysel ölçüm hataları göz önünde bulundurularak 
doğrusal bir ilişki olduğu deneysel olarak saptanmıştır. 

V. SONUÇ 

Bu çalışmada, mikrodalga ablasyon deneysel aşamalarının 
etik kurul iznine ihtiyaç duymadan, hızlı, pratik, ucuz ve 
çevreci bir yolla gerçekleştirilmesine imkan veren 3B fantom 
model ile çalışma yöntemi ve deneysel çalışmaları 
tanıtılmıştır. Deneysel aşamada elde edilen sonuçlar 
değerlendirildiğinde literatürdeki hedef ablasyon sıcaklığı 
olan 50 °C ve üzeri sıcaklıklara 2.45 GHz sürekli dalga 
formunda 10-80 W arası 300 s’ye kadar uygulanan 
mikrodalga enerjisi ile ulaşıldığı görülmüştür. Tanıtılan 
yöntem ile insan böbrek yapısına fiziksel ve elektriksel açıdan 
büyük ölçüde benzer bir numune oluşturularak, cerrahi 
müdahale aşamasından önce pratik yapılıp in vivo 
çalışmalardaki olası maddi ve manevi kayıpların en aza 
indirilmesi öngörülmektedir. 
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Abstract— Kanser, dünya çapında görülen en yaygın 
ölüm nedenlerinden biridir. Mevcut tedavilerin çok 
sayıda yan etkisi olmakla birlikte hasta remisyonu düşük 
seyretmektedir. Bu nedenle, yeni ve güçlü terapötik 
stratejilere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, meme kanseri 
hücrelerine mikrodalga ablasyon uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada, 2.45 
GHz’ de yüksek verimli prob-anten kullanılarak 
mikrodalga ablasyon uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Tipik karsinoma özelliklerini içeren MCF-7 meme 
kanser hücrelerinin MDA uygulamaları ile 
çoğalmalarının yavaşladığı izlenmiştir. 

Keywords—Mikrodalga Ablasyon, Meme Kanseri,  
MCF-7  

I. GİRİŞ 
Elektromanyetik alanların tedavi amaçla kullanılan MDA 
(mikrodalga ablasyon) tekniği son derece popüler yöntemler 
olarak literatürde yer almaktadır. Mikrodalga ablasyonun 
temel prensibi ise, izin verilen medikal bantlarda mikrodalga 
gücünü kanserli dokuya mikrodalga aplikatör boyunca 
uygulamaktır [1,2].  Konvansiyonel ısıtma sistemleri temel 
olarak ısının dış bir ısı kaynağından ısı uygulanacak olan 
bölgeye nüfus ederek istenmeyen bir biçimde geniş bir alana 
yayılmasına sebep olurken, mikrodalga ısıtma sisteminde  
istenilen bölgede 2.45 GHz frekansındaki mikrodalga 
yayılım gücü ile tümörlü hücrelerin yaklaşık 60°C’ye ısıtıp 
öldürmesi sağlanmaktadır [3,4,5].  
 
Klinik MDA prosedürü içinde tümörün pozisyonu, Manyetik 
Rezonans Görüntüleme (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (CT) 
veya ultrason cihazlarını içeren medikal görüntüleme 
cihazlarının avantajıyla belirlenir. Mikrodalga ablasyon 
probu açık cerrahi veya perkütan prosedürü ile ultrason veya 
diğer görüntüleme cihazının rehberliğinde tümör içine 
yerleştirilir. Prop mikrodalga güç jeneratörüne bağlanır. 
Mikrodalga güç seviyesi ve ısıtma süresi tümörün biçim ve 
boyutuna göre seçilir. Ardından mikrodalga gücü seçilen 
süre boyunca uygulanır. Tümörün tamamını sarabilmek için 
uygulanan mikrodalga ısısı yoluyla önceden öngörülen 
hacimde bir termal lezyon oluşturulur. Kanserli doku yeterli 
miktarda ve yeteri kadar ısıtıldıktan sonra tahrip olur. 
Ardından MDA probu güvenli bir şekilde alınır. Klinik 
prosedür tamamen bitmeden önce görüntüleme cihazları 
lezyonun biçimi ve boyutunu doğrulamak için kullanılabilir. 
Ablasyon teknolojisinin MDA’ da olduğu gibi asıl hedefi 
sağlıklı dokular korunurken tümör dokularını etkili bir 
şekilde öldürmektir. 
 
 

II. IN VITRO DENEY HAZIRLIĞI 
Ablasyon sisteminin uygulanacağı MCF7 meme kanseri 
hücre hatlarının temini, muhafaza edilmesi ve ablasyon 
uygulamasından sonra test edilmesi  önemlidir [2]. Temin 
edilen hücre kültürlerinin muhafaza edilmesi için, DMEM 
(MCF7) ve DMEM/F12 (1:1) (MCF10) besi ortamı, % 10 
fetal sığır serumu (FBS), 4 ng/ml bFGF, 100 U/ml penisilin, 
ve 100 mg/ml streptomisin içeren primer besiyeri içinde 
standart polistren hücre kültür kaplarına ekilerek, % 5 CO2 
ve 37 ° C’de inkübe edilir. İki günde bir besi ortamı 
değiştirilen kültürler % 90 yoğunluğa ulaştığında % 0,25 
tripsin/EDTA solüsyonu kullanılarak uygun pasaj oranında 
pasajlanır. Laboratuarda her pasaj evresinde hücreler ilgili 
pasajda yeterli stok oluşturabilmek için hücre kültürü 
dondurma kapları içerisinde kontrollü bir şekilde dondurulup 
ve sıvı azot tankında -196 °C’de stoklanır [6]. 
 
 

III. MCF-7 MEME KANSER HÜCRELERINE 
MDA UYGULAMASI 

In vitro çalışmada kullanılan MCF7 hücreleri, mikrodalga 
ablasyon işlemi sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için besi 
ortamı ile beraber bulunduğu petri kabının kapağının 
açılmaması gerekmektedir. Bu nedenle mikrodalga ablasyon 
propları tasarlanırken simülasyon düzeneğindeki gibi kapağı 
kapalı bir petri kabı kullanılmış ve mikrodalga enerji kaynağı 
olan RF aplikatörler petri kabının kapak kısmının hemen 
üstüne konumlandırılarak nümerik hesaplamalar yapılmıştır. 

 
Şekil 1: MDA Probu ile yapılan in vitro çalışmasının deney 
düzeneği, 

 



36 "Çevre ve Halk Sağlığı için” Elektromanyetik Alanlar Etkileri Günleri
EMANET 2021 GÜNLERİ 12-13 Kasım 2021

Şekil 1’de gösterilen deney düzeneğinde RF aplikatör olarak 
MDA prop yapısı kullanılmıştır. MDA probunun giriş gücü 
41.46 dBm olarak ölçülmüş, petri kabının tabanına 
yerleştirilen E5 numaralı EMC yakın alanan probu 
yardımıyla MCF7 hücrelerinin maruz bırakıldığı elektrik 
alan ise 5.64 dBm olarak ölçülmüştür. MCF7 hücrelerinin 
yaklaşık olarak 43 °C hipertermiye uğradığı bilgisinden yola 
çıkarak, bu sıcaklık değerine ulaşana kadar mikrodalga 
enerjisi uygulanıp kanser hücrelerinin çoğalmalarını 
engellemek amaçlanmaktadır. Sıcaklık ölçümü için 
kullanılan kızılötesi sıcaklık sensöründen alınan veriler 
mikrodalga ablasyon deneyi sırasında hipertermi durumuna 
ulaşana kadar gözlemlenip hipertermi anında ise enerji 
kesilmiştir. Kızılötesi sıcaklık sensöründen alınan veriler 
grafik haline getirildiğinde Şekil 2 ’deki gibi bir grafik 
oluşmaktadır. Şekil 2 ’deki grafik incelendiğinde MCF7 
hücrelerinin sıcaklıkları 200 saniyenin sonunda 46°C’ye 
ulaşmıştır. 

 
 

Şekil 2: MCF7 hücrelerinin sıcaklık zaman grafiği. 
 

 
 

 
 

Hipertermi durumunun gerçekten sağlanıp meme kanseri 
hücrelerinin çoğalmalarının engellendiğini anlamak için  
3’teki ve Şekil 4’teki 10 kat yakınlaştırma modunda 
mikroskop çıktıları analiz edilmiştir. 
 

 
                   a                                                 b 
 
 
 
Şekil 3. Mikrodalga ablasyon deneyi başlamadan önceki MCF7 
kanser hücrelerinin mikroskop görüntüleri 

 (a) Kontrol grubu (b) Mikrodalga ablasyon grubu. 

 

MCF-7 göğüs kanseri hücre hattı, hücre proliferasyonu ve 
hücrelerin yaşamsal faaliyetleri açısından incelenmiştir 
 

  
                      a                                          b 
 

 
                      c                                             d  

 

                      e                                               f 

 
                      g                                               h 
 
Şekil 4: MCF7 hücrelerinin yayılma durumları (a) Kontrol grubu 
24 saat (b) Ablasyon grubu 24 saat (c) Kontrol grubu 48 saat (d) 
Ablasyon grubu 48 saat (e) Kontrol grubu 72 saat (f) Ablasyon 
grubu 72 saat (g) Kontrol grubu 96 saat (h) Ablasyon grubu 96 
saat.   
 
 

IV. SONUÇ 
Çalışmamızda, Konfluent olmuş MCF-7 meme kanseri 
hücrelerinde pipet ucuyla oluşturulmuş in vitro yara 
modelinde MDA uygulamaları sonucunda, kontrol 
grubundaki hücre çoğalma ve göçünün hızlı bir şekilde 
gerçekleştiği görülürken, MDA uygulaması yapılan 
hücrelerde çoğalma ve göçün daha yavaş olduğu izlenmiştir. 
İnvaziv olmayan bir kanser türü olan MCF-7 meme kanseri 
hücrelerinin, kültür ortamında kontrol grubunda çoğalmanın 
olduğu, MDA uygulaması ile hücre çoğalması ve göçünün 
inhibe edildiği izlenmiştir. Hücrelerin morfolojik 
görüntülerinde tipik karsinoma özelliklerini içerdikleri ve 
MDA uygulamaları ile geriledikleri izlenmiştir. Bu çıktılar 
sadece ümit verici bir simülasyon ve gerçek deney sonucu 
göstermekle kalmayıp, aynı zamanda yakın gelecekte meme 
kanseri tedavisinde kullanılmak üzere gelişmiş, kompakt bir 
mikrodalga ablasyon sistemi geliştirmemizi teşvik 
etmektedir. 
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ÖZET: Elektrik enerjisinin her alanda giderek yaygınca 
kullanımı sonucu insanların elektrik ile çalışan cihazlardan 
yayılan elektromanyetik alanlarla olan etkileşimi sürekli 
artmaktadır. Enerji iletim hatları ve transformatörler gibi 
cihazların yakınlarında zaman geçiren insanların sağlığı 
elektromanyetik alanlardan etkilenebilmektedirler. ECAS 
sistemi enerji açısından verimli ve hızlı bir numune üretme 
yöntemidir. Bu cihazlardan bazıları darbeli DC hazne akımı 
ile çalışmakta olup hazne akımları rahatlıkla bir kaç bin 
amper seviyesine çıkabilmektedir. Böyle bir akım yüksek 
frekanslı harmonikler içermektedir ve çevreye geniş band 
elektromanyetik alan yaymaktadır. Bu cihazların yaydığı 
elektromanyetik alanların incelenmesi oldukça önemlidir. 
Bu çalışmada darbeli DC hazne akımı ile çalışan bir ECAS 
sisteminin geniş band elektrik alan ölçümleri yapılmıştır. Bu 
ölçüm sonuçları mevcut ulusal ve uluslararası yönetmelikler 
açısından değerlendirilmiş, elde edilen sınır değerlerin 
regülasyonların içerdiği sınır değerleri karşılayıp 
karışılmadığı incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Radyasyon, Elektrik Alan, 
Elektromanyetik Alan Maruziyeti, ECAS sistemi, Elektrik 
Akımı Destekli Sinterleme 

1 Giriş 

ECAS sistemleri farklı elektrik güç devrelerine ve farklı akım 
şekillerine sahiptir. Literatürde çoğu zaman kullanılan çıkış 
akımları sabit (DC), sinüsoidal, palslı (darbeli) DC, DC+ palslı 
(darbeli) DC şeklinde olmaktadır [1]–[3]. Ark ocakları ve ECAS 
sinterleme sistemleri endüstride veya akademide yaygınca 
kullanılan ve harmonik akım çeken cihazlardır [1], [4]–[6]. 
Elektrik akım destekli sinterleme cihazı ile metalik 
malzemelerden, kompozitlere, intermetalik esaslı kaplamalara 
kadar çok farklı gruplarda malzeme üretimine imkan sağlayan bir 
yöntemdir. Kısa sürede üretime imkan sağlamasının yanın da 
çevre dostu bir üretim tekniğidir [7]. Bu çalışmada kullanılan 
cihazın güç tüketimi [8]’de ve şebeke tarafı harmonikleri de 
[6]’da incelenmiştir.  

Çeşitli kaynaklardan yayılan elektromanyetik alanlar ve 
bunların etkileri literatürde üzerinde çalışılan önemli bir 

araştırma başlığıdır. Literatürde çeşitli sistem/ortam tipleri 
dikkate alınarak yapılmış çalışmalar bulunmaktadır [9]–[11]. 
Ölçülen alan seviyeleri açısından bu alandaki ulusal ve 
uluslararası regülasyonlar [12]–[15] dikkate alınmalıdır.  

