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MÜDAHİL

:ABDURRAHMAN DİLİPAK

KONU

:Müdahillik talebimin kabulü vesilesi ile suali mukadderlere cevap
sadedinde bilgi ve düşüncelerimi arz, sorular varsa cevaplamak ve
konuyla ilişkili olarak, konusu ile ilgili akademik kariyer sahibi uzman
kişiliği ile tanınan Prof. Dr. Şaban Selim Şeker’i tanık olarak
dinletme talebi ile ilgilidir.

AÇIKLAMALAR:
A)-GENEL DEĞERLENDİRME
1-26.6.2020 Tarihli MÜDAHİLLİK talebim mahkemenizce kabul edildiği için bugün huzurdayım.
Hazırladığım yazılı ifademi takdim ederken, aynı zamanda sözlü açıklamalarda da bulunmak,
sorularınız olurca cevaplamaya çalışacağım. Bunu, kendi ve ailem için yaşama içgüdüsü ile, ülkem
ve halkın için bir yurttaşlık görevi, insanlık için bir insanlık görevi, hatta, tüm canlı hayat için ve en
temelde ise “Hak namına” manevi bir görev olarak yapıyorum. Ve inanıyorum ki, “haksızlıklar
karşısında susanlar dilsiz Şeytandırlar” ve “Hiç kimse dünyada olup-bitenleri, görmezden,
duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir”. Bir gazeteci, bir STK sözcüsü, olarak
görevim “Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmak”tır.
Gazetecilik, aynı zamanda, mecazi anlamda “Kamu yararı” için çalışan, “Kamu avukatlığı”dır.
2-Bugünkü duruşmamda kabul buyurulursa, muhterem, Prof. Dr. Şaban Selim Şeker’i, bir
uzman / Bilirkişi ve ülkemizdeki yapılan konu ile ilgili çalışmaları akademik olarak yakından takip
eden bir tanık olarak söyleyeceklerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kişinin, Uzman bilirkişi
ve tanık olarak dinlenmesini, davacı tarafın dışındaki katılımcıların sorularını kendisine
yöneltilmesini ve açıklamalarının kayda alınmasını talep ediyorum.
Muhterem Şeker’in kısa biyografisi şöyle: Konu ile ilgili makale, açıklama ve hakkındaki haberler
(EK:7-16)’da
Prof. Dr. Şaban Selim Şeker, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir.
Master ve doktorasını George Washington Üniversitesi'nde, 1978 ve 1982 yıllarında tamamlamıştır.
1982'den beri Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir.
Çalışma konuları, uzaktan algılama, elektromanyetik uyumluluk, elektromanyetik dalgaların
propagasyonu, insanlar üzerindeki biyolojik etkileri ve benzeri konulardır. Selim Şeker, CyberCom
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ABD, BBC İsviçre şirketlerinde, George Washington Üniversitesi'nde ve NASA'da konusunda ileri
düzeyde özgün bilimsel çalışmalar yapmıştır. Araştırma yaptığı konularda yayınlanmış 10 kitap, 15
rapor, 135 konferans bildirisi ve 49 özgün makalesi, evrensel bilime katkılarının nicel bir ölçüsüdür.
Şeker, insanların elektromanyetik alanlara maruz kalması konusunda TSE için iki standart hazırlamış,
TÜBİTAK-MAM ve Telekomünikasyon Kurumu'na konusunda danışmanlık yapmıştır. 2017 yılında
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden emekli olmuş ve yarım zamanlı
olarak eğitim vermeye devam etmektedir. Üsküdar Üniversitesi'nde tam zamanlı çalışmalarına devam
etmektedir. Çalışma konuları ve verdiği dersler; Elektromanyetik alanların biyolojik etkileri,
Elektromagnetik uyumluluk, EM dalgaların kablosuz ortamlarda saçılmaları ve benzeri konulardır.

Prof. Dr. Selim Şeker’in yakın zamanda yayınlanan “5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız”
isimli kitabında çarpıcı tesbitlere yer verilir. 5G dalga boyları kısa olduğundan 5G bazları çok sık
şekilde fazla belli olmadan yaşadığımız her alanda çok yakın mesafelerde bulunacak. Her 150
metrede evimizin dibindeki cihazlardan yayılan elektromanyetik radyasyona maruz kalacağız.
Dünyada radyasyonsuz yaşanacak yer kalmayacak. 5G’den korunmak için standartlar yok.
Elektromanyetik alanlarında kanseri ve diğer hastalıkları tetikliyor. Çocukların gelişmekte olan
sinir ve diğer sistemleri yetişkinlerden iletken olduğu için RF enerjisini kafada daha fazla
yutarlar. Bu yüzden cep telefonunun yaydığı EM radyasyon, çocukların beyin aktivitelerinde
değişimlere neden olabilir. Öğrenme eksikliklerine, konsantrasyon bozulmalarına ve agresif
davranışlara yol açabilir. 2017’de 35 ülkeden 180 -bilim adamı ve doktorlar 5G ile ilgili
çalışmaların, bilhassa çocuklar ve hamile hanımlar için güvenli olduğunu ispat edilene kadar
durdurulmasını istediler. Bu konuda ilk defa Nisan 2019 yılında Belçika başşehri ve Avrupa Birliği
Parlamentosu’nun da bulunduğu yer olan Brüksel’de 5G karşısında tedbir alındı. Yüksek derecede
radyasyon yayması, bu radyasyonun Belçika’da tespit edilen radyasyon limitlerini aştığı ve halk
için sağlık sorunları yaratabileceği nedeniyle bu şehirde 5G alt yapısı oluşturulması durduruldu.
3-Bugün, farklı bir açıdan konuyu çalışan, çok erken zamanlarda bu alanda Doktora çalışması
yapan bir bilim adamı Doç. Dr. Mehmet Emin Yıldız’ı huzurda dinlemenizi talep ediyorum. Kendisi
mahkeme salonunda hazırdır. (Ayrıntılı biyografisi EK:1)
Yrd. Doç. Dr. M. Emin YILDIZ KİMDİR? 1950’de Kırşehir’de doğdu. ÖĞRENİM HAYATI: 1969-1974
Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü Lisans ve Master. 1980-1985 Yıldız
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora. 1986 Yrd. Doç. Erciyes Üniversitesi Müh. Fak.
Elektronik Bölümü -1988 Birmingham Üniversitesi - İngiltere, Misafir öğretim üyesi. İŞ HAYATI:19741976 yılları arasında Eskişehir Uçak Fabrikası Radar ve T-Vision Sistemi Üzerinde Çalışma *1976 TRT
Trabzon Radyosunda İstasyon Mühendisi olarak göreve başladı. 1977 yılında Başmühendis oldu.
1978’de Bölge Radyosu Teknik Müdürlüğü’ne getirildi. TRT görevi esnasında iki yıl süreyle yurt içinde,
üç ay süreyle Almanya’da Siemens Firmasında Fabrika seviyesinde Radyo ve TV konularında kursa
katıldı. Samsun, Ordu ve Trabzon TV verici istasyonları ve 300 KW’lık Trabzon Bölge Radyosunun anten,
verici ve Stüdyo montajlarında bulundu. TRT Genel Müdürlüğü Araştırma İmalat Dairesinde Transposer
imalatıyla ilgili kurslara katıldı. *1980 Ekim’inde Kayseri Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi
Elektronik Bölümüne asistan oldu. Aynı yıl Yıldız Üniversitesi’nde doktoraya başladı. 1985’de
“İYONOSFERİN FİZİKSEL VE ELEKTROMAGNETİK BÜYÜKLÜKLERİNİN PLASMA TEORİSİYLE BULUNMASI”
konulu doktora tezini verdi. *1986’da Yrd. Doç. Dr. oldu. 1987-1988 Birmingham Üniversitesi Elektronik
Bölümünde Misafir Öğretim Üyesi olarak “Optical Multiplexing by GRIN ROD LENSES” üzerinde
araştırma yaptı. *1991’-2015 İTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürlüğünü yürüttü.
YAYINLARI: *Yıldız M.E “İyonosferin Fiziksel ve Elektromagnetik Büyüklüklerinin Plasma Teorisiyle
Bulunması“ Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1985 -YILDIZ M.E.,
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YILBAŞ B.S., “Darbe Kipinde Lazerlerin Çıkış Enerjisinin Kronik Kalorimetre İle Ölçülmesi” Doğa Dergisi,
Tr. Müh. D.C. 105.2. 1986 *8-YILDIZ M.E., “Telekominikasyon Tekniği” E. Ü. Müh. Fak. yayını, 1985
*YILDIZ M.E., “In The Fiber Optic Comunicat GRIN-LENS” Araştırma Raporu, University of Birmingham,
ENGLAND, (Dasha ayrıntılı bilgi için EK:1)(1985). 2015’de İTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi
Müdürlüğünden emekli oldu. İngilizce ve Fransızca biliyor.

