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Abstract 

Mobile phones, which have become an integral part of our lives, have greatly 
influenced and facilitated our lives both in commercial and social areas. 
Mobile phones are in continuously contact with base stations within the 
coverage area and the numbers are increasing rapidly in proportion to the 
number of users in our country and in the world. The impact of this change 
on human health has become a major source of concern in science circles and 
society. Despite the scientific work that has been done for many years, there 
is no clear result that health is harmful or not. Base stations also left a 
question mark in the head. Even though the output powers are determined 
to be low, the frequencies are too high, and continuous broadcasting may be 
harmful for health. Today, electromagnetic waves or radiation, which are 
frequently brought into the present day, are confused with radioactive 
radiation words. The Turkish people have heard the radiation word on the 
Chernobyl disaster, which was on April 26 1986, and thought that the 
electromagnetic radiation and radiative spread from these base stations 
might be in the same category. The Pre-Hazard Analysis method should be 
used in the location selection of the base stations, and in accordance with the 
current legislation during the installation and operation phases. There are 
also rules and legal regulations that must be followed in maintenance and 
repair works. These are the basis of safety and healthy work. First of all, 
every kind of  hazards must be identified while performing work at base 
stations, risks should be analyzed and  gradated. Measures should be 
identified, implemented and revised if necessary. Occupational supervision 
and health surveillance are the obligations of employers and are fixed by 
legal regulations. 
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Özet 

Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen cep telefonları hayatımızı hem 
ticari hem de sosyal alanlarda büyük ölçüde etkilemiş ve kolaylaştırmıştır. 
Mobil telefonlar kapsama alanı içerisinde,  baz istasyonları ile sürekli iletişim 
halindedir ve sayıları ülkemizde ve dünyada kullanıcı sayısı ile orantılı olarak 
hızla artmaktadır.  Yaşamımıza hızla giren bu değişimin insan sağlığı üzerine 
ne gibi etkileri olabileceği bilim çevrelerinde ve toplumda önemli bir endişe 
kaynağı haline gelmiştir. Uzun yıllardır yapılan bilimsel çalışmalara rağmen 
sağlığa zararlıdır veya değildir diye net bir sonuca ulaşılamamıştır. Baz 
istasyonları da aynı şekilde kafalarda soru işareti bırakmıştır. Çıkış güçleri 
düşük olarak belirlenmesine rağmen frekanslarının çok yüksek olması ve 
sürekli alıcı verici olarak çalışmaları, sağlık açısından zararlı değildir diye net 
bir sonuca ulaştıramamıştır. Günümüzde sık sık gündeme getirilen 
elektromanyetik dalga veya ışıma ile radyasyon kelimeleri birbiriyle 
karıştırılmaktadır. Türk Halkı radyasyon kelimesini daha çok 26 nisan 
1986’da olan Çernobil faciası ile duymuş ve bu kavramların yani baz 
istasyonlarından yayılan elektromanyetik ışıma ve radyoaktif yayılmanın 
aynı kategoride olabileceğini düşünmüştür. Bunun en temel sebebi; gerek 
bilim çevreleri, gerek basın ve yayın organları elektromanyetik ışıma terimi 
yerine radyasyon terimini kullanmalarıdır. Baz istasyonlarının yer seçiminde 
Ön Tehlike Analiz yöntemi kullanılması gerektiği gibi, Kurulum ve işletme 
aşamalarında da güncel mevzuata uygun hareket edilmelidir. Bakım ve 
onarım işlerinde uyulması gereken kurallar ve yasal düzenlemeler de 
mevcuttur. Güvenli ve sağlıklı çalışmanın temeli bunlardır. Her sektörde 
olduğu gibi, baz istasyonlarında çalışma yapılırken de, tehlikeler 
belirlenmeli, riskler analiz yapılarak derecelendirilmelidir. Risklere önlemler 
belirlenerek, hayata geçirilmeli ve sürekli izlenerek gerektiğinde revize 
edilmelidir. Çalışma ortamı gözetimi ve sağlık gözetimi işverenlerin 
yükümlülüğü olup yasal düzenlemeler ile de sabittir. 
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1. Giriş 

Baz istasyonlarının ve cep telefonlarının insan sağlığı üzerine etkileri toplumda 
uzun zamandır tartışılıp konuşulan bir konudur. Birçok ülkede olduğu gibi 
ülkemizde de kamuoyunun gündeminde olan ve halen güncelliğini koruyan baz 
istasyonlarının etkileri konusunun, halk arasında büyük bir rahatsızlık ve kaygı 
oluşturduğu görülmektedir. Baz istasyonlarının ve cep telefonlarının yaymış 
olduğu elektromanyetik ışımanın insan sağlığına olan etkileri hem dünyada ve hem 
de ülkemizde hararetli bir biçimde tartışma konusu olmuştur. Yayılan bu 
elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üzerine olumsuz etkisi olup olmadığı 
bilimsel olarak tam ispat edilememiş olsa da uzun dönemde bu konudaki kaygılar 
varlılığını korumaktadır. 

Çok sayıda bilim insanı, baz istasyonlarının yaymış olduğu elektromanyetik 
dalgaların, insanlarda oluşturması muhtemel ciddi sağlık sorunlarının yıllar sonra 
görülebileceğini ve toplum sağlığının risk altında olabileceğini düşünmektedirler. 
Bu tip elektromanyetik kirlenmenin etkilerinin hemen görülmemesi, belirsizlik, 
kurumların yeterli derecede proaktif ve yeterince denetleyici etkin çalışmalar 
yerine getirememesi, toplumu bu konuda kâfi derecede bilgilendirememesi 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (4), 547-566.  549 

 

sebebiyle insanlarda endişe, korku, kaygı gibi psikolojik sorunlar ortaya 
çıkarmıştır. Toplum psikolojisinin bozulması, en az fiziksel sağlığın bozulması 
kadar mühimdir. Bu endişe verici durum; toplum sağlığını takip etmekle yükümlü 
olan kamu kurumlarınca sürekli gözaltında tutulmalıdır. 

Günümüzde sık sık gündeme getirilen elektromanyetik dalga veya ışıma ile 
radyasyon kelimeleri birbiriyle karıştırılmaktadır. Türk Halkı radyasyon kelimesini 
daha çok 26 nisan 1986’da olan Çernobil faciası ile duymuş ve bu kavramların yani 
baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik ışıma ve radyoaktif yayılmanın aynı 
kategoride olabileceğini düşünmüştür. Bunun en temel sebebi; gerek bilim 
çevreleri, gerek basın ve yayın organları elektromanyetik ışıma terimi yerine 
elektromanyetik radyasyon terimini kullanmalarıdır.  

 Elektromanyetik dalgaya karşılık gelen ışınım ile parçacık yayılımı yani partikül 
emisyonu anlamına gelen radyasyon arasındaki farkın ortaya konulması 
gerekmektedir. Cep telefonlarının veya baz istasyonlarının yaydığı 
elektromanyetik dalgalar ile nükleer radyasyon arasında hiç bir benzerlik yoktur. 
Elektromanyetik dalgalar dokuya etki derecesine göre, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı 
olmayan ışımalar olarak iki sınıfta incelenir. 

İyonlaştırıcı ışımalar; bu tip ışımalar yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardır. 
Örnek olarak nötron, alfa, beta, X ışınları gibi. İyonlaştırıcı olmayan ışımalar ise; bu 
tip ışımalar hücre yapısını bozmak için gerekli olan enerjiye sahip olmayan 
(iyonlaştırmaya neden olmayan) fotonlardan meydana gelen elektromanyetik 
dalgalardır. Başka bir ifadeyle canlıların DNA'sına zarar verecek veya bozacak güce 
sahip olmayan ışımalardır. Örnek olarak ultraviyole, TV ve radyo dalgaları, 
mikrodalgalar, cep telefonları, baz istasyonlarından yayılan ışımalar gibi bu grupta 
incelenir.  

Başka bir değişle baz istasyonlarından, cep telefonlarından, TV ve radyo 
vericilerinden, saç kurutma makinalarından, elektrik motorlarından, mikrodalga 
fırınlardan, elektrikle çalışan tüm ev alet ve cihazlarından, yayılan elektromanyetik 
dalgaları elektromanyetik ışıma olarak adlandırabiliriz. Elektrik akımın olduğu her 
yerde mutlaka elektromanyetik dalga da vardır. Elektromanyetik dalgalar elektrik 
alanı ve manyetik alandan oluşur. Yani iki bileşeni vardır. Yayılan bu dalgalara 
elektromanyetik ışıma tanımını kullanmak daha doğru olacaktır. Çünkü burada 
radyasyon tabirini kullandığımız zaman; Çernobil nükleer kazası gibi veya bir 
nükleer deneme sonrası etrafa yayılan canlıların genetik yapısını bozabilen, kalıcı 
hastalıklara neden olabilen radyasyon ile karıştırılmaktadır.  