Anahtarlamalı ve yüksek güç seviyelerinde çalışan 
endüstriyel sistemlerin elektromanyetik alan seviyeleri açısından 
incelenmesi son derece önemlidir. Böyle  bir cihazın sahip 
olduğu harmonikli yüksek akımlardan dolayı yakınlarda bulunan 
kullanıcılar açısından elektromanyetik alan etkileri yönüyle 
geçerli sınır değerinin üzerinde maruziyet oluşturması olasıdır. 
Bildiğimiz kadarıyla literatürde böyle bir ECAS sisteminin 
oluşturduğu elektromanyetik alanın ölçülmesi üzerine bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada [6]-[7], kullanılan ECAS 
sisteminin oluşturduğu elektromanyetik alan seviyeleri RF/geniş 
band frekans seviyeleri açısından ortamın toplamı cinsinden 
ölçülmüş ve sonuçlar bu alandaki standartlarla karşılaştırmalı 
olarak sunulmuştur. Çalışma bu yönüyle özgünlük içermekte ve 
gelecekte buna benzer çeşitli çalışmalara referans olma özelliği 
taşımaktadır.  

Bu makale şu takip edilen şekilde düzenlenmiştir. İkinci 
bölümde Elektrik Akım Destekli Sinterleme Sistemi mekanik 
yapısı ve elektriksel güç sistemi kısaca tanıtılmıştır. Üçüncü 
Bölümde sistemin çektiği giriş ve çıkış akımları üzerine kısaca 
bilgi verilmiştir. Aynı zamanda ECAS giriş ve çıkışındaki akım 
ve gerilim harmonik içeriği üzerine yapılan ölçmeler verilmiştir. 
Dördüncü bölümde cihazın yakınındaki farklı noktalardan alınan 
ölçüm sonuçları verilmiştir. Ayrıca yapılan EM alan ölçmeleri 
var olan standartlara göre değerlendirilmiştir. Çalışma sonuç 
bölümü ile bitirilmiştir.  

2 Elektrik Akım Destekli Sinterleme Sistemi 
(ECAS)  

ECAS tekniğinde hazne içerisine yerleştirilen numune 
içinden ve/veya hazneden ve besleme pimlerinden geçen akımın 
etkisiyle ihtiyaç duyulan sıcaklığa erişene kadar ısıtılır. Bu 
çalışmada kullanılan ECAS sisteminin blok diyagramı ve elektrik 
şeması sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. İçine 
numunenin yerleştirildiği hazneyi besleyen DC bar Şekil 2’de 
görülebilir. 

ECAS Sistemi bir adet 3 fazlı tristör-tabanlı AC kıyıcı, 60 
kVA değerinde üçgen/yıldız bağlantılı üç fazlı transformatör, orta 
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uçlu her bir sekonder sargısını doğrultmak için kullanılan birer 
diyottan oluşan 6 adet yarım dalga doğrultucu, doğrultucu 
çıkışına konulmuş şok bobini, yüksek basınçla sıkıştırılmış 
hazneyi beslemek için kullanılan DC barlar,  yüksek basıncı elde 
etmek için kullanılan hidrolik sistem, hazneyi sıkıştırmak için 
kullanılan elektrotlar ve içine numune yerleştirilen numune 
sistemi haznesinden oluşmaktadır. Bu AC kıyıcı delta bağlantılı 
primer sargılarının faz gerilimlerinin rms gerilim değerini 
ayarlamak için kullanılmaktadır. Kullanıcı numunenin 
yerleştirildiği ECAS haznesinden akan istenen DC akımı manuel 
olarak ayarlayabilmektedir. Sistem bu amaçla numuneye seri 
olarak yerleştirilmiş şönt direncin akımını ölçer ve buna göre 
tristörlerin tetikleme açısını ayarlar. ECAS sistem haznesi (kabı) 
1000 C0 gibi yüksek sıcaklıklara ulaşabilmektedir. Şekil 3’te 
üretilen gözle görünebilecek şekilde ışıma yapana kadar ısıtılmış 
haznenin fotoğrafı görülmektedir. 

 
Şekil 1. ECAS sisteminin pimlerini, haznesini ve bakır DC bar 

beslemelerini gösteren Blok Diyagramı  

 

 
Şekil 2. ECAS sistemi güç devresi ve Girişe bağlanan Güç Analizörü ile 

Sistem Gücünün ölçülmesi [6] 

Deneysel olarak alınan giriş akım ve gerilimi ile hazne 
gerilimi ve hazne akımı Bölüm 3’te incelenmiştir. Her bir primer 
sargısı bir alternansta en fazla 60 elektriksel derece akım 
sağlamaktadır. Doğrultucu, kontrolsüz bir doğrultucudur. 
Bununla birlikte primer tarafındaki AC kıyıcı, sistemin kontrollü 
bir doğrultucu gibi çalışmasını sağlamaktadır. Faz akımı bir 
alternansta iki pals çekmektedir. Bölüm 3’te ayrıca görüleceği 
üzere çıkışları paralel olarak bağlanmış bu 6 adet doğrultucu 
süreksiz modda çalışmaktadır. Bu yüzden bir elektriksel periyotta 
hazne akımı 6 adet palstan oluşmaktadır. Yani DC bar ya da 
hazne akımının frekansı şehir şebekesinin 6 katıdır yani 300 
Hz’dir. DC bar akımı içinde oldukça fazla harmonik 
içermektedir.  

AC kıyıcı akımı da harmonik içermektedir. Ama genliği 
hazne akımı genliğine göre çok daha düşük olduğundan ve giriş 

akımı 3 fazlı bir kablo ile çekildiğinden bu kablodan yayılan 
elektromanyetik radyasyon daha az olacaktır. Şekil 2 ve Şekil 
3’te ayrıca çok yüksek akımı çeken DC barların elektromanyetik 
kuvvetlerden etkilenmemesi için aralarında oldukça büyük bir 
mesafe bırakıldığı görülmektedir.  Bu kadar büyük bir mesafe ve 
hazneden akan tepe değeri 3000 Amperi bulabilen harmonikli 
kısa devre akımlarının elektromanyetik olarak yayınımın 
incelenmesi faydalı olacaktır. Yapılan literatür taraması böyle bir 
sistemin elektromanyetik alan etkileri açısından daha önce 
incelenmediğini göstermektedir. Bu çalışmada böyle bir sisteme 
ait RF/geniş band frekanslardaki yayılım incelenecektir. 
Fabrikalarda kullanılan ECAS sistemleri için bu çalışma bir 
örnek temsil edebilir.   

 
Şekil 3. ECAS sistemi ile numune üretilmesi (Sinterleme) bittiğinde 

ECAS haznesinin fotoğrafı [8] 

3 ECAS Sistemi Elektriksel Dinamikleri ve 
Harmonik Bileşenleri 

3.1 Sistemin Harmonik Bileşenleri 
ECAS fazlarından birinin akım ve gerilimi aşağıdaki gibi 

Fourier serisine açılabilir. Faz akımı ve gerilimi Fourier serileri 
sırasıyla 

1
( ) cos( )s k Ik

k
i t I t 



=

= +                                     (1) 

ve 

1
( ) cos( )s k Vk

k
v t V t 



=

= + .                                  (2) 

olarak verilir. Benzeri işlem hazne akımı ve gerilimi için 
yapılırsa 
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elde edilir. Görüldüğü gibi ara uçlu sekonder sargılarından ve 
her bir sargı için kullanılan doğrultuculardan ve süreksiz modda 
çalıştığından dolayı çıkış akım ve geriliminin frekansı giriş akım 
ve gerilimin 6 katıdır. Çıkış geriliminin genliği düşük olduğu için 
elektromanyetik yayılıma katkısının düşük olacağı farz edilebilir. 
Ama çıkış akımının değeri 3000 Amperi bulabileceğinden 
cihazın elektromanyetik yayılımını bu akımın belirleyeceği kabul 
edilebilir. 
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3.2 Giriş ve Çıkış Akımı Ölçümleri 
Şekil 4’te ECAS cihazının bir faz akımı, faz gerilimi ve faz 

akımının harmonik içeriğinin güç analizöründen alınmış şekli 
görülebilir. Şekil 5’te ECAS cihazının hazne akım ve gerilimin 
harmonik içeriği görülebilir. Şekil 4 ve Şekil 5’te görüldüğü 
üzere hem giriş akımı hem de çıkış akımı harmonik olarak 
zengindir. Ama çıkış akımının genliği giriş akımına göre 
transformatör dönüştürme oranından dolayı hemen hemen 20 kat 
büyük olduğundan, çıkış akımının maruziyete olan katkısının/ 
etkisinin daha fazla olacağı beklenir. 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 4. a) [6]’daki çalışmada ECAS faz gerilimi ve faz akımı ve b) 
[6]’daki çalışmada faz akım ve gerilimlerinin spektrumu 

 
Şekil 5’te 2. kanalda görülen hazne akımına palsli (darbeli) 

DC akım adı verilmektedir [1], [2]. Böyle bir ECAS sisteminin 
güç katsayısı, reaktif gücü, harmonikleri [6]’daki çalışmada 
incelenmiştir. 

 

 
Şekil 5.  ECAS sisteminin deneysel olarak ölçülen hazne gerilimi ve 

hazne (DC bar) akımı [8] 

4 Elektromanyetik Alan Maruziyeti Ölçüm 
Sonuçları 

Geniş bant elektromanyetik ölçer cihazı (Narda MBM 550) 
ile cihazın farklı konumlardaki elektrik alan değerleri 
ölçülmüştür. Sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. ECAS sistemi geniş bant frekanslar için elektrik alan ölçüm 
sonuçları 

Ölçüm 
Konumu 

Cihaz Çalışma Durumu 
ve Rejimi 

Elektrik 
Alan (V/m) 

Cihaz 
önü 

Bekleme modu, fan aktif 0,35 

Cihaz 
arkası 

Bekleme modu, fan aktif 0,32 

Cihaz 
önü 

Tam düzey çıkış akımı 
(çelik numune haznesi)  

0,59 

Cihaz 
arkası 

Yarım düzey çıkış akımı 
(çelik numune haznesi) 

2,13 

Cihaz 
arkası 

Tam düzey çıkış akımı 
(çelik numune haznesi) 

3,41 

Cihaz 
arkası 

Yarım düzey çıkış akımı 
(grafit numune haznesi) 

2,26 

Cihaz 
arkası 

Tam düzey çıkış akımı 
(grafit numune haznesi) 

3,63 

 

Yapılan geniş band elektrik alan ölçüm sonuçlarına ilişkin 
Türkiye’de geçerli, BTK tarafından yayımlanan regülasyonlarda 
yer alan limit değerler Tablo 2’deki gibidir. Tablo 1’de verilen 
ölçüm değerleri dikkate alındığında en yüksek elektrik alan 
seviyesinin cihazın tam düzey kabul edilen (2000 A) akım 
seviyelerinde oluştuğu görülmektedir. Cihazın bekleme modunda 
çıkış akımı söz konusu olmadığından bu modda ve çıkış akımı 
söz konusu iken dahi cihaz arkasına göre görece uzak 
olduğundan (yaklaşık 4m) cihaz önünden yapılan ölçümler her 
durumda görece düşük olmaktadır. Ayrıca cihaz iş güvenliği 
tedbirlerine uygun biçimde konumlandırılmış olup, cihaz önü 
fiziksel olarak çıkış baralarından ayrı ortamlardan erişilebilir hale 
getirilmiş ve bu şekilde aradaki mesafenin arttırılması 
sağlanmıştır. Cihazın yarım düzey çıkış akımı ve farklı tipte 
numune haznesi (çelik ve grafit) kullanılması da farklı çalışma 
rejimi durumlarına karşılık gelmekte olup ölçüm değerleri 
üzerinde belli etkilere sahip olmuştur. Grafit kalıp kullanımı ile 
artan direnç etkisi ile yapıda daha yüksek çıkış gerilimi, haznede 
daha yüksek sıcaklık ve elektrik alan değerinde artma söz konusu 
olmuştur. 
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Tablo 2. Türkiye’de geçerli yasal regülasyonlarda öngörülen elektrik 
alan limit değerleri [15] 

Frekans 
Aralığı 
(MHz) 

Elektrik Alan  
E (V/m) 
Tek cihaz için 
limit değeri 

Ortam için 
limit değeri 

0,010-0,15 19,3 65,25 
0,15-1 19,3 65,25 
1-10 

19,3/f
½
 65,25/ f

½
 

10-400 6,2 21 
400-789 

0,305f
½
 1,03 f

½
 

790-2000 
0,275f

½
 0,96 f

½
 

2000-94000 12,3 42,93 

5 Sonuç 

ECAS kısa zamanda numune üretilmesini sağlayan bir 
sinterleme sistemidir. Sistemin elektriksel dinamikler açısından 
enerji verimliliği iyi olmasa da çıkış enerjisinin olabildiğince 
kayıpsız olarak numune üzerine aktarılması yönüyle üretim 
verimliliği yüksek olan bir sinterleme sistemidir. Literatürde bir 
ECAS sisteminin şu ana kadar elektromanyetik alan yayılımı ve 
etkileri incelenmemiş olup, araştırmalarımıza göre bu tür bir 
çalışma ilk kez yapılmıştır.  