M. Emin Yıldız ile dava konusu ile ilgili olarak kendisi ile bir mülakat gerçekleştirdim. Kendisi bu
konularla 1980’lerde akademik seviyede ilgilenen bir kişi. “Elektromagnetik dalga insan sağlığı
açısından neden zararlı?” dedim. İşte verdiği cevap:
“Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için önce insan vücudunun elektro kimyasal yapısı
hakkında bilgi sahibi olmak gerek. İnsan vücudundan deplasman (yer değiştirme) akımı
akar. beyinden akan deplasman akımı 20 mikro amper’dir. bu akım en normali olandır.
vücudun diğer kısımlarından akan deplasman akımı 20 mili amerdir.
Bu akım kutuplardaki insanlarda 14 mikro amper’dir. Ekvator kuşağındaki insanlarda
35 mikro amperdir. Kutup’larda ve Ekvator’daki insanlarda muhakeme kabiliyeti oldukça
düşüktür. Matematik muhakeme kabiliyetleri düşük olduğu için hiçbir
teori
oluşturulamamıştır. “İcatlar kuşağı” dediği 30-50. paralel arasındaki bilim adamları teori
oluşturmuşlardır. İnsan vücudunda hücre yapısında DNA‘lar (Deoksiribo Nükleik Acid)
vardır. Kimyasal yapısıyla değil, elektrik yapısıyla RNA (Ribo Nükleik Acid) ile ilgileneceğiz.
Vücutta hücreyi oluşturan bu iki madde elektrik bakımından daima dengededir. Bir artı bir
eksi şeklinde bulunur. Eğer bir artacak olursa diğeri onu dengeler. İnsan vücudu
elektromagnetik dalgaya maruz kalırsa DNA ve RNA arasındaki denge bozulur biri alan
biri veren haline gelir. Bu da kansere sebep olur. Bu nedenle çok çok yüksek frekans olan
5G (5 Giga Hertz) insan DNA‘sını bozar. Bu durum kansere yol açar. Aslında Türkiye’de,
endükleme ve radyo frekans bölgelerinde insan bağışıklık sitemin 5G’nin etkilerinin
araştırılmadan harekete geçilmemesi gerekir..”
Çok açık, bu 5G’ler, her kapının önüne konuyor nerede ise ve şehir hayatında bütün alan
kanserojen bir etki altında.
4-Yine, bu konulardaki çalışmaları ile tanınan, “Covid 19 gerçekleri ve Gelecek” isimli kitabında
İsmail Tokalak son kitabında gelinen noktayı “Toplumsal aymazlığın ve küresel oyuncuların
yarattığı Kaos“ olarak tanımlar. İsmail Tokalak, sözkonusu son eserinde “Yakın Geleceğin En
Büyük Tehlikelerinden Biri 5G Teknolojisi” başlığı altında, EK:2’de sunduğum makalesinde çarpıcı
tesbitlerde bulunur ve Washington Devlet (State) Üniversitesi, Biyokimya ve Temel Tıbbi Bilim
dalında Prof. Martin L. Pall (Şubat 2019)‘den yaptığı bir alıntı ile 5G için “5G dünya tarihinin en
aptalca (tehlikeli) fikri” tesbitini yapar.
Tokalak’ın adı geçen kitaptaki, bazı önemli tesbitlerini şöyle sıralamak mümkün:
5G doğayı atmosferi ve insanları çok yüksek radyosyon dalgalarıyla çevirerek canlılığı
tehdit edecek. Doğayı bozacak 5G’ nin yaydığı radyasyon mikrodalga radyasyonu etkisi
yaparak özellikle derilerimizi bunu suyu abzorbe eden sünger gibi çekiyor ve
vücudumuzu tamamen etkiliyor. Cildimizin erken kırışmasına ve erken yaşlanmayı
tetikliyor. Stresi arttıracak Çocukları hamile kadınları ve yaşılaları daha çok etkileyecek
DNA ’larımız başta olmak üzere genetik yapımızı bozacak kanserli tümör oluşumunu
tetikleyecek kalp ve beyin ritmlerimizi bozacak .
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Ayrıca beyin şeker/glikoz metobolizmasını bozuyor, stres proteinleri geliştiriyor, genel
olarak vücudun biyoritmini düzenlemeye yarayan hayvan ve insan vücudundaki uyku ve
diğer periyodik etkinliklerin yerine getirilmesini sağlayan bir hormon olan ve beyindeki
epifiz bezi (pineal gland) tarafından salgılanan melotin’ini azaltıyor . Zaten daha önceki
çalışmalarda 5G nin altındaki versiyonlarda bile cep telefonlarının kansere neden
olduğu çalışmalar vardı. Yüksek elektromanyetik alan insanların uykularına kadar
olumsuz etkiler.
Radyo frekansları üzerinde dünyanın sayılı uzmanlarından olan Avustralyalı Profesör
Dariusz Leszcynski ve diğer otuz uzman Dünya Sağlık Örgütü adına bu konuda 2011
yılında yaptıkları araştırmalarda 5G de dahil radyo frekansı salınımlarının kanser yapma
potensiyeli olduğuna dikkat çekmişlerdi.
Tokalak’ın kitabında alıntıladığı bir bölümde ayrıca şu ifadelere yer verilir: ABD
Columbia Üniversitesi’nde Fizyoloji ve Hücre Biyolojisi Bölümünde öğretim görevlisi
olup moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeylerine kadar
fonksiyonu ve bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları araştıran, Dr. Marin Blank
elektromanyetik alanın tarihsel gelişimine dikkati üzerinde bizde yarattığı olumsuzluklara
kısaca şöyle dikkat çekiyor: ‘Biz bize zarar veren bir şeyler yarattık ve bunun kontrolü
artık elimizden kaçıyor. Ortamdaki bu radyasyon vücudumuzdaki hücrelerimizi tahrip
ediyor erken ölümlere neden oluyor. (…) Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya değil
görünmez tehlikerle dolu bir kaos bırakıyoruz.
(Tokalak’ın makalesinin tamamı: EK:2)
B)-KONUYA AYRINTILI BAKIŞ
1-5G konusu, tek başına ele alınabilecek bir konu değildir. Kaldı ki, tek başına ele alınsa bile,
diğer konularla ilgili tehditlerin hiç birisi sözkonusu olmasa bile insan ve diğer canlıların hayatı
açısından hayati öneme sahiptir. Diğer faktörlerle birlikte düşünüldüğünde adeta “olmak ya da
olmamak” noktasında hayati bir önem kazanmaktadır.
Önce 5G nedir?
4G, 2011 yılından beri kullanılıyor. 4G, bilindiği üzere 100 Mbps’e kadar hız sunuyor.
4.5G olarak adlandırılan sistemlerin hızı ise 300 Mbps, 450 Mbps arası bir hızlara
erişilebiliyor. 5G ile sunulacak hız 1000 Mbps. Yani 5G, 4G’nin 10 katı. Dikkat 6G, 5G’nin
100 kat daha fazla bir hız anlamına geliyor.
Bilgi otoyolunda hız 1.000.000 Mbps! Yani 5G’nin 1000 kat fazlası.
1G - Birinci nesil cep telefonu teknolojisi hızla gelişti. 10 Kbps ile başlandı.
2G - İkinci nesil cep telefonu aktarımı. İnternet hızı 50 Kbps oldu.
3G - Bu nesil saniyede yaklaşık 2 Megabit taşıma kapasitesine sahip oldu
4G - Bu nesil saniyede 1 Gigabit’e kadar çıkabilmektedir.
5G - Bu nesil saniyede 10-100 Gigabit işleyebilmelidir.
6G - 5G’den yaklaşık 100 kat daha hızlı internet imkanı sunacak..
Korkulan o ki, 5G zaten insanlık için bir felakete sebeb olacağında, insanlık 6G ile yaygın
bir şekilde tanışamayacak. Ya da insanlık uzaya taşındığından, yerdekiler, ölmeden yeraltı
ve deniz altlarında, uzaydaki kolonilerde yaşar gibi yaşıyor olacaklarında, böyle bir
teknoloji ile haberleşecekler. Ya da bu gücü elinde bulunduranlar siber diktatörlere
dönüşecekler.
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(Dünya çapındaki 3,4,5G ağlarının dağılımı EK:3)
2-5G uygulamalarının doğrudan etkileri üzerine akademik raporlara konu olan şu sonuçları bile
tek başına son derece hayati öneme sahip sonuçları söz konusudur. Bu etkiler şu şekilde
sıralanabilir:
4.1. İnsan üremesinde sıfıra yakın hızlı ve geri dönüşü olmayan bir çökme, esasen fakat
sadece erkek üreme üzerindeki etkilere dayanmamaktadır.
4.2. Kollektif beyin fonksiyonumuzda, insan beyni yapısı ve fonksiyonu üzerindeki büyük
etkilerin ürettiği hızlı (1'den biraz yavaş olsa da) bir çökme .
4.3. Çok erken başlangıçlı Alzheimer demansı 2'de görülen insan beyni etkisinden de
kaynaklanmaktadır.
4.4. Öncelikle perinatal 4G / 5G sakıncalarının neden olduğu otizm ve DEHB.
4.5. İnsan spermindeki ve muhtemelen insan yumurtalarındaki DNA etkilerinden
kaynaklanan insan gen havuzunda büyük bozulma.
4.6. Kalbin sino-atriyal düğümündeki kalp pili hücreleri üzerindeki EMF etkilerinin neden
olduğu tüm yaş aralıklarında yaygın ani kalp ölümü. Diğer kardiyak etkiler.
4.7. Nörolojik / nöropsikiyatrik etkiler ve ayrıca kardiyak etkiler hakkında birçok rapor
içeriyordu.
4.8. 5G cep telefonları ve WİFİ’ler, gözler, cilt ve testisler hamile anne ve doğmamış
çocuklar, engelliler, yaşlılar üzerinde, Baş Ağrısı, hafıza kaybı ve diğer Bellek sorunları, Baş
dönmesi ve baş ağrısı, Depresyon, Uyku sorunları, Sperm hasarı, beyin gelişiminde sorun,
Nörolojik semptomlar, Hormon değişiklikleri, Kanser hastalığının oluşması ve yayılması
üzerinde Radyofrekans’ın hücre üzerindeki etkisi üzerine Lennart Hardell MD ve Onkolog
arkadaşlarının akademik Hakemli Araştırma Çalışmalarında aynı zamanda RF’nin arı ve
kuş popülasyonu üzerindeki olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. Ayrıca bakınız: Bağımsız
Bilim kurulu “BioInitiative 2012 Raporu” Moskowitz, California Üniversitesi, Lennnart
Hardell Örebro Üniversitesi “İsveç Bebek Güvenliği Projesi”. Kaynak: Whatis5g.info
(Türkiye’nin 2021 de 5G’ye geçeceğine ilişkin haber: EK:4)
3-5G uygulamalarının İNSAN, HAYVAN ve BİTKİLER üzerindeki olumsuz etkilerini rapor eden
akademik referanslar önemli uyarılar içermektedir. Gıda zinciri içinde bu unsurlar sonuçta insan
hayatını doğrudan ve dolaylı bir şekilde olumsuz yönde etkilemektedir.
Prof. Emeritus Martin’in “5G'nin Güvenlik Yönergesi Hataları Bağlamında Öngörülen Büyük
Ölçekli Etkileri” konulu makalesinde bu konuda önemli bilgilere yer verilmektedir. Bu makalede
yer alan önemli uyarıları şu şekilde sıralayabiliriz:
3.1. KANSER RİSKİ
Çok sayıda termal olmayan patofizyolojik EMF etkisi, kalsiyum sinyal yolu ve peroksinitrit
/ serbest radikal / oksidatif stres / iltihap yolu. Bunlar, 9 ila 38 farklı incelemede
gösterildiği gibi mikrodalga frekansı termal olmayan etkilerden üretilen 9 tür etkidir:
Düşük erkek ve dişi doğurganlığı; artan nörolojik / nöropsikiyatrik etkiler; Hücresel DNA
üzerinde 3 tip etki; endokrin (hormonal) etkiler; artan apoptoz (programlanmış hücre
ölümü); kalbin elektrik kontrolü üzerindeki kardiyak etkiler; oksidatif stres / serbest
radikal hasarı; aşırı [Ca2 +] i; kansere yol açmaktadır.
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3.2. GÜVENLİK SERTİFİKASI ALDATICIDIR
(…) Sonuç olarak, her biri “güvenlik yönergelerinin” biyolojik etkileri öngörmediğini ve
bu nedenle güvenliği öngörmediğini gösteren yüksek oranda tekrarlanan bulgumuz
olduğunda “güvenlik yönergelerinin” atılması bilimsel bir gerekliliktir. ICNIRP, Avrupa
Komisyonu ve çeşitli düzenleyici kurumların “güvenlik yönergelerini” atmaması,
eylemlerinin hem bilimsel hem de anti-bilimsel olduğunu açıkça göstermektedir.
3.3. 5G NABIZ SORUNLARINA YOL AÇAR
5G radyasyonu için yüksek nabız seviyesi göz önüne alındığında, kısa pozlamalar bile
ciddi biyolojik etkiler üretebilir. Buna ek olarak, 5G sistemlerinin bazen önceki
sistemlerden 30 kat daha yüksek çıkış gücü içerdiğine dair bulgu, felaket için güçlü bir
argümanımız var (5G downlink'te insanlara RF alanlarına maruz kalmaktadır. Nasim, S Kim
- arXiv preprintarXiv: 1711.03683, 2017 - arxiv.org).
3.4. 5G İNSAN VE HAYVANLARIN BEYİNSEL FONKSİYONLARINI OLUMSUZ YÖNDE
ETKİLER
Endüstri tarafından 5G'nin, 5G radyasyonunun ve diğer MM-dalga frekansı EMF'lerinin
emilmesi nedeniyle sadece vücudun dış milimetresinde etki üreteceği ileri
sürülmüştür. 5G ve diğer milimetre dalga frekanslarının büyük endişe kaynağı olan çok
güçlü yüzey etkileri üretmesi söz konusudur. Ancak MM dalgalarının insan beyninin
işlevini ve EEG aktivitesini etkileyen ve ayrıca hayvanlardaki birçok iç organı etkileyen
oldukça nüfuz edici etkiler ürettiği de gösterilmiştir. Zalyobokskaya NP, 1977. Milimetre
radyo dalgalarının biyolojik etkisi. (Vrachebnoye Delo 3: 116-119. Serbest bırakıldı ve
serbest bırakılması onaylandı 2012/05/10: CIA-RDP88B01125R000300120005-6 Levedeva
NN, Merkezi sinir sisteminin düşük yoğunluklu EHF emisyonlarının çevresel etkilerine
reaksiyonları. 2000/08/10 sürümü için onaylanmıştır: CIA-RDP96-00792R0001000700019 Potekhina IL, Akoyev GN, Yenin LD, Oleyner 1992 Düşük yoğunluklu elektromanyetik
radyasyonun etkileri beyaz sıçanın kardiyovasküler sistemindeki milimetre aralığı. Fiziol
Zh 78: 35-41 Milimetre dalgalarının delici etkilerini gösteren sayısız alıntıdan alıntılar:
Betskii OY & Lebedeva NN. Biyoloji ve tıpta düşük yoğunluklu milimetre dalgaları. İçinde:
Biyoelektromanyetik Tıbbın Klinik Uygulaması, Marcel Decker, New York, s. 30-61. Çok
yakın tarihli bir makale, milimetre dalgalarının aynı nedenden ötürü yüksek nüfuz edici
etkiler ürettiği sonucuna vardı, kapsamlı ampirik kanıtlar: Kostoff ve ark. (Toxicol Lett
2020: 323; 35-40).)
3.5. 5G’NİN NÖROLOJİK, NÖROPSİKİATRİK VE KARDİAK ETKİLERİ
İsviçre'deki insan etkileri raporları nörolojik / nöropsikiyatrik etkiler ve ayrıca kardiyak
etkiler hakkında birçok rapor içeriyordu.
-https://www.illustre.ch/magazine/5g-sentonscobayes?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1kXKK1yWBDKoaZRVOQB7gRvC8o1a3GyVbQHJPyPkAzzpl73iKYtaiA6Q T
3.6. 5G’NİN SEBEB OLDUĞU AŞIRI DUYARLILIK
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5G'nin piyasaya sürülmesinden ve ayrıca yüksek miktarda elektromanyetik aşırı
duyarlılığa sebeb olduğu biliniyor. (EHS) sonra bildirdi.
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.demo-am-staatsministerium-instuttgart-protest-gegen-5-g-in-weissen-arztkitteln.f964401b-85f9-4915-a2364f3177597300.html
Bu etkilerin üçünün de hem Lamech'te hem de Conrad çalışmalarında akıllı sayaç
pozlamalarının ardından meydana geldiği bildirildi; üçünün de Profesör Emeritus Karl
Hecht tarafından gözden geçirildiği haliyle yapılan en büyük EMF mesleki kontrollü etki
çalışmalarında yer aldığı bildirildi. Aradaki fark, mesleki açıdan 5G etki ölçümleme
çalışmalarının veya akıllı sayaç çalışmalarının aksine 5G’ye maruz kalanlarda daha sonra
etkilerin çok daha şiddetli görünmesidir. Güney Kaliforniya'da hala daha ciddi görünen 5G
nöropsikiyatrik etkilerinin farkında olmak gerek. “Nesnelerin interneti” ile iletişim kuran
tam teşekküllü 5G sistemlerinin bu ilk bulguların hepsinden çok daha büyük etkiler
yaratacağını göstermektedir.
(Radyasyon ve etkilerinin etik açıdan incelenmesi, canlı hayata olumsuz etkileri ve
korunma yöntemi hakkında acil eylem planı için akademik önerileri muhtevi bir makale.
EK:5)
3.7. 5G’Lİ AMBULANS UYGULAMASINDA İNGİLTERE DENEYİMİ
Bu uygulama maalesef ülkemizde de mevcuttur. İngiltere'nin West Midlands bölgesinde
Coventry'deki uygulama sonucu ne oldu? Olan şey, ambulans personelinin üçünün 11
günlük görünür bir intihar döneminde öldüğü: Üç NHS çalışanı aynı 'toksik' ambulans
güveni için çalışırken aniden ölüyor. 5G ilişkili olabilir mi?
Alan Selby Mirror Pzr, 24 Kas 2019 02:23 UTC;
https://www.itv.com/news/anglia/2019-11-22/concern-for-welfare-of-east-ofengland-ambulance-staff-after-three-deaths-in-11days/ ; https://www.itv.com/news/anglia/2019-11- 22
Uygulama sonucunda depresyon da dahil olmak üzere düşük yoğunluklu EMF sakıncaları
tarafından üretilen yaygın nöropsikiyatrik etkiler oluşmuştu. Bu Depresyon hali intihara
neden olabilir ve çeşitli nöropsikiyatrik etkiler küfürlü davranışlara yol açabilir.
3.8. 5G VE HOLLANDADA SIĞIRLAR ÜZERİNDE ETKİ RAPORU
Hollanda'nın Kuzey Frizya bölgesindeki sığırlarda iki büyük panik oluşumu, 5G test
sakıncaları ile ilişkili olarak bakınız:: https://www.melkvee.nl/artikel/191780-koeien-inpaniek-mogelijk-door-testen-5g-netwerk/
EMF sakıncalarının nörolojik / nöropsikiyatrik etkilere neden olması nedeniyle bu
şaşırtıcı olmamalıdır. Sığırlarda panik üretilmesinde iki spesifik mekanizma bulunması
muhtemeldir. Aşırı VGCC aktivitesi hayvanlarda ve insanlarda korku koşullandırması üretir
(Kabir vd., J Physiol 2016; 20: 5823-5837). Aşırı VGCC aktivitesi yoluyla hareket eden
EMF'ler ayrıca norepinefrin, savaş veya uçuş hormonunun salınmasında büyük artışlar
üretir. Bu ikisinin panik üretmek için birlikte hareket etmesi muhtemeldir. EMF'lerin süt
sığırcılığında süt üretimi üzerindeki etkisi, sığırların EMF etkilerine oldukça duyarlı
olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, Almanya'dan 5G radyasyon etkileri ile de ilişkili
olabilecek sığır ve koyunların tuhaf, agresif davranışlarının çeşitli vakaları vardır:
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3.8.1. https://www.nordbuzz.de/niedersachsen/niedersachsenort29155/papenburg-oldenburg-niedersachsen-schock-schafe-brechenattackieren-menschen-11833036.html
3.8.2. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-peiting-kuh-bauernhofdach-1.4626878
3.8.3. https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/leben-inbayern/detailansicht-leben-in-bayern/artikel/danger-die-kuh-das-wildewesen.html#topPosition
3.8.4. https://www.tz.de/bayern/altoetting-bayern-tier-drama-kuh-buext-ausstall-aus-sie-ueberlebt-ihren-ausflug-nicht-12189661.html
3.8.5. https://www.tz.de/bayern/altoetting-bayern-tier-drama-kuh-buext-ausstall-aus-sie-ueberlebt-ihren-ausflug-nicht-12189661.html
3.8.6. https://www.tz.de/welt/ice-strecke-kassel-wuerzburg-kuh-laeuft-intunnel-und-legt-bahnverkehr-lahm-zr-11832114.html
3.9. 5G VE SAKAT DOĞUM RİSKİ
5G ve / veya yüksek anten yoğunluğu 4G radyasyonundan kaynaklanan olası olası neden,
elektromanyetik alan sakıncalarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekir. Hem
Almanya'da hem de Fransa'da, anormal el ve parmak yapısı ve hatta eksik eller veya eksik
kollar gibi anormal uzuv gelişimini içeren bir dizi olağandışı insan doğum kusuru var.
Bakınız: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/gelsenkirchendrei-saeuglinge-mit handfehlbildungen-geboren-16382810.html
Bu uzuv doğum kusurlarıyla ilgili pek çok makalenin hiçbiri 5G EMF maruziyetine bir
bağlantı önermemiştir, ancak böyle bir bağlantı düşünülmelidir. Bunun nedeni Bates ve
ark., Gelişimde İyon Kanalları ve Kanser, Annu Rev Cell Dev Biol 2015; 31: 231-247, hem
VGCC aktivitesinin yükselmesinin hem de diğer voltaj kapılı iyon kanallarının
yükselmesinin anormal uzuv gelişimi oluşturabileceğini gösterdi. Tek kanalların aşırı
aktiviteleri, bu son insan doğum kusurlarındakilerle aynı sapmalar üretmese de, aşırı voltaj
kapılı iyon kanalı aktivitelerinin bir kombinasyonu bunu yapabilir.
4-4G’DEN 5G’YE, 5G’DEN 6G’YE GEÇİŞ DAHA YIKICI OLACAKTIR
Geçiş döneminde 5G, 4G ile birlikte çalışacak olduğundan etkileri, 5G'nin açılmasından sonra
görülen herhangi bir ilk etkiden çok daha kötü olacaktır. 6G’ye geçişte bu olumsuzluk daha da
artacaktır.
4.1. İnsan üremesinde sıfıra yakın hızlı ve geri dönüşü olmayan bir çökme yaşanacak, daha
çok da erkek üreme fonksiyonları üzerinde tahribat daha yüksek olacaktır.
4.2. Kollektif beyin fonksiyonumuzda, insan beyninin yapısı ve fonksiyonu üzerindeki
büyük bir çökme .
4.3. Çok erken başlangıçlı Alzheimer demansı
4.4. Öncelikle perinatal 4G / 5G maruziyetinin neden olduğu otizm ve DEHB.
4.5. İnsan spermindeki ve muhtemelen insan yumurtalarındaki DNA etkilerinden
kaynaklanan insan gen havuzunda büyük bozulma.
4.6. Kalbin sino-atriyal düğümündeki kalp pili hücreleri üzerindeki EMF etkilerinin neden
olduğu tüm yaş aralıklarında yaygın ani kalp ölümü.
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5.10. TİMOTHY SENDROMU ÖRNEĞİ
Belirli bir VGCC'nin aşırı aktivitesinin ekstremite gelişimsel kusurları ürettiğini gösteren
genetik çalışmalar arasında Timothy sendromu üzerine yapılan çalışmalar
bulunmaktadır. Timothy sendromu mutasyonu çok daha yüksek VGCC aktivitesi üretir,
çünkü kanalın kapanma mekanizması arızalıdır, böylece aktif kanallar çok daha yüksek
üretecek şekilde çok yavaş kapanır [Ca2 +] i. Timothy sendromu mutasyonu sadece uzuv
gelişim anormallikleri değil, aynı zamanda ciddi otizm vakaları ve ayrıca kardiyak etkiler
üretir. Timothy sendromlu bireylerin çoğu 3 ila 7 yaşları arasında belirgin ani kardiyak
ölümlerden ölür - bilinen en eski Timothy sendromu birey 13 yaşında öldü. Burada 5G
maruziyeti, kardiyak etkiler ve uzuv tarafından üretilen veya görünüşte üretilen iki etkimiz
var. doğum kusurları ve üçüncüsü, hepsi VGCC aktivasyonuna neden olan 5G
maruziyetleri, yani otizm ile perinatal olarak ortaya çıkması önerildi. böylece aktif kanallar
çok daha yavaş kapanırlar, böylece çok daha yüksek [Ca2 +] i üretir. Timothy sendromu
mutasyonu sadece uzuv gelişim anormallikleri değil, aynı zamanda ciddi otizm vakaları ve
ayrıca kardiyak etkiler üretir. Timothy sendromlu kişilerin çoğu 3 ila 7 yaşları arasında
belirgin ani kardiyak ölümlerden ölür - bilinen en eski Timothy sendromu birey 13 yaşında
öldü. Burada 5G maruziyeti, kardiyak etkiler ve uzuv tarafından üretilen veya görünüşte
üretilen iki etkimiz var. doğum kusurları ve üçüncüsü, hepsi VGCC aktivasyonuna neden
olan 5G maruziyetleri, yani otizm ile perinatal olarak ortaya çıkması önerildi. böylece aktif
kanallar çok daha yavaş kapanırlar, böylece çok daha yüksek [Ca2 +] i üretir. Timothy
sendromu mutasyonu sadece uzuv gelişim anormallikleri değil, aynı zamanda ciddi otizm
vakaları ve ayrıca kardiyak etkiler üretir. Timothy sendromlu bireylerin çoğu 3 ila 7 yaşları
arasında belirgin ani kardiyak ölümlerden ölür - bilinen en eski Timothy sendromu birey
13 yaşında öldü. Burada 5G maruziyeti, kardiyak etkiler ve uzuv tarafından üretilen veya
görünüşte üretilen iki etkimiz var. doğum kusurları ve üçüncüsü, hepsi VGCC
aktivasyonuna neden olan 5G maruziyetleri, yani otizm ile perinatal olarak ortaya çıkması
önerildi.
5.11. KUŞ ÖLÜMLERİ
Rotterdam yakınlarındaki bir parkta üç günlük 5G testi sırasında ani kardiyak ölümden
ölen yüzlerce kuş vardı.
https://www.healthnutnews.com/hundreds-of-birds-dead-during-5gexperiment-in-the-hague-the-netherlands/
Endüstrinin 5G testi yapmayı reddettiği bu kuş ölümleri hakkında daha önce yayınlanan
hikayeler vardı, ancak bu makalede işçilere bu testler hakkında yalan söylemeleri
söylendi. Kemirgenlerde MM dalgasına maruz kalmanın (darbeli olmayan) ani kardiyak
ölüme neden olabileceği gösterilmiştir (Potekhina IL, Akoyev GN, Yenin LD, Oleyner 1992
Milimetre aralığında düşük yoğunluklu elektromanyetik radyasyonun kardiyovasküler
sistem üzerindeki etkileri beyaz sıçan Fiziol Zh 78: 35-41 (Rusça)), bu kuş ölümlerinin
aslında 5G maruziyetinden kaynaklandığını çok makul kıldı. Görünür kalp ölümünün
gökyüzünden düşen ikinci bir büyük kuş salgını, geçen Ekim ayında Coventry'de 5G
ambulansının açılmasından kısa bir süre sonra meydana geldi (yukarıdaki tartışmaya
bakın):, Ekim ayında, Coventry'deki Smart Ambulance 5G kablosuz sistemini
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etkinleştirmek için 5G antenleri açıldıktan sonra kuşların Coventry hastanesinin dışındaki
gökyüzünden
düştüğüne
dair
raporlar
zaten
vardı. Bkz.
Bağlantı:
https://www.facebook.com/Francesalexandrina/posts/2704854299560059
Böcek 5G EMF'lerden büyük ölçüde etkilenecektir. 2000 ve 2001'de, insektisit olarak
milimetre dalga EMF'lerinin kullanımı için iki ABD patenti yayınlanmıştır (patent no
6,073,365 ve 6,192,598). Bunlar, darbeli olmayan ve dolayısıyla tehlikeli 5G EMF'leri değil,
pulslanmamış EMF'leri kullanmak içindi. Bilindiği gibi kuş ölümleri bir süre önce The
Economist’in kapak konusu olmuştu ve New Mexico’da kuş ölümleri dünya gündeminde
yer almıştı.
5.12. 5G’NİN BİTKİLER ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YANGINLARLA İLİŞKİSİ
5G muhtemelen 5G EMF'lerin bitkiler üzerindeki etkisi nedeniyle büyük yangınlara
neden olacaktır. EMF'ler, bitkileri yüksek derecede uçucu ve yüksek derecede yanıcı
terpenler’de büyük artışlar meydana getirecek şekilde hareket eden hücre içi kalsiyum
seviyelerinde büyük artışlar üreten bitkileri etkiler. Bu da bitkilerin hafif bir benzin spreyi
püskürtülmüş gibi yanmasını sağlayabilir. (Terpen’ler, reçine bazlı Terepenten’lerin ana
bileşkesidir)
Güney Kore'nin doğu kıyısında, dünyanın ilk 5G dağıtımlarından bazılarının gerçekleştiği
beş şehirde ilk 5G yangınlarını görmüş olabiliriz. Zira ilk 5G testleri 3 Nisan 2019 bu 5
şehirde test edilmişti..
5.12.1.https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/s-korea-launches-5gnetworks-early-to-secure-world-first/article26730605.ece ;
5.12.2.https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/05/thousands-flee-homeswildfires-rip-south-korea/
5.12.3.https://www.thesun.co.uk/news/8799140/south-korea-biggest-wildfirenear-olympic-city/
Diğer olası 5G yangınları 2019'da I405 otobanı da dahil olmak üzere 5G'nin açıldığı
Güney Kaliforniya bölgelerinde de meydana gelmiş olmasından kuşku duyulmaktadır.
(Radyasyon Maruziyetine ilişkin akademik makale. Sözkonusu riskler ve çözüm önerileri
ile ilgili Radyasyon ve Etkilerinin Etik Açıdan İncelenmesi / Scott Filostin EK:5), -(“5G'ye
Geçiş Türkiye'de de Durdurulsun!..” başlığı ile, 2015 yılında 35 akademisyenin
yayınladıkları bildiri EK:6)
6-5G VE HUMANOİD, SİBORG, AVATAR TECH., GENOM, NEOM, TRANS HUMANİZM, FÜZFON,
RF, NEOMALTHUSÇU NAZARİYE, KOZMİK DÖNÜŞÜM, STARLİNK, NEURA LİNK, NESNELER
ARASI BİLGİLEŞİM, CHİP, YAPAY ZEKA GPT3, GLOBAL GREAT RESET, “YENİ NORMAL”, GLOBAL
CHECK NETWORK’U BİRLİKTE DÜŞÜNMEK!
5G’ile ulaşılmak, varılmak istenen yeri, bir tarihi, bir teolojik arka planı var. Batı dünyası için
teolojik olarak varılmak istenen hedefi destekleyen kehanetler ve bu kehanetlerin içinde
yaşadığımız zamanla ilgili, onlar açısından işaretler bulunmaktadır.
Onun için bu konuyu bu açıdan Din ve tarih açısından da sorgulama zarureti vardır.
TARİHİ ARKA PLAN
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Konunun esasen kozmik, teolojik, teknik, politik, felsefi, iktisadi, sosyal, biyolojik bir çok yanı
vardır. 1600lerin sonuna doğru şekillenen “Ulus devlet”lere gelene kadar batı 1500’lerle başlayan
coğrafi keşifler sürecinde, “yeni kıtanın keşfi”(!?) sırasında elindeki tek üstünlük olan silahla,
dünyanın karasal büyüklüğünün 3te biri büyüklükteki bir coğrafyada yaşayan Kızılderilileri yok
etti. Elde ettiği büyük serveti batıya taşımak, maden ocaklarında, tarım alanlarında çalışacak,
hayvanları avlayacak insanlara ihtiyacı vardı. Bir kıta dolusu insanı köleleştirdi. İnanılmaz bir
servete sahip olmuşlardı. Artık büyük gemilere sahiptiler. Çin ve Hindistan’a saldırdılar. Sarı ırkı
sömürgeleştirdiler. Dünyada yaşayan dört büyük ırktan birini yok ettiler, birini köleleştirdiler,
öbürünü sömürgeleştirdiler. Kilise bu tarihin en büyük yağmasına öncülük ediyordu. Kızılderililer,
kara derililer ve sarı ırkı, insanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlar olarak görüyorlardı ve
1962 yılına kadar hayvanat bahçelerinin yanında açtıkları “insanlaşma aşamasındaki
maymunlar” bahçesinde “evrim sürecini tamamlamadığını iddia ettikleri insanları” sergiliyorlardı.
Bu büyük yağma sonucundan elde edilen büyük serveti aralarında paylaşamadıkları için kendi
aralarında 100 yıl savaşları yaşandı. Kilise ile derebeyler arasında çatışmalar yaşandı. Westefelya
anlaşması bu savaşları bitirmek için yapıldı. İncil’deki “Tanrının hakkı Tanrıya, Kıralın hakkı
kırala” verilecekti. Kilise devletlerden vergi alacak, servet, silah ve iktidarı Derebeylere
devredecekti. Bu Laikliğin başlangıcı oldu. İşgal ettikleri topraklardan getirdikleri el aletlerini
takıp-takıştırıp sanayi devrimi, el yazması eserleri daha sonra “Evrensel Bilgi” anlamına gelen ve
tercümesi sonrası kendi inanç, gelenek, tarih ve geleneklerini “evrensel kültür mirası” şeklinde
kalıplandırarak “Üniversal stüdyoları”nda tercüme edip Üniversiteleri kurdular. Borsalar kuruldu,
saraylar, kaleler inşa edildi, kilise ve saray yeni sanat ve yeni hayatın merkezi oldu. Kısa süre sonra,
Vatikan’ın kontrolündeki “Tapınakçılar” geri çekilirken onların yerini, daha sonra dünya derin
devletine dönüşecek olan “Masonik yapı” ortaya çıktı. 1789 Fransız devriminden önce, 1700’lerin
başında bizde Lale devri vardı. Batı ile zenginlik yarışına girmiştik. Onlar kazandı. 1800’lerle birlikte
onlara benzemeye karar verdik ve Tanzimat ilan edildi. 1800’lere gelirken, İttihat Terakki
döneminde, artık kendi değerlerimizden vazgeçmeye karar vermiştik. “ya Türkleşecek, ya
İslamlaşacak ya da batılılaşacak”tık. 3. Tarzı siyaset adı verilen yönelimler sonucu kendi içimizde
kavgaya tutuştuk. Halifeyi Selaniğe bir Yahudi iş adamı olan, Şimon Zwi mektebinin sahibi olan
Alatini efendinin evine sürgüne gönderdik. Zaten 1914’lere geldiğimizde Çanakkale savaşı
başlamıştı. 1. Dünya savaşı, ardından 2. Dünya savaşı, soğuk savaş ve bugün. 1700’ün başında
dünyada 500 Milyon insan vardı. Bugün 8 Milyara yaklaştık. “Onlara” göre bugün “Ulus devletler”
ve “Uluslararası düzen”in sonu, “Yeni dünya düzeni”nin başındayız.
YENİ DÜNYA DÜZENİ
2000’le başlayan yıllar kilise açısından 2. Bin yılı yani “Millenium çağı”nı ifade ediyordu. Bu tarih
Yahudiler, Hristiyan dünyası açısından olduğu gibi İslam dünyası açısından özel bir anlam ifade
ediyordu.
80 öncesi İran devrimi gerçekleşmişti ve Şiiler meydanlarda “Hudaya Hudaya taki zuhuru
Mehdi, nigahdarı Humeyni” diye dua ediyorlardı. Yani Mesih ve Mehdi’yi bekliyorlardı. Aynı
zamanda Hristiyanlar da Mesih’in dönüşünü bekliyorlardı. (Netfilix’de “Mesihin dönüşü”nü
konulan dizi, ya da Metrix öncesi ve sonrasını konu alan çizgi filmler, belgeseller ve dizilerde bu
konular ele alınmaktadır) Yahudiler ise Hz. İsa’yı Mesih olarak kabul etmedikleri için “Meşiah”ı
bekliyorlardı. Onun için de “Süleyman Mabedinin yeniden inşası” gerekiyordu. Din, kehanet,
siyaset ideoloji herşey birbirine karışmıştı. Kimileri “Tanrıyı kıyamete zorluyor”du. Türkiye’de 80
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darbesi oldu. 1960’ların başında şekillenmeye başlayan FG hareketi, 1978 sonrası, Komunizm’e
ve İran tehdidine karşı, 12 Eylül rejiminin ve AB standartlarında bir İslam için CIA ve Vatikan
tarafından desteklenmeye başlamıştı bile. Sovyetlerin dağılmasının ardından “ılımlı islam” için FG
hareketi örgütlenirken, şahinler daha sonra, NATO toplantısında tehlikenin rengi kırmızıdan yeşile
dönüştürülürken, bunun için BÇG örgütlendi.
1980’lerde yükselen geleceğe ilişkin talepler ve teolojik öngörüler tartışılmaya başladı. 24 Aralık
1979’de SSCB Afganistan’ı işgal etti ve bu işgal 15 Şubat 1989’e kadar devam etti. İslam dünyası
ile Sovyetler karşı karşıya kalmıştı. Bu SSCB’nin dağılmasını kolaylaştırıcı bir faktördü. ABD
Sovyetlere karşı Suudi Arabistan üzerinden direnişe destek veriyordu. Bu hem Radikal İslam’a ve
İran’a karşı hem de İranı’n desteklediği dini grublara karşı Irak’ın işgali için uygun zemin
oluşturması için malzeme olarak kullanılacaktı. Aynı zamanda İsrail’in korunması adına Ortadoğu
dedikleri bölgede varlıklarını tahkim etmeleri için bir gerekçe oluşturuyordu. Tam da böyle bir
zamanda, 9 Kasım 1989’de Doğu Berlin’deki Utanç duvarı yıkıldı. Bu SSCB için sonun başlangıcı
idi.
Francis Fukuyama’nın “Tarihin Sonu ve Son İnsan” kitabı 1992’de yayınlandı. Amerikan siyaset
bilimcisi Fukuyama'nın, Soğuk Savaş ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra meydana gelen
Batı liberal demokrasisinin yükselişiyle artık tarihin sonuna gelindiğini ve bunun insanlığın en son
siyasi rejimi olacaktı. Bunun anlamı Westefelya sonra sistemin kendi içindeki evrimi sözkonusu
idi. Eğer buna karşı çıkılırsa “Medeniyetler Çatışma” çıkabilirdi ve bu da bir felakete sebeb
olurdu. Onun için herkesin bunu kabul etmesi ve ortak geleceğin bu çerçevede birlikte inşa
edilmesi gerekiyordu. Samuel Huntington , Soğuk Savaş sonrası 1990'lı yıllardan itibaren
uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler
değil, “dünya görüşü ve hayat tarzı” olmaya başladığını ve 21. Yüzyılın bu anlamda önemine
vurgu yapıyordu. Huntington bu tezini 1993’de Foreign Affairs dergisinde yayımladı. Daha sonra
1996 yılında bu tezini genişletilerek kitaplaştırdı.
28 Şubat öncesi FG/BÇG arasındaki hesaplaşmanın arkasında “İslama karşı Havuç ve İslama
karşı sopa” politikasını savunanlar arasında, yani RAND Corp.’dan Graham Fuller ve ABD Ulusal
Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brezinsky lobileri arasında bir hesaplaşma vardı. 11 Eylülde İkiz
kulelerin vurulması (!?) aslında bu kanatların, aynı zamanda kendi aralarındaki daha farklı konular
ile ilgili hesaplaşmanın ürünü idi. 28 Şubat, ANASOL-M, Ergenekon, Balyoz bu hesaplaşmanın
Türkiye ayağı ile ilgilidir. Eski “Çekiç Güç”, yeni dönemde “BOP” (Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey
Afrika Bölgesi ile Müşterek bir Gelecek ve İlerleme için Ortaklık) (Partnership for Progress and
a Common Future with the Region of the Broader Middle East and North Africa) olacaktı.
Tezkere ile engellenen süreç, BOP ile yeniden canlandırılmaya çalışılırken ABD dışişleri
bakanı Condoleezza Rice, 7 Ağustos 2003’ta Washington Post gazetesinde “Transforming the
Middle East / Ortadoğu’yu Dönüştürmek” başlıklı bir makale yayınladı. Makalesinde bölgedeki
çoğu Arap ülkesi olan 22 ülkenin demokratik yönde dönüştürüleceğini açıklıyordu. Bunun anlamı
açıktı. Bu ülkelerin sınırları, rejimleri ve iktidar yapıları kendileri tarafından belirlenmişti ve
çoğunun da garantörleri idiler. Şimdi bu sınırların rejimlerin ve iktidarlarının “Yeni Dünya Düzeni”
çerçevesinde yeniden yapılandırılması gerekiyordu.
Arap Baharı bu projenin bir parçası olacaktı ama olmadı, o zaman “Arap baharı” kış’a
döndürüldü.
Ve 15 Temmuz’un ardından, geciken, ertelenen Yeni Dünya düzeni için yeniden harekete
geçildi.
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KOZMİK DÖNÜŞÜM
İşin bir Teolojik arka planı vardı, bir takım Kehanet’ler sözkonusu idi, “Yuhanna Vahyi” ve
“Fatıma’nın 3 sırrı” böyle bir zamana işaret ediyordu! 2000’lerle başlayacak süreç için zaten geç
kalınmıştı. Ancak “Dünya derin devleti” denilen yapıda liderlik, yöntem ve nihai hedef konusunda
sorunlar yaşanıyordu. Oysa Kozmik süreç başlamış, dünyanın manyetik kutbu Kanada üzerinden
Sibiryaya doğru kayıyordu. Dünyanın artı-eksi kutupları yer değiştirecekti. Bu süreç buzulların
erimesini hızlandırmış, iklim ve iklim coğrafyasında değişikliklere sebeb olmuştu. Kozmik
dönüşüm, aynı zamanda Güneş sistemindeki diğer gezegenleri de kapsıyordu ve güneşte daha
fazla patlama olacaktı. Bu da dünyadaki canlı hayatı olduğu kadar tabiatı bir bütün olarak
etkileyecekti. Daha fazla deprem, daha fazla tabii afetler, daha fazla volkan patlaması, daha fazla
şimşek, daha fazla hastalık demekti bu. İşte yeni dünyanın inşası, tam da bu felaketten sonra
yaşanacaktı. Çünki zaten bu kadar büyük bir nüfusla yeni bir dünya düzeni inşa etmek mümkün
değildi. Tekrar 1700’lerdeki, 500 milyon nüfusa geri dönmek gerekiyordu. İşte 5G ve Covid’19 tam
da bu noktada farklı bir anlam kazanmaktadır. Hristiyan dünyasında, Miladi takvime göre 1000
yılda bir gelen “Millenium”un başındayız, Millenium çağınına geçişimiz, yani Hz. İsa’nın dünyadan
ayrılışının 2000.yılından başlayarak dünyada yaşanacak büyük dönüşümün 2025’te
tamamlanacağı ve herşeyin, her anlamda yeniden başlaması şeklinde yorumlanmaktadır.
TEOLOJİK ARKA PLAN
Antik uygarlıklar, Marduk efsaneleri, mitoloji, kadim uygarlıklara ilişkin yazıtlar ve tevarüs edilen
metinlerde büyük bir yıkımdan söz edilir. İslam inanışında FİTEN denilen Kıyamet ve kıyaet
fitnesinden söz edilir ve zaten İslam peygamberi aynı zamanda “ahir zaman peygamberi”dir.
Kur’anı kerimde, kıyamete ilişkin Yecüc-Mecüc fitnesinden, Dabbetül Arz’dan ve Süleyman
mebedi’ndeki kayıp “emanet sandığı” olduğu yorumu yapılan bir sandık’tan söz edilir ki, o
sandıkta rivayetlere göre Hz. Musa’ya gelen ve “kalem suresi”nde söz edilen üzerinde evamiri
aşerenin bulunduğu iki tabletten, Hz. Musa’nın Mucizevi asası ve Hz. Davud’un Kılıcından, Hz.
Süleyman’ın yüzüğü bulunmaktadır. Yine belirtmekte yarar vardır ki, şu anda İstanbul Topkapı
müzesi “Emanet-i Mukaddese bölümü”nde, Mısır’dan getirilen ve Hilafetin mührü sayılan eşyalar
arasında, resmi kayıtlara göre Hz. Musa’nın asası ve üzerinden Kıyametin şifresinin yazılı olduğu
iddia edilen Hz. Davud’un kılıcı da bulunmaktadır.
Süleyman mabedindeki sandık kayıptır. Hristiyan dünyasının mukaddes emanet sandığı ise
İstanbul’un fethinden sonra bulunamamıştı. Ya Latin işgali sonrası Vatikan’a götürülmüştür ya da
başka bir yerdedir.
Bunların ortaya çıkması dini açıdan insanlık için yeni bir dönemin başlamasına işaret etmektedir.
İslam’da Kur’a-ı Kerimde zikredilmese bile bir çok hadiste bir çok şeyden söz edilmektedir.
Mehdi ve Mesih konusu Şia’da iman konusudur. Deccal’den söz edilir. Melheme-i Kübradan söz
edilir.
Hristiyan aleminde Yecüc-Mecüc’ün karşılığı Gog-Magog’dur. Gog-Magog Lutheryenlere göre,
Hz. Nuh’un çocuklarından Yafes soyundandır. Hamiler, Afro-Arapları, Samiler Beni İsrail’e,
Yafesoğulları ise Türklere nisbet edilir.
Yecüc-Mecüc Coğrafyası Kaf dağı / Kafkasya’dır ve Babil / Bağdat ve Şam üzerinden Filistine
doğru gidecekler. İslam geleneğindeki Deccal’in karşılığı Anti Chitrist’dir. Melheme-i Kübra’nın
karşılığı ise Argamedondur. Melheme-i Kübra/Argamedon coğrafyası ise “Amik Ovası” yani
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bugün “Gavur dağı”, “Gavur gölü” olarak bilinen coğrafyadır. Bu coğrafya Lut kavminin helak
olduğu Lut gölü’nün, Yani Sodom ve Gomore’nin “ahir noktası”dır. Hristiyanlar ayrıca Mesih’i
beklerler. İncil’de bu dönemi anlatan kısım “Yuhanna Vahyi” bölümüdür ve bu anlatılanlar
tamamen Ege bölgesindeki 7 kilise çevresinde geçer. Bunlar, Ephesos-Efes-İzmir, Smyrna-İzmir,
Pergamon-Bergama-İzmir, Sardes-Salihli-Manisa, Philadelphia-Alaşehir-Manisa, LaodikeiaDenizli ve Thyateira-Akhisar-Manisa’dır.
DÜNYA NUFUSU 500 MİLYON MU OLMALI!?
Dünyanın nüfusunu 500 milyona indirme konusunu ciddi olarak ilk tartışan kişi Thomas Robert
Malthus (13 Şubat 1766-23 Aralık 1834)dur. 1789 yılında, nüfus politikası ile ilgili teorisinin
omurgasını oluşturan "Nüfus Artışı Hakkında Araştırma"yı yayımladı.
Adam Smith, David Ricardo, David Hume’den büyük ölçüde etkilenen Malthus esasen
matematikçidir. Bir matematik ve istatistik modeli olarak insan, hayvan ve bitki popülasyonu
arasında korelasyonu üzerinde çalıştı ve Çalışmasına göre uygun şartlarda herhangi bir
popülasyon, besin maddelerinin artışından daha hızlı bir oranda artar ve böylece zamanla kişi
başına düşen besin miktarı azalır. Uygun şartlarda herhangi bir kısıtlayıcı faktör (salgın vb.) yoksa
popülasyon geometrik dizi biçiminde artar (2, 4, 8, 16 gibi) oysa besin maddeleri aritmetik
dizi biçiminde artar (1, 2, 3, 4, 5, 6, ...). Doğada aradaki bu fark, popülasyonda bazı kişilerin
ölümlerine neden olur ve yeniden tabii bir denge sağlanır. Malthus dengenin sağlanmasını
kolaylaştırmak için geç evlenmek, az sayıda çocuk sahibi olmak vb. hareketlerin teşvik edilmesi
gerektiğini düşünüyordu. Malthus aynı zamanda Angilikan kilisesine bağlı bir gezici vaizdi.
Charles Robert Darwin, İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi. Doğal seçilim yoluyla evrim kuramının
kurucusu idi. O da, coğrafi keşifler döneminde, sömürgecilerin ve kilisenin savunduğu renkli
insanların insanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlar olduğu, İnsanın maymundan
evrildiği fikrine, bilimsel bir kılıf oluşturmaya çalıştı. Darwin, İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi. Doğal
seçilim yoluyla evrim kuramının kurucusuydu ve 1809-1882 yıllarında İngiltere’de yaşamıştı.
Sigmund Freud, Yahudi kökenli Avusturyalı nörolog ve psikanaliz biliminin kurucusudur. 18561939 yılları arasında yaşamıştı.. Bu 3 düşünce akımı da 1800’lü yıllarda 1789 Fransız devrimi
sonrası süreçte oluşmuştu ve bugün de yeni dünya düzeni konusundaki düşünce akımı köken
olarak bu temelden esinlenmektedir.
Dünyanın 500 Milyon’a geri çekilmesi fikri, ABD’deki Georgia eyaletinin Elbert kasabasında 1980
yılında tamamlanmış anıt şeklindeki bir taş yapıtla tarihe kazınmış oldu. Amerika’nın
“Stoneheng”i olarak tanımlanan ‘Georgia Rehber Taşı Anıtı’ üzerinde 8 farklı dilde! 10 ilke,
yapının dört büyük parçasının yüzeylerine İngilizce, Rusça, Arapça, İspanyolca, Çince, Hintçe,
İbranice ve Swahi dilinde kazınmıştır.
Bu anıt, esrarengiz bir şekilde küçük bir grup Amerikalı tarafından 10 madde halinde “İnsanlığın
Geleceği İçin Açık bir Kurtuluş Planı” için “Yeni Dünya Düzeni İçin 10 Emir” başlığı altında taş
bloklardan oluşan bir yapıdır. Georgia Guidestones anıtını, kendilerini, 'Altın çağı arayan bir grup
Amerikalı' olarak ifade eden “R. C. Christian” topluluğu tarafından, Haziran 1979 tarihinde inşa
edilmiştir.
“Dünyanın sonunun gelmesi” ve 'Yeni Dünya Düzeni'ne vurgu yapılan anıtın üzerindeki “10
Emir“ şöyle:
1-İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu olarak 500.000.000'un altında tut.
2-Farklılıkların ve uygunluğun, gelişiminin çoğaltılmasını bilgece idare et.
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3-İnsanlığı yaşayan yeni bir dil ile birleştir.
4-Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet.
5-İnsanları ve ulusları, adil yasalar ve sadece mahkemeler ile koru.
6-Bütün anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahkemeye bağla.
7-Küçük yasalar ve kullanışsız protokollerden kaçın.
8-Kişisel hakları, sosyal görevler ile dengele.
9-Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk kurma arayışını taktir et.
10-Dünyada bir kanser olma, doğaya yer bırak, doğaya yer bırak.
Tüm bu işlerde ortaya atılan fikir ise hep aynıydı. Dünyanın sonunun gelmesi ve 'Yeni Dünya
Düzeni'! Bu hedefe varmak için hareket tarihi 2014 olarak verilmişti. 2014 Arab Baharı olacaktı,
o yıl Ebola test edildi, İŞİD eylemleri gündem oldu. evdeki hesap çarşıya uymadı. BOP’ın
senaryosu geri tepti. Ancak senaryonun aktörleri konuşmaya devam ettiler:
David
Rockefeller:"Yeryüzünde yaşayan insan sayısı çok fazla. Dünya bunu kaldırmaz. Mevcut nüfus,
dünya için büyük tehdittir! Sistemin işlemesi için 300-500 milyon insana ihtiyacımız var, gerisi
fazlalık.” demişti ölmeden önce. Yetmedi, 2015 yılında Microsoft’un kurucusu Bill Gates: “Bizi
yok edecek veya dünya nüfusunu çok ama çok azaltacak bir savaş, silahla olmayacak. Bir
virüsten veya bir mikroptan ortaya çıkacak bu sorun, dünyanın her noktasına yayılacak. Rakam
veremem ama 10 milyonlarca kişinin ölebileceği bir virüs çok uzak değil. En az 3 milyar kişinin
etkileneceği, mallarının büyük bir bölümünü de kaybedeceği ve bir anda köle gibi çalışmak
zorunda kalacağı bir virüs olabilir” demişti.
O günlerde böylesi bir salgının yaşanacağı işaret eden Holywood yapımı birçok film ve
küreselciler, ortaya koydukları eserlerle bunlarla alakalı sübliminal mesajlar vermeye devam
ettiler.
1960’lara gelindiğinde, Doğum kontrolü, ardından kürtajın yasallaştırılması konusu gündem
oldu.
İlginçtir, BM 2018’DE Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu yıllık raporunda ilk kez açıkça aile
planlamasını bir insan hakkı olarak tanımladı. BM’ye göre, hızlı nüfus artışının kalkınmanın
önünde bir engeldi. -Neo Malthuscu hareket, 2.dünya savaşı sonrasında az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde yaşanan hızlı nüfus artışını kontrol altına almak için uluslararası örgütler, media ve
sermaye grubları ile bir eylem planı hazırladılar.
2011’de T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Özgü
Karaca Bozkurt” imzalı “Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD, 1994) Eylem
Programı’nın Türkiye’de Uygulanan Sağlık Politikalarına Yansımalarının Toplumsal Cinsiyet
Perspektifinden İncelenmesi” raporunun girişinde şu bilgilere yer verilmektedir:
“(…)Bu nüfus politikaları, kadınların ve erkeklerin bireysel ihtiyaçlarını ve
gereksinimlerini, içinde yaşadıkları koşulları göz ardı eden politikalar olmuştur. Nüfusun
kontrol altına alınması için özellikle kadınların üreme kapasitelerinin kontrol altında
tutulmaya çalışıldığı uygulamalarla karşılaşılmış, kadınların üreme hakları ihlal edilmiştir.
Ancak, uluslararası örgütlerin konuya yaklaşımında zaman içinde olumlu yönde bir
değişim ve dönüşüm yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu tez çalışması, BM bünyesinde
düzenlenen nüfus konferanslarının sonuncusu ve kadın hakları ve toplumsal cinsiyet
eşitliği bakımından en önemlisi olarak kabul edilen 1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma
Konferansı (ICPD) sonunda kabul edilen Eylem Programı’nı incelemektedir. ICPD sonunda,
özellikle kadın hakları ve kadın sağlığı savunucularının etkisiyle, önceki dönemlerde hakim
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olan nüfus politikası anlayışının yerine yaşam döngüsü boyunca hem kadınların hem de
erkeklerin üreme haklarını önceleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilkelerden biri olarak
benimseyen bir Eylem Programı kabul edilmiştir.”
BU GİDİŞ NEREYE?
“Yeni Normal” dünyasında artık geçmişte kalan bir ideal olarak kalacak. “Yeni dünya
düzeni”nde, herkes bu yeni kast sisteminde kendine bir yer bulmak zorunda. Değilse gereksiz
insanlar kategorisinde tasnif dışı biyolojik kalabalıklar kategorisinde değerlendirilecek. Herşey
sisteme uyum performansınıza bağlı olacak. O şekilde tüketim hakkı elde edecek, o şekilde statü
kazanacak ve terfi edeceksiniz. Yeni dünya 5G ile yerden, Starlink ile gökten denetlenecek ve
herşeyiniz big data merkezlerinde kayıt altına alınacak ve GPT3’lerle analiz edilecek ve insanlık
tek bir merkezden yönetilecek. Bugün “kişisel verilerin korunması” diye bir yasa var ya, gelecekte
büyük ihtimalle böyle bir sorun olmayacak. Nesnelerin bilgileşimi ile insanların hayallerini bile
okuyabileceksiniz.
Dünyanın bir çok ülkesinde adım adım 5G teknolojisine geçilirken bir yandan da 6G için
çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede oluşturulan ve 350 araştırmacının yer aldığı 6G
ekosistemine Türkiye’den de 3 bilim insanı görünür ışıkla haberleşme ve makinelerarası /
Nesnelerarası haberleşme konularına yönelik ve daha çok uzaya dönük yeni arayışlar için 6G
çalışmaları yapan gruba dahil olmuş.
Konu ile ilgili haber şöyle: “Kablosuz haberleşme ve özellikle hücresel sistemlerde
dünyanın önde gelen ülkelerinden Finlandiya'nın Academy of Finland kurumunun
öncülüğünde kurulan ve önemli birçok üniversiteyle endüstri ortaklarını bünyesinde
bulunduran "6G Flagship" adlı ekosistem, şimdiden 5G sonrası için kolları sıvadı.
Oluşturulan ekosistem bünyesinde, 2030'lara doğru kullanılması planlanan 6G
teknolojilerinin araştırma çalışmalarına başlandı. 6G çalışmalarıyla ilgili 2019 Eylül ayında
dünyanın ilk 6G White Paper'ını yayınlayan 6G Flagship konsorsiyumunun 2020 Mart
ayında düzenlediği 6G Zirvesi’ne, Türkiye’den Kadir Has Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdal Panayıcı, Doç. Dr. Serhat
Erküçük ve Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadi, görünür ışıkla haberleşme ve makineler arası
haberleşme konularına yönelik 6G bildirileriyle katılım gösterdi. 6G Flagship bünyesinde
kurulan, dünyanın birçok önemli üniversitesinden ve teknoloji şirketinden
araştırmacıların dahil edildiği 6G Expert Groups’a da çalışmalarıyla kabul edilen Prof. Dr.
Panayırcı, Doç. Dr. Erküçük ve Dr. Öğr. Üyesi Şadi, 6G alanında 12 farklı özel araştırma
konusuna odaklı ilk ‘white paper’ların yayınlanmasına ve dünyayla paylaşımına da
önemli katkılarda bulundu.” Türk akademisyenlerin white paper’ları, University of Oulu
tarafından Haziran ayında resmi olarak yayınlandı.
Bir yandan 5G konusundaki tartışmalar devam ederken, öte yandan 2030 için 6G çalışmaları
yapılmaya devam ediyor. 4G, 2011 yılından beri kullanılıyor. 4G, bilindiği üzere 100 Mbps’e kadar
hız sunuyor. 4.5G olarak adlandırılan sistemlerin hızı ise 300 Mbps, 450 Mbps arası bir hızlara
erişilebiliyor. 5G ile sunulacak hız 1000 Mbps. Yani 5G, 4G’nin 10 katı. Dikkat 6G, 5G’nin 100 kat
daha fazla bir hız. anlamına geliyor. Bilgi otoyolunda hız 1.000.000 Mbps! Yani 5G’nin 1000 kat
fazlası. Korkulan o ki, 5G zaten insanlık için bir felakete sebeb olacağında, insanlık 6G ile yaygın
bir şekilde tanışamayacak. Ya da insanlık uzaya taşındığından, yerdekiler, ölmeden yeraltı ve deniz
altlarında, uzaydaki kolonilerde yaşar gibi yaşıyor olacaklarında, böyle bir teknoloji ile
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haberleşecekler. Ya da bu gücü elinde bulunduranlar siber diktatörlere dönüşecekler. Böyle bir
dünyaya gidiyor muyuz, sürükleniyor muyuz, savuluyor muyuz.
Hem Almanya'da hem de Fransa'da, anormal el ve parmak yapısı ve hatta eksik eller veya eksik
kollar gibi anormal uzuv gelişimini içeren bir dizi olağandışı insan doğum kusuru var.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/gelsenkirchen-drei-saeuglinge-mit
handfehlbildungen-geboren-16382810.html
Aşırı VGCC aktivitesi hayvanlarda ve insanlarda korku koşullandırması üretir (Kabir vd., J Physiol
2016; 20: 5823-5837). Aşırı VGCC aktivitesi yoluyla hareket eden EMF'ler ayrıca norepinefrin,
savaş veya uçuş hormonunun salınmasında büyük artışlar üretir. Bu ikisinin panik üretmek için
birlikte hareket etmesi muhtemeldir. EMF'lerin süt sığırcılığında süt üretimi üzerindeki etkisi,
sığırların EMF etkilerine oldukça duyarlı olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, Almanya'dan 5G
radyasyon etkileri ile de ilişkili olabilecek sığır ve koyunların tuhaf, agresif davranışlarının çeşitli
vakaları vardır:
Mevcut 5G maruziyetleri konusunda çalışanlar bir çok uzman, 5G ile otizm ile perinatal olarak
ortaya çıkan sorunlarla karşılaştırlar..
Ve yine Rotterdam yakınlarındaki bir parkta üç günlük 5G testi sırasında ani kardiyak ölümden
ölen yüzlerce kuş vardı.
https://www.healthnutnews.com/hundreds-of-birds-dead-during-5g-experiment-in-thehague-the-netherlands/
5G HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER
Artık herkes Wuhan’ı Hubei’yi biliyor. Dünya bu şehirleri Covid ile birlikte tanıdı. Ama bu şehirler
aynı zamanda 5G uygulamalarının başlatıldığı ilk şehirlerdi. Hubei İl İletişim İdaresi Başkanı Song
Qizhu, Hubei'nin başkenti Wuhan City'nin 2019 yılı sonuna. kadar 10.000 5G baz istasyonuna
sahip olacaklarını açıklıyordu, yıl başında.
Çinde daha ilk günden eş zamanlı olarak Mikrodalganın Biyolojik Etkileri tartışmaya başlamıştı. Batıda
5G “nörokapitalizm”den söz eden makaleler yayınlanıyordu bir yandan. “Beyin okuma teknolojisi
geliyor”deniyordu. Facebook ve Elon'un Neuralink aklını okumak için teknoloji geliştirdi
5G hakkında henüz bir çok şeyi bilmiyoruz. Bildiklerimiz bile, insanlığın büyük bir tehditle karşı
karşıya kalmakta olduğunu isbatlamaya yetiyor. Ancak güçlü bir el, internet ortamında hızlı bir
şekilde bu bilgilere erişimi engelliyor ve bu bilgilere karşı gerçekdışı, bilimsel olduğunu iddia
ettikleri dökümanlar yayınlıyorlar. Ve bütün dünyada örgütlü gerçekleri araştırma ajansları
üzerinden gerçekleri tersyüz ederek yanlışları doğru olarak lanse edebiliyorlar.
Mesela 5G’nin Wifi dalgalarının, merkezi sin ir sisteminin en önemli parçası olan Epifiz bezini
olumsuz etkilediğine ilişkin bilgiler sürekli bir el tarafından erişilemez hale getiriliyor. Epifiz
bezinin tahrip edilmesi halinde kitleler çok kolay bir şekilde sürüleştirilebilecek, dirençleri kırılarak
biyonik robotlar haline getirilebilecekler. 5G’ye karşı bir çok ülkede açılan davaların kayıtlarına
erişim engeli çıkartılıyor.
Herkes sustu sadece Bill Gates ve Elon Musk konuşuyor. Musk’un Kanadalı büyükbabası Joshua
Haldeman, 1930'larda Kanada'nın Technocracy, Inc. Hareketinin başkanıydı. Musk şimdi bir Mars
Teknokrasisi inşa etmeyi planlıyor.
Yüzyılın başında geçen yüzyılın sonlarına doğru, büyük şirketler tarafından insanların yüksek
ideallerle olan bağlantılarını koparmak için epifiz bezini yok etmeleri gerekiyor. Tanıdığınız
insanlarda bez bu araştırmayı takip etti ve şaşırtıcı bir şekilde bulduğumuz şey epifiz bezinin
17

merkezi sinir sistemimizin en hassas parçası olduğunu ve dört şeye karşı son derece hassas
alüminyum, glifosat, florür ve Wi-Fi..
Dünyada son 60 yılda bu 4 şeye hemen herkes bir şekilde bulaştırıldı. Aliminyum, Florür ve
Wifi’yi artık herkes biliyor. Glifosat etken maddesi nedeniyle kansere yol açtığı iddia edilen RoundUp,
Türkiye'de de satılan bir tarım ilacı!

Danimarka Halk Sağlığı Enstitüsü bilim insanları ağının başkanı Rachel Santini, Danimarka
devletini, “5G mobil ağının Danimarka genelinde uygulanmasının canlıları uzun süreli radyasyona
maruz bırakacağı, özellikle de doğmamış bebeklerin zarar görecekleri için” mahkemeye verdiler.
Davacıların iddialarına göre “5G bir silahtır!” “ABD ordusu tarafından kitle kontrolü için icat edilen
bir teknoloji (yönlendirilmiş enerji silahı)dır ve bu silah canlıların DNA’larında sorunlara yol
açmaktadır.
BU BÖLÜMDE ARZ EDİLECEK BİLGİLER
T.C. DEVLETİ’NİN RESMİ KAYNAKLARINDAN DERLENMİŞ ÖZEL BİLGİLER OLUP
2010 YILI MAYIS AYINDA RESMİ KAYITLARA GEÇMİŞTİR.
YİNE BU BİLGİLERİN, CEP TELEFONUN DÜNYADA İLK KULLANIMINDAN BAŞLAYARAK
O DÖNEMDEKİ ARAŞTIRMA RAPORLARINA AİD OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR.
BUGÜN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ, ÜRÜNLERİN RADYASYON KAPASİTE, KULLANICI SAYISI,
KULLANIM SÜRESİ UZUNLUĞU OLARAK 20 YIL ÖNCESİ İLE KIYASLANAMAZ.
AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİN BU GÖZLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.
VE BU BİLGİLER, BUGÜNKÜ TARTIŞMALARDAN BAĞISIZ OLARAK RAPOR EDİLMİŞTİR.
AKADEMİK MAKALELERDE RADYASYON KANSER İLİŞKİSİ
Bir gazeteci ve insan hakları aktivisti olarak çok sayıda uzman ve akademisyenle özel görüşmeler
ve bir çok kaynaktan okumalar yaptım. Mülakatlarımdan elde ettiğim sonuçlara göre, radyasyona
maruz kalındığında doz miktarı ile kansere yakalanma riskinin artmaya başladığı, doğal seviyenin
üstündeki yaklaşık 100 mSv değeri arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.
Unutmamak gerekir ki, firmalar cihazları ile ilgili olarak, bu dozu referans göstererek,
“zararsızlık” raporu düzenlemektedirler, ancak, evde, işte, sokakta benzer yüzlerce cihazla
karşılaşan insanların toplum mazuriyeti, bu değerlerin çok çok üstünde bir seviyeye ulaşmaktadır.

