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ELEKTROMANYETİK ALANA DİKKAT: EN FAZLA ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR, 

KANSERE KADAR GÖTÜREBİLİR  

Çocuklar için vazgeçilmez olan parkların, oyun alanlarının, hatta yaşadığımız evin 

çevresinde bulunan yüksek gerilim hatları tehlike saçıyor. Buralarda oluşan 

elektromanyetik alanın kanser başta olmak üzere birçok hastalığı tetiklediğini söyleyen 

elektronik teknolojisi öğretim görevlisi Nevzat Yağız Tombal, "Beyin fonksiyonlarında 

gerilik ya da bazı fonksiyonların yavaşlaması gibi sıkıntılar görülmekte. Yakın vadede 

algı bozukluğu, kaygı ve stres gibi durumlara da yol açtığı biliniyor” dedi. 

Ailecek gezebildiğiniz yeşil alanlar, çocukların gitmekten sıkılmadığı parklar, 

oturduğunuz ev ya da çalıştığınız iş yerinin konumu sağlığınızı tehlikeye sokabilir. 

Çocukların parkta oyun oynarken çatırdayan kazakları, diken diken olan saçları bazı 

tehlikelerin habercisi olabiliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 

Öğretim Görevlisi Nevzat Yağız Tombal, bu alanların çocukların sosyalleşmesi 

açısından önemli olduğunu vurguladı ve tehlikelere karşı da ebeveynlere tavsiyelerde 

bulundu. Tombal, “Genel olarak malzemeden kaynaklı olan statik elektrik buna neden 

olabilir. Bir diğeri de ne yazık ki bazı park ve bahçelerde, yerleşim yerlerinin çok 

yakınında bulunan yüksek gerilim hatlarıdır. Bu iki faktör çocuklarımız için önemli bir 

tehlike oluşturuyor. Elektromanyetik alan oluşan yerlerin insan sağlığına zararlı 

olabileceği konusunda birçok araştırma var. Özellikle çocuklar için daha büyük 

sıkıntılar olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı. 

YÜKSEK GERİLİM HATTI İLE MESAFE SINIRINA UYUN  

Çocukların metabolizmasının yetişkinlerden daha hızlı çalıştığı için daha çok 

etkilendiklerine vurgu yapan Tombal, “Metabolizmalarının yüksek çalışması sebebiyle 

elektromanyetik alandan yetişkin bireylere göre daha fazla etkileniyorlar. 

Elektromanyetik alan beyine çocuklarda daha fazla nüfuz eder. Yüksek gerilim hattına 

8-10 metre uzaklıktaysanız sınır değerlerin üstünde bir radyasyona maruz 

kalıyorsunuz. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı çalışmalar mevcut. Bu 

çalışmalara göre elektromanyetik alana maruz kalan çocukların ilerleyen zamanlarda 

DNA hasarı, Alzheimer gibi; beyin fonksiyonlarında gerilik ya da bazı fonksiyonların 

yavaşlaması gibi sıkıntılar görülmekte. Bunun dışında yakın vadede algı bozukluğu 

gibi, kaygı ve stres gibi durumlara da yol açtığı biliniyor” dedi.  

ELEKTROMANYETİK ALAN ÇOCUKLARDA BEYNİN 4/3’ÜNE NÜFUZ EDİYOR 

Elektromanyetik alana maruz kalan çocuğun gelişiminin de etkilendiğini dile getiren 

Tombal, “Bunun sonucunda uzun vadede farklı beyin hastalıklarına, metabolizma 

hastalıklarına neden olabiliyor. Çocukların kafatası kalınlığı yetişkinlere göre daha 

incedir. Bir yetişkin bireyde 2 milimetre olan kafatası kalınlığı 10 yaşındaki çocukta 1 

milimetre, 5 yaşındaki çocukta 0,5 milimetredir. Dolayısıyla elektromanyetik alan ^ 
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beyine çocuklarda daha fazla nüfuz eder. Aynı elektriksel kirlilik yetişkin bireyde beynin 

4’te 1’ine nüfuz ederken, çocukta 4’te 3’üne nüfuz edebilir” ifadelerini kullandı. 

ELEKTRİĞİN FAZLALAŞMASI BEYİN AKTİVİTELERİNE HASAR VERİYOR 

Z kuşağı ile X ve Y kuşağı arasında birçok fark olduğunu ifade eden Tombal, “Bu kuşak 

teknoloji ile birlikte büyüdü. Bunun olumlu ve olumsuz tarafları var. Şu an çocuklarda 

sıklıkla görülen koordinasyon eksikliği, algıda eksiklik, tatminsizlik, bir şey 

beğenmeme, kolaya kaçma, her şeyi hazır isteme gibi olumsuz özellikleri yeni nesil 

çocuklarda görüyoruz. Yaşam alanlarında elektriğin fazlalaşması sayesinde bu 

çocukların beyin aktiviteleri hasar görüyor. Bu yüzden de bazı psikolojik sıkıntılar da 

ortaya çıkıyor olabilir” dedi. 