Bu çalışmada, iç ortamdaki darbeli DC ile çalışan ECAS 
sisteminin yakınındaki farklı noktalarda elektromanyetik 
maruziyet seviyeleri belirlenmiştir. Farklı nokta ve çalışma 
rejimleri için yapılan ölçümler cihazın 0,32 V/m ile 3,63 V/m 
arasında değişen düzeylerde elektrik alan oluşturduğunu gösterdi. 
Cihazın en çok elektromanyetik alanı DC baraların 
bağlantılandırıldığı arka çıkış noktasından yaydığı görülmüştür. 
Ölçüm değerlerinin tamamının Tablo 2’de sunulan BTK 
yönetmeliğinde verilen sınır değerlerin altında olduğu 
anlaşılmaktadır. BTK tarafından yayımlanan yönetmeliklerde yer 
alan sınır değerler bu alandaki global otorite olan Uluslararası 
Non-İyonize Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) 
regülasyonları dikkate alınarak hazırlanmıştır: Ancak BTK 
tarafından yıllar içerisinde ICNIRP limitlerine göre önerilen sınır 
değerlerde aşağı yönlü revizyonlar yapılmış olup son 
yönetmelikteki sınır değerler öncekilere oranla daha düşük 
seviyededir [12]–[15]. Bu bakımdan ölçüm değerleri ICNIRP 
limitlerinin de altındadır. Özetle, sistemin çektiği akımın IEEE 
519 standartlarına uygun olmadığı, ancak sistemin yaydığı RF 
elektromanyetik alanların ICNIRP ve BTK regülasyonlarındaki 
sınır değerlerin altında olduğu görülmüştür.  

 [1]’deki derleme makalesinden görülebileceği üzere çok 
farklı akımlarla çalışan ECAS sistemleri bulunmaktadır. Bu farklı 
tipte ECAS sistemlerinin analizlerini ve bu cihazların 
elektromanyetik uyumluluk (EMU) açısından tasarımı gelecekte 
çalışma yapılabilecek araştırma konularıdır. Ayrıca bu cihazların 
üretim prosesi esnasında hazne elektriksel direncinin sıcaklığa 
bağlı olarak değişiminden dolayı akımları değişeceğinden [6], [8] 
proses esnasında farklı türde elektromanyetik yayılımlarının 
incelenmesi de ayrı bir çalışma konusu olabilir. 
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Özet 
Günümüzde manyetik alanın insan sağlığına zararlı 
etkilerinin ciddi boyutlarda olup olmadığı tartışma 
konusudur. Son yıllarda, bireylerin manyetik alanlara 
maruz kalma oranı gün geçtikçe artmaktadır. Kanserojen 
etkenler arasında yer alan manyetik alan kaynakları 
oksidatif strese bağlı olarak yaşlanma ve kanserogenezde 
etkili mekanizmalardan, DNA hasarı ve apoptoza neden 
olduğu gösterilmiştir. Yapılan son çalışmalar, elektrik 
şebekelerinden kaynaklanan çok düşük frekanslı 50 Hz 
MA’nın tümör gelişimini kolaylaştırarak ve muhtemelen 
DNA onarımını engelleyerek ko-kanserojen bir etkiyi 
indüklediğini göstermiştir. Bu çalışma kapsamında 50 Hz 
(5 mT) frekanslı manyetik alanın yaşlı NIH/3T3 fibroblast 
hücrelerinin proliferasyonunu artırdığı ve önemli kanser 
belirteçleri olan RELA/p65, MMP2, MMP9 ve CDH1 
ekspresyonu gözlemledik.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Kanser, Manyetik Alan, NF-
kB 

1. GİRİŞ 
Son zamanlarda, bireylerin manyetik alanlara maruz kalma 
oranı gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Kanserojen etkenler 
arasında yer alan (manyetik alan) MA kaynakları arasında 
mobil telefonlar, elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyon 
vericileri, endüstriyel alanlarda kullanılan çeşitli aletler 
bulunmaktadır (1). Manyetik alanla yapılan in vitro 
çalışmalarda, MA’nın oksidatif strese bağlı olarak yaşlanma 
ve kanserogenezde etkili mekanizmalardan, 
Deoksiribonükleikasit (DNA) hasarı ve apoptoza neden 
olduğu gösterilmiştir (2,3). DNA hasarları sonucu hücrede 

DNA onarım mekanizması yetersiz kaldığı durumda, DNA’sı 
mutasyona uğramış hücreler kontrolsüz olarak çoğalarak 
tümör gelişimine yol açar. Tümör oluşumundan sonra, 
anjiyogenez sonrası invaziv ve metastatik özelliklere sahip 
olan hücreler malign bir karakter kazanır (4). Yapılan son 
çalışmalar, elektrik şebekelerinden kaynaklanan çok düşük 
frekanslı 50 Hz MA’nın tümör gelişimini ve ilerlemesini 
kolaylaştırarak ve muhtemelen DNA onarımını engelleyerek 
ko-kanserojen bir etkiyi indüklediğini göstermiştir ancak tam 
olarak moleküler mekanizması açıklanabilmiş değildir (5).  
Yaşlanma ve kanser gelişim sürecinde NF-κB / IKK yolağı 
etkili yolaklardan biridir. Pleotropik transkripsiyon faktörü 
olan NF-kB (Nükleer Faktör Kappa B), proliferasyon, 
differansiyasyon, hücre büyümesi, canlılık ve apoptoz gibi 
süreçle ilgili ve bu süreçleri düzenleyen kritik bir role sahiptir 
(6-8). NF-kB’nın hedef genleri arasında yer alan  MMP2 
(Matriks Metalloproteinaz-2), MMP9 (Matriks 
Metalloproteinaz-9) ve CDH1(E-kaderin) genleri kanser 
gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda epitel-
mezenkimale geçiş (EMT), kanser hücrelerinin migrasyonu, 
invazyon ve diğer organlara metastaz yapması için kritik bir 
rol oynar. Bununla birlikte EMT’nin aktivasyonununda 
MMP2, MMP9 ve CDH1 gibi genlerin ekspresyonu NF-kB 
aktivitesi yoluyla meydana gelir (9-10). NF-kB’nın 
inhibisyonu yoluyla kanser gelişiminin engellenmesi meme, 
akciğer, melanom, kolon ve B-hücresi lenfoma bu kanser 
türlerinde gösterilmiştir (11).  

Bu çalışmada, NIH/3T3 fibroblast hücrelerinde MA’nın 
yaşlanma ve kanser üzerine etkisinin araştırılmasıyla birlikte, 
MA’nın kanserogenezdeki moleküler mekanizmasının 
araştırılmasını amaçladık. Bu amaç doğrultusunda NF-kB 
(p65) transkripsiyon faktörü tarafından düzenlenen hücre 
proliferasyonu ve matriks metalloproteinaz proteinlerinden 



45 "Çevre ve Halk Sağlığı için” Elektromanyetik Alanlar Etkileri Günleri
EMANET 2021 GÜNLERİ 12-13 Kasım 2021

MMP2, MMP9, aynı zamanda önemli EMT belirteci olan 
CDH1 gen ekspresyonları etkileri araştırıldı. 

 
2. METOD 

2.1. NIH/3T3 Fibroblast Hücre Soyu Kültürü 
ATCC’den temin edilen NIH/3T3 fare fibroblast hücrelerinin 
in vitro ortamda, in vivo ortamdaki gibi çoğalmalarını 
sağlamak için uygun besiyeri ortamı hazırlandı. Bu hücre 
kültüründe kullanılan standart kültür ortamı 100 ml Dulbecco 
Minimal Eagle’s Medium F-12 (DMEM-F12) besiyeri, % 10 
olacak şekilde ısıyla inaktive edilmiş fetal bovin serum 
(FBS), %1 olacak şekilde gentamisin, penisilin-streptomisin, 
antibiyotiği ilave edilerek hazırlandı. 37 ºC’de, %95 nem, %5 
CO2 içeren inkübatörde bekletilerek tek tabaka kültür olacak 
şekilde inkübe edildi.  
 Deneyler, fibroblast hücrelerinden in-vitro hücre 
yaşlanma modeli oluşturmak için literatüre göre belirlenen 
pasaj sayısında seri pasajlama yapılarak(15-20 pasaj)  
kuruldu (128). 

2.2. NIH/3T3 Hücrelerine 50 Hz (5mT) Manyetik 
Alanın Uygulanması 

Çalışma kapsamında yaşlanma modeli oluşturulan 
NIH/3T3 fibroblast hücrelerine 50 Hz frekansta manyetik 
alan uygulandı. MA uygulaması, MA’nın şiddeti ve 
elektriksel alan kuvveti ölçülerek; kültür kapları içerisindeki 
hücrelerin MA’dan eşit uzaklıkta konumlandırılması 
sonrasında yapıldı. Deneyler, dışarıdan gelebilecek herhangi 
bir sinyalin çalışma sonuçlarını etkilememesi için, dış yüzeyi 
alüminyum ile kaplanmış, iç yüzeyinde de MA absorblayıcı 
materyal bulunan MA uygulama kabini içerisinde 
gerçekleştirildi. MA uygulama kabininin sıcaklığı termostat 
yardımı ile 37⁰C’de sabit tutulacak şekilde ayarlandı. Her biri 
560 sarıma sahip sekiz adet seri olarak bağlanmış bakır 
solenoid bobin ile manyetik alanlar oluşturuldu. Bobinlerin 
göbekleri yumuşak demir çubuklarla dolduruldu ve manyetik 
akı yoğunluğunu arttırmak için sıkıldı. Bobinler dikey olarak 
yerleştirildi ve olası titreşimden etkilenmemesi için 
hücrelerin bulunduğu kültür kapları bu bobinlerin 1,2 cm 
yukarısında tutuldu. Hücreleri bobinlerin olası ısısından 
korumak için araya 1 cm kalınlığında ahşap plakalar 
yerleştirildi. Bobinler 220 V 50 Hz sinüzoidal (şehir elektrik 
sistemleri) olarak uygulandı. Bobinlerden akım geçtiğinde 
beş farklı yerde manyetik alan şiddetleri 5 mT olarak ölçüldü. 
Ölçüm için Leybold Heraeus 54050 model Hall etkili 
teslametre kullanıldı (13). 

2.3. Manyetik Alan Uygulanan Deney Grupları 
Standart hücre kültür ortamında (37 ºC’de, %95 

nem, %5 CO2) yeterli yoğunluğa ulaşan NIH/3T3 
hücrelerinden manyetik alanın (MA) uygulandığı 2 deney 
grubu oluşturuldu. 

Kontrol grubu: Standart hücre kültür ortamında (37 
ºC’de, %95 nem, %5 CO2) inkübe edilen hücrelere  manyetik 
alan uygulanmadı. 

50 Hz (5 mT) MA grubu:  hücreler1 saat süre 
boyunca  50 Hz (5 mT) frekanslı manyetik alana maruz 
bırakıldı. 

2.4. NIH/3T3 Hücre Proliferasyonunun BrdU Testi ile 
Tespit Edilmesi 

NIH/3T3 hücrelerinin proliferasyon oranı, sentez 
faza özgü işaretleme yöntemi olan BrdU proliferasyon testi 
ile analiz edildi. Hücreler, fiksasyon öncesi 1mM 5-Bromo-
2-deoksiüridin (BrdU)   ile 1 saat boyunca  37oC’de 
inkübasyona bırakıldı. Ardından % 70 etil alkol ile 10 dk 
süreyle  fiksasyon işlemi tamamlandı. PBS ile yıkamaları 
takiben DNA denatürasyonu için 2 M HCI uygulanarak 30 
dakika süreyle etüvde inkübasyona bırakıldı. Hücreler 
nötralizasyon işlemi için Borat tampon ile 10 dakika inkübe 
edildi. PBS yıkamalarını takiben 1:200 oranında dilüe edilen 
BrdU antikor (sc-20045, Santa Cruz) ile gece boyunca +4 

oC’de inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonrası sırasıyla; 
sekonder antikor ( Biotinylated Goat Anti-Polyvalent, Mouse 
and Rabbit specific HRP) ve HRP peroksidaz (Streptavidin 
Peroxidase, Mouse and Rabbit specific HRP) 20 dk süre 
boyunca inkübe edildi (Histostain Plus Kit, Invitrogen, 
Camarillo, ABD). Kromojen uygulaması için AEC boyama 
kiti (3-Amino-9-Etilkarbazol boyama kiti) kullanılarak invert 
mikroskop altında hücrelerde spesifik kırmızı renk 
reaksiyonu kontrol edildi. Kuyulardaki lameller kaldırılıp, 
preparatlar hazırlanarak,  ışık mikroskobunda 40X 
büyütmede bütün alanlar tarandı ve her deney grubu için 10 
alanın fotoğrafı çekilerek hücre sayımları yapıldı. 

2.5. NF-κB (p65) DNA Bağlanma Aktivitesinin ELISA 
Yöntemi ile Tespit Edilmesi 
Manyetik alan  uygulanan hücrelerden NF-κB (p65) DNA 
bağlanma  aktivitesini ölçmek amacıyla  “NF-κB p65 
Transcription Factor Assay Kit (Abcam-ab133122)” 
kullanıldı. Taze hücrelerden elde edilen nükleer 
ekstraktlardan NF-κB içeren nükleer fraksiyon, spesifik 
olarak NF-κB cevap elementine bağlanır. NF-κB (p65), NF-
κB(p65)’ye spesifik primer antikor eklenerek tespit edildi. 
HRP'ye konjüge sekonder antikor eklenerek, 450 nm'de 
hassas bir kolorimetrik okuma yapıldı. 