Baz istasyonlarının yer seçimi ile başlayan, planlama ve tasarım ile devam eden 
süreçte öngörülebilecek tehlikelerin riske dönüşmeden önlenmesi en önemli 
unsurdur. Tehlikeler önlenemez ise kaynakta azaltılmaları esastır. Tehlikeler 
önlenemediğinde riskler açığa çıkar ve risk ile mücadele başlar. Risklerle; kaynakta 
mücadele daha sonra ortamda mücadele en son kişide mücadele edilir. 
Unutulmamalıdır ki; toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre 
öncelik vermek işverenlerin yasal yükümlülüğüdür. Baz istasyonlarının yapımı, 
kurulumu, işletilmesi ve bakım-onarımında; Türkiyede 6331 sayılı İSG Yasası, 
4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile bunlara uyumlu çıkarılan yönetmeliklere uygun çalışılmaması adli ve 
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idari cezalara sebep olabilir. En ağır sonuç ise ölüm veya uzuv kaybı ile sonuçlanan 
iş kazaları olarak öne çıkmaktadır.  

Yüksekte çalışma, elektrikle çalışmalarda İSG, ergonomi, el aletlerinde İSG, basınçlı 
tüpler, yapı işlerinde İSG, … gibi konular özellikle dikkat ve özen gösterilmesi 
gerekenler olarak ön plana çıkmaktadır. Her sektörde olduğu gibi, çalışanların 
Temel İSG eğitimlerinin verilmesi, yılda en az bir kez tatbikat yapılması, Acil 
Durum Planlarının hazırlanarak uygulanması yasal zorunluluktur.  

1.1. Baz İstasyonu Nedir? 

Baz istasyonları cep telefonlarından çıkan sinyalin santrale aktarılmasını ve aynı 
şekilde santralden gelen sinyalinde cep telefonuna ulaşmasını sağlar. TV& FM 
sistemlerinden en önemli farkı, baz istasyonun sinyali hem alıp hem 
göndermesidir. Yani alıcı verici sistemlerinden oluşan baz istasyonları mobil 
iletişimin sağlanması için vazgeçilmez unsurlardır. Mobil iletişimi sağlamak için 
baz istasyonlar olmadan cep telefonları çalışmaz. 

Teknik açıdan hiçbir cep telefonu baz istasyonu olmadan iletişim kuramaz. Tüm 
dünya üzerinde aynı şekilde kurulan baz istasyonlarının çalışma prensibi temelde 
aynıdır. Baz istasyonlarını cep telefonu haberleşmesi için elektromanyetik 
sinyalleri yayan ve alan bir anten ve bir radyo alıcı vericisi olarak düşünebiliriz. 
Cep telefonu ile görüşme yapabilmek için baz istasyonu gereklidir çünkü arama 
yapan  cep telefonu abonesi öncelikle bir kapsama alanı içerisinde başka bir 
deyişle bir baz istasyonundan yayın alabilen bir servis alanı içerisinde olmalıdır. 
İlk sinyalleşmeyi servis aldığı baz istasyonun en yakın sektörü ile yapar ve baz 
istasyonunun irtibatlı olduğu santral vasıtası ile aradığı aboneye yönlendirme 
yapılır. 

Operatörler dünya standartlarını göz önüne alarak belirlenen düzenlemeler 
çerçevesinde baz istasyonlarını kurmaktadırlar.   Baz istasyonlarının gerekliliği ise 
kapasite ihtiyacı ve kapsama alanı ile doğrudan bağlantılıdır.Mobil telefon 
sistemleri tüm dünyada belirli standartlar doğrultusunda çalışan sistemlerdir. 
Mobil haberleşme sistemleri İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya, Amerika gibi yani 
tüm dünyada  aynı şekilde belli standartlarda çalışır. Bu sebepten aynı telefonu 
serbest dolaşım anlaşması (roaming) olmak kaydı ile Avrupa'nın veya dünyanın 
herhangi bir başka yerinde rahatlıkla kullanabilme imkanı verebilmektedir.  

Baz istasyonlarının sağladığı bir takım kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1- Kurumlar ve çalışanlar için data ve ses transferi önemi her geçen gün 
artmaktadır. Bu hizmetin gerçekleşmesinde baz istasyonları önemli rol 
oynamaktadır. 

2-Elektrik, su, doğalgaz gibi fatura takiplerinde sim kart donanımlı cihazlar 
kullanılır ve bu sistemler baz istasyonlarının yaydığı sinyaller ile çalışır. 

3-Toplu taşım araçlarında kart okuma cihazı olan validatörlerde, kiosklarda, 
kontör yükleme cihazlarında yine sim kart kullanılarak baz istasyonu üzerinden 
data transferi yapılmaktadır. 

4- 112 acil aramalar GSM iletişimi ve baz istasyonları ile mümkündür. 
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5-Ebeveynler istediklerinde cihaz üzerinden çocukların konum bilgisini takip 
edebilir aynı şekilde bunama hastalığına yakalananlar üzerine takılacak sim kartlı 
küçük bir cihazla takip edilebilirler. 

6- Mobil iletişim teknolojisi ile lokasyon bazlı servisler verilebilir, araç takip 
sistemleri yapılabilir ve yer bulma bilgisi edinilebilir. 

7-Mobil telefonlar kişisel bilgi ve güvenlik odağı olarak kullanılabilir. Örnek 
verecek olursak internet bankacılığında dolandırıcıların önüne geçmek, bilgi 
güvenliğini sağlamak ve kullanıcıyı doğrulamak için şifre, kullanıcının cep 
telefonuna iletilmektedir. Cep telefonları Baz istasyonlarından gelen sinyali 
almazsa çalışmaz ve bu hizmet de diğer hizmetler gibi alınamaz. 

8-Arama kurtarmada konum ve yer bilgisi temin etmedeki en önemli etkenler 
mobil haberleşme araçlarıdır. Baz istasyonlarının sayısı ne kadar çok ve sık olursa 
lokasyon ve yer tespiti o kadar kolay olur. 

9-Özellikle baz istasyonu üzerinden internete bağlanarak her türlü bilgiye 
ulaşılabilmektedir. On-line TV, kamera görüntüleri izlenebilmektedir. 

Baz istasyonu iki nedenden dolayı kurulur: 

1.2. Kapsama Zorunluluğu 

Bir baz istasyonu planlama amacına göre uygun olarak ancak belirli kriterlerde bir 
alanı kapsayabilir.Baz istasyonunun olmadığı yerlerde yani yayın alanının olmadığı 
yerlerde cep telefonu sinyal gönderip karşılık alamayacağı için o bölgede mobil 
haberleşme meydana gelmez. Dolayısıyla konuşma yapmak isteyen kişiler 
kapsama alanı dışında bulundukları için cep telefonu üzerinden mobil iletişim 
kuramazlar. Operatörlerin, yasal düzenlemelere göre ve tespit ettikleri ölçüler 
doğrultusunda iletişim sağlama zorunlulukları vardır. 

1.3. Kapasite İhtiyacı 

Baz istasyonları kurmanın ikinci nedeni kapasite ihtiyacıdır.Baz istasyonları 
sadece kapsama gereksinimini sağlamak için kurulmaz. Mobil telefon abone  sayısı 
arttıkça baz istasyonunun kapasite ihtiyacı da artmaktadır. Tüm baz istasyonları  
belirli sayıda aboneye mobil iletişim hizmet verebilmektedir. Kaliteli ve kesintisiz 
bir hizmet alabilmek için, kapasite ihtiyacı orantılı bir şekilde yeni istasyonların 
servise verilmesilye  çözülür. 

2. İyonlaştıran ve İyonlaştırmayan Radyasyon 

Halkımızın geneli iyonlaştıran ve iyonlaştırmayan radyasyonun ne anlama geldiğini ve 

aralarındaki farklılıklar hakkında yeterli bilgileri olmadığı için sürekli bu iki ifadeyi 

karıştırmaktadır.Başka bir deyişle ışıma ve radyasyon kelimeleri karıştırılmaktadır. 