YÜKSEK GERİLİM HATLARINA DİKKAT: LÖSEMİ ORANINI ARTIRIYOR 

Özellikle yüksek gerilim hatları altında ya da civarlarında yerleşim yerlerine ya da 

çocuk oyun alanlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Tombal, yapılan 

çalışmalardan bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Yaşam yeri yüksek gerilim hattının 200 metre yakınında olan çocuklarla yapılan bir 

çalışma var. Bu çalışmaya göre yaşam yeri civarında elektromanyetik alan olmayan 

çocuklara nazaran, yaşam yeri yüksek gerilim hattının 200 metre yakınında olan 

çocuklarda lösemi oranının 2,6 kat arttığı görülmüş. Aynı çalışma bu sefer 200 ila 600 

metre mesafelerde oturan çocuklar üzerinde yapıldığında burada 2,2 kat arttığı 

görülmüş. Elektromanyetik alanın biz kansere etki eden bir faktör olduğunu biliyoruz. 

2011 yılında elektrik alan şiddetini genel olarak radyasyonu 2B sınıfına aldı. Bu olası 

kansere etki eden sınıftır. Bu konuda birçok araştırmacı bunun artık 2A kategorisine 

yani kesinlikle kansere etki eden kategoriye alınması konusunda hem fikir.” 

PARK ZEMİNLERİ ÖNEM TAŞIYOR 

Park ve bahçelerin konumlarıyla ilgili belediyelere de çok fazla iş düştüğünü söyleyen 

Tombal, buralarda ölçümlemelerin iyi yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

Tombal, “Park zeminleri çok önemli. Yalıtkanlar da elektriği iletir. Elektromanyetik alan 

da, statik elektrik de böyle oluşuyor. Hava da elektriği iletiyor fakat çok yüksek miktarda 

bir akım olmalı ki insan vücuduna zarar verecek düzeyde gelsin. Bununla alakalı çocuk 

parklarında özellikle son dönemde belli çalışmalar yapılıyor. Yeni yapılan çocuk 

parklarının önemli bir kısmında zemin yalıtkan madde ile kaplıdır. Eskiden yapılan 

çocuk parklarında genellikle demir malzemeler kullanılırdı. Demir iletken bir maddedir 

ve dolayısıyla bu elektrik alan şiddeti ve statik elektriği daha fazla açığa çıkmasına 

sebep olurdu. Şuanda plastik malzemeler kullanılıyor, doğru bir tercih olabilir ancak 

yalıtkan malzemelerin içinde de bazı iletken malzemeler söz konusu olabiliyor.  
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Özellikle bu noktalardan elektrik çarpmaları gibi küçük zararlar çocukların başına 

geliyor. Plastiğin statik elektrik etkisinden dolayı sık görülen manzaralar vardır. 

Çocukların saçlarının dikenleşmesinin önceki sebepleri de vardır. Her çocukta 

olmamasının da bir sebebi var. Çocuk belki de evdeki ortamından ya da okuldaki 

ortamından zaten elektrik yüklü olabilir” diye konuştu. 

EKONOMİ, FİNANS VE YÖNETİM KONFERANSI ÇEVRİMİÇİ YAPILDI  

Küresel pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 4’üncü Uluslararası 

Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı son buldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 

ve İngiltere'nin The West of England Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen 

konferansta, uluslararası katılımcıların ekonomi, finans ve işletme yönetimi alanlarında 

küresel sorunlar ve gelişmeleri değerlendirme, görüş ve araştırmalarını paylaşma 

olanağı bulduğu duyuruldu.  

İstanbul Gelişim Üniversitesi konferansla ilgili yaptığı açıklamada, "21. Yüzyılın 

Fırsatları ve Tehditleri: Dijitalleşme ve İklim Değişimi" temalı Gelişim – Uwe 4’üncü 

Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı, uluslararası katılımcıların aralarında 

geliştirdiği akademik ilişkiler sayesinde gerek araştırma alanında gerekse iş hayatında 

iş birliği yapmalarına da olanak sağlıyor” ifadelerine yer verdi.  

