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Özet 
Son y�llarda cep telefonlar�n�n kullan�m�ndaki h�zl� art��, her y�l 
çok say�da yeni baz istasyonunun planlanmas�n� ve kurulmas�n�  
gündeme getirmektedir. Bunun sonucu olarak çe�itli tart��malar 
ve �ikâyetler ortaya ç�kmaktad�r. Bu nedenle elektromanyetik 
kirlili�i belirlemek ve ciddi bir problemin oldu�u bölgelerde bu 
kirlili�i uygun bir yöntemle kontrol alt�na almak amac�yla elekt-
romanyetik kirlilik haritalar� olu�turulmaya ba�lanmaktad�r.  
      Bu çal��ma, CBS yard�m� ile problem kaynaklar�n�n ortaya 
konulmas�, çözüm yollar�n�n üretilmesi ve elektromanyetik kirlili-
�in haritalar üzerinde gösterilmesini amaçlamaktad�r. Çal��ma 
sayesinde, Konya ili Selçuklu, Karatay ve Meram merkez ilçele-
rinde bulunan GSM baz istasyonlar�n�n olu�turdu�u elektroman-
yetik alan de�erlerinin ölçümü gerçekle�tirilmi�tir. Elde edilen 
veriler CBS ortam�na aktar�l�p, sorgulama ve istatistiksel analiz 
gibi klasik veritaban� i�lemlerini, görselle�tirme ve haritalar 
taraf�ndan sa�lanan mekânsal analizlerle birle�tirerek, bölgenin 
elektromanyetik kirlilik haritas� olu�turulmu�tur. Böylelikle elekt-
romanyetik kirlili�in yo�un oldu�u bölgeler belirlenip, baz istas-
yonlar�n�n okul bahçeleri, kre�ler, hastaneler, parklar gibi toplu 
ya�ama ve kullan�m alanlar�na kurulmas�n�n insan sa�l��� aç�s�n-
dan ara�t�r�lmas� ve gerekli önlemlerin al�nmas� amac� do�rultu-
sunda, ilgili kurum ve kurulu�lar için bir karar destek arac� ola-
rak, bölgede yap�labilecek çal��malarda kullanabilme imkân� 
sa�lanm��t�r. 
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Abstract 
Producing Maps on Electromagnetic Pollution 

Using GIS 
Recent fast increase in use of mobile phones brings about the 
necessity of  planning and setting up new base stations every year. 
This inevitably gives rise to some discussions and complaints 
about these base stations. For this reason, electromagnetic pollu-
tion maps are now being formed to determine and control elec-
tromagnetic pollution with a suitable method where this pollution 
poses a serious problem. 
     This study aims to reveal sources of the problem, to produce 
solution methods and to show electromagnetic pollution on maps 
using GIS. For this study, the magnitudes of electromagnetic 
fields are measured around the base stations situated in Selçuklu, 
Karatay and Meram districts in Konya. The data obtained from 
GSM base stations are then transferred to a GIS software in 
which the electromagnetic pollution map of the area is accom-
plished by  combining the spatial analyses obtained from database  
procedures such as query and statistical analysis with visualiza-
tion and spatial analysis provided by the map layers.  Conse-
quently, these maps enable decision makers to determine the 