Örneğin elektromanyetik ışıma yerine elektromanyetik radyasyon ifadesi 

kullanılmaktadır. Halkımızın büyük çoğunluğu radyasyon kelimesini çernobil faciası ile 

duymuş ve radyasyon kelimesini öldüren, kanser yapan veya hastalık yapan bir terim 

olarak tanımışlardır. Oysaki bu terimleri aynı şekilde değerlendirmek yanlıştır. Bu 

bölümde radyasyon kelimesinin ne anlama geldiği ve çeşitleri incelenecektir. 
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2.1. İyonlaştıran radyasyon 

Radyasyon (radiation) kelimesi İngilizce bir kelime olup sözlükte yayılma 
anlamına gelmektedir. Bir elementin özelliklerini taşıyan en küçük parçasına atom 
denir. Bir atomda elektron ve proton sayısı eşitse o atom nötr bir atomdur. 
Elektron sayısı proton sayısına eşit değil ise bu atom pozitif veya negatif yüklü iyon 
olarak adlandırılır. Başka bir ifade ile dışarıdan bir enerji verilip nötr bir atoma 
elektron ilave etmek veya elektron koparmak atomun iyonlaşması anlamına 
gelmektedir.  

Radyasyon bir noktadan başka bir noktaya enerji iletimi olarak tanımlanabilir. 
Radyasyon bir madde içinde ilerlerken ortamdaki moleküller ve atomları 
etkileyerek ilerlediği ortama enerji transfer edebilmektedir. İyonlaşmaya sebep 
olan radyasyon çevrenin en mühim bir unsuru tabiat olmuştur. Tabiat ve 
insanların yapmış olduğu kaynaklar devamlı olarak etkilenmelere sebep 
olmaktadır. İyonlaştırmaya neden olan radyasyon, zehirli toksik serbest radikaller 
meydana getirmektedir. Yüksek düzey etkilenmeler neticesinde vücutta hasara yol 
açarak ölüme sebep olabilecek sonuçlar oluşturabilmektedir. Uzun zamanlı düşük 
seviyede etkilenimde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. 

İyonlaştıran radyasyonlar proton, nötron, alfa, beta, gama parçacıkları, gibi 
fotonsal radyasyondan oluşmaktadır. İnsan yapımı, suni veya doğal olabilir. 
Elektromanyetik spektrumun yalnızca en kısa dalga boylu yani en yüksek enerjili 
kısımları diğer madde şekilleriyle iyon oluşturacak şekilde etki etmektedir. 
Doğrudan iyonlaştıran partiküller her zaman yüksüzdür. Örneğin nötronlar ve 
fotonlar gibi. Etkileştikleri maddeleri doğrudan iyonlaştıran partiküllerin 
salınmasını sağlayarak veya bir çeşit nükleer dönüşüme yol açıp iyonlaşmaya 
neden olmaktadır. Yani radyoaktif bozunum olmaktadır.  

İyonlaştırma yetenekleri açısından; kütleli ve yüklü parçacıklar ile elektromanyetik 
radyasyonu incelediğimizde kütleli ve yüklü parçacıkların çok daha etkili olduğunu 
söyleyebiliriz. İyonlaştıran radyasyona maruz kalan hücrelerde bir enerji 
depolanmaktadır. İyonlaştıran radyasyon dozu genellikle enerji depolanması 
şeklinde ifade edilir. Bir hücre içinden geçerken örneğin alfa parçacıkları gibi 
yoğunluğu fazla olan iyonlaştıran radyasyon, yoğunluğu az olan iyonlaştıran 
radyasyona göre genler ve kromozonlar gibi hücre alanlarında daha yoğun enerji 
depolanmasına neden olurlar. 

İyonlaştıran radyasyonun etkileri emilen dozun miktarına bağlı olarak ölçülür ve 
birimi J/kg’dır ve Gray olarak ifade edilir. Canlı hücre veya dokuda ilerleyen yüklü 
parçacıklar ile birim uzunlukta iletilen enerjinin miktarı radyasyonun lineer enerji 
transferi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin X ışınları ve gama ışınları çok nadiren 
iyonlaştırmaya neden olmaktadır. Hücrede ilerlerken çok az iyonlaşma 
saptanmaktadır. Diğer taraftan nötron ve aşırı yüklü parçacıklar yüksek lineer 
enerji iletimli parçacıklar olarak tanımlanmaktadır. Bunun sonucu olarak kısa 
yollarında çok fazla enerji açığa çıkmasına ve iyonlaşmasına neden olmaktadır. 

2.2. İyonlaştırmayan radyasyon 

İyonlaştırmayan elektromanyetik dalga boyu, İyonlaştırmaya neden olan 
elektromanyetik dalgaya göre daha uzundur. Bu tip ışımada maddenin atomik 
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yapısında bir değişiklik meydana gelmez yani atomun iyonlaşmasına neden olmaz. 
Canlı sistemlerde hücrelerde iyonlaşmaya neden olabilecek enerjisi yoktur. Bu 
gurubu azalan enerji sırasına göre sıralarsak ultraviyole, görünen ışık, kızılaltı, 
mikrodalgalar, mobil telefonlar ve baz istasyonlarından etrafa yayılan dalgalar 
radyo ve televizyon dalgaları,Ekstra Düşük Frekans (ELF), Aşırı Yüksek Frekans 
(UHF), Çok Yüksek Frekans (VHF), Çok Düşük Frekans (VLF), Aşırı Düşük Frekans 
(ULF) ve Ekstra düşük (ELF) elektromanyetik ışımalarda, 50 ve 60 Hz deki 
alternatif akımlar bu sınıfa girer. 

Elektromanyetik radyasyonun enerji değeri dalga boyu uzadıkça düşer. 
İyonlaştırmayan radyasyon türlerinin enerji değerleri, iyonlaştıran radyasyon 
türlerinin enerji türlerine göre daha düşüktür. İyonlaştırmayan ışıma radyo 
vericileri, elektrik iletim dağıtım hatları, baz istasyonları, cep telefonları, elektrikle 
çalışan her türlü araç gereçten etrafa yayılmaktadır. 

Elektromanyetik alan gruplaması dalga boylarına göre yapılmaktadır. Dalga boyu 
uzadıkça elektromanyetik ışımanın enerji yoğunluğu azalır. Bütün elektromanyetik 
dalgalar boşlukta ışık hızı ile yani 300.000 km/saniye yayılır. 

Mikrodalga ve radyo frekans (MW/RF) ışıma 300kHz ile 300GHz arasındaki 
frekans bandına tekabül etmektedir. MW/RF kaynakları uydu bağlantıları, 
mikrodalga fırınlar, radyo televizyon yayınları, cep telefonları, radar gibi. Mobil 
telefonlar ve baz istasyonları toplumun en çok etkilendiği kaynaklardır. Radyo ve 
televizyon yayınları daha güçlü sinyalleri kullanmaktadır. Radar ve uydu daha da 
güçlü kaynaklardır. Uydu çanakları pasif olup sadece mikrodalga sinyalleri toplar. 
MW/RF radyasyon endüstride yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 

3. Baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgalar 

Baz istasyonları mobil telefonlardan daha az etkilenmeye yol açmaktadır. Ancak 
bunlar sürekli yayın yapmaktadır.Baz istasyonuda cep telefonu da ikiside alıcı 
verici olarak çalışmaktadır. Yani her ikisi de hem sinyal alır hem verir. Bu tip düşük 
yayınımlar ile ilgili epidemiyolojik yani toplumdaki hastalık, sağlıkla ilgili 
durumların dağılımı, görülme sıklıklarını tespit etmek kolay değildir. Örneğin 
Hollanda'da yapılan bir araştırmada sadece 1V/m'lik MW/RF ışımanın 
etkileniminde kalan kişilerin iyi halini olumsuz etkilediği bildirilmiş fakat bu 
neticenin doğrulanmasına yönelik araştırmalar, çalışmalar başarısız olmuştur. 
Gelişmiş ülkelerde elektro duyarlılık ile alakalı neticeler tartışmalı durumunu 
sürdürmektedir. 

