
Mobil iletişim el kitabı:  
Yararlı öneriler ve bilgiler



Hangi cep telefonu, bana uygundur?
Doğru cep telefonu seçimi, kendi ihtiyaçlarınız kadar kişiseldir. Bir 
cep telefonu satın alırken bu nedenle, cihazın teknik verileri ve 
fonksiyonları hakkında tam olarak bilgi edinin ve karşılaştırın. Her 
şeyden önce kullanım kolaylığına (konuşma ve tuş seçimi, kısayol 
fonksiyonları, bellek kapasitesi), akü şarj süresi ve menziline dikkat 
edin. Ve, ilave donanım olanakları ile ayrıca kendi ihtiyacınıza uy-
gun olan tarife hakkında bilgi edinin.

Cep telefonumun bakımını nasıl yaparım?
Cep telefonları, bakımı kolay ve çoğunlukla sağlam cihazlardır. Buna 
rağmen: Cihazı nemden, çok güçlü güneş ışınlarından, dondan ve 
kumdan sakının. Cep telefonuyla birlikte uzun süre yoldaysanız, ek-
randaki çizilmeleri de önleyecek olan bir koruyucu kılıf içine yerleşti-
rin. Cihazı ilk devreye alma sırasında yaklaşık 14 saat boyunca kesin-
tisiz şarjda tuttuğunuz takdirde, yeni akü daha uzun süre görev ya-
par. Eski tip mobil telefonlarda aküyü daima, cep telefonunuz ilgili 
şarj sembolünü gösterdikten sonra şarja bağlamaya özen gösterin.

CEP TELEFONUNUZLA 
İLGİLİ ÖNERİLER & PÜF 

NOKTALARI
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Wussten Sie schon, 
wie Ihr Handy funktioniert und was 

es morgen alles kann?

Cep telefonum, yurt dışındayken neler yapabilir?
Cep telefonunuzu yurt dışında nasıl kullanabileceğiniz, cihazınıza ve 
ayrıca servis sağlayıcınızın sunduğu koşullara bağlıdır. Böylece, yurt 
dışında nerelerde telefon edebileceğiniz, Dual- ya da Tri-band özellik-
lerinden ortaya çıkmaktadır. Bugün artık bütün cep telefonlarında en 
azından bir Dual-band bulunmaktadır. Bu da, fonksiyonlarını iki farklı 
frekans aralığında yerine getirmeleri anlamına gelmektedir. Cep telefo-
nunuzu Avrupa ülkelerinde çalıştırdığınızda, otomatik olarak en güçlü 
olan mobil telefon şebekesini arar. Hatta Tri-bandlı bir cihaz, üçüncü bir 
frekans üzerinden de çalışır. Böylece, ABD de dahil olmak üzere, dünya 
çapında telefonlaşabilirsiniz. Servis sağlayıcınız sizi, yurt dışındaki ilgili 
koşullar hakkında bilgilendirir.

WAP, Bluetooth, WLAN ardında neler yatmaktadır?
Cep telefonu satın alırken, birçok kısaltma ile karşılaşırsınız. „WAP“, 
fotoğraflar ve grafikler gibi internet içeriklerini cep telefonunuzda 
görebilmenizi sağlayan bir veri protokolüdür. „Bluetooth“, cep te-
lefonu veya bilgisayar gibi farklı cihazları kablosuz olarak birbiri-
ne bağlayan bir iletişim tekniğidir. Böylece bu cihazlar arasında, 
kablosuz olarak veya direkt görüş alanı dışındayken veri aktarımı 
yapılabilir. „WLAN“ denince cep telefonları, Notebook’lar veya 
Smartphone’lar gibi mobil kullanım cihazları için, geniş bandlı ve 
hızlı bir internet bağlantısını mümkün kılan yerel, sınırlı iletişim 
şebekeleri akla gelir. 

Bunu biliyor muydunuz ...
Birçok Alman yanında sürekli  

olarak ne taşıyor?
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Cep telefonunuz – seyyar büro mu?
Bir seyyar büro, çalışmayı daha esnek ve kolay hale getirir. Cep te-
lefonunuz seyyar büro olarak, üzerinizden birçok yükü alır. Şahsi 
yazı masanız daima yanıbaşınızdadır. Cep telefonu, Notebook, 
PDA (Personal Digital Assistant) veya bir Smartphone yardımıyla 
fakslarınızı gönderebilirsiniz, internette mobil sörf yapabilirsiniz, 
E-Mail‘lerinizi gönderebilir ve alabilirsiniz. Aynı zamanda, ekibiniz-
le seyyar olarak birlikte çalışmanız da mümkündür. UMTS-uyumlu 
cihazlar, aynı zamanda televizyon yayınlarını alabilir ve video konfe-
ranslar düzenleyebilir.