areas affected by the electromagnetic pollution and to help inves-
tigate possible effect of these base stations on health especially 
around some public grounds such as schools, playgrounds, day-
care centers hospitals and parks, and to take appropriate meas-
ures. 
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1. Giri�  
21. yüzy�lda dünyada bir ç�� gibi ço�alan ve hemen her 
yerde yayg�n bir �ekilde kullan�lan bilgisayarlar, geli�en 
bilgi teknolojileri sayesinde günümüzde her çe�it örgütte 
ba�ar�l� bir görev üslenmektedir. Bilgi teknolojileri, “bilgi-
nin toplanmas�, i�lenmesi, saklanmas� ve gerekti�inde her-
hangi bir yere iletilmesini ya da herhangi bir yerden bu 
bilgiye eri�ilmesini sa�layan teknolojiler” olarak tan�mlan�r 
(ADA 2007). 
     Bilgi teknolojisi kullan�m�n�n temel nedenleri, bilgi 
hacminde meydana gelen önemli art��lar, i�lemlerin karma-
��kla�mas� ve tepki çabuklu�unun gereklili�i olarak s�rala-
nabilir. Bilgi hacminin artmas�, onun anla��lmas�n� ve kul-
lan�m�n� gittikçe güçle�tirmektedir. Geli�en bilgi teknolojisi 
insanlara sürekli bilgi ak��� sa�larken, artan bilgi hacmin-
den verimli bir �ekilde yararlanabilmek ve sa�l�kl� kararlar 
alabilmek için de bilgi teknolojisi kullan�m gereksinimi 
do�maktad�r. Do�ru ve gerekli bilgiye en k�sa zamanda 
ula�ma ihtiyac� da Co�rafi Bilgi Sistemlerini (CBS) do-
�urmu�tur. Co�rafi Bilgi Sistemlerinin çevre problemleri-
nin çözümünde kullan�m�, en güçlü ve en ba�ar�l� uygulama 
alanlar�ndan biridir. Dünya’daki teknolojik geli�melerin bir 
sonucu olarak, ülkemizde de Co�rafi Bilgi Teknolojileri’ne 
olan e�ilim sürekli olarak artmaktad�r. Özellikle, ayn� co�-
rafyada bulunan farkl� içerikli mekansal bilgilerin h�zl� 
analiz gereksinimi, kamu kurum ve kurulu�lar yan�nda art�k 
bireyler için de etkin bir karar-destek arac� olarak önem-
senmektedir. 
     Bilgi ve teknolojinin bu kadar h�zl� geli�mesinin olumlu 
yönü insan hayat�na büyük kolayl�klar sa�lamas� ve ya�am� 
kolayla�t�rmas� olsa da, olumsuz yönü ile de ya�am kalite-
sini bozan unsurlar� içermesi göz ard� edilmemelidir. Dola-
y�s�yla ya�amakta oldu�umuz yerlerde hava ve gürültü 
kirlili�i gibi çevre sorunlar�n�n yan�na bir de “elektroman-
yetik kirlilik” problemi eklenmi�tir. Bu kirlili�e neden olan 
kaynaklardan biride gündemden hiç dü�meyen GSM baz 
istasyonlar�d�r. Son y�llarda cep telefonlar�n�n kullan�m�n-
daki h�zl� art��, her y�l çok say�da yeni baz istasyonunun 
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planlanmas�n� ve kurulmas�n� gündeme getirmektedir. 
Apartman çat�lar�na, bina yan yüzlerine, okul ve hastane 
bahçelerine baz istasyonu anteni kurulmas�, insanlar�n ki�i-
sel istekleri d���nda kalmakta bunun sonucu olarak da çe�it-
li tart��malar ve �ikayetler ortaya ç�kmaktad�r. Bu sebeple, 
baz istasyonlar�n�n kuruldu�u yerlerde olu�turdu�u elekt-
romanyetik alan �iddetinin belirlenmesi ve alanlar�n olas� 
etkileri ile korunma yollar� konusunda kamuoyunun bilinç-
lendirilmesi gerekmektedir. Ayr�ca ilgili kurumlarca, baz 
istasyonlar� konusundaki �ikayetlerin kolayl�kla iletilebile-
ce�i ve çözümlenebilece�i merkezler olu�turulmas� oldukça 
önem kazanmaktad�r.  
      Son zamanlarda elektromanyetik kirlili�i belirlemek 
amac�yla çe�itli çal��malar yap�lmaya ba�lanmaktad�r. Bu 
çal��malar�n ilk a�amas� da bölgenin kirlilik yükünü göste-
ren haritalar�n olu�turulmas� olmal�d�r. Dolay�s�yla kirlilik 
düzeyi görselle�tirilebilmekte ve kamuoyunun daha sa�l�kl� 
ve anla��l�r bir �ekilde bilgilendirilmesine yard�mc� olmak-
tad�r. Böylece, az, orta, çok kirlilikteki alanlar, net bir �e-
kilde belirlenebilmekte ve gelecekte bu alanlarda uygulana-
cak önlem çal��malar�n�n alt yap�s� olu�turulabilmektedir. 
Ayr�ca, gelecekte elektromanyetik kirlilik sorunu yaratacak 
kullan�mlar için yerle�im karar� verilmesinde ve planlama-
s�n�n kentin yerle�imini bozmayacak biçimde yap�lmas�nda 
da bu haritalardan yararlan�labilmektedir. 
      Bu çal��ma, olas� problem kaynaklar�n�n ortaya konul-
mas�, çözüm yollar�n�n üretilmesi ve Co�rafi Bilgi Sistemi 
teknolojisinden yararlanarak bir veritaban� olu�turup, yap�-
lan analizler neticesinde elektromanyetik kirlili�in haritalar 
üzerinde gösterilmesini amaçlamaktad�r. 