Dünyada mobil telefon kullanımının sebep olduğu özgül olmayan semptomlar 
yanında birtakım sağlık problemlerine neden olabileceğine yönelik araştırmalar 
bulunmakla birlikte, henüz ispatlanmış etkiler mevcut değildir. Elektromanyetik 
dalgaların  biyolojik, fizyolojik etkileri üzerine araştırmalar deneysel çalışmalar 
çok yaygındır. Gelişmiş ülkelerde sayısız deneyler yapılmaktadır. Bu araştırmalar 
hayvanlar, gönüllüler ve hücre bazlı teknik çalışmaları kapsamaktadır. Radyo 
Frekans (RF) ve mikrodalga (MW) radyasyonun 100MHz ve 60GHz arasındaki 
etkiler araştırılmaktadır. Beyindeki fonksiyonel değişimler, üreme, gelişme, kanser 
yapıcı süreçler ve kardiyovasküler sistem üzerine araştırmalar devam etmektedir. 
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Ancak aynı çalışmalar farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde 
yorumlanabilmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde değişik hata kaynaklarının 
bulunması sebebi ile kesin neticelere ulaşılamamaktadır. Cep telefonlarının yaydığı 
radyasyonun kanser yapma mekanizması henüz ispatlanamamış olsa da ABD dahil 
birçok ülkede yapılan birçok çalışma neticesinde, cep telefonundan yayılan 
ışımanın DNA bozunumlarına neden olabileceği şüphesini uyandırmıştır. Konu ile 
ilgili çalışmalar halen sürmektedir. Cep telefonları yoğun bir şekilde kullanılmaya 
başlandığı günden beri baz istasyonunun veya cep telefonun sebep olduğu bir 
hastalık belirtisi ispatlanamamıştır. Ancak cep telefonu ve baz istasyonlarının uzun 
dönemde ne gibi sağlık sorunları oluşturabileceği tam olarak bilinmemektedir.  

Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların aşağı yukarı yarısı 
kullananların başı ve eli tarafından soğurulur. Dokuları etkileyen enerji miktarı 
için kullanılan özgül soğurma hızları doku kilogramı soğurulan enerji miktarı 
(W/kg) olarak açıklanmaktadır. Bazı kaynaklarda SAR değerini mikrowatt/cm2 

olarak geçer. Ölçülmesi oldukça zordur. MW/RF etkileniminin ölçümünde 
kullanılan çok sayıda ölçüm aracı bulunmaktadır. SAR dokulardaki radyo frekans 
(RF) kaynaklı sıcaklık artışı ile ilişkilendirilerek biyolojik etkilerin ölçüm 
birimidir.SAR dokunun iletkenliği ile ilgilidir ve iletkenlik dokunun su içeriği ile 
yükselir.Sinir dokusu, göz, kan, kas, deri ve beyin gibi su içeriği fazla olan 
dokulardaki sıcaklık artışı, kemik, yağ gibi su içeriği az olan dokulara göre fazladır. 
Elektromanyetik dalgaların biyolojik etkileri soğurulan güçle ilgilidir.  

4. Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik dalgalar  

Cep telefonu kullanan kişiler için başa veya vücudun diğer kısımlarına yakın 
tutulan mobil telefonlardan yayılan dalgaların etkisi, baz istasyonlarından yayılan 
dalgaların etkisinden çok daha fazladır. Baz istasyonlarından yayılan 
elektromanyetik dalgaların elektrik alan şiddeti, manyetik alan şiddeti veya güç 
yoğunlukları yapılan ölçümler Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı değerlerin çok 
altındadır. Ancak sürekli yayılım ve uzun süreli düşük etkilenmenin sağlık ile ilgili 
net bir sonucu bulunmamaktadır. 

5. İşletme sürecinde toplumun karşılaşabileceği tehlike ve riskler 

Baz istasyonlarının insan sağlığı üzerine etkileri toplumda  uzun zamandır 
tartışılıp konuşulan bir konudur.Birçok ülkede  kamuoyunun  gündeminde olan ve 
halen güncelliğini koruyan baz istasyonlarının etkileri konusunun halk  arasında 
büyük bir rahatsızlık ve kaygı oluşturduğu  görülmektedir. Baz istasyonlarının ve 
yaymış olduğu elektromanyetik ışımanın insan sağlığına olan etkileri hem dünyada 
ve hemde ülkemizde hararetli bir biçimde tartışma konusu olmuştur. Baz 
istasyonlarının yaymış olduğu elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üzerine 
olumsuz etkisi olup olmadığı bilimsel  olarak tam ispat edilememiş olsada uzun 
dönemde  bu konudaki kaygılar varlılığını korumaktadır.Bu nedenden dolayı risk 
teşkil eden baz istasyonu yer seçiminde hastane,okul, kreş gibi yerlerden uzak 
yerler tercih edilmelidir. 

Çok sayıda bilim insanı, baz istasyonlarının yaymış olduğu elektromanyetik 
dalgaların, insanlarda oluşturması muhtemel  ciddi sağlık sorunların yıllar sonra 
görülebileceğini  ve toplum sağlığının risk altında olabileceğini düşünmektedirler. 
Bu tip  elektromanyetik kirlenmenin etkilerinin hemen görülmemesi, belirsizlik ve 
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kurumların yeterli derecede proaktif, yeterince denetleyici etkin çalışmalar yerine 
getirememesi, toplumu bu konuda kafi derecede bilgilendirmemesi sebebiyle 
insanlarda endişe, korku, kaygı gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkmıştır.Toplum 
psikolojisinin bozulması, en az fiziksel sağlığın bozulması kadar mühimdir.Bu 
endişe verici durum; toplum sağlığını takip etmekle yükümlü olan kamu 
kurumlarınca sürekli göz altında tutulmalıdır. 

6. Elektromanyetik ve elektriksel aşırı duyarlılık 

Cep telefonu kullanımı ve benzeri kaynaklardan elektromanyetik alana maruz 
kalanlarda özgül olmayan belirtilerin meydana çıkmasına elektromanyetik aşırı 
duyarlılık denmektedir. Belirli toplumlarda elektromanyetik aşırı duyarlılıkla ilgili 
sonuçlar tartışmalı durumunu sürdürmektedir. Baz istasyonu etkilenimlerinde baş 
ağrısı, baş dönmesi ve buna benzer yakınmaların artabileceği ileri sürülmektedir. 
Baz istasyonu civarında yaşayanların ölçümü mümkün olmayan yakınmalardır. 
Ancak baz istasyonlarının bu yakınmalara yol açmadığının söylenebilmesi de 
mümkün değildir. Bazı kişilerin bu çeşit etkilenimlere karşı aşırı hassasiyetin 
olabileceği de kabul edilmektedir. Bu durum etkilenim değerlendirmenin en 
önemli meselesidir. Televizyonlar, bilgisayar ekranları, yüksek gerilim hatları, baz 
istasyonları etkilenimleri ile ilgili olarak buna benzer şikayetler ileri 
sürülmektedir. 

7. Araştırma gereksinimleri  

Enterphone çalışmaları uzun süre etkilenimle alakalı soruları 
cevaplayamayacağından uzun süreli cep telefonu kullanılması beyin kanserleri ve 
akustik nöronlarla alakalı ileri vaka kontrol araştırma ve incelemeler yapmaya 
gerek vardır. Beyin işlevleri üzerindeki olası etkileri halen önemli araştırma 
konusu olma özelliğini devam ettirmektedir. Yinelenebilir deney tasarımlarının 
artırılması geliştirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. 

Çocukların sinir sistemlerinin gelişmesi ve onlar üzerindeki etkilerinin 
araştırılması çok daha önemli bir durumdur. Elektromanyetik ve elektriksel aşırı 
hassasiyeti olmayan veya olan kişilerin tespit edilmiş belirtilerini tespit etmeye 
yönelik araştırmalar çok faydalı bilgilerin edinilmesini temin edecektir.Hücresel 
süreçler üzerindeki etkilerine yönelik in vitro araştırma ve incelemeler çok önemli 
ipuçları edinilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmalar olası etki mekanizmalarının 
tavsiye edilmesi açısından çok faydalı olacaktır. Değişik geçirgenlikteki dokular 
üzerindeki etkiler, etkilenim seviyelerine göre neticelerin kıyaslanabilmesi 
imkanını verecektir. 