Gerçekte UMTS ne anlama gelir?
UMTS, Universal Mobile Telecommunications System kısaltmasıdır 
ve geniş bandlı bir mobil iletişim standardıdır. UMTS sayesinde mo-
bil iletişim, daha hızlı ve çok yönlü hale gelmiştir. Bu sayede UMTS 
ile, büyük veri miktarlarını saniyeler içinde aktarabilir ve örneğin yerel 
bilgilendirme servisleri, örn. kazalarda yer bildirme sistemleri veya 
videolu telefonlaşma gibi destek sağlayıcı birçok mobil hizmetten 
yararlanabilirsiniz. UMTS, GSM (Global System for Mobile Commu-
nications) standardının geliştirilmiş halidir. Bugün halen, daha yük-
sek veri aktarma oranları sunacak olan LTE (Long Term Evolution) 
ile, geleceğin mobil telefon standardı test edilmektedir.

Bunu biliyor muydunuz ...
Cep telefonunuz nasıl  

çalışıyor ve yarınlarda neler  
yapabilecek?

Mobil iletişim şebekeleri nasıl çalışıyor?
Her durumda ve her zaman rahatlıkla cep telefonunuzdan ko-
nuşabilmeniz için şebeke, çok sayıda mobil iletişim anteninden 
oluşmaktadır. Mobil iletişim şebekeleri, aynı bir sinir sistemi gibi 
çalışmaktadır. Her anten, kapsama alanı olarak anılan, belirli bir 
bölge dahilinde etkimektedir. Cep telefonunuzdan konuştuğunuz-
da, telefon sinyali en yakın mobil telefon baz istasyonuna gider. 
Konuşmanız oradan, bir çeşit beyin gibi işlev yapan bir merkezi 
bilgiişlemciye gönderilir. Bu, açık olan bütün cep telefonlarının bu-
lunduğu yeri algılar ve sinyalinizi, tam olarak konuşacağınız kişinin 
bulunduğu kapsama alanına aktarır. Buraya ait olan anten de, tele-
fon sinyalini o kişinin cep telefonuna gönderir.

Neden sık dağılımlı bir şebeke daha yararlıdır?
Mobil iletişim antenleri olmaksızın, cep telefonunuzdan konuşa-
mazdınız. Sık dağılımlı bir şebeke, çok sayıda cep telefonu kullanıcı-
sının, sadece sınırlı olarak kullanıma sunulmuş bulunan frekanslarla 
beslenmesi için zorunludur. Üstelik aynı frekanslar, sadece belirli 
mesafelerde kullanılabilir. Ne kadar çok istasyon tesis edilmişse, is-
tasyon başına ihtiyaç duyulan güç de o oranda az ve elektromanyetik 
alanlar da o ölçüde zayıf olur. Yakınınızda bir anten bulunduğunda, 
sizin cep telefonunuz da daha az güçle gönderir.

CEP TELEFONUNUZ  
VE TEKNİK
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Elektromanyetik alanlar nedir?
Elektromanyetik alanlar, her gün ve her zaman çevremizi sarmakta-
dır. Doğada bu tip alanlar güneş ve benzer şekilde hava koşulları 
veya kuzey ışıkları nedeniyle oluşmaktadır. İnsanlar tarafından tek-
nik olarak üretilen alanları, elektriğin kullanıldığı her yerde bulabilir-
siniz. Elektrik tesisatlarında ve ister televizyon, ister radyo, mikro-
dalga, bilgisayar gibi her cihazda veya otomobilinizde. Mobil ileti-
şimde elektromanyetik alanlar, sinyal aktarımı için kullanılmaktadır. 
Bunlar pratikte çok düşük miktardadır ve insan vücuduna zarar ve-
remezler.

Mobil iletişim alanlarıyla ilgili talimatlar var mıdır?
Mobil iletişim sırasında ortaya çıkan alanlarla ilgili olarak, önerilen 
uluslar arası sınır değerler bulunmaktadır. Bunlar, örn. Dünya Sağlık 
Organizasyonu tarafından yapılan çok kapsamlı araştırmalar esas 
alınarak belirlenmiştir. İlk AB ülkesi olarak Almanya, henüz 1996 yı-
lında yasal düzenlemeler oluşturmuştur. Bu sınır değerler, bir güven-
lik katsayısı ile teçhiz edildikleri için, çocuklar veya hastalar gibi özel 
hassasiyetteki insanları da korumaktadır. Bunlar, tıp gözüyle bakıldı-
ğında biyolojik anlamda sakıncasız görülen değerlerin çok altındadır. 
Hatta direkt bir mobil iletişim anteninin altında yaşayan insanların 
bile, endişe duymalarına gerek yoktur. Sınır değerlerin burada bile – 
hatta kural olarak çok belirgin şekilde – altında kalınmaktadır.