2.6. RELA, MMP2, MMP9 ve CDH1 Gen Ekspresyonu 
Analizi (QRT-PCR) 

Hücrelerden RNA izolasyonu, MasterPure™ RNA 
Purification (MCR85102, EPICENTRE) RNA izolasyon kiti 
kullanılarak kitin öngördüğü protokole göre gerçekleştirildi. 
Kopya DNA (cDNA), cDNA sentez kiti (OneScript® Plus 
cDNA Synthesis Kit, abm, Canada) kullanılarak aşağıdaki 
protokole göre gerçekleştirildi.  
RT-PCR ile elde edilen ürünler olan cDNA’ları kullanarak 
qPCR tekniği ile RELA, MMP2, MMP9 ve CDH1(E-kaderin) 
mRNA seviyelerindeki değişimler tespit edildi. Tasarlanan 
primerler (Tablo 1) TE buffer içerisinde 100 pmol olacak 
şekilde çözüldü. Qiagen Quantitect SYBR Green PCR kitin 
kullanılarak Rotor-Gene Q-Qiagen cihazında ekspresyon 
analizleri gerçekleştirildi. mRNA miktarlarındaki değişimi 
doğru bir şekilde belirlemek amacıyla referans gen olarak ß-
aktin (ACTB) kullanıldı. Her reaksiyonda, kontaminasyon 
varlığını dışlamak adına kalıp cDNA içermeyen bir örnek 
negatif kontrol olarak kullanıldı. Kit protokolüne göre 
belirlenen hacimlerde hazırlanan karışım RT-PCR cihazına 
(Rotor-Gene Q- Qiagen) yüklendi. 
Relatif mRNA ekspresyon seviyeleri 2-∆Ct formülü 
kullanılarak, ∆Ct değerleri dikkate alınarak hesaplandı. ∆Ct 
değerleri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplandı;   
∆Ct= Ct hedef Gen - Ct Referans 
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Tablo 1: RT-PCR Reaksiyonlarında Kullanılan Primer Dizileri 

 

2.6. İstatistiksel Analiz 
En az beş kez tekrarlanan deneylerin sonuçları, 

grup içi değerlendirmeler için GraphPad InStat (GraphPad 
Software Inc., San Diego, CA, USA) programı ile Paired t test 
analizi ile değerlendirildi.  p<0,05 değeri istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. Çoklu kıyaslama (‘post-hoc’) testi 
olarak, gruplar arasında Tukey-Gramer testi uygulandı ve 
anlamlılık seviyesi P<0,05 olarak belirlendi. 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı olarak kanser gibi 
hastalıklardaki artışın, oksidatif stres ve genotoksik stres gibi 
homeostazdaki çeşitli dengesizliklere bağlı olarak hücre 
fonksiyonlarında azalma ile karakterize olduğu gösterilmiştir. 
Ayrıca, yaşlanmayla artan kanser sürecinde DNA hasar tamir 
mekanizmasında yetersizlik, DNA hasarının hatalı onarımı, 
immun sistemin yetersizliği kanserogenezi tetikleyen 
mekanizmalar arasında yer almaktadır. Kanserojen olarak 
tanımladığımız faktörlerden ekzojen faktörler arasında yer 
alan elektromanyetik alan kaynakları arasında yer alan mobil 
telefonların, bilgisayarların ve yüksek gerilim hatlarının 
etrafında oluşan düşük frekanslı 50 Hz manyetik alana 
yaşamda sürekli maruz kalınması nedeniyle erken yaşlanma 
ve kanser üzerine etkisi ile ilişkili araştırmalar üzerine 
yoğunlaşılmıştır (14, 15). 
50 Hz MA’nın hücre davranışları üzerine olan olası etkileri 
üzerine moleküler mekanizmalarının araştırıldığı 
çalışmamızda yaşlanma modeli oluşturulan NIH/3T3 fare 
fibroblast hücreleri kullanılarak 50 Hz EMA  hücre 
yaşlanması ve kanserogenez sürecinin önemli yolakları olan 
proliferasyon ve NF-kB aktivitesi ve onun ekspresyonun 
düzenlediği  kanser belirteçleri  olan MMP2, MMP9 ve E-
kaderin kodlayan CDH1 geni ekspresyonu  üzerine etkisi 
incelendi. 
Çalışmada öncelikle 50 Hz frekanstaki MA’nın hücre 
proliferasyonu üzerine etkisini belirlemek amacıyla BrdU 
proliferasyon testi yapıldı.  50 Hz EMA grubu, kontrol 
grubuyla karşılaştırıldığında; 50 Hz EMA grubunda manyetik 
alanın NIH/3T3 hücrelerinin proliferasyonunu anlamlı olarak  
artırdığı tespit edildi (p<0.001) (Şekil 1). Çok düşük 
frekanstaki manyetik alanın etkisini araştıran deneysel 
çalışmalar 0,5–5 mT EMA’nın insan epidermal kök 

hücrelerinde, prostat kanseri hücre hatlarında, HL-60 lösemi 
hücrelerinde, sıçan-1 fibroblastlarında ve WI-38 diploid 
fibroblastlarda hücre proliferasyonunu teşvik ettiğini 
göstermiştir (16-18).  

 
Şekil 1: İn vitro yaşlanma modeli oluşturulan NIH/3T3 hücrelerinin 
MA uygulaması sonrası BrdU pozitif hücre sayımı sonuçlarının (%) 
istatistiksel değerlendirilmesi (****p<0.0001). 

Yaşlanmada karsinogenez sürecine giden yolda etkili 
yolaklardan biri de NF-κB/IKK’dır. Hücre büyümesi, 
proliferasyon, differansiyasyon, canlılık ve apoptoz gibi çok 
sayıda biyolojik süreçle ilgili ve bu süreçleri düzenleyen 
merkezi bir role sahiptir (6-8). Bu bilgiler doğrultusunda, bu 
çalışmada 50 Hz EMA’nın NF-kB (p65)  aktivasyonu üzerine 
etkisi, in vitro yaşlı NIH/3T3 fibroblast hücrelerinde ELISA 
testi kullanılarak belirlendi. NF-kB (p65) aktivasyonu 50 Hz 
MA uygulaması ile arttığı tespit edildi (Şekil 2). Wolf ve 
arkadaşlarının 2005  yılında yaptığı çalışmada; 50 Hz 
EMA’nın HL-60, Rat-1 fibroblast ve WI diploit fibroblast 
hücrelerinde NF-kB(p65) aktivitesi artırdığını tespit ettiler 
(18). Bu bulgular bu çalışmayı destekler niteliktedir. NF-
kB’nın inhibisyonu aracılığıyla kanser gelişiminin 
inhibisyonu, meme, akciğer, melanom, kolon ve B-hücresi 
lenfoma bu kanser türlerinde gösterilmiştir (11).  

 
Şekil 2: Deney gruplarının NF-kB (p65) aktivitesi sonuçlarının 
istatistiksel olarak değerlendirilmesi (* p<0.05). 
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NF-kB aktivasyonu, doku invazyonunu ve metastatik 
potansiyeli temsil eden bir değişiklik olan epitel-mezenkimal 
geçiş (EMT) ile ilişkilidir (19). EMT, durağan tümör 
hücrelerinin göç etmesi, invazyon ve diğer organlara metastaz 
yapması için anahtar bir rol oynar (20). E-kaderin, epitel 
hücrelerinin en önemli belirtecidir ve EMT inhibisyonunu 
belirlemek için yaygın olarak kullanılır (21). Bununla birlikte 
EMT’nin aktivasyonununda MMP2, MMP9, CDH1, VCAM-
1 ve  ICAM-1 gibi genlerin ekspresyonu NF-kB aktivitesi 
aracılığıyla gerçekleşir (22). Bu çalışmada; NF-kB’nın hedef 
genleri arasında arasında yer alan ve kanser gelişiminin 
önemli aşamaları olan metastaz ve invazyon  yolağında rol 
oynayan MMP-2 ve MMP-9 gen ekspresyon düzeyleri QRT-
PCR yöntemi ile tespit edildi. 50 Hz MA uygulanan grupta 
kontrol grubuna kıyasla önemli oranda   ekspresyon 
düzeylerinde önemli oranda artış gözlemlendi (Şekil 3). 
Ayrıca, NF-kB’nın hedef genleri  arasında yer alan ve 
kanseregonezde  EMT sürecinde rol alan E-kaderin proteini 
kodlayan  CDH1 gen ekspresyon seviyeleri QRT-PCR 
yöntemiyle tespit edildi. Ekspresyon sonuçlarına göre; 50 Hz 
EMA uygulanan grupta kontrol grubuna kıyasla ekspresyon 
düzeylerinde azalma gözlemlendi (Şekil 3). 
 

 
 
Şekil 3: NIH/3T3 fibroblast hücreleri deney gruplarına ait 
RELA(p65), CDH1, MMP2 ve MMP9 relatif mRNA ekspresyon 
düzeyi istatistiksel olarak değerlendirilmesi (* p<0.05). 
 
 
Chua ve arkadaşları meme epitel hücrelerinde (MCF10A) 
yaptıkları çalışmada epitelyal hücrelerde NF-kB ile uyarılan 
değişiklikler arasında EMT'ye  benzer değişikler tespit ettiler. 
MCF10A hücrelerinde E-kadherin ekspresyonunda  spesifik 
bir azalma ve vimentin ekspresyonunda bir artış 
gözlemlediler. Dolayısıyla NF-κB, E-kaderin ekspresyonunu 
baskılayarak meme epitel hücrelerinin epitelyalden 
mezenkimal geçişini iyileştirir (10).  
 

4. SONUÇ 

İn vitro yaşlanma modeli oluşturulan NIH/3T3 
fibroblast hücrelerinde 50 Hz MA’nın, NF-kB aktivasyonu 
aracılığıyla RELA, MMP2, MMP9 ve CDH1 ekspresyonunu 
regüle ederek proliferatif ve kanseri indükleyici etki 
gösterdiğini tespit ettik. Çok düşük frekansta manyetik alanın 

etki mekanizmasının moleküler düzeyde olmak üzere 
maruziyetinin farklı frekans ve uygulama süreleri ile  in-vitro 
ve in-vivo koşullarda değerlendirileceği daha kapsamlı 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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BAZ İSTASYONLARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇTE 

YARGITAY’IN KARARLARINDAKİ DEĞİŞİME DAİR ELEŞTİRİ ve MEVCUT 
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 Özet  

     
 Baz istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin hukuki süreci idari ve adli yargı süreçleri 

olarak ayrı ayrı incelemek mümkündür.  

  İdari yargı sürecinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen 

güvenlik sertifikasının iptali istenebilmektedir. Ancak adli yargıda açılan davalarda genellikle 

istasyonların kurulumunun ve işletilmesinin sağlığa olan olumsuz etkileri gerekçesine 

dayanılmaktadır.  

 Sağlığa olan etkilere dayanılarak açılan el atmanın önlenmesi davalarında Yargıtay, 

2002-2011 yılı sürecindeki içtihadında genel olarak, medeni hukuktaki tehlike sorumluluğu 

ile, çevre hukukundaki ihtiyat ilkesinden yola çıkarak kaldırma kararları vermiştir. Ne var ki 

2011 yılı sonrasında, Yargıtay’ın bu içtihadında belirgin ve keskin bir değişiklik olmuştur. 

2011 yılı içerisindeki davaların önemli bir kısmında Yargıtay 4. HD karar düzeltme yoluyla 

bu içtihadının tam aksi yönde içtihat geliştirmiştir.  

 Kararlar 2011 yılından beri, sağlık etkileriyle açılan davalarda ihtiyat ilkesiyle tehlike 

sorumluluğundan sapan içtihat doğrultusunda çıkmıştır. Hatta bu dönemde Anayasa 

Mahkemesi, iki kararında başvurucuların çevre, adil yargılanma haklarının ihlal edilmediğine 

karar vermiştir.  
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 2018 yılında ise Yargıtay 14. HD, hukuki sürece etki edebilecek çok önemli bir karar 

vermiştir. Başlangıçta sağlık etkilerine dayanılarak açılan bir davada, bozma kararı üzerine 

davacılar vekilinin davayı sağlık etkilerine dayanılarak değil de davacıların taşınmazlarındaki 

değer kaybı ile manzara bozulmasına dayanarak açtıkları yönündeki iddiasına dayanarak, 

yerel mahkemenin verdiği kaldırma kararını onamıştır. Bu karar kesinleşmiştir.  

 Bu yeni hukuki süreç gereğince davacılar, istasyonların zararlı etkilerine değil de o 

istasyonun orada kurulmasından ötürü taşınmazlarının değer kaybettiğini ve bu nedenle de 

taşınmazlarını rayiç kira/satış bedelinin oldukça altında satmak zorunda kaldıklarını iddia 

ederek davalar açmakta ve açılan davaların bir kısmı (değer kaybı bilirkişiler tarafından da 

raporlandığı takdirde) yerel mahkemeler tarafından kabul edilmektedir.  

 Bu çalışmada, sürecin idari yargı boyutuna girilmeyip, adli yargı boyutu, 2002-2011 

dönemi ile 2011’deki dönüşüm ve 2011’den günümüze olan süreç bağlamında 

değerlendirilmektedir. Bu cümleden olarak, Yargıtay’ın ve Anayasa Mahkemesi’nin tehlike 

sorumluluğu esasıyla ihtiyatlılık ilkesine dayanarak verdiği kararlar ile bu kararlardaki 

dönüşüm eleştirilmektedir.  

 Keza 2018 yılında Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin (HD) baz istasyonlarının 

kurulmasındaki “değer kaybı” ile “manzara irtifakı”na ilişkin yorumu neticesinde ortaya çıkan 

yeni hukuki süreç hakkındaki görüş ve önerilere yer verilmektedir.  