8. Cep Telefonu kullanımından ve Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Tehlike 
ve Riskler 

Günümüzde dünyada cep telefonun kullananların sayısı We are Social and 
Hootsuite Ocak 2018 raporuna göre 5.135 milyarı geçmiştir. Sürekli olarak radyo 
frekans (RF)’a maruz kalınması, doku ve hücreleri ısıtması ve vücutta buna karşı 
meydana gelen fizyolojik tepki zararlı yada zararsız birtakım değişikliklere sebep 
olması ihtimali insanların aklında oluşturduğu soru işaretleridir. Tüm vücutta 
ısısal artış özellikle bebekleri, hastaları ve çocukları etkileyebilir. Lokal olarak daha 
çok etkilenmeye maruz kalan göz lensi, testis, sinir sistemi ısıyı dağıtma kapasitesi 
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ile sınırlıdır. Sağlık etkileri ile alakalı iddiaların bazıları, beyin fonksiyonlarında bir 
takım değişiklikler ve bir takım kanser çeşitlerine sebep olması üzerinde 
odaklaşmaktadır. Özellikle çocuklar gittikçe artan bir şekilde elektromanyetik 
ışımaya maruz kalması ve sinir sisteminin gelişme döneminde RF penetrasyonu, 
başın büyüklüğü için göreceli olarak erişkinlere nispeten ömür boyu maruz 
kalmaları daha çok risk teşkil etmektedir. Cep telefonu kullanıcı sayısının bu kadar 
çok olması, çoğu kişinin elinden düşürmediği ve yoğun olarak kullanılan bu cihaz, 
bilim insanlarını ciddi anlamda düşündürmektedir. 

Şu ana kadar yapılan araştırma inceleme ve gözlemlerden çıkarılabilecek 
sonuçlardan biri potansiyel bir tehlikenin var olduğu ve ileriye yönelik 
araştırmalarda böyle bir ihtimalin unutulmaması gereğidir. Bir baz istasyonu 
standartlara uygun bir biçimde kurulduğu zaman potansiyel tehlikelerin minimize 
edilebileceği özellikle üzerinde durulan bir husustur. 

Yapılan tüm bilimsel araştırmalar ve çalışmalar neticesinde cep telefonları ve baz 
istasyonları zararsızdır veya zararlıdır diye net bir sonuca ulaşılamamıştır. Kısa 
dönemde her ne kadar zararlı net bir sonuç görülmemişse de uzun dönemdeki 
etkileri için kuşkular varlığını korumakta olup birçok ülkede konu ile alakalı 
çalışmalar, deneyler, araştırmalar sürmektedir. 

Bu konu ile ilgili olarak başta Amerika olmak üzere birçok gelişmiş ülkede 
(Almanya, Fransa İsviçre, İsveç, Hollanda, Finlandiya) yüzlerce araştırma yapılmış 
ve yapılmaya devam edilmektedir. Bilim insanlarını hazırlamış oldukları raporlara 
göre; cep telefonu ve baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların 
sağlık açısından olası riskleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Sürekli elektromanyetik alanlara maruz kalmak belirli hücre tiplerinde gen, 
DNA ve kromozomlar üzerinde hasara yol açabilir, 

 Bağışıklık sistemini zayıflatabilir, 

 Elektrohipersensitiviteye (elektromanyetik alanlara karşı aşırı hassasiyet 
sonucu fiziksel rahatsızlıkların görünmesi) neden olabilir. 
Elektrohipersensitivite sinir sistemi rahatsızlıkları, baş ağrısı, stres, uyku, 
halsizlik, uyku bozuklukları, sabırsızlık, kalp ritim bozukluğu, depresif ruh 
hali, konsantrasyon bozukluğu ve benzeridir, 

 Nörolojik ve davranışsal rahatsızlıklara neden olabilir, 

 İnsan beyninin elektriksel aktivitelerini değiştirebilir, 

 Beyin tümörüne ve akustik nöromaya neden olabilir, 

 Çocuk kanserine neden olabilir, 

 Alzheimer hastalığına neden olabilir, 

 Üreme bozuklukları, 

 Hiperaktivite, 

 Kan hücrelerinin bozulması, 

 Otizme neden olabilir, 
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 Duyma bozuklukları oluşabilir. 

Yukarıda sayılan maddeler uzun dönemde meydana gelebilecek olası risklerdir. Bu 
risklerden korunmak için alınması gereken tedbirler ayrıca açıklanmıştır. 

Günlük yaşamda da araç kullanırken;  aynı zamanda cep telefonunu kullanmak 
potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır.  Aracın güvenli olarak kullanılması her 
şeyden önce aracı kullanan kişinin sorumluluğu altındadır. Bu sebepten dolayı 
bütün araç sürücüleri aracın kontrol edilmesini güçleştiren bu durumları 
öğrenerek kaza riskini azaltmaya yönelik tedbirler almalıdırlar.  

Araç kullanırken cep telefonunun kapalı olması bu açıdan en etkili tedbirlerden 
biridir. Araç kullanırken aynı zamanda cep telefonu ile konuşmak daha fazla hata 
yapılmasına neden olmaktadır ve bazı tehlikeli durumları ya hiç fark edememekte 
ya da önlem almakta geç kalımaktadırlar. Yapılan birçok araştırmada elde edilen 
başka sonuç ise, araca monte edilmiş veya bağlanmış cep telefonlarının kaza riski 
açısından hiç bir fayda sağlamamasıdır. Çünkü araç kullanan kişi için dikkat 
dağıtıcı olan ve konsantrasyonunu bozan, telefonun fiziksel özellikleri değil, 
dikkatin telefon konuşmasına yönelmesi ve yoğunlaşmasıdır.  

Yapılan araştırmalarda sıkça rastlanan başka bir sonuç ise, araç sürücülerinin cep 
telefonu kullanırken araç hızlarını azaltmalarıdır. Araç sürücüsü kendine göre 
aracı kontrol etmek amacıyla olabilecek hataları önlemeye çalışmaktadırlar. Çoğu 
zaman bu hareket trafiğin akışını bozmaktadır. Sürücünün tecrübeli olması veya 
cep telefonu kullanmaya yatkın olması da riski azaltmaya yetmemektedir. Sonuçta 
hem cep telefonu kullanmaya alışkın hem de deneyimli sürücüler olduklarını iddia 
eden kişilerin daha fazla hata yaptıkları görülmüştür. Son zamanlarda yapılan 
araştırmalar cep telefonu kullanımının kişiyi fiziksel olarak meşgul etmesinden 
ziyade zihinsel meşguliyet ve buna bağlı olarak dikkatin dağılması, 
konsantrasyonun bozulması sebebiyle kaza riskini arttırdığını göstermektedir. 

Özellikle trafikte araç kullanırken cep telefonu ile arama yapmak, çalan telefona 
cevap vermek gibi davranışlar dikkatin dağılmasına, konsantrasyonun 
bozulmasına ve kazaların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Araç 
kullanırken cep telefonu ile ilgilenmenin bilişsel, fiziksel, görsel ve işitme ile ilgili 
bir takım problemlerin ortaya çıkmasına neden olmakta bunun sonucunda 
aşağıdaki belirtilen riskler ortaya çıkabilmektedir; 

 Etrafında olanları fark edememe, 

 Gerginliğin ve stresin artması, 

 Takip mesafesini koruyamama veya kısa takip mesafesi,  

 Trafiğin akış hızını bozma, yavaş gitme, 

 Görme alanını daraltma; karşıya bakmama ayna kullanmama gibi, 

 Trafik işaretlerine dikkat etmeme, kaçırma, tepki vermeme  

 Doğru çizgide aracı sürememe, 

 Diğer araçların güvenli manevra yapmaları için yeterli süre vermeme, 

 Aracı durdurma mesafesinin uzaması, 
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 Zamanında tepki verememe. 

Araç kullanırken cep telefonundan kaynaklanan kazaları önlemede en etkin faktör, 
cep telefonunu kapalı tutmaktır. 

9. Özgül Emilim Oranı (SAR) 

Specific Absorbtion Rate, özgül emilim oranı (SAR),elektromanyetik ışımaya maruz 
kalındığında vücut tarafından emilen enerjinin ölçüsüdür. Birim doku kütlesi 
başına soğurulan güç olarak tanımlanır. Özgül soğurma hızları, dokuları etkileyen 
enerjinin miktarını ölçmek için kullanılır. Elektromanyetik alan şiddetinin çevresel 
etkisi mW/cm2 olarak ölçülebilir. SAR birimi W/kg'dır. Specific Absorbtion rate 
(SAR) değeri İngiltere'de 10 gr lık dokuda emilen güç olarak tanımlanır. 
Günümüzde cep telefonları SAR değerleri baş ve boyun bölgesi için ABD’ de 
1.6W/Kg, Avrupada 2W/Kg maksimum limit değer kabul edilmiştir.  

