
Cep Telefonlarından Yayılan 
Elektromanyetik Dalgalar

Vücudumuzu 
Nasıl 
Etkiliyor?

Bugün dünyada yaklaşık üç milyar kişi cep 
telefonu kullanıyor; 2003’teyse bu sayı bir 
milyar dolayındaydı. Önce telsiz telefon, 

sonra “walky talky”lerle gelişen teknoloji, 15-20 
yıl önceki basit ve 1 kg’lık cep telefonlarının ar-
dından, bugün bir dizi işlevli (telefon konuşması, 
internet bağlantısı, radyo ve müzik çalma, fotoğ-
raf ve video çekme, takvim, ajanda, çalar saat gi-
bi) 100 gram hafiflikteki telefonları üretti ve bun-
lar neredeyse ayrılmaz parçamız olarak günlük ya-
şamımıza girdi. Başlangıçta mesaj göndermek ve 
haberleşmek için kullanılması düşünülmüş olan 
cep telefonları, işlevlerinin iyice artması ve fiyatla-
rın gitgide düşmesiyle, ücretsiz kontör eklemeleri 
gibi çekici uygulamalarla, hem evlerde ve hem de 
işyerlerinde gerekli gereksiz, daha sık ve çok uzun 
konuşmalar yapılmasına yol açtı. Özellikle ülke-
mizde çoğumuz, yollarda, istasyonlarda, duraklar-
da, bekleme salonlarında, tren ve vapurlarda he-
men cep telefonlarımıza sarılıp uzun uzun konu-
şuyor ve yazışmalar yapıyor, müzik dinliyoruz. Ev 
ve iş yerlerimizde de çok kez cep telefonu elimiz-
den düşmüyor.

Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik 
dalgalar vücudumuzdaki dokuları ve dolayısıyla 

sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bu konuda bugün bi-
limin eriştiği düzeyde ne gibi bulgular ve bunlar-
dan türetilebilecek ne gibi önlem ve öneriler var?

Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik 
dalgaların sağlığa olumsuz etkileriyle ilgili (kan-
ser oluşturduğu gibi) çeşitli savlar zaman zaman 
medyada ve birçok internet sayfasında yer alıyor 
ve tartışılıyor. Bu yazıda, bilim dünyasında, yo-
ğun olarak araştırılagelen ve sayısız bilimsel yayı-
nın yapıldığı “cep telefonlarının yaydığı dalgaların 
vücudumuza etkisi”, konuya yabancı okurlar için 
açıklanıyor ve yapılmakta olan bilimsel araştırma-
lardan bugüne kadar elde edilen bulgular, önlem 
ve öneriler özetleniyor.

Isıl Etkiler
Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik 

dalgaların, girdikleri dokulara enerjilerini akta-
rarak onların ısısını artırdığı artık kanıtlanmış bi-
limsel bir gerçek. Aşırı ısı artımı ise dokuların iş-
levlerini bozabiliyor. Uluslararası bilimsel kurulun 
(ICNIRP) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
saptadığı ilgili “sınır değerler”, dokulardaki bu ısıl 
etkilere dayanıyor. 

>>>Yüksel Atakan

Dr., Radyasyon Fizikçisi, 
ybatakan@gmail.com
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Isıl Olmayan Etkiler

Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik dal-
gaların vücut dokularında ısı artımından başka etki-
leri de olabiliyor. Özel durumlarda, dokularda belir-
gin bir ısı artışı oluşturmadan, büyük moleküllerde, 
hücre zarlarında ya da hücre organellerinde bunların 
normal işlevlerini bozan ısıl olmayan olumsuz etki-
ler de beklenebiliyor. 

Isıl olmayan etkilerle ilgili yapılmakta olan birçok 
bilimsel çalışma, bugün bile aradan 30 yıl geçmesi-
ne karşın, bu cins elektromanyetik dalgaların etkile-
rini kesin olarak ortaya koyan bulgu ya da kanıtlar-
dan çok uzak. Zaman zaman yapılan bazı yayınlarda, 
kanser (tümör) olasılığının artımından uyku bozuk-
luklarına, baş ağrısından iktidarsızlığa bir dizi bulgu-
nun elde edildiği ileri sürülüyor. Ancak ICNIRP bi-
limsel kurulunun raporlarına göre bunlar çeşitli ne-
denlerle (bilimsel yol ve yöntemlerde bazı yanlışlar, 
veri eksiklikleri, yeterli süre incelenmemiş olmaları) 
henüz bilimsel olarak sınanamamış durumda. Cep 
telefonlarından yayılan dalgalar, hücrelerdeki mole-
küllerin birbirleriyle bağlantısını koparacak ve hücre 
çekirdeğindeki DNA gibi molekülleri bozacak ener-
jide olmadıklarından, kansere neden olabilecek etki-
yi göstermeleri genellikle beklenmiyor. 