  

Anahtar Sözcükler: baz istasyonlarının kaldırılması, el atmanın önlenmesi, komşuluk 

hukuku, tehlike sorumluluğu, ihtiyat ilkesi  
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  BAZ İSTASYONLARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN HUKUKİ 

SÜREÇTE YARGITAY’IN KARARLARINDAKİ DEĞİŞİME DAİR ELEŞTİRİ ve 

MEVCUT DURUMDA İŞLETİLEBİLECEK HUKUKİ SÜREÇ  

 

Dr.Şaban Cankat TAŞKIN * 

 

   GİRİŞ  

 

  Yediden yetmişe birçoğumuz için cep telefonları veya tabletler vazgeçilmez 

cihazlar halini aldı. Hatta Mart 2020’de başlayan pandemi sürecinin ardından elektronik 

cihazlar yoluyla uzaktan eğitim verilmesini ya da iş hayatında uzaktan toplantı 

düzenlenmesini artık kanıksadık. GSM operatörleri de düzenledikleri kampanyalarla 

müşterilerine internet hediye ederek abone koruma ya da arttırma gayreti içine girdiler. 

  Bu hizmetler için çoğu kez baz istasyonları kullanılıyor. Baz istasyonları da 

kuruluş aşamasında halk arasında ciddi tepkiyle karşılanabiliyor. Bazen, istasyonların 

kaldırılması için kişilerin davalar açtıklarını da görüyoruz.  

  Hayatımız için vazgeçilmez hale gelen baz istasyonları hakkında açılan 

davaların dayanılan hukuki gerekçelere göre çok farklı şekillerde sonuçlandığı görülmektedir. 

Yargısal süreçteki içtihat farklılığı hem bireylerde hukuka olan güveni sarsmakta hem de 

operatör şirketlerin gücüyle mücadele etme azim ve kararlılığına karşı, insanlarda oluşan 

inancı ortadan kaldırabilmektedir.  

  2002- 2011 yılları arasında baz istasyonlarının sağlığa zararlı etkileri 

gerekçesiyle açılan davalar, davacılar lehine sonuçlanmışken; 1.5.2011 ve sonrasında 

Yargıtay kararlarındaki keskin dönüşüm neticesinde bu tür davalarda sağlığa zararlı etkilerden 

yararlanılarak dava açılması durumunda hukuken olumlu sonuç alınamaz hale gelmiştir. 

Kararlardaki keskin dönüşüm hukuk devletinin en temel ilkelerinden olan hukuka güven ve 

                                                           
* İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  

E-posta : sctaskin@gmail.com 
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0001-6312-472X  
Gönderim Tarihi: 27.10.2021 
Yazışma Adresi: GAZCILAR (CELAL BAYAR) CAD. PETEK BOZKAYA İŞH A BLOK K:3 D:316-BURSA 
Tel: +90 224 256 66 33 
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meşru beklentilerin korunması ilkelerine aykırılık oluşturduğu gibi, özellikle 2011 yıllarında 

açılan davaların önemli bir bölümünün karar düzeltme yoluyla reddedilmesi, davacılarda 

hukukun üstünlüğüne olan inancın da sarsılmasına yol açmıştır. Bu sürece Anayasa 

Mahkemesinin (AYM) bireysel başvurular hakkında verdiği ihlal olmadığı yönündeki 

kararlarının da eklenmesi, bu tür davalardaki hukuki umut ışığını tamamen söndürmüştür.   

   Ne var ki 2018 yılında Yargıtay 14. HD tarafından verilen bir karar, baz 

istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin davalarda tekrar bir umut filizlendirmiştir. Ancak bahsi 

geçen karara konu edilen davada, davacılar baştan baz istasyonlarının zararlı etkilerine 

dayanarak davayı açmışlarsa da verilen bozma kararı üzerine davadaki hukuki gerekçelerini 

komşuluk hukukundan kaynaklanan manzara irtifakı ve özellikle de baz istasyonlarına yakın 

parsellerdeki taşınmazlardaki değer kaybına dayandırmışlar; alınan bilirkişi raporlarının bu 

iddiaları doğrulaması üzerine yerel mahkemenin verdiği baz istasyonunun kaldırılması 

yönündeki karar da Yargıtayca onanarak kesinleşmiştir.  

   Bu çalışmada, sürecin idari yargı boyutuna girilmeyip adli yargı boyutu, 2002-

2011 dönemi ile 2011’deki dönüşüm ve 1.5.2011’den günümüze olan süreç bağlamında 

değerlendirilmektedir. Bu cümleden olarak, Yargıtay’ın ve AYM’nin tehlike sorumluluğu 

esasıyla ihtiyat ilkesine dayanarak verdiği kararlar ile bu kararlardaki dönüşüm 

eleştirilmektedir. 

 

I.) Baz İstasyonlarının Sağlığa Zararlı Etkileri Nedeniyle Açılan 

Davaların Değerlendirilmesi  

A. Genel Olarak  

 

   Baz istasyonlarının kaldırılması istemiyle açılan zararlı etkileri nedeniyle 

açılan davalarda, komşuluk hukukundan kaynaklanan el atmanın önlenmesi talep 

edilmektedir. Ancak açılan bu davalar, istasyonların elektromanyetik radyasyon (EMR) 

maruziyetine dair olumsuz etkilere dayanmaktadır. Ayrıca davalarda mümkünse istasyona en 

yakında bulunan kişilerin (yaklaşık 15-20 metre ile en fazla 50 metre) davacı olarak 

gösterilmesi gerekir. Uygulamada asliye hukuk mahkemeleri, işin esasına dair tedbir kararı 

verilemeyeceği gerekçesiyle tedbir taleplerini reddetmektedir.  

  Davalarda, kaldırılması istenen istasyonun EMR değerleri BTK’dan gelen veya 

BTK tarafından yetkilendirilen kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından ölçülmektedir. Değer, 

mevzuatta öngörülen rakamın üzerindeyse istasyonun kaldırılmasına karar verilmektedir.  
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  Ancak uygulamada GSM operatörlerinin keşif yapılmadan önce istasyona 

giderek değeri sınırlara ya da sınırların altına çektikleri görülmektedir. Öte yandan, 

istasyonların kurulumuna izin veren kurumla (BTK), ölçümü yapan kurumun aynı kurum 

olması da ölçüm değerlerinin nesnelliği ve bilirkişilerin tarafsızlığı bakımından tartışmalıdır1. 

  Davalarda, özellikle 2011 sonrasındaki içtihat bakımından, sınır değerler 

Yargıtay tarafından bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Oysa 2011 öncesindeki içtihadında 

Yargıtay ölçüm değerlerini bir ölçüt olarak kabul etmemekte, çevre hukukundaki ihtiyat 

ilkesinden ve borçlar hukukundaki tehlike sorumluluğundan yola çıkarak karar vermekteydi2. 

Oysa daha sonraki içtihadında Yargıtay, kanaatimizce hatalı olarak bu içtihadından dönerek, 

zarar sorumluluğu ilkesine dayanmaya başlamıştır3. Verilen kararların GSM operatörleri 

lehine sonuçlanmasının ardından süreç AYM’ye taşınmışsa da AYM de ihtiyat ilkesine hiç 

değinmeyerek, zarar sorumluluğu ilkelerine göre hak ihlali görmemiştir. 

     Aşağıda, 2002-2011 yılları arasındaki süreç ve 1.5.2011 sonrasındaki süreç 

eleştirel açıdan değerlendirilmiştir. 

  

B. 2002- 2011 Yılları Arasındaki Sürecin Tehlike Sorumluluğu ve İhtiyat 

İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  

    

   Tehlike sorumluluğu, kusursuz sorumluluğun bir türü ve esasen en ağırlarından 

biridir. Tehlike sorumluluğunun uygulandığı durumlarda toplumsal hayata tehlike getiren 

kişinin yol açtığı bu zararı tazmin etmesi gerektiği düşünülür4. Tehlike sorumluluğu en çok 

bazı işletmelerin veya tesislerin işleyişinden doğan zarar olasılıklarında gündeme gelir. 

Tehlike sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, zararın fiilen doğması gerekmez ancak zarara 

yol açabilecek işletmesel faaliyetin nitelik veya nicelik bakımından ağır olması gerekir5. 
                                                           
1 Taşkın, Şaban Cankat; “Baz İstasyonlarında Hukuki Süreç”, Bursa Barosu Dergisi, Yıl: 34, Sayı: 87, Ekim-
Kasım-Aralık 2009, s. 11 

2 Taşkın, Şaban Cankat; “Elektromanyetik Alanların  ve Hukuksal Düzenlemeler”, Bildiri; Elektromanyetik 
Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011, (EMA Sempozyum 2011), Sempozyum Bildiriler Kitabı, 
Ezgi Matbaacılık, İstanbul 2012, EMO yayın No: GY/2012/7, s.173 

3 Taşkın, Şaban Cankat; “Elektromanyetik Alanların Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler”, Bildiri; 
Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 8-9 Kasım 2013., (EMA Sempozyum 2013) , s.224 
https://www.emo.org.tr/ekler/ec1fd6df837ccf1_ek.pdf (Erişim: 26.10.2021)  

4 Tiftik, Mustafa;  Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural İle Düzenlenmesi Sorunu, 2. 
Baskı, Yetkin Yay. Ankara 2005, s. 21 

5 Tiftik, Tehlike Sorumluluğu, s. 21 
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  Tehlike sorumluluğunun, kusursuz sorumluluk türlerinden en ağırlarından biri 

olmasının sebebi, bu tür tesis veya işletmelerin faaliyetlerinin ciddi zararlara veya kazalara 

yol açma olasılığının yüksek olmasıdır. Bu, o işletme açısından özel bir tehlikelilik halini 

ifade eder6. Ancak zarar olasılığı yüksek olmasına rağmen, bu tür işletmelerin sosyal hayata 

ve ekonomiye sağladığı fayda da bir hakikattir. Ne var ki olması gereken, dengeli ve 

sürdürülebilir gelişme ilkelerine göre bu tür etkinliklere izin verilirken, kişilerin sağlık, yaşam 

gibi temel haklarını koruyucu önlemleri de almaktır7.  

  Öyleyse tehlike sorumluluğundan anlaşılması gereken, zarar henüz ortaya 

çıkmamış olsa dahi her an zararın ortaya çıkması konusunda bir kesinlik derecesinde olasılık 

bulunmasıdır. Ayrıca, tehlike sorumluluğunun kabul edilmesindeki amaç, zararın ortaya 

çıkmadan önce önlenmesinin sağlanmasıdır8.   

  Tehlike sorumluluğunu zarar mantığına dayanan haksız fiil sorumluluğundan 

ayıran en temel unsur, tehlike sorumluluğunda, zarar sorumluluğunun aksine, bir eylemin 

değil olgunun zarara neden olması ve tehlike sorumluluğunun temelini oluşturan olgunun 

yetkili makamlar tarafından mevzuata uygun şekilde izin verilen olgular oluşudur. Başka bir 

şekilde, bu tür olgular yasal, hukuka uygun ve meşru olmakla birlikte tehlike içermektedirler. 

Bizatihi olgu ise hukuka aykırı değildir9. 

  2002-2011 dönemindeki  pek çok kararında Yargıtay, baz istasyonlarının 

varlığını “tehlike sorumluluğu” olarak kabul etmiş ve insan yaşamını kamu yararının üzerinde 

tutarak “tam anlamıyla ilerici ve çağdaş bir yorum” 10 geliştirmiştir11. Yargıtay'ın bu 

eksendeki yaklaşımı “yerleşik içtihat” halini almıştır12.  

                                                           
6 Tiftik, Tehlike Sorumluluğu, s. 23 

7 Tiftik, Tehlike Sorumluluğu,  s. 22 

8 Tiftik,  Tehlike Sorumluluğu , s.24 

9 Tiftik, Tehlike Sorumluluğu , s. 24 

10 Taşkın, EMA Sempozyum 2011, s. 175.  

11 ''Bu belirlemeler itibariyle dar anlamda ve para ile ölçülebilen bir zarar yok ise de, çevre binalarda ve bu 
bağlamda davacının oturmakta olduğu binada yaşayanlar için sağlık bakımından büyük endişeler taşıdığı, bu 
yerde oturanların psikolojik olarak yaşamını olumsuz biçimde etkilemekte ve bunun da psikolojik yapısında 
tedirginlik ve ümitsizlik yaratacağı, bu haliyle de yaşamdaki sağlık değerleri düşünüldüğünde o yerde oturmanın 
olumsuz hale geleceği göz önünde tutulduğunda, davacının, zarar gördüğü kabul edilmeli  ve davanın kabulüne 
karar verilmelidir. Mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş 
olması bozmayı gerektirmiştir.'' (Yargıtay 4.HD  2004/2954 E; 2004/10516 K ve 27.09.2004 tarihli kararı, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası-Erişim: 23.10.2021)  
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   Tüm bu kararlarda vurgulanan ortak gerekçeler istasyonların halk sağlığına 

etkilerinin tehlike sorumluluğu olarak kabul edilmesi gerektiği, davacıların zarar gördüklerini 

değil, şirketlerin zarar vermediklerini ispatlamaları gerektiği, kamu yararı ile insan sağlık ve 

hayatı karşılaştırıldığında insan sağlık ve hayatına üstünlük tanınacağını; bu nedenle 

şirketlerin gerekirse fazla maliyeti göze alarak istasyonları yerleşim yerlerinden uzak 

kesimlere kurması gerektiği yönündedir13.  Bu kararlarda Yargıtay, biraz aşağıda detaylıca 

değindiğimiz ihtiyat ilkesini de vurgulamıştır. 