2. Elektromanyetik Alan 
Elektromanyetik kirlilik, ya�ad���m�z alanlarda bulunan 
elektrik ak�m� ta��yan kablolar, radyo frekans dalgalar� 
yayan radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz istas-
yonlar�, yüksek gerilim hatlar�, trafolar, mikrodalga yayan 
ev aletleri vb.nin yaratt���, insan�n ve di�er canl�lar�n üze-
rinde bozucu etkiler yaratan “elektromanyetik alanlar” d�r 
(URL 1). 
     Elektromanyetik alan; belli bir frekansta sal�nan ve 
birbirleri aras�nda belli bir mesafe olan bir dizi dalga �ek-
linde tan�mlanabilir. Di�er bir deyi�le elektrik alan ile man-
yetik alan�n birle�imidir. Bir elektrik alan�ndan elektrik 
ak�m� geçerse bir manyetik alan olu�ur ve ikisi bir araya 
gelince de bir elektromanyetik alan olu�tururlar (URL 2). 
      Manyetik alan hareketli ve elektrik yüklü zerrelerin, 
güç etkisinde kald��� bo�luk olup atomlar�n içindeki elekt-
ronlar�n çekirdek etraf�nda ve kendi etraflar�nda dönmeleri 
sonucu olu�ur. Manyetik alan do�rudan gözle görülemeyen 
veya kolayca hissedilemeyen fakat sonuçlar� görülebilen 
veya hissedilebilen bir olgudur. Günümüzde teknolojinin 
geli�mesi ile birlikte cihazlar kanal�yla ölçümü de mümkün 
hale gelmi�tir. Her madde gibi insan�nda bir manyetik alan� 
bulunmaktad�r. �nsanlar kendi manyetik alanlar� yan�nda 
do�al olarak ya�ad�klar� çevrenin de manyetik alanlar� 
etkisi alt�ndad�rlar. Bu manyetik alan�n faydalar� yan�nda 
dengenin bozulmas� ile birlikte zararlar� da olabilmektedir 
(SEVG� 2000 a). 

2.1. GSM (Global system mobile) 
      GSM, 900-1800 MHz frekans� civar�nda 25-35 MHz 
aras� banda yay�lm�� hücresel telefon sistemidir. Bu sistem-
de her bir telefon abonesi yakla��k 200 kHz konu�ma band� 
kullan�r. Türkiye'deki GSM �ebekesinin toplam abone 
say�s� gün geçtikçe artmaktad�r. Çok say�da aboneye ayn� 
s�n�rl� frekans band�nda hizmet vermenin tek yolu ise kap-
sama alan�n� küçük küçük hücrelere bölmek ve ayn� fre-
kanslar� de�i�ik bölgelerde tekrar kullanmakt�r. Makro 
hücreler denilen hücrelerde 25–35 km çap�nda bir alana 
hizmet verilebilir fakat yo�un yerle�im bölgelerinde daha 
küçük hücrelerle kapsama sa�lanmak zorundad�r. Mini 
hücrelerde hücre yar�çaplar� bir-iki bin metreye, mikro 
hücrelerde ise birkaç yüz metreye inmek zorunda kalabil-
mektedir. Bir bölgede hücrelerin belirlenmesi abone say�s�-
na ve yerle�im özelliklerine (arazi yap�s�na, bina s�kl���na, 
yüksekli�ine, vb.) ba�l�d�r (URL 3). 