Ancak yukarıda belirtildiği gibi büyük molekül-
lerde, hücre zarlarında ya da hücre organellerinde 
bunların normal işlevlerini bozan etkiler beklenebi-
liyor. Ayrıca yapay olarak gen teknolojisiyle bozun-
muş hücrelerin elektromanyetik alanların etkisiyle 
daha da bozunup çoğalma olasılığı var. 

Isıl olmayan etkilerle ilgili olarak, bilimsel güve-
nilirliği sınanmış tek bulgu, elektromanyetik dal-
gaların, vücuda yerleştirilmiş “kalp pili” ve benzeri 
aletleri bozabilmesidir. Ayrıca hastane ve uçaklarda-
ki duyarlı bazı aletler de cep telefonlarından olum-
suz etkilenebiliyorlar. Buna karşılık baz istasyonları-
nın çevresindeki bölgelerde yaşayan kişilerdeki kalp 
pillerine, baz istasyonlarının herhangi bir etki yaptı-
ğı saptanmamıştır. 

Cep Telefonlarından Kaynaklanan 
Düşük Dozun Vücuda Etkisini 
Belirlemedeki Güçlükler
Tüm bu saptamalardan cep telefonlarından yayılan 

dalgaların vücutta ısıyı artırma dışında başka bir etki-
si olmadığı ve olamayacağı anlamı da çıkarılmama-
lı. Bilim, bilindiği gibi, gözlem (ölçüm), deney, karşı-
laştırmayla sonuçlar çıkarmaya ve bulguları sınama-

ya dayanır ve yeni hipotezler, bilimsel yol ve yöntem-
ler sonucu elde edilen bugünkü bulgularla gerçek du-
ruma yaklaşım sürüp gider. Cep telefonlarından ya-
yılan dalgaların dokuların ısısını artırmasından başka 
etkilerinin bugüne kadar yapılan çalışmalarla kesin-
lik kazanmamış olmasının nedenleri özellikle şunlar-
dır: dokularda oluşan çok düşük dozun herhangi bir 
etkisinin, hücrelerin doğal korunma işlevleriyle önle-
nerek daha hasar ortaya çıkmadan giderilmesi ya da 
etkinin cep telefonlardan yayılan dalgaların dışında-
ki daha büyük başka etkilerle perdelenip saptanama-
ması. Benzer durum radyoaktivite kaynaklı, iyonlayı-
cı düşük radyasyon dozlarının etkilerinde de görülü-
yor. Hatta Japonya’ya atılan atom bombalarının orada 
oluşturduğu çok daha yüksek radyasyon dozları bile, 
hayatta kalabilen 100.000 kadar insanda son 60 yıldır 
yapılan kapsamlı tıbbi araştırmaların bilimsel değer-
lendirilmesinden (epidemiolojik çalışmalardan) or-
taya çıktığı gibi, vücutta kan kanseri dışında radyas-
yona bağlanabilecek bir hasarı kanıtlamaktan uzak. 

Bu nedenle, cep telefonlarından yayılan elektro-
manyetik dalgaların insan vücudunda oluşturabile-
ceği etkilerin çok daha uzun süre bilimsel çalışma-
larla araştırılması gereğinin işin doğasında olduğu 
açık. Gerçekten de bu konuda 13 ülkede 1997’den 
beri süregelen bilimsel araştırma çalışmalarının (in-
terfon araştırması) da bu sonucu doğrulayacağı çe-
şitli yayınlarda vurgulanıyor. İnterfon araştırmasın-
da bugüne kadar ilgili ülkelerden bazı sonuçlar açık-
lanmış olmasına karşılık, tüm ülkelerden elde edilen 
verilerin birlikte değerlendirilmelerini içeren yayın-
lar henüz bulunmuyor. 

Resimlerde bir kişinin cep 
telefonuyla konuşmadan önceki 
(üstteki) ve 15 dakikalık konuşma 
sonrası (alttaki) görüntüleri yer 
alıyor. Alttakindeki kırmızımsı 
renk, cep telefonuyla konuşma 
sonucu “başın” dokularındaki  
“ısı artımını” gösteriyor. 
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Cep Telefonlarından Yayılan Elektromanyetik Dalgalar Vücudumuzu Nasıl Etkiliyor?