 

C. 1.5.2011 Sonrasındaki Sürecin Tehlike Sorumluluğu ve  İhtiyat İlkesi 

Bakımından Değerlendirilmesi 

 
   İhtiyat ilkesi (precautionary principle) çevre hukukunda benimsenmiş olan bir 

ilkedir. İlke, çevre hukukunun en yeni ilkesidir14. İlkeye, bağlayıcı olmayan bazı uluslar arası 

                                                                                                                                                                                     
''Dava konusu olan tesisin cep telefonlarının kullanımı için  zorunlu olduğu ve bu tesisin geniş bir kitleyi 
ilgilendirmesi itibariyle de kamuya hizmet vermeyi amaçladığı da tartışmasızdır. Ne var ki bu hizmetin 
verilmesinde ve tesisin kullanılması sonucu hukuk kurallarının bir gereği olarak doğan zararlardan da tesis sahibi 
sorumludur. Hatta bu sorumluluk kusura dayanmayan, tehlike sorumluluğu olarak da kabul edilmek gerekir. Bu 
özelliği itibariyle tesisi kullanan ve onu işletenin yüksek özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde, en küçük 
bir özensizliğin maddi değerlerle ölçülemeyecek kadar ağır sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Bunun için zarar 
görenin zararını değil, tesis ve işletme sahibinin tesisin işletilmesinden dolayı kişilere, bu bağlamda çevreye bir 
zarar vermediği ve herhangi bir olumsuz sonuç yaratmadığının kanıtlanması gerekir…Davalı, kamu yararına 
hizmet verdiklerini savunmuştur. Gerçekten yukarıda da açıklandığı üzere davalı tarafından bu ve benzeri 
tesislerin işletilmesi sonucu geniş bir halk kitlesinin yarar sağladığı bilinen bir olgudur. Ne var ki, bu yararın 
sağlanması karşısında kişilerin zarar görmesi hoş görülemez. Bu bakımdan gerek hizmetten elde edilen yarar ve 
bunun karşısında verilen zararın dengelenmesi gerekmektedir. Hiçbir hizmet, insan yaşamı kadar öncelik ve 
önem taşımaz. Diğer bir anlatımla, yararlı bir hizmetin karşılığı olarak insanın ölümü uygun bir sonuç olarak 
kabul edilemez. İnsan yaşamında tehlike yaratan bir hizmetin, kişi yaşamının önüne geçmesi ve ona üstünlük 
tanınması doğru bir yaklaşım olarak düşünülemez. Kaldı ki somut olayda, bu hizmetin aynı yerde verilmesinde 
zorunluluk da bulunmamaktadır. Muhtemelen fazla bir giderle de olsa, başka bir yerde aynı sonuçları sağlayacak 
bir istasyonun kurulması ve hizmet vermesi olanaklıdır. Bu nedenle davalının bu yöndeki savunma ve itirazları 
da yerinde değildir.'' (Yargıtay 4.HD 2008/14158 E; 2009/1909 K ve 10.02.2009 tarihli kararı, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası-Erişim: 23.10.2021). 

12 Benzeri yöndeki bazı kararlar için bkz Yargıtay 4. HD 2003/16434 E; 2004/971 K ve 29.1.2004 tarihli kararı 
,Yargıtay 4.HD 2007/1801 E; 2007/15148 K ve  29.11.2007 tarihli kararı , Yargıtay 4.HD 2008/4841 E; 
2008/14685 K ve 27.11.2008  tarihli kararı ,Yargıtay 4.HD 2007/14629 E; 2008/10720 K ve 22.09.2008 tarihli 
kararı , Yargıtay 4.HD 2010/4719 E; 2010/7549 K ve 22.06.2010 tarihli kararı ,Yargıtay 4.HD 2009/5820 E; 
2009/7837 K ve 11.06.2009 tarihli kararı ,Yargıtay 4.HD 2009/3119 E; 2009/6329 K ve 5.5.2009 tarihli kararı 
,Yargıtay 4.HD 2007/14402 E; 2008/13542 K ve 6.11.2008 tarihli kararı ,Yargıtay 1. HD 2010/4109 E; 
2010/5662 K ve 9.6.2010 tarihli kararı (Kararlar için bkz Kazancı İçtihat Bilgi Bankası-Erişim: 23.10.2021) 

13 Taşkın, EMA Sempozyum 2011, s. 173 

14 Yılmaz Turgut, Nükhet; Çevre Politikası ve Hukuku,  Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, İmaj Yay., Ankara 2012, 
s. 179 
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hukuk metinlerinde (Gündem 21 ve Rio Bildirgesi gibi) yer verilmiştir. Akabinde ilkeye 

denizlerin korunmasına ilişkin metinlerde, küresel balıkçılıkla ilgili kurallar bağlamında ve 

Almanya, İngiltere, Avusturalya, Kanada, Fransa gibi ülkelerde,  açık ya da örtülü olarak 

değinilmiştir15. 

  İhtiyat ilkesine, 1992 tarihli Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişim Hakkındaki 

Rio Deklarasyonu İlke-15’de şöyle yer verilmiştir16: “Çevrenin korunması amacıyla ihtiyat 

prensibi devletlerin kapasitesi doğrultusunda yaygın bir şekilde uygulanacaktır. Ciddi 

tehditlerin veya tamiri mümkün olmayan zararların bulunması halinde, bilimsel belirsizlik, 

önlemlerin alınmasını erteleyebilecek bir neden olarak kullanılmalıdır17.” 

   İlkenin kesin bir tanımı olmadığı gibi, uygulanmasını sağlayacak belirgin 

ölçütlerin bulunmadığını da ifade etmek gerekir. İlke gereği, bilimsel belirsizlik, özellikle 

çevre hakkı bakımından bir özür vesilesi ya da bir bahane olarak kullanılamaz18. 

    İhtiyat ilkesi gereğince, bilimsel olarak zararı kesin verilerle ortaya konamamış 

olan bir durumun bireylerin lehine yorumlanması ve zararlı olduğunun varsayılması 

gerekmektedir19. Elektromanyetik kirlilik bu ilkenin en önemli uygulama alanlarından 

biridir20. EMR maruziyetinin insan ve çevreye zarar verdiği21, özellikle insanlarda baş ağrısı, 

                                                           
15 Yılmaz Turgut, Çevre Politikası, s. 180  

16 https://kumid.net/euproject/admin/userfiles/dokumanlar/cevreilave02.pdf (Erişim : 26.10.2021)  

17 http://www.canaktan.org/hukuk/insan_haklari/yirminci-yuzyilda/cevre_ve_kalkinma.htm (Erişim: 26.10.2021) 

18 Yılmaz Turgut, Çevre Politikası, s. 186,187 

19 “(…)Nihayet bu esaslardan dava konusu olay bağlamında en ön plana çıkanı, AİHM’ninde önemini açıkça 
vurguladığı “önleme ilkesi”nin etkisiz kalabileceği alanlarda devreye girmek üzere geliştirilen, “ihtiyat 
ilkesi”dir. İlkenin özü “kamu otoritelerinin risklere-tehlikelere karşı, bunları önlemek temelinde, harekete 
geçmelerinin asıl olması gerektiği”dir. Bunu sağlamak için de en temel geleneksel hukuk kuralları bile 
değiştirilmekte; hakimler yorumlarını bu doğrultuda yapmaktadır. Nitekim bu ilkenin özünde yatan düşünce 
Türk Yargıtay’ı tarafından da bir davada temel alınmıştır. Bu davada, özel hukuktaki katı zarar anlayışının dışına 
çıkılarak dava konusu faaliyetin olası olumsuz etkileri esas alınıp menfaatlerin tartılmasına gidilmiş ve sonuçta 
“...insan yaşamında tehlike yaratan bir hizmetin, kişi yaşamının önüne geçmesi ve ona üstünlük tanınması doğru 
bir yaklaşım olarak düşünülemez” (29.01.04,E.2003/16434 K.2004/971), bu konuda bakınız: Turgut, Nükhet;  
“Baz İstasyonları ve Çevre Hukuku”, Güncel Hukuk, Yıl: 2004, Sayı: 9. Ayrıca bkz Yılmaz Turgut, Çevre 
Politikası, s.182 

20 Yılmaz Turgut, Çevre Politikası, s.183 

21 “Elbette gereksiz ve uzun süre elektromanyetik alana maruz kalmaktan kaçınmakta fayda bulunmaktadır. Bu 
etki yalnızca cep telefonlarında söz konusu değildir. Burada söz konusu olan elektromanyetik alan (EMA) ve 
etkileridir... Elektromanyetik alanlar, ayrıca radyo ve televizyon antenleri ve cep telefonu antenleri (baz 
istasyonları) tarafından da üretilir.” Cumhuriyet Gazetesi'nin “Enerji” eki, (26.08.2008), s.1    
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hafıza kaybı, uykusuzluk, cilt bozukluğu, depresyon, doğurganlığı azaltma22, kanser gibi 

olumsuz etkilere yol açtığı yönünde bilimsel görüşler öne sürülmektedir23. Etkilerin “kuluçka 

döneminde” olduğu ve yaygın kullanımdan yaklaşık 20 yıl sonra ortaya çıkacağı 

düşünülmektedir24. Tütünün kanser yaptığının bin yıllar sonra anlaşıldığı düşünüldüğünde, 

baz istasyonlarının veya EMR maruziyetinin etkilerinin tam anlamıyla anlaşılması için 

sürecin henüz çok erken olduğu söylenebilir25. 

 Öte yandan ülkemizde baz istasyonlarının sınır değerlere uygunluğunun denetiminde 

de ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İlkin, kurulan baz istasyonunun yönetmeliğe uygunluğu 

etkin şekilde denetlememekte, ikinci olarak baz istasyonlarının en yüksek kapasite ile çalıştığı 

sırada radyo frekans ve radyasyon şiddeti ölçülememektedir. 3G, 4.5 G ve 5G gibi 

teknolojiler bu etkiyi daha da arttırabilecektir26. 

  İhtiyat ilkesi gereğince kanıtın yokluğu, yokun kanıtı anlamına gelmez27. Bir hizmet 

ile insan hayatı veya sağlığı kıyaslandığında, insan sağlığına ve hayatına öncelik verilmesi 

ihtiyat ilkesinin gereğidir.  

                                                           
22 “BMA (2001): British Medical Association Board of Science and Education, Mobile phones and health, An 
interim Report”, Aktaran : Pala, Kayıhan; Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008-404 E sayılı dosyasına 
sunulan bilirkişi raporu, s. 3 

23 Yılmaz Turgut, Çevre Politikası, s.197. Ayrıca bkz Şeker, Selim; Cep Tehlikesi, , 3. Baskı, Hayykitap , 
Temmuz 2010, İstanbul, s. 158,179. Ayrıca bkz Sabuncu, H. Hilmi; “Elektromanyetik Radyasyonlarla veya 
Elektomanyetik Alanlarda Çalışanların Sağlık Riskleri”; Türk Tabipleri Birliği, Mesleki Sağlık ve Güvenlik 
Dergisi, Temmuz 2000, s.15-18; Pala, Kayıhan; “Baz İstasyonlarının Halk Sağlığına Etkileri”, in: 
Elektromanyetik Alan ve Sağlık Etkileri Kitabı;  Çerezci, Osman/Kartal, Zerrin; Pala, Kayıhan/ Türkkan, 
Alpaslan, Editör: Türkkan, Alpaslan; Bursa Nilüfer Belediyesi Yay., F. Özsan Matbaacılık, Bursa 2012, S.122, 
123. Aksi yöndeki görüşler için bkz “Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı, Sıkça Sorulan Sorular ve 
Yanıtları”, TÜBİTAK Bülten, “Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı, Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları”, 
2001, s.4-6 

24 Şeker, Cep Tehlikesi, s. 51 

25 Pala, Baz İstasyonlarının Halk Sağlığına Etkileri, s.124 

26 Pala, Baz İstasyonlarının Halk Sağlığına Etkileri, s.122  

27 “BMA (2001): British Medical Association Board of Science and Education, Mobile phones and health, An 
interim Report”, Aktaran : PALA, Kayıhan; Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008-404 E sayılı 
dosyasına sunulan bilirkişi raporu, s.5 

“Epidemiyoloji bilimi ile uğraşanlar etkilenim süresinin sınırlı olarak gözlenebildiği nedensellikle ilgili 
araştırmalarda "Kanıtın yokluğunu, yokluğun kanıtı olarak değerlendirmemek" gerektiğini bilir. Bin yıllardır 
kullanılan tütünün akciğer ve bronş kanserinin oluşmasındaki etkisinin kanıtlanmasının yirminci yüzyılın ancak 
ikinci yarısında gerçekleştirilebilmesi, bu konudaki en çarpıcı örneklerden biridir. Bu nedenle EMR ile ilgili 
etkilenimi tartışırken çok dikkatli olmak gerekir, Çünkü her geçen yıl EMR'nin sağlık etkisi ile ilgili bulgular ve 
kanserlerle ilişkisi üzerine nedenselliği ortaya koymaya yönelik yeni çalışmalar yayımlanmaktadır.” (Pala, 
Kayıhan; Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 18.03.2011, s.1252/19) 
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  Bu açıdan bakıldığında, baz istasyonlarının veya EMR maruziyetinin sağlığa 

zararlarının kesin olarak ortaya konamamış olması durumunda dahi, bu hizmetin sağlığa 

zararlı etkilerinin somut olarak ortaya konması aranmaz. Başka bir deyişle, ihtiyat ilkesi 

gereğince bilimsel belirsizlik başvurucunun lehine yorumlanır28.  

 Hukukumuzda ihtiyat ilkesi açıkça tanımlanmış değilse de Anayasanın 56’ncı 

maddesinin ilk iki fıkrasında “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 

sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin 

ve vatandaşların ödevidir.” denerek sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı teminat altına 

alınmıştır. Bu bağlamda sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının bireysel gelişme 

hakkı (kişinin kendisini geliştirme hakkı) ile de yakın bağlantı içerisinde olduğu ifade 

edilebilir29.  

