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ÖZET : Bu yayında günlük cep telefonu kullanımının baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı sinirlilik, 
ellerde titreme, kekeleme, unutkanlık, nöro-psikolojik rahatsızlık, dikkatsizlik, reflex azalması, 
kulaklarda çınlama,  gözlerde kararma, gözlerde kızarma, görme bozukluğu, gözlerde 
çapaklanma, gözlerde yanma ve gözlerde sulanma üzerine  istatistiksel bir araştırma 
yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda günlük cep telefonu kullanımının baş dönmesi, 
ellerde titreme, kekeleme, unutkanlık, nöro-psikolojik rahatsızlık, kulaklarda çınlama, 
gözlerde kızarma ve görme bozukluğu üzerine hiçbir etkisinin olmadığı, fakat baş ağrısına, 
aşırı sinirliliğe, dikkatsizliğe, reflex azalmasına, gözlerde kararmaya ve  gözlerde 
çapaklanmaya sebep olduğu ve günlük kullanım arttıkçada bu rahatsızlıkların arttığı 
bulunmuştur. Son olarak günlük cep telefonu kullanımı gözlerde yanma ve sulanmayı 
tetikleyebilir. Fakat günlük kullanım arttıkça bu semptomlarında artacağı konusunda  
istatistiksel bilgi bulunamamıştır. 
  
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde cep telefonu kullanımı hızlı bir şekilde artmış ve sonuçtada cep telefonundan 
yayılan elektromanyetik dalgaların insan sağlığına ve özellikle de başa yakın kullanıldığı için 
beyin ve başta bulunan organlara olabilecek etkileride sorgulanmaya başlanmıştır.  
 
Cep telefonları tipik olarak 900-1800 MHz sinyal ve 217 Hz darbe ile kablosuz olarak iletişim 
sağlayan bir telekomünikasyon cihazıdır. Cep telefonu ile konuşulmuyorken bu sinyal hiçbir 
güç taşımaz fakat konuşma sırasında elektromanyetik dalganın gücü maksimum 250 mW lara 
ulaşabilir (Croft et al., 2002).  
 
Son yıllarda cep telefonlarının biyolojik sistem üzerine etkileri yoğun bir şekilde 
araştırılmıştır (Gos et al., 2000; Jech et al., 2002; Braune et al., 2002; Cook et al.,  2002). 
Mikrodalga yayılımının nöral sistem üzerine etkilerine özel bir ilgi gösterilmiştir (Herman et 
al.,  1997; Croft et al., 2002; Mauset et al.,  2001; Beason et al.,  2002; Hossmann et al., 
2003). 
 
Santini’nin 530 kişi üzerinde yaptığı istatistiksel çalışmada baz istasyonlarının yakınında 
oturan kişiler üzerinde bazı biyolojik etkiler test edilmiştir (Santini et al., 2002 a).  Bu 
çalışmada yorgunluk, uyku düzensizliği, huzursuzluk, baş dönmesi, depresyon ve hafıza kaybı 
gibi spesifik olmayan semptomların baz istasyonundan uzaklık ve cinsiyete göre görüldüğü 
bulunmuştur.  Çalışma sonucunda elektromanyetik dalgalardan etkilenmemek için baz 
istasyonlarından en az 300 m uzakta oturulması önerilmiştir. 
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Bir başka çalışma cep telefonu kullanımı  sırasında oluşan semptomları araştırmak için 161 
Fransız mühendislik okulundaki öğrenciler ve çalışanlar arasında yapılmıştır (Santini et al., 
2002 b).  Sonuçlara göre günlük cep telefonu kullanım süresi ve sayısının konsantrasyon 
zorluğu, uyku düzensizliği, huzursuzluk, kulakta çınlama ve ısınmaya neden olduğu 
bulunmuştur.  
 
Bu çalışmanın ana amacı anket kullanarak günlük cep telefonu kullanımının insan sağlığı 
üzerine etkilerini araştırmak ve bu yönde yapılacak deneysel çalışmalara ışık tutmaktır.  
Anket çalışması Elazığ’da yaşayan 695 kişi üzerinde uygulanmıştır..  
 