Radyasyon Çeşit ve Etki Alanları Kanserojenik Olan (IARC Grup 1) veya ihtimal olarak Kanserojenik (IARC Grup
2)
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Evde ve işte Wifi, ve bir odada çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, notepad, dizüstü bilgisayar,
ya da mağazaya girerken xRay cihazları, elektronik taramalar, elektronik kasalar ve hemen hemen
hayatın her alanında elektirik, elektronik aletlerle tekrar tekrar temas edilmesi risk katsayısını
giderek artırmaktadır.
Onun için batıda uzmanlar, radyasyon emici özelliğe sahip Kenevir ekimini teşvik etmektedirler.
Kenevir tekstili, mobilyası kullanılması bu anlamda radyasyonu azaltıcı bir etki yapacaktır.
Bazı uzmanlar ise ortamdaki elektromanyetik radyo dalgalarını soğurarak geri dönüşüm olarak
12-16 voltluk elektrik üreterek, bunu bedava bir enerji kaynağı olarak kullanma konusunda
çalışmalar yapmaktadırlar.
Elektromanyetik alanlar bir çok doğal ya da insan yapımı kaynak tarafından üretilmektedir.
Teknolojideki gelişmelerin sonucu olarak elektromanyetik dalgaların kullanımı her geçen gün
artmakta ve günlük yaşamda doğada bulunanın çok üstündeki seviyelerde elektromanyetik
alanlara maruz kalınmaktadır. On yıllardır insanlığa yönelik bir maruziyet kaynağı olmasına
rağmen, elektromanyetik alanlar (EMA-EMF) son yıllarda kaynak sayısı ve çeşitliliği bakımından,
özellikle de aşırı düşük frekans ve radyo frekansı alanları bakımından, eşigörülmemiş bir artış
kaydetmiştir. Bu tür kaynaklar arasında elektrikle çalışan tüm aletler, televizyon, radyo,
bilgisayarlar, mobil (taŞınabilir) telefonlar, mikrodalga fırınlar, büyük mağazalarda hırsızlık
önleme kapıları, radarlar ve sanayi, tıp ve ticarette kullanılan ekipmanlar yer almaktadır.
Unutmamak gerekir ki, artık elektyrik heryerde var. Elektrik gücünün üretimi ve iletilmesi
sonucu ve çok çeşitli sanayi cihazlarının ve genellikle alan şiddeti daha büyük olan ev aletlerinin
kullanılması yoluyla ortaya çıkmaktadır. Radyo frekans (RF; 10 kHz-300 GHz) radyasyona maruz
kalınması çeşitli yollarla olabilmektedir. Radyo frekans ve UV güneş’ten de kaynaklanabilir. Fakat
insan yapımı kaynaklar başlıca maruz kalma kaynaklarıdır.
Radyo frekans alanları ticari radyo ve televizyon yayınlarının sonucu olarak ve telekomünikasyon
tesislerinden gelmektedir. Yani radyo frekans Bölgesi‘ nde yer alan elektromanyetik dalgalar
iletişimde, cep telefonlarında, baz istasyonlarında, radyo ve televizyon vericilerinde, radarlarda,
kablosuz internet sistemlerinde kullanılmaktadır. Evde radyo frekans alanları ise mikro dalga
fırınlar ve hırsız alarmlarınca da üretilmektedir. Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan
cep telefonları, şarj cihazlar, baz istasyonları ve kablosuz iletişim kaynaklı elektromanyetik alanlar
oluştursan Wireless cihazlar ve bunlara bağlı aksesuvarlar bu anlamda riski daha da
büyütmektedir.
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Farklı EM kaynakları (ELF, LF, RF, MW, IR, VL, UV)’a aid Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu/ICRP
verileri

Bu nedenle, EMA (Elektro Manyetik Alan) etkilenimi sonucunda ortaya çıkacak bir sağlık etkisi
bile, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündeme gelecektir. Yapılan araştırmalara göre EMA
etkilerinin bağlı olduğu parametreler Şunlardır: Frekans, Güç ve alan yoğunluğu, Kaynağın uzaklığı
(Yakın alan/ Uzak alan), Maruziyet süresi, Etkilenenin ölçüleri ve elektriksel özellikleri. 5G röleleri
adeta her sitenin kapısına getyirmektedir. İçeride Wifi cihazları vardır ve süreklilik günde 24
saattir ve birden fazla kişi, cihaz ve farklı frekanssların eş zamanlı baskısı sözkonusudur. Cep
telefonları ve baz istasyonlarının Sağlık üzerindeki etkileri bilinmektedir ve bu konu, elektiriğin
bulunması, Telgraf ve Radyo istasyonlarının. Kullanılma başlanması ile birlikte başlayan bir
tartışmadır.
Cep telefonundan yayılan radyasyonun yaklaşık olarak % 50‘si kullanıcının başı ve telefonu tutan
eli tarafından soğurulur. Dokuları etkileyen enerji miktarı için kullanılan özgül soğurma hızları
(Spesific Absorbtion Rate - SAR) doku kilogramı başına soğurulan enerji miktarı (W/kg) olarak
ifade edilmektedir. SAR dokulardaki RF kaynaklı sıcaklık artışı ile ilişkilendirilen biyolojik etkilerin
ölçüm birimi olup, dokunun iletkenliği ile ilgilidir ve iletkenlik dokunun su içeriği ile artar. Beyin,
göz, kas, kan, deri ve sinir dokusu gibi su içeriği fazla olan dokulardaki sıcaklık artışı, yağ veya
kemik gibi su içeriği az olan dokulara göre daha fazladır. DSÖ tarafından genel toplum etkilenimi
için önerilen SAR değeri 0.1 W/kg‘dır. Bu değer tüm vücut için önerilen değerdir, baş ve gövde
için 2 W/Kg, kol ve bacaklar için 4 W/kg olarak sınıflandırılmaktadır. AB tarafından bu değer 2
W/kg olarak belirlenmiştir. DSÖ tarafından bu değer cep telefonları için 450-2700 MHZ frekansları
arasında güvenli limit değeri 0,1 - 2 watt aralığında tanımlanmıştır. DSÖ tarafından tanınan ve
desteklenen I CNI RP (Uluslararası İyonlaşmamış Radyasyondan Koruma Kurulu) tarafından tüm
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riskler göz önüne alınarak belirlenmiş olan 2 W/kg değerindeki SAR değeri, aynı zamanda AB
tarafından standart değer olarak kabul edilmiştir
(www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/).

Elektromanyetik alanların insan sağlığına olan etkileri, cep telefonu teknolojisi gibi yeni
teknolojilerin günlük yaşamda giderek daha yoğun biçimde kullanılması sonucunda giderek
artmaktadır. Bu da elektromanyetik alanın sağlık üzerine etkileri ile ilgili çalışmaların önem
kazanmasına yol açmıştır.
Bilimsel kaynaklarda cep telefonu kullanımı ile ilişkili olabileceği bildirilen Şikayetler arasında;
başağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları, unutkanlık, baş dönmesi, işitme kaybı, bulantı hissi,
kulakta ve başta sıcaklık hissi ve görme bulanıklığı yer almaktadır. Dünyada cep telefonu
kullanımının neden olduğu non-spesifik semptomlar yanında bazı önemli sağlık sorunlarına yol
açabileceğine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma 10 yıl önce, yani 2000 yılında
yayınlanmıştır ve aktarılan değerlendirme, 10 yıllık bir çalışmanın sonucu elde edilen verilere
dayanmaktadır. Yani araştırmanın başlangıcı 10 yıl öncesine dayanmaktadır.
Türkiye’de ilk cep telefonu 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşti. Baz istasyonu sayısı çok düşüktü. Telefon çok azdı ve
konuşma süreleri çok sınırlı idi. Ve 1G telefondu.
Motorola'nın 1983 yılında tam 3.995 dolardan satışa sunduğu DynaTAC 8000X dünya tarihine ilk
cep telefonu modeli olarak geçti. İlk cep telefonu prototipinden 200 gram daha hafif olan
DynaTAC 8000X'in 800 gramlık ağırlığı telefonla uzun süre konuşmayı da imkansız hale
getiriyordu.
Bu verilerin rapor edildiği ülkeler ise, cep telefonu ile tanışan ABD ve diğer batılı ülkelerdi.
Dolayısı ile verilen bu gün ile kıyaslanması mümkün dahi değildir. Röle sayısı, cihaz sayısı, diğer
elektirikli ve elektronik cihaz sayısı, kullanım süresi ve yaydığı radyasyon miktarı itibarı ile bugünle
kıyası kabil değildir.
Ocak 2020 itibariyle, en popüler 15 cep telefonun SAR değerleri ise şöyle:
Samsung Galaxy Note 8: Baş: 0,173 W/Kg , Vücut: 1,290 W/Kg
Samsung Galaxy Note 10+ Exynos: Baş: 0,187 W/kg, Vücut: 1,404 W/kg
Samsung Galaxy M10: Baş: 0,237 W/Kg, Vücut: 1,532 W/kg
Galaxy S10+: Baş: 0,411 W/kg, Vücut: 1,040 W/kg
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Huawei P30 Pro: Baş: 0,640 W/kg, Vücut: 0,990 W/kg
Samsung Galaxy Note9: Baş: 0,381 W/Kg , Vücut: 1,509 W/Kg
Huawei Mate 20 Pro: Baş: 0,400 W/kg, Vücut: 0,960 W/kg
Xiaomi Redmi 6: Baş: 0,550 W/kg, Vücut: 1,417 W/kg
Huawei P30 Pro: Baş: 0,64 W/kg, Vücut: 0,99 W/kg
APPLE iPhone 11: Baş: 0,95 W/kg, Vücut: 0,99 W/kg
iPhone 11 Pro Max: Baş: 0,95 W/kg, Vücut: 0,99 W/kg
Oneplus 7T: Baş: 1,04 W/kg, Vücut: 1,4 W/kg
Oneplus 7T: Baş: 1,04 W/kg, Vücut: 1,4 W/kg
Bu çalışmalar gönüllüler, hayvanlar ve hücre bazlı teknik çalışmaları içermektedir. Mikrodalga
radyasyon ve RF radyasyonun 100 MHz ve 60 GHz arasındaki etkileri araştırılmaktadır.
Beyindeki fonksiyonel değişiklikler, karsinojenik süreçler, üreme-gelişme ve kardiyovasküler
sistem üzerine yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar kaygı vericidir.
Cep telefonlarının sağlık riskleri üzerine yapılan en büyük çalışma Uluslararası Kanser Araştırma
Kurumu (International Agency for Research on Cancer - IARC) tarafından yürütülen
―INTERPHONE ‖ çalışmasıdır. Cep telefonundan kaynaklanan RF ve mikrodalga radyasyonun
kanser oluşturma riskini inceleyen bu çalışma uluslararası çok merkezli bir vaka-kontrol
çalıŞmasıdır. 13 ülkede yapılmış ve 7 yıl sürmüŞ olup, 10 yıl ve daha fazla süreyle cep telefonu
kullanan binlerce hasta incelenmiştir. Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve İngiltere bu çalışmaya
katılmaktadır. Bu çalışmada yaklaşık 2600 glioma, 2300 meningioma, 1100 akustik nörinom, 400
parotisbezi tümörü ilebu vakalara uygun kontroller yer almaktadır. Bu çalışma bu tümörlerleilgili
olarak bugüne kadar yapılmış en büyük epidemiyolojik çalıŞmadır. Bu çalıŞmanın bazı sonuçları
yayınlanmıŞtır.
Bu sonuçlara göre sadece Kuzey Avrupa ülkelerinde 10 yılın üstünde yoğun olarak cep
telefonu kullananlarda glioma riski 1,39 kat ve akustik nörinom riski 1,8 kat fazla bulunmuştur.
Japonya‘da ise zaman ağırlandırılarak yapılan analizlerde glioma riskinin 5,8 kat arttığı rapor
edilmiştir. Bu veriler 1G dönemine ilişkin verilerdir.
Uzmanlar kullanıcıların çoğunun on yıldan az süredir kullanıyor olması ve bazı kanserlerin
ortaya çıkması için 15-20 yıl geçmesinin gerektiğini o zaman rapor etmişlerdir. .
Bir başka makalede de 10 yılın üzerinde kullanımın cep telefonunun kullanıldığı taraftaki beyin
tümörlerini yaklaŞık 2 kat artırdığı ifade edilmekte ve mevcut epidemiyolojik kanıtların cep
telefonl arının beyin tümörlerini artırdığını söylemek için yeterli olduğu belirtilmektedir. Cep
telefonlarının sağlık etkilerinin de beyin tümörleri ile sınırlı kalmadığı, tükrük bezi tümörleri,
erkekte infertilite, davranış bozuklukları, elekromanyetik aşırı duyarlılık gibi sorunlara da yol
açabileceği belirtilmektedir.
Bu nedenle elektromanyetik dalgalar kaynaklı birçok araŞtırma yapılmaktadır.
Mevcut araştırmalar henüz net olarak tespit edilmiŞ olumsuz somut bir veri ortaya koymaması
ile birlikte araştırmaların farklı Şekillerde uzun vadede ileriye dönük olarak devam edeceği
belirtilmektedir. Bu arada 10 yıl öncesinde, önceki 10 yıllık çalışma sonuçları değerlendirildiğinde
baz istasyonlarına (350-400 metre çevresinde yaşayanlarda) kanser insidansında artış olabileceği
rapor edilmiştir.
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Hollanda‘da yapılan bir çalışmada 1 V/m lik RF/MW radyasyonun bile etkileniminde kalanların
iyilik halini olumsuz etkilediği bildirilmiştir. Polonya‘da yüksek RF alanlardan etkilenen askerlerde
kanser hızının beklenenden iki kat, lösemi ve lenfoma görülme sıklığının altı kat fazla olduğu
saptanmıştır. Avustralya‘da RF etkilenimi olan çocuklarda çocukluk çağı lösemisi görülme
sıklığının topluma göre fazla olduğu bulunmuştur.
İtalya‘da yüksek güçte radyo vericisinin yakınında yaşayan çocuklarda çocukluk çağı lösemi
sıklığının yüksek olduğu bildirilmiştir.
Elektromanyetik Maruziyetin Kansere Yol Açacak Etkileri
Bu konuda bir çok devletlerden daha holdinglerin yönettiği lobilerin ve media kuruluşları,
sponsoru oldukları Akademilerin sürece müdahelesi ile bazı gerçekleri gizledikleri ve bazı gerçek
olmayan bilgileri gerçekmiş gibi gösterdikleri bilinmektedir.

ABD Sağlık Bakanlığı altında hizmet veren bu kurum da cep telefonlarının zararlı etkileri
hakkında araştırmalar yapıp bunları FDA ve FCC ile paylaşıyor. NTP, cep telefonlarıyla ilgili 1 Kasım
2018’de bir araştırma yayınladı. Cep telefonları ile kanser ilişkisine dair en kapsamlı araştırma
olarak lanse edilen bu çalışmanın 30 milyon dolara mâl olduğu söyleniyor. Araştırma boyunca 2G
ve 3G radyo frekansı radyasyonuna maruz bırakılan fare ve sıçanlarda kanser oluşup oluşmadığı
gözlendi ve netice şu şekilde ilan edildi.
*-Erkek sıçanların kalplerinde kesin tümör belirtisi. Kötü huylu sinir kılıfı tümörü,
**-Erkek sıçanların beyinlerinde kısmi tümör belirtisi. Kötü huylu sinir sistemi tümörü,
***-Erkek sıçanların böbrek üstü bezlerinde kısmi tümör belirtisi. Kötü huylu böbrek
tümörü.
Senatör Blumenthal’in çıkışı pek çok taraftar buldu. Bunlardan biri de ABD Millî Bilim Enstitüsü
Başkanı Jim Turner oldu. Turner, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Millî Bilim Enstitüsü olarak yeni
teknolojinin, yüksek frekanslı radyasyon yayan antenlerin insan sağlığına etkisine ilişkin herhangi
bir teste sokulmadan evlerin, ofislerin ve okulların yanı başına yerleştirilmesini yanlış buluyoruz.
Özellikle daha güvenli, kablolu internete erişim teknolojileri mevcutken… Senatör Blumenthal’in
talebini ise güçlü bir şekilde destekliyoruz. FCC yetkilisi Brendan Carr madem 5G’nin güvenli
olduğunda ısrar ediyor, o zaman hepimize bunun bilimsel kanıtlarını göstermeli.” Millî Bilim
Enstitüsü uzmanlarından Camilla Rees de aynı fikirdeydi. “Bütün kongre üyeleri, eyalet ve yerel
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hükümet yetkilileri aynı soruyu gündeme getirmeli. Yeni, farklı ve tehlikeli bir teknolojiyle, 5G ile
karşı karşıyayız. Dünyanın dört yanındaki bilim adamları uyarılar yapıyorken iletişim sektörü
bildiğini okumaya devam ediyor.”

SON BİR KAÇ SÖZ:
Herşey birbirine karışmış durumda. Yeni normal dönemde, devletler Covid korkutmacası ile bir
KORKU PANDEMİSİ üreterek, ÖLÜM’ü gösterip KISIRLAŞTIRMA’ya razı etmeye çalışıyorlar
adeta. Devletler büyük ölçüde ve genel olarak kişilerde ve sivil topluluklardan daha güçlü,
Uluslararası lobiler, Sermaye grubları ve şirketler de devletlerden daha güçlü. Onlar devletleri
kontrol ediyor ve devletler toplulukları. Media da onların kontrolünde. Dünyanın farklı
yönlerinden yükselen çığlıklar anında bastırılıyor ve sesleri kısılıyor. RESET’leniyorlar. EK’de
sunduğum “The Sovereign independent” buna küçük bir örnek. Sivil toplum ve sistem dışı kişi ve
kuruluşların sonunda bir TIK’lık canı var. Hemen dışlanacak ve RESET’lenecekler. Bugün
gazetedeki köşemde çıkan, EK’de takdim ettiğim yazımda, bu mahkeme vesilesi ile bu çığlığı
duyurmak istedim. Aykırı sesler, örgütler Deeb Web /Black Web’e zorlanıyor, orada izleniyor ve
lokalize edilerek şaibeli konuma sürükleniyor, marjinalleştirilerek ve kendi aralarında yoğuşmaları
sağlanarak, aynı zamanda birbirlerine karşı kışkırtılarak nötralize edilmelerine çalışılıyor.
Yasama, yürütme, yargı, akademi, Sivil toplum, Sermaye ve Media herkes birbirinin gözüne
bakarken, uzay işgal ediliyor ve dünyayı teslim alacak, Humanoidlerden oluşacak “Yeni Yüzyılın
en büyük projesi” olan Siber ordu’nın hareket alanı için global anlamda bir altyapı oluşturulmaya
çalışılıyor. Bize daha hızlı erişimden söz edenler, aslında ağuyu altın tas içinde ve bala karıştırarak
sunuyorlar. “Global reset” öncesi, “Transhumanizm dönemi”ne geçişte artık bizler BİREY olarak
anılıyoruz. Biz artık cinsiyeti bile olmayan GENDER’leriz. Cinsiyetimiz bile “toplumsal”, “yönelim
ve tercih”e bağlı bir konu. HES Kodu’nuz Global Health Pass. İçin geçiş sürecindeki ara çözüm.
Aşınızdan izlenecek, aşı olmadan seyahat bile edemeyeceksiniz. Chip takıp zahmetten kurtulmayı
teklif edecekler, anında sağlık sorununa çözüm üretmekten söz edecekler ama, sizi hasta edenler,
hastalığınıza çare sunarken sizi digital kölelere dönüştürme senaryoları yazıyorlar. Chip
takarsanız (Ki Kangal Kurt/Çoban köpeklerinin deri altına Chip taktık, Sıvas’ta) o zamanda 5G
üzerinden düşündükleriniz bile izlenecek ve siz artık BİREY’de olmayacaksınız. Robot, kedi ve
köpek gibi NESNE’ye dönüştürüleceksiniz. Onun için 5G ile NESNELER ARASINDA İLETİŞİM’den
söz ediliyor. Ve bu NESNE kimliğinizle bir SİBORG’a dönüştürüleceksiniz. Beyninize sadece bilgi
değil, fikir de yükleyecekler. Yükleyenler, zararlı, gereksiz gördükleri fikirleri de bilgisayardan siler
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gibi zihninizden silebilecekler. Mahkemenize, gelecekten söz etmiyorum. Bugünün
gerçeklerinden söz ediyorum.
Sanki, Hz. Nuh 2G ise, bugün biz 3G insana geçerken, 5G iletişim/bilişim teknolojisine
geçiriliyoruz.
“Tanrı’nın kırallığı” için, gerekirse “Medeniyetler arası bir savaş”ı göze alan, kendilerini
“Yeryüzünün efendileri” olarak görenlerin senaryolarında, “Tarihin sonu”nu görecek olan “Z
Kuşağı” değil, bu “3G insan” kuşağı olacak. Onlar insan değil, robotumsu insanlar, yani Siborglar..
Z kuşağı yeni başlayan nesil değil, eski neslin sonu! Bazı kaynaklara göre Hz. Ademden Nuh
tufanına kadar 1. Kuşak. Tek kan grubu, herkes akraba. Tek dil var. Cinlerle birlikte yaşıyorlar.
Beslenme şekilleri farklı, zaman algıları da. 2. Kuşak Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arası, dünyaya
yayılıyorlar. Beslenme alışkanlıkları farklılaşıyor. 3. Kuşak Hz. İbrahim’den, Hz. İsa’ya kadar olan
dönem. Bu dönemde cinlerin insanlarla doğrudan temaslarının sonlandırılması. Ara dönem, Hz.
İsa’dan Hz. Muhammed’e kadar. Ve İbrahimî geleneğin sonu. 4. Dönem, Ahir zaman kuşağı. 4.
Dönemin son çeyreği. Bunu söyleme gereği duyuyorum, çünkü bu hareketin kendine has,
kehanetlerle süslenmiş, içinde mitolojik, ezoterik, Astrolojik boyutları da olan bir teolojisi de
var.
TEOLOJİ, TANRIYI KIYAMETE ZORLAMAK, KEHANET, KOZMİK OLAYLAR TARİHİN SONU,
MEDENİYETLERARASI ÇATIŞMA, YENİ MALTHUSCULAR, YENİ NORMAL, GREAT RESET RPT3
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK, SANAL GERÇEKLİK, NEOM, HUMANOİD, AVATAR, SİBORG, 5G, COVİD,
STARLİNL, NEURALİNK, TEYİT, DSÖ…
“Yüzyılın Projesi” ile birlikte “Global Great Reset” hareketi başlayınca “Yeni Normal” deneme
geçmiş olacağız. Her şey yeniden yapılacak ve süreç ekonomik, siyasi ve içtimai açıdan geri dönüşü
adeta mümkün olmayan bir süreç olacak. Birşeyin ilmi olarak mümkün olması, onun meşruiyeti
için yeterli değildir. Bunun Teolojisi ne olacak, ahlakı ne olacak, hukuku ne olacak, sınırı ne olacak,
sonuçları ne olacak, ihtimal, maliyet ve risk analizleri yapıldı mı? Beklenmedik bir sonuç karşısında
kim sorumlu olacak. Bütün bunlara kim karar verecek ya da kim kimden hesap soracak. Böyle bir
güç, “Tanrıyı kıyamete zorlama” peşinde koşan güçlerin eline geçerse insanlığı bu çılgınların
elinden kim, nasıl kurtaracak? Yasama, yürütme ve yargıyı bu anlamda harekete geçmeye
çağırıyoruz.!
Dünyamız 1000 yılda bir gerçekleşen kozmik bir çevirimin içinde ve bu süreç 2025’e kadar da
sürecek. Birileri bu olağanüstü tabii hareketliliği de kendi projeleri için bir fırsat olarak görüyor.
Yeni Malthusçular bunu fırsat bilip, insan nüfusunu 1700’lerdeki seviyeye çekmeye çalışıyor. Bu
senaryoda, Yerde 5G, Uzayda Starlink, İnsan’da Chip, Nesneler arası iletişimde Neuralink, geçiş
sürecinde Covid ve aşı bu yapının ana omurgasını oluşturmaktadır. 5G bunların hepsi ile ilişkili ve
hepsinin tam merkezinde bulunuyor. 5G Havayı, İnsanı, Hayvanları, bitkileri derinden etkiliyor
ve kısırlaştırma operasyonun da ayrıca önemli bir parçası.
SİSTEM İÇİ ELEŞTİRİ VE İTİRAFLAR
ARTIK SİSTEM İÇİ GELEN İTİRAFLAR var. 5G meselesine ilişkin son sözü 40 yılını sektöre vermiş
birine, Microsoft Kanada eski başkanı Frank Clegg diyor ki, “Teknolojinin doğru kullanıldığında
harika bir şey olduğunu söyleyen Clegg’e göre maalesef teknoloji doğru kullanılmıyor, bu da
insanlığa zarar olarak geri dönüyor”. (…) “Evet, kendi kendine giden araçlar ve daha hızlı dosya
indirme gibi faydalarını inkâr edecek değilim. Ancak bütün bunlar 5G’nin potansiyel zararlarını
görmezden gelmemizi gerektirmiyor. 41 ülkeden 230 bilim adamı bir araya gelerek Bileşmiş
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Milletler’e, oradaki kendi temsilcilerine ve Dünya Sağlık Teşkilatı’na resmi mektup yazdılar. 5G
konusundaki endişeleri; bilhassa çocuklar, hamile kadınlar ve çevre hassasiyeti bulunanlar
açısından doğuracağı sakıncaları ifade ettiler. ABD’de ‘5G’nin sakıncası yoktur’ diyen FCC’den
konu hakkında delil sunması talep edildi. Bu teknolojiyi piyasaya süren mühendisler, iş adamları
ve şirketler açısından bakarsak elbette ortada bir sorun yok. Çünkü onların derdi sektörde ilk
olmak, piyasaya en etkili ve en çabuk şekilde yeni ürünleri sürebilmek. Yıllarını sektöre vermiş biri
olarak, henüz kablosuz teknolojilerin insan sağlığına etkisi hakkında kendi sektörüm tarafından
yapılmış bilimsel bir araştırmaya rast gelmedim. 5G teknolojisi de test edilmedi. 5G’nin insan
sağlığı için güvenli olduğuna dair tek bir araştırma bile mevcut değil.” (…) An içinde yaşadığımız
elektromanyetik dalgaların daha da beterinin getirilmesi planlanıyor: Teknolojinin Beşinci Nesli,
5G. Hiç bilmediğimiz, hiç tanımadığımız bir radyasyon şekli. Şimdikiler gibi, dalga dalga
olmayacak. Nokta atışı ışınlar yayacak, ışın kılıcı gibi, mermi gibi. Kalabalık insan gruplarını
uzaktan kontrol etmek için kullanılan, esasen askeriye için geliştirilmiş milimetrik radyasyon! 3
ila100 metrede bir, her sokakta, lamba direklerinin üstünde, otobüs duraklarında, evimizin
dibinde bir “kutucuk” olacak artık. Tanıştıralım, milyonlarca yeni baz istasyonunuz!
“Nesnelerin interneti”nden söz ediyoruz. Akıllı evler, şoförsüz arabalar, bütün elektrikli cihazlar
hatta insan beyinleri hep birbirine bağlı olacak ve bütün bunları “akıllı” cep telefonları yönetecek.
Dünya Ekonomik Forumu, 5G ve nesnelerin internetini, siber güvenlik ve doğal afetlerden sonra
dünyanın en büyük üçüncü riski ilan etti ve uyardı: Dünyanın etrafına yerleştirilecek en az 20.000
uydu ile radyasyonsuz hiç bir yer kalmayacak! Nesnelerin interneti ile saldırılar çok daha yıkıcı
olabilir. Uçak düşürme, arabaları durdurma veya çalıştırma, seçim sonuçlarını değiştirme, tıbbi
cihazları uzaktan etkileyerek cinayet işleme gibi sonsuz ihtimaller var! Peki kişisel çabamızla bizler
ne yapabiliriz? Bilgi sahibi olmak çok önemli; zaten bunun için yazıldı bu kitap. Bebeğimizin
odasından baby-phone’u çıkarmak, fiber optik internet aboneliğine başvurmak, ‘tasarruflu’ diye
pazarlanan “tehlikeli” ampulleri çöpe atmakla başlayabiliriz işe.”
İSPANYOL GRİBİ, CORONAVIRUS VE COVİD İLE 5G İLİŞKİSİ
Bu arada, Davacı Muammer Karabulut’un mahkemenize sunduğu belgeler arasında olduğunu
düşündüğüm “GRİP, ‘TİCARİ SIR’: VİRÜS YALANI; İSPANYOL & COVİD-19 İLE 100 YILDIR DEVAM
EDİYOR” 5Gvirusnews.com’da yayınlanan makalesinde ileri sürülen görüşler ve referansları son
derece önemlidir.
*-Herkes bilir ki, Grip dünyanın her yerinde rastlanan ve en yaygın hastalığıdır ve Grip
mikropları en çok mutasyona uğrayan mikroplardan biridir.
**-İspanyol gribi, yapısı ve etkisi, semptomları itibarı ile daha önceki griplerden
farklılıklar göstermektedir.
***-İspanyol Gribine refere edilen Corona Grubu Gribler (SARS, MERS, KUŞ GRİBİ,
DOMUZ GRİBİ) ayrı bir kategoride değerlendirilmektedir. Yeni gelen bilgiler, Corona
grubu virüslerin, esasen RF / Radyo Frekans etkisi ile ortaya çıkan semptomların,
varolan Gribal enfeksiyonlarla birleşmesi sonucu, vakanın Corona grubu virüs şeklinde
tanımlanmasından kaynaklanan bir yanılsama söz konusudur.
Bu grubdaki virüsler Tıbbi sağlık rehberlerinde (Medicana) şu şekilde tanımlanmaktadır:
Corona (Korona) Virüsü Nedir?
Corona (Korona) virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Nadir
durumlarda, bilim insanlarının zoonotik olarak adlandırdığı durumdur, yani hayvanlardan
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insanlara bulaşabilirler. Corona (Korona) virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir
virüs grubudur. Nadir durumlarda, bilim insanlarının zoonotik olarak adlandırdığı durumdur,
yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler. Coronavirus’lar (Cov), soğuk algınlığından Orta
Doğu Solunum Sendromu (MERS – CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute
Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesidir.
Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV’un misk kedilerinden, MERS-CoV’un ise
tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış olan
ancak hayvanlarda saptanan birçok coronavirüs (koronavirüs) mevcuttur. Coronavirus’ların
insanlarda dolaşımda olan alt tipleri (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV)
çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir. SARS-CoV, 21. Yüzyılın ilk uluslararası sağlık
acil durumu olarak 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış olup
yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra Coronavirus
(koronavirüs) ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERSCoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) Eylül 2012’de ilk defa insanlarda Suudi
Arabistan’da tanımlanmış; ancak daha sonra aslında ilk vakaların Nisan 2012’de Ürdün
Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkmıştır. 31 Aralık 2019’da DSÖ Çin Ülke Ofisi,
Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını
bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni Coronavirus
(koronavirüs) (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı
COVID-19 olarak kabul edilmiştir. Coronaviruslar (Koronavirüs), Coronaviridae ailesi içinde
bulunurlar. Başlıca dört türde sınıflandırılırlar. Bunlar: Alfa, Beta, Gama ve Delta
Coronaviruslar’dır (koronavirüs). İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda
bulunabilmektedirler. (evcil ve yabani hayvanlarda). İnsanlarda Coronavirus’un (koronavirüs)
neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından ağır akut solunum sendromuna
(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) kadar değişkenlik gösterebilmektedir. İnsan ve
hayvanlarda çeşitli derecelerde respiratuar, enterik, hepatik, nefrotik ve nörolojik tutumlarda
seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir. COVID-19 virüsü, SARS-CoV ve MERSCoV’unda içine bulunduğu beta-coronavirus (beta-koronavirüs) ailesi içinde yer almaktadır.

Peki CORONA ne demektir?
İsim: hale, ayla, ağıl: ışıklı bir cismin, özellikle güneş veya ayın etrafında görülen beyaz veya
renkli halka(lar). eşmerkezli çemberler şeklinde avize. uzun puro. Meteoroloji gök-ayla: ince
bulutlarda, sis veya bazen tozlarda ışığın kırınımı sonucu görülen hale. Mimarlık pervaz kenarı
çıkıntısı. Anatomi üst kafatası, kafatasının üst kısmı. Botanik taç, korona. Elektrik-Elektronik /
corona discharge: Korona boşalımı/deşarjı: yüksek gerilim elektrik iletim hatlarının etrafında
görülen ışıklı deşarj. Aureole=aureola ile ayni anlama gelir. Günkuşağı: güneş küresi etrafında
görülen hafif ışıklı kuşak. Corona Australis: Güney Taç Takımyıldızı. Corona Borealis: Kuzey Taç
Takımyıldızı. St.Elmo’s Fire. St. Elmo's fire ile ayni anlama gelir?
St. Elmo's Fire, Joel Schumacher tarafından ortaklaşa yazılan ve yöneten, Emilio Estevez, Rob
Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Ally Sheedy ve Mare Winningham'ın
yönettiği 28.6.1985 yapımı 110 dakikalık Romantik dram türü bir Amerikan filmidir. Filmin
Türkçe adı “Gençlik Ateşi”dir. İnternette bir arama yapınca açık kaynak kodlu veri tabanında
şu bilgilere ulaşmak mümkün: “St. Elmo's fire denen olay fırtınalar esnasında sivri uçlu ve
yüksek iletkenlerin etrafında oluşan bir plazmadır. fizikçiler bunu bir korona veya nokta deşarjı
olarak görürler. Gerçek bir St. Elmo's fire görme ayrıcalığına mazhar olmuş birkaç insan değişik
tanımlar vermiştir. Gözlemin durumuna göre değişik fiziksel karakteristikliklerle tarif edilmiştir.
Mavi-mavimsi beyaz, sessiz-tıslama sesi, belli belirsiz-alenen gibi değişik tanımlar yapılmıştır.
Bazıları 1937 deki Hindenburg faciasının bir St. Elmo's fire yüzünden oluştuğunu ileri sürer
ancak bu kanıtlanmamış bir teoridir.” “Kuzey Işıkları” ile ilişkilendirenler olmuştur.
“denizcilerce uğursuz olduğuna inanılan, ‘cin alevi’ olarak da bilinen havadaki elektrik
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yükünün sonucu” ortaya çıkan ışık halesi. “Rüzgarlı, yağmurlu havalarda yelkenli gemilerin
direklerinin üst taraflarında dolaşan yeşil ışık.” “Dünyadaki manyetik alan sebebi ile oluşan
ışınım” şeklinde tanımlanır. Hindenburg felâketi “6 Mayıs 1937 tarihinde, New
Jersey'deki Lakehurst donanma hava üssünde gerçekleşmiştir. Yapılmış olan en büyük zeplin
olma özelliğini taşıyan LZ 129 Hindenburg, bilinen adıyla Hindenburg Zeplin'i (…) statik
kıvılcımlanma ile bir anda alev almıştır. 36 saniyede zeplinin içinde bulunan yolculardan (36
yolcu ve 61 mürettebattan) 36'sı hayatını kaybetmiştir. Bu facia daha sonra, modern havacılık
tarihinin başlamasına sebep olmuştur.” Olay birileri trafından teknik bir kaza sonucu hidrojen
tankının delinmesi olarak açıklanırken bazı çevreler elektromanyetik alanın sebeb olduğu bir
kaza olarak tanımlar. Zeplin New Jersey’deki Lakehurst donanma hava üssünden 3 Mayıs’ta
havalanmış ve 6 Mayıs’ta yine aynı şehirdeki Lakehurst donanma hava üssü iniş manevraları
sırasında yanarak düşmüştü.

Esoterik örgütler, din, kehanet, mitoloji, astroloji ve sembolizm konusunda hassastırlar. Corona
adının arka planını araştırdığımızda da ilginç ipuçlarına rastlıyoruz.
****-Yeni bilgilere göre, CoVID diye bir şey yok. Bize “İspanyol gribi” (Ve Corona
grubundaki SARS, MERS, Kuş ve Domuz Gribi gibi) olarak tanıtılan yeni ve farklı bir Grip
yoktu Varolan da Grip’in denen bir hapla tedavi edilebiliyordu. Bu gruptaki Grip aslında RF
dalgalarına maruziyetten kaynaklanan yeni bir hastalıktı ve bu hastalar diren kaybedince
de kolaylıkla, dünyada en yaygın hastalık olan Gribe yakalanıyorlar ve bu durum ölümcül
olabiliyordu. Yeni bir hastalıkla birlikte ortaya çıkan grib mikrobu mutasyona uğrayarak
yeni bir kimlikle karşımıza çıkıyordu. VE BUGÜN 1G den başlayıp 5G seviyesine yükselen
haberleşme teknolojisindeki Radyoaktif etki mekanizmasının insan, hayvan ve bitki
üzerindeki reaksiyonu sonucu, ortaya çıkan sağlık sorunu, yaygın Grip türevleri ile
birleşince CoVİD diye etiketlenmeye çalışılıyordu! Oysa 5G’NİN SEBEB OLDUĞU BİR
SALGINLA KARŞI KARŞIYAYDIK.. Tanı kitleri, Grib semptomlarını kolay bir şekilde CoVİD
olarak tanımladığı için salgının kaynağı olarak bir CoVİD diye bir adres gösteriliyordu.
Gerçekte ise 5G’nin ve Starlink’in sebeb olduğu bir sağlık sorunu ile karşı karşıyaydık.
İŞTE BUNUN İÇİN 5G’NİN DURDURULMASI GEREKİR. COVİD PANDEMİSİ YOK, KORKU
PANDEMİSİ VAR. RF VE RADYASYON ETKİSİ DOĞRUDAN İNSANLARIN VE HAYVANLARIN
SAĞLIĞI ÜZERİNDE HAYATİ DERECE ÖNEMLİ OLUMSUZLUKLARA SEBEB OLMAKTADIR.
DAHASI, BU ETKİ, DOĞRUDA CANLILARIN ÜREME KAPASİTESİ AÇISINDAN ENGELLEYİCİ
VE SAKAT DOĞUMLARA SEBEB OLAN TAHRİPKAR ETKİLERE SAHİPTİR. BUNUN DA
ÖTESİNDE ZATEN LABARATUVARDA ÜRETİLEN YENİ TİP BİR CORONA VİRÜSÜ İLE KARŞI
KARŞIYAYIZ VE BU YENİ TİP VİRÜS DE, İNSAN VE HAYVANLARI YUMURTALIKLARINDA
BULUNAN AC2 RESEPTÖRÜNE YAPIŞARAK SAKAT DOĞUMLARA VE KISIRLAŞMAYA SEBEB
OLABİLMEKTEDİR. BU DA YETMEMEKTE, AYRICA, BU MİKROP BAHANE EDİLEREK SALGINA
KARŞI AŞILAMA KAMPANYASI İLE ÖLÜMÜ GÖSTERTİP, KISIRLAŞTIRMAYA RAZI ETMEK
İSTİYORLAR. GRİP EN HIZLI MUTASYONA UĞRAYAN MİKROP OLDUĞU İÇİN TEK BİR AŞISI
OLMAYACAKTIR. VE BU HASTALIKLA İLGİLİ AŞILARIN ANTİKORLARI DA ÇOK KISA ÖMÜRLÜ
OLMAKTADIR.
5G ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN KOMPLO İLE, İNSANLAR EVLERİNE HAPSEDİLDİ,
EKONONİLER ÇÖKERTİLDİ, STARLİNK PROJESİ İLE UZAY İŞGAL EDİLDİ, BU ŞARTLAR
ALTINDA BİLE 5G PROJELERİ SÜRDÜRÜLDÜ, ADETA YANGINA KÖRÜKLE GİDİLDİ.

