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Özet: Günlük yaşamımızda yoğun olarak kullandığımız elektronik cihazlar; bilgisayar, 
televizyon, cep telefonu, kablosuz iletişim sistemleri vb. vücudun manyetik alanları ile yer 
kürenin manyetik alanı arasındaki uyumu bozmaktadır. Çünkü insanlığın kullanımına girmiş 
bu aletlerin elektromanyetik alanları, insan vücudundaki elektromanyetik alanlardan ve doğal 
çevre alanlarından çok daha fazladır. Gittikçe kullanımı yoğunlaşan elektronik cihazlar, 
ortamdaki sinyal yoğunluğunu daha da artırmaktadır. Bilgisayar öğretim alanlarında zorunlu 
olarak bulunması gereken eğitmen ve öğrenci; bilgisayar kasası, ekran, elektrik kabloları, 
kablosuz modem, vb. gibi elektronik cihazların, yaydığı elektromanyetik dalgalara maruz 
kalmaktadır. Biz, örnek çalışma olarak, Dokuz Eylül Bilgisayar Mühendisliği’nde bilgisayar 
dersliği olarak kullanılan laboratuvar ortamındaki, elektrik ve manyetik alanların ölçümlerini 
yaptık. Bu bildiride, bu ölçümlerin sonuçlarını ve yasal sınırların neler olduğunu, bilgisayar 
ortamlarındaki elektromanyetik alanların verebileceği zararların neler olduğu sunduk. 
Bilgisayar laboratuvarlarındaki elektromanyetik alanların zararlarını, en aza indirgeyecek 
şekilde laboratuvarların nasıl tasarlanması gerektiği konusunda önerilerde bulunduk. 
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Harmful Effects of Electromagnetic Fields We Are Exposed In 
Computer Labs and Suggestions for Solution  
 
Abstract: Electronic devices such as computers, televisions, mobile phones and wireless 
communication systems which we commonly use in our daily life damage the balance between 
the magnetic fields of the body and the magnetic field of the earth. This is because 
electromagnetic fields of these devices are more numerous than the ones in the human body 
and natural environment. With the increasing use of these electronic devices, the signal density 
in the surrounding is also increasing. Instructors and students who are inevitably present in 
computer education environments are exposed to the electromagnetic waves emitted by 
electronic devices such as computer case, screen, electric cables, wireless modem etc. As a 
sample study, we carried out some measurements on the electric and magnetic fields formed in 
the laboratory environment which is used as a computer class in the department of Computer 
Engineering of Dokuz Eylül University. In this paper, we presented the results of these 
measurements and the legal limits, and what are the possible harms to be brought about by 
these electromagnetic fields. We made proposals about how computer laboratories should be 
designed in such a way as to minimize the harmful effects of electromagnetic fields in these 
laboratories. 
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