Bunu biliyor muydunuz ...
Güneşin, hava koşullarının ve  
cep telefonunun arasındaki  

ilişki nedir?

Ölçüm incelemeleri, mobil iletişim alanları  
hakkında ne demektedir?
Bir mobil telefon vericisi devreye alınmadan önce, Federal Elektrik, 
Gaz, İletişim, Posta ve Demiryolu Şebekeleri Kurumu, bir kurulum 
yeri belgesi düzenlemek zorundadır. Buna ilave olarak Federal Şe-
bekeler Kurumu, sınır değerlere uyulduğunu düzenli olarak kontrol 
eder. Buradan yola çıkarak birçok eyalet, bağımsız ölçüm incelemesi 
yaptırmaktadır. Sonuç: Sadece sınır değerlere uyulmakla kalmayıp, 
kural olarak sadece bir oran dahilinde kullanılmaktadır. IZMF’nin 
talebi üzerine gerçekleştirilen TÜV ölçümleri, mobil telefon vericile-
rinin emisyonlarının minimumda kaldığını göstermektedir.

Mobil iletişim alanlarının, üzerimdeki 
etkileri nasıldır?
Mobil telefonlaşma sırasında elektromanyetik alanlar, vücudun üze-
rine etkir. Bunların maksimum yüksekliği, yasal olarak sınırlandırıl-
mıştır. Mobil telefonlar için spesifik absorpsiyon oranı (SAR), vücut 
dokusunun beher kilogramı başına 2 Watt’ın üzerine çıkamaz. Mev-
cut cep telefonlarının farklı SAR değerlerini, internette www.izmf.de 
veya Federal Radyasyondan Korunma Kurumu’nun (BfS) www.bfs.de 
adresinden elde edebilirsiniz. Sınır değerlere uyulduğu sürece, mobil 
iletişim nedeniyle hiç bir sağlık tehlikesi bulunmamaktadır.

MOBİL TELEFON  
VE ÇEVRE SAĞLIĞI



Bunu biliyor muydunuz ...
Cep telefonunuz için hangi  

SAR değerleri geçerlidir?

Cep telefonlarında hangi güvenlik standartları  
geçerlidir?
Cep telefonları Almanya’da ve Avrupa’da, EN 50360 standartı uya-
rınca, İyonlaştırmayan Radyasyona Karşı Korunma Komisyonu’nun 
(ICNIRP) tavsiyeleriyle örtüşen SAR değerlerine uyumlu olmalıdır. 
SAR, „Spesifik absorpsiyon oranı“ anlamına gelmekte olup, radyo 
dalgalarının vücut tarafından emilmesiyle ilgili bir ölçüdür. Birimi, 
beher kilogram vücut dokusu başına Watt olarak belirlenmiştir. 
Cep telefonları için SAR sınır değeri, beher kilogram vücut dokusu 
başına 2 Watt’dır. Kullanılan cep telefonu modellerinin SAR değer-
leriyle ilgili bir dosya, IZMF internet sayfasından (www.izmf.de) 
indirilebilir.

Daha düşük SAR değeri olan bir cep telefonu 
daha mı güvenlidir?

SAR sınır değeri güvenlik nedenleriyle, bir biyolojik etkinin tesbit 
edilmeye başlanacağı eşiğin çok altındadır. Bu nedenle, SAR değer-
leri 2 Watt/kg sınır değerinin altında bulunan bütün cep telefonları, 
güvenli olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca belirleyici olarak gerçek 
absorbsiyon, iyi bir şebeke bağlantısının varlığına da bağlıdır. İyi 
bir şebeke bağlantısı (cep telefonunun ekranından okunabilir), cep 
telefonunun telefonlaşma için gerekli olan enerjiyi ciddi anlamda 
düşürmesi açısından önemlidir. SAR değerinin maksimum absorb-
siyonu, cep telefonu kulağa dayalıyken vermesi nedeniyle, gerçek 
absorbsiyon prensip olarak maksimumun çok altındadır.