10. Cep Telefonu Kullanımında Olası Risklerden Korunmak İçin 

 Gereksiz görüşmeler yapmamalı, görüşmeleri mümkün olduğu kadar kısa 
tutmalı, 

 Ebeveynler çocuklarını olası bir riskten korumaya yönelik çalışmalar 
yapmalı, mobil telefon kullanımını sınırlandırmalı, 

 Arama yapmak yerine mesajla iletişimi tercih edilmeli, 

 Arama esnasında telefonu vücuttan uzak tutmalı, 

 Yeni cep telefonu alırken mümkün olduğu kadar en düşük ''SAR (specific 
absorbtion rate, özgül emilim oranı) değerli telefon tercih edilmeli, 

 Çağrı alma/gönderme esnasında telefon hemen kulağa götürülmemeli, 

 Kalp pili kullanan kişiler mobil telefonlarını kalplerinden en az 20 cm 
uzakta tutmaya özen göstermeli, 

 Cep telefonu kullanılacağı zaman sinyalin en güçlü olduğu yer tercih 
edilmelidir. Çünkü bu durumda  cep telefonu baz istasyonu ile iletişim 
kurmak için daha az enerji harcayıp daha düşük seviyede elektrik alanı 
oluşturur. 

 Cep telefonunu hamilelerde karından, üreme bölgelerinden, göz ve 
göğüsten uzakta tutmalı, telefonu ön cepte veya kemer yerine arka cepte 
taşıma tercih edilmelidir. 

11. Baz İstasyonlarının yaptığı ışımadan kaynaklı Olası Risklerden 
Korunmak için 

 Baz istasyonu kurulumuna tüm yasal izinler alındıktan sonra başlanmalıdır.  

 Kreş, okul, eğitim sağlık kurumları gibi kurumlarda ve bu kurumların 
civarında baz istasyonu kurulumu yapılmamalıdır. Baz istasyonları, 
operatörlerce ve yetkili kamu kurumlarınca tespit edilen, kamu sağlığı göz 
önüne alınarak, okullar, hastaneler gibi toplu yaşam alanlarına yakın 
olmayacak şekilde önceden belirlenecek yerlere kurulmalıdır. 
Elektromanyetik alan ölçümleri Uluslararası kuruluş olan ICNIRP 
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tarafından belirlenmiş standartlara göre yapılmalıdır. Ortamdaki birikmiş 
elektromanyetik etki değeri göz önüne alınmalıdır. Kurulmuş bulunan baz 
istasyonlarının, halk tarafından elektrik alan ölçümü istenildiği zaman, ilgili 
kuruluş tarafından bu ölçüm yapılmalıdır. 

 Tüm baz istasyonlarının giriş ön kapısının ön tarafından yetkili kurum 
tarafından düzenlenmiş güvenlik sertifikası ve uyarı levhaları bulunmalıdır.  

 Tüm baz istasyonları yetkili kurumların kontrolü bilgisinde ve kurumun 
kriterleri doğrultusunda kurulmalıdır. 

 Antenlerden yayılan elektromanyetik dalgaların elektrik alan şiddeti kabul 
edilmiş sınır değeri geçmemelidir. 

 Baz istasyonları kurulduktan sonra yapılacak tüm yenileme çalışmaları 
yetkili kurumun bilgisi dâhilinde yapılmalıdır. 

 Bağımsız ve yetkilendirilmiş kurumlar elektromanyetik alan şiddetini 
periyodik olarak ölçmelidir. Operatörler baz istasyonun kuruluş 
aşamasında, istasyon servise verildikten sonra ve belli periyotlarla bağımsız 
ve yetkili kuruluşlara yaptırdığı ölçüm raporlarını, mevzuat ile ilgili 
yetkilendirilmiş kurumlara sunmalıdır. Yine kurumlarca talep edildiğinde, 
operatörlerce bağımsız kuruluşlara ölçüm yaptırarak ölçüm raporunu 
sunmalıdır. 

 Halktan ölçümle ilgili talep geldiği zaman  geçirilmeden yerine 
getirilmelidir. 

 Baz istasyonu antenleri insan boyuna paralel alanlarda olmamalıdır.  

 Kamuoyu baz istasyonlarının etkisi ve elektromanyetik alanların 
tehlikesinden korunma metotları hususunda aydınlatılmalı ve konu ile ilgili 
bilgi verilmelidir. Yetkili kurumlarca, baz istasyonları hususundaki her türlü 
şikayetlerin kolaylıkla iletilebileceği merkezler oluşturulmalıdır. 

 Bağımsız yetkili kuruşlarca konu ile ilgili broşür, kitapçık el ilanı 
hazırlanarak kamuoyuna dağıtılmalı, okullarda öğrencilere konunun önemi 
ile ilgili eğitim verilmeli, yine basın ve yayın yoluyla baz istasyonları 
hakkında kamuoyuna gerekli uyarılar yapılmalıdır. Bireyler bulundukları 
lokasyonlardaki baz istasyonuyla alakalı her türlü bilgiye yetkili kamu 
kuruluşlar üzerinden ulaşabilmelidirler. 

 Baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik ışımanın sağlığa olumsuz 
etkilerine  dair ispatlanmış herhangi bir bilimsel sonuç bulunmamaktadır. 
Yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar, elektromanyetik 
dalgaların baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, düşük, sakat doğum, 
kanser gibi hastalıklara sebep olduğunu gösteren şüpheleri net bir şekilde 
ortaya koyamamaktadır. Özellikle halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, baş 
ağrısı gibi şikayetlerin kaynağında elektromanyetik ışımaların etkisinden 
ziyade psikolojik etkilenmelerin yani yanlış veya eksik bilgilendirmelerin 
sonucunda elektrofobi oluşabildiği bilinmektedir. Ayrıca iyonlaştırıcı 
olmayan elektromanyetik dalgalar hücrelerin genetik yapısını yani 
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Deoksiribo Nükleik Asit (DNA)’sını bozmadığı için hastalıklara neden olmaz. 
Fakat yine de uzun dönemlerde ne gibi riskler oluşturabileceği bilinmediği 
için her türlü tedbir alınmalıdır ve alınmaya özen gösterilmelidir. 

 Türkiye’de baz istasyonlarının kurulumu ve denetlenmesinde yetkili merci 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'dır. BTK düzenlemeleri 
çerçevesinde belirtilen kriterlere uygun olarak kurulan her baz istasyonu 
için kurulum öncesi BTK tarafından güvenlik sertifikası verilir. Operatörler 
baz istasyonu kurma hususunda; BTK'ya talebin akabinde ancak BTK’dan 
uygunluk hususunda sertifika temin edilmesi durumunda kuruma 
başvurabilir. Tüm baz istasyonları güvenlik sertifikasına sahip olmak 
zorundadır. Güvenlik sertifikasına sahip bu istasyonlar belirli periyotlarla 
yerinde denetlenmektedir. 

 Günümüzde her geçen gün, daha etkin ve daha az elektromanyetik dalga 
yayılımlı cihazlar üretilip piyasaya sunulmaktadır. Bununla birlikte bu konu 
ile ilgili yapılan uluslararası çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Sağlık 
Bakanlığı Kanser Dairesi tüm bu çalışmaların yakın takipçisi olmaya devam 
etmektedir. 22 aktif Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) üyesi 
ülkeden biri olarak bu hususta güncel gelişmeleri ve olası sağlık etkilerini 
takip ederek kamuoyuna bilgi vermektedir. Kurulan baz istasyonlarının, 
yönetmelikteki limit değerlerine göre uygunluğunun doğrulanması için belli 
aralıklarla ölçümler yapılmakta ve güvenlik sertifikaları onaylanmaktadır. 
Yönetmelik kriterlerine uygun olmayan baz istasyonları için kapatma 
durumu dahil cezai işlemler uygulanmaktadır. 

 Eğitim birimleri veya hastane civarı gibi yerlere kurulan baz istasyonları 
insanlarda sağlık ile ilgili endişeler oluşturmaya devam etmektedir. Bu 
yönden istenildiği zaman okul ve yerleşim birimleri civarında baz 
istasyonlarının elektromanyetik alan şiddeti ölçümü için BTK'ya müracaat 
edilerek bilgi istenilebilmektedir. 