2.2. Cep telefonu antenleri (Baz istasyonlar�) 
Baz istasyonu, bir GSM hücresinde abonelerle ileti�imi 
sa�layan verici/al�c� sistemidir. Baz istasyonlar� genellikle 4 
m boyunda dolap biçimi iki çubuk antenle bir çanak anten-
den ibarettir. Çubuk antenler MD’ lar� toplay�p çanak ante-
ne verir, o da bu dalgalar� çevreye gönderir. Çanak anten 16 
farkl� kanaldan (frekanstan) yay�n yapabilir. Her hücrede 
bir baz istasyonu bulunur. Bunlar hem abonelerle hem de 
kom�u hücre baz istasyonlar� ile sürekli ileti�im halindedir-
ler (SEVG� 2000 b). 
     Baz istasyonlar�, kapsamay� geni�letmek, kapsama ala-
n�ndaki gölge bölgeleri yok etmek, ya da kapsanan bölge-
deki abone say�s�n�n artmas� nedeniyle artan ihtiyac� kar��-
lamak için kurulurlar. Bir bölgedeki hücre say�s� ve hücre-
nin tek hücre, çok hücre kapasitesinin karar�, o bölge için 
beklenen gezgin abone, trafik yo�unlu�u ve co�rafi yap� 
dü�ünülerek verilir. Geni� kapsama alanl� hücreler, gezgin 
abonelerin yo�unlu�unun dü�ük oldu�u ve radyo dalgalar�-
n�n yay�lmas�n� engelleyecek yap�lar�n olmad��� bölgeler 
için tercih edilir. Küçük kapsama alanl� hücreler ise, abone 
ve istenen servisin yo�unlu�unun çok fazla oldu�u ve her-
hangi bir nedenle (bina, da� gibi) radyo dalgalar�n�n engel-
lendi�i ortamlar için tercih edilirler (URL 4).  

2.3. Elektromanyetik Alan�n �nsan Sa�l��� Üzerin-
deki Etkileri 

Modern toplumlarda ya�ayan hemen herkes sürekli olarak 
do�al olaylardan kaynaklananlar�n çok üstünde elektro-
manyetik alan ve dalgalar�n içinde bulunmaktad�r. Bunla-
r�n, yüksek �iddet veya güç düzeylerinde insan sa�l���na 
zararl� olduklar�na ku�ku yoktur. Ancak, insanlar�n günlük 
hayatta kar��la�t�klar� daha dü�ük düzeydeki alan ve dalga-
lar�n uzun vadede insan sa�l��� üzerinde olumsuz etkileri 
olup olmad��� tart��ma konusu olmaya devam etmektedir. 
Dünya genelinde, elektrik üretim ve da��t�m �irketleri ve 
elektrikli ayg�tlar�n üreticileri, ço�unlukla insan sa�l��� 
aç�s�ndan bir tehdit olmad���n� veya çok az zararl� oldu�u-
nu söylemektedirler. Öte yandan, bu konuda ara�t�rma 
kaynaklar� talep eden bilim insanlar� ve korunma amaçl� 
ürün veya hizmet satanlar, ço�unlukla olas� veya gerçekle-
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�en zararlar�n inkâr edilemeyece�ini ve ciddi boyutlarda 
oldu�unu ileri sürmektedirler. Bugüne kadar yap�lan bilim-
sel ara�t�rmalar elektromanyetik alan ve dalgalar�n çok 
küçük �iddet ve güçlerde bile çe�itli biyolojik etkileri oldu-
�unu göstermi�tir. 
 