İGÜ konferansta ele alınan bazı başlıklar ise şöyle duyurdu;  

“Merkez Bankacılığı, Uluslararası Mali Piyasalardan Fon Temin Etmek, Ekolojik 

Ekonomi Ve Göstergeler, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik İşbirliği, Finansal 

Piyasalar Ve Ekonomik Kalkınma, Küresel Kriz Işığında Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, 

Sürdürülebilir Ekonomi, Refah Ekonomisi”  

“OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR FOTOĞRAFI MOBİL CİHAZLARLA ÇEKİYOR”  

Okul öncesi 60-72 aylık çocukların fotoğrafı tanıma ve üretme yetkinliklerini inceleyen 

Öğr. Gör. İbrahim Tarkan Doğan yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya 

göre çocukların yüzde 75’i daha önce fotoğraf çektiğini belirtirken, çocukların yüzde 

66’sı fotoğrafı mobil cihazlarla çektiklerini, yüzde 63’ü de mobil cihazlarla daha güzel 

fotoğraf çekildiğini ifade ediyor.  

Çocukların sadece yüzde 8’inin ailelerinin fotoğraf makinesini kullandığını belirten 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Öğr. Gör. İbrahim Tarkan Doğan, “Çocukların yüzde 

47’si fotoğrafın çekilme nedenine ilişkin kendi gerekçelerini içeren cevaplar verse de, 

sadece yüzde 2’si fotoğrafın hatırlamak için çekildiğini ifade ediyor. Çocukların yüzde 

75’i daha önce fotoğraf çektiğini belirtirken, çocukların yüzde 66’sı fotoğrafı mobil 

cihazlarla çektiklerini, yüzde 63’ü de mobil cihazlarla daha güzel fotoğraf çekildiğini 

söylüyor” diye konuştu.  
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Araştırma kapsamında çocuklara uygulanan atölye programı hakkında konuşan 

Doğan, “Çocukların yüzde 87,2 başarı oranına ulaştı. Bu oran, okul öncesinde 

fotoğrafçılık atölye çalışmasıyla, çocukların maruz kaldıkları görselleri ve fotoğrafları 

nitelik bakımından ayırabilme gücünü kazanabildiklerini ve tüketici konumun yanı sıra 

üretici konuma geçebildiklerini gösterir nitelikte. Okul öncesinde fotoğraf ve 

fotoğrafçılık eğitimine ilişkin yapılacak çalışmaların sayıca artırılması okul öncesi 

eğitimin niteliğinin artırılmasına da önemli katkı sağlayacaktır” dedi.  

Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:  

“Çocukların yüzde 31,9’u fotoğraflarını fotoğraf makinesiyle çektiğini; daha önce hiç 

fotoğraf çekmediğini ifade eden çocukların yüzde 94,1’i fotoğraf çekmek istediğini; 

yüzde 27,5’i fotoğrafın fotoğraf makinesiyle daha güzel çekilebileceğini düşündüğünü; 

yüzde 34,8’i fotoğraf makinesi kullanmayı bildiğini; yüzde 74,0’ü birlikte yaşadığı 

büyüklerinin cep telefonuyla fotoğraf çektiğini ifade etmiştir. Çocukların yüzde 23,0’ü 

“daha güzel görünmek için”, “yüzde 10,0’u bakmak için”, “yüzde 9,0’u göstermek için”, 

“yüzde 5,0’i mutlu olmak için” fotoğraf çektiklerini ifade etmişlerdir. Çocukların yüzde 

91,3’ü daha güzel fotoğraf çekmek için ders almayı istediklerini belirtmişlerdir.”  

“ARAŞTIRMALAR YOK DENECEK KADAR AZ”  

Türkiye’de okul öncesinde fotoğraf ve fotoğrafçılığa ilişkin araştırmaların yok denecek 

kadar az olduğunu ifade eden Doğan, “Yurt dışındaki örneklerine bakıldığında ise ilgili 

literatüre katkı sağlayacak çeşitli araştırmalara rastlanıyor. Bu anlamda öncelikle okul 

öncesinde verilecek fotoğrafçılık eğitiminin çocukların bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 

kazanımlarına etkisinin incelenmesinden başlanarak bu alandaki yurt içi literatürün 

nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmesi sağlanabilir. Fotoğrafçılık atölyelerine katılan ve 

katılmayan çocuklar arasındaki sosyal beceri farkları veya sosyal – çevresel 

problemlere yönelik farkındalık farkları araştırma konusu yapılabilir” dedi.  

“PEDAGOJİK BİR ARAÇ OLARAK İNCELENEBİLİR”  

Okul öncesinde fotoğraf ve fotoğrafçılığın pedagojik bir araç olarak incelenebileceğini 

belirten ve önerilerde bulunan Öğr. Gör. Doğan açıklamalarını şöyle sonlandırdı:  

Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarının program geliştirme derslerinde etkinlik 

tasarlama becerilerinin yanında sanat atölyelerinin nasıl tasarlanacağına ilişkin 

kapsam ilave edilebilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının müfredatına temel ve ilgiye 

göre ileri seviyelerde farklılaştırılarak tasarlanmış fotoğrafçılık atölyesi öğretim 

programları eklenebilir. Aile eğitimi kapsamında okul öncesi çocukların bakım 

verenlerine fotoğraf farkındalığı ve basit fotoğraf çekme eğitimleri düzenlenebilir.” 
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DR. ALİYEV: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEFALARCA FRANSA’NIN 

OYUNLARINI BOZDU  

Fransa’nın İslamofobiyi körüklemekle aslında Erdoğan nefretlerini perdelemeye 

çalıştığını ifade eden Dr. Behlül Aliyev, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede defalarca 

Fransa’nın oyunlarını bozması ve Türkiye’nin rolünü dünya çapında kabul ettirmesi 

bazı batılı sömürgeci liderlerde Erdoğan’ın şahsına nefret yarattı” dedi.  