SAR DEĞERLERİ

SAR değerleri nasıl ölçülür?
SAR ölçüm yöntemi, 2001 yılında standartlaştırılmıştır. Ölçme 
sistemi, insan başı şeklinde, 2 milimetre kalınlığındaki bir plastik 
kılıftan oluşmaktadır. Bunun içindeki bir sıvı ile, vücut dokusunun 
elektromanyetik özellikleri simüle edilebilmektedir. Bu baş şeklin-
deki kılıfın „kulağına“, mümkün olan maksimum güçle yayın yapan, 
test edilecek olan cep telefonu tutulur. Bir ölçme sondası, sıvının 
içindeki SAR’ın dağılımını belirler. Bu dağılımdan yola çıkılarak, 10 
gram doku üzerinden belirlenen SAR değerleri hesaplanır ve sınır 
değeriyle karşılaştırılır.

Araştırma ne diyor?
Federal Yönetim, „Mobil telefonlaşma ve sağlık“ konusundaki en 
yeni bilimsel bulguları, termik olan ve olmayan etkilerin de göz 
önünde bulundurulmasıyla birlikte, sürekli olarak kontrol etmek-
tedir. Haziran 2008’deki Alman Mobil Telefonlaşma Araştırma 
Programı’nın sonucuna bağlı olarak Federal Yönetim, Almanya’da 
geçerli olan sınır değerlerin bilimsel mevcut duruma göre, mobil 
telefonlaşmanın olası sağlık etkilerine karşı yeterli seviyede koru-
duğunu bildirmiştir. Aynı zamanda, araştırma ve belirleme önlem-
lerinin, özellikle uzun süreli etkiler alanında devam etmesini de 
gerekli olarak nitelendirmiştir.
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Bunu biliyor muydunuz ...
Cep telefonunuz, vahim bir  

durumda nasıl hayat kurtarabilir?

Acil durumda cep telefonum nasıl yardım edecek?
Cep telefonunu daima yanında taşıyan, daha güvenli yaşar. Çünkü 
cep telefonu, tehlikeli durumlarda acil yardım olarak hizmet edebi-
lir. Uluslar arası acil çağrısı olan 112 numarası önemlidir. Acil çağrı 
112 sadece Almanya’da değil, tüm Avrupa’da da fonksiyoneldir. İtfa-
iyeyi ve kurtarma hizmetini alarma geçirir. Acil çağrıyı, her cep tele-
fonundan ücretsiz olarak arayabilirsiniz. Temmuz 2009 itibariyle 
dikkat edilmeli: Almanya’da acil çağrı merkezine, sadece SIM kartı 
yerleştirilmiş olsa bile cep telefonundan erişebilirsiniz. PIN kodu 
veya ön ödemeli karta yükleme yapılması gerekli değildir. Yardım 
çağrınız direkt olarak ve saniyeler içinde, en yakın acil çağrı merke-
zine ulaşır.

Cep telefonumda hangi numaraların bulunması
gereklidir?
Vahim bir durumda en önemli numaralara derhal erişebilmeniz için, 
bunları kaydetmeniz gereklidir - hatta hemen şimdiden. 112 ve 110, 
itfaiye ve polisin ücretsiz acil çağrı numaralarıyla başlayın.  
Araç kullanıcıları ilave olarak, ücretsiz kaza ve arıza yardımını  
0800 NOTFON D (0800-668 36 63) kaydetmelidir. Tek bir çağrıyla, 
bütün yardım hizmetlerini talep edebilirsiniz. Hasar hemen,  
yetkili sigortaya bildirilir. Parasal konulardaki kayıplarda da, hızlı  
davranmak gerekir: Acil çağrı 116 116- aranır ve bir çok banka- ve 
kredi kartı ve ayrıca müşteri- veya mobil telefon kartları iptal edilir.

Acil-cep çağrısı: Ambulans nereye gitmeli?
Almanya’da acil çağrıların yarıdan fazlası, cep telefonu ile yapılmak-
tadır. Ancak sadece üç arayandan biri, bulunduğu yeri tam olarak 
bilmektedir. Bu gibi acil durumlarda cep telefonunuzla çok değerli 
dakikaları kazanabilir ve böylece hayat kurtarabilirsiniz. Bu nasıl ça-
lışmaktadır? Cep telefonunuz açık olduğunda, en yakın mobil ileti-
şim baz istasyonuyla sürekli kontak kurmaktadır. Böylece, bulundu-
ğunuz yer belirlenebilir ve yardım gönderilebilir - tabi sizin rızanız 
olması koşuluyla. 