28

TAHİHİN EN BÜYÜK TOPLU KATLİAMI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ. BU İNSANLIĞA KARŞI BİR
SOYKIRIMA DÖNÜŞEBİLİR. NEURALİNK İLE İNSANLAR NESNELERE DÖNÜŞTÜRÜLMEYE
ÇALIŞILIYOR. İNSANLARIN YERİNİ HUMANOİDLER ALIRKEN, SİSTEME KATILACAK
İNSANLAR SİBORG’LERE DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR. ÖLMÜŞ İNSANLAR YA DA
YAŞAYAN İNSANLARIN BEYNİ KOPYALANARAK, ÖLDÜKTEN SONRA AVATARLAR OLARAK,
İCABINDA GENOM TECH. İLE YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLMESİ KONUŞULUYOR. BU
SİSTEMİN DİNİ, AHLAKI, HUKUKU YOK. İNSANLAR, DİN, AHLAK, GELENEKTEN BAĞIMSIZ
BİREYLERE, CİNSİYETİ BİLE YÖNELİK VE TERCİHE DAYALI GENDER’LERE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
VE ÜLKEMİZ DAHİL BU MERHALEYİ GEÇTİK.
*****-Bu sistemin patronları felaketin farkındalar. Onun için kendi bölgelerinde çok
geniş ölçüde KENEVİR ekimi yapıyorlar. Çünkü Kenevir RADYASYON EMİCİ ve ormandan
katkat fazla Oksijen üreten bir bitki. Ve insan sağlığı, hayatı için ayrı bir öneme sahip. Kendi
gölgesinde bir takım canlıları yaşatabilir ve lifleri, selülözü, yağı ile, insanlık için hayati
anlamda önem taşıyan bir bitki. Ancak ülkemizde, hala özellikle TIBBI alanda kullanımı
yasak. Ve hala üretimi önünde, fiili, mevzuat yönünden, teşvik, bilgi yetersizliği ve piyasa
açısından bir çok engeller bulunmaktadır.
“GLOBAL GREAT RESET” AÇISINDAN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Bu sene Davos’ta, Aralık ayında GLOBAL GREAT RESET ile ilgili bir start verilecekti. Amerikan
seçimleri ve Aralık ayında FED’in yeni para politikasına ilişkin belirsizlik sebebi ile Yüzyılın bir diğer
önemli projesi olan GREAT RESET 2001’in ilk çeyreğinin sonuna ya da ilk yarı yılının sonuna
ertelenebilir.
Global Great Reset’in bir oturumunda ele alınacak konular şöyle:
Strategic Intelligence
Harnessing the Fourth Industrial Revolution: Fourth Industrial Revolution,, Drones,, Digital Economy
and New Value Creation,, Future of Media, Entertainment and Culture,.Vaccination, Future of
Computing, Blockchain, Digital Identity, Internet Governance, Artificial Intelligence, Quantum
Computing, 5G,
Strengthening Regional Development: Banking and Capital Markets, Financial and Monetary
Systems, Biodiversity, Public Finance and Social Protection, International Trade and Investment
Development Finance, Aviation, Travel and Tourism, COVID-19, Sustainable Development, Future
of Health and Healthcare, Global Governance, Cities and Urbanization, Climate Change.
Revitalizing Global Cooperation: Leadership in the Fourth Industrial Revolution, International
Security, Global Health, Geo-economics, Agile Governance, Geopolitics, Global Risks, Future of
Economic Progress, Workforce and Employment,
Developing Sustainable Business Models: Environment and Natural Resource Security, Circular
Economy, Advanced Manufacturing and Production, Future of Food, Corporate Governance, 3D
Printing, Batteries, The Digital Transformation of Business, Plastics and the Environment, Air
Pollution.
Restoring the Health of the Environment: Future of Mobility, Green New Deals, Forests, Future of
Energy, The Ocean,
Redesigning Social Contracts, Skills and Jobs: LGBTI Inclusion, Justice and Law, Systemic Racism,
Human Rights, Peace and Resilience, Civic Participation,
Shaping the Economic Recovery: Inclusive Design, Gender Parity, Taxation
© World Economic Forum HIDE PANEL. Görsel tanıtım için bakınız:
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publications
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Bu anlamda, mahkemenize, ayrıca Greet Resed ile ilgili hazırlık dosyasının bazı sayfalarını ve
konuyla ilgili önemli uyarılar içeren bilim sel makale ve haberleri EK’de takdim ediyorum.
5G Lobisi dünyanın en güçlü lobilerinden biridir. Bütün dünyada, politikacıları, bürokratlar,
Akademi, STK ve Mediayı etkileyebiliyorlar. (EK:21)de görüleceği gibi, GREAT RESET öncesi, YENİ
NORMAL döneme geçişte “kontrol dışı” hertürlü bilgi ve belgeyi internet ortamından
kaldırabiliyorlar ve bunun için “Toplumsal Hakemlik”, kitlelere neye inanıp neye inanmamaları
gerektiği konusunda akıl vermek için “CHENGKİNG” sistemleri kurmuş bulunuyorlar ve sanal
ortamda bunu yapay zeka ile takip ederek, şu anda anında müdahele ederek bütün dünyada
kişileri ve mesajları bloke edebiliyorlar. Bu çerçevede aşağıdaki EK’li bilgilerinize arzediyorum:
EK: 17-Yale Üni. Yayını MedicsalXPress’de 28 Ocak 2020’de yayınlanan “Triod Kanseri ve Cep
Telefonları” başlıklı haber
EK: 18-Dilipak’ın konuya ilişkin daha önce yayınlanan 3 Yazısı: Dijital Liderlik, Geleceğin Tarihi,
5G ve Kuş Ölümleri
EK: 19-Çin'deki Coronavirus Salgını'ndaki 5G'nin rolü / Haber özeti 31. Ekim 2020
EK: 20-5G Kablosuz ve “Küçük” Hücreler Hakkında Bilmeniz Gerekenler / Haber
EK: 21-FACT-CHECKİNG NETWORK’UN GLOBAL AĞI
EK: 22-5G'NIN ÖNGÖRÜLEN OLUMSUZ ETKILERI / Prof. Dr. Emeritus Martin / 5G'nin “Güvenlik
Yönergesi” Hataları Bağlamında Muhtemel Etkileri: Düşük Yoğunluklu EMF'lere ve Özellikle
Titreşimlere Çok Yüksek Seviye VGCC Hassasiyeti 25 Şubat 2020 / Bilimsel Makale
EK: 23- BM, DSÖ, AB, Avrupa Konseyi ve Tüm Ulusların Hükümetlerine! 2015 yılında 41 Ülkeden
215 Bilim İnsanı / 5 Konusunda uluslararası bildiri
EK: 24-Great Reset Gündemi

SONUÇ ve İSTEM
: Sunulan bilgi ve belgeler yanında, KAMU YARARI değil, KAMU
aleyhine açık ve yakın bir tehlike oluşturtma riski taşıyan, hakkında bir çok akademik çalışmalar
bulunan bir konuda, bir yurttaş, bir tüketici olarak, bir gazeteci ve İnsan Hakları Aktivisti, tedbir
alınmasını ve konunun araştırılarak, gerçeğin ortaya çıkartılması, yürütmenin durdurulması, bu
konuda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması, mevzuatın sebeb
olduğu riskli uygulamaların durdurulması için ilgili kişi, kurum, idari yetkililere konunun
bildirilmesi, icabında bu işe cevaz veren yasa söz konusu ise, bunların Anayasa Mahkemesi
marifeti ile yürürlüklerinin durdurulması yönünde karar verilmesini talep ediyorum. Ayrıca;
1-Muammer Karabulut tarafından 6. Nisan 2020’de mahkemenize yaptığı başvuruda,
derdest davadaki taleplere aynen katılıyorum.
2-Yönetimin yerli ve yabancı firmalarla yaptığı ve yapmakta olduğu anlaşmaların iptalini
talep ediyorum.
3-Ulak AŞ tarafından sürdürülmekte olan 5G sonrası ile ilgili projelerin iptalini talep
ediyorum
4-30 ilde inşası devam eden 5G röle istasyonlarının durdurulmasını ve kurulan
istasyonların sökülmesini ve kurulu yerlerdeki faaliyetlerinin durdurulmasını talep
ediyorum.
5-Konunun Covid 19 isimli biyolojik ajanın 5G ile ilişkisinin araştırılmasını , bu çerçevede
5G uygulaması bulunan bölgelerde CoVID hareketliliğinin HES Kodu veri tabanı ile
ilişkilendirilmiş bir analizinin alınarak mahkemenize gönderilmesini talep ediyorum.
6-5G konusunun Humanoid, Siborg, Chip, Starlink Alçak İrtifa Uyduları ve Neuralink,
GPT3 Yapay zeka ile ilişkisinin araştırılmasını talep ediyorum.
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7-5G’nin, İnsan, hayvan ve bitkiler üzerindeki etkisinin bu çerçevede değerlendirilmesi,
Orman yangınları ile ilişkisinin araştırılmasını talep ediyorum.
8-Bu konuda, Savunma sanayi, Türksat ve Tübitaktan bilgi talep edilmesini talep
ediyorum.
9-Bu konudaki yönetmenlik ve yasaların, standartların yeniden düzenlenmesi için
konunun TBMM, AYM, Danıştay’a mahkemeniz tarafından bildirilmesini talep ediyorum.
Gereğini bilgilerinize arzeder, saygılar sunarım. 21 Ekim 2020

Abdurrahman Dilipak
Müdahil
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EKLER: ANA METİN 27+EK:50 SAYFA=77 Sayfa
1-Doç. Dr. M. Emin Yıldız’ın biyografisi / 3 Sayfa
2- İsmail Tokalak’ın “Yakın Geleceğin En Büyük Tehlikelerinden Biri 5G Teknolojisi” başlıklı
akademik makalesi / 4 Sayfa
3- Dünya Çapında “3, 4, 5G Ağları”nın Durumu / 1 Sayfa
4-“Türkiye 2021'de 5G Şebekesine Geçecek” başlıklı haber. AA ve Daily Sabah / 1 Sayfa
5-Akademik Makale: Radyasyon ve Etkilerinin Etik Açıdan İncelenmesi / Scott Filostin / Fatih
Üni. / 4 Sayfa
6-“5G'ye Geçiş Türkiye'de de Durdurulsun!..” 2015 yılında 35 akademisyen bir bildiri yayınladı.
Türkiye’den bu bildiriye imza koyan Akademisyenlerin adları ve konuyla ilgili haber / 2 Sayfa
7-Prof. Dr. Selim Şeker’in TBMM dergisinde çıkan Radyoaktivite ile Kanser ilişkisini açıklayan
mülakatının yayınlandığı sayfa. Yıl 2009 / 1 Sayfa
8-Prof. Dr. Selim Şeker’in 2012 yılında “Medimagazin”de yayınlanan “Jammerler’de Kanser
riski” başlıklı, Radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkisini ile ilgili haberdeki açıklamaları / 1
Sayfa
9-RF ve Elektromanyetik alan maruziyeti sağlık sorunlarına yol açıyor. 2011 DSÖ Raporu. / 1
Sayfa
10-Prof. Dr. Selim Şeker: “Baz İstasyonları Kansere Yol Açıyor” başlıklı haber Yıl:2018 / 1 Sayfa
11-Prof. Şeker’in haber olan bir açıklaması: “Atom Bombasının Modası Geçti, Asrın Bombası
3G” (2010 Yeni Şafak) / 1 Sayfa
12-Prof. Şeker’in konuyla ilgili bir açıklamasına ilişkin haber “Yıllar önce 3G tehlikesini işaret
etmişti, şimdi daha tehlikelisi olan 5G...” / 1 Sayfa
13-Prof. Şeker’in katıldığı 232 Akademisyen tarafından yayınlanan bir deklerasyon ile ilgili
basında çıkan “Robotik Sistemler ve Otomasyon / 5G İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ?” başlıklı haber. Yıl 2019
/ 1 Sayfa
14-Prof. Şeker ile 29.4.2019’da Gerçek Hayat Dergisinde konuyla ilgili olarak yapılan “5G
PANDOMİSİNE HAZIR OLUN” başlıklı röportaj. / 3 Sayfa
15-Prof. Dr. Selim Şekerle, 20.3.2012’de yapılan Radyasyonun ve RF dalgalarının canlı hayat
üzerindeki etkilerini konu alan “DALGA DALGA ÖLÜYORUZ” başlıklı bir Roportaj. / 3 Sayfa

16-Prof. Dr. S. Şeker hakkında bir belge / Prof. Şeker, 26.05.2010 tarihinde TBMM tarafından
kurulan “Kanser Araştırma Komisyonu” Komisyon Çalışmalarına, Radyasyonun ve Radyo
dalgalarının kanser üzerinde etkisi konusu ile ilgili bilim adamı olarak katılmıştır. Katılımı ile ilgili
olarak TBMM arşiv belgesi / 1 Sayfa
17-Yale Üni. Yayını MedicsalXPress’de 28 Ocak 2020’de yayınlanan “Triod Kanseri ve Cep
Telefonları” başlıklı haber / 1 Sayfa
18-Dilipak’ın konuya ilişkin daha önce yayınlanan 3 Yazısı: Dijital Liderlik, Geleceğin Tarihi, 5G
ve Kuş Ölümleri / 4 Sayfa
19-Çin'deki Coronavirus Salgını'ndaki 5G'nin rolü / Haber özeti 31. Ekim 2020 / 2 Sayfa
20-5G Kablosuz ve “Küçük” Hücreler Hakkında Bilmeniz Gerekenler / Haber / 1 Sayfa
21-FACT-CHECKİNG NETWORK’UN GLOBAL AĞI / 1 Sayfa
22-5G'NIN ÖNGÖRÜLEN OLUMSUZ ETKILERI / Prof. Dr. Emeritus Martin / 5G'nin “Güvenlik
Yönergesi” Hataları Bağlamında Muhtemel Etkileri: Düşük Yoğunluklu EMF'lere ve Özellikle
Titreşimlere Çok Yüksek Seviye VGCC Hassasiyeti 25 Şubat 2020 / Bilimsel Makale / 4 Sayfa
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23- BM, DSÖ, AB, Avrupa Konseyi ve Tüm Ulusların Hükümetlerine! 2015 yılında 41 Ülkeden
215 Bilim İnsanı / 5 Konusunda uluslararası bildiri / 7 Sayfa
24-Great Reset Gündemi / 1 Sayfa
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EKLER
EK:1
Yrd. Doç. Dr. M. Emin YILDIZ
İTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürlüğünden emekli / 2015

DOĞUM YERİ VE TARİHİ
MEDENİ HALİ
YABANCI DİLİ

: Kırşehir/Mucur-1950
: Evli
: İyi derecede İngilizce
Tercüme edecek kadar Fransızca

ÖĞRENİM DURUMU

:
:
:
:

1958-1963
1963-1966
1966-1969
1969-1974

: 1980-1985
: 1986
: 1987-1988

İlkokul (Medetsiz köyü / Mucur)
Ortaokul (Mucur)
Kayseri Lisesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik
ve Haberleşme Bölümü Lisans ve Master
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora
Yrd. Doç. Erciyes Üniversitesi Müh. Fak.
Elektronik Bölümü
Birmingham Üniversitesi – İngiltere
Misafir araştırmacı öğretim üyesi

ÇALIŞTIĞI YERLER
:
*1974-1976 yılları arasında Eskişehir Uçak Fabrikası Radar ve T-Vision Sistemi Üzerinde
Çalışma
*1976 TRT Trabzon Radyosunda İstasyon Mühendisi olarak göreve başladı. 1977 yılında
Başmühendis oldu. 1978’de Bölge Radyosu Teknik Müdürlüğü’ne getirildi. TRT görevi esnasında
iki yıl süreyle yurt içinde , üç ay süreyle Almanya’da Siemens Firmasında Fabrika seviyesinde
Radyo ve TV konularında kursa katıldı. Samsun, Ordu ve Trabzon TV verici istasyonları ve 300
KW’lık Trabzon Bölge Radyosunun anten, verici ve Stüdyo montajlarında bulundu. TRT Genel
Müdürlüğü Araştırma İmalat Dairesinde Transposer imalatıyla ilgili kurslara katıldı.
*1980 Ekim’inde Kayseri Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Elektronik Bölümüne
asistan oldu. Aynı yıl Yıldız Üniversitesi’nde doktoraya başladı. 1985’de “İYONOSFERİN
FİZİKSEL VE ELEKTROMAGNETİK BÜYÜKLÜKLERİNİN PLASMA TEORİSİYLE
BULUNMASI” konulu doktora tezini verdi.
*1986’da Yrd. Doç. Dr. oldu. 1987-1988 Birmingham Üniversitesi Elektronik Bölümünde
Misafir Öğretim Üyesi olarak “Optical Multiplexing by GRIN ROD LENSES” üzerinde
araştırma yaptı.
*1991’-2015 İTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürlüğünü yürüttü.
KURULUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MÜESSESELER
-1976-1980 TRT Trabzon Bölge Radyosu, Samsun, Ordu, Trabzon TV
-1980-1991 Erciyes Üniversitesi Elektronik Bölümü
-1991-1993 KOSGEB İstanbul Sanayi Eğitim Merkezi müdürlüğü
-1994-2015 İ.T.Ü - KOSGEB Teknoloji Geliştirme Müdürlüğü

34

-1996-1997 Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Teknoloji Geliştirme Merkezleri ve Gerede Ortak Kolaylık Atölyesinin kurulması
ÇALIŞTIĞI VE YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
UHF (ULTRA HIGH FREKANS)‘de ILD ve LED diyodlarından alınan elektromagnetik
dalganın Fiber optik kablo ile taşınarak “grin rod lens”te birleştirilmesi ile ilgili projeyi
Birmingham Üniversitesi Elektronik Bölümünde yürüttü.
-Elli iki adet öğrenciye bitirme tezi yaptırdı.
-Dokuz Master tezi yürüttü.
-Şanlıurfa ilinin Fiber optik haberleşme projesi.
-Dial Phone Remote control projesi.
-Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuar Sahası Elektronik Su Balesi Projesi.
-21.08.1991 KOSGEB İstanbul Eğitim Merkezi Müdürü olarak göreve başladı. Yeni Türk
Cumhuriyetleri, Balkan Ülkeleri ve Karadeniz Ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi projesinin
İstanbul kısmını yürüttü.
-15.03.1994 tarihinde İTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürlüğü’ne atandı. Bu
merkezdeki görevi süresince 500’e yakın araştırma - geliştirme projesini yürüttü.
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SANAYİNİN DIŞ PAZARA AÇILIMI
*Türk firmalarının iş yapabileceği yeni pazarlar için, bilhassa Romanya, Ukrayna, Sudan, Cezayir
ve Mali ile ilgili, bu ülkelerdeki diplomatlarımızla işbirliği içerisinde , dış pazarlara açılım projeleri
gerçekleştirildi.
*Sağlık Turizmi Projesi
*Türk Küçük ve Orta Ölçekli Sanayinin dış pazarlara açılım projesi çerçevesinde Ukrayna’da bir
Serbest Bölge oluşturulması.
*Karadeniz Bölgesi Kalkınma Projesi
*Bölgesel Kalkınma Projesi
*AR-GE Profili projesi
*Hedef Pazar profili Projesi
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*Ekonomik Lobi organizasyonu
*Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Konfederasyonu projesi
İŞ VE ARAŞTIRMA İÇİN GİTTİĞİ ÜLKELER
Dünyada 106 ülkeyi gezdi. Gittiği başlıca ülkeler: İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda,
Belçika, Rusya Federasyonu, Çekoslavakya, Bulgaristan, Sudan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna,
Yugoslavya, Avusturya, Çin, Hong-Kong , Taiwan, Japonya, USA.
KATILDIĞI MEDYA PROGRAMI
*Türk Sanayinin Sorunları ve Çözüm Yolları konularında, çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda
makalesi bulunmaktadır.
*Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi “Civil Off Set” Sistemi
*Sanayinin Sorunları ve Çözüm Yolları ile ilgili Karadeniz TV’de 11 haftalık program yöneticiliği.
* AB İnovation Policy programı çerçevesinde Brüksel’de konferans
*Küçük ve Orta ölçekli Sanayinin sorunları ve çözüm yolları konusunda 150 konferans verdi
*YOUTUBE’da “TEKNOİSTİHBARAT” adı altında kanalı var.
ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR
*Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Nano Teknoloji Asemblesi Üyeliği bu çerçevede
Türkiye’de ilk defa Nano teknoloji konularında araştırmaları başlattı ve desdek sağladı.
*Avrasya Vakfı
*Geriatri Derneği
*FEACO (Avrupa Danışmanlar Federasyonu)
VERDİĞİ DERSLER
-Elektromanyetik Dalga Teorisi
-Mikro Dalga Teorisi
-Anten ve Propagasyon Teorisi
-Tv Vericileri ve Stüdyo
-Uydu Haberleşme Teorisi
-AR-GE proje yönetimi
İRTİBAT TELEFONLARI
İrtibat Tel.:
e-mail
Ev adresi: Üsküdar – İstanbul
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EK:2
Yakın Geleceğin En Büyük Tehlikelerinden Biri 5G Teknolojisi
İsmail Tokalak
5G dünya tarihinin en aptalca (tehlikeli) fikri.1
Washington Devlet (State) Üniversitesi, Biyokimya ve Temel Tıbbi Bilim dalı
Emirütüs Prof. Martin L. Pall (Şubat 2019)

5G, 5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti; yani yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi
anlamına geliyor. Bu teknoloji bir çok alanda yenilik getirip yaşamın teknolojik ilerlemesinde
büyük katkı sağlayacağı şüphesiz. Zaten bu özelliği öne sürülerek uluslarası küresel şirketler bu
teknoloji teşvik ediliyor fakat çevreye ve insanlığa getireceği büyük yıkım göz ardı ediliyor. Bu
şirketlerde hükümetlerin politkalarını yönlendirdiğinden 5G’nin getireceği tehlikeler kamuoyuna
fazla yansımıyor. 5G’den daha az radyasyon yayan daha düşük radyofrekansı olup daha az
elektromanyetik alan yaratan 3G, 4G gibi teknolojiler bile sinsi bir şekilde bir de nerolojik
hastalıklardan deprasyona2 kadar çeşitli hastalıklara neden olurken eskilerinden kat kat güçlü
olan 5G tehlikesi büyük bir çevre ve sağlık felaketine neden olacaktır. 3
İlk olarak ABD’de 2018 sonlarına doğru kısmen uygulanmaya başlandı. Dünya da 2019 yılından
itibaren kademeli olarak yayılmaya başlayan Saniyede 10-14 gigabits hıza sahip 5G teknolojisi 100
milyar civarındaki makineyi destekleyecek daha önce 4G teknolojisinden 10 kattan başlayarak yüz
kata kadar daha güçlü olacak. 4 Başlangıçta 5G teknolojisinin 10-20 kat arası 4G’den daha hızlı
olacağı ileri sürülürken 2022 yılına kadar akıllı telefonların çoğunun 5G teknolojinde olacağı iddia
ediliyor. ABD’li Prof. Martin L. Pall gibi bu işin uzmanı bir çok kişi tehlikenin farkında ve insanları
uyuarmaya çalışıyorlar. 5
Aslında askeriye için geliştirilmiş milimetrik radyasyonu kullanan bu teknoloji iletişim alanında
bir devrim yaratıyor gibi görünse de yaşamamıza doğaya büyük sorunlar getireceği bir gerçek. Bu
teknoloji şüphesiz dünyada telekomunikasyon devleri yüksek teknolojiyi elinde bulunduran
güçler tarafından getireceği olumsuzlukları umursamadan teşvik ediliyor.6
En basit bir cihaz veya ilaç piyasaya sunulurken 5 ila 10 sene gibi bir süre testlerden, deneme
süresinden geçiyor. Ancak cep telefonu ve ilgili cihazlarda buna riayet edilmiyor. Firmalar
ürünlerinin zararsız olduğunu da ispat edemiyorlar. Ama şu anda kullandığımız, 4.5G’lerin bile

Arjun Walia, 5G Is The “Stupidest Idea In The History of The World”, Collective Evolution, 19.02.2019
Martin L. Pall , Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects
including depression.J Chem Neuroanat. 2016;75(Pt B):43-51
3
Prof. Martin L. Pall, 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct
Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them,
17.05.2018
ttps://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf
4
Jim Young , AT&T Plans 5G Network Trial for DirecTV Customers, Reuters, 04.01.2017
5
Mike Elgan, Why 5G will disappoint evryone, Computer World, 29.09.2018
6
Milimetrik dalgaların yüzde 90’ından fazlası epidermis ve dermis tabakasında yutulur. Isısal etkiler göz
yüzeyinin altına geçerek değişik seviyede katarakt gibi hasar oluşturur. Savunma sistemine ve hücre
büyümesine, organlara etki ederek kansere sebep olur. Hücre büyüme oranını ve bakterilerin
antibiyotiklere direncini değiştirir. 5G insanlardan daha fazla bitkilere etki eder. Bunlar yalnız birkaç
tanesidir.
1
2

37

insan vücuduna olan zararları kanıtlanmış iken daha ileri bir teknoloji olan 5G’nin ne tür riskler
taşıdığı da merak konusu.
Ocak 2019’da binlerce bilimadamı başta Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa birliği
başta olmak üzere çeşitli uluslararası örgütler dilekçe vererek bu kablosuz iletişimi daha hızlı
yapan fakat radyo frekansı7 yoluyla çok yüksek miktarda radyasyon yayan 5G teknolojisinin
getireceği tehlikeler göz önünde bulundurularak durdurulmasını talep etti. 8
Amerikalı teknoloji uzmanı, yazar ve aktivist Arthur Robert Firstenberg (1950 - ) 2019 yılında
devreye alınması planlanan 5G teknolojisinin doğal hayatı olumsuz etkileyebileceğini ve
insanlarda kanser dâhil tedavisi imkânsız hastalıklara yol açabileceğini iddia ileri sürüyordu.
Başlattığı bir online kampanya ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi
uluslararası organizasyonlardan 5G geliştirme çalışmalarının derhal durdurulmasını istiyor.
5G ile dünya yörüngesine 20 bin civarında uydu konuşlandırılmasının düşünüldüğünü ve Elon
Musk’ın Kasım 2018’de 12 bin uydu daha fırlatmak için resmi makamlardan onay aldığını
vurgulayan Firstenberg “Dünya çapında her yerde 5G antenleri kuruluyor ve bana gelen raporlara
göre şu anda bile insanlar bunlar yüzünden hasta olmaya başladı ve böcek popülasyonu da
etkilendiğini belirterek bunun küresel bir felakete neden olacağı konusunda uyarılarda bulundu
Arthur Robert Firstenberg ‘in ifadesine göre ilk uydular 1990'ların sonlarında cep telefonları için
piyasaya çıktı. Yörüngeye yerleştirilmeye başlandıkları günden itibaren bunlara duyarlı insanlar
çok hastalandı. ABD'de ölüm oranı da %5-10 arttı ve bazı kuşların uçamadığı bildirildi. Bunu en
çok anlayan insanlar güvercin besleyenlerdi. Kuşlarını bıraktılar ama geri dönen olmadı. Bu
duruma sadece 77 uydu sebep olmuştu. Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA)
verilerine göre Ağustos 2018 itibariyle dünya yörüngesinde 4 bin 857 uydu bulunuyor. 5G
teknolojisi nedeniyle 20 binden fazla uydu ihtimali büyük felaket senaryasonu da beraberinde
getiriyor. 9
5G doğayı atmosferi ve insanları çok yüksek radyosyon dalgalarıyla çevirerek canlılığı tehdit
edecek. Doğayı bozacak 105G’ nin yaydığı radyasyon mikrodalga radyasyonu etkisi yaparak
özellikle derilerimizi bunu suyu abzorbe eden sünger gibi çekiyor ve vücudumuzu tamamen
etkiliyor. Cildimizin erken kırışmasına ve erken yaşlanmayı tetikliyor. Stresi arttıracak Çocukları
hamile kadınları ve yaşılaları daha çok etkileyecek DNA ’larımız başta olmak üzere genetik
yapımızı bozacak kanserli tümör oluşumunu tetikleyecek kalp ve beyin ritmlerimizi bozacak . 11
Radyo frekansları ise iyonlaştırıcı olmayan bir tür radyasyon yayıyor. Yani X ışınları, kızıl ötesi ve gamma ışınları
tarafından yayılan ve DNA'nın yapısını değiştiren iyonlaştırıcı radyasyona göre etkileri daha az. Bazı bilim insanları
ise radyo frekanslarından yayılan radyasyonun da tümör oluşumuna hatta gebelikte düşüklere neden olabileceği
gerekçesiyle dikkatli olunmasını öneriyor.Televizyonlardan kablosuz internet bağlantı alanı anlamına gelen Wi-Fi
sağlayıcılarına kadar birçok kaynak, radyasyon yayıyor.
8
Arthur Firstenberg, Petition: 26,000 Scientists Oppose 5G Roll Out, Principia Scientific, 09.01.2019
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Mart Drake, Killer 5 G warning, Daily Star , 04.02.2019
Katie Haggerty, Adverse Influence of Radio Frequency Background on Trembling Aspen Seedlings: Preliminary
ObservationsInternational Journal of Forestry Research Volume 2010, Article ID 836278,
Balmori, A. 2009. Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife pathophysiology.
Electromagnetic Fields (EMF) Special Issue, 16 (2-3): 191-199.
Cucurachi, S., W.L.M. Tamis, M.G. Vijver, J.W.G.M. Peinjenburg, J.F.B. Bolte, and G.R. de Snoo. 2013.
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International 51 (January 2013): 116-140.
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Ayrıca beyin şeker/glikoz metobolizmasını bozuyor, stres proteinleri geliştiriyor, genel olarak
vücudun biyoritmini düzenlemeye yarayan hayvan ve insan vücudundaki uyku ve diğer
periyodik etkinliklerin yerine getirilmesini sağlayan bir hormon olan ve beyindeki epifiz bezi
(pineal gland) tarafından salgılanan melotinini azaltıyor . Zaten daha önceki çalışmalarda 5G
nin altındaki versiyonlarda bile cep telefonlarının kansere neden olduğu çalışmalar vardı. 12
Yüksek elektromanyetik alan insanların uykularına kadar olumsuz etkiler.13
Elektromanyetik radyasyon ve elektromanyetik alan kavramlarının birbirinden farklıdır.
Elektromanyetik radyasyonun bütün elektrik enerjisini kullanıp normal fonksiyonlarını icra
ettiğini ve bu nedenle yüksek frekanslı cihazların radyasyon yaydığını, düşük frekanslı cihazların
örneğin ev aletlerinin radyasyondan ziyade elektromanyetik alan oluşturur(yayar)
5G’nin tam olarak insan sağlığına zararları tespit edilmeden alt yapısının oluşturulduğu ve henüz
5G’nin uygulamaya sokulmasının yanlış olduğu konusunda bir çok bilim adamı uyarılarda
bulunuyor. Radyo frekansları üzerinde dünyanın sayılı uzmanlarından olan Avustralyalı
Profesör Dariusz Leszcynski ve diğer otuz uzman Dünya Sağlık Örgütü adına bu konuda 2011
yılında yaptıkları araştırmalarda 5G de dahil radyo frekansı salınımlarının kanser yapma
potensiyeli olduğuna dikkat çekmişlerdi. 14
Prof. Dr. Selim Şeker “5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız” adlı kitabında teknolojinin
getirdiği tehlikelere değiniyor15. Prof Şeker’e göre de elektromanyetik radyasyon hayatımızın
gerçeği ancak vücudumuzun dayanabileceğinden fazla radyasyona maruz kalmamız sağlımızı
olumsuz yönde etkiliyor. 5G ile insanlık tarihinde ilk defa 5G ile bütün insanlar ve canlılar, yeterli
testlerden geçmemiş insan yapımı cihazların yaydığı iyonize edilmeyen radyasyona maruz
bırakılacak. 5G sadece mevcut mobile sistemleri olan 3G ve 4G’yi çok daha yüksek bir seviyeye
taşımakla kalmayıp insanlar arası haberleşmenin yanı sıra makineleri, cihazları ve nesneleri de
kontrol edebilecek. Teknolojinin beşinci nesli 5G; 3G ya da 4G’den çok daha yaygın ve tehlikeli
olacak.
5G dalga boyları kısa olduğundan 5G bazları çok sık şekilde fazla belli olmadan yaşadığımız her
alanda çok yakın mesafelerde bulunacak. Her 150 metrede evimizin dibindeki cihazlardan yayılan
elektromanyetik radyasyona maruz kalacağız. Dünyada radyasyonsuz yaşanacak yer kalmayacak.

about the, Eluxe Magazine,30.01.2019
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Smith-Roe SL, Wyde ME, Stout MD, Winters JW, Hobbs CA, Shepard K G, Green AS, Kissling G E, Tice R R,
Bucher J R, Witt K L.Evaluation of the genotoxicity of cell phone radiofrequency radiation in male and female rats
and mice following subchronic exposure. 49th Annual Meeting of the Environmental Mutagenesis and Genomics
Society. San Antonio, Texas. Eykül 22-26, 2018. Environmental and Molecular Mutagenesis; 59 (Suppl. 1): 8585. 2018.
Falcioni L, Bua L, Tibaldi E, Lauriola M, Report of final results regarding brain and heart tumors in SpragueDawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a
1.8 GHz GSM base station environmental emission, Environmental ResearchVol. 165, Ağustos 2018, s. 496-503
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Borbely, A.A., R. Huber, T. Graf, B. Fuchs, E. Gallmann, and P. Achermann. 1999. Pulsed high frequency
electromagnetic field affects human sleep and sleep electroencephalogram. Neurosci. Lett. 275 (1999): 207–210.
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Miriam Fisher, Radiofrequency expert warns 5G radiation could be carcinogenic, The West Australian,
15.02.2019
15
Prof. Dr. Selim Şeker 5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız, İstanbul: Hayy Yay. 2018
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5G’den korunmak için standartlar yok. Elektromanyetik alanlarında kanseri ve diğer
hastalıklları tetikliyor.16
. Cep telefonu kullanan bazı insanlara beyin kanseri teşhisi konulmuş. Bu yüzden uzun
görüşmeler kablolu telefon ile kısa görüşmeler veya sabit telefon bulunmayan ortamlardaki
görüşmeler cep telefonuyla yapılmalı. Çocukların gelişmekte olan sinir ve diğer sistemleri
yetişkinlerden iletken olduğu için RF enerjisini kafada daha fazla yutarlar. Bu yüzden cep
telefonunun yaydığı EM radyasyon, çocukların beyin aktivitelerinde değişimlere neden olabilir.
Öğrenme eksikliklerine, konsantrasyon bozulmalarına ve agresif davranışlara yol açabilir.
2017’de 35 ülkeden 180 -bilim adamı ve doktorlar 5G ile ilgili çalışmaların, bilhassa çocuklar ve
hamile hanımlar için güvenli olduğunu ispat edilene kadar durdurulmasını istediler. 17
Bu konuda ilk defa Nisan 2019 yılında Belçika başşehri ve Avrupa Birliği Parlamentosu’nun da
bulunduğu yer olan Brüksel’de 5G karşısında tedbir alındı. Yüksek derecede radyasyon yayması,
bu radyasyonun Belçika’da tespit edilen radyasyon limitlerini aştığı ve halk için sağlık sorunları
yaratabileceği nedeniyle bu şehirde 5G alt yapısı oluşturulması durduruldu.18
ABD Columbia Üniversitesi’nde Fizyoloji ve Hücre Biyolojisi Bölümünde öğretim görevlisi olup
moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeylerine kadar fonksiyonu ve
bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları araştıran, Dr. Marin Blank elektromanyetik alanın
tarihsel gelişimine dikkati üzerinde bizde yarattığı olumsuzluklara kısaca şöyle dikkat çekiyor:
‘Biz bize zarar veren bir şeyler yarattık ve bunun kontrolü artık elimizden kaçıyor. Edison’un
bulduğu lamba çevremizde çok az radyasyonlu elektromanyetik alan yaratıyordu. Bugün
etrafımızdaki radyasyonlu elektromanyetik alan çok yüksek seviyelere ulaştı. Hızla da artıyor yeni
piyasaya çıkan elektrikli aletler radyasyon salımını daha da arttırıyor. Ortamdaki bu radyasyon
vücudumuzdaki hücrelerimizi tahrip ediyor erken ölümlere neden oluyor.’19
Olayı özetlersek insan ve çevre sağlığına yaptığı zararları tam belirlemeden bilinçsizce
kullandığımız ileri teknoloji ürünleri ile daha rahat bir yaşam ve haberleşme daha çok para
kazanma uğruna yaşantımızı ve çevreyi geri dönülememez bir yola sokuyoruz. Bu
konudaki uyarılarıda fazla dikkate almıyoruz. Çünkü umursamaz bir şekilde günümüzü
yaşıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya değil görünmez tehlikerle dolu bir
kaos bırakıyoruz.
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EK:3

Dünya Çapında “3, 4, 5G Ağları”nın Durumu

2025'e kadar dünya, her biri 5G ağlarında çalışan mobil bağlantıların neredeyse yarısını görebilen iki bölge olan
Gelişmiş Asya ve Kuzey Amerika liderliğinde 1,8 milyar 5G bağlantısına ulaşacak. Bu infografik, 5G'nin ana akım
haline gelmesine yönelik yol haritasında nerede olunduğu ve hangi bölgelerin bağlantıya öncülük ettiğini kapsıyor.
5G Ağlarının Ticari Lansmanları :En eski yinelemelerinden Nesnelerin İnternetine kadar, üç nesil kablosuz ağları
geride bıraktık. Şimdi, 5G sektörde bir devrim gerçekleştiriyor. Eylül 2020'nin ortasından itibaren dünya
genelinde toplam sayıların nasıl bir şekil aldığı görülmektedir.
-397 operatör 5G mobil, 5G sabit kablosuz erişim/geniş bant ağlarına yatırım yapıyor
-118 operatör, canlı ağlarında 5G'nin konuşlandırıldığını duyurdu
-96 operatör 3GPP (mobil telekomünikasyon protokolleri) 5G hizmet lansmanlarını duyurdu
Nesiller Arası Mobil Bağlantılar, Bölgelere Göre
:2023’e kadar Kuzey Amerika , bölge içinde % 17 ile en yüksek
5G ağları payına sahip olacak .
Bölge
≤ 3G
4G
5G
LPWA
Asya Pasifik
% 23
% 52
% 13
% 12
Latin Amerika
% 37
% 50
%2
% 16
Kuzey Amerika
%1
% 45
% 17
% 37
Batı Avrupa
% 13
% 43
% 16
% 28
Orta ve Doğu Avrupa
% 31
% 50
%2
% 16
Orta Doğu ve Afrika
% 73
% 22
%1
%4
Dünya
% 29
% 46
% 11
%14
* Düşük güçlü geniş alan (LPWA) ağları, 2G, 3G ve 4G'de bir arada var olabilen genel bir ağ türüdür. Değerler ortalamadır.