“ERDOĞAN NEFRETİNİ PERDELEMEKTE”  

Charlie Hebdo’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını, son 

dönemde Fransa’yla yaşanan stratejik krizin üzerine Erdoğan nefretini perdelemeye 

yönelik bir adım olduğuna vurgu yapan Dr. Aliyev, “Erdoğan’ın bölgede defalarca 

oyunlarını bozması, Türkiye’nin rolünü dünya çapında kabul ettirmesi bazı batılı 

sömürgeci liderlerde Erdoğan’ın şahsına nefret yarattı. Alacakları her kararda 

Erdoğan’ı karşılarında bulmaları da bu nefreti her gün daha fazla körüklüyor. Son 

karikatür krizinde de ilk tepki veren Erdoğan’ın olması ve akabinde farklı ülke 

liderlerinin cesaret bularak tepkilerini ortaya koyması, Erdoğan’ın şahsına karşı 

saldırıları da artırmış oldu. Karikatürlerin hedefinde tepki veren diğer ülke liderlerinin 

değil de sadece Erdoğan’ın olması bunu kanıtlar nitelikte. Fransa’nın başını çektiği 

bazı ülkeler İslamofobiyi körüklemekle aslında Erdoğan nefretini perdelemeye 

çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.  

“MACRON FRANSA’DA MEDENİYETLER ÇATIŞMASI GÖRÜYOR”  

Fransa’da yaşanan ve uluslararası boyuta taşınan karikatür krizinin aslında daha 

önceden hazırlanan provokasyon olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nden Dr. Behlül Aliyev “Fransa’da çıkan karikatür krizinin fitili aslında 2 

Eylül’de Charlie Hebdo dergisinin asla pes etmeyeceklerini, faaliyetlerine devam 

edeceklerini beyan eden açıklama yapması ateşledi. 2015’te dergiye yapılan silahlı 

saldırıdan sonra ilk kez böyle radikal açıklama yapan dergi politikası aslında önceden 

hesaplanmış bir olaydı. Okulda küstah karikatürlerin gösterilmesi ve akabinde işlenen 

cinayetten sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un olayı ifade özgürlüğü 

kapsamında değerlendirmesinden ziyade yaptığı ikinci vurgu daha manidar. Macron 

bunu Fransa’nın varoluşsal bir savaşı olarak adlandırdı ve savaşı kazanana kadar pes 

etmeyeceği belirtti. Fransa’da giderek artan Müslüman nüfusu ve bazı gettolarda 

devletin kontrolünü kaybetmesini Macron hükümeti, kritik bir durum ve Fransa’nın 

geleceği için tehdit olarak görmekte. O yüzden, bu medeniyetler savaşında daha 

önceden belirlenen hem sol hem radikal sağın talep ettiği değişiklikleri uygulamak için 

meşru zemin arayışında. Öğretmen Paty’nin katlinin ardından aynı karikatürlerin kamu 

binalarına yansıtılması ve bazı protesto gösterilerinin ardından ülkede "radikal İslam 

ile mücadele" adı altında yeni yasa tartışmaları da başlamış oldu” diye konuştu.  



  

 

Basın Bülteni 
26 – 30 Ekim 2020 

 

“FRANSIZ LAİKLİĞİ KENDİNE HAS MODEL”  

Fransa modeli laikliğin diğer Avrupa ülkelerinden farklı ve çok daha katı olduğunu 

belirten Sosyolog ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Behlül Aliyev, “Laikliğin hem 

teorik hem uygulama bazında her ülkeye has ayrı modelinin olduğunu biliyoruz. Fransa 

bunların arasında en katı uygulama yapan ülkelerden. Örneğin, Fransa AB ülkeleri 

arasında devlet okullarında din derslerinin verilmediği tek ülkedir diyebiliriz. Ayrıca 

devlet okullarında dikkat çekici her türü dini semboller yasaktır. Diğer AB ülkelerinde 

farklı olarak kamuya açık yerlerde kadınların çarşaf ve peçe giymeleri, plajlarda 

haşema giyimi yasaklanmış, bu yasaklara uymayanlar için para cezaları 

uygulanmaktadır” dedi. 

  