Mobil iletişim, kronik hastalara nasıl yardım edebilir?
Mobil iletişim üzerinden uzaktan tıbbi yardım, „Telefon tıbbı“ ola-
rak adlandırılır. Özel cep telefonları, örn. kalp hastası gibi kronik 
hastalar için başarıyla denenmiştir. Özel cihazlar tüm zaman bo-
yunca, kan basıncı veya kalp atışı gibi hayati önem taşıyan beden-
sel fonksiyonları ölçer. Biyolojik veriler, mobil iletişim üzerinden bir 
kontrol merkezine gider. Verilerin endişe nedeni haline gelmesiyle 
birlikte, gecikmeden yardım gönderilir. Yararlananlar için bunun 
anlamı, daha fazla yaşam kalitesi ve daha büyük güvendir. Burada 
kamu yararı da gözetilmektedir. Çünkü telefon tıbbı gelecekte, sağ-
lık hizmetlerinde ciddi tasarruflara yol açacaktır.
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ACİL DURUMDA CEP  
TELEFONUNUZ
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Kalp pili: Neye dikkat etmeliyim?
Kalp pili taşıyıcıları da kesinlikle cep telefonu kullanabilir. Ancak, 
kalp pili ile cep telefonu arasında, 20 santimetrelik bir emniyet me-
safesi bırakmaya dikkat etmelisiniz. Bu her şeyden önce ihtiyaten 
yapılmalıdır, çünkü bugünlerde kullanılan kalp pillerinin büyük ço-
ğunluğu, cep telefonlarına karşı dayanıklıdır. Doktorunuza veya 
üreticiye, neye dikkat etmeniz gerektiğini danışın. Burada kesin 
olan bir şey vardır: Bu mesafeye uyulması halinde kalp pilinizin 
fonksiyonu, hiç bir şekilde etkilenmeyecektir.

Akaryakıt istasyonlarındaki cep telefonu yasağının
bir anlamı var mı?
Nadiren de olsa bugün hala, akaryakıt istasyonlarında cep telefonu 
yasağı tabelalarına rastlanmaktadır. Bir akaryakıt istasyonunda cep 
telefonundan kaynaklanan bir olay meydana gelmemişse de, bu-
nun ardında teorik bir neden bulunmaktadır. Çoğunlukla plastikten 
yapılan cep telefonu kapaklarındaki statik yüklenmeler nedeniyle, 
metal parçalarla temas etmeleri halinde, yanabilen karışımları veya 
buharları tutuşturabilecek olan kıvılcımlar ortaya çıkabilir. Benzer 
şekilde, bir cep telefonunun yere düşmesi halinde, aküsü kısa dev-
re yapabilir. Bunların hepsi çok nadir olasılıklardır. Ancak bu konu-
da ne düşündüğünüzü bir tarafa bırakalım: Akaryakıt istasyonların-
daki cep telefonu yasaklarına uyun ve akaryakıt istasyonu işleticisi-
nin mekan hakkına saygı gösterin.

Direksiyonda cep telefonu: küçümsenen tehlike?
Telefon görüşmeleri, hoş sohbetten daha fazla önem taşır. Kendi 
dikkatinizi dağıtmaktasınız. Bu nedenle, araç sürerken telefon kiti 
olmadan cep telefonuyla konuşmak, 2001’den bu yana kanunen 
yasaklanmıştır. Seyir sırasında telefon – ister bir çağrıyı yanıtlamak 
için, ister bir çağrı numarası girmek için, telefonda konuşmak için 
veya bir SMS okumak ya da göndermek için olsun, elde tutulamaz. 
İncelemeler beynin, aynı zamanda araç sürmeyi ve telefonlaşmayı 
çok zor yönetebildiğini göstermiştir. Bu nedenle: Bu riski hiç bir 
şekilde küçümsemeyin!

Uçakta ve hastanede, cep telefonuyla konuşmaya
izin veriliyor mu?
Araştırmalar, prensipte modern tıbbi cihazların ve uçak elektroniği-
nin, cep telefonu manyetik alanlarına karşı yeterli derecede dayanıklı 
olduklarını göstermiştir. Bu sayede gitgide daha çok havayolu firma-
sı ve hastane, cep telefonu kullanımına izin vermeyi gözden geçir-
mektedir. Cihazların arızalanması gibi teknik sorunların önüne geç-
mek için, kısmi yasaklar geçerlidir. Böylece kliniklerde cep telefonları, 
yoğun bakım üniteleri gibi münferit bölümlerde yasaklanmaktadır. 
Lütfen bu tip uyarılara ve yasaklara dikkat edin!

Bunu biliyor muydunuz ...
Mobil telefonlaşma  

sırasında, nelere dikkat etmeniz  
gerekiyor?