2023'te bölgenin % 73'ünün hala 3G veya daha az ağlarda çalışmasıyla , Orta Doğu ve Afrika en fazla yetişmeyi
başarabilir. Nijerya'daki ticari 5G denemeleri , hızla büyüyen ağların potansiyelini işaret edebilir.
Hız İhtiyacı
:5G ağlarının sayısı arttıkça, 2023 yılına kadar bölgeler genelinde mobil ve geniş bant hızlarında
(Mbps) inkar edilemez bir artış olacak. Özellikle, Asya Pasifik 157 Mbps ile en yüksek geniş bant hızlarına
sahip olurken, Batı Avrupa 62 Mbps ile önde olacak cep telefonunda.
Bölge
Asya Pasifik
Latin Amerika
Kuzey Amerika
Batı Avrupa
Orta ve Doğu Avrupa
Orta Doğu ve Afrika
Dünya

Mobil (2018)
14.3
8.0
21.6
23.6
12.9
6.9
13.2

Cep (2023)
45.7
28.8
58.4
62.4
43.0
24.8
439

Genişbant (2018) Genişbant (2023)
62.8
157.1
15.7
59.3
56.6
141.8
45.6
123.0
35.0
87.7
9.7
41.2
45.9
110.4
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EK:4

2012 yılında yayınlanan
AA İLE DAILY SABAH
İSTANBUL TEKNOLOJİ
04 MAYIS 2020 13:45

Koronavirüs salgını sırasında 5G teknolojisinin farklı ünitelerini 5G radyo ile birlikte geliştirme
çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen projede lider firma başkanı, Türkiye'nin
2021'den itibaren 5G teknolojisini kullanabileceğini kaydetti.
Ulak İletişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Balcı, şirketin 5G ile uyumlu Şebeke Yönetim
ve Analiz Sisteminin halihazırda kullanımda olduğunu, 5G telsiz ve çekirdek şebekesinin
önümüzdeki yıl hazır olacağını söyledi.
Şirketin Türkiye'nin iletişim altyapısı için küresel ölçekte özgün teknoloji çözümleri geliştirme
vizyonuyla çalıştığını kaydeden Balcı, pandemi sırasında iletişim altyapısının öneminin ön plana
çıktığını vurguladı.
Balcı, hükümetin virüsün yayılmasını engellemek için uyguladığı tedbirler kapsamında
Türkiye'deki 700'den fazla köy okulu öğrencisinin Ulak baz istasyonları aracılığıyla çevrimiçi
eğitim aldığını söyledi.
“Eğitimin ve iletişimin sürekliliğinin sağlanmasına katkımızı gördükçe, ekosistemimizle 5G
teknolojisini geliştirmek için çok çalışıyoruz. Ulak olarak 5.4G teknolojilerinin geliştirilmesi,
üretimi ve saha uygulamalarında edindiğimiz deneyim paha biçilemez bir önem taşıyor ”dedi.
Balcı, savunma firması ASELSAN ve Türk telekomünikasyon firması Turkcell ile Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projesi kapsamında 2018 yılında 5G radyo
ve erişim ağı adı verilen 5G baz istasyonları ile çalışmaların başladığını kaydetti. bu proje
kapsamında daha güçlü olmaya devam ediyor.
2021 yılında başlaması planlanan TÜBİTAK 5G Endüstriyel İnovasyon Ağ Mekanizması
projesinin de Ulak İletişim öncülüğünde gerçekleştirildiğini söyledi. Balcı, bu projelerin
Türkiye'yi ürün geliştirme sürecinde önemli bir yere getireceğine inanıyor.
Balcı, Türkiye'nin sahada çalışan baz istasyonlarını üretebilen beş altı ülke arasında yer
aldığını vurguladı.
Ülke olarak teknoloji, ekonomi ve güvenlik anlamında yerli ve milli ürünlerimizde yerimizi almalı
ve bu başarıyı, yüksek teknoloji gerektiren, hızla değişen iletişim yöntemleri arasında
sürdürülebilir kılmalıyız ”dedi.
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EK:5

Radyasyon ve Etkilerinin Etik Açıdan İncelenmesi
Scott Filostin Fatih University
If you’re struggling with your assignments like me, check out HelpWriting.net. My friend sent me a link
to to tis site. This awesome company. After I was continuously complaining to my family and friends about
the ordeals of student life. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I
highly recommend this service to anyone in my shoes. HelpWriting.net.
Radyasyon ve etkilerinin etik acidan incelenmesi
1. RADYASYON VE ETKILERININETIK ACIDAN INCELENMESIBTEC 603BIOTECHNOLOGY AND ETHICSBELKIS
CAKARENVIRONMENTAL ENGINEERING
2. Radyasyon• Radyasyon veya Işınım, elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji
yayımı ya da aktarımıdır. "Radyoaktif maddelerin alfa, beta, gama gibi ışınları yayması"na veya "Uzayda
yayılan herhangi bir elektromanyetik ışını meydana getiren unsurların tamamı"na da Radyasyon denir.
3. Elektromanyetik=radyasyon• Elektromanyetik dalgalar, boşlukta ışık hızında titreşerek (saniyede 300
bin km) yol alırlar.• Yayılma hızı, dalgaların geçtiği ortamın elektriği ve manyetik özelliklerine göre değişir;
dalga boyu, frekansı ve hızı arasında ilişki vardır. İşte doğal ve suni olarak üretilen elektromanyetik
dalgalar, frekans ve dalga boyuna göre tasnif ediliyor. Elektromanyetik dalgalar, madde içine nüfuz
edebilme özelliği sebebiyle radyasyon olarak da adlandırılıyor..
4. iyonlastirmayan radyasyon,iyonlastirici radyasyon• Radyasyonlar, madde içine nüfuz edip atomları
iyonlaştırması (atom moleküllerinden elektron koparabilmesi) ya da iyonlaştırmaması itibarıyla iki sınıfta
inceleniyor.• Cep telefonları, haberleşme cihazları ve tüm elektrikli cihazlar, iyonlaştırmayan radyasyon
(0-300 GHz) içinde ele alınıyor.• Nükleer radyasyon, nötron, proton, alfa, beta tanecikleri, x- ray, MR ve
röntgende kullanılan x ve gama ışınları ise iyonlaştırıcı radyasyon (300 GHz ve üstü) türünde yer alıyor
Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP - International Commission on
Non- Ionizing Radiation Protection)
5. • Elektromanyetik radyasyon da kendi içinde iki ana gruba ayrılıyor. Çok düşük frekanslı radyasyon
(ELF) ve radyo frekanslı radyasyon (RF). ELF radyasyona elektrik iletim hatları, evlerdeki elektrik tesisatları,
elektrikli aletler yol açıyor. RF radyasyonun faili ise cep telefonları, baz istasyonları, radyo ve televizyon
vericileri, modemler, radar, jammer ve mikro dalga fırınlar… Elektromanyetik dalgaların yansıma, kırılma,
girişim ve polarizasyon özelliği bulunuyor. Bu dalgalar enerji taşıyor. Geçtikleri ortama iyonizasyonun yanı
sıra uyarım ve ısı enerjisi de taşıyor.
6. ELOKTROMANYETIK KIRLENMEVE BIYOLOJIK TESIRLERI• Radyasyon çevreyi fiziksel ve biyolojik
olarak etkilemektedir Nükleer deneme, patlama vb sebeplerle çevreye yayılan radyoaktif maddeler, toz
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ve duman meydana getirerek ışığın yeryüzüne ulaşmasını engeller Ayrıca gelen ışınların yansımasıyla toz
bulutunun altındaki bölgelerde hava sıcaklığı düşecektir Sonuç olarak iklim şartlarında önemli
değişikliklere sebep olacaktır
7. • Radyasyonun biyolojik etkileri ise, canlılara olan zararlarıdır Canlıların radyasyona olan
duyarlılıkları türlerine bağlı olarak değişmektedir Örneğinböcekler, kuş ve memelilere göre radyasyona
daha dayanıklı canlılardır Otsu bitkilerin de iğne ve geniş yapraklılardandaha dayanıklı canlılar oldukları
tespit edilmiştir • Ve insan…İnsan bedeni fonksiyonlarının hepsi 1-250 mikro volt gerilimli elektrik
uyarılarıyla gerçekleşiyor. ELF radyasyonu dışarıdan bu hassas sistemi etkileyerek tabii dengeyi
bozabiliyor.
8. ELOKTROMANYETIK KIRLENMEVE BIYOLOJIK TESIRLERI Elektromanyetik alanların iki tür biyolojik tesiri
bulunuyor. Kısa sürede; baş ağrısı, göz yanması, yorgunluk, gece uykusuzluğu, hâlsizlik, baş dönmesi
hissediliyor. Uzun sürede ise insan bünyesindeki moleküler ve kimyasal bağlara, hücre yapısına ve
bağışıklık sistemine zarar veriyor.
9. Radyasyon yayilimi ve etkilerininetik acidan degerlendirilmesi Radyasyon magduru olmak… Tehlikenin
farkinda miyiz… Nasil bir yol izlenmeli ?..
10. • Elektromanyetik kirliliğin olumsuz tesirleri, dalganın frekansına, güç ve alan yoğunluğuna,
kaynağın uzaklığına, maruz kalma süresine, etkilenenin ölçülerine ve elektriğin özelliklerine göre
değişiyor. Mesela, ortalama bir baz istasyonunun yaydığı radyasyon 10 volt/metre. Fakat ütününki 50
volt/metre.• Bu durumda „Ütü daha zararlıdır‟ demek yanlış. Çünkü cep telefonundan kaynaklanan
radyasyonun sınır değeri 41 volt/metre iken ütüde bu rakam 5000 volt/metre. Yani her kaynağı, kendi
güvenlik limiti ile karşılaştırmak gerekiyor. Üstelik âdeta bir organ hâline gelen cep telefonunun sinyaline
maruz kalma süresi, diğer cihazlarla karşılaştırılamayacak kadar uzun. Bu noktada özellikle hamileler ve
çocuklar daha yüksek risk grubunda bulunuyor.• Elektromanyetik kirlenme duyularla hissedilmiyor.
Vücut ısısını 0,5 ila 2 derece arasında artırıp dengeyi bozuyor. Beyinde 0,5-120 Hz arasında oluşan beyin
dalgaları aynı zamanda elektromanyetik alanlar. Beyin dalgaları, işlevleri yönüyle 6 banda ayrılıyor. Bu
dalgalar beyinde gerçekleştiğinde insan; korku, sevinç, düşünce gibi ruh hâllerini yaşıyor. Ev içinde
kullanılan tüm elektrikli cihazların 50 Hz frekanslı olması sebebiyle, verdikleri radyasyon beyin dalgaları
ile eşleşebiliyor.
11. • Elektromanyetik kirlenme ve biyolojik tesirleri konusunda Türkiye‟de en tanınmış uzmanlardan
Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Şeker ; “Uçağın haberleşmede ve
kendi dâhili kumandasında kullandığı frekansla cep telefonunun frekansı örtüşüyor. Ortada açık bir risk
var. Hem de ısı ile ilgili olmayan bir risk. İşte cep telefonu sinyalleri bir manada insanda da beyin kaynaklı
elektrik düzenini bozarak benzer etki yapıyor. „‟ seklinde konuya dikkat cekiyor .
12. Radyasyon hayatimizin icinde… • Cep telefonları • Bilgisayarlar • Mikrodalga fırın • Saç kurutma
makinesi • Wireless • Oyun konsulleri • Televizyon • Klimalar • Elektrikli battaniyeler • Elektrikli tıraş
makineleri • Flüorsan lambalar • Buzdolabı • Lazer yazıcılar • Fotokopi makineleri
13. Farkindalik…Bilinclenme hakkimiz…Alinabilecek onlemler….
14. Radyasyon sigaradan daha tehlikeli…• ölümcül tesirleri ancak uzun zaman içinde ortaya çıkan
elektromanyetik alanların sigara gibi yakayı ele vermesi biraz guc bir durum…
15. Ornek olay incelenmeleri (case study)• İstanbul‟un şiirlere şarkılara ilham veren tepesi Çamlıca‟nın
eteklerinde kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Tepe ve civarında âdeta kanserden geçilmiyor!
Televizyon ve radyo vericileriyle dolu tepe çevresinde oturanlar, ayrıca uykusuzluktan, baş ağrısından,
yorgunluktan, sinir bozukluğundan da şikâyetçi. Babasını kısa bir süre önce kansere kurban veren Kısıklı
Mahallesi Muhtarı Erkan Kalkan, burada oturan 30 bin kişinin 30 bininin de elektromanyetik kirlilikten
rahatsız olduğunu söylüyor.• Ferah Mahallesi‟ndeki Irmak Sokak‟ta da durum aynı. 30‟lu yaşlarda iki
genç anne ve 40‟lı yaşlarda bir taksici kanserle mücadele ediyor. Kimliklerinin açıklanmasına rıza
göstermedikleri için isimleri bizde mahfuz. TRT‟nin 1972‟de inşa ettiği beton verici kulesinin yanı
başındaki evine doğru bastonuyla çıkan 79 yaşındaki Battal Polat, vericilerin, özenerek diktiği kiraz

45

ağacını bile kuruttuğunu söylüyor. Yatağa mahkûm olan eşi Gülcemal Polat‟ın felcini de
elektromanyetik kirlenmeye bağlıyor. Battal Polat, sokağındaki kanser ve felç hastalarını bir nefeste
sayıveriyor. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara da bölgede ev ve ofis kiralamayı düşünen
yabancıların elektromanyetik kirlilik ölçüm sonuçlarını görünce vazgeçtiklerini belirtiyor
16. • elektromanyetik kirlilik konusundaki en etkili cihaz cep telefonları….• dünya nüfusunu geçen cep
telefonu üretimiyle global çapta yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık hacme ulaşmış durumda…• Abone sayısı 4,8
milyar civarında. Türkiye‟deki rakam ise 65 milyon. Bunun yüzde 44‟ü ise 3G abonesi…• Dünyanın en
büyük 4. cep telefonu pazarı olan ülkemizde 136 milyon aktif cep telefonu bulunuyor. Yaklaşık 46 bin baz
istasyonu sinyal yayıyor. Kaçak yollarla gelenler de hesaba katıldığında mobil hizmetlerin başlamasından
bu yana yurda 225 milyon cep telefonunun girdiği tahmin ediliyor…• Türkiyeli aboneler yılda 38 milyar
500 bin mesaj atarak 2011’de Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca her bir abone yıllık ortalama 261 dakika
konuştu…
17. • ABD‟de yapılan bir çalışmaya göre taşıma hatları ve evlerdeki cihazların yaydığı çok düşük
frekanslı radyasyon (ELF) sebebiyle görülen çocuk lösemisi yüzde 20-35 oranında…•
www.bioinitiative.org
18. • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 2007‟de yayımladığı raporunda çocuk kanserlerinin evdeki düşük
yoğunluklu manyetik alanlarla bağlantısını kabul etti. Time dergisinin 24 Şubat 2003 tarihli sayısının 46-47.
sayfalarındaki habere göre, İsveç Lund Üniversitesi‟nden Prof. Dr. Leif Salford, geniş çaplı biyolojik
deneylerin sonuçlarını ABD‟deki Journal of National Institute of the Environmental Health Science adlı
bilim dergisinde yayımladı.• Bu çalışmaya göre; çok az miktarda bile olsa cep telefonundan yayılan
radyasyon hücrelere zarar veriyor ve ölümlerine bile neden oluyor. Cep telefonu radyasyonu, zararlı
maddelerin beyne girmesine yol açıyor. İki saat cep telefonu dalgalarına maruz bırakılan farelerin beyin
hücreleri AB standartlarının 1000 katı altındaki radyasyon seviyelerinde bile öldü. Bu değere cep
telefonu kullanırken kolayca ulaşılıyor. Pasif sigara içicileri gibi cep telefonu yakınında bulunanlar da zarar
görüyor
19. • Başka bir araştırmada ise dünyaca tanınmış 16 bilim insanı, güvenlik standartlarını belirleyen
Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komitesi‟nin (ICNIRP) limitlerini ve güvenlik
standartlarını belirleyen görüşlerini kabul etmediklerini açıkladılar. Bu bildirgede güvenlik
standartlarının önemli hatalar içerdiği, kasten yanlış yapılan sunumlara göre oluşturulduğu ifade
edilmişti.• Çalışmalara son noktayı Dünya Sağlık Örgütü koydu. Kansere sebep olan radyasyonu
özelliklerine göre gruplayarak her yıl duyuran Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma Ajansı (IARC),
yüksek gerilim hatları ve evdeki düşük elektromanyetik frekanslar‟dan (ELF) sonra cep telefonlarını da
muhtemel kanserojenlerin bulunduğu 2-B grubuna dâhil etti. Bu durum, 31 Mayıs 2011‟de 208 no.lu
basın bildirisiyle kamuoyuna duyuruldu.• http://hps.org/hpspublications/articles/cellphoneuse.ht ml
20. • çok sayıda bilim insanının itiraz ettiği güvenlik standardı nedir? Bu standart cep telefonları için
Özgül Soğurma Değeri adı verilen İngilizcesinin baş harfleri ile anılan „SAR‟ değeri. 1998‟de belirlenen
kıstaslara göre bu değerin cep telefonları için 1‟den küçük olması isteniyor. SAR değeri belirlenirken 170
santim boyundaki yetişkin birinin vücut ısısını en fazla 1 derece yükseltecek etki nazara alınıyor. Bugün
kabul edilen limit değerler yerine meslek ve yerleşimi sebebiyle elektromanyetik alanlara şiddetli ve uzun
süre maruz kalanlar için daha farklı güvenlik kıstaslarının belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca, farklı radyasyon
türleri için farklı limitler konulması icap ediyor. Sınır değerlerin çocuklar dikkate alınarak yeniden
şekillendirilmesi isteniyor
21. Etik disi ihmaller…• camlicadaki elektromanyetik radyasyon aslında daha önce de belirlenmişti.
Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci, 2001‟de ziyaret ettiği
iş adamı Can Kıraç‟ın villasında şüphe üzerine ölçüm yaptığını kamuoyuna duyurmuştu. Çerezci ve ekibi,
Küçük Çamlıca bölgesindeki tek bir verici için güç yoğunluğunu 32 volt/metre olarak belirlemişti. Oysa
sınır değer 28 volt/metre idi. Ortamın toplam güç yoğunluğu, bazı uzmanlarca zararlı olduğu yönünde
çekince konulan 4,5 watt/metre değerinin çok üstündeydi.
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22. • Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Şeker, Çamlıca Tepesi‟ne
çok benzeyen bir olayın İtalya ile Vatikan arasında yaşandığına dikkat çekiyor. Vatikan‟ın televizyon ve
radyo verici antenlerini Roma‟nın kuzeyine yerleştirdiğini ifade eden Şeker, elektromanyetik kirlilikten
rahatsız olan İtalyan vatandaşlarının açtığı dava sonucu yaşanan gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Mahkeme,
yaptırdığı tespitlerden sonra davacıları haklı bularak vericilerin kaldırılmasına karar veriyor. Vatikan, üst
yargıda şansını denedikten sonra son şans olarak davayı İtalya Anayasa Mahkemesi‟ne taşıyor. Sonuçta
kaybediyor. Sorumlular da ceza alıyor.”• Şeker, Ankara‟da radyo ve televizyon vericilerinin bulunduğu
Dikmen Tepesi‟nde kanser olanların, aynı Anadolu şehrinden göç edip şehrin başka semtlerine
yerleşenlere göre fazla olduğu yönünde TBMM‟ye soru önergesi verildiğini de hatırlatıyor
23. • Elektromanyetik kirliliğin sağlık üzerindeki etkileri konusunda çalışmaları bulunan Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Hilmi Sabuncu, televizyon vericisinin çıkış gücünün,
baz istasyonundan çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor ve camlicadaki halk uzerinde kanser
arastirmasi yapilmasi gerektigini soylutor
24. Etik acidan yapilmasi gerekenlerinyasal olarak kritigi• Yeni binalar, çocuk yuvaları ve okullar, yüksek
gerilim hatlarından ve trafolardan en az 120 metre uzaklıkta inşa edilmeli.• Yüksek gerilim hatlarının
tercihen yer altından geçirilmesi sağlanmalı.• Evlerin elektrik tesisatları gözden geçirilmeli.• Televizyon
ekranından en az 1 metre uzakta oturulmalı, çocukların TV‟yi uzaktan izlemeleri sağlanmalı.• Düşük
radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen gösterilmeli ya da ekran filtresi kullanılmalı, LCD
ekranlar tercih edilmeli.• Halojen ve floresan lambalar, okuma lambası olarak kullanılmamalı.• Yatak
odalarında TV ya da bilgisayar bulundurulmamalı, varsa kullanılmadığı zamanlarda fişten çekilmeli.
25. • Elektrikle çalışan radyolu saatler yatak başlarından en az 1 metre uzağa yerleştirilmeli ya da pille
çalışan alarmlı saatlerle değiştirilmeli.• Saç kurutma makineleri sık kullanılmamalı.• Bebek telsizleri bebek
yataklarından en az 1 metre uzağa yerleştirilmeli. Mümkünse bebek telsizleri ses kontrollü mod (bebek
ses çıkardığında çalışan) tercih edilmeli.• Kreş, çocuk yuvası, okullar, camiler ve çocuk hastanelerine cep
telefonu baz istasyonu kurulmamalı.• Dizüstü bilgisayarlar şarj edilirken açıldığında daha çok
elektromanyetik dalga yayar. Dizüstü bilgisayarlar şarj edilirken kullanılmamalı.• Evlerde kullanılan
kablosuz telefonlar, kablosuz modemler yatak odası dışına yerleştirilmeli.• Cep telefonları mümkün
olduğu kadar az ve kulaklıkla kullanılmalı. SAR değeri düşük modeller tercih edilmeli.• Cebe konulacaksa
ön yüzü bedene bakacak şekilde durmalı.• Yatarken aynı odada olmamalı. Sinyal seviyesi düşük yerlerde
ya da ulaşım araçlarında daha fazla radyasyona maruz kalmamak için konuşulmamalı
26. Tasarruf ampulleri…..Tehlikenin farkinda miyiz….• Tasarruflu ampulün yaydığı radyasyonun 20
santimetrelik alanla 10-15 birim arasında değişiyor, cep telefonda ise bu oranın 15-20 birim…. baz
istasyonundan uzaklaştıkça da 40 birime kadar yükselebiliyor… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
tasarruflu ampul kullanımını yaygınlaştırmak için başlattığı kampanya ;Belki ekonomik kazanç sağlayacak
ama gelecek nesillerin sağlıgi acisindan riskli!...
27. sonuc…• Bu raddedenn sonra cep telefonu kullanmayalim, televizyon izlemeyelim deme şansımız
yok• Fakat sirket ureticileri urunlerinin uzerine tipki gidalarin uztunde yazdigi gibi kalori miktari cinsinden
ne kadar radyasyona maruz kalinacagi bilgizi verilmeli ve İnsanları, mesela kulaklık kullanmaya ikna
edilebilmeli…• cep telefonu üreticileri ve operatör firmalar bu mücadeleye öncülük etmeleri uzun vadeli
dusunuyorlarsa onlar acisindan da daha karli olabilecek bi dirum Zira asıl, radyasyon kaynaklı kanser
vakalarının ortaya çıkmasıyla başlayacak tepkiler cok daha farkli seylere sebebiyet verebilir. Mallarinin
satin alacak saglikli bir musteri kitlelerinin kalmayacak olmasi gibi… Karşılaşılacak ağır tazminat davaları ve
muhatap olunacak ağır suçlamalara karşı tedbir almayi etik olmasa bile ticari olarak dusunmeleri icin daha
fazla gecikmemeleri gerek Devlet ve firmalar, konunun tarafı olarak sorumluluk üstlenmeli..
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EK:6
5G'ye Geçiş Türkiye'de de Durdurulsun!..

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığına tarafına
Tolga Sayan bu kampanyayı başlattı

5G ile ilgili genel bir farkındalık oluşturmak, yetkililerin sağlığımız için son derece önemli olan
ön test aşamalarını atlamamalarını sağlamak, ve gerekli güvenlik koşullarını talep edebilmek için
desteğinizi bekliyoruz, kampanyayı imzalayabilirsiniz!
Dünya nüfusu yüksek 5G frekansları ve yoğun Radyasyon denizinin içerisinde yaşamaya mecbur
bırakılmadan önce, bu yeni 5G teknolojisinin, hiçbir onaylanmış biolojik güvenlik testinden
geçirilmeden devreye alınmasını,biz anne babalar anlayamıyoruz.
Günümüze
kadar
yapılan
bağımsız
araştırmaların
hemen
hepsi,
Elektromanyetik Radyasyonunun hiç de güvenli olmadığını göstermekte. Aksine, kanserojen
radyoaktif etkileri nedeni ile, 2015 yılının Mayıs ayında 35 ülkeden - aralarında aşağıdaki 17 Türk
Akademisyenin de bulunduğu
Prof. Dr. Mehmet Zülküf Akdağ,
Prof. Dr. Bahriye Sirav (Aral)
Prof.Dr. Halil Abraham Atasoy
Prof. Ayse G. Canseven (Kursun),
Prof. Dr. Mustafa Salih Celik,
Prof. Dr. Osman Cerezci
Prof. Dr. Suleyman Dasdag
Prof. Omar Elmas,
Prof. Dr. Ali H. Eriş,
Prof. Dr. Arzu Firlarer,
Prof. Ayse Inhan Garip,
Prof. Suleyman Kaplan,
Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu,
Prof. Dr. Ersan Odacı
Prof. Dr. Elcin Ozgur
Prof. Dr. Selim Seker,
Prof. Dr. Cemil Sert,
Prof. Dr. Nesrin Seyhan,
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180 bilim adamı ve doktor Elektromanyetik Radyasyonun İnsanlar ve Tüm
Canlılar üzerinde yaptığı olumsuz etkilerin "Bağımsız" Akademisyenler tarafından
yeniden hesaplanmasının gerektiğini, ve, bilhassa çocuklar ve hamile hanımlar için
güvenli olduğu ispat edilene kadar ilerlemenin durdurulmasını istedi
-https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
-https://www.emfscientist.org/
VIDEO: International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields, Martin Blank, PhD
Spokesperson https://vimeo.com/123468632
*Prof. Dr. Selim Şeker : "İnsan vücudu, 5G ile daha önce hiç tanımadığı, hiç
karşılaşmadığı
türden
bir
radyasyona
maruz
kalacak
" https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/3462/5-g-beraberinde-sorunlari-da-getirecek?fbclid=IwAR2XyrYNVtBMwoh9n84C5Df6T-96h1gm5I7tJQNcf6se8LvxR2V8u0KpKs
*Prof Dr. Martin L. Pall'un* "Bir tane bile onaylanmış biyolojik güvenlik testi olmadan,
milyonlarca 5G antenini global ölçekte yerleştirmek, dünya tarihindeki en aptalca fikir
olacaktır."
*Washington Eyalet Üniversitesi, Biyokimya ve Temel Tıbbi Bilimler Bölümü Fahri
Profesörü.) https://www.youtube.com/watch?v=kBsUWbUB6PE&
*Hollanda, İrlanda, Almanya, Belçika, İngiltere ve İtalya'da bir çok şehir
komitesi 5G'ye geçişi durdurdu. https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay5g/
*Kanada'lı doktorlar 5G ye geçişin durdurulması için kamuoyuna brifing
verdi. https://www.youtube.com/watch?v=-T2R2htAaqg&t=1s
*İsviçre'de 2019 Eylül ayında Parlamento binası önünde binlerce kişi 5G'ye geçişi
protesto etti ve Referandum istedi https://tr.euronews.com/2019/09/22/isvicreliler-5gyiprotesto-etti-sagliga-zararli-referanduma-gidilsin?fbclid=IwAR150wYtaNzKxxNADzgGQGWPnvi5Rf3P3_QaSj8s9CwVplSXg8ViQFAbjU
* İsviçre, Kanserojen Etkiler nedenli Halk Protestoları sonucu 5G ye Geçişi Durdurdu
https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5
*Brüksel Çevre Bakanlığı 5G'ye geçişi, "Biz Kobay Değiliz" açıklaması ile durdurdu.
https://www.brusselstimes.com/brussels/55052/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now/
*Totnes (İngiltere) Şehir Konseyi, toplanan imza kampanyası sonucu 5G'ye geçişi 8
Ekim 2019 tarihinde askıya aldı.
*207 ülkeden yaklaşık 153.000 kişi ve organizasyon, 5G'ye geçişin tüm dünyada
durdurulması için imza kampanyasına destek verdi.
https://www.5gspaceappeal.org/signatoriesorganizations?fbclid=IwAR0nHa6JXtPHrLnRyHVPXbSXE_mcxe7NcCuejLXYnXCeEMRT3whY8kZlTM
*Claire Edwards BM konuşması "5G İnsanlık Üzerine Açılmış Bir Savaştır"
https://www.youtube.com/watch?v=WTKMpQrqfek&
*Totnes (İngiltere) Şehir Konseyi, toplanan imza kampanyası sonucu 5G'ye geçişi askıya aldı.
https://www.9news.com.au/national/5g-network-local-council-bans-rollout-after-residentsvoiced-health-concerns-australia/68a3371d-5f9a-4d97-994e-1d521690518a?ocid=Social9News&fbclid=IwAR2MrVSOGamZK6tUaZBrPJKi0X_8tsGUNF9MXcIBtKH0mknNBsaq
QjBgLkA
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TBMM DERGİSİNDE PROF. ŞEKER’İN
RADYASYON-KANSER İLİŞKİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMASI

EK:7

https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_2009_0000_0164_0000/0037.pdf

EK:8
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26 Aralık 2012

'Jammerlar'da Kanser Riski
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nden Prof. Dr. Selim Şeker, radyasyon
açısından en tehlikeli cihazın sinyal bozucu olarak kullanılan jammerlar olduğunu söyledi.
İSTANBUL - Elektronik cihazların insan bedeni üzerine etkilerini araştıran Boğaziçi
Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Şeker, yaydığı radyasyon
miktarı olarak en tehlikeli elektronik cihazların başında sinyal bozucu olarak kullanılan
'jammer'ların geldiğini belirtti.
Jammer cihazlarının çok güçlü radyoaktif dalga dağıttığını belirten Şeker, "Bunlar yüksek
güçlü radyasyon yayan cihazlar. Bir politikacı, 10 sene ofiste durduğu zaman devamlı olarak
jammer'ların ve etraftaki kuvvetli radyasyonun etkisinde kalıyor. Böyle bir insanın kanser olma
riski çok yüksek. Güney Amerika’da ülke liderlerinin kansere yakalandığı haberlerini
duyuyoruz, bunun nedeni elektromanyetik radyasyondur" diye konuştu.
EVİNİZDEKİ ÇERNOBİL Şeker, sinyal kesici olarak kullanılan jammer'lardan sonra en büyük
risk grubunun günlük hayatta sıklıkla kullanılan ısıtıcılar olduğunu belirtti. TRT Haber'in
aktardığına göre, ısıtıcıların kuvvetli radyasyon kaynağı olduğunu söyleyen Selim Şeker, "Bu
ısıtıcılar infrared radyosyon yayıyor. Bu, kanser yapma ihtimali çok yüksek olan bir dalga
boyutu. Hatta bir keresinde bir dergi, bu ısıtıcılar için ‘Evinizdeki Çernobil’ başlığını atmıştı"
dedi.
X-RAY CİHAZLARI GEREKSİZ Bütün alışveriş merkezleri ve devlet kurumlarının girişlerinde
bulunan detektörlerinin de insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu savunan Prof. Şeker, bu
cihazlardan her gün geçen bir insanın kansere yakalanma riskini, geçmeyen kişilere göre yüzde
40 daha fazla olduğunu söyledi.
EN ÇOK CEP TELEFONU KANSER YAPIYOR Çoğu elektronik cihazın radyasyon yaydığını
belirten Şeker, cep telefonunun sürekli kullanılmasının kanser tehlikesi oluşturduğunu belirtti.
Elektronik cihazlardan kaynaklanan kanser vakalarının birden ortaya çıkmadığını söyleyen
Prof. Dr. Selim Şeker, “Vücut herhangi bir elektronik cihazın yaydığı radyasyonu, kendi
bağışıklık sistemi içinde yok edebilir ancak cep telefonu insanlar tarafından çok sık kullanılan
bir cihaz, o yüzden en fazla kanser riski yaratan elektronik alet cep telefonudur" dedi.
Şeker, Ekim ayında ABD’de büyük bir cep telefonu şirketinin kullanım talimatına ‘kulaklıkla
kullanınız’ ibaresi koyduğunu, bu durumun cep telefonlarının kanser tehlikesine yol açtığının
açık bir göstergesi olduğunu ileri sürdü.
TABLET BİLGİSAYARLAR DA RADYASYON YAYIYOR Selim Şeker, okullarda radyasyonu
arttıracağı iddiasıyla tablet bilgisayarlı eğitimi de eleştirdi. Bu tarz konuların kamuoyunda sıkça
konuşulmadığına değinen Şeker, halkın medya yayınlarıyla bilinçlendirilmesi gerektiğini
söyledi.
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EK:9
DSÖ ARŞİVLERİNDEKİŞ BİLGİ:
Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 2011 Rapor Etmiş:

“Radyofrekansları ile elektromanyetik alanlara maruz kalmanın,
sağlığa olumsuz etkilerinin, kablosuz iletişim cihazlarından kaynaklanıyor”
BUGÜN BU ETKİ 5G İLE 600 KAT ARTTI.
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EK:10
Prof. Dr. Selim Şeker: Baz İstasyonları Kansere Yol Açıyor
Prof. Dr. Selim Şeker, baz istasyonlarının kanser hastalığına yol açtığının kesinleştiğini kaydederek bu
konuda önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi. Şeker, ayrıca 5G teknolojisi ile beraber otobüs
durakları ve çöp kutularına da baz istasyonları koyulacağını dile getirdi. İHA / 14 Aralık 2018

Teknolojinin ve çekim güçlerinin artması baz istasyonlarının çoğalmasına sebep oluyor. Artık çocuk
parklarında bile karşılaşılan baz istasyonlarının olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Selim Şeker, “Baz
istasyonlarının kansere yol açtığı kesinleşti” dedi. Baz istasyonu sayısının gittikçe arttığını ve kesinleşmiş
bir çok etkisinin bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Şeker, “Baz istasyonlarının kanser hastalığına yol
açtığı kesinleşti. ABD'de 2016 yılında yayımladığı sonuçlarını paylaştığı bir araştırmaya göre baz
istasyonlarının kanser yapıcı etkilerinin bulunduğu ortaya çıktı. Kanserin yanında başka rahatsızlıklara
da yol açabiliyor. Örneğin, kalp rahatsızlıkları ve biyolojik dengeyi etkileyebiliyor” şeklinde konuştu.
“KANSER ORANLARI ARTIYOR” İtalya'da yapılan başka bir araştırmadan bahseden Prof. Dr. Şeker,
“Birkaç önce yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre daha önce ABD'de bulunan bulguları
destekledi ve baz istasyonlarının kansere yol açtığı kesinleşti.” diye konuştu. Bir çok ülkede kansere
yakalanma oranlarının arttığının altını çizen Prof. Dr. Şeker, “Bunların nedenleri arasında
elektromanyetik radyasyonların ve baz istasyonlarının etkisi çok büyük” diye konuştu.
“EN FAZLA ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR” “İnsan olarak bizler birer elektromanyetik cihazız” diyen Prof. Dr.
Şeker, “Beyin dalgaları, kalp atışları, hücre bölünmeleri, vücudun haberleşmesi hep elektrik enerjisiyle
oluyor. Hormon ve enzimlerin faaliyetleri elektriksel olarak düzenlenmektedir. Bir insanın tüm
fonksiyonları bir teoriye göre 40 Watt'lık güç harcanıyor her gün. Dolayısıyla baz istasyonlarının yaydığı
radyasyon insan biyolojisini olumsuz etkiliyor. Bundan en fazla çocuklar etkileniyor. Çünkü çocuklarda
gelişim aşaması daha tamamlanmamıştır. Çocukların gelişimi elektromanyetik radyasyonla kötü yönde
etkilenerek down sendromu, kalsiyum akışları etkilenerek vücudun iyi beslenmemesi sonuçlarını
ortaya koyan yüzlerce makale bulunuyor” ifadelerini kullandı.
“5G İLE ÇÖP KUTULARINA BİLE BAZ İSTASYONU KOYULACAK” Prof. Şeker 5G teknolojisiyle beraber
hali hazırda bulunan baz istasyonlarına milyonlarca yeni baz istasyonu ekleneceğini ve bu nedenle
risklerin daha da artacağını kaydetti. Prof. Dr. Şeker, “Mevcut baz istasyonları arasındaki mesafe yer
yer 1 kilometre veya yarım kilometre oluyor. 5G'nin kullandığı frekans milimetrik dalga denilen bir
radyasyon çeşididir. Bu dalgalar çok uzun mesafelere ulaşamadığı için en fazla 100 metre aralıklı olarak,
otobüs durakları, çöp kutuları ve duvarlara, her yere baz istasyonu koymak mecburiyeti bulunuyor”
diye konuştu. Cep telefonlarının yaydığı radyasyonun beyin hücrelerini öldürdüğünü ve bu hücrelerin
yenilenmediğinin altını çizen Şeker, “Bu konuda hükümetlerin tedbir alıp, tamamen güvenli olduğu
belirlenene kadar 5G'nin uygulamaya konmamasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.
CEP TELEFONUNDAN YAYILAN RADYASYONUN ETKİSİ NASIL AZALTILABİLİR? Prof. Dr. Şeker, cep
telefonlarının yaydığı radyasyonun etkilerini azatlamak için telefonu kulağa dayamamayı önerdi. Şeker,
ayrıca telefonla konuşurken baş parmağın yanak ile telefon arasında tutulmasının söz konusu olumsuz
etkileri azaltacağını kaydetti. Şeker, cep telefonlarıyla konuşurken radyasyonların yüzde 50'sinin insan
beynine gönderildiğini, yeni teknolojilerle birlikte beyine giden bahsi geçen sinyallerin dışarı
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verilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şeker bu yolla sinyal seviyelerinin azalacağını ve
radyasyondan daha fazla korunabilineceğini vurguladı.
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EK:11

