
6/2012 sayih Elektronik Haberlesme Yasasi'run 15. Maddesi ile belirlenen Kurumun
cesitli gorev ve yetkileri arasmda "kanallar ve frekans bantlartntn kullantmi ve iletilen
elektromanyetik sinyallerin teknik ve operasyonel ozellikleri hakktnda genel olcumler yapmak
ve bunlari kontrol etmek ve denetlemek" faaliyetleri bulunmaktadir. Kurumumuz soz konusu
yetkileri dogrultusunda, Turkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu'nun
(BTK) teknik destegi ile KKTC genelinde 23-27 Arahk 2013 tarihleri arasinda
elektromanyetik alan siddeti olcumleri yapnustir.

Elektromanyetik alan maruziyetinde suur degerleri belirlenmesi konusunda Dunya ve
Avrupa ulkelerinin referans olarak aldigr kurumlann basmda Uluslararasi Iyonlastmci
Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP- International Commission on Non
Ionizing Radiation Protection) gelmekte olup, ilgili kurulus Dunya Saghk Orgutu (WHO
World Health Organization) ve Uluslararasi Calisma Orgutu (!LO-International Labour
Organization) tarafmdan resmen taninan, bagimsiz bilim insanlanndan olusan bir arastirma
kurulusudur. ICNIRP, iyonlastmci olmayan (Non-ionizing) elektromanyetik alanlar icin
Dunya'da ve bircok Avrupa ulkesinde kabul goren stand art ve sirur degerlerini belirle . '.
Bu elektromanyetik alanlan ureten yapi ve sistemlere omek olarak; cesitli ev alet ~\.~f~!2)/':'"
istasyonlan, baz istasyonlan, radyo/TV vericileri, kablosuz aglar ve modem 6~'ul¢ek . ~~\
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Basma ve Kamuoyuna,

Konu: KKTC genelinde yaprlan elektromanyetik alan siddeti Ol~iimleri ile ilgili
bilgilendirme hk.

07 Subat 2014SaYI: BTHK.0.001- KGY/1-141 I 'I ~

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLESME KURUMU



23-27 Arahk 2013 tarihleri arasinda yapilan elektromanyetik alan siddeti oleum sonuclanna BTHK 'run web sitesi adresinden
erisilebilir: http://www.bthk.org!

EK: KKTC Bilgi Teknoojileri ve Haberlesme Kurumu ile TC Bilgi Teknolojileri ve Iletisim
Kurumu isbirligi ile yapilan elektromanyetik alan siddeti oleum sonuclan.

.r
Baskan Yardimcisi

EK'te de gorulecegi uzere BTHK ve BTK isbirligi ile 23-27 Arahk 2013 tarihleri
arasmda Lefkosa, Girne, Gazimagusa, Guzelyurt, Lefke, Yeni iskele yerlesirn alanlanyla
Kantara ve Selvilitepe emisyon bolgelerinde toplam 48.497 adet oleum ahnarak ortamm
elektromanyetik alan siddeti degerleri elde edilmistir.

23-27 Arahk 2013 tarihleri arasmda gen;eklestirilen kapsamh okiimlerde elde edilen
veriterin ICNIRP tarafmdan belirlenen ve Kurumumuz tarafmdan kabul editen limit degerlerin
altmda oldugu ve uygun olmayan bir degere rastlanmadtiit Kamuoyuna savg1yla duyurulur.

gerilim hatlan, televizyonlar ve bilgisayar ekranlan verilebilir. Ulkemizde bu konuda yetkili
kurulus olan Bilgi Teknolojileri ve Haberlesme Kurumu (BTHK), ICNIRP'nin belirledigi snur
degerlerini 2013- iKlBTHK -21.48 numarah kurul karan ile referans ahnmasma karar
vermistir. Aynca kararda da belirtildigi gibi, Kurumumuz, cevre ve insan saghgmi dikkate
alarak, ihtiyati tedbir acisindan, tek bir cihaz icin ICNIRP'nin belirledigi limit degerin dortte
birini (14) asmayacak sekilde onlemlerini almakta ve denetimlerini gerceklestirmektedir.
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Hazlrlayanlar:

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi'NiN ELEKTROMANYETiK
YOGUNLUK HARiT ALARININ HAZIRLANMASI RAPORU



Bu cahsrnada, KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberlesme Kurumu'nun 11111/2013 tarih ve

BTHK.0.00I-KGY/l-13/1065 sayrlI olcllm talebi yazisma binaen, 23112/2013-27112/2013 tarihleri

arasmda Lefkosa, Girne, Gazirnagusa, Guzelyurt, Lefke ve Yeni iskele yerlesim alanlanyla Kantara

ve Selvilitepe emisyon noktalannda ve baglanti yollannda Elektromanyetik (EM) alan siddeti

olcumleri yapilarak adr gecen yerlesim alanlanrun EM yogunluk haritalan cikanlrmsnr. Haritalann

QZET
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l.Termal Etkiler: Radyo dalgalan belirli bir miktar enerji tasidiklan icin, bu dalgalar insan
vucudu tarafmdan ernildiginde tasman enerji dokulara nufuz ederek, bu dokulann ismmasina yol
acabilir. Bilim cevresindeki genel yaklasim, dokular tarafindan emilen enerji miktanru ifade
etmek icin birim olarak SAR'I (ozgul enerji emilimi) kullanma yonundedir. SAR, 1 kg doku
tarafmdan emilen EM gliclin watt cinsinden ifadesidir. Bu birim, EM dalgalann sagliga
zararlanru belirlemek ve minimuma indirmek icin gerekli limitler belirlemede son derece
onemlidir. Termal etkiler, limit degerleri belirlemede ol<;:lit olarak kullarulmaya elverislidir,
Bunun nedeni termal etkilerin son derece acik ve olcume uygun olusudur.
2.Termal Olmayan Etkiler: Bu tlir etkiler acik ve olcume uygun degildir, bu ylizden EM dalga
tsirurru konusunda standartlar belirlemede baz almmamaktadir. Termal olmayan etkiler
genellikle, dilsiik seviyeli, uzun slireli EM isirnast emilimi sonucu ortaya cikar. Bu etkilerin
hayvanlar ve hiicre kulturleri lizerinde birtakirn biyolojik etkiler oldugu deneylerle belirlenrnistir
(AB Komisyonu). Baz istasyonlan tarafindan yay dan RF dalgalannm uzun vadede ortaya
cikartabilecegi biyolojik problemlerle ilgili bilimsel calisma sayisi yeterli degildir ve sliregelen
arastirmalann cogu son a ermemistir. Bununla birlikte su ana kadar yapilan arastirmalann hie biri,
RF dalgalanrun zararh herhangi bir termal olmayan etkisinin (kimyasal etki) oldugu yolunda bir
sonuca ulasmarmsnr.

Dlinyadaki yaygm uygulamalar ve EM alanlann insan sagligma etkileri konusunda calismalar
yapan en onemli bagimsiz kuruluslardan birisi olan Uluslararasi Iyonlastirmayan Radyasyondan
Korunma Kurulu'nun (ICNIRP) belirledigi limit degerler esas almarak Tlirkiye
Telekomlinikasyon otoritesi Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu (BTK) tarafindan Gilvenlik
Sertifikasi (GS) Yonetmeligi ile EM maruziyet dlizenlemeleri yapilmaktadir.

Bu yaklasimda ICNIRP tarafindan slirekli maruziyet durumu icin Sekil I ile veri len limit degerler
belirlenrnis ve bu limit degerlerin altmda kalan slirekli yasam alanlan insan saglJgl acismdan
glivenli sayrlmistrr. Buna gore yerlesimler slirekli yasarn alarudir ve yerlesirnin her yerinde limit
degerlerin altmda kalan EM alan siddeti seviyelerine izin verilmesi gerekmektedir. oj\lERi v~
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Radyo dalgalannin insanm biyolojik yaprsi lizerindeki en belirgin ozelligi lSI etkisidir. Bununla
birlikte radyo dalgalanrun etkilerini genel olarak iki baslik altinda inceleyebiliriz:

Yasam alanlannda bulunan radyo ve televizyon vericileri, mobil telefon ve baz istasyonlan,
yiiksek gerilim hatlan, trafolar, elektrikli turn ev aletleri, tibbi cihazlar gibi ekipmanlann tlimli
EM alanlara neden olmaktadir.

1. ELEKROMANYETiK YOGUNLUK TANIMI VE ORTAM i<;iN LiMiT DEGERLER
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2. SAHADA VERi TOPLAMA <;ALISMASI

Limit degerlerin Sekil 1 ile verildigi gibi frekansa bagh olmasi nedeniyle ortamda olculen EM
alan siddeti degerinin ilgili oldugu frekans arahgi icinde degerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak
uygulamada bir taraftan denetim surecinin kolayhgi ve etkinligini arttirmak ve diger taraftan da
ortam degerlerininin mumkunse limit degerlerin cok daha altinda kalmasmi saglarnak amaciyla;
Sekil 1'deki cizimde en dusuk ortam limit degeri olan 28 Vim degeri tum frekans arahgi boyunca
gecerliymis gibi dusunulebilir. Kullarulan olciim cihazi da genis bandh (100 kHz-3 GHz)
degerler olctugunden fiili uygulamada bandin tamarm uzerinden belirtilen bu 28 Vim degeri
gecilmedigi stlrece EM maruziyet limitlerinin altinda kalmdrgi sonucuna vanlmaktadir.

Sekil l. GSDuzenlemesiEM LimitDegerleri
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EM alan olctlmlerinde arnac yerlesim yerieri icin EM yogunluk haritasi cikartilmasi oldugundan
prensip olarak butun yerlesimlerin gezilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda KKTC Bilgi
Teknolojileri ve Haberlesme Kurumu tarafmdan istenilen alu yerlesim merkezinde emisyon
noktalannda ve baglanti yollan ile bu baglanti yollan civanndaki yerIe '. t:.~a~r,.;, ahil
toplamda 48.497 adet veri almarak EM alan olcumleri yapilrrus ve EM ~ x. rf< 1

olu~turulmu~tur. ~

Yk ??2 ~
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3. OL<;UM YAPILAN YERLESiM YERLERi

EMR300 cihazi ve lizerindeki probu koruyucu muhafaza ve li<;llivantuz ayaklar marifetiyle arac
tavaruna distan takilarak sabitlenrnektedir. Cihazm optik data portundan optik kablo ile ahnan
cikis, dontrsturuculer kullamlarak arac icindeki dizlistli bilgisayann USB portuna takilmaktadrr.
Ayru sekilde "Garmin Vista ETREX" portatif Cografi Yer Belirleme Sistemi (GPS) cihazirun seri
cikis: da ayru sekilde donusturulerek dizlistli bilgisayann USB portuna baglanmaktadir.

EMR300 ile alinan EM alan siddeti verileri cihazla birlikte veri len PC transfer yazihrm ile GPS
verileri ise BTK tarafindan hazirlanan bir yazihm ile dizlistli bilgisayara aktanlarak iki ayn
dosyaya kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler daha sonra ofis ortamma tasmmakta ve bu veriler
kullanilarak yine tamarm BTK tarafindan Maplnfo-MapBasic ortarrunda gelistirilen yazihm
unsurlan aracihgiyla EM yogunluk haritalan olusturulmaktadir.

sau : EMR300
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Yukanda belirtildigi gibi Lefkosa'da alman oleum sayrsi 2011 yilmda 8.100 iken 2013 yilmda
11.871 olmustur. Lefkosa'da olciilen en yiiksek Elektrik alan degeri 2011 yihnda 4,81 Vim iken
2013 yilmda 4,49 Vim olrnustur. Bu degerler, ICNIRP limit degerlerine gore incelendiginde
Lefkosa'da limit asimuun bulunmadigi gortllrnektedir.

: 8.100

:4,81 Vim
: 11.871

: 4,49 Vim

3.1. LEFKOSA

Oleum Sayrsi (2011)

En Yliksek Oleum (2011)

Oleum Sayisi (2013)

En Yuksek Oleum (2013)

Limit Asirm

Tablo 1'de calisma yapilan illerde; toplanan veri sayisi, en biiyiik oleum degerleri ve izin verilen
degerler gosterilmektedir, Bu tablo incelendiginde yerlesirn yerlerinde en cok verinin (11.871
veri) buyuklugl; nedeniyle Lefkosa'dan almdrgi gorulmektedir. Yerlesim yerlerinde alman en
btlyilk oleum degeri ise 6.25 Vim ile Lefke'de gorulmektedir. ICNIRP limit degerleri
incelendiginde en yiiksek deger olan 6.25 V/m'nin izin verilen limit degerler icerisinde kaldigt
gorulmektedir.

Izin veri len en kiiciik deger olan 28 V1m(10-400 MHz bandi icin) degeri, yasam alan! olan yerler
icin belirlenmistir. Yakmmda yasam alan! olmamasma ragmen Kantara ve Selvilitepe verici
istasyonlannda yapilan olcumlerde alman 18.28 ve 21.77 V/m'nin de limit degerler icerisinde
kaldigi gorulmektedir.

2013 yilt olcumlerinde, 2011 yih ile kiyaslandigmda turn yerlesim yerlerinde daha fazla olytim
ahnrmstir. Bazi yerlesim yerlerinde 2011 yilma gore daha biiyiik degerler ortaya cikarken bazr
yerlesim yerlerinde ise daha kucuk degerler gorulmektedir. Aynca 2013 yihnda yapilan
olcumlerde soz konusu yerlesim yerlerini birbirine baglayan yollar ile baglanti yollan uzerindeki
ve civanndaki diger yerlesim yerlerinden de veri toplanrmsur.

Bolnm 3.1 'den itibaren her yerlesim yeri icin uc farkh harita resmi gosterilmektedir. ilk verilen
harita yerlesim yeri ve gezilen yerlerin haritasi olup acrk turuncuyla boyali kisirnlar yerlesim
yerlerini, siyahla boyali kisimlar ise gezilen yerleri belirtmektedir. Ikinci haritada yerlesim yeri
icin gezilen yerlerle birlikte EM yogunluk haritalan gosterilrnektedir. Ucuncu ve son haritada ise
o yerlesim yerine ait EM yogunluk haritalan verilmektedir. EM yogunluk haritalanrun
gosterildigi ikinci ve Uytincti haritalarda yer alan renklerin dagilimma karsihk gel en degerler
haritada bulunan lejant ile gosterilrnektedir.
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Yukanda belirtildigi gibi Girne'de ahnan oleum sayrsi 2011 yilmda 4.100 iken 2013 yilmda
6.971 olmustur. Girne'de olculen en yiiksek Elektrik alan degeri 2011 yihnda 8,64 Vim iken
2013 yihnda 5,2 Vim olmustur, Bu degerler, ICNIRP limit degerlerine gore incelendiginde
Girne'de limit asimmm bulunmadigi gortilrnektedir.

: 4.100

: 8,34 Vim
: 6.971

: 5,2 Vim

olciim Sayisi (2011)

En Yilksek Oleum (2011)

Oleum Sayisi (2013)

En Yuksek Oleum (2013)

Limit Asirm

3.2. CiRNE
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Yukanda belirtildigi gibi Gazimagusa'da ahnan oleum saytsi 2011 yilmda 3.500 iken 2013
yilmda 4.118 olrnustur. Gazimagusa'da olculen en ytiksek Elektrik alan degeri 2011 yilmda 4,24
Vim iken 2013 yihnda 5,82 Vim olmustur. Bu degerler, ICNIRP limit degerlerine gore
incelendiginde Gazimagusa'da limit asirrurun bulunrnadigr gorulmektedir.

: 3.500

: 4,24 Vim
: 4.118

: 5,82 Vim

olcum SaYIsI (2011)

En Yuksek Oleum (2011)

Olcilm SaYIsI (2013)

En Yliksek Oleum (2013)

Limit Asuru

3.3. GAZiMAGUSA
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Sekil 12,13 ve 14'te gezilen guzergah ve EM yogunluk haritalan gosterilmekte !1<;
14'te haritada yer alan renklerin hangi skalada oldugu harita lejanti ile verilmekt ~.

Yukanda belirtildigi gibi Giizelyurt'ta alinan oleum sayisi 2011 yilmda 2.800 iken 2013 yihnda
3.893 olmustur. Giizelyurt'ta olculen en yiiksek Elektrik alan degeri 2011 yilmda 2,21 Vim iken
2013 yihnda 4,53 Vim olrnustur. Bu degerler, ICNIRP limit degerlerine gore incelendiginde
Giizelyurt'ta limit asimuun bulunmadrgi gortllrnektedir.

: 2.800

: 2,21 Vim
: 3.893

: 4,53 Vim

Oleum Sayisi (2011)

En Yuksek Oleum (2011)

Oleum Sayisi (2013)

En Yuksek Oleum (2013)

Limit Asirm

3.4. GUZELYURT
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Sekil 15,16 ve 17'de gezilen guzergah ve EM yogunluk haritalan gosterilrnekt }Z,Jf.: 'G>"----L

17'de haritada yer alan renklerin hangi skalada oldugu harita lejanti ile verilme til.
o

Yukanda belirtildigi gibi Letke'de ahnan oleum saytsi 2011 yilmda 1.900 iken 2013 yilmda
2.716 olmustur. Letke'de olculen en yilksek Elektrik alan degeri 2011 yilmda 10,26 Vim iken
2013 yihnda 6,25 V1m olrnustur. Bu degerler, ICNIRP limit degerlerine gore incelendiginde
Letke'de limit asirmmn bulunrnadrgi gorulrnektedir.

: 1.900

: 10,26 Vim
: 2.716

: 6,25 Vim

Oleum Sayrsi (2011)

En Yuksek Oleum (2011)

Oleum Saytsi (2013)

En Yilksek Oleum (2013)

Limit Asirru

3.5. LEFKE
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Yukanda belirtildigi gibi Yeni iskele'de alman ol9tim saytsi 2011 yilmda 1.500 iken 2013
yihnda 1.838 olmustur. Yeni iskele'de olciilen en yuksek Elektrik alan degeri 2011 yilmda 7,12
Vim iken 2013 yilmda 4,81 Vim olmustur. Bu degerler, ICNIRP limit degerlerine gore
incelendiginde Yeni iskele'de limit asirrumn bulunrnadigi gorulmektedir.

: 1.500

: 7,12 Vim
: 1.838

: 4,81 Vim

Ol9Um Sayisi (2011)

En Yuksek Ol9Um (2011)

Ol9Um Sayisi (2013)

En YUksek Oleum (2013)

Limit Asirm

3.6. YENi iSKELE
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4. SONV<;:LAR

EM yogunluk haritalan, KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberlesme Kurumunun talebi uzerine

Lefkosa, Gazimagusa, Girne, Guzelyurt, Lefke ve Yeni Iskele yerlesim yerleriyle Kantara ve

Selvilitepe emisyon noktalannda 23-27112/2013 tarihleri arasinda olcumler yapilarak

hazirlanrmsnr. Aynca yapilan olcumlerde soz konusu yerlesim yerlerini birbirine baglayan yollar

ile baglanti yollan uzerindeki ve civanndaki diger yerlesirn yerlerinden de veri toplanrmstir. Bu

cahsmada veriler arac ile gezilerek toplandigmdan KKTC'den arac ve personel destegi almrmstir.

Yapilan olcumlerde, butun yerlesim yerlerinde elektromanyetik alan kaynagi olan baz

istasyonlanrun yakmmdan ve insanlann yogun oldugu okul, hastane, universite gibi yerlerin

cevrelerinde ozellikle veri toplanmasma dikkat edilrnistir.

ICNIRP tarafmdan GSM 900 bandinda tek bir cihaz icin limit deger 10,23 Vim, ortam icin ise

limit deger 41.25 Vim olarak belirlenmistir, Kantara ve Selvilitepe emisyon noktalannda radyo

ve tv band: icin belirlenmis olan ortamm limit degeri 28 Vim olarak dusunulmus ve

degerlendirrneler bu deger Uzerinden yapilrrustir.

3.8. SEL viLiTEPE

Selvilitepe emisyon noktasmdaki vericilerin bulundugu yerde Kanatara'ya benzer sekilde yasam

alaru bulunmamasina ragmen yapilan EM alan siddeti olctlmlerinde en yuksek 21,77 Vim degeri

almrrusur, Selvilitepe'de 199 adet oleum almrms olup bu olcumlerin ortalamasi 9,79 V/m'dir. Bu

deger Selvilitepe'de vericilerin yogurt oldugu bir alandan almdrgi ve ortamda birden fazla verici

bulundugu icin 28 Vim limit degerine gore limitlerin altmda kalmaktadir.

Kantara emisyon noktasmdaki vericilerin bulundugu yerde yasam alaru bulunmamasma ragmen

yapilan EM alan siddeti olcumlerinde en yuksek 18,28 Vim degeri almrmstir. Kantara'da 480

adet oleum alinrrus olup bu olcumlerin ortalamasi 8,15 V/m'dir. 8,15'lik bu ortalama deger

Kantara'da vericilerin yogun oldugu bir alandan almdigi ve ortamda birden fazla verici

bulundugu icin 28 Vim limit degerine gore limitlerin altmda kalmaktadir.

3.7. KANTARA
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Sonuc G6rGnUmG : Anlik, ortalama veya maksimum degerler
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Sicakhk Aralrg: : 0 - +50 C

019Um Tipi : Elektrik Alan (Tip 8 Prob)

Frekans Arahgi : 100 kHz - 3 GHz (Tip 8 Prob)

Kal ibrasyon Gecerl it ik Tarih i: 10. I 0.2014

5. EKLER

5.1. EK-l. EMR 300 TEKNiK 6ZELLiKLERi

Ekran tipi : LCD

Ekran Yenilcme Stiresi : 400 ms

Ekran (:ozunUriGgO : 0,0 I Vim. 0,000 I Aim

Sonuc olarak; EM yogunluk acismdan bakildigmda KKTC'de ICNIRP'nin belirledigi limit

degerlere gore uygunsuz bir durum bulunmamaktadir. Ayrica, bu verilerin karnuoyuyla

paylasrlmasryla halkin bu konudaki endiselerinin giderilmesine katki saglayacagi
degerlend iri Imekted ir.

alam olmayan yerlerden; Kantarada ahnan ortalama 8,15 Vim ile Selvilitepe'den alman ortalama

9,79 Vim degerleri vericilerin yogun oldugu bir alandan almdrgr ve ortamda birden fazla verici

bulundugu icin 28 Vim limit degerine gore limitlerin alnnda kalmaktadir, Burada ayrica dikkat

edilrnesi gereken bir husus da limit degerlerin yasarn alan: olan yerlesirn yerleri icin belirlenrnis

olrnasidrr.
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