CEP TELEFONLARI  
VE GÜVENLİK
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Bir SMS nedir? Neye dikkat etmeliyim?
Siz de hiç ara vermeksizin SMS, yani kısa yazılı mesajlar gönderen, 
cep telefonu kullanıcılarından mısınız? Yoksa henüz cep telefonuy-
la, iyi dostlara hiç „yazmadınız“ mı? SMS, Short Message Service 
anlamına gelmektedir ve maksimum 160 karaktere kadar metinle-
rin gönderildiği bir hizmettir. Ancak hiç unutmayın ki: Burada da 
ücretler söz konusudur ve „Mesajlaşmak“ da, araç sürerken tele-
fon kiti olmaksızın telefonlaşmak gibi yasaktır!

Cep telefonu faturalarımı nasıl kontrol altına 
alabilirim?
Burada belirleyici olan, kişisel telefonlaşma alışkanlıklarınızdır: Çok 
telefonlaşan biri misiniz, yoksa cep telefonunuzu sadece ara sıra 
mı kullanıyorsunuz? İlgili kişisel kullanım davranışlarına uyan çok 
sayıda tarife bulunmaktadır. Yani: Tarifeleri karşılaştırmak, giderleri 
düşürmeye yarar! Cep telefonu giderlerini sınırlamanın diğer bir 
alternatifi de, anıldığı şekliyle ön ödemeli kartlardır. Bu kartlarda – 
aynı telefon kartında da olduğu gibi – sabit bir alacak yüklenmiştir. 
Bu hak tükendiğinde, cep telefonu sahibi artık konuşamaz, ancak 
uzun bir süre daha kendi numarası üzerinden erişilebilir.

„Cep telefonu adabı“ ne demektir?
Bir opera temsilinde veya sinemada bir aşk filmi sırasında, cep tele-
fonunuzun çalmaya başlamasından daha utanç verici bir şey daha 
olabilir mi? Halkın arasındayken cep telefonunda konuşan herkes, 
çevresindekileri rahatsız edebilir. Burada herkes birbirine özen gös-
termeli ve cep telefonu görgü kurallarını – kısaca: „Cep telefonu ada-
bını“ – korumalıdır. Kurallar şunlardır: müzelerde, tiyatrolarda, ma-
tem yerlerinde ve kiliselerde cep telefonunuzu kapatın. Sese karşı 
duyarlı mekanlarda SMS mesajları gönderin, bunlar bilindiği üzere 
daha az ses çıkarmaktadır. Ve telefonlaşma sırasında mümkün oldu-
ğunca yavaş konuşun, çünkü telefon partnerinizle konuşuyorsunuz, 
yan masanızda oturanla değil – yoksa?

Eski cep telefonumu ne yapacağım?
Şimdiye kadar çok az cep telefonu sahibi, eski cihazlarını geri dönü-
şüm için iade etmiştir. Halbuki, usulüne uygun şekilde imha edile-
rek, çevreye verilen zarar azaltılabilirdi. Bir çok kişinin bilmediği: 
Elektrik- ve Elektronik Kanunu’nun (ElektroG) Mart 2006’da yürür-
lüğe girmesiyle birlikte, mobil telefonların ev çöpüne atılması yasak-
lanmıştır. Bunun yerine tüketicilere, eski elektrikli cihazlarını merke-
zi toplama istasyonlarına teslim etme yükümlülüğü getirilmiştir. 
Cihazlar buralardan, elektrikli hurdaları bedelsiz ve çevre sağlığına 
uygun şekilde imha edecek olan üreticilere geri gitmektedir. Yasal 
verilerden bağımsız olarak eski cep telefonunuzu, direkt mobil ileti-
şim şebekesi işleticinize de geri verebilirsiniz.

Bunu biliyor muydunuz ...
Cep telefonuyla, birlikte olduğunuz  

kişileri ve kendinizi nasıl daha  
fazla mutlu edebilirsiniz?

ODAK NOKTASI CEP  
TELEFONU
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Mobil iletişim konusunda beni kim bilgilendirecek?
Mobil iletişim konusunda, günlük cep telefonu kullanımınızla ve di-
ğer sorularınızla ilgili olarak size direkt yardımcı olabilecek güncel 
ve genel olarak anlaşılabilecek malzemeyi şebeke işleticilerinizden, 
yetkili makamlardan ve doğal olarak Mobil İletişim Bilgilendirme 
Merkezi’nden edinebilirsiniz. Ve hemen bu el kitabının sonundaki 
açıklamalara bir göz atın. Bu arada lütfen, oradaki sunumun küçük 
bir seçimden ibaret olduğuna ve hiç bir şekilde tümü yansıtma-
dığına da dikkat edin. Diğer kişisel tercihlerinizle ilgili çok sayıda 
açıklamanın bulunduğu kapsamlı listelere, www.izmf.de üzerinden 
erişebilirsiniz.