Atom Bombasının Modası Geçti, Asrın Bombası 3G
Haber Merkezi / Haziran 11, 2010 Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Selim Şeker, atom bombasının modasının geçtiğini, asrın elektromanyetik bombasının cep
telefonu olduğunu söyledi. Şeker, TBMM Kanser Araştırma Komisyonu toplantısında yaptığı
sunumda, sanayi devrimin insanoğluna hediyesinin 'çevre kirliliği' olduğunu ifade etti. Elektrik
enerjisi kullanımınım giderek artırdığına dikkati çeken Şeker, elektromanyetik alanların
insanlarda birtakım biyolojik etkilere neden olduğunu belirtti. Elektromanyetik alanın, kısa ve
uzun vadede etkileri bulunduğunu anlatan Şeker, baş ağrısı, göz yanması, yorgunluk gibi
etkilerin kısa vadede, moleküler kimyasal bağların, hücre yapısının ve bağışıklık sisteminin
bozulmasının ise uzun vadede ortaya çıkacak etkiler olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Elektromanyetik alanın etkileme gücünü, kaynağa olan yakınlık-uzaklık, kullanılan frekans,
güç ve alan yoğunluğu ve maruziyet gibi etmenlerin belirlediğini ifade eden Şeker, şöyle
konuştu:
'Elektromanyetik alana maruz kalmak doğaldır. Mesela, bir saç kurutma makinesi
kullanıyorsunuz kısa bir süreç için. Onu kapattıktan sonra vücut alınan radyasyonu tolere
edebiliyor ama cep telefonları için durum böyle değil. Hem daha yoğunlukta bir
elektromanyetik alana maruz kalıyorsunuz hem de sürekli kullanıyorsunuz. Vücut bunu tolere
edemiyor. Durum öyle bir noktaya geldi ki artık sigarada olduğu gibi cep telefonu için de 'pasif
kullanıcı' uyarısında bulunmaya başlayacağız.' Cep telefonlarının kullandığı frekansların
insanların DNA'larını bozduğuna dair raporlar olduğunu vurgulayan Şeker, baz istasyonlarının
belli yerlerde toplanarak, elektromanyetik yayılımların neden olduğu zararlarının
önlenebileceğini söyledi.
Baz istasyonlarını vatandaşlardan saklamak için çeşitli yöntemlere de başvurulduğuna dikkati
çeken Şeker, 'Atom bombasının modası geçti, asrın elektromanyetik bombası cep telefonu. 3G
teknoloji daha tehlikeli, çünkü görüntü de iletiyor ve 25 kat daha fazla sinyal yayıyor' dedi.
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de vatandaşların cep telefonlarını yalnızca
görünümlerine ve diğer teknik özelliklerine bakarak almalarının yanlış olduğunu söyledi.
Telefonların, bir de 'SAR' (elektromanyetik enerjinin vücut tarafından emilme hızı) adı verilen
bir değeri barındırdığını anlatan Bingöl, ülkede satılan kontrol dışı birçok telefonun üst
düzeyde SAR değerine sahip oluğunu ifade etti. Elektromanyetik alanların insan sağlığına
olumsuz etkilerinin araştırılması ve önlenmesi için bir kurul oluşturulması gerektiğini
vurgulayan Bingöl, 'Radyasyonun artık birçok kanser türünü tetiklediğini veya ortaya çıkma
ihtimalini artırdığını hepimiz biliyoruz' dedi.
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EK:12
Yıllar Önce 3G Tehlikesini İşaret Etmişti,

Şimdi Daha Tehlikelisi olan 5G...
Üsküdar Üniversitesi Elektrik- Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Şeker'in
2015'te 3G için yaptığı açıklamalar, 5G teknolojisiyle birlikte karşılaşılan tehlikeyi ortaya
koyduğu belirtildi.
25.06.2020

5Gnewsvirus'ta yer alan habere göre,''3G için, İnsan sağlığını ciddi tehdit eden baz
istasyonlarının yaydığı elektromanyetik alana maruz kalan birçok bitki, bu tehlikeliye karşı
savunmasız kalıyor. Örneğin, buğday yetişmiyor. Elektromanyetik alanlardan etkilen birçok
kuş türü ve arılar baz istasyonları çevresinde yaşayamıyor. Yaşam alanlarına kurulan baz
istasyonları doğadaki canlılara aralıksız radyasyon veriyor. Bu da doğal bağışıklık
sistemlerinin zayıflamasına, sağlıklarının bozulmasına, üreme problemlerine sebep
olmaktadır.'' Bu satırlar 4 Temmuz 2015 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Elektrik- Elektronik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Şeker’e aittir. Bahsettiği 3G, bugün ise 5G ile karşı
karşıyayız.
Tehlikenin ne olduğunu anlatma konusunda zorluk çekildiği bu zamanlarda Prof. Dr. Selim
Şeker 2018 yılında yazdığı, “5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlımız” isimli kitabında, “An içinde
yaşadığımız elektromanyetik dalgaların daha da beterinin getirilmesi planlanıyor.” diyordu.
Evet daha beteri geldi. Ama hala farkında değiliz. Farkındalığımızı artırmak için de bugün,
5gvirusnews Haber Merkezi olarak Prof. Dr. Selim Şeker ile görüştük. Kendisi karanlıkta
aradığımız bir çok konu hakkında araştırma yapmış bir bilim insanı. Onu için bundan sonra, 5G
teknolojileri ile insanlığı neyin beklediğini sıklıkla gündeme getireceğiz. Şimdi ki zaman,
insanlığın Prof. Dr. Selim Şeker gibi hiçbir şirkete danışmanlık yapmayan, paraya ihtiyacı
olmayan ve vicdan sahibi bilim insanlarının bilgi birikiminden faydalanma zamanıdır.
5G Bilmecesi?
5G, kablosuz erişimden akıllı şehirlere, uzaktan cerrahi operasyonlarına kadar hayatımızı
değiştiriyor. Peki, 5G'yi ne kadar biliyoruz. 5G iyi mi, kötü mü?
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EK:13

Robotik Sistemler ve Otomasyon
5G, İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ?
Aralarında Prof. Dr. Selim Şeker’in de olduğu 232 akademisyen, bu konudaki
endişelerini bir deklarasyonla ifade ettiler.
21 Ocak 2019

Çin’de bir hekim, 5G teknolojisi ile başka bir şehirdeki hayvana cerrahi operasyon yaptı.
5G’nin otonom sürüşte, akıllı kentlerde, nesnelerin interneti ve geleceğin dünyasında önemli
bir kapı olduğuna işaret ediliyor.
5 G İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ? Aralarında Prof. Dr. Selim Şeker’in de olduğu 232 akademisyen,
bu konudaki endişelerini bir deklarasyonla ifade ettiler.
5G milimetrik dalga denilen bir frekans kullanıyor. Mevcut baz istasyonları için mesafe 1
kilometreye kadar çıkarken, 5G'nin frekansları 100 metreden daha uzağa gidemiyor. Bunun
anlamı ise 100 metrede bir baz istasyonu kurulumunu, zorunlu kılması. 4G teknolojisinin
vücuda zararı bilimsel olarak ortaya konulmuşken, iyonize olmayan radyasyonu, bugüne kadar
hiç olmadığı kadar büyük ölçeklerde dünyaya yayacak olan 5G ile ilgili insan sağlığına etkileri
konusunda hiçbir çalışma yapmadan piyasaya çıkarıldığına işaret ediyorlar.
5G'NİN ETKİLERİNİ BİLİYOR MUYUZ? Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şeker, bir ilaç ya da bir ürün söz konusu
olduğunuda asgari beş yıllık bir testten geçirildiğine dikkat çekerken, söz konusu 5G
olduğunda, hiçbir testten geçmeden, piyasaya arz edilmesinin, insan sağlığına, kanserden,
unutkanlığa, halsizlikten, onlarca hastalığa davetiye çıkaracağı tespitini yaparak, şöyle
konuşuyor:
SİSTEM TEST EDİLDİ Mİ? “5G yaygınlaşırken, iyonize olmayan, çok güçlü radyasyon
etkisinden, dünya üzerinde kaçabileceğiniz hiçbir nokta kalmayacak. Bir ilaç için en az
beş senelik, teste ihtiyaç duyulurken, 5G’de hiçbir test ya da araştırma yapılmadan,
piyasaya sunulması, yarın telafi edilmesi imkansız hasarlara neden olabilir” dedi.
21 Ocak 2019,
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EK:14

5G PANDEMİSİNE HAZIR OLUN
29.04.2020 / Gerçek Hayat Dergisi

İnsanlık şimdi de 5G teknolojisinin istilasıyla karşı karşıya. Henüz deneme çalışmaları yapılan
bu teknolojiye karşı bir şuurlanma meydana gelmişse de düzey henüz yeterli değil. Birçoğu ise
bu teknolojinin koronayı yaydığına inanıyor. Kimi ise 5G’nin zararlarının farkında ama henüz
sadece çok azının...
Bunun en bariz örneği geçtiğimiz haftalarda İngiltere’de yaşandı. Ülkenin farklı şehirlerinde
baz istasyonlarına ve Telekom altyapısına zarar verildi. Bu saldırıların, video paylaşım sitesi
Youtube’da bir profesörün çektiği video sonrası yapıldığı öne sürüldü. Söz konusu video
Youtube tarafından sansürlendi. Bununla da kalmadı Youtube’ın 5G aleyhinde yayın yapan
videoları sileceği ve bunların reklam gelirlerini engelleyeceği kaydedildi.
5G teknolojisi şuan birçok ülkede kullanılan 4G/4,5G’ye kıyasla daha yüksek hızda veri
aktarımı sağlayacak. Bu aktarımı sağlarken kullanacağı frekans aralığı da insanlara hayvanlara
ve bitkilere zarar verecek. Tâbiri caizse uzun soluklu ve katlanarak büyüyecek bir çevre
felaketiyle karşı karşıya kalacağız.
Virüsle 5G teknolojisinin bağlantısını, bu teknolojinin hayatımıza nasıl etki edeceğini,
oluşturacağı zararları, bu hususta çok sayıda eser kaleme almış olan Üsküdar
ÜniversitesiMühendislik
ve
Doğa
Bilimleri
Fakültesi Elektrik
Elektronik
Mühendisliği Başkanı Prof. Dr. Selim Şeker, hocayla konuştuk. Hoca kasıtlı verilen bir
zarardan ziyade teknolojinin kullanacağı frekans bandının insan ve tabiat üzerindeki yan
etkilerinin bulunduğunu aktarıyor. 5G’ye ilişkin olarak yayacağı radyasyon, kısırlık, kanser
ve güvenlik açığı en öne çıkan yönleri. Keyfinizi kaçıracak bu mülakatı okuyun ve
okumakla kalmayıp okutun. Çünkü geleceğinizi sizden başka kimse koruyamaz! Her yıl
yeni bir teknolojiyle karşılaşıyoruz. Şimdi de 5G konuşuyoruz, nereye kadar gidecek bu?
5G ile paralel olarak 6G çalışmaları başladı. Ağırlıklı olarak dünya çevresine binlerce alçak
irtifalı uydularla dünyada radyasyonsuz en ufak alan kalmayacak. ABD ve Çin uyduları
yollamaya başladılar bile.
Dünya üzerinde 5G’ye kimler geçti?
Dünya üzerinde Çin, Güney Kore, Japonya, ABD gibi pek çok ülkede yerel olarak
kullanılıyor. Birçok yerde pilot çalışmaları yapıldı ve yapılıyor. Ama uluslararası kullanıma
daha geçilmedi.
Son haftalarda 5G ile koronayı ilişkilendirenler oldu. Özellikle dolaşan bir video
üzerinden birçok insan endişe duymaya başladı. Korona ile 5G’nin ilgisi var mı?
İnternette dolaşan videodaki kadın, bilimsel referanslarla 5G’nin virüsle ilgisini incelemiş.
Kendisine katılmamak mümkün değil. Anlatmadığı daha çok şey var. Elektromanyetik dalgalar
insanlara yaptığı biyolojik etkilerden başka bütün elektrik-elektronik cihazları da etkiler ve
normal fonksiyonları yaptırmayan, bozan interferans etkisine neden olurlar. Hastanedeki
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hastalar ve insanlar zarar görür. Bunu önlemek için elektromanyetik uyumluluk diye bir bilim
dalı gelişmiştir. Koronayla interferans ayrı şeyler.
DÜNYADA RADYASYONSUZ YER KALMAYACAK
“5G ile insanlara zarar vermeye çalışılıyor” demek yerinde mi?
Kasıtlı olarak değil tabi ki. Yan etki olarak zararlara neden oluyor. İlaçların da yan etkilerini
inkâr edemeyiz. Ama 2G, 3G, 4G, 5G cihazları sağlığa olan yan etkileri hiçbir şekilde
araştırılmadan piyasaya sunuluyor. Sigara kanser yapıyor, içki öldürüyor ama satışları
serbest. 5G/Nesnelerin İnternetinin (IOT) aynı zamanda 7 Trilyon dolarlık bir pazarı getireceği
tahmin ediliyor. 5G ve 6G için 20 bin alçak seviyeli yörünge uyduları dünyanın en ufak alanını
bile radyasyona maruz bırakacak.
Koronayı yaydığı tartışmasıyla en merak edilen konu 5G’nin sağlığa başka bir tür etkisi
var mı oluyor hâliyle. Yapılan araştırmalar ne diyor?
Deriye etkisi var. 4G radyasyonundan farkı olarak milimetrik dalgaların yüzde 90’ından
fazlası epidermis ve dermiş tabakası tarafından yutulur. Göze etkileri var. Isı etkiler göz
yüzeyinin altına geçerler ve değişik seviyede katarakt gibi hasar oluşturur. Biyolojik olarak
savunma sistemine, hücre büyümesine, organlara etki ederek kansere sebep olur. İnsanın
normal faaliyetlerini etkiler. 1992’de 53- 78 GHz frekanslarında Rusya’da yapılan çalışmalarda
kalbin çalışmasını etkilediği deneyle ispatlandı. Bağışıklık sistemine zayıflatıcı etkileri ve
spermlere zarar verici etkisi bulunuyor. 5G insanlardan daha fazla bitkilere etki ediyor.
Atmosfere, tabii ekosistemi etkileyerek, böceklerin ve kuşların uzaklaşmasına neden oluyor.
Yüksek nüfuz kabiliyetli 5G milimetrik radyasyonunu, uzaydan yollamayı planlıyorlar. Bu
durumda dünyada radyasyonsuz güvenli yaşanacak yer kalmayacak.
ENERJİ İHTİYACI İÇİN 400 YENİ NÜKLEER SANTRAL GEREK
Geçtiğimiz kasım ayında Türkiye’de de 5G’nin sağlık alanında denemesi yapıldı… 5G’nin
sağlık sektöründe deneniyor olması bir risk mi?
Yapılan çok basit bir deney, pilot çalışmaydı. Türkiye’de olduğu gibi dünyanın pek çok
ülkesinde 5G ile pilot çalışmalar yapılıyor. Sağlık sektörü en çok uygulama alanı ve en
kârlı bir imkân tanıdığından ilk tercihtir. Dolayısıyla 5G’nin zararlarını en çok bu alanda
göreceğiz. Tıp camiasının elektromanyetik konusunda yeterli donanımları olmadığından,
hastanelerdeki cihazların ve 5G’nin yaydığı radyasyonlar insanlar ve cihazlar da
istenmeyen zararlara neden olabilir.
Nesnelerin interneti denilip duruyor bunu biraz açabilir miyiz?
Avusturalya ve İngiltere’de yapılan sosyal araştırmalara göre 5G ile beraber IOT enerji
ihtiyacını artırıyor. IOT’nin gerçek enerji ve data maliyeti hâlen kesinleşmedi. Bir araştırmaya
göre data sunucuların internet kullanmak için ürettiği sera gazı, (yaklaşık bütün emisyonun
yüzde 2’si) uçak endüstrisininkiyle aynıdır. Bu sunucuların elektrik ihtiyacı gelecekte daha da
artacaktır. Buna data merkezleri, kontrol odaları, ev ağları, ısıtma ve soğutma sistemleri, yedek
güç sistemleri gibi birimleri de eklemek gerekir. Bir tahmine göre dünyada bu sisteme bağlı
cihazlar 2020’de 30-50 milyar adedi bulacaktır. Eğer elektrik talebi yüzde 17 dolayında artarsa
bu 400 yeni nükleer santrali getirecek demektir. Akkuyu Nükleer Santralı Türkiye’nin elektrik
talebinin yüzde 6/10’unu karşılayacak. Dünya çapındaki 400’den fazla nükleer santral, toplam
elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 17’sini karşılıyor.
TAYYİP ERDOĞAN’A ÇAĞRI
5G diğer teknolojilere göre hangi farklılıklar getirecek?
İnsanlık tarihinde ilk defa 3G ve 4G’ye ilaveten 1 milyondan fazla yeni baz istasyonuyla daha
değişik özellikleri olan milimetrik dalgaların 5G’siyle bütün insanlar ve canlılar, yeterli
testlerden geçmemiş insan yapımı cihazların yaydığı iyonize etmeyen radyasyona maruz
bırakılacaktır. Resmi olarak 5G cep telefonların ve baz istasyonlarının güçlerini
açıklamadılar. Bilim adamları, politikacılar, yöneticiler, sivil toplum örgütleri, endüstri
ve en çok etkilenecek olan medyanın sorumluluk anlayışları nerede? Yoksa lobilerden mi
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korkuyorlar. Şimdi ve ilerleyen dönemde artacak kanser gibi sağlık problemlerinden
sorumlu kişiler, ya emekli olmuş ya da toprak altında olmuş olacak. Peki, geri kalanların
günahı ne? Kainattaki canlıların Mâruz kalacağı zulmün hesabını Yaratan sormaz mı
sanıyorlar?
YATARKEN RADYASYON BOMBASINA MÂRUZ KALACAĞIZ
5G’de kullanılan frekansların diğer frekanslara göre farklılaşan etkileri neler?
Betzalal ve arkadaşları 2018 yılında yayınlanan makalesinde, derideki ter salgı bezi özgül
soğurma oranını (SAR) veya ısı yutulmasını milimetrik dalgalarla (5G) çok fazla artırdığını
ifade ediyor. Le Quement’in 2012 yılındaki çalışmasında, kablosuz iletişim uygulamalarında
kullanılan milimetrik dalgaların genleri etkileme özelliklerine vurgu yapılır. Baz istasyonu,
gücünü aynı anda bağlı olan cihazlar arasında dağıtır. Her telefon kullanılırken yavaşlar ve az
ışıma yayar. Mesela gece yarısı evde sadece siz varsanız hızı artar ve baz istasyonunun gücünün
çoğu size gelir.
TABİÎ DENGEYİ BOZUYOR
Faz dizi antenlerinin radyasyonu en fazla duvara ve insan vücuduna girer. Elektromanyetik
dalgalar vücuda girince elektrik yüklerinin hareketine ve akıma neden olur. Fakat çok çok ufak
elektromanyetik darbeler vücuda girince hareket eden yükler, ufak birer anten olurlar. Tekrar
elektromanyetik alanlar oluşturup onu vücudun daha derinine yollarlar. Bu dalgalar, 5G’deki
gibi dalganın güç veya fazı hızlı değiştiğinde önemlidir. Dolayısıyla milimetrik dalgalar çok
ufak dalga boyunda olduğundan vücuda giremezler görüşü yanlıştır. Atmosferde ve parçacık
bulutlarında bulunan pek çok parçacıkların milimetrik dalgalarla aynı veya yakın ölçülerde
olması onların elektrik yüklenmelerini ve dolayısıyla yapay bulutlar oluşturmalarına veya
rezonansa neden olurlar. Tabiî dengede bozulmuş olur.
DEVLET RİCALİ İÇİN GÜVENLİK Mİ KANSER Mİ?
Alışveriş merkezlerinde, devlet dairelerinde insanlar hiç gerekli olmamasına rağmen X-ray
iyonize eden doğrudan kanser yapan radyasyona maruz kalmaktadır.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, cıva içerdiği için termometreleri yasaklarken, çok zararlı
cıva, flor ve başka kimyevî maddeleri ihtiva eden baz istasyonu gibi radyasyon yayan
ekonomik olmayan sözde ekonomik lambaları başka bir bakanlık tavsiye ediyor. Tezat ve
uyumsuzluğu görüyor musunuz?
Güvenlik için bilhassa devlet reisi ve bakanların kullandığı jammerler yüksek değerde
radyasyon yaymakta ve uzun sürede kanser için zemin hazırlamaktadır.
Genetiği değiştirilmiş gıdalar için kamuoyunun duyarlığı herkesçe biliniyor. Diğer taraftan
genetik bozukluklara, DNA zararlarına neden olan radyo frekans dalgalarıyla ilgili hiçbir şey
yapılmıyor.
İnsan anatomisinin her şeyi elektromanyetiktir. Beyin dalgaları, kalp atışları, hücre
bölünmeleri, nöronların haberleşmeleri hep elektrik enerjisiyle olur. Hormon ve enzimlerin
faaliyetleri elektrik olarak düzenlenmektedir. İnsan vücudu 87 MHz’de rezonansa girer ki bu
frekans FM radyo bandındadır. İnsan beyin dokusu UHF bandında en fazla yutma seviyesine
ulaşır. İnsan vücudu belli frekanslarda anten gibi çalışır.
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EK:15

Dalga Dalga Ölüyoruz!
20.03.2012

Elektromanyetik radyasyon, insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve bağımsız
bilim adamlarının en üst perdeden dikkat çektiği tehlikeden korunmak için öncelikle tedbirli olmak
gerekiyor.
Limitler nasıl belirleniyor?
Cep telefonlarında limit değerlerin çok yüksek derecede tutulduğuna dikkat çeken Selim Şeker, “Tepe
değeri koyuyorum. Bunun altında kim ne isterse yapsın.” denildiğini vurguluyor. Şeker, cep telefonu
sinyallerinde çok sayıda Avrupa ülkesinde sınır değeri 1 volt/metre olarak alırken, Türkiye’de 10
volt/metre alındığını belirtiyor. Birden fazla baz istasyonundan kaynaklanan elektromanyetik kirlilikte
ise ülkemizdeki sınır değer 41 volt/metre. Ülkeler arasındaki limit değerlerdeki uçurumun, ‘ihtiyat’tan
kaynaklandığını söyleyen Şeker şunları ifade ediyor: “Bazı ülkeler, 1 SAR değerinin 50 hatta 100 kat
altındaki değeri kabul ediyor. İhtiyatlı davranıyor.”
ICNIRP, kafada oluşacak SAR değerini 2 watt/kilogram olarak kabul ediyor. Baz istasyonları için
belirlenen değer ise 900 Mhz için 42 volt/metre, 1800 Mhz için 57 volt/metre.
Prof. Şeker, kamuoyunun pek de bilmediği ilginç bir ayrıntıya şöyle dikkat çekiyor: “Limit değerler
belirlenirken plastik bir manken kullanılıyor. Mankenin içine insan biyolojik özelliklerine eş değer
yoğunlukta et konuluyor. Sinyal verilip sıcaklık artışına bakılıyor. Ama burada bir hata yapılıyor. Bu
cansız. Cansız maddelerden elde edilen değerlerle canlıyı nasıl korursun ki? Böyle bir şey olabilir mi?
Bu testin yapıldığı laboratuarlarda kokudan durulmuyor. Üstelik bu manken 200 bin dolara satılıyor.
TÜBİTAK’ta var.”
Prof. Şeker’e göre, elektromanyetik kirlilikle ilgili standartlar 1998’de yayımlandı. Cep telefonları o
zaman yaygınlaşmaya başlamıştı. Yeterli araştırma yapıldığı söylenemez. O tarihli standartlar hâlâ
geçerli. Selim Şeker’in ‘Cep Tehlikesi’ adını verdiği bir kitabı da bulunuyor. Şeker’in üniversitedeki
odası bu kitapla dolu. Şeker, kitaplarını işaret ederek “Her nedense kitapçılarda satılması
engelleniyor.” diyor.
Prof. Şeker, çeşitli misallerle zenginleştirdiği uyarılarını şöyle dile getiriyor: “Amerika, 2. Dünya
Savaşı’nda Japonya’nın iki şehrine atom bombası attığında ertesi sene araştırma yapılmış. Kanser
oranlarında artış olmamış. Kanser için en az 10 sene geçmesi gerekiyor. Nükleer radyasyonun
kurucusu Madam Curie, kanser oluşacağını bilmediği için bu hastalıktan öldü. TÜBİTAK desteğiyle
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 14 akademisyenden oluşan heyet, 2007’de Karadeniz’in kanser
haritasını çıkarırken ilginç bir sonuçla karşılaştı. En yüksek kanser oranı, Ordu ile Artvin arasında
yüksek gerilim hatlarının altında yaşayanlarda görüldü. Kapsamlı araştırma 7 il ve 15 bin kanser
hastası üzerinde yapıldı.”
3G, radyasyonu yaygınlaştıracak
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Prof. Şeker, kıstas belirlenirken elektronik mühendislerinin görüşlerinin alınmadığını, modülasyonun
önemli olduğunu belirtiyor. 3G’nin diğer cep telefonu bağlantı modülasyonuna (900-1800 Mhz) göre
10 misli riskli olduğunu ifade eden Şeker, 3G’ye aynı kriterlerin uygulanmasının yanlış olduğunu dile
getiriyor. 29 Temmuz 2009’da cep telefonu operatörlerinin yoğun reklam kampanyasıyla devreye giren
3G (2100 Mhz) ile haberleşme için çok daha fazla sayıda baz istasyonu gerekiyor. Çünkü 3G baz
istasyonlarının kapsama alanı diğerlerine göre yaklaşık 9 kat daha dar. Gücü ise yaklaşık 20 watt
civarında. Uzmanlar, bu teknolojinin elektromanyetik radyasyonu yaygınlaştıracağı ve insana daha
yakın hâle geleceği uyarısında bulunuyor. İngiltere’de bu teknolojiye geçildikten sonra baz istasyonu
sayısının 70 bin civarında arttığı ifade ediliyor. 3G, alt teknolojilere göre yaklaşık 25 kat fazla bir bant
genişliğini kaplıyor.
Prof. Dr. Selim Şeker, her okula kablosuz internet ağı kurulmasını ve her öğrenciye bilgisayar
verilmesini ihtiva eden Fatih Projesi’nin genç nesillerin sağlığı için önemli bir tehdit olacağı uyarısında
da bulunuyor. Kullanıcı gençlerin güvenlik konusunda eğitilmesi gerektiğini belirten Şeker, bu projenin
gerekli tedbirler alınarak uygulanması görüşünde. Şeker’in diğer bir uyarısı da alışveriş merkezleri ve
şirket kapılarındaki metal dedektörleri.
Prof. Selim Şeker, elektromanyetik tehdide daha önce maruz kalmış gelişmiş ülkelerdeki olayları da
yakından takip ediyor. ABD’de sigaranın zararsız olduğunu ispat için şirketlerden para alarak çalışan ve
bir de kitap yayımlayan Georges Carlo’ya dikkat çeken Şeker, Carlo’nun çalışmalarının etkisiyle ABD’de
sigara yasaklarının uzun yıllar ötelendiğine dikkat çekiyor: “Cep telefonunda sigara ile aynı durum
ortaya çıkınca telefon şirketleri ile Carlo anlaştı. Carlo’ya ‘Sigarada iyi iş yaptın. Şimdi cep
telefonunda yap. Ne kadar istiyorsun? Al sana 25 milyon dolar’ dediler. Carlo, 1993’ten 1999’a kadar
bir araştırma programı yürüttü. ABD’nin en iyi araştırmacılarını tuttu. 8 milyon dolarlık bir laboratuar
kurdu. Sonuçta ekibi Carlo’ya ‘Sigarada kesin zararsız’ diyerek büyük tepki çektin. Yalan söyledin.
Bunu toplum kabul etmez. Şimdi çekimser kal’ tavsiyesinde bulundu. Sonuçta ‘Cep telefonunun
zararlı veya zararsız olduğunu tespit edemedik’ mealinde bir sonuç kamuoyuna açıklandı. Bu
beklenmedik netice üzerine şirketler derhâl Carlo ile tüm bağlantıları kesti. Hatta yaptıkları
açıklamalar ve medyadaki destekçileri vasıtasıyla milyon dolarlarca fon verdikleri adamın deli
olduğunu bile iddia ettiler. Carlo’ya sıkı bir medya ambargosu konuldu. Carlo da bir yazar tutup kitap
yazdırdı. Bu kitapta her şeyi itiraf etti.”
Prof. Dr. Selim Şeker ayrıca, ABD’de epey gündemde kalan Onkolog Devra Davis’in yazdığı
‘Disconnect’ adlı kitaba dikkat çekiyor. Kitapta, cep telefonu üreten bir firmada çalışan mühendisin
hikâyesine yer veriliyor. Cep telefonlarının piyasaya çıktığı ilk senelerde biyolojik tesirlerini ölçmek için
manken yerine mühendisler kullanılmış. Kansere yakalanan bir mühendis hakkını arayınca işten atılmış.
‘Rus Ruleti’ adıyla yazdığı kitap da toplatılmış. Davis, kitabında, mağdur mühendisle röportaj yaptıktan
sonra iki adamın gelip kendisine mühendisin güvenilmez, hatta deli olduğunu söylediğini de aktarıyor.
Radyasyon tepesi Çamlıca
İstanbul Çamlıca’daki radyo ve televizyon vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik radyasyon,
sağlığa zarar verdiği bilinen sınırların onlarca katına ulaşıyor. Başbakan Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutu
ve önde gelen holdinglerin merkezleri bu bölgede yer alıyor. Bölgede 150 bine yakın kişi ikamet ediyor.
Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, elektromanyetik kirlilik ölçümü yaptıran yabancı şirketlerin ve
yöneticilerinin bölgede ofis ve ev tutmaktan vazgeçtiklerini belirterek “Ne yazık ki başbakanımız ve
Türkiye’de ilk üçe giren şirketler burada.” şeklinde hayıflanıyor.
1990’ların başında özel radyo ve televizyonların kurulmasından sonra Çamlıca, vericilerin yoğun
olarak kurulduğu bir merkez hâline geldi. Daha önce tepede polis telsiz ve radyosu antenleri ile TRT
vericisi vardı. TRT vericisinin seneler önce yapılmasına rağmen yüksek bir beton kule üzerinde faaliyet
göstermesi oldukça manidar. Türkiye’de o tarihlerde radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili mevzuat
bulunmadığı için vericiler kaçak olarak yapıldı. Tepe âdeta bir anten tarlasına dönüştü. Elektromanyetik
kirlilik kavramının ise esamisi bile okunmuyordu. O tarihten bu tarafa antenlerin sağlık ve peyzaj
açısından sakıncalarını gidermek için Çamlıca Tepesi’nde sembol bir anten kulesi yapılması düşünüldü.
Bu amaçla bir proje yarışması açıldı. Ancak yayıncı 17 şirketin bir araya gelerek Anten AŞ adı verilmesi
planlanan bir şirket kurması ve TRT önderliğinde icraatta bulunması gerekiyor. Ne yazık ki bu iş
neticelendirilemedi.

62

Sakinler şikayetçi ama...
Çamlıca’dan Adalar’a kadar olan güzergâhta yer yer yüksek değerler ölçülüyor. Yüz binlerce kişi aynı
etkiye maruz kalıyor. Kısıklı’da 30 senedir kahvehane işleten Arif Er, mahallede vericilerden rahatsızlığın
üst seviyede olduğunu anlatıyor. Kahvehaneye dönerek “Arkadaşlar antenlerden şikâyeti olan var mı?”
diye bağırması hemen her masadan karşılık bulunuyor. Genel şikâyetler uykusuzluk, baş ağrısı,
sinirlilik... Mahalle sakinlerinden Yunus Ergül, ilginç bir deney yapmış. Ergül, bir dosya kâğıdını atınca
vericilere doğru yükseldiğini söylüyor. Kısıklı Mahalle Muhtarı Erkan Kalkan da 3 çocuğu ve eşi ile
mahallede ikamet ediyor. Kalkan, “Babamı bir ay önce kanserden kaybettik.” diyor. Mahallede çok
sayıda kanser hastası olduğunu söylüyor. Kalkan, mahallede aşırı sinirli olduğunu, iki gün mekân
değiştirdiğinde bu ruh hâlinin geçtiğini dile getiriyor.
Kendi ellerimizle ölçtüğümüz, gözlerimizle gördüğümüz bu bölgedeki elektromanyetik radyasyon
aslında daha önce de belirlenmişti. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Osman Çerezci, 2001’de ziyaret ettiği iş adamı Can Kıraç’ın villasında şüphe üzerine ölçüm yaptığını
kamuoyuna duyurmuştu. Çerezci ve ekibi, Küçük Çamlıca bölgesindeki tek bir verici için güç
yoğunluğunu 32 volt/metre olarak belirlemişti. Oysa sınır değer 28 volt/metre idi. Ortamın toplam güç
yoğunluğu, bazı uzmanlarca zararlı olduğu yönünde çekince konulan 4,5 watt/metre değerinin çok
üstündeydi.
Elektromanyetik kirliliğin sağlık üzerindeki etkileri konusunda çalışmaları bulunan Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Hilmi Sabuncu, televizyon vericisinin çıkış gücünün,
baz istasyonundan çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Sabuncu, köylerde tercih edilen en güçlü
baz istasyonu çıkış gücünün 40 watt olduğunu, buna karşılık radyo vericisinin çıkış gücünün 4000 watt,
bir televizyon vericisinin gücünün ise 40.000 watt civarında olduğunu belirtiyor: “TV vericilerinin
bulunduğu Çamlıca’da yapılan ölçümlerde güç yoğunluğu 8,65 watt/m olarak tespit edilmiştir. Bu değer
bize, bu alanda sürekli yaşayan insanların vücut sıcaklıklarının normalin üzerinde olduğunu ifade eder.
Bu son derece zararlı bir durumdur. Çamlıca ve Kınalıada’da sinyal yoğunluğu ve kanser olguları
hakkında araştırma yapılması gerekir.” Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Selim Şeker, Çamlıca Tepesi’ne çok benzeyen bir olayın İtalya ile Vatikan arasında yaşandığına dikkat
çekiyor. Vatikan’ın televizyon ve radyo verici antenlerini Roma’nın kuzeyine yerleştirdiğini ifade eden
Şeker, elektromanyetik kirlilikten rahatsız olan İtalyan vatandaşlarının açtığı dava sonucu yaşanan
gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Mahkeme, yaptırdığı tespitlerden sonra davacıları haklı bularak vericilerin
kaldırılmasına karar veriyor. Vatikan, üst yargıda şansını denedikten sonra son şans olarak davayı İtalya
Anayasa Mahkemesi’ne taşıyor. Sonuçta kaybediyor. Sorumlular da ceza alıyor.” Şeker, Ankara’da
radyo ve televizyon vericilerinin bulunduğu Dikmen Tepesi’nde kanser olanların, aynı Anadolu
şehrinden göç edip şehrin başka semtlerine yerleşenlere göre fazla olduğu yönünde TBMM’ye soru
önergesi verildiğini de hatırlatıyor.
Elektromanyetik dalgaları en aza indirme yolları
Yeni binalar, çocuk yuvaları ve okullar, yüksek gerilim hatlarından ve trafolardan en az 120 metre
uzaklıkta inşa edilmeli. Yüksek gerilim hatlarının tercihen yer altından geçirilmesi sağlanmalı. Evlerin
elektrik tesisatları gözden geçirilmeli. Televizyon ekranından en az 1 metre uzakta oturulmalı,
çocukların TV’yi uzaktan izlemeleri sağlanmalı.
Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen gösterilmeli ya da ekran filtresi kullanılmalı, LCD
ekranlar tercih edilmeli. Halojen ve floresan lambalar, okuma lambası olarak kullanılmamalı. Yatak
odalarında TV ya da bilgisayar bulundurulmamalı, varsa kullanılmadığı zamanlarda fişten
çekilmeli. Elektrikle çalışan radyolu saatler yatak başlarından en az 1 metre uzağa yerleştirilmeli ya da
pille çalışan alarmlı saatlerle değiştirilmeli. Saç kurutma makineleri sık kullanılmamalı. Bebek telsizleri
bebek yataklarından en az 1 metre uzağa yerleştirilmeli. Mümkünse bebek telsizleri ses kontrollü mod
(bebek ses çıkardığında çalışan) tercih edilmeli.
Kreş, çocuk yuvası, okullar, camiler ve çocuk hastanelerine cep telefonu baz istasyonu
kurulmamalı. Dizüstü bilgisayarlar şarj edilirken açıldığında daha çok elektromanyetik dalga yayar.
Dizüstü bilgisayarlar şarj edilirken kullanılmamalı. Evlerde kullanılan kablosuz telefonlar, kablosuz
modemler yatak odası dışına yerleştirilmeli. Cep telefonları mümkün olduğu kadar az ve kulaklıkla
kullanılmalı. SAR değeri düşük modeller tercih edilmeli. Cebe konulacaksa ön yüzü bedene bakacak
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şekilde durmalı. Yatarken aynı odada olmamalı. Sinyal seviyesi düşük yerlerde ya da ulaşım araçlarında
daha fazla radyasyona maruz kalmamak için konuşulmamalı.
GÜRHAN SAVGI / Aksiyon

EK:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi

KANSER ARAŞTIRMASI RAPORU
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss648.pdf
TBMM V- Komisyon Çalışmaları / 26.05.2010Yale Üni.
96. sayfadan 132’ye kadar özetle

ÇalıŞma süresi içerisinde 16 toplantı yapan Komisyonumuzun, çalışmaları sırasında tam tutanak
tutulmuŞ, rapor yazımında yararlanmak üzere ilgili özel ve kamu, kişi, kurum ve kuruluŞlarından belge
ve bilgiler temin edilmiş, bu anlamda 41 adet evrak Komisyonumuza gelmiş, çalışmalar sırasında bu
kişilerle 118 adet yazıŞma yapılmıŞtır.
V.1. Komisyonda Yapılan Toplantılar
ÇalıŞma takvimi içerisinde TBMM‘de 16 toplantı yapan Komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün 105 inci maddesi uyarınca aşağıdaki listede isimleri yazılı kamu kurum ve kuruluŞlarını,
sivil toplum örgütlerini, Komisyona davet ederek araştırma konuları ile ilgili bilgi almıştır.
Tablo 3. Komisyon Toplantıları ile Toplantılarda Bilgi Alınan Kişi ve Kurumlar
Toplantı Tarihve Bilgi Alınan KiŞi, Kurum
Saati
veya KuruluŞ

Toplantı Konusu

26.05.2010
Çarş. 14.00

Başkanlık Divanı Seçimi

02.06.2010
ÇarŞamba
Saat:10.30

Komisyonun çalıŞma takviminin, odaklanacağı
konuların, rapor yazımı için konu uzmanlarının,
bilgi almak için çağırılacak kiŞi ve kuruml arın
belirl enmesi .