2. MATERYALVE  METOD 
 
2.1. Anket  
 
Çalışmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yanlış yönlenmelerden 
kaçınabilmek için katılımcının genel sağlığı, cep telefonu kullanımı ve fiziksel çevre hakkında 
bilgi edinilebilecek genel sorular sorulmuştur. İkinci bölümde ise herbir bireyin sağlığı 
üzerine günlük cep telefonu kullanımının direkt etkilerini araştırıcı sorular sorulmuştur. 
 
Ankette şu semptomları araştırıcı sorular sorulmuştur;  baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı sinirlilik, 
ellerde titreme, kekeleme, unutkanlık, nöro-pisikolojik rahatsızlık, dikkatsizlik, reflex 
azalması, kulaklarda çınlama,  gözlerde kararma, gözlerde kızarma, görme bozukluğu, 
gözlerde çapaklanma, gözlerde yanma ve gözlerde sulanma. 
 
Eğer katılımcı  yukarıda saydığımız semptomlara olumlu cevap verdi ise semptomun 
başlangıcını bulmak için bazı extra sorular da sorulmuştur.  Aksi taktirde kişi semptomu cep 
telefonu kullanmaya başladıktan sonra taşımamışsa sonuçlar yanlış yönlendirebilir.  
 
2.2 Çalışma Grubu 
 
Ankette katılımcılar değişik yaş, eğitim düzeyi, gelir grubu, konum ve meslekten tesadüfi 
seçilmiş 193 bayan ve 502  erkekten oluşmaktadır. Toplam katılımcı 695 kişidir. Basitlik 
olsun diye cep telefonuna sahip  kişiye “Cep Telefonu Kullanıcısı”, cep telefonu kullanmayan 
kişiye de “Cep Telefonu Kullanıcısı Değil”  şeklinde sırası ile isimlendirilecektir. 
 
Kadınlar arasında 193 kişiden 157 si cep telefonu kullanırken erkeklerde 502 kişiden 392 si 
cep telefonu kullanmaktadır.  Katılımcılar rastgele seçilmesine rağmen katılımcıların yaklaşık 
%80’i cep telefonu kullanmaktadır.  Buda seçilen bölgede cep telefonunun ne kadar yaygın ve 
sonuçta da elde edilecek sonuçların ne kadar güvenilir olduğunu gösterir. 
 
Çalışmanın amacı günlük cep telefonu kullanımının insan sağlığı üzerine etkisi olduğu için 
katılımcıların günlük kullanım süreleri üç alt gruba bölünmüşlerdir. Bu alt gruplar sırası ile 1-
10 dakika, 10-20 dakika ve 20-60 dakikadır.  Elde edilen verilere göre katılımcıların %70 den 
fazlası cep telefonlarını günde en az 10 dakika kullanmaktadırlar.  
 
2.3 İstatistiksel Analiz 
 
Bu çalışmada değişim analizi (ANOVA) kullanılmış ve fark P<0.05 de anlamlı bulunmuştur. 
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3. SONUÇ 
 
Araştırma sonucunda günlük cep telefonunun baş dönmesi, ellerde titreme, kekeleme, 
unutkanlık, nöro-psikolojik rahatsızlık, kulaklarda çınlama, gözlerde kızarma ve görme 
bozukluğu üzerine hiçbir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Bu sonuçlar baş dönmesi için 
(Hietanen et al., 2002; Koivisto et al., 2001)’i ve nöro-psikolojik rahatsızlık için de (Hietanen 
et al., 2002; Cook et al.,  2002)’i destekler. Ne yazık ki diğerleri için literatürde bir çalışma 
bulunamamıştır.  
 
İstatistiksel verilere göre cep telefonu kullanımının baş ağrısına, aşırı sinirliliğe, dikkatsizliğe, 
reflex azalmasına, gözlerde kararmaya ve  gözlerde çapaklanmaya sebep olduğu bulunmuştur. 
Bu sonuçlar baş ağrısı, unutkanlık ve kulaklarda çınlama için (Hietanen et al., 2002; Koivisto 
et al., 2001)  ile çelişir.  Literatürde bu semptomlar hakkında bulunan sonuçları karşılaştıracak 
bilgi bulunamamıştır. Ayrıca günlük kullanım arttıkça yukardaki semptomlardaki görünüm 
sıklığı artabilir. 
 
Son olarak günlük cep telefonu kullanımı gözlerde yanma ve sulanmayı tetikleyebilir. Fakat 
günlük kullanım arttıkça bu semptomlarında artacağı konusunda  istatistiksel bilgi 
bulunamamıştır.  
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