 
�ekil 2.1 Baz �stasyonu Kulesi 
 
Ara�t�rmac�lar�n tespitlerine göre elektromanyetik kirlilik 
veya smog olarak bilinen elektromanyetik alanlar�n insanlar 
üzerinde genel keyifsizlik, boyunda sertlik, gö�üs ac�s�, 
haf�za kayb�, ba� a�r�s�, kalp at���nda ve kan kimyas�nda 
de�i�ime u�ratma, sindirim ve dola��m sorunlar� gibi sa�l�k 
sorunlar� olu�turabilmektedir. Elektrosmog ad� verilen 
teknolojinin beraberinde getirdi�i elektromanyetik kirlen-
me, insan sa�l���n� tehdit eden ciddi unsurlardan birisidir. 
Yüksek gerilim hatlar�ndan cep telefonu dalgalar�na, radyo 
ve TV dalgalar�ndan ev ve i� yerlerindeki bilgisayar ve 
elektrikli di�er e�yalar�n yayd��� elektromanyetik dalgalara 
kadar maruz kal�nan elektromanyetik kirlilik sosyal ya�am 
ortam�nda hemen hemen her yerde sa�l�ks�z bir atmosfer 
olu�turmaktad�r. Elektromanyetik smog beyinden hücrelere 
gönderilen sinyalleri engelleyerek vücudun ba����kl�k sis-
temine zarar verir (D�NÇER 2000). 

3. Uygulama 
Bu çal��ma kapsam�nda, Konya �ehrinde elektromanyetik 
kirlilik yo�unlu�unun yüksek olabilece�i ve GSM baz 
istasyonlar�n�n yo�un olarak bulundu�u birçok farkl� böl-
gede, elektromanyetik alan ölçüm cihaz� ile ölçümler ya-
p�lm��t�r.  
     Konya kent merkezine ait elektromanyetik kirlilik hari-
tas�n�n haz�rlanmas� amac�yla, çal��ma alan� olarak Selçuk-
lu, Karatay ve Meram merkez ilçeleri seçilmi�tir. Bu bölge-
lerdeki GSM �irketlerine ait baz istasyonlar�n�n bulundu�u, 
184 ayr� noktada ölçümler gerçekle�tirilmi�tir.    
     Ölçümler baz istasyonlar�n�n bulundu�u bölgede 20, 40 
ve 60 metre mesafelerde yap�lm��t�r. Ölçümler esnas�nda 
SPECTRAN® HF-6080 marka portatif bir elektromanyetik 

alan ölçüm cihaz� kullan�larak, baz istasyonlar�n�n olu�tur-
du�u elektromanyetik alanlar hem 900 Mhz frekans� hemde 
1800 Mhz frekans� için ayr� ayr� ölçülmü� ve baz istasyon-
lar�n�n bulundu�u bölgenin koordinatlar� GPS el al�c�lar� ile 
tespit edilmi�tir. Elde edilen veriler ArcGIS 9.2 yaz�l�m�nda 
noktasal veri olarak tablolar halinde girilmi� ve elektro-
manyetik kirlili�in yo�un oldu�u bölgeleri gösteren raster 
veriler elde edilmi�tir.  
     Olu�turulan bu veriler Konya kent merkezine ait say�sal 
harita ile birle�tirilerek elektromanyetik alanlar�n yo�un 
olarak tespit edildi�i alanlar belirlenmi�tir. Elde edilen 
veriler sayesinde radyasyondan kaynaklanan kirlilik seviye-
lerini de farkl� renklerde gösteren haritalar olu�turulmu�tur. 
Bu haritalar vas�tas�yla, hem mahalle hem de ilçe baz�nda 
sa�l�k aç�s�ndan riskli bölgeler kolayl�kla tespit edilmi�tir. 
�ekil 3.1’de, 900 Mhz frekans�nda yap�lan ölçüm de�erleri 
kullan�larak e� kirlilik çizgilerine göre elektromanyetik 
kirlilik haritas� gösterilmi�tir. 

 
�ekil 3.1 900 Mhz Frekans�nda e� kirlilik çizgilerine göre elekt-
romanyetik kirlilik haritas�  
 
�ekil 3.2’de 900 Mhz frekans�ndaki ölçüm de�erlerine göre 
olu�turulan elektromanyetik kirlilik haritas� görülmektedir. 
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�ekil 3.2 900 Mhz frekans�nda ölçülen de�erlerle olu�turulan EM 
kirlilik haritas� 
 
�ekil 3.3’de 900 Mhz frekans�ndaki ölçüm de�erlerine göre 
olu�turulan 3 boyutlu elektromanyetik kirlilik haritas� gö-
rülmektedir. 
 