04.06.2010
Cuma
Saat:10.30

09.06.2010
Çarşamba
Saat:10.30
Saat: 11.00

Sunumu Yapan
Kişiler

-Mehmet Günal,
Uzman
-Nevin Uysal,Uzm.
-Prof. Dr. A. M urat
Tuncer, Daire Başk.
-Dr.Nejat Özgül,
Türkiye‘deKanser hastalığı ile ilgili genel bilgiler BaŞkan Yardımcısı
Sağlık Bakanlığı Kanserle
ve Kanserle SavaŞ Dairesinin faaliyetleri
-Dr.Emire Olcayto,
Savaş Dairesi Başkanlığı
Akciğer kanseri ile ilgili bilgiler ve bu kanseri
BaŞkan Yardımcısı
Türk Toraks Derneği
önleme yolları
-Zeki Aydın Çalım,
şube Müdürü
-Prof. Dr. Feyza
Erkan, Genel Başk.
TÜİK

Kanser hastalığı ile ilgili istatistiki veriler

64

11.06.2010
Cuma
Saat:10.30
Saat:11.30

Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü
Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu
Spektrum İzleme Daire
Başkanlığı

Elektronik cihazların ve manyetik alanların
kanser hastalığı ile iliŞkisi
Cep telefonu ve baz istasyonların yaydığı
manyetik dalgaların ölçülmesi ve standart
değerlerin belirlenmesi

-Prof.Dr.Pınar Çelik,
Dernek Söz.
-Prof.Dr.Selim
Şeker,Öğretim
Üyesi
-Mehmet Gülşen,
Başkan
-Ali RızaÖzdemir,
BilişimUzmanı
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EK:17

MedicalXPress
Yale Üniversitesi Tarafından

Tiroid Kanseri ve Cep Telefonları
28 OCAK 2020

Yale Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, cep telefonlarından gelen
radyasyon, belirli genlerde genetik varyasyonları olan kişilerde daha yüksek tiroid kanseri oranları ile
ilişkili. Araştırmacılar Connecticut'ta 900'den fazla kişiyi incelediler ve belirli tek nükleotid
polimorfizmlerine sahip olanların (genetik varyasyonlar genellikle SNP'ler olarak anılır ve "kesikler"
olarak telaffuz edilir), boğazda kontrol eden bir bez olan tiroidlerinde kanser geliştirme olasılığının
önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu metabolizmada. İncelenen genlerin dördünde SNP'li cep
telefonu kullanıcılarının kansere yakalanma olasılığı iki kattan fazla idi. Araştırmacılar toplam 176
geni inceledi ve cep telefonu kullanıcıları arasında tiroid kanseri riskini artırdığı görülen 10 SNP
belirledi .
Environmental Research dergisinde yayınlanan çalışmanın, tiroid kanseri ile ilişkili olarak genetik
duyarlılık ve cep telefonu kullanımının birleşik etkisini inceleyen ilk çalışma olduğuna inanılıyor.
Yale Halk Sağlığı Okulu Çevre Sağlığı Bilimleri Bölümü'nde profesör olan Yawei Zhang, "Çalışmamız,
genetik duyarlılığın cep telefonu kullanımı ile tiroid kanseri arasındaki ilişkiyi etkilediğine dair kanıt
sağlıyor" dedi. "Radyofrekans radyasyonuna (RFR) duyarlı popülasyonları belirlemek ve farklı cep
telefonu modelleri kullanarak RFR'ye maruz kalmayı anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır."
Bulgular, genetik duyarlılıkların cep telefonu kullanımında ve tiroid kanseri geliştirme riskinde önemli
bir rol oynadığını ve potansiyel olarak risk altında olan alt grupların belirlenmesine yardımcı
olabileceğini düşündürmektedir. Bulguları doğrulamak ve cep telefonu radyasyonu ile belirli
genler içindeki SNP'ler arasındaki etkileşimi daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır .
Zhang, tiroid kanseri oranlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın diğer birçok yerinde
giderek arttığını söyledi. Amerikan Kanser Derneği'nin en son raporuna göre, Amerika Birleşik
Devletleri'nde yaklaşık 53.000 yeni tiroid kanseri vakası vardı ve 2.180 ölümle sonuçlandı. Tiroid
kanseri kadınlarda üç kat daha yaygındır ve diğer kanserlerin çoğundan daha genç yaşta teşhis edilir.
Zhang, çalışmanın akıllı telefonların piyasaya ilk sunulduğu 2010'dan 2011'e kadar toplanan
verilere dayandığını belirtti. O zamanlar insanların sadece küçük bir kısmında akıllı telefon vardı. Bu
nedenle, cep telefonu kullanımı tiroid kanseri riskini artırdıysa , bunun nedeni muhtemelen veriler
toplanırken daha yaygın olarak kullanılan eski nesil cep telefonlarının kullanılmasıydı. Ek olarak, akıllı
telefonlara geçiş, cep telefonlarının kullanımında da büyük bir değişiklik gördü (örneğin, mesajlaşma
ve telefon görüşmeleri). Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen bulguların gelecekteki çalışmalarda
daha ileri bir değerlendirmeyi gerektirdiğini söyledi.
*
ABD'de tiroid kanseri görülme sıklığı 2009'da yükseldi
Daha fazla bilgi: Dergi bilgileri: Çevresel Araştırma . Jiajun Luo ve ark. Genetik duyarlılık, cep telefonu
kullanımı ile tiroid kanseri arasındaki ilişkiyi değiştirebilir: Connecticut'ta popülasyon tabanlı bir vaka
kontrol çalışması, Environmental Research(2019). DOI: 10.1016 / j.envres.2019.109013
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EK:18
DİLİPAK’IN KONUYLA İLGİLİ 3 MAKALESİ
DİJİTAL LİDERLİK
A.Dilipak
Geçen hafta gazete trajları dibe vurdu denebilir. Bir gazete yayın hayatına veda ederken, en çok satan
gezete 200.000 barajının altına düştü. Tv’lerin izleyicisi de erimeye devam ediyor. İnandırıcılık trajdan
da kötü. Meslek kuruluşları ise başka dünyalarda dolaşıyorlar. 100-200.000 arası 8 gazete var. Toplam
trajı 1 milyon 100.000. O da resmi traj. Gerçeği çok daha düşük. Toplamı 1.6 milyonun altında. 110 bini
2 spor gazetenin toplam trajı. Son olarak Yurt gazetesi de matbu yayına veda etti. Ve bugün artık hiç
bir gazetenin trajı 200.000 in üstünde değil. Bir kaç yıl önce tek bir gazetenin trajı bugünkü 19 ulusal
gazetenin traj toplamından fazlaydı. 19. gazete Aydınlık'ın trajı sadece 2.054. Yazılı basın ölüyor.
İnternet mediası yükseliyor. Gazete, dergi, radyo, Tv hepsi sanal ortama göç ediyor. Sanal media şu hali
ile, kirli sularla beslenen, sinek toplayan bataklığa benziyor. Ve bataklığın derin bölgelerinde gözalıcı
renkleri ile bataklık gülleri, dışarıdan bakanları kendine çağırıyor. Bataklık gülleri oltaya takılan yem
gibidir. Keşke Medya Derneği asıl bu konuda bir açıklama yapsaydı.
Sanal media’da kim ne kazanırsa kazansın, arkada sistemi yönetenler “ananız dert yesin, yarım yarım
dört yesin” hesabı en büyük payı almalarının yanında, hem istihbarat toplarlar ve hem de toplumların
satınalmaları ve her türlü tercih ve yönelimlerini yönlendirirler.
Bu alemde herkesin sayısal bir IP’si ve sizin sistem dışına itilmeniz için tek tık yeter! Sistem dışı
kalmak, hayatın dışına itilmek demektir. Sistem içi kalanlar ise atomize edilmiş “birey”lerden oluşan
kalabalıklardır. İzole, yalıtılmış, dönüştürülebilen, bağımlı, kimliksiz bir topluluktan söz ediyoruz.!
Sistem, “Agnostik” bir toplulukta neye inanacağını şaşırmış bireylere yol gösterecek bir “dijital
liderlik” için şimdiden bu işin zeminini oluşturmak üzere harekete geçmiş gözüküyorlar.
Bundan sonra “Artırılmış gerçeklik”le gerçek nedir sorusuna cevap bulmak çok kolay olmayacak.
Media bundan sonra toplum mühendisliği için büyük bir ihtimalle bir İllizyon aracı olarak
kullanılacaktır. Geçiş döneminde, kimin neye inanması gerekiyorsa bunun için siber gurular, dijital
alemde bireylere ve topluluklara “dijital rehberlik” yapacaklar. Zaten en büyük rehber, RPT3 olacak. O
bir şey söylüyorsa, kim ona karşı bir şey söyleyebilir ki! O bütün bilgi birikiminin ötesinde, eğilim ve
yönelimleri, değişimin yönünü, insanların aklından geçenleri, yeri göğü kaplayan sensörlerle çevrede
olan herşeyi, monitörlerle her olayı izleyen bir akıldan söz ediyoruz.
Mesela şimdi ilk yapmaya çalıştıkları işlerden biri “koronavirüs krizinin toplumsal ve ekonomik
etkilerinden kurtulmayı destekleyecek ve gelecekteki krizlere karşı dayanıklılığı güçlendirmek” olacak.
Bu konuda, sistemin egemenlerinin söylemlerinin aksine konuşanların sesi kısılacak ve iddialar anında
sistemden silinecek ve o iddialara karşı veriler anında servis edilecek.
Mesela Facebook ve WhatsApp, Koronavirüs ile ilgili “Yanlış Bilgilerle Mücadele Eden Doğruluk
Kontrolü Kuruluşları”na 2 Milyon Dolar Yardımda Bulunuyor. Hani şu bir anda tüm dünyada ortaya
çıkan, haberlerin doğrulunu test edip kamuoyunu bilgilendiren ajanslar var ya, onlardan söz ediyorum..
Sadece WhatsApp ya da Facebook değil diğerleri de kesenin ağzını açmış durumdalar. Tabi “doğru
bilgi” onların çıkarlarını koruyan bilgidir. Batılı değerleri, tercih ve yönelimleri eleştirmeyeceksiniz.
Yoksa cısss! Bu işler öyle sokaktaki “baldırı çıplaklara bırakılamayacak kadar ciddi işler”dir!? Bu yanlış
bilgilerle mücadele eden doğruluk kontrolü kuruluşlarını kim kuruyor, kim finanse ediyor, kim
destekliyor, nasıl örgütleniyorlar, doğruluk kriterleri ne?
Bugün bu organizayon 100’e yakın ülkede örgütlenmiş durumda. Hemen hepsi batılı ve batılılarla iyi
geçinen ülkeler. Bir çok Afrika, Arap ülkesinde bu örgüt yok. Çin ve Rusya bölgesinde de yoklar.
Bana sorarsanız, bırakın bu global örgütleri, fasıklar size bir haber getirseler, onlara inanmayın.!?
Eklemlenmiş kiralık kalemlere de itibar etmeyin. Bu “yeni dormal” dönemin “yeni doğru”cuları bir
yandan “Great reset” sonrası “muhalif sesleri” “yalancı” olarak itham etmek, mahkum etmek ve o
bilgileri global network’den bir anda silmek ve “yeni doğru”ları tartışmasız “tek doğru olarak hem
insanlara dayatmak, hem de arama motorlarında ya da yapay zeka ile sorgulandığında bu “doğrulanmış
doğrular”a insanları yönlendirmek, aynı zamanda Humanoidler ya da siborgları davranışlarını bu
“doğrulanmış doğrular”a yönlendirmek için altyapı oluşturuyorlar. Siber dünyanın “tek doğru”su için
bu network “ayıklayıcı musahhihler” olarak görev yapacak. Sadece devletin değil, din ve ideolojinin,,
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bilimin ve sanatın tek bir standarta, yani “yeni doğru”ya endekslendiği bir düzenden söz ediyoruz. Siber
denetim mekanizmaları, ya da trollerin dini, ideolojik, politik veya menfaat grublarının örgütledikleri
troller ve Avatarlar üzerinden de, bu “sanal çeteler” aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. FETÖ de, PKK da,
LGBT de aynı şeyi yapıyor. Tarafların menfaatleri o kadar büyük ki, kimin umurunda bir bebeğin
onurunun media linçine tabi tutulması canlı yayında.. Bu “bebek davasın”da eklemlenmiş “muvafıklar”a
gelince onlar kurşun asker gibi, “öl de ölelim, vur de vuralım” takımı, ATV’yi eleştirenler zaten
FETÖ’cüler, PKK’lılar, ATV bunlara karşı olduğu için hedef tahtası yapıldı(!?). Sahi, O Medya
Derneği, Akit ve ben saldırıya uğrarken neredeydi. Trollere karşı neden sesini çıkartmaz.
Ee, tabi o zaman sormak gerek, media neden bu halde, trajlar niye yerlerde sürünüyor. Ya hikmet
söyleseydiniz, ya da sussaydınız. Hadi biri çıkıp bana bu işin doğrusunu söylesin! Gidip bu global
doğrulama merkezlerinin kapısını mı çalalım. Böyle gidersek, o global network’e muhtaç ederler bizi.
Yakında “Yalan haber/bilgi” ilan ettikleri haberleri de indeksleyecekler. Sanal alemde media guruları
da çıkartırlar. Muhalifleri sanal alemde linç edecekler ve kalemlerine kilit vuracaklar, hepimizin
akıllarını bile “Check” edecekler böyle giderse. Yerli ve milli diye bir şey kalmayacak, “Glokalist”ler
iş başında ve onlar bizim aramıza sızalı yıllar oldu! Selam ve dua ile.
GELECEĞİN TARİHİ
A.Dilipak
İnsanlığı neler bekliyor? Prof. İsmail Hakkı Aydın bir bilim adamı. Kahin değil. Biliyorsunuz,
“Perşembenin geleceği Çarşambadan bellidir”. Bilim zaten bilineni tekrarlamak değil, bilinenden yola
çıkıp bilinmeyeni bilmek, anlamak için çıkılan yolculuğun adı değil mi? Hep, iki günü birbirine eş
almadan, kökü mazide, hep bir adım ötesine ilerlemek, atiye doğru!
Geçen gün yabancı bir ilim adamı, steril hayatın ve deterjanların insanlığı felakete sürüklediğini
anlatıyordu. Allerjen’lere ve mikrop’lara karşı giderek zayıflıyoruz. Deterjanlar, antivirüsler, anti
bakteriyel ilaçlar, makyaj malzemeleri ve bu anlamda giderek gıda zincirinde daha fazla kullanılan
kimyasallar, genetik yapıya müdaheleler insanı, canlı hayatı daha kırılgan / dirençsiz hale getiriyor.
Bir de herkes “necaset’ten teharete” yönelmiş. Hades’ten sakınanlar yok. Hatta Hades’i ilaç diye
sunuyorlar, gıda diye sunuyorlar.
Geni ile oynanmış bitkiler ve hayvanlardaki bu özellik insana geçiyor. Hep mikropların mutasyonunda
söz ediyoruz da, aslında bu fıtratı bozulmuş gıdalarla insan nesli de mutasyona uğruyor. Geni ile
oynanmış organizmaların geçmiş hafızası yok. Diğer fıtratı bozulmamış canlı organizmalarla sağlıklı
bir bilgileşim kuramıyorlar, hatta savaşıyorlar ya da kendilerini izole ediyorlar. Çünkü fıtrata yabancı,
hafızası silinmiş, “tekil bir birey” haline getirilmiş bir “hücre” ile karşı karşıyayız.
Aslında bu şekilde insan dönüştürülüyor.
Onun için diyorum ki, bitkilerin, hayvanların başına gelen, bizim de başımıza gelecek. Yediğimiz
ekmek fıtri bir ekmek değil, süt bu anlamda süt değil. “Normal” dedikleri “Organik”, dedikleri aslında
aradığınız şey değil. O “Normal dedikleri” şeyin Norm’unu FDI, DSÖ/WHO belirlemiş. Zaten şimdi
“Yeni Normal” döneme geçiyorlar. “Eskiyi unut, yeni yolu tut, FDI’ya umut, sen ol çocuğum”
Organik diyorlar da, yaban domuzu da organik. Biz çok inorganik madde de var insan sağlığı için
yararlı. Geni ile oynanmış canlı organizmalar insan için, çevre için zararlı da olabilir.
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sonrası insanlığı
nelerin beklediğine ilişkin geçen gün çarpıcı tahminlerde bulundu.
Aydın önümüzdeki yüz yıl için beklentilerini açıklamış. Aydın’ın yüzyıl için beklentilerinin, eğer
“Global Great Reset” 2021’in ilk çeyreğinde başlar ve onların senaryoları gerçekleşecek olursa,
21.YY’ın ilk çeyreğinde, bunların pek çoğu gerçekleşir.
Ancak tabi, onların bir planı varsa, Allahın da bir hükmü var! Galib olacak olan Allahın hükmüdür.
Bilelim ki, Allah cahil ve zalimlere yardım etmeyecek. Onların işlerini sarp dağlara sardıracak, onların
üstüne pislik yağdıracak.
Prof. Aydının 2020’li yıllarda beklentileri şöyle: Hafızayı geri getirebilecek beyin implantları
üretilecek, Üç boyutlu yazıcılardan çok ucuza kıyafetler bastırılabilecek. Tüm TV yayınları internet
üzerinden olacak. Sentetik insan genomu üretilecek. Soyun tükenmiş bazı canlılar, doku örnekleri
kullanılarak yeniden hayata kazandırılacak. Uzaylılara mesajlarımız ulaşacak ve teknolojileri müsaitse
bize ancak 2049’da cevap verecekler.
Gelişmeler, bilişim, Genom, Uzay, Enerji, Maddenin yapısı alanında yoğunlaşacak. Bu da tarım,
sanayi, ekonomi, siyaset, hizmet, toplum hayatını, din, gelenek, ahlak, değer yargılarını çok yakından
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etkileyecek. Mesela Eğitim kurumlarına daha doğrusu insana ihtiyaç kalmayacak bir çok alanda. Bir
çok mesleklere de gerek kalmayacak. Bir çok işi robotlar yapacak.
Hocanın 21. YY ilk yarısındaki beklentileri; İnternet hızı terabyte seviyesinde olacak, Nano robot
sürüleri ya da orduları kurulacak, Füzyon reaktörleri işletmeye açılacak, Bilgisayarların hızı yottaflop,
saniyede trilyon kere trilyon işlem olacak, Yapay zeka insan zekasını geçecek, Zenginler, göz renginden
zekasına, istediği özelliklerde bebeklere sahip olacak ve Genleri tasarlanmış bebekler üretilebilecek.
Aslında büyük dönüşüm 2021-2025 arasında gerçekleşecek. Aslında 2025 sonrasını kestirmek kolay
değil. Çünkü dünyanın kozmik ve jeolojik dönüşümü tamamlandıktan sonra, bu işler insan zekası ile
değil, yapay zekalı makineler tarafından yapılacağı için, 100 yıllık beklentiler, 10 yılda da
gerçekleşebilir. GENOM zaten bitki, hayvan, insan karması yeni canlı türlerine imkan sağlayacak. Daha
bugünden insan beynine chip takıldı, NEOM’da insanımsı robotlar üretilmeye başladı, RPT3 ile bilgiye
erişimde yeni bir çığır açıldı. 5G, starlink, Neura linkle nesneler arası iletişim insanlık için yeni bir süreci
başlatıyor. Transhumanist dönemde insan artık eski insan olmayacak!
Peki daha sonra neler olacak? İşte Aydın hocanın tahminleri: Bir milyar insan beyni gerçek zamanlı
olarak simüle edilebilecek. Uzay asansörü devreye girecek. Bazı insanların vücutlarındaki biyolojik
olmayan parçaların sayısı, biyolojik olanlardan fazla olacak. Güvenliğimizi android robotlar sağlayacak.
İnsan zekası, yapay zeka ile büyük oranda birleşecek. Ay’da doğup büyüyen ay vatandaşı
Olabilecek ve İnsan beyninin içeriği tümü ile yedeklenebilecek, internete yüklenecek. Ve sonra da
yeniden üretilen insanlara aktarılabilecek. Yeni mitolojik çağa hoş geldiniz? Yeni dünyanın “yeni
tanrıları bize yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vadediyor!?
Peki siz bu işe ne diyorsunuz. Asıl cevabını arayan soru bu. Ama siz, önce Covid’e yakalanmamak
için evde kalın, maske takın, sosyal mesafeye dikkat. Sabun ve kolonya kullanın!? Selam ve dua ile.
5G, KUŞ ÖLÜMLERİ
A. Dİilipak
Yıllar önce bir oyun izlemiştim. Zengin bir ailenin konağında hanımefendi her sabah kedi ve
köpeklere, su ve yiyecek vermekte, kuşlara yem atmakta, ama konaktaki hizmetçi kadının çocuklarına
karşı kaba ve acımasız davranmaktadır. Kadıncağız eve et alamadığı için çocukları bahçeye gelen
güvercinler caddeye çıktıklarında onları avlamaktadırlar. Bir gün çocukları avlanırken görür ve
gözyaşlarına boğulur. Oysa konaktan biraz ötede karşı yamaçla insanlar aç ve yoksuldurlar.
İlginçtir, kimileri insana göstermediği ilgi ve sevgiyi hayvanlara gösterirler. Bazen da bu merhamet
gösterisi aynı zamanda bir paradoksa dönüşür. Kürk severler ya da deri çanta, deri kemer, deri elbiseler
giyerler, derin ayakkabı zaten herkes için tercih edilen bir giyecek. Kebap düşkünüdürler ya da balık
severler. Mesela ava karşıdırlar ama, ava karşı olan bir çok kişi balık avına karşı değildir. Kara canlıları
ile su’da yaşayanlara farklı bir gözle bakılır. Uçan kuşlara karşı da öyle. Mesela haşerat da canlı aslında,
fare, sivrisinek ya da tarım zararlılarına gelince kimse onlara “hayvan” gözü ile bakmaz. Oysa onlar da
can taşıyorlar.
Asıl yazmak istediğim konu bu değil. 5G kitlesel kuş ölümlerine sebep olabiliyor. Ya da rölelerin
bulunduğu yerlerdeki ev hayvanları ve diğer hayvanlarda agresif tavırlar gözlemlenebiliyor. Tabi, arı,
kelebek gibi canlılar, karıncalar bundan en çok zarar gören hayvanlar. Ve kimse bu konuda bir hassasiyet
göstermiyor. Ben bugüne kadar Türkiye’de 5G’nin, ev hayvanları, evcil hayvanlar ve vahşi tabiattaki
canlılar için tehdit oluşturduğuna dair bir tepki görmedim ve duymadım.
Aslında İnsan Hakları açısından da bu 5G konusu hayati öneme sahip. Bu konu kadın-erkek, çocuk ve
yaşlı fark etmiyor, herkes için bir tehlike, bir tehdit oluşturuyor.
Bırakalım hayvanları, bitkilerin tabii gelişimi açısından da risk oluşturuyor. Hatta RF dalgalarına
maruz kalan bitkiler, kendilerini savunma için yapraklarındaki reçine ve suları yüzeye çıkartıyorlar, bu
da onları susuzluktan kurumalarına ya da üzerilerine benzin püskürtülmüş gibi yanmaya hazır hale
getiriyor. Sadece, insan, hayvan, bitki değil, oksijen atomlarının frekansını etkileyerek, hem radyasyon
etkisi ile hem de RF etkisi ile canlı hayatı olduğu gibi canlı hayatın vazgeçilmezi olan, inorganik, ama
canlı hayatın vazgeçilmezi olan havayı da olumsuz yönde etkiliyor. 5G konusu, bir insan hakları
sorunudur. 5G konusu en temel haklardan olan Yaşama hakkı ile ilgili bir sorundur. Bu işte hayır yoktur.
Bu iş dine de, ahlaka da aykırıdır. Bu iş kamu yararına aykırıdır. Bu iş Çevreye karşı, tabii hayata karşı
bir suçtur. “5G dünya tarihinin en aptalca (tehlikeli) fikri”dir. Tokalak’ın ifadesi ile bu konu, Covid ile
birlikte, “Toplumsal aymazlığın ve küresel oyuncuların yarattığı kaos“tur.
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Tokalak’ın kitabında alıntıladığı bir bölümde ayrıca şu ifadelere yer verilir: ABD Columbia
Üniversitesi’nde Fizyoloji ve Hücre Biyolojisi Bölümünde öğretim görevlisi olup moleküler düzeyden
hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeylerine kadar fonksiyonu ve bu fonksiyonun altında yatan
mekanizmaları araştıran, Dr. Marin Blank elektromanyetik alanın tarihsel gelişimine dikkati üzerinde
bizde yarattığı olumsuzluklara kısaca şöyle dikkat çekiyor: “Biz bize zarar veren bir şeyler yarattık ve
bunun kontrolü artık elimizden kaçıyor. Ortamdaki bu radyasyon vücudumuzdaki hücrelerimizi tahrip
ediyor erken ölümlere neden oluyor. (…) Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya değil görünmez
tehlikerle dolu bir kaos bırakıyoruz.”
Prof. Dr. Selim Şeker’in yakın zamanda yayınlanan, “5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız” isimli
kitabında çarpıcı tespitlere yer verilir. 5G dalga boyları kısa olduğundan 5G bazları çok sık şekilde fazla
belli olmadan yaşadığımız her alanda çok yakın mesafelerde bulunacak.
Her 150 metrede evimizin dibindeki cihazlardan yayılan elektromanyetik radyasyona maruz
kalacağız. Dünyada radyasyonsuz yaşanacak yer kalmayacak. 5G’den korunmak için standartlar yok.
Elektromanyetik alanlarında kanseri ve diğer hastalıkları tetikliyor. Çocukların gelişmekte olan sinir ve
diğer sistemleri yetişkinlerden iletken olduğu için RF enerjisini kafada daha fazla yutarlar. Bu yüzden
cep telefonunun yaydığı EM radyasyon, çocukların beyin aktivitelerinde değişimlere neden olabilir.
Öğrenme eksikliklerine, konsantrasyon bozulmalarına ve agresif davranışlara yol açabilir. 2017’de 35
ülkeden 180 -bilim adamı ve doktorlar 5G ile ilgili çalışmaların, bilhassa çocuklar ve hamile hanımlar
için güvenli olduğunu ispat edilene kadar durdurulmasını istediler. Bu konuda ilk defa Nisan
2019 yılında Belçika başşehri ve Avrupa Birliği Parlamentosu’nun da bulunduğu yer olan
Brüksel’de 5G karşısında tedbir alındı. Yüksek derecede radyasyon yayması, bu radyasyonun
Belçika’da tespit edilen radyasyon limitlerini aştığı ve halk için sağlık sorunları yaratabileceği
nedeniyle bu şehirde 5G alt yapısı oluşturulması durduruldu. Yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat
vadedenler, yeryüzünü cehenneme çevirmek istiyorlar. Buna fırsat vermeyelim. Selam ve dua ile.
Daha fazla bilgi için bakınız: Prof.Dr. Selim Şeker / 5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız / Hayy
kitap ve İsmail Tokalak / Covid 19 Gerçekleri ve Gelecek / Ataç Yayınları
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Çin'deki Coronavirus Salgını'ndaki 5G'nin Rolü
Çin'in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan, Çin'in ilk 5G “akıllı şehri” ve Çin'in ilk akıllı 5G
otoyolunun yeri olarak seçildi. Wuhan aynı zamanda korkunç koronavirüs salgınının
merkezidir. Bu iki olay arasındaki olası bağlantı ilk olarak 31 Ekim 2019 tarihli bir makalede
tartışıldı: “Wuhan, şimdi ölümcül virüsün merkezi olan 5G'nin uygulandığı eyaletti”
https://5gemf.com/wuhan-was-the-province-where-5g-was-rolled-out-now-the-center-ofdeadly-virus/
Burada ortaya çıkan soru, virüsün 5G'nin sorumlu olup olmadığı değil, VGCC aktivasyonu
yoluyla etki eden 5G radyasyonunun viral replikasyonu veya hastalığın yayılmasını veya
ölümcüllüğünü artırıp artırmadığını soruyor. Geri dönelim ve bu sorular hakkında biraz
perspektif almak için Wuhan'daki 5G'nin yakın tarihine bakalım. 12 Şubat 2019 tarihli bir Asia
Times makalesi (https://www.asiatimes.com/2019/02/article/china-to-launch-first-5g-smarthighway), 31 farklı 5G üssü olduğunu belirtti 2018'in sonunda Wuhan'daki istasyonlar (anten).
2019'un sonunda yaklaşık 10.000 5G anten bulunacak ve bunların çoğu 5G LED akıllı sokak
lambalarında olacak şekilde planlar geliştirildi. Bu tür ilk akıllı sokak lambası 14 Mayıs 2019'da
kuruldu (www.china.org.cn/china/2019-05/14/content_74783676). htm), ancak 2019'un son
2 aylık döneminde bu tür bir yerleşime öfkeli bir hız olacak şekilde Ekim 2019'da çok sayıda yer
verilmeye başlandı. Bu bulgular, koronavirüs salgınının hızlı temposunun en azından geliştiğini
gösteriyor. kabaca 5G antenlerinin sayısı olağanüstü derecede arttıkça. Bu nedenle Çin'in ilk
5G akıllı şehri ve akıllı otoyolunun bu salgının merkez üssü olduğu ve salgının sadece 5G
antenlerinin sayısı arttıkça hızla daha şiddetli hale geldiğini tespit ettik.
Bu bulgular rastlantısal mı yoksa 5G'nin koronavirüs salgınını şiddetlendirmede bazı nedensel
rolleri var mı? Bu soruyu cevaplamak için, VGCC aktivasyonunun aşağı yönlü etkilerinin viral
replikasyonu, viral enfeksiyonun etkilerini, özellikle virüsün yayılmasında rolleri olanlar ve
ayrıca bu koronavirüsün ölüme neden olduğu mekanizmayı şiddetlendirip
şiddetlendirmediğini belirlememiz gerekir. .
Buna göre, (…)
J Virol. 2011 Mayıs; 85 (9): 4234-45. İki farklı insan dışı primat türünde belirgin şiddetli akut solunum sendromu
koronavirüs kaynaklı akut akciğer hasarı yolları. Smits SL ve diğ.
Hücre Kalsiyum. 2018 Kasım; 75: 30-41. NAADP-bağımlı Ca2 + sinyallemesi, Orta Doğu solunum sendromukoronavirüs psödovirüsün endolizozomal sistem yoluyla translokasyonunu düzenler. Gunaratne GS, vd.
J Virol. 2011 Mayıs; 85 (9): 4234-45. İki farklı insan dışı primat türünde belirgin şiddetli akut solunum sendromu
koronavirüs kaynaklı akut akciğer hasarı yolları. Smits SL ve diğ.
Proteome Sci. 8 Mart 2011; 9: 11. Kuşlarda bulaşıcı bronşit koronavirüs ile ovo enfeksiyonundan sonra tavuk
embriyonik trakea ve böbrek dokularının proteomik analizi. Cao Z ve diğ.
Res Vet Sci. 2015 Haziran; 100: 12-7. Kedi enfeksiyonlu peritonitli kedilerde serum biyomarkerleri. Tecles F, et al.
J Infect Dis. 15 Mart 2008; 197 (6): 812-6. Glikoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği insan koronavirüs enfeksiyonunu
arttırır. Wu YH ve diğ.
J Virol. 1998 Haziran; 72 (6): 4918-24. Bulaşıcı gastroenterit koronavirüs, enfekte olmuş hücrelerde kaspaz bağımlı
bir yol aracılığıyla programlanmış hücre ölümünü indükler. Eleouet JF ve diğ.
Bu koronavirüsten baskın ölüm nedeni pnömonidir. Pnömoni, VGCC aktivasyonu, aşırı hücre içi kalsiyum, oksidatif
stres, NF-kappaB yükselmesi, inflamasyon ve apoptozun bu beş aşağı akış etkisinin her biri tarafından büyük ölçüde
şiddetlenir. Aşağıda listelenen alıntılardan ilki, EMF etkilerini bloke eden aynı ilaç türü olan kalsiyum kanal
blokerlerinin pnömoni tedavisinde yararlı olduğunu göstermektedir. Bu, VGCC aktivasyonu yoluyla hareket eden
EMF'lerin giderek şiddetli pnömoni üreteceğini ve bu nedenle 5G radyasyonunun yanı sıra diğer EMF tiplerinin de
pnömoni ölümlerini artırabileceğini öngörmektedir. (…)
Bunların hepsi, 5G radyasyonunun koronavirüsün yayılmasını büyük ölçüde artıracağını ve ürettiği
enfeksiyonların ölümcüllüğünü büyük ölçüde artıracağını savunmaktadır. İyi haber şu ki, 5G radyasyonu olmayan
alanlarda yaşayan ve mümkünse diğer EMF'lerden kaçınanların muhtemelen bu muhtemel küresel pandeminin
etkilerinin çoğundan kaçması muhtemeldir. Wuhan'ın şehirdeki salgını kontrol etmek için yapabileceği en iyi
şeylerden birinin 4G / 5G sistemini kapatmak olmalıdır.
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Özetle, birden fazla durumda meydana gelen, 5G radyasyonunun kendilerine neden
olabileceği makul mekanizmalara sahip olduğumuz ve karşı argümanların öngörülemeyen
“güvenlik yönergelerine” dayandığını bildiğimiz bir dizi 5G bağlantılı olayımız var. biyolojik
etkiler:
1. Hem İsviçre'de hem de Stuttgart Almanya'da bildirilen nörolojik / nöropsikiyatrik etkiler,
diğer EMF maruziyetlerinin neden olduğu etkilere benzer ancak daha şiddetli etkiler.
2. İlk 5G ambulans personelinde 11 gün içinde üç intihar
3. Hem İsviçre'de hem de Stuttgart Almanya'da bildirilen kardiyak etkiler, diğer EMF
maruziyetlerinin yanı sıra hayvan deneysel çalışmalarında insanlarda bulunanlara benzer
etkiler.
4. Biri Hollanda'da ve diğeri İngiltere'de olmak üzere iki büyük, neredeyse anlık 5G kuş ani
kardiyak ölüm etkisi vakası.
5. Sığırlarda kitlesel panik vakalarının yanı sıra sığır ve koyunlarda olağandışı agresif
davranışlar var.
6. Fransa ve Almanya'da birden çok insan uzuv doğumu kusuru vakası var.
7. Biz Kore ve Güney Kaliforniya'da belirgin 5G yangınları birden fazla vaka var.
8. Stuttgart Almanya'da EHS'de büyük artışlar var. Bu tek bir örnek olsa da, bilgime göre,
benzer şekilde daha yavaş gelişen EHS örneklerinin mesleki EMF maruz kalma çalışmalarında
ve iki akıllı sayaç çalışmasında ortaya çıktığı gösterilmiştir. Dava burada daha zayıf olabilir,
çünkü sadece Stuttgart örneğine dayanmaktadır, ancak yine de önemlidir.
9. VGCC aktivasyonu, oksidatif stres, NFkappaB yükselmesi, enflamasyon ve apoptoz yoluyla
etki eden EMF'ler tarafından üretilen dört aşağı akış etkisi, Wuhan koronavirüs salgınında
baskın ölüm nedeni olan viral yayılma ve aynı zamanda pnömoni de dahil olmak üzere her iki
koronavirüs enfeksiyöz sürecini büyük ölçüde uyarır. Bundan, Çin'in ilk akıllı 5G şehri ve Çin'in
ilk 5G otoyolunun yeri olan Wuhan'ın ve salgının şiddetiyle birlikte 5G anten yoğunluğu
başladığında diğer “tesadüf” ün salgının şiddeti ile ortaya çıktığı “tesadüf” ve Wuhan şehri
boyunca yaklaşık 8.000 5G anten inşa edildiğinden ölüm hızı çok hızlı artıyor. Bu nedenle,
bunların tesadüf olmaması, aksine 5G EMF'lerin nedensel rollerini içermesi oldukça olasıdır.
Bu vakaların her birinde, yukarıda belirtildiği gibi, her birinin 5G EMF maruziyeti ile üretilebileceği ve “güvenlik
yönergelerine” dayalı tüm çelişkili iddiaların hileli olduğu makul mekanizmalarımız vardır. Bu etkilerin sekizinde (# 8
belirgin bir istisna), 5G nedenselliği için prima facie olgumuz var. Ve 5G radyasyonun ilk “lansmanı” ile görülen
herhangi bir etkinin, “nesnelerin interneti” ile etkileşime giren olgun bir 5G sistemi tarafından öngörülen etkilerin
küçük bir kısmı olacağını tekrarlayayım, çünkü herhangi bir ilk 5G sistemi ile iletişim kurmak için çok az şey var bu
nedenle olgun bir sistemin yüksek oranda darbeli EMF etkilerinin sadece küçük bir kısmını
üretecektir. Modülasyonlu ve modülasyonlu olmayan darbelerin çok yüksek etkileri, 5G radyasyonunda olağanüstü
yüksek seviyeli modülasyonlu darbelerin,
Yukarıda listelenen sekiz görünür 5G etkisi, meydana gelip gelmediklerine dair bir kanıtımız olmadığı, ancak diğer
EMF maruziyetlerinin önemli nedensel rollerine dair kanıtımızın bulunduğu 5G radyasyonunun öngörülen diğer
büyük etkilerini içermez. Bunlar: 1. 5G radyasyonunun erkek üremesinde çok hızlı çökmelere neden olabileceği
erkek üremesi üzerindeki büyük etkiler.
2. Tüm dünyada neredeyse erken Alzheimer demanslarının (AD) görülmesi muhtemeldir.. Burada, bir sıçan
modelinde evrensel veya evrensel çok erken başlangıçlı AD üretmek için yapmanız gereken tek şeyin, bir gün
boyunca ve hatta bir saniye boyunca bir dizi EMF darbesi vermek olduğunu biliyoruz. Her gün bakliyat verirseniz,
altı aylık sıçanlarda (kabaca 12 yaşında bir çocuğun eşdeğer yaşı) evrensel veya evrensel AD'ye yakın olursunuz.
3. Tüm dünyada 5G otizm riskini artıracaktır. Genetik çalışmalardan, insan otizminin aşırı VGCC aktivitesinden
kaynaklandığını biliyoruz ve bu, 5G'nin MM dalgası EMF'leri de dahil olmak üzere EMF'lerin birincil etki mekanizması
olduğundan, çok darbeli 5G'nin evrensel veya evrensel otizm yakınlarında. 4. VGCC aktivasyonu yoluyla etki eden
5G radyasyonunun insan sperminin DNA'sına ve insan oositlerinin DNA'sına etkisinden kaynaklanan çok yüksek
seviyelerde germ hattı mutasyonları. Bunun tartıştığı şey, insan üremesinin # 1'in etkilerinden hayatta kalmasının,
çok yüksek seviyelerde de novo mutasyonundan büyük ölçüde etkilenebileceğidir.