Cep telefonlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi kimden
alabilirim?
Cep telefonunuzla ilgili ilk yararlı önerileri ve püf noktalarını, bu 
broşürde bulabilirsiniz. Diğer sorularınız, ilgili şebeke işleticiniz 
veya cihazınızın üreticisi tarafından yanıtlanacaktır. Mobil iletişim-
le ilgili tüketici bilgileriyle ilgilendiğiniz takdirde, yetkili tüketici hak-
larını koruma merkezlerine baş vurabilirsiniz. Bunların yanı sıra 
cep telefonu ve sağlık konusunda Federal Çevre Sağlığı, Doğayı 
Koruma ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı (www.bmu.de) ve ayrıca 
Federal Radyasyondan Korunma Kurumu (www.bfs.de), haberler 
yayınlamaktadır.

İletişim daha nasıl iyileştirilir?
Dünyamız gitgide daha mobil olmaktadır. Her koşulda cep telefonu-
nuzdan erişilebilmeniz için, mobil iletişim şebekelerinin yapılanması, 
artan ihtiyaca uygun olmalıdır. Yeni cep telefonu vericileri bugün artık, 
işleticileri ile yerel yönetimler arasındaki yakın ilişki içinde kurulmak-
tadır. Çünkü Alman şebeke işleticileri, vatandaşları daha iyi bilgilen-
dirme amacıyla, hem yerel derneklerle hem de Federal Yönetimle an-
laşmalar yapmış bulunmaktadır. Bundan, cep telefonu kullanıcısı ve 
vatandaş olarak direkt yararlanmaktasınız.

Diyalog nasıl yoğunlaştırılabilir?
Yerel yönetimlerle ve tüketicilerle olan diyalog için, Temmuz 
2001’de Mobil İletişim Bilgilendirme Merkezi e.V. (IZMF) kuruldu. 
IZMF, vatandaşlarla görüşmeler yapmakta, cep telefonu ve sağlık  
konularındaki en yeni araştırma sonuçlarını veya güncel mahkeme 
kararlarını açıklamaktadır. Okullardaki açıklamalarla ilgili olarak, 
güncel eğitim malzemeleri ortaya çıkmıştır. Bu iletişim politikası 
sayesinde, daha iyi bilgilendirilmektesiniz. Federal Elektrik, Gaz, 
İletişim, Posta ve Demiryolu Şebekeleri Kurumunun yeni kurulum 
yerleri veri bankası sayesinde, bilgilendirme daha da iyileştirilmiştir.  
www.bundesnetzagentur.de üzerinden, Almanya’daki mobil iletişim 
kurulum yerlerini görebilirsiniz.

Bunu biliyor muydunuz ...
Mobil iletişim konusundaki  

en önemli muhataplar  
kimlerdir?
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DİYALOG İÇİNDE  
CEP TELEFONU



Mobil İletişim Bilgilendirme  
Merkezi nedir?
Mobil İletişim Bilgilendirme Merkezi e.V. (IZMF), mobil iletişim 
hakkındaki bütün temel sorularınızla ilgili muhatabınızdır: Mobil 
iletişim ve sağlık konularındaki güncel bilgi durumu nasıldır? Mo-
bil iletişim şebekelerinin kurulmasıyla ilgili olarak hangi kurallar 
geçerlidir? Mobil iletişimin teknik esasları nelerdir?

Bu ve diğer konuların bazı bakış açılarını, bu el kitabında ele alıyo-
ruz. Bununla, mobil iletişim hakkındaki ancak birkaç çarpıcı soru-
nun yanıtını verdiğimizin farkındayız. Başka bilgiler de sunabilmek 
için memnuniyetle hizmetinizdeyiz.

IZMF internet sayfasında, çok sayıda haber ve bilgi bulabilirsiniz. 
Burada sadece, bedelsiz olarak broşür ve diğer bilgilendirme mal-
zemesi siparişi vermeyeceksiniz. Bir simülasyondan yararlanarak, 
mobil iletişim antenlerinin yakınlarındaki elektromanyetik alanların 
şiddetini belirleyebilirsiniz. Ya da hemen hemen bütün güncel cep 
telefonunun SAR değerleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
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IZMF, mobil iletişimin kullanımı sırasındaki ortam yeterliliğinin 
belirlenmesini de sağlamaktadır. Mobil iletişim okul projesi saye-
sinde Bilgilendirme Merkezi, öğrencilerin, mobil iletişimin kullanı-
mı sırasındaki önemli yeterliliklerin belirlenmesi konusundaki he-
defe de ulaşmıştır. Bu proje hem çeşitli sınıflar için eğitim malze-
mesini, hem de öğretmen eğitimlerini kapsamaktadır. Ebeveynlerle 
birlikte çalışmalar için, özel malzemeler kullanıma sunulmuştur.