 
�ekil 3.3 900 Mhz frekans�nda ölçülen de�erlerin 3 boyutlu göste-
rimi 
 

4. Sonuç Ve Öneriler 
Bugün, konuma dayal� bilgilerin istenen formatlarda 

toplanmas� ve yeniden üretilmesi hatta payla��lmas� geli�en 
tekniklerle mümkün hale gelmi�tir. Ba�ta co�rafi bilgi sis-
temleri olmak üzere birçok konumsal bilginin temel amac�, 
konuma dayal� gözlemler neticesinde elde edilen verilerin, 

toplanmas�, saklanmas� ve kullan�c�ya sunulmas� için ge-
rekli düzeneklerin kurulmas�d�r. Co�rafi bilgi sistemleri, bu 
amaçlar�n� ba�ta kurumlar olmak üzere bireylerin özel 
amaçl� araziye-dayal� problemlerinin çözümünde kullan�r. 
Bunun için yaz�l�m-donan�m yan�nda, gerekli veri-
tabanlar�n�n olu�turulmas�na da ihtiyaç vard�r. CBS’ yi 
ülkeler, genelde do�al-kaynak potansiyellerini tan�mak ve 
tespit etmekte; yerel yönetimler beldelerine ili�kin alt ve üst 
yap�lar�n� tan�mak, bak�m ve onar�mlar�n� gerçekle�tirmek 
için kullan�yor olabilmektedir. Ancak bunlar�n yan�nda 
herhangi bir mekânda, elektromanyetik kirlilik de�erlerine 
ba�l� olarak da bir bilgi sistemini pekâlâ tasarlay�p elektro-
manyetik kirlilik haritas� olu�turulabilir. 
     Bu çal��mada, CBS yaz�l�m� olarak ARCGIS 9.2 yaz�l�-
m� kullan�lm��t�r. Bu yaz�l�m sayesinde Konya kent merke-
zine ait elektromanyetik kirlilik haritalar� olu�turulmu�tur. 
Kurulan CBS olanaklar� ile elektromanyetik kirlili�in yo-
�un oldu�u yerler tespit edilebilmekte, istenen herhangi bir 
konumda bilgi edinilmesi mümkün olmakta ve baz istas-
yonlar�n�n okul, hastane vb. kurumlara ne kadar uzakl�kta 
oldu�u haritalar ürerinden görülebilmektedir. 
     CBS ortam�nda yap�lan analizler sonucunda; ortamda 
yönetmelikte belirtilen s�n�r de�erleri a�an baz istasyonu 
sitesi ve Selçuk Üniversitesi ö�renci yurdu civar� oldu�u 
görülmü�tür. Selçuklu ilçesinde baz istasyonlar�na 200 
metre mesafede 11 tane e�itim kurumu, 4 tane sa�l�k kuru-
mu, Meram ilçesinde 5 tane e�itim kurumu, 5 tane sa�l�k 
kurumu, Karatay ilçesinde ise 2 tane e�itim kurumu bulun-
du�u tespit edilmi�tir. 
     Sonuç olarak, baz istasyonu kurulumlar�nda yer seçimi 
ve tasar�m önem kazanmaktad�r. Belirlenen s�n�r de�erlerin 
tam olarak zararlar� engelledi�ini söylemek bilimsel olarak 
mümkün de�ildir. Ancak s�n�r de�erlerin koruma amac�yla 
daha da dü�ürülmesi önerilebilir.  
     Bilimsel olarak baz istasyonlar�n�n zararl� veya zarars�z 
oldu�unu kesinle�tiren bir çal��ma yoktur. Teknik olarak 
cep telefonlar� kullan�ld��� sürece GSM baz istasyonlar�na 
ihtiyaç olacakt�r. Bu nedenle elektromanyetik kirlili�i göz-
lemlemek ve olas� tehlikelere kar�� önlem almak büyük 
önem kazanmaktad�r.  
     Bu çal��ma sayesinde elektromanyetik kirlili�i gözlem-
lemek ve kamuoyunu bilgilendirmek amac�yla, CBS ile 
Elektromanyetik Kirlilik Haritalar�n�n kolayl�kla olu�turu-
labilece�i görülmü� ve dolay�s�yla risk de�erlendirilmesi 
yap�lmas� konusunda ilgili kurulu�lar taraf�ndan kolayl�kla 
kullan�labilece�i kan�s�na var�lm��t�r. 
     Öneriler: Olu�turulan elektromanyetik kirlilik haritalar� 
sayesinde baz istasyonlar�n�n kuruldu�u yerlere, olu�turdu-
�u elektromanyetik alan �iddetine göre de�i�ik uyar� i�aret-
leri konmas�n� sa�lanabilir ve aç�k alanlardaki istasyonlar�n 
çevresini uyar� i�aretleri ile s�n�rland�rmak gibi düzenleme-
lere yard�mc� olunabilir. 
     Olu�turulan elektromanyetik kirlilik haritalar�, bölgede 
daha sonra yap�labilecek di�er ba�ka çal��malara altl�k 
olarak kullan�labilir. 
     Ölçümler sonucu yüksek de�erler elde edilen bölgelerde 
yap�lacak çal��malar ve 
gözlemler sayesinde baz istasyonlar�n�n sa�l�k aç�s�ndan ne 
tür durumlar ortaya ç�karaca��n�n ara�t�r�lmas�nda da elekt-
romanyetik kirlilik haritalar�ndan yararlan�labilir. 



hkm 2010/1  Say� 102

-23-

Uygunol O., Durduran S.S. , Elektromanyetik Kirlilik Haritalar�n�n
Co�ra�  Bilgi Sistemi Yard�m�yla Olu�turulmas�: Konya Örne�i

 
     Bu çal��ma kapsam�nda, Konya ili Merkez ilçelerinde 
uygulama yap�lm��t�r. Benzer çal��malar nüfusun yo�un 
oldu�u ba�ka büyük �ehirlerde de yap�labilir. Baz istasyon-
lar�na ek olarak yüksek gerilim hatlar�, trafolar, televizyon 
ve radyo vericileri, radyo dalgalar� yayan kaynaklar�nda 
yak�n�nda benzer çal��ma yap�larak elektromanyetik kirlilik 
ve insan sa�l���na etkileri CBS ortam�nda analiz edilebilir. 
     Teknik olarak cep telefonlar� kullan�ld��� sürece, insan-
lar�n ya�ad��� bölgelerde çok say�da GSM baz istasyonuna 
ihtiyaç duyulacakt�r. Bu nedenle baz istasyonlar�n�n olu�-
turdu�u elektromanyetik alanlar�n olas� etkilerinden ko-
runmak amac�yla elektromanyetik kalkanlama boyalar� 
veya elektromanyetik kalkanlama dokumalar�n�n kullan�l-
mas� önerilebilir. 
     Elektromanyetik kirlilik haritalar�ndan tespit edilen 
kirlili�in bulunmad��� gözlemlenmi�tir. Buna ra�men baz� 
baz istasyonlarda di�erlerine nazaran daha yüksek de�erler 
oldu�u yap�lan ölçümler neticesinde tespit edilmi�tir.  
     Yüksek de�erleri içeren bölgelerin Akyoku� mevki, 
Anadolu sanayi, Meram sanayi civar�, Mobilyac�lar  
yo�un oldu�u bölgelerde veya baz istasyonlar�n�n yak�n�n-
da bulunan okullar, kre�ler, hastaneler, parklar gibi toplu 
ya�ama ve kullan�m alanlar�nda elektromanyetik 
kalkanlama ürünleri kullan�larak zararlar�n en dü�ük sevi-
yeye indirilmesi sa�lanabilir. 
     Bunun yan� s�ra baz istasyonlar�n�n yak�n�nda bulunan 
veya binas�nda baz istasyonu tesis edilmi� olan bayanlar da 
hamilelik s�ras�nda elektromanyetik kalkanlama dokumala-
r�ndan imal edilmi� k�yafetler kullanarak, hem bebeklerini 
hem de kendilerini elektromanyetik alanlar�n olas� zararla-
r�ndan korumu� olacakt�r. 
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