 Elektromanyetik ışıma sınır değerleri Avrupa ülkeleri için Dünya Sağlık 
Örgütüne bağlı olarak çalışmalarını devam ettiren Uluslararası İyonize 
Olmayan Işımadan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından yapılan 
çalışmalarla tespit edilmiştir. ICNIRP 2000 Volt/metre elektromanyetik 
ışıma değerinin insan vücut sıcaklığını 1 derece artırdığını belirlemiş, 
bundan dolayı elektromanyetik ışıma limit değerini 50 kat aşağıya yani 
41V/m 'ye indirmiştir. Avrupa ülkelerinin çoğu bu değerin %15-20 
arasındaki değerleri baz almıştır. 

 Türkiye’de  ise düzenleyici ve yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik ışıma 
sınır değerini ICNIRP'nin belirttiği değeri 4 kat aşağı çekerek, 10V/m olarak 
uygulamasını esas almaktadır. Bundan dolayı BTK tarafından düzenli olarak 
kontroller ve denetimler yapılmaktadır. 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (4), 547-566.  561 

 

12. İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Elektromanyetik Alan Ölçümü Esnasında 
aşağıda belirtilen Bazı Önemli Kriterler Yerine Getirilmelidir 

 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik olsun veya olmasın tüm elektromanyetik 
alan ölçümleri bu alanda eğitim almış uzmanlar tarafından yapılmalıdır. 

 İş sağlığı ve güvenliği açısından elektromanyetik alan ölçümü BTK 
tarafından onaydan geçmiş, geçerli marka ve geçerli kalibrasyon sertifikalı 
elektromanyetik alan ölçüm cihazı veya dengi bir elektromanyetik alan 
ölçümü cihazı kullanılmalıdır. 

 Ölçülen elektromanyetik alan neticeleri Uluslararası İyonize Olmayan 
Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP)’nun belirttiği sınır 
değerler;  ICNIRP'in yanında Amerika, İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve 
benzer ülkelerin elde ettiği sonuçları ve dünyanın önde gelen kuruluşları ile 
mukayese edilerek yorumlanmalıdır. 

 Elektromanyetik alan ölçümü yapılırken, normal tripod veya ahşap tripod 
yani yalıtkan bir materyalden imal edilmiş tripod kullanılmalıdır. 

 İş sağlığı ve güvenliği için elektromanyetik  ölçüm neticelerine göre sınırı 
aşan bölgelerde hukuki kararlar alınması için önceden çıkan örnek 
mahkeme kararları ile doğru danışmanlık yapılması gerekir veya durum 
BTK' ya bildirilmelidir. 

 İş sağlığı ve güvenliği için elektromanyetik alan ölçüm sonuçları,  yasal 
düzenlemeler ve limit değerler çerçevesinde doğru bir şekilde açıklayabilen 
uluslararası sertifikalı bir kişi tarafından incelenmesi daha uygun olacaktır. 

 İş sağlığı ve güvenliği açısından; elektromanyetik alan ölçüm sonuçlarına 
göre tanımlanan sınırların üstünde veya yakınında ölçülen değerlerin 
kaynağı yani elektromanyetik kirliliğinin kaynağı tespit edilip sonuçlar 
BTK'ya bildirilmelidir. Yani elektromanyetik kirlilik ölçümü konusunda 
ICNIRP ve BTK’nın kabul ettiği sınırların üzerinde veya civarında değerler 
ölçülmesi durumunda spektrum analizörü ile frekans ayrıştırarak, 
elektromanyetik kirliliğinin kaynağı bulunmalıdır. 

 Ülkemizde mobil haberleşme sektöründe çalışan binlerce kişi vardır. Bunlar 
içerisinde elektromanyetik ışımaya en fazla maruz kalma riski, bakım ve 
onarım departmanında çalışan teknik elemanlardır. Burada çalışacak 
elemanlar önceden elektromanyetik ışımadan korunmaya yönelik İSG 
eğitimi almalıdırlar ve eğitim almadan çalıştırılmamalıdır. Baz istasyonunda 
enerji kesildikten sonra revizyon çalışması veya arızanın giderilmesi ile 
ilgili çalışma yapılmalıddır.  

13.Baz istasyonun kurulumu esnasında tehlike risklere karşı da İSG 
açısından alınması gereken önlemler 

 Montaja gereken tüm yasal izinler alındıktan sonra başlanmalıdır 

 Montajı yapacak  teknik personel gereken tüm İSG eğitimlerini ve montaja 
yönelik eğitimleri önceden almış olmalıdır. Yüksekte çalışma eğitimi, 
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elektromanyetik ışımadan korunma eğitimi, elektrik tehlikeleri ve iş 
güvenliği gibi.. 

 İstasyon montajına başlamadan önce işveren tarafından gereken KKD’ler 
verilmelidir. 

 Bina üstlerinde güvenli korkuluklar ve gereken yerlere yaşam hattı 
yaptırılmalıdır. 

 Düşmeyi önleyici platformlar yaptırılmalıdır. 

 Sahaya yetkisiz kişilerin girmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır. 

 Kulelere yaşam hattı çekilmeli, bina üstlerine de gerekirse çekilmelidir. 

 Kulenin, konteynırın etrafı tehlike oluşturmayacak şekilde çevrilmelidir. 

 Kule, RF kablolarının, enerji kablolarının geçtiği tüm kanallar 
topraklanmalıdır. 

 Kulelerde personelin kendisini bağlayabileceği bağlantı noktaları olmalıdır. 

 Revizyon, bakım, onarım çalışmaları yapılmadan önce enerji kesilmelidir. 

 Antenlere erişim sağlayacak merdiven bulunmalıdır. 

 Antenlerin montajı ulaşımı zor veya güvenli olmayan yerlere 
yapılmamalıdır.  

 Çalışma yapılacağı zaman emniyet kemerlerinin bağlanabileceği yeterli 
miktarda güvenli noktalar olmalıdır. 

 İstasyon bina üzerine kurulmuşsa çatıda emniyetli yürüyüş yolları 
bulunmalıdır. 

 Enerji ve RF kablolarının bağlantı noktaları sağlam yapılmalı kablolarda 
sarkma,kopma izolasyon hataları olmamalıdır. 

 Çalışma yapılacak çatı sağlam değilse emniyetli çalışma platformları 
oluşturulmalıdır. 

 Kule çalışmalarında veya bina üstü yapılacak çalışmalarda mutlaka paraşüt 
tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır. 

 Kullanılacak tüm aletlerin, malzemelerin veya cihazların kaliteli, sağlam, 
hasarsız ve periyodik bakımlarının yapılmış olması gerekir.  

 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) kullanmadan çalışma yapılmamalıdır. 

 Çalışmalarda iş disiplinine ve kurallarına uymalı, dikkatsiz, aceleci, verilen 
emre uymama gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Çalışanlar sorumlu 
oldukları işleri benimseyerek yapmalıdır. 

 Çalışanlar sadece görevli ve bilgisi olduğu kısımlarda görev yapmalıdır. 

 Özellikle elektrik enerjisi hakkında yeterli eğitim ve teknik bilgiye vakıf 
olmayanlar hiçbir şekilde çalıştırılmamalıdır. 

 Acil durum planları mutlaka yapılmalıdır. 
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Personele kaza olduğu zaman nasıl davranılması gerektiği hususunda önceden 
eğitim verilmeli periyodik aralıklarla tatbikat yaptırılmalıdır 

Cep Telefonları ve Baz İstasyonlarının Olası Olumsuz Etkileri Hakkında 
Genel Olarak Alınması Gereken Önlemler ve Öneriler 

Mobil telefonlardan yayılan elektromanyetik dalgalar, ICNIRP tarafından 
yayınlanan başlangıç sınırları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, şu ana 
kadar insan sağlığı açısından bir tehlike kaynağı oluşturmamıştır. Cep 
telefonlarından kaynaklanabilecek olası riskler baz istasyonlarınkinden çok daha 
fazladır. Bunun nedeni elektromanyetik dalgaların mesafenin karesi ile ters 
orantılı olarak zayıflaması ve baz istasyonu antenlerinin oldukça yüksekte 
oluşudur. Buna karşılık hastane, okul, çocuk parkı gibi yerlerin yakınlarına baz 
istasyonu kurulmaması hususunda her ihtimale karşı sağlık otoriterleri 
uyarmaktadır. 