Bunların her birinin 5G radyasyonu ile olası nedeni, herhangi bir 5G piyasaya sürülmeden
önce hayvan modeli çalışmaları ile test edilmiş olabilir. Benim görüşüme göre, bu tür testlerin
yapılmadığı neredeyse inanılmaz oranlarda bir acımasızlık. Bütün bunlar, 5G'nin daha önce hiç
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görmediğimiz türden tehditler sunduğunu savunuyor - hayatta kalmamız için çok yakın
varoluşsal tehditler. (Google tercümesi)
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EK:20
5G Kablosuz ve “Küçük” Hücreler
Hakkında Bilmeniz Gerekenler
RF-EMF'nin insanlara ve çevreye zararlı olduğu kanıtlandığı bildiri 2017 yılında
yayınlanmasıyala 5G’ye karşı ilk Bilimsel İtiraz bildirisi 35 ülkeden 200'den fazla bilim adamı ve
tıb adamı tarafından imzalandı.
5G sadece mevcut 3G ve 4G kablosuz teknolojilerini kullanacak VE BUNLARA EKLENEN BİR
MODÜLLE Halihazırda kullanımda olan frekanslar, aynı zamanda daha yüksek frekans milimetre-altı ve milimetre dalgalarına DÖNÜŞTÜRÜLEREK süper hızlı HALE GETİRİLECEK..
Dünya çapındaki bilim adamları Avrupa Komisyonuna ve BM’ye çağrıda bulunarak 5G
Yayını durdurma çağrısında bulunuyorlar. 200'den fazla bilim adamı 5G’nin insan sağlığına
ve yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini gösteren bildirilerinde toplumu duyarlı
olmaya ve karşı çıkmaya çağırdılar.
Bu çağrıya ulaşmak için bakınız:
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c1866ff352f539a97f4bb
15/1545103119156/Uluslararası_İtiraz_Dünyada_ve_Uzayda_5G’yi_Durdurun.pdf

Kümülatif günlük radyasyon maruziyeti ciddi halk sağlığı riskleri oluşturmaktadır: Hakemli
derleme, yayınlanmış bilim kablosuz radyasyona maruz kalmanın kanser riskini artırabilir,
beyin gelişimini değiştirebilir ve spermlere zarar verebilir. Çoğu insan kablosuz teknolojinin
hiçbir zaman uzun vadeli güvenlik açısından test edilmediğinin, çocukların daha savunmasız
olduklarının ve birikmiş bilimsel kanıt zarar gösterir. 100 M’de bir röle konulacaksa, kimse o
evi almak istemeyecektir. Fiber Kablolu iletişim daha güvenli.
ANAHTAR ARAŞTIRMA VE RAPORLAR
5G Frekansları Cilde Emilir Fizikçiler 5G kullanımı için daha yüksek milimetre frekanslarının
ter kanalına tercihen diğer organlardan çok daha yüksek oranlarda emilir.
” Sub-THz alıcısı olarak insan derisi - 5G bir tehlikesi var mı değil mi? Paul Ben-Ishai, Doktora
Dersi. 5G Frekansları Silah Olarak Kullanılıyor Milimetre frekansları şiddetli yanma hissine
neden olabilir.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan ve kalabalık kontrol silahlarında Aktif İnkar
Sistemleri. Landmark ABD Ulusal Toksikoloji Programı (NTP) Çalışması “Açık Kanıt Buluyor.
Kanseri ”ve DNA Hasarı NTP çalışmaları, iki yıl boyunca cep telefonu radyasyonuna maruz kalan
erkek sıçanları buldu. önemli ölçüde artmış gliomalar (beyin kanseri) ve schwann hücre
tümörleri geliştirdi,
Uzun vadeli insan cep telefonu kullanıcılarında aynı tümör tipleri artmıştır. NIH/DNA
sonuçlarına ilişkin NTP sunumu “RFR'ye maruz kalma, indükleme potansiyeline sahiptir. belirli
maruz kalma koşullarında ölçülebilir DNA hasarı. ” Basında,
Hakem Raporu
Hücre Kulesi Radyasyonu İnsan Kanındaki Hasarla Bağlantılı Yayınlanmış bir çalışma, hücre
antenlerine yakın ve uzak yaşayan insanları karşılaştırdı ve hücresel antenlere daha yakın
yaşayan insanların kanda kanser öngören değişiklikler vardı gelişme. Zothansiama ve ark.,
2017'yi okuyun. Hücre Üzerinde Araştırma Derlemesi Kule Radyasyonu 5G'nin Yan Etkileri
Bulunan Bilimsel İncelemesi
Bilimsel literatür, kablosuz kaynaklı termal olmayan hücresel hasarın kanıtını belgeliyor
telekomünikasyonda DNA bütünlüğüne kullanılan radyasyon, hücresel zarlar, gen ekspresyon,
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protein sentezi, nöronal fonksiyon, kan beyin bariyeri, melatonin üretim, sperm hasarı ve
bağışıklık fonksiyon bozukluğu. Russell 2018 Hücresel Radyasyon Kuşları ve Arıları Olumsuz
Etkiler Yayınlanan araştırma, kuş gezinmesini değiştiren ve bal arısını rahatsız eden frekansları
bulur koloniler.

EK:21
“Yeni #EUResearchArea ve global bir köye dönüşmekte olan dünyanın Global Great Reset’e doğru
Yeni ARGE sürecinde ve Yeni Normal döneme ilişkin ortamı iyileştirecek, sürece ilişkin
başlangıçta ön yargılardan arındırılmış nötr algı ortamının oluşturulması
ve dijital liderliğe geçişi hızlandıracak, Covid krizinin hertürlü olumsuz etkilerinden kurtulmayı
destekleyecek ve gelecekteki krizlere karşı dayanıklılığı artıracak bir oluşum” olarak tanımlanan
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EK:22

5G'NIN ÖNGÖRÜLEN OLUMSUZ ETKILERI
Prof. Dr. Emeritus Martin
5G'nin “Güvenlik Yönergesi” Hataları Bağlamında Muhtemel Etkileri:
Düşük Yoğunluklu EMF'lere ve Özellikle Titreşimlere Çok Yüksek Seviye VGCC Hassasiyeti
25 Şubat 2020
(…) Çok sayıda termal olmayan patofizyolojik EMF etkisi, aşağıdaki Şekil l'de gösterilen iki farklı
etki yolu ile üretilen VGCC aktivasyonunun etkisi ile açıklanabilir: kalsiyum sinyal yolu ve
peroksinitrit / serbest radikal / oksidatif stres / iltihap yolu. Bunlar, 9 ila 38 farklı incelemede
gösterildiği gibi mikrodalga frekansı termal olmayan etkilerden üretilen 9 tür etkidir: Düşük erkek ve
dişi doğurganlığı; artan nörolojik / nöropsikiyatrik etkiler; Hücresel DNA üzerinde 3 tip etki; endokrin
(hormonal) etkiler; artan apoptoz (programlanmış hücre ölümü); kalbin elektrik kontrolü üzerindeki
kardiyak etkiler; oksidatif stres / serbest radikal hasarı; aşırı [Ca2 +] i; kanser.
ICNIRP, AB, İngiltere ve diğer “güvenlik yönergeleri”, 6 dakikalık bir süre zarfında ortalama
yoğunluklara dayanmaktadır ve izin verilen maruziyetler, bir ısıtma ölçüsü olan SAR tarafından
ayarlanmıştır. Bu güvenlik yönergelerinin tahminleri, 8 farklı yüksek tekrarlı çalışma türü ile test
edilmiştir ve bu 8'in her biri, güvenlik kılavuzunun büyük ölçüde başarısız olduğunu ve başarısız
olduğunu göstermektedir. Modülasyonlu darbeler, nanosaniye darbeler ve aynı polariteye sahip
eşleştirilmiş nanosaniye darbelerin her biri, güvenlik yönergelerinin iddia edemeyeceği büyük etkiler
üretir. Bu titreşim etkileri 5G ile yüksek düzeyde ilişkilidir, çünkü 5G, bilgiyi taşıyan titreşimler
olduğu için saniyede çok miktarda bilgi taşımak için çok yüksek darbeli olacak şekilde
tasarlanmıştır. Güvenlik yönergelerinin biyolojik etkileri öngörmediğini gösteren diğer kanıt türleri
arasında, düşük yoğunluklu EMF maruziyetlerinin ısıtma yerine VGCC aktivasyonu yoluyla etki
ürettiğini gösteren kalsiyum kanal bloker çalışmaları, yukarıda tartışılan termal olmayan sağlık
etkilerini gösteren birçok inceleme ve maksimum etki üreten ancak daha düşük ve daha yüksek
yoğunlukta maruz kalma durumlarının çok daha düşük etki ürettiğine dair bulgular vardır. “Güvenlik
yönergelerinin” biyolojik etkileri ve dolayısıyla güvenliği öngörememesi, bunların güvenlik yönergesi
olmadığı anlamına gelir. Sonuç olarak, bu “güvenlik yönergelerine” dayanan çok trilyon euro
telekomünikasyon endüstrisi tarafından yapılan herhangi bir güvenlik iddiası hilelidir.
“Güvenlik yönergeleri” nin bu başarısızlıkları, bilimsel yöntemin özünde yer alan ilke açısından
dikkate alınmalıdır. Bu ilke, bilimsel bir teorimiz olduğunda ve bu teorinin tahminlerini test
ettiğimizde ve teori tahminlerinin yanlış olduğu gösteriliyorsa, teoriyi dışarı atmalıyız. Sonuç olarak,
her biri “güvenlik yönergelerinin” biyolojik etkileri öngörmediğini ve bu nedenle güvenliği
öngörmediğini gösteren yüksek oranda tekrarlanan bulgumuz olduğunda “güvenlik yönergelerinin”
atılması bilimsel bir gerekliliktir. ICNIRP, Avrupa Komisyonu ve çeşitli düzenleyici kurumların
“güvenlik yönergelerini” atmaması, eylemlerinin hem bilimsel hem de anti-bilimsel olduğunu açıkça
göstermektedir.
Milimetre Dalga Etkilerine Giriş
Peki 5G hakkında ne söyleyebiliriz? 5G için kullanılan MM dalgaları da VGCC aktivasyonu
yoluyla çalışır. 5G, saniyede olağanüstü yüksek miktarda bilgi taşımak üzere tasarlanmıştır ve bu
nedenle olağanüstü derecede darbeli. Bu MM dalgalarının elektrik parçaları binalara iyi nüfuz etmiyor,
böylece milyonlarca 5G antenimiz evimize, okullarımıza, kiliselere, işletmelere vb. Böylece
maruziyetten kaçınmak neredeyse imkansız olacaktır. 5G radyasyonu için yüksek nabız seviyesi göz
önüne alındığında, kısa pozlamalar bile ciddi biyolojik etkiler üretebilir. Buna ek olarak, 5G
sistemlerinin bazen önceki sistemlerden 30 kat daha yüksek çıkış gücü içerdiğine dair bulgu, felaket
için güçlü bir argümanımız var (5G downlink'te insanlara RF alanlarına maruz kalmaI Nasim, S Kim
- arXiv preprintarXiv: 1711.03683, 2017 - arxiv.org).
Endüstri tarafından 5G'nin, 5G radyasyonunun ve diğer MM-dalga frekansı EMF'lerinin emilmesi
nedeniyle sadece vücudun dış milimetresinde etki üreteceği ileri sürülmüştür. 5G ve diğer milimetre
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dalga frekanslarının büyük endişe kaynağı olan çok güçlü yüzey etkileri üretmesi söz
konusudur. Ancak MM dalgalarının insan beyninin işlevini ve EEG aktivitesini etkileyen ve ayrıca
hayvanlardaki birçok iç organı etkileyen oldukça nüfuz edici etkiler ürettiği de gösterilmiştir.
Zalyobokskaya NP, 1977. Milimetre radyo dalgalarının biyolojik etkisi. Vrachebnoye Delo 3: 116119. Serbest
bırakıldı
ve
serbest
bırakılması
onaylandı
2012/05/10:
CIARDP88B01125R000300120005-6 Levedeva NN, Merkezi sinir sisteminin düşük yoğunluklu EHF
emisyonlarının çevresel etkilerine reaksiyonları. 2000/08/10 sürümü için onaylanmıştır: CIA-RDP9600792R000100070001-9 Potekhina IL, Akoyev GN, Yenin LD, Oleyner 1992 Düşük yoğunluklu
elektromanyetik radyasyonun etkileri beyaz sıçanın kardiyovasküler sistemindeki milimetre
aralığı. Fiziol Zh 78: 35-41 Milimetre dalgalarının delici etkilerini gösteren sayısız alıntıdan alıntılar:
Betskii OY & Lebedeva NN. Biyoloji ve tıpta düşük yoğunluklu milimetre dalgaları. İçinde:
Biyoelektromanyetik Tıbbın Klinik Uygulaması, Marcel Decker, New York, s. 30-61. Çok yakın
tarihli bir makale, milimetre dalgalarının aynı nedenden ötürü yüksek nüfuz edici etkiler ürettiği
sonucuna vardı, kapsamlı ampirik kanıtlar: Kostoff ve ark. (Toxicol Lett 2020: 323; 35-40). Yani
endüstri iddiaları bu konuda pek çok alanda olduğu gibi yanlış. Bu kadar nüfuz edici (…) Elbette,
yukarıda tartışıldığı gibi EMF maruziyetlerini takiben bu tür etkileri bildiren birçok inceleme
vardır. Stuttgart'taki doktorlar, aynı iki tür etkiyi 5G'nin piyasaya sürülmesinden ve ayrıca yüksek
miktarda elektromanyetik aşırı duyarlılıktan (EHS) sonra bildirdi.
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.demo-am-staatsministerium-in-stuttgart-protestgegen-5-g-in-weissen-arztkitteln.f964401b-85f9-4915-a236-4f3177597300.html
(…)Güney Kaliforniya'da hala daha ciddi görünen 5G nöropsikiyatrik etkilerinin farkındayım,
ancak bunlar bugüne kadar yayınlanmadı. “Nesnelerin interneti” ile iletişim kuran tam teşekküllü 5G
sistemlerinin bu ilk bulguların hepsinden çok daha büyük etkiler yaratacağına inanmak için her türlü
nedenimiz var. İngiltere'de bir ambulans hizmetinin, ambulanslarla hizmet verdikleri hastaneler
arasında 5G iletişimini kullanacağı gururla duyuruldu. Gururla duyurulduğu gibi ilk ambulans,
İngiltere'nin West Midlands bölgesinde Coventry'de faaliyete geçecekti:
https://www.coventrytelegraph.net/news/coventry-news/what-is-5g-15108544
Peki bu 5G ambulansı çalışırken ne oldu? Olan şey, ambulans personelinin üçünün 11 günlük
görünür bir intihar döneminde öldüğü: Üç NHS çalışanı aynı 'toksik' ambulans güveni için çalışırken
aniden ölüyor. 5G ilişkili olabilir mi? Alan Selby Mirror Pzr, 24 Kas 2019 02:23 UTC;
https://www.itv.com/news/anglia/2019-11-22/concern-for-welfare-of-east-of-england-ambulancestaff-after-three-deaths-in-11-days/ ; https://www.itv.com/news/anglia/2019-11- 22 / İngiltereambulans-personelinin 11 gün içinde üç ölümden sonra-refahı için endişe /
Depresyon da dahil olmak üzere düşük yoğunluklu EMF maruziyetleri tarafından üretilen yaygın
nöropsikiyatrik etkiler vardır. Depresyon intihara neden olabilir ve çeşitli nöropsikiyatrik etkiler
küfürlü davranışlara yol açabilir. Hollanda'nın Kuzey Frizya bölgesindeki sığırlarda iki büyük panik
oluşumu, 5G test maruziyeti ile ilişkili: https://www.melkvee.nl/artikel/191780-koeien-in-paniekmogelijk-door-testen-5g-netwerk/
EMF maruziyetlerinin nörolojik / nöropsikiyatrik etkilere neden olması nedeniyle bu şaşırtıcı
olmamalıdır. Sığırlarda panik üretilmesinde iki spesifik mekanizma bulunması muhtemeldir. Aşırı
VGCC aktivitesi hayvanlarda ve insanlarda korku koşullandırması üretir (Kabir vd., J Physiol 2016;
20: 5823-5837). Aşırı VGCC aktivitesi yoluyla hareket eden EMF'ler ayrıca norepinefrin, savaş veya
uçuş hormonunun salınmasında büyük artışlar üretir. Bu ikisinin panik üretmek için birlikte hareket
etmesi muhtemeldir. EMF'lerin süt sığırcılığında süt üretimi üzerindeki etkisi, sığırların EMF
etkilerine oldukça duyarlı olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, Almanya'dan 5G radyasyon
etkileri ile de ilişkili olabilecek sığır ve koyunların tuhaf, agresif davranışlarının çeşitli vakaları
vardır:
1. https://www.nordbuzz.de/niedersachsen/niedersachsen-ort29155/papenburg-oldenburgniedersachsen-schock-schafe-brechen-attackieren-menschen-11833036.html
2. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-peiting-kuh-bauernhof-dach-1.4626878
3. https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/leben-in-bayern/detailansicht-leben-inbayern/artikel/danger-die-kuh-das-wilde-wesen.html#topPosition
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4. https://www.tz.de/bayern/altoetting-bayern-tier-drama-kuh-buext-aus-stall-aus-sie-ueberlebtihren-ausflug-nicht-12189661.html
5. https://www.tz.de/bayern/altoetting-bayern-tier-drama-kuh-buext-aus-stall-aus-sie-ueberlebtihren-ausflug-nicht-12189661.html
6. https://www.tz.de/welt/ice-strecke-kassel-wuerzburg-kuh-laeuft-in-tunnel-und-legtbahnverkehr-lahm-zr-11832114.html
Bunların her birinin olası 5G radyasyon rolleri için açıkça araştırılması gerekir. Bunların 5'i en
belirgin şekilde 5G'ye bağlıdır, çünkü ilgili inek, yukarıdaki ikinci paragrafta belirtildiği gibi sığırların
5G radyasyonuna maruz kaldığı Kuzey Friesland'dan gelmektedir. Herhangi bir nihai sonuca
varılmadan önce bunların her birinin araştırılması gerekir. Bununla birlikte, “güvenlik yönergelerinin”
biyolojik etkileri ve dolayısıyla güvenliği öngörmede defalarca gösterilmediği ve bu nedenle, bu
“güvenlik yönergelerine” dayanan tüm güvenlik güvencelerinin hileli olduğu ve EMF maruziyetlerinin
yapabileceği makul mekanizmalar olduğu göz önüne alındığında Bu etkilere neden olarak, 5G ve /
veya yüksek anten yoğunluğu 4G radyasyonundan kaynaklanan olası olası neden, elektromanyetik
alan maruziyetlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekir. Hem Almanya'da hem de Fransa'da,
anormal el ve parmak yapısı ve hatta eksik eller veya eksik kollar gibi anormal uzuv gelişimini
içeren bir dizi olağandışı insan doğum kusuru var.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/gelsenkirchen-drei-saeuglinge-mit
handfehlbildungen-geboren-16382810.html
Bu uzuv doğum kusurlarıyla ilgili pek çok makalenin hiçbiri 5G EMF maruziyetine bir bağlantı
önermemiştir, ancak böyle bir bağlantı düşünülmelidir. Bunun nedeni Bates ve ark., Gelişimde İyon
Kanalları ve Kanser, Annu Rev Cell Dev Biol 2015; 31: 231-247, hem VGCC aktivitesinin
yükselmesinin hem de diğer voltaj kapılı iyon kanallarının yükselmesinin anormal uzuv gelişimi
oluşturabileceğini gösterdi. (…) Timothy sendromu mutasyonu çok daha yüksek VGCC aktivitesi
üretir, çünkü kanalın kapanma mekanizması arızalıdır, böylece aktif kanallar çok daha yüksek üretecek
şekilde çok yavaş kapanır [Ca2 +] i. Timothy sendromu mutasyonu sadece uzuv gelişim
anormallikleri değil, aynı zamanda ciddi otizm vakaları ve ayrıca kardiyak etkiler
üretir. Timothy sendromlu kişilerin çoğu 3 ila 7 yaşları arasında belirgin ani kardiyak
ölümlerden ölür - bilinen en eski Timothy sendromu birey 13 yaşında öldü. Burada 5G maruziyeti,
kardiyak etkiler ve uzuv tarafından üretilen veya görünüşte üretilen iki etkimiz var. doğum
kusurları ve üçüncüsü, hepsi VGCC aktivasyonuna neden olan 5G maruziyetleri, yani otizm ile
perinatal olarak ortaya çıkması önerildi. böylece aktif kanallar çok daha yavaş kapanırlar, böylece çok
daha yüksek [Ca2 +] i üretir. Timothy sendromu mutasyonu sadece uzuv gelişim anormallikleri değil,
aynı zamanda ciddi otizm vakaları ve ayrıca kardiyak etkiler üretir. Timothy sendromlu bireylerin
çoğu 3 ila 7 yaşları arasında belirgin ani kardiyak ölümlerden ölür - bilinen en eski Timothy sendromu
birey 13 yaşında öldü. Burada 5G maruziyeti, kardiyak etkiler ve uzuv tarafından üretilen veya
görünüşte üretilen iki etkimiz var. doğum kusurları ve üçüncüsü, hepsi VGCC aktivasyonuna neden
olan 5G maruziyetleri, yani otizm ile perinatal olarak ortaya çıkması önerildi. böylece aktif kanallar
çok daha yavaş kapanırlar, böylece çok daha yüksek [Ca2 +] i üretir. Timothy sendromu mutasyonu
sadece uzuv gelişim anormallikleri değil, aynı zamanda ciddi otizm vakaları ve ayrıca kardiyak etkiler
üretir. Timothy sendromlu bireylerin çoğu 3 ila 7 yaşları arasında belirgin ani kardiyak ölümlerden
ölür - bilinen en eski Timothy sendromu birey 13 yaşında öldü. Burada 5G maruziyeti, kardiyak etkiler
ve uzuv tarafından üretilen veya görünüşte üretilen iki etkimiz var. doğum kusurları ve üçüncüsü, hepsi
VGCC aktivasyonuna neden olan 5G maruziyetleri, yani otizm ile perinatal olarak ortaya çıkması
önerildi. Rotterdam yakınlarındaki bir parkta üç günlük 5G testi sırasında ani kardiyak
ölümden ölen yüzlerce kuş vardı. https://www.healthnutnews.com/hundreds-of-birds-dead-during5g-experiment-in-the-hague-the-netherlands/
Endüstrinin 5G testi yapmayı reddettiği bu kuş ölümleri hakkında daha önce yayınlanan
makaleler vardı, ancak bu makalede işçilere bu testler hakkında yalan söylemeleri
söylendi. Kemirgenlerde MM dalgasına maruz kalmanın (darbeli olmayan) ani kardiyak ölüme neden
olabileceği gösterilmiştir (Potekhina IL, Akoyev GN, Yenin LD, Oleyner 1992 Milimetre aralığında
düşük yoğunluklu elektromanyetik radyasyonun kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri beyaz
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sıçan Fiziol Zh 78: 35-41 (Rusça)), bu kuş ölümlerinin aslında 5G maruziyetinden
kaynaklandığını çok makul kıldı. Görünür kalp ölümünün gökyüzünden düşen ikinci bir büyük
kuş salgını, geçen Ekim ayında Coventry'de 5G ambulansının açılmasından kısa bir süre sonra
meydana geldi (yukarıdaki tartışmaya bakın):, Ekim ayında, Coventry'deki Smart Ambulance 5G
kablosuz sistemini etkinleştirmek için 5G antenleri açıldıktan sonra kuşların Coventry hastanesinin
dışındaki gökyüzünden düştüğüne dair raporlar zaten vardı. Bkz. Bağlantı:
https://www.facebook.com/Francesalexandrina/posts/2704854299560059
Böcekler 5G EMF'lerden büyük ölçüde etkilenecektir. 2000 ve 2001'de, insektisit olarak
milimetre dalga EMF'lerinin kullanımı için iki ABD patenti yayınlanmıştır (patent no 6,073,365 ve
6,192,598). Bunlar, darbeli olmayan ve dolayısıyla tehlikeli 5G EMF'leri değil, pulslanmamış
EMF'leri kullanmak içindi. 5G muhtemelen 5G EMF'lerin bitkiler üzerindeki etkisi nedeniyle
büyük yangınlara neden olacaktır. EMF'ler, bitkileri yüksek derecede uçucu ve yüksek derecede
yanıcı terpenlerde büyük artışlar meydana getirecek şekilde hareket eden hücre içi kalsiyum
seviyelerinde büyük artışlar üreten bitkileri etkiler. Bu da bitkilerin hafif bir benzin spreyi
püskürtülmüş gibi yanmasını sağlayabilir. İlk 5G yangınlarını görmüş olabiliriz. Güney
Kore'nin doğu kıyısında, dünyanın en eski 5G dağıtımlarından bazılarının gerçekleştiği beş
şehir, 5G sistemlerini açmıştı - 3 Nisan 2019.
https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/s-korea-launches-5g-networks-early-to-secureworld-first/article26730605.ece ;
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/05/thousands-flee-homes-wildfires-rip-south-korea/
https://www.thesun.co.uk/news/8799140/south-korea-biggest-wildfire-near-olympic-city/
Diğer olası 5G yangınları 2019'da I405 otobanı da dahil olmak üzere 5G'nin açıldığı Güney
Kaliforniya bölgelerinde de meydana gelmiş olabilir.
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Aşağıda imzası bulunan biz bilim adamları, doktorlar, çevre örgütleri ve ülkelerinin diğer insanları,

5G (beşinci nesil) kablosuz ağın, uzay uydularından 5G de dahil olmak üzere devreye
alınmasının acilen durdurulmasını istiyoruz. 5G, daha önceden mevcut olan
telekomünikasyon ağları 2G, 3G ve 4G’ye ilaveten, radyo frekansı (RF) radyasyonuna maruz kalmayı
büyük ölçüde artıracaktır. RF radyasyonunun insanlar ve çevre için zararlı olduğu kanıtlanmıştır.
5G'nin yayılması, insanlık ve çevre üzerinde bir deney oluşturur ki bu uluslararası hukukta suç olarak
tanımlanır.
Giriş / Özet
Dünyanın her tarafındaki telekomünikasyon şirketleri, hükümetlerin desteğiyle, beşinci nesil
kablosuz ağı (5G), önümüzdeki iki yıl içinde kullanıma sunmak için hazırlanıyorlar. Bu, küresel ölçekte
eşi görülmemiş bir toplumsal değişim olarak kabul edilen şeyi ortaya koymak için düzenlenmiştir.
“Akıllı” evlerimiz, “akıllı” işletmelerimiz, “akıllı” otoyollarımız, “akıllı” şehirlerimiz ve kendi kendine
sürüş yapan arabalarımız olacak. Buzdolaplarından ve çamaşır makinelerinden süt kartonlarına, saç
fırçalarına ve bebek bezlerine kadar sahip olduğumuz ve satın aldığımız neredeyse her şey, anten ve
mikroçipler içerecek ve kablosuz olarak İnternete bağlanacak. Yeryüzündeki her insan, gezegendeki
herhangi bir noktadan, hatta yağmur ormanlarından, okyanus ortasından ve Antarktika’dan bile,
süper yüksek hızlı, düşük gecikmeli kablosuz iletişimlere anında erişebilecek.
Yaygın olarak beyan edilmeyen şey ise, bunun küresel ölçekte eşi görülmemiş bir çevresel değişime
de yol açacağıdır. Radyo frekansı vericilerinin planlanan yoğunluğunun öngörülmesi imkansızdır.
Dünya üzerindeki milyonlarca yeni 5G baz istasyonuna ve uzaydaki 20.000 yeni uyduya ek olarak,
tahminlere göre 200 milyar ileten nesne, 2020 yılına kadar Nesnelerin internetinin bir parçası olacak
ve birkaç yıl sonra bu bir trilyon nesne olacaktır. 2018 yılının ortalarında, Katar, Finlandiya ve
Estonya'da daha düşük frekanslarda ve daha düşük hızlarda ticari 5G kullanıldı. 5G'nin son derece
yüksek (milimetrik dalga) frekanslarda hizmete sunumunun 2018'in sonunda başlaması
planlanmaktadır.
Geniş çaplı inkarlara rağmen, radyo frekansı (RF) radyasyonunun yaşam için zararlı olduğuna dair
kanıtlar zaten çok kuvvetli. Hasta ve yaralı insanlara ait birikmiş klinik kanıtlar, çok çeşitli bitki ve
hayvanlarda, DNA, hücre ve organ sistemlerine verilen hasarın deneysel kanıtı ve modern uygarlığın
temel hastalıklarının (kanser, kalp hastalıkları ve diyabet) büyük bir kısmına elektromanyetik kirliliğin
neden olduğunun epidemiyolojik kanıtı, 10.000'den fazla meslektaş incelemesinden geçmiş çalışmayı
içeren bir literatür tabanı oluşturmaktadır.
Uluslararası İtiraz: Dünyada ve Uzayda 5G’yi Durdurun
Eğer telekomünikasyon endüstrisinin 5G ile ilgili planları gerçekleşirse, Dünya'daki hiçbir kimse,
hiçbir hayvan, hiçbir kuş, hiçbir böcek ve hiçbir bitki, günde 24 saat, yılda 365 gün, bugün var olandan
onlarca yüzlerce kat daha fazla RF radyasyon seviyelerine maruz kalmayı, gezegende herhangi bir yere
kaçma ihtimali olmadan, engelleyemeyecektir. Bu 5G planları, insanlar üzerinde ciddi, geri dönüşü
bulunmayan etkilere ve Dünya'nın ekosistemlerinin tümünde kalıcı hasara yol açma konusunda
tehditte bulunuyor.
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Etik zorunluluklara ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak, insanlığı ve çevreyi koruma için acil
önlemler alınmalıdır. (Not: Referanslar hiperlink ve son not olarak verilmiştir.)
5G, kablosuz radyasyona kaçınılmaz, istem dışı bir şekilde maruz kalma durumunun muazzam bir
şekilde artışına neden olacaktır.
Karasal bazlı 5G
5G teknolojisi, tam olarak uygulandığında, Nesnelerin İnterneti (IoT) için ihtiyaç duyulan çok büyük
miktardaki veriyi iletmek için, katı malzeme ile zayıf bir şekilde iletilen milimetrik dalgaları
kullanacaktır. Bu, her bir telefon operatörünün dünyadaki her kentsel alanda, her 100 metrede bir
baz istasyonu kurmasını gerektirecektir. Tek bir antenin geniş bir alanda yayın yaptığı önceki nesil
kablosuz teknolojilerin aksine, 5G baz istasyonları ve 5G aygıtları birbirini izleyen odaklanmış,
yönlendirilebilir, lazer benzeri ışınları yaymak için birlikte çalışan “faz dizilimli” olarak düzenlenmiş
birden fazla antene sahip olacaktır.
Her 5G telefon, en yakın baz istasyonundaki, zar zor odaklanmış bir ışını izlemek ve hedeflemek için
birlikte çalışan düzinelerce küçük antenlerden oluşacaktır. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), bu
ışınların etkin gücünün, mevcut telefonlar için izin verilen seviyelerden on kat daha güçlü, 20 vata
kadar olmasına izin veren kuralları kabul etmiştir.
Her 5G baz istasyonu, hizmet alanındaki tüm cep telefonlarında ve kullanıcı cihazlarında aynı anda
birden fazla lazer benzeri ışınları hedefleyen, yüzlerce veya binlerce anteni kapsayacaktır. Bu
teknoloji, “çoklu giriş çoklu çıkış” veya MIMO olarak adlandırılır. FCC kuralları, 5G baz istasyonu
ışınlarının etkili yayılan gücünün, her 100 MHz spektrum2 için 30.000 vat kadar olmasına veya GHz
spektrumu başına 300.000 vata eşdeğer olmasına izin verir ki, bu, mevcut baz istasyonları için izin
verilen seviyelerden onlarca yüzlerce kat daha güçlüdür.
Uzay bazlı 5G
En az beş şirket, 5G’yi uzaydan, Dünya'yı güçlü, odaklanmış, yönlendirilebilir ışınlarla kaplayacak
olan, düşük ve orta-Dünya yörüngesindeki birleşik 20.000 uydudan sağlamayı teklif etmektedir. Her
bir uydu, fazlı dizilimde düzenlenen binlerce antenden 5 milyon vata kadar etkili bir şekilde yayılan
güç ile milimetrik dalgalar yayacaktır. Yere uydulardan gelen enerji karasal bazlı antenlerinkinden
daha az olsa da, diğer vericiler tarafından Dünya’nın ulaşılamayan alanlarına ışın saçacak ve
milyarlarca Nesnelerin İnternetinin nesnelerinden karasal bazlı 5G iletimlerine ilave olacaktır. Daha
da önemlisi, uydular, atmosferin elektriksel özellikleri üzerinde önemli bir etki yapacaktır.
Uydular Dünya'nın manyetosferinde yer alacaktır. Dünyanın elektromanyetik ortamındaki değişim,
yaşam için karasal bazlı antenlerden gelen radyasyondan çok daha büyük bir tehdit olabilir (aşağıya
bakınız). Radyo frekansı radyasyonunun zararlı etkileri daha önceden kanıtlanmıştır. 5G önerilmeden
önce bile, 3000'den fazla hekim tarafından imzalanan Freiburger İtiraz’ı da dahil olmak üzere,
uluslararası bilim insanlarının düzinelerce dilekçe ve itiraz başvuruları, kablosuz teknolojinin
genişletilmesinin durdurulması ve yeni baz istasyonlarında erteleme yapılması çağrısında
bulunmaktaydı
“Çok sayıda yeni bilimsel yayının, EMF'nin (elektromanyetik alanlar), canlı organizmaları, etkilediğini
gösterdiğini,” belirttiler. 10.000'den fazla meslektaş incelemesinden geçmiş bilimsel çalışma, RF
radyasyonunun insan sağlığı üzerindeki zararını göstermektedir. Bu zararlı Etkileri şunlardır: Kalp ritmi
bozukluğu, Bozulan gen ekspresyonu, Bozulan metabolizma, Genel esenlik üzerindeki dikkat eksikliği
ve hiperaktivite bozukluğu, Artan serbest radikaller, Öğrenme ve hafıza defisitleri, Bozulmuş sperm
fonksiyonu, Bozulan kök hücre gelişimi ve kalitesi, Kanserler, Düşükler, Kalp ve damar hastalıkları,
Nörolojik hasar, Kognitif bozukluk, Obezite ve diyabet, DNA hasarı, Oksidatif stres, Çocuklardaki
etkileri arasında ise, otizm (DEHB) ve astım bulunmaktadır.
Çeşitli bitki ve vahşi tabiat ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere laboratuvar hayvanlarına zararı
olduğuna dair bolca kanıt bulunduğu için, hasar insan ırkının ötesine geçmektedir: Karıncalar,
Böcekler, Kuşlar, Memeliler, Fareler, Kurbağalar, Sıçanlar, Orman Bitkileri, Meyve sinekleri ve
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Ağaçlarda, Bal arılarında daha bir çok alanda olumsuz etkileri, mikrobiyolojik sorunlar
kaydedilmiştir.
DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) 2011 yılında, 30 kHz - 300 GHz
frekanslarının RF radyasyonunun, insanlarda kansere (Grup 2B) neden olabileceği kanaatine
varmıştır. Bununla birlikte, cep telefonu kullanımı ve beyin kanseri riskleri ile ilgili son çalışmalar da
dahil olmak üzere, son bulgular RF radyasyonunun insanlar için kanserojen sonucuna varılmıştır ve
artık şimdi, tütün dumanı ve asbest ile birlikte “Grup 1 kanserojen” olarak sınıflandırılmalıdır.
Çoğu çağdaş kablosuz sinyaller darbe modülasyonludur. Zarar hem yüksek frekanslı taşıyıcı 5G
uydularının uygulanması yasaklanmalı dalga, hem de düşük frekanslı vuruşlardan kaynaklanır. 5G
nitel ve nicel olarak 4G'den farklıdır. Dünya, iyonosfer ve alt atmosfer, içinde yaşadığımız küresel
elektrik devresini oluşturur.
İnsanların, kuşların, hamsterlerin ve örümceklerin biyolojik ritimlerinin, Dünya'nın doğal
elektromanyetik ortamı tarafından kontrol edildiği ve tüm organizmaların esenliğinin, atmosferin
elektriksel özellikleri de dahil olmak üzere, bu ortamın kararlılığına bağlı olduğu belirlenmiştir.
Cherry, çığır açan bir makalede, Schumann’ın rezonanslarının önemini ve neden iyonosferik
rahatsızlıkların kan basıncını ve melatonini bozabileceğini ve “kanser, üreme, kalp ve nörolojik
hastalık ve ölümlerine” sebep olabileceğini açıklamıştır.
Elektromanyetik ortamımızın bu unsurları, güç hatlarından gelen radyasyonla zaten bozulmuştur.
Güç hattı harmonik radyasyonu, dalga-parçacık etkileşimleri tarafından güçlendirildiği Dünya'nın
iyonosferi ve manyetosferine ulaşır. Dr. Robert O. Becker, 1985 yılında, güç hattı harmonik
radyasyonunun manyetosferin yapısını çoktan değiştirdiği ve bu etkinin devam eden genişlemesinin
“Dünyadaki tüm yaşamın yaşama yeteneğini tehdit ettiği” konusunda uyarıda bulunmuştur. On
binlerce uydunun doğrudan hem iyonosferin hem de manyetosferin içindeki yerleşimi, milyonlarca
vatta ve milyonlarca frekansta modüle edilmiş sinyal yayarak, elektromanyetik ortamımızı, uyum
yeteneğimizin ötesinde değiştirebilir.
Gayri resmi izleme, 1998'den beri düşük yörüngeden 2G ve 3G telefon hizmeti sağlayan yaklaşık 100
uydudan, insanlar ve hayvanlar üzerindeki ciddi etkileri gösteren kanıtları zaten elde etmiştir. Bu
etkiler, yalnızca topraktaki düşük radyasyon seviyelerinin dikkate alınmasıyla anlaşılamaz. Atmosferik
fizik ve akupunktur alanları da dahil olmak üzere, diğer ilgili bilim dallarından da alınan bilgiler
dikkate alınmalıdır. 20.000 5G uydusu eklemek, küresel elektrik devresini daha da fazla kirletecek
ve Dünya üzerindeki tüm yaşamın onunla evrimleştiği Schumann rezonansını bozabilecektir. Etkiler
evrensel olacaktır ve ciddi şekilde zarar verebilir.
Milimetrik dalga boylarında onlarca yüzlerce kez daha fazla radyasyonu tolere edeceğimiz
düşüncesi, insan vücudunun homojen bir sıvı ile doldurulmuş bir dış yapı olarak hatalı modellemesine
dayanır. Milimetrik dalgaların cildin ötesine tamamen geçmediği varsayımı, sinirleri, kan damarlarını,
ve radyasyonla indüklenen akımları vücuda derinden taşıyabilen diğer elektrik iletken yapıları
tamamen yok saymaktadır. Diğer, potansiyel olarak daha ciddi olan bir hata ise, fazlı dizilimlerin
sıradan antenler olmamasıdır. Sıradan bir elektromanyetik alan vücuda girdiğinde, yüklerin hareket
etmesine ve akımların dolaşmasına neden olur. Fakat son derece kısa elektromanyetik darbeler
vücuda girdiğinde, başka bir şey hareket eden yüklerin kendileri, elektromanyetik alanı yeniden yayan
ve bunu vücudun derinliklerine gönderen küçük antenler haline gelