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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde elektronik ekipmanlar hemen hemen tüm araç ve gereçlerin içerisinde 

bulunmaktadır. Ev, iş okul, hastane, araba gibi tüm alanlarda bu cihazların nimetlerinden 

sonuna kadar yararlanmaktayız. Öyle ki mobil cihazlara olan ilgimiz bağımlık seviyelerine 

kadar ulaşmaktadır. Elbette ki bu teknoloji, sağlık, eğitim ve yaşam konforumuz açısından 

mükemmel faydalar sağlamaktadır. Ancak bu teknolojinin gelişmesi ve artan yaygınlaşma 

oranı bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir.  

Günümüzde elektromanyetik dalgalara maruz kalmadan geçtiğimiz tek bir gün bile 

kalmamıştır. Yapılan çalışmalar, tartışmaları da beraberinde getirmekle birlikte birçok 

hastalık ve hastalık yapıcı unsur ile ilişkilendirilmektedir. Öncelikle kanser, üreme sistemleri 

hastalıkları ve birçok hormonal sorunlar bunlara örnek verilebilir. Elbette günümüzde 

bağımlığı literatüre giren internet ve cep telefonunu bir yana bırakamayız. Ancak onlarla 

sağlıklı yaşamanın da yollarını bulmak zorundayız.  

Bu çalışmada ev ortamında maruz kalınan elektrik alan, manyetik alan ve elektro 

manyetik alan kaynaklarının düzeylerini belirlemek ve bu maruziyetin güvenli hale 

getirilmesi için özellikle küçük çocuklara yönelik önlemler geliştirmesi amaçlamaktadır. Bu 

nedenle çalışmada 4 kişilik bir ailenin ikamet ettiği bir evin elektro manyetik kirlenme haritası 

çeşitli ölçümlerle belirlenmiştir. Bu ev içinde ölçümleriyle, bir çocuğun yaşam alanının neresi 

olabileceği konusunda ebeveynlere fikir verecek, bir bebek beşiği tasarımı yapılmış ve bu 

tasarımın prototipi ile ev içinde en güvenli alan bulunmuştur. Bu şekilde endüstriyel olarak 

üretilebilecek olan bir beşiğin, Faraday Kafesi yöntemiyle çalışabilen ilk versiyonu 

tasarlanmış olunmuştur. 

Çalışmada, elektro manyetik alanlardan korunma yöntemi ile çocuk, bebek ve yaşlılar gibi 

dezavantajlı gruplar için ulaşılabilir, üretilebilir tasarımlar yapılabileceği ve bu tasarımların 

etkili olabileceğinin mümkün olduğu görülmüştür.  

 

2. Problem/Sorun: 

İnsanları ve özellikle kentleri tehdit eden 

bir çevre kirliliği olan elektromanyetik 

kirliliğin, anlık olarak hissedilmeyen, ancak 

derinliğinde ve uzun vadede yaşamsal ve sinsi 

çeşitli hastalıklara kaynak olabilme ihtimali 

vardır. Elektromanyetik alanların elektrik ve 

manyetik olmak üzere iki bileşeni olduğu 

bilinmektedir ve bu bileşenlerin özellikleri 

birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu alanların 

canlıların biyolojik yapıları üzerindeki etkileri 

de farklı olacaktır. Bu alanların insanları nasıl 

etkilediği tam olarak anlaşılmış olmamakla 

birlikte; yapılan çalışmalar; manyetik alanların, elektrik alanlara göre daha etkili olduğunu 
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göstermektedir. Elektrik alanlar duvar, kaya ve betondan geçemez; hatta insan derisinden bile 

geçerken şiddeti çok düşmektedir. Öte yandan manyetik alanlar, özel olarak üretilmiş bazı 

maddeler dışında, hiçbir engel tanımamaktadırlar. Elektrik alanlar, insan bedeninin yüzeyinde 

zayıf akımlar oluşturur; manyetik alanlarsa, bedenin içine girerek bu tür zayıf akımların iç 

organlarda bile oluşmasına yol açarlar. Gerçekte değişken manyetik alanlar, çevrelerinde 

bulunan tüm iletkenlerde (insan bedeni de iletkendir) akım oluştururlar. Bu akımların yönü 

manyetik alana diktir. Manyetik alanlar insan bedenini delip geçmekte, elektrik alanlar ise, 

yüzeyde birikmektedir. SAR (Specific Absorption Rate) olarak adlandırılan ve özgül soğurma 

hızı, elektromanyetik enerjinin vücut dokuları tarafından soğurulma hızını tanımlayan değerler 

tüm cihazlarda belirtilmekte ancak cep telefonu gibi cihazların tercih edilmesinde bu değerin 

düşük olması çoğu kez tercih nedenleri arasında göz ardı edilmektedir. Yapılan çalışmalarda 

elektromanyetik kirlenmenin  insanlar üzerinde büyüme ve üreme sorunlarına, kanser 

oluşturma riskini artırmada etkili olduğu aynı zamanda sinir sistemi üzerinde de sorunlara yol 

açabileceği bildirilmektedir. Günümüzde 5G teknolojilsininde kullanılmasıyla elektromanyetik 

kirlenmeye maruz kalma seviyesinin giderek artacağı görülmektedir. Elbetteki bu teknolojilerin 

geliştirilmesi hatta bu aşamanın bizzat içinde olunması çok önemli ve gereklidir. Ancak insan 

hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen bir teknolojinin mümkün olduğu kadar insan 

sağlığınada tehtid oluşturmaması gerekmektedir. Buda çoğu kez bu teknolojilerin yanlış 

kullanımlarının sonucudur. Örneğin aralıksız 15 dk telefonda konuşmanın görselde de 

görülebileceği gibi sağlığımızı olmusuz etkileceği kesindir. Sorun kullanım alışkanlıklarının ve 

sıklıklıklarının düzenlenmesi yanında durumun ciddiyetin farkında olmak ilede alaklıdır. 

Örneğin bir aile sıklıkla beraber bulunduğu odalarının hwmwn arkasında bulunan  bir elektrik 

trafosunun varlığını sorun oluşturabileceğini bilmelidir. Çoğu ilenin yaşam alanlarını 

düzenlerken bu tarz bir hassasiyet göstermediği görülmektedir. Ancak teknolojiyi en verimli 

haliyle kullanmak için olumsuz yönlerinden de mümkün olduğunca kaçınmak gerekmektedir.  

Çalımada Benetech GM 3120 adlı cihaz ile evimizde var olan elektromanyetik alan ölçümleri 

yapılmıştır. Yapılan ölçümler şekilde 2’de ve Tablo 1’de gösterilmektedir. Yapılan ölçümler 

sonucunda çocuk öncesinde çocuk olarak belirlenmiş olan oda değiştirmiş daha pasif bir 

kullanım için ayrılmıştır. Bu ölçümler çoğu ebeveyn tarafından yapılabilseydi benzer sonuçlara 

neden olabilirdi. Ancak bizlerde çoğumuz gibi böyle bir ölçüm yapma ihtiyacı hissetmemiştik. 

Projenin asıl amacı elektromanyetik kirlenmeden koruyan ekipmanlar yapmaktan daha çok bu 

farkındalığı oluşturmaktır. 
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Şekil 2 Evimizin Eletromanyatik kirlenme haritası 

 

No: 

Elektrik Alan (E)V/m,    Manyetik Alan (H) μT 

Açıklama 

Ölçü

m 

 

Kaynaktan Uzaklık 

0  50 cm  1 m 

1 Klima Ünitesi (Yerden 220 cm yukarıda) + priz (Yerden 50 cm 

yukarıda) 

E 397 2 0 

H 98,7 1.1 0 

2 Bilgisayar (Laptop ve Şarj Ünitesi-Sıkılıkla Şarj edilirken 

kullanılmakta) 

E 0 0 0 

H 0,51 0,3 0 

3 Priz (Arkasındaki Balkonla birlikte 2 adet. Sırt Sırta iki priz) E 233 12 0 

H 99.9 6,45 0,41 

4 Priz (Arkasındaki Banyo birlikte 2 adet. Sırt Sırta iki priz  E 300 22 7 

H 0.11 0 0 

5 Standart Elektrik Prizi E 455 0 0 

H 99.9 0,85 024 

7 Standart Elektrik Prizi ve Aspiratör E 370 0 0 

H 10,5 1,11 0,62 

8 Buzdolabı ve Elektrik Prizi E 455 56 0 

H 0,9 0,44 0,4 

8 

11 

Buzdolabı ve Elektrik Prizi 

Dijital Piyano  

H 55,6 2,1 0,17 

E 576 168 0 

H 0,28 0,27 0,15 

12 Modem E 125 2 2 

H 0,12 0,2 0 

12 Kaynağı bilinmeyen (Dış duvardan 10 metre uzakta trafo) E 0 0 0 

H 0,25 0,18 0, 05 
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3. Çözüm  

Çalışmada elektromanyetik kirlenmeden özellikle çocukları koruyabilecek bir ev eşyası 

tasarımı yapılmaya çalışılmıştır. Faraday Kafesi tekniklerine göre bir adet bebek beşiği 

modellemesi yapılmış ve endüstriye olarak üretilebildiğinde elektromanyetik kirlenmeye 

karşı ne düzeyde korum sağlayacağı deneysel olarak hesaplanmıştır. Hem çocuğu koruyan 

hem de üzerindeki ölçüm cihazıyla beşiğin bulunduğu alanda yer alan kirlenmeyi 

ölçebilecek bir ev eşyasının hane halkı üzerinde elektromanyetik kirlenmeye olan 

farkındalığını artırabileceği görülmüştür. Çözüm Faraday Kafesi şeklinde çalışan bir bebek 

beşiği olabileceği gibi elektromanyetik ölçüm yapabilen herhangi bir ev eşyası da 

olabilecektir. Bulunduğunuz odanın SAR değerini ölçen bir kanepenizin olması o odada 

geçirdiğiniz zamanı planlamanıza yardımcı olabilecektir. 

 

 
 

4. Yöntem 

Çalışmada üzerinde elektromanyetik kirlenme miktarını ölçen sensörler taşıyan bir Faraday 

Kasesi formunda beşik modellemiş ve 3D yazı ile basılmıştır. Bu beşiğin işe yarayıp 

yaramayacağını görmek için bir dizi deney yapılmıştır. 

 

Tablo 2 Bir Elektromanyetik alan kaynağına normal koşullar ile Faraday Beşiği içindeki 

maruziyet değerleri 

Şartlar Ölçülen Değer 0 0,5m 1m 2m 

Normal E (V/m) 417 163 19 1 

H (μT) 18,57 0,52 0,22 0,05 

Faraday Beşiği E (V/m) 0 0 0 0 

H (μT) 5,12 0,18 0,08 0 
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Tablo 3 Normal Koşullar ile Faraday Beşiği içindeki mobil cihazın GSM şebeke verileri 

 Sinyal Kalitesi (dBm) Asu Bağlantı  

Normal Şartlarda -89 50 LTE-4.5G 

Faraday Beşik ile -111 4 H+ 

 

Tablo 4 Faraday Beşiği ile Wriless Sinyali Ölçümleri 

Faktör 

Kaynağa Olan Gerçek Mesafe N=Normal  B=Beşik İçinde 

0m 1m 2m 3m 4m 5m 

N B N B N B N B N B N B 

Hız (Mbps) 72 72 72 72 72 65 72 57 72 28 72 21 

Sinyal (dBM) -16 
-

51 
-39 

-

58 
-43 

-

65 
-53 

-

68 
-56 

-

75 
-60 -80 

Cihaz Tarafından 

Kaynağın Mesafesi 

Ölçümü  

0,09 3 1,47 15 2,61 21 3,30 29 3,90 69 4,37 100 

 

 

 
  Benzer durum sinyal değeri içinde geçerlidir. Faraday Beşiği içinde bir noktadaki 

wriless sinyali, dışarıda aynı noktada bulunulan değere göre oldukça zayıflamıştır. 
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Grafik 3’tede cep telefonunun beşik içinde ve dışında sinyal kaynağının mesafesini 

algılayış biçimi görülmektedir. Modeme 5 m uzaklıktaki beşik içinde bulunan bir telefon 

kaynağı 100m olarak algılamaktadır. 

 

 

Çalışmada Faraday Beşiği adı verilen bir ev eşyasının GSM, Wriless, Elektrik alan ve 

Manyetik alan kaynaklarına yakın olan bir bebeği koruyabileceği tespit edilmiştir. Yapılan 

ölçümlerde cep telefonunun beşik içindeyken   dBm değerinin -89 dBm’den -111 dBm’ye, ASU 

değerinin ise 50’den 4’e, bunun yanında, bağlantı türünün de 4,5 G ‘de H+ seviyesine düştüğü 

görülmektedir. Benzer durum harici bir wriless kaynağına olan bağlantı seviyelerinde de 

gözlemlenmiştir. Cep telefonunun beşik içindeyken harici wriless modemle arasındaki 

bağlantının -16 dBm’den -51 dBm’ye düştüğü, kaynağa olan mesafe artıkça mesafe ile orantılı 

olarak sinyalde kayıpların oluştuğu gözlemlenmiştir.  

Tasarlanan Faraday Beşiği içinde elektromanyetik alan kaynağına (çalışan bir elektrikli 

süpürge) yakın mesafelerde yapılan ölçümlerde beşik içinde elektrik alanın tamamen 

kaybolduğu, manyetik alanın ise ortalama  %60 oranında azaldığı tespit edilmiştir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çalışmada tasarlanan ve adına Faraday Beşiği adı verilen ekipman ile yapılan deneylerde 

Faraday Kafesi yöntemi ile tasarlanan bir ev eşyasının günlük hayatta elektromanyetik alanlara 

maruz kalan dezavantajlı gruplar için bir önlem niteliği taşıyabileceği görülmüştür. Öncelikle 

kanser, üreme sistemleri hastalıkları ve birçok hormonal sorunlara neden olabileceği belirtilen 

bu alanlara olan maruziyetin, ciddi halk sağlığı sorunlarına da sebep olabileceği 

düşünülmektedir. 