   IZMF linki:  
www.izmf.de

    IZMF okul projesi linki: 
www.schulprojekt-mobilfunk.de

Sorularınız için, ücretsiz destek telefon hattımızı 0800 - 330 31 33 
arayın (Pazartesi ila Cuma, saat 9 ila 18 arası).

Düzenli olarak, güncel bilgileri almak ister misiniz?
Bunun için, newsletter@izmf.de üzerinden ücretsiz e-Mail bülteni-
mize „mobilfunk spots“ abone olun.

Mobil İletişim Bilgilendirme Merkezi, mobil iletişim şebekesi 
işleticileri tarafından kurulmuş bulunan tescilli, kamu yararına 
çalışan bir dernektir.



    Alman Mobil İletişim Araştırma Programı 
Tel.: 030-18333-0 | E-Mail: epost@bfs.de 
Internet: www.emf-forschungsprogramm.de

   Sosyal Ekolojik Araştırma ve Eğitim Enstitüsü
 Tel.: 0511-473915-0 | E-Mail: mailbox@ecolog-institut.de   
 Internet: www.ecolog-institut.de 

   Elektro-Manyetik Çevre Uyumu Araştırma Merkezi (FEMU)
Tel.: 0241-808 70 07 | E-Mail: info@femu.rwth-aachen.de 
Internet: www.femu.de 

   Helmholtz Merkezi Münih – Alman Sağlık ve Çevre  
Araştırma Merkezi 
Tel.: 089-3187-0 | E-Mail: info@helmholtz-muenchen.de 
Internet: www.helmholtz-muenchen.de 

   Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü – Teknik Sonuçları Takdir  
ve Sistem Analizi Enstitüsü (ITAS) 
Tel.: 0721-608-0 | E-Mail: info@kit.edu 
Internet: www.itas.fzk.de

Cep telefonu hakkında bilgiler için 
online-siteler
Bu broşürdeki konulara dair yararlı öneriler ve ayrıca sunumlar ile 
tüketici açıklamalarını, örneğin şuralarda bulabilirsiniz:

 
  www.chip.de   www.heise.de/mobil/
  www.connect.de   www.teltarif.de/mobilfunk/
  www.fmk.at   www.vzbv.de
  www.inside-handy.de

 

Mobil iletişimle ilgili çalışmalar  
yapan bilimsel enstitüler
Araştırma sonuçlarını, her şeyden önce mobil iletişim ve  
sağlık konusundaki yayınları, örnek olarak şu kuruluşlardan edi-
nebilirsiniz:

   Federal Alman Parlamentosu Teknik Sonuçları Takdir  
Bürosu (TAB) 
Tel.: 030 -284 91-0 | E-Mail: buero@tab-beim-bundestag.de 
Internet: www.tab-beim-bundestag.de
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Mobil iletişim konularıyla ilgili daha fazla bilgiyi, örnek olarak şu 
resmi enstitülerden edinebilirsiniz:

   Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı (BMWi) 
 Tel.: 030-186 15-0 | E-Mail: info@bmwi.bund.de  
 Internet: www.bmwi.de

   Federal Çevre Sağlığı, Doğayı Koruma ve Reaktör Güvenliği 
Bakanlığı (BMU)  
Tel.: 01888-305 -0 | E-Mail: service@bmu.bund.de 
Internet: www.bmu.de 

   Federal Elektrik, Gaz, İletişim, Posta ve Demiryolu Şebekeleri 
Kurumu (BNetzA)  
Tel.: 0228-14 - 0 | E-Mail: poststelle@bnetza.de 
Internet: www.bundesnetzagentur.de

   Federal Radyasyondan Korunma Kurumu (BfS)    
Tel.: 030-18333-0 | E-Mail: info@bfs.de 
Internet: www.bfs.de 

   Radyasyondan Korunma Komisyonu (SSK)    
Faks: 0228-676 459 | E-Mail: info-ssk@bfs.de 
Internet: www.ssk.de
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Yayınlayan ve içerikle  
ilgili sorumlu olan:
Mobil İletişim Bilgilendirme  
Merkezi e.V. (IZMF) 
Hegelplatz 1 | 10117 Berlin 
Tel.: 030 - 209 16 98 - 0 
ücretsiz destek telefon hattı:  
0800 - 330 31 33 
Faks: 030 - 209 16 98 - 11
E-Mail: info@izmf.de
Internet: www.izmf.de
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