    Öyleyse, bir üst başlıkta ifade ettiğimiz Yargıtay içtihadı, 1.5.2011’e kadar ihtiyat 

ilkesine uygunsa da sonradan Yargıtay’ın somut zarar ölçütünü aramakla bu içtihadından ve 

ihtiyat ilkesinden vazgeçtiğinin kabulü gerekir. Bu değişim kanaatimizce bir “geriye 

gidiş”tir30.  

  Nitekim bu yöndeki hukuka aykırılıkların giderilmesi için Yargıtay 1. 

Başkanlık Kurulu’na 09.08.2011 tarihinde 2011-367 muhaberat numarası ile içtihatların 

birleştirilmesi talebiyle başvurulmuşsa da başvuru Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından 

“Kararlar arasında içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilecek oranda aykırılık, karar ve 

uygulamalarda yerleşiklik ve süreklilik bulunmadığı anlaşıldığından, ilgili daire 

başkanlıklarının ve Hukuk Genel Kurulunun görüşleri gözetilerek, bu aşamada içtihadı 

birleştirme yoluna gidilmesine gerek olmadığı kanaatine varılmıştır” gerekçesiyle 20 Aralık 

2012 yılında31 bu talep reddedilmiştir32.  

 Bu nedenle, biraz aşağıda belirttiğimiz AYM kararlarından sonra da iç hukukta sürecin 

sağlık etkilerine dayanılarak açılan davalar bakımından tamamen tıkandığı söylenebilir. 

 

 
                                                           
28 Taşkın, EMA Sempozyum 2011, s. 175 

29 Aslan, Betül; Devletin Temel Amaç ve Ödevleri Işığında Öznel Gelişme Hakkı, 1. Baskı, XII. Levha Yay., 
İstanbul  2009, s.41 

30 Taşkın, EMA Sempozyum 2011, s. 175 

31 Yargıtay 1. Başkanlık Kurulunun 20.12.2012 tarih ve 194 sayılı kararı (Karar yayınlanmamıştır)  

32 Geniş bilgi için bkz Taşkın, EMA Sempozyum 2013, s. 224 
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D. AYM’nin Kararlarının Yorumu 

    

  AYM, Hüseyin Tunç Karlık ve Zahide Şadan Karluk Başvusurunda (BB.2013/6587, 

KT: 24.3.2016) konuyu tartışmıştır33.  

  Mahkeme, bahsi geçen  kararında özetle, baz istasyonlarının yönetmelikte belirtilen 

limit değerlerin altında işlediği gerekçesiyle, başvuruya konu edilen olayda, kişiler üzerinde 

doğrudan olumsuz bir etki doğurmadığını ifade ederek başvuruyu reddetmiştir (p.86, 87,88)34.  

 AYM, benzeri şekilde Fevzi KAYACAN (2) başvurusunda da ihlal görmemiştir35. 

Kararın konuyla ilgili paragrafları incelendiğinde AYM’nin ihtiyat ilkesinden ve tehlike 

sorumluluğundan ziyade zarar sorumluluğuna dayandığı görülmektedir (p.74-84)36.  

                                                           
33 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Ara?BasvuruNoYil=2013&BasvuruNoSayi=6587&KararBulteni=1 
(Erişim: 25.10.2021)  

34 “86. Yukarıda yer verilen tespitler ve yapılan ölçümler neticesinde mevzuattaki limit değerlerin altında olduğu 
ortaya konulan radyoaktif etkinin, başvurucuların sağlığı üzerinde doğrudan zararlı bir etkisinin olduğunu ortaya 
koyan kesin bilimsel verilerin mevcut olmadığı dikkate alındığında, kamusal makamların başvurucuların ve 
kamunun somut başvuru özelinde karşı karşıya gelen menfaatleri arasında adil bir denge tesis etmeyerek takdir 
hakkının sınırlarını aştığı sonucuna ulaşmak mümkün değildir. Bu noktada Anayasa Mahkemesinin kendi 
takdirini, bilimsel veriler ile bu teknik ve karmaşık alana ilişkin olarak kamusal makamların takdiri yerine ikame 
etmesi düşünülemez. Bunun yanı sıra başvurucuların söz konusu çevresel rahatsızlığa ilişkin iddialarını, ilgili 
usule ilişkin güvenceleri haiz olarak yargısal makamlara sunma ve inceletme imkânı bulduğu anlaşılmaktadır. 

87. Yukarıda yer verilen tespitler ışığında kamusal makamların olaya gereken özenle yaklaşmadıkları ve olayda 
söz konusu olan kamusal ve bireysel menfaatleri gerektiği şekilde değerlendirmedikleri, başvurucuların özel ve 
aile yaşamına saygı hakkının korunması bağlamında kamusal makamların pozitif yükümlülüklerini yerine 
getirmediği sonucuna varılması mümkün değildir. 

88. Açıklanan nedenlerle başvurucuların Anayasa’nın 17. ve 20. maddelerinde güvence altına alınan maddi ve 
manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı ile aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmediğine karar 
verilmesi gerekir.” https:// kararlarbilgibankasi. anayasa.gov.tr/Ara? BasvuruNoYil=2013& 
BasvuruNoSayi=6587 &KararBulteni=1 (Erişim Tarihi: 25.10.2021) 

35 FEVZİ KAYACAN BAŞVURUSU (2), (Başvuru Numarası: 2013/2513), Karar Tarihi: 21/4/2016 
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/2513 (Erişim Tarihi: 27.10.2021) 

36 “74. Başvuruya konu yargılama dosyasına sunulan bilirkişi raporlarında elektromanyetik alan şiddeti 
konusunda her ülkenin kendi standartlarına göre limit değerler belirlendiği, elektromanyetik alan oluşturan sabit 
telekomünikasyon cihazlarının kuruluş yeri, montajı ve denetlenmesine ait hususların, elektromanyetik alanda 
istem dışı ve sürekli maruz kalma durumunda çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri 
gidermek amacıyla Yönetmelik çerçevesinde düzenlendiği, ilgili firmanın söz konusu baz istasyonu için 
güvenlik sertifikası aldığı, yapılan inceleme ve ölçümler sonucunda baz istasyonunun yaydığı elektromanyetik 
dalgaların seviyeleri açısından yürürlükteki yasal düzenlemelerin öngördüğü sınırların çok daha altında kaldığı 
şeklinde yer verilen tespitler dikkate alındığında ölçüm sonuçlarının tamamının limit değerlerin altında olduğu, 
söz konusu istasyonun yasal çerçeveye uygun olarak tesis edildiği ve işletildiği anlaşılmaktadır. 
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75. Söz konusu istasyonun kurulumu ve işletilmesi için verilen iznin özellikle haberleşme alanında mobil telefon 
teknolojisinin kullanılması açısından kamu yararına hizmet ettiği açıktır. 

76. Kamusal makamların başvurucunun potansiyel olarak zararlı olan radyoaktif etkilerden korunmasına ilişkin 
menfaati ile yukarıda belirtilen kamusal menfaatler arasında adil bir denge gözetip gözetmediği noktasında 
özellikle dosyaya sunulan bilimsel raporlarda yer alan verilerin gözönünde bulundurulması zaruridir. 

77. Başvurucu tarafından, söz konusu elektromanyetik kirliliğin kendisi ve ailesinde görülen rahatsızlıklar ile 
doğrudan ilgisi olduğu iddia edilmekle birlikte bu hususta kesin veriler içeren bir delil sunulmadığı 
anlaşılmaktadır. Yargılama sırasında yapılan keşif sonucu tanzim edilen bilirkişi raporunda, baz istasyonlarından 
yayılan elektromanyetik dalgaların süreklilik arz ettiği ve yakın mesafelerde yaşayan insanları sürekli olarak 
etkisi altında bıraktığı ancak bilinenin aksine baz istasyonlarının çevrelerine radyasyon değil iyonlaştırıcı 
olmayan elektromanyetik dalga yaydıkları, baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların insan 
sağlığına etkileri konusunda dünya genelinde çok sayıda çalışma yapılmakla birlikte kesin bir sonuca henüz 
ulaşılmadığı, dünyada birçok ülke tarafından elektromanyetik dalgaların limit değerlerine ilişkin yasal 
düzenleme yapılırken ICNIRP tarafından belirlenen limit değerlerin dikkate alındığı, dava konusu baz 
istasyonları için ICNIRP’ın belirlediği limit değerin 41 V/m olduğu, Yönetmelik ile belirlenen bu limit değerin 
ülkemizde 10,25 V/m olarak belirlendiği, dolayısıyla mevzuatın çok daha fazla korumacı bir yaklaşım sağladığı, 
bu değerler aşılmadığı sürece başta baz istasyonları olmak üzere elektromanyetik alan oluşturan cihazların 
kullanılmasında ve ortamda elektrik alan oluşturulmasında bir sakınca bulunmadığı, dava konusu olan baz 
istasyonu için yapılan elektrik alan ölçüm değerinin en fazla 0,8 V/m olarak ölçüldüğü, bu değerin ICNIRP’ın 
elektrik alan için izin verdiği değerin yüzde ikisine karşılık geldiği, baz istasyonunun güvenlik mesafesi olan 
10,68 metre içinde bir yaşam alanının bulunmadığı, söz konusu baz istasyonu hakkında ilgili denetleme 
birimince güvenlik sertifikası düzenlendiği ve istasyonun Yönetmelik kriterlerine uygun olarak çalıştığı, ölçülen 
elektrik alan şiddet değerlerinin de belirlenen sınır değerlere göre düşük seviyede olması nedeniyle dava konusu 
baz istasyonunun bulunduğu yerde hizmet vermesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı yönünde tespitlere yer 
verildiği görülmektedir. 

78. Söz konusu tespitler, baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların zararlı etkileri noktasında 
bilimsel bir tartışmanın sürdüğünü ortaya koymakla birlikte yasal limitler dâhilinde olan salınımların zararlı 
etkilerine ilişkin kesin bir bilimsel verinin de mevcut olmadığına işaret etmektedir. 

79. Özellikle çevresel sorunlara ilişkin karar alma süreçlerinin bireysel ve kamusal menfaatler arasında adil bir 
denge tesisine imkân verecek şekilde gerekli etüt ve ayrıntılı değerlendirmeleri içermesi zorunludur. Bununla 
birlikte bu kabul, ilgili kararların yalnızca söz konusu meselenin her yönü ile ilgili kesin ve ölçülebilir verilerin 
ortaya konulabildiği durumlarda alınabileceği şeklinde yorumlanamaz. Bu açıdan kamusal makamların, ilgili 
alandaki araştırmaları desteklemek ve elde edilen veriler ışığında mevzuat ve uygulamada gerekli revizyonları 
yapma yükümlülüğü bulunmaktadır (Gaida/Almanya, B. No: 32015/02, 3/7/2007). 

80. Başvurucunun söz konusu baz istasyonunun zararlı etkilerine dair iddialarını yargısal makamlar önüne 
taşıma imkânı bulduğu, çelişmeli bir yargılama prosedüründe iddia ve delillerini sunma, inceletme ve ilgili 
kamusal makam ve özel hukuk kişisinin iddia ve savunmalarına yanıt verme imkânını elde ettiği, iddiaların 
reddine dair maddi ve hukuki değerlendirmelerin karar düzeltme aşaması da dâhil iki dereceli bir yargılama 
prosedürü neticesinde ortaya konduğu anlaşılmaktadır. 

81. Derece Mahkemelerince başvurucunun iddialarının yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporları kapsamında 
ayrıntılı olarak değerlendirildiği ve başvurucunun iddialarının yerinde görülmeme nedenlerinin kapsamlı bir 
gerekçe ile karşılandığı anlaşılmaktadır. İlgili yargısal makamlarca elektromanyetik kirliliğin insan sağlığı 
üzerindeki olası zararlı etkilerinin bilimsel bir kesinliğe ulaşmayan karmaşık bir konu olduğu, baz istasyonundan 
yayılan elektromanyetik dalgalara yakın mesafede ve sürekli olarak maruz kalan kişilerin zarar görebilecekleri 
konusunda endişe duyduklarının ve psikolojik olarak etkilendiklerinin kabul edilmesi gerektiği ancak 
günümüzde iletişimin toplum için olmazsa olmaz derecesinde zorunlu ihtiyaçlardan olduğu, haberleşmenin 
sürekli olarak geliştiği ve insanların yararına sunulduğu, bu tür iletişim imkânlarından faydalanmanın 
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 Mahkemenin uluslar arası düzeyde kabul edilen ihtiyat ilkesine gerekçesinde hiç 

değinmemiş olması düşündürücü olduğu kadar üzücüdür. Bu kararlarıyla AYM, sağlık 

etkilerine dayanılarak açılan davalarda, davacıların zarar gördüklerini (kanser olduklarını) ve 

bu zararın istasyondan kaynaklanan EMR nedeniyle ortaya çıktığını kanıtlamaları gerektiğine 

işaret ederek, Yargıtay’ın 1.5.2011 sonrasındaki içtihadını desteklemiştir. 

 

II) Baz İstasyonlarının Değer Kaybına Yol Açtığına İlişkin Hukuki 

Sürecin ve İçtihadın Değerlendirilmesi  

 

  Sağlık etkilerine dayanan davalardan sonuç alınamaması üzerine, bir davada konu bu 

kez Türk Medeni Kanunu (TMK) 683 ve 737’deki komşuluk hukuku ekseninde yargıda 

tartışılmış; davacılar, davaya konu edilen baz istasyonunun o parseldeki varlığı nedeniyle 

taşınmazlarının değer kaybına uğradığını; taşınmazlarını rayiç değerin çok altında kiraya 

verebildiklerini veya satabildiklerini ya da kiraya vermelerinin yahut satmalarının mümkün 

olmadığını iddia etmişlerdir.  