Tasarlanan Faraday Beşiğine entegre edilen elektromanyetik alan detektörü sayesinde bir 

birey bulunduğu alan içinde çocuğu için en iyi ortamı seçebilme şansını yakalayabilecektir. 

Ölçüm yapılan dairede bir çocuk beşiğinin yerleştirilmesi için ebeveynlerinin en iyi odayı 

tespit etmesi ve eşyaların en uygun şekilde yerleştirilmesi mümkün olmuştur. Çalışmada, bir 

bebek beşiğinin ortamdaki elektromanyetik kirlenme düzeylerini ölçerek bebek için en uygun 

alanı seçebileceği hipotezi kanıtlanmıştır. Bu şekilde bir Faraday Kafesi formunun üzerindeki 
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sensörlerle birlikte endüstriyel bir ev eşyası olarak üretilebileceği görülmüştür. 

Bu ve buna benzer ekipmanların geliştirilmesi, insanların elektromanyetik kirliliğe olan 

farkındalıklarını artırabilecektir. Çoğu birey, kullanıldığı elektronik cihazın neden olduğu 

elektromanyetik kirlenmenin maalesef farkında olamamaktadır. Özellikle bir cep telefonu satın 

alınırken SAR değerinin düşük olması, cep telefonunun tercih nedenleri arasında neredeyse hiç 

yer almamaktadır. Bu çalışma yaşanılan evsel mekanlarda sürekli ölçüm yapılabilmesine de 

olanak sağlayacaktır. Özellikle bu tür ölçümleri yapabilen cihazların maliyetinin uygun hale 

gelmesi Faraday Beşiği ve benzeri inovatif çalışmaların gelişmesine olağan üstü katkı 

sağlayacaktır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Özellikle bebek beşiklerinin tasarımlarında Faraday Kafesi tekniği rahatlıkla uygulanabilir. 

Bununla birlikte bebek beşiği gibi eşyaların üzerinde bu kirlenmeleri ölçen cihazlar 

yerleştirilebilir. Bu üreticiler tarafından bir tercih olarak son kullanıcıya sunulabilir. Bu 

ekipmanların içinde hava kalitesi ölçümü gibi sensörler de kullanılabilir. Bir ebeveyn bu tarz 

bir seçenekle karşılaştığında bu ürünü kesinlikle tercih edecektir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Bir beşiğin Faraday Kafesi şeklinde üretilmesi için kullanılacak ekstra yalıtım malzemelerin 

maliyetinin beşik başına 50 TL olacağı öngörülmektedir. Bunun yanında her beşik için 

elektromanyetik alan ve hava kalitesini ölçen bileşenlerinin maliyeti ortalama 300 TL olacaktır. 

Bu durumda bu özeliklere sahip olan bir beşiğin aynı tasarıma sahip muadilinden yaklaşık 350 

TL daha pahalı olacağı düşünülmektedir. Ancak bu hassasiyete sahip bireyler için bu feda 

edilebilecek bir rakam olduğu düşünülmektedir. Çalışma için yerel mobilya üreticileri ile 

görüşmeler devam etmektedir. Ölçüm sistemi içinde BENETECT GM3120 cihazı revize 

edilerek içine hava kalitesi ölçer yeni bir entegre daha ilave edilecektir. İki bağımsız cihaz tek 

bir sistem üzerinde yönetilecektir. Hava ölücüm sitemi arduino kullanılarak yapılacaktır. 

Tasarımsal açıdan proje tamamlanmıştır. Gerekli destekler verildiğinde Ekim 2021’de ilk 

prototip beşiğin üretimi gerçekleşebilecektir. Tanıtım faaliyetlerinin ardından seri üretime Ocak 

2022’de geçilebilecektir.  

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz öncelikle bebeği ya da küçük çocuğu olan ebeveynlerdir. Bunu dışında 

tasarlanan ölçüm cihazlarının tüm ev eşyalarına entegre edilebileceği düşünüldüğünde 

hedef kitlenin tüm hane halkı olabileceği düşünülmektedir. 
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9. Riskler 

En büyük riskimiz kullanılan ekipmanlar nedeniyle ürünümüzün benzer ürünlere göre bir 

miktar pahalı oluşuşudur. Ancak işlevi nedeniyle son kullanıcılara bu durumun ciddiyeti 

anlatılabilirse bu bedeli seve seve ödeyebilecekleri öngörülmektedir. 

 

Çalışma sırasında yaralandığımız birçok kaynak bulunmaktadır.  
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