İnterfon araştırmasının ara sonuçları özetle şöyle:
1. Cep telefonunun on yıldan daha az kullanımı 

sonucu tümör riskinde bir artım belirlenmemiş.
2. Cep telefonunun on yıldan daha uzun süreli 

kullanımında, işitme siniri ve beyin dokusu tümör 
riski artımıyla ilgili bazı bulgular varsa da, veri az-
lığı (uzun süre cep telefonu kullanmış olan tümör-
lü az sayıda kişi bulunması) nedeniyle sonuçlar is-
tatistiksel olarak belirgin değil. Bu nedenle tüm ül-
kelerden gelen verilerin hep birlikte  kullanılaca-
ğı bilimsel değerlendirme sonuçlarının beklenmesi 
gerekiyor. Öte yandan Almanya’da cep telefonları-
nın sağlığa etkilerinin araştırılmasıyla ilgili 17 mil-
yon avroluk bir bilimsel araştırma programı baş-
latılmış olup, bu miktarın yarısını yetkili bakanlık 
ve diğer yarısını da cep telefonu sistemlerini işleten 
şirketler üstleniyorlar. Buna rağmen bu kapsam-
lı bilimsel çalışmada bu şirketlere, seçilecek araş-
tırmalar ve alınacak sonuçların değerlendirmesiy-
le ilgili herhangi bir söz hakkı tanınmıyor. Bu araş-
tırma tümüyle Almanya Radyasyondan Korunma 
Kurulu’nca yürütülüyor.

Özgül Soğurma Hızı Değerleri, SAR 
(Specific Absorption Rate)

70 kilogramlık bir kişinin vücudu, 
“hareketsiz durumda” yaklaşık ola-
rak saniyede 80 Watt’a eşdeğer bir 
enerji tüketiyor (80 Watt’lık bir elekt-
rik ampulünün yanarken tükettiği 
enerji kadar). Buradan, vücudun ki-
logramı başına güç yoğunluğu ola-
rak kabaca 80/70=1,2 Watt bulunur. 
Yürüdüğümüzde, spor yaptığımızda 
ya da bisiklete bindiğimizde ise vü-
cudumuzun enerji alışverişi artar ve 
güç yoğunluğu vücudumuzun ki-
logramı başına 3 ile 5 Watt’a ulaşır. 
Bu düzeydeki bir güç yoğunluğu, 
dışarıdan elektromanyetik dalgalar 
yoluyla vücutta oluşursa, bunun vü-
cuttaki organ ve dokuların normal 
işlevleri yoluyla giderilebileceği ve 
vücutta herhangi bir hasar oluşma-
yacağı düşünülmüş ve ilk sınır değer 
böyle belirlenmiştir. Son 30-40 yıl-
dır özellikle hayvanlar üzerinde ya-
pılan deneyler ve çok çeşitli bilim-
sel çalışmalar, herhangi bir nedenle 
tüm vücut ve dokulardaki 1 derece-
yi (1 °C) aşan sıcaklık artımı sonucu, 
vücutta bazı bozuklukların (hasarla-
rın) ortaya çıktığını gösteriyor. Öte 
yandan vücutta 30 dakika boyun-
ca 1 derecelik (1 °C) sıcaklık artımı-
na yol açan ve elektromanyetik dal-
galardan kaynaklanan güç yoğunlu-
ğu ise kilogram başına 4 Watt kadar-
dır. Bu değer “temel SAR sınır değe-
ri” olarak kabul ediliyor. Korunma (ya 
da güvenlik) payı da göz önüne alı-
narak, bu değerin onda biri olan 0,4 
Watt/kg, ilgili mesleklerde çalışan-
lar için sınır değer olarak öngörül-
müş. Bunun da beşte biri olan 0,08 
Watt/kg halktan herhangi bir kişinin 
tüm vücut ışınlanması için sınır de-
ğer olarak ICNIRP bilimsel kurulun-
ca belirlenmiş. Vücudun baş bölge-
si için 1,6 W/kg (Almanya’da 2 W/kg), 
eller, kollar, ayaklar ve bunların ek-

lemleri için ise 4 W/kg’lık SAR değer-
leri üst sınırlar olarak birçok ülkede 
belirlenip uygulanıyor. Elektroman-
yetik dalgaların vücuda aktardığı 
enerji yoğunluğunun üst sınırlarını 
belirleyen tüm bu değerler, hayvan-
lar üzerinde 1970’li ve 1980’li yıllar-
da yapılan deneylere (özellikle fare 
ve maymunlarda doku ısınması so-
nucu davranış bozukluklarının göz-
lenmesine) dayanıyor. Ayrıca viskoz 
bir sıvı karışımıyla doldurulan yapay 
bir kafanın yakınına konup çalıştırı-
lan bir cep telefonunun bu sıvıya ak-
tardığı enerjinin, kafa içindeki çeşit-
li noktalarda elektronik algılayıcılar-
la ölçüldüğü deneylerden de yarar-
lanılıyor (Fantom modellemesiyle). 
Ülkemizde de yukarıdaki SAR değer-
leri göz önüne alınıyor.

Almanya’da yetkili kurumun yap-
tığı taramada, piyasadaki cep tele-
fonlarının baş bölgesi için 0,10 ile 
1,94 W/kg ve tüm vücut ışınlanma-
sı için ise 0,003 ve 1,87 W/kg arasın-
da değerler gösterdiği bulunmuştur.

3. kuşak (3G) cep telefon sistem-
leri, bilindiği gibi yüksek frekans-
ta (mikro dalgalar bölgesinde) 1900 
ile 2200 MHz’lik (saniyede 1900 
ile 2200 milyar kez titreşim yapan) 
elektromanyetik dalgalar yayıyorlar.

Not: Watt  fizikte güç birimi olup 
1 Watt, 1 saniyede üretilen ya da tü-
ketilen  enerji miktarını (Joule/sani-
ye) gösteriyor.

Sınır değerlerin belirlenmesinde izlenen yol
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Önerilen Koruyucu Önlemler

Her ne kadar kanser oluşumu ve DNA bozulması 
gibi sağlığımıza olumsuz etkiler, bugün bilimsel ke-
sinlikle ortaya konulamıyorsa da koruyucu önlemler 
olarak şunları göz önüne almak yararlı olabilir:

1. Cep telefonları daha çok haberleşme için kul-
lanılmalı (olduğunca az ve kısa konuşulmalı, uzun iş 
konuşmaları ve sohbetler kablolu telefonlarla yapıl-
malı).

2. Bina içinde, pencereye yakın durup telefonu 
pencereyle araya alarak konuşmalı (telefonun yayın 
gücü azalacağından bize etkisi de azalacaktır).

3. Telefonda görülen sinyalin en yüksek olduğu 
yerler seçilmeli (baz istasyonuna yakın yerlerde tele-
fon daha az güçle çalışacağından kişiye etkisi az ola-
caktır). Çoğumuz oturduğumuz yerlere yakın baz is-
tasyonu olsun istemiyoruz. Ancak, baz istasyonu bi-
ze uzaktaysa, telefonumuz daha büyük güçle çalış-
mak zorunda kalacak ve sonuçta bizi daha çok etki-
leyecek. Yakınımızdaki bir baz istasyonunun yaydı-
ğı radyasyonun bize etkisi, ölçümlerle saptandığı gi-
bi, çok daha az. 

4. Numara çevirirken ve bağlantı kurulurken tele-
fonu vücuttan biraz uzakta tutmalı (telefon yakınlar-
daki baz istasyonunu ararken daha büyük güçle çalı-
şacağından bu sırada artan etkiyi azaltmak için).

5. Telefonu göz, göğüs, (hamilelerde karından) 
ve üreme bölgelerinden uzakta tutmalı, kemerde ve 
pantolonun ön cebinde değil, arka cepte taşımalı.

6. Özellikle küçük çocuklara cep telefonu alma-
malı, gerektiğinde sadece haberleşme için kısa ko-
nuşmaları sağlanmalı.

7. Zorunlu bir durum olmadıkça otomobil ve 
trende cep telefonuyla konuşulmamalı, gerekiyorsa 
ellerin serbest kalacağı sistem kullanılmalı (Telefon 
metal karoserin iç kısmında oluşan elektriksel alan-
ları yakaladığından konuşurken kulak bölgesindeki 
radyasyon dozu artıyor).

8. Yeni cep telefonu satın alırken özgül soğurma 
yoğunluğu (SAR değerleri) daha düşük olanlar seçil-
meli (aşağıdaki kaynaklardaki ilgili internet sayfası-
na bakınız).

9. Cep telefonları, insulin pompası, kalp ve kulak 
aletlerinden en az 25 cm uzaklıkta kullanılmalı

10. Cep telefonu çalar çalmaz hemen kulağa gö-
türmemeli, bağlantı kurulduktan sonra kulağa yak-
laştırmalı ve konuşurken kulağa iyice yapıştırmamalı.

Sonuç 
Bilimsel araştırmalardan bugüne kadar elde edi-

len  sonuçlara göre, sınır değerlerin altında kalındığı 
ve “her şeyin çoğu zarar” ilkesi göz önüne alınarak, 
cep telefonları bir yaşam boyu, gece gündüz aşırı de-
recede kullanılmadığı sürece, bunların yaydığı elekt-
romanyetik dalgalardan sağlığımızın olumsuz etki-
lenmesi beklenmiyor.  
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