Baz istasyonu sayısı ne kadar çok olursa kapsama kalitesi o kadar iyi olur ve cep 
telefonları baz istasyonları ile iletişim kurması için en az seviyede güç harcar. Cep 
telefonu baz istasyonundan uzaklaştıkça daha çok güç harcar yani oluşan 
elektromanyetik alan şiddeti daha çok artar. Cep telefonunun yaymış olduğu 
elektrik alan şiddeti baz istasyonunkinden daha fazla olur. Bu yüzden SAR değeri 
düşük telefonlar almaya özen gösterilmelidir. 

Elektromanyetik alanlarla alakalı teknolojik çeşitlilik ve kullanımı hızlı bir şekilde 
artarken bu konudaki endişelerde artmaktadır. Fakat kabul edilmiş sınırlar 
dahilinde bu endişeleri doğru veya haklı çıkaran ispatlanmış net bir bilimsel  sonuç 
yoktur. Ancak güçlü güvenilir ve tutarlı yapılan bilimsel araştırmalar, bu riskin 
olmadığını da net bir şekilde söyleyememektedir. Yapılan araştırma ve 
incelemelerin RF maruziyet seviyesi ölçümlerine dayandırılması, doğru 
planlanması, özellikle yaşlılar, hastalar ve çocukların risk altında olduğu bilinciyle 
araştırmaların yapılması önerilmektedir. Gelişimini tamamlamamış çocuklar cep 
telefonlarının yoğun kullanımı nedeniyle risk altındadır.İstanbul Üniversitesi 
Onkoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Esra Sağlam 12-13 yaşına kadar olan çocukların 
cep telefonu ile konuşturulmaması gerektiğini belirtmiştir. Cep telefonu yerine  
sabit telefonlar veya daha az riskli olan tabletler  tavsiye edilebilir. 

Şu ana kadar yapılan araştırma inceleme ve gözlemlerden  çıkarılabilecek bir başka 
sonuç ise, potansiyel bir tehlikenin var olduğu ve ileriye yönelik araştırmalarda 
böyle bir ihtimalin unutulmaması gereğidir. Bir baz istasyonu standartlara uygun 
bir biçimde kurulduğu zaman potansiyel tehlikelerin minimize edilebileceği 
özellikle üzerinde durulan bir husustur. 

Şu ana kadar yapılmış tüm bilimsel araştırmalar ve çalışmalar neticesinde cep 
telefonları ve baz istasyonları zararsızdır veya zararlıdır diye net bir sonuca 
ulaşılamamıştır. Kısa dönemde her ne kadar zararlı net bir sonuç görülmemiş ise 
de uzun  dönemdeki etkileri için kuşkular varlığını korumakta olup, birçok ülkede 
konu ile alakalı çalışmalar, deneyler, araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. 

İnsan bedeninin gelişim döneminde, elektromanyetik ışımaya maruz kalan 
çocuklar ve gençler; risk grubunda olan yaşlılar ve hastaların mobil telefonu 
kullanımı hususunda daha bilinçli olmaları gerekmektedir. Uzmanlar, mobil 
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telefonu kullanımında, olası sağlık risklerini dikkate alarak özellikle hamileler, 
gençler ve çocuklar tarafından kullanılan mobil telefonlarını gereksiz yere 
kullanmamalarını tavsiye etmektedirler. 

Yeni araştırmaların, incelemelerin yapılması, maruziyetin sınırlandırılmasına 
yönelik yasal tedbirlerin alınması, uygulamaların izlenmesi ve toplumun olası 
birtakım risklere karşı kullanım ile ilgili tavsiyelere uyulması ciddi anlamda önem 
kazandırmaktadır. Bu durum, toplumlarda İSG Kültürünün yerleşikliği ile de doğru 
orantılıdır 

14. Sonuç 

Cep telefonları ve baz istasyonları  hayatımıza hızlı bir şekilde girmiş ve  getirmiş 
olduğu vazgeçilmez kolaylıklarından dolayı çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya 
yayılmıştır. Sağlamış olduğu bu kolaylıkların yanında  iş sağlığı ve güvenliği 
bazında veya halk sağlığı açısından da birtakım sorunları  beraberinde 
getirmiştir.Sözkonusu teknoloji hakkında,  yaşamımıza girdiği  günden beri yapılan 
bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre, sağlığa zararlıdır veya zararlı değildir 
diye net bir bilimsel sonuca  ulaşılamamış ve uzun dönemde ne gibi olumsuz 
sonuçları olabileceği hakkında  bilim otoriterleri net bir açıklama yapamamıştır. 

Tüm dünyada halen güncelliğini koruyan cep telefonu ve baz istasyonları 
hususundaki şüpheler ve olası sağlık risklerine karşı tavsiye edilen tedbirleri elden 
bırakmamak gerekmektedir. Cep telefonları satın alınacağı zaman SAR değeri 
düşük telefonları tercih edilmeli, konuşma yerine mesajlaşmak, konuşma 
gerekiyorsa kulaklık kullanmak gibi. Özellikle iletişim sektöründe çalışanlar, 
elektromanyetik ışımaya daha çok maruz kaldıklarından dolayı daha çok dikkat 
etmeleri gerekmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği açısından, baz istasyonlarında ICNIRP, Dünya Sağlık Örgütü 
veya benzeri kuruluşlar alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini, 
bildirgelerinde  detaylı bir şekilde açıklamışlardır.İlgili kurum ve kuruluşlar 
çalışanların elektromanyetik ışımadan, baz istasyonlarının kurulumu aşamasına ve 
sonradan yapılacak revizyon ve bakım çalışmalarında iş kazalarından korunumu 
hususunda yine detaylı açıklamalar ve bildirimler yapmışlardır. 

Baz istasyonlarının kurulumu ve işletiminde çalışacak kişilerin işe başlamadan 
önce yüksekte çalışma eğitimi, elektromanyetik ışımadan korunma eğitimi, 
elektrik tehlikeleri ve iş güvenliği gibi eğitimleri aldıktan sonra işe başlatılması 
gerekir. Oryantasyon ve İşe Başlama eğitimlerinin verilmesi aynı zamanda bir 
yasal zorunluluktur ve Temel İSG Eğitimlerinden farklıdır. Bu tür tehlikeli yerlerde 
mümkün oldukça deneyimli çalışanlar kullanılmalı, “İş Başı Eğitimleri” ihmal 
edilmemelidir.  

Baz istasyonlarında özellikle kurulum aşamasında bina üstlerinde, kulelerde 
yapılan çalışmalarda en çok karşılaşılan yüksekten düşme tehlikesine karşı 
gereken önlemler alınmalıdır. Gerekli görülen yerlere yatay veya dikey yaşam 
hatları monte edilmelidir.  

İlgili kurum ve kuruluşlardan gereken izinler alındıktan sonra, revizyon veya 
bakım çalışmalarında elektromanyetik ışımaya maruz kalmamak için baz 
istasyonunda bulunan tüm sektörlerde enerji kesilmeli daha sonra çalışma 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (4), 547-566.  565 

 

yapılmalıdır. Bir makine ya da ekipman üzerinde bir çalışma yapmadan önce, 
tehlikeli enerjiyi kontrol altına almakta ve sıfır enerji haline getirmekte 
kullanılan birincil ve tercih edilen bir metod olan EKED/LOTO için Kullanma 
Talimatları hazırlanarak çalışanlara tebliğ edilmeli, EKED ekipmanlarının kullanma 
şekilleri uygulamalı eğitimle verilmelidir.  

İşverenler bilgilendirilerek, alınabilecek toplu korunma tedbirlerine öncelik 
verilmesi uygulaması yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca çalışacak personele gereken 
paraşüt tipi emniyet kemeri, baret, ayak ucu metal korumalı botlar gibi KKD’ler 
işveren tarafından sağlanmalıdır. Elektrikli cihazlarla yapılan çalışmalar 
sonucunda oluşabilecek çarpılma, düşme, çarpılma sonucu oluşabilecek yanıklar ve 
olası yangın risklerine karşı  tedbirler alınmalıdır.  

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik, baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik 
ışıma sınır değerleri, ICNIRP tarafından belirtilen değerleri aşıp aşmadığı yetkili ve 
bağımsız kurum veya kuruluşlar tarafından periyodik olarak denetlenmelidir.  

Çalışanlara verilecek eğitimlerde, baz istasyonlarında karşılaşabilecekleri acil 
durumlar ve korunma tedbirleri anlatılmalı, işe başlamadan önce; kaçış yolları, 
yangın söndürücü tüp veya sistemlerin yerleri, Acil Toplanma Bölgesinin yerinin 
bilinmesi gerektiği öğretilmelidir.  
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