                                                                                                                                                                                     
beraberinde birtakım riskleri de getirdiği, elektromanyetik kirliliğin insan sağlığı üzerindeki olası zararlı 
etkilerinin bilimsel bir kesinliğe henüz ulaşmadığı, bu konuda belirsiz bir durumun bulunduğu, dava konusu baz 
istasyonunun yasa ve yönetmelikte belirlenen limit değerlere uygun olduğu ve Yargıtayın konu ile ilgili son 
içtihatları dikkate alındığında, hak ve nasfet ölçüsüne göre davanın reddinin gerektiği sonucuna ulaşıldığı 
anlaşılmaktadır. 

82. Yukarıda yer verilen tespitler ve yapılan ölçümler neticesinde mevzuattaki limit değerlerin altında olduğu 
belirlenen elektromanyetik etkinin başvurucunun sağlığı üzerinde doğrudan zararlı bir etkisinin olduğunu ortaya 
koyan kesin bilimsel verilerin mevcut olmadığı dikkate alındığında, başvurucunun ve kamunun somut başvuru 
özelinde karşı karşıya gelen menfaatleri arasında Derece Mahkemeleri tarafından adil bir denge kurulmadığı ve 
takdir hakkının sınırlarının aşıldığı sonucuna ulaşmak mümkün değildir. Bu noktada Anayasa Mahkemesinin 
kendi takdirini, bilimsel veriler ile bu teknik ve karmaşık alana ilişkin olarak Derece Mahkemelerinin takdiri 
yerine ikame etmesi düşünülemez. Bunun yanı sıra başvurucunun söz konusu çevresel rahatsızlığa ilişkin 
iddialarını, ilgili usule ilişkin güvenceleri haiz olarak yargısal makamlara sunma ve inceletme imkânı bulduğu 
anlaşılmaktadır. 

83. Yukarıda yer verilen tespitler ışığında kamusal makamların olaya gereken özenle yaklaşmadıkları ve olayda 
söz konusu olan kamusal ve bireysel menfaatleri gerektiği şekilde değerlendirmedikleri, başvurucunun maddi ve 
manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının korunması bağlamında kamusal makamların pozitif 
yükümlülüklerini yerine getirmediği sonucuna varılması mümkün değildir. 

84. Açıklanan nedenlerle başvurucunun Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi 
varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir.” Fevzi Kayacan 
Başvurusu (2), (Başvuru Numarası: 2013/2513), Karar Tarihi: 21/4/2016 
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/2513 (Erişim: 27.10.2021) 
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 Yapılan yargılama sırasında taşınmazlarda değer kaybı olup olmadığı yönünden 

gayrimenkul değerleme uzmanı, harita mühendisi ve fen bilirkişisinden oluşan üç kişilik 

bilirkişi heyetinden rapor alınmış, taşınmazlardaki değer kaybının yüzde 10 ile yüzde 30 

arasında olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

13.10.2015 T., 2014/423 E., 2015/728 K. sayılı kararı ile davaya konu edilen baz istasyonu 

MK 683 ve MK 737 hükümleri gerekçe gösterilerek kaldırılmış; bu karar da Yargıtay 14. 

HD’nin 25.01.2018 T., 2016/11804 E., 2018/681 K. sayılı kararı ile onanmış ve aynı 

Daire’nin 18.12.2018 T., 2018/2183 E., 2018/9181 K. sayılı kararı ile de davalıların karar 

düzeltme talepleri reddolunmuştur37. 

 Sürecin ardından benzeri bir gerekçeyle açılan başka bir davada mahkemece harita 

mühendisi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı ve fen 

bilirkişisinden oluşan bilirkişi heyetinden (iki farklı heyetten) rapor alınmış, her iki raporda da 

her iki heyet tarafından, davacıların taşınmazlarının yüzde 10 ila yüzde 30 arasında değer 

kaybettiğine hükmedilmiştir. Bunun üzerine yargılamayı gören Bursa 4. Asliye Hukuk 

Mahkemesi 23.3.2021 günü 2019/368 E, 2021/254 K sayılı kararıyla, baz istasyonunun 

kaldırılması suretiyle muarazanın men’ine kararı vermiştir38. 
                                                           
37 Kararlar yayınlanmamıştır.  

38 “Davalı K… AŞ adına kayıtlı, 4483 ada, 6  parsel sayılı taşınmazda, diğer davalılar V….  AŞ ve T…AŞ ye ait 
baz istasyonu bulunduğu, davacıların çevre parsel maliki oldukları, 4721 sayılı MK 683 vd. Maddeleri 
kapsamında dava ehliyetlerinin bulunduğu, komşuluk hukukundan kaynaklı olarak el atmanın önlenmesi 
talebinde bulunulduğu, alınan bilirkişi raporu ve ek raporunda,  davacılar adına kayıtlı taşınmazlarda %20-%25 
oranında değer kaybı olacağının belirlendiği, davanın niteliğinin muarazanın giderilmesine yönelik olduğu, 
muarazanın ne şekilde giderileceği hususunda mahkemece araştırma yapıldığı, bu bağlamda baz istasyonunun 
kaldırılması maliyetinin belirlenmesi hususunda  ek rapor alındığı, bilirkişi tarafından düzenlenen ek raporda 
dava konusu baz istasyonunun ebatları, baz istasyonunun demontaja uygun olma durumu da dikkate alındığında 
kaldırılmasının bedelinin (işçilik+nakliye+iş makinesi kiralama bedelinin) maktuen 20.000,00 TL olacağının 
bildirildiği, başka bir ifade ile baz istasyonunun kaldırılmasının aşırı maliyetli olmayacağı, taraflar arasındaki 
menfaat dengesi gözetildiğinde, davacılar taşınmazlarında oluşacak değer kaybının , baz istasyonunun 
kaldırılması maliyetinin oldukça üzerinde olduğu, baz istasyonunun taşınmazları yakınlığı ve Yargıtay'ca onanıp 
kesinleşen ,Bursa 6 Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/423 E., 2015/728 K. İlamının güçlü delil niteliğinde 
değerlendirilmesinin gerektiği,  taraflar arasındaki muarazanın  bu baz istasyonunun kaldırılması suretiyle  
giderilmesi, 

Yolunda oluşan hukuki ve vicdani kanaatle aşağıdaki hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 

Davanın KABULÜ ile,  

1-Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4483 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda fen bilirkişi H… U…. U….'un 
15/04/2020 tarihli rapor ve rapor ekindeki krokisinde turuncu renk ile gösterdiği kısımda bulunan baz 
istasyonunun kaldırılmasına, taraflar arasındaki muarazanın bu şekilde giderilmesine,” (karar yayınlanmamıştır 
ve istinaf süreci devam etmektedir). 
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 Hali hazırdaki durum itibarıyla, baz istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin hukuki 

süreçte, sağlık etkilerine dayanılarak hukuki sonuç alınabilmesi mümkün görünmemektedir. 

Şu halde, en etkin yol, koşulları bulunması durumunda, MK 683 ve 737’deki komşuluk 

hukukuna ilişkin hükümlere dayanılarak, baz istasyonunun yöredeki varlığının davacılara ait 

taşınmazlarda değer kaybına yol açtığı (ve eğer gürültü/görüntü kirliliğine yol açtığı) yönünde 

iddiada bulunarak, yapılacak bilirkişi incelemesinde değer kaybının tespit edilmesi 

durumunda kaldırma kararı almaktır. Ancak bu durumda dahi istasyonun sökülmesi kararın 

kesinleşmesiyle mümkün olduğu için sürecin kesinleşmesi ortalama 4 ila 5 yılı alabilmektedir. 

Bu durum da başvurucuların yargısal süreçten umutlarını kesmelerine ve yargıya olan 

inançlarının zedelenmesine yol açabilmektedir.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

 Cep telefonlarının, tabletlerin ve baz istasyonlarının hatta nesnelerin interneti süreci 

düşünüldüğünde, akıllı evlerin yahut akıllı cihazların yaşamımıza girdiği; özellikle de cep 

telefonlarının pek çok günlük işimizi kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçektir.  

 Pandemi sürecinde tabletlerin, akıllı televizyonlar ve cihazlarla akıllı telefonların 

eğitime önemli katkı sunduğu ve iletişimle eğitimin devamında özellikle GSM operatörleri 

tarafından sağlanan internet paketlerinin de etkisiyle sürdüğü de ortadadır. Ancak, 

teknolojiden insanların sağlığına etki etmeyecek veya en az şekilde etki edecek şekilde 

yararlanılması için gereken önlemlerin de alınması gerekir.  

 Bu cümleden olarak, Yargıtay’ın 2002-1.5.2011 döneminde verdiği kararlar, insan 

sağlığıyla iletişim özgürlüğü arasındaki dengede insan sağlığına önem vermesi ve bu 

bağlamda çevre hukukundaki “sürdürülebilir gelişme” ile ihtiyat ilkesini ön plana alması 

bakımından önemlidir. Ne var ki içtihadın 1.5.2011 tarihinde bazı davalarda (belki de önemli 

bir kısmında) karar düzeltme yoluyla değişmesi, Yargıtay’ın ve buna bağlı olarak yargının 

ihtiyat ilkesinden saparak zarar sorumluluğunu ortaya koyması bakımından da 

düşündürücüdür. Burada dikkat çeken husus, kararlardaki dönüşümün ani ve keskin şekilde 

gerçekleşmiş olması, bazı içtihatların ise karar düzeltme yoluyla zarar sorumluluğuna 

evrilmesidir.  

 Bu ani değişim halkta da umutsuzluğa ve hukuka güven duymamaya yol açmıştır. Zira 

son içtihat gereğince şirketlerin zarar vermediğini ispatlaması değil, davacıların o istasyon 

nedeniyle zarar gördüğünü ispatlaması gerekir. Mevcut duruma AYM’nin iki kararında 

verdiği “ihlal yoktur” gerekçesi de eklenmiş ve AYM de ihtiyat ilkesine itibar etmeyerek 
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zarar sorumluluğu ölçütünü benimsemiştir. Son süreçte baz istasyonlarının sağlığa zararlı 

etkilerle kaldırılması hukuken çok zor (neredeyse imkansız) hale gelmiştir.  

 Eleştirilmesi gereken başka bir konu ise, sağlık etkileriyle açılan davalarda ölçüm 

değerlerini tespit eden bilirkişiyi atayan kurumun da baz istasyonunun sınır değerlerde 

çalıştığına ilişkin görüşü ve izni veren kurumun da aynı kurum (BTK) olmasıdır. Bu yasal 

çelişki giderilmelidir. 

 Ancak, sağlık etkilerine dayanan davalardan sonuç alınamaması üzerine bir davada 

konu bu kez Türk Medeni Kanunu (TMK) 683 ve 737’deki komşuluk hukuku ekseninde 

yargıda tartışılmış; davacılar, davaya konu edilen baz istasyonunun o parseldeki varlığı 

nedeniyle taşınmazlarının değer kaybına uğradığını; taşınmazlarını rayiç değerin çok altında 

kiraya verebildiklerini veya satabildiklerini ya da kiraya vermelerinin yahut satmalarının 

mümkün olmadığını iddia etmişlerdir.  

 Yapılan yargılama sırasında taşınmazlarda değer kaybı olup olmadığı yönünden 

gayrimenkul değerleme uzmanı, harita mühendisi ve fen bilirkişisinden oluşan bilirkişi 

heyetinden rapor alınmış, taşınmazlardaki değer kaybının yüzde 10 ile yüzde 30 arasında 

olduğu tespit edilmiştir. Buna dayanan kaldırma kararını da Yargıtay 14. HD onamış ve karar 

kesinleşmiştir.  

  Hali hazırda işletilebilecek en etkin yol, koşulları bulunması durumunda, MK 683 ve 

737’deki komşuluk hukukuna ilişkin hükümlere dayanılarak, baz istasyonunun yöredeki 

varlığının davacılara ait taşınmazlarda değer kaybına yol açtığı (ve eğer gürültü/görüntü 

kirliliğine yol açtığı) yönünde iddiada bulunarak, yapılacak bilirkişi incelemesinde değer 

kaybının tespit edilmesi durumunda kaldırma kararı almaktır. 

 Bu yöndeki içtihadın da ne kadar süreyle geçerli olacağı kuşkuludur. Zira Yargıtay her 

an daha önce yaptığı gibi “içtihadında keskin bir değişime” gidebilir.  

 Her iki hukuki sürecin de yıllarca (4-5 yıl) sürmesi, hem davacılarda yılgınlık ve 

bıkkınlığa hem  de içtihatların öngörülebilirliğinin azalması riskine yol açmaktadır. 

 Çözüm, baz istasyonlarının kuruluşu bakımından çok sert koşullar aranması, 

istasyonların gelişi güzel şekilde, çevre ve insan sağlığına etki edecek biçimde 

kurulamamasının sağlanmasından geçebilir. Ne yazık ki Türkiye’de bu anlamdaki denetim 

mekanizmaları yeterli değildir.   

  İletişimin sürdürülmesi ne kadar kaçınılmazsa, halk sağlığının ve özellikle gelecek 

nesillerin EMR mazuriyetinden korunması da o derece hatta daha da önemlidir. Unutmamak 

gerekir ki hiçbir hizmet, insan sağlığından veya yaşamından daha önemli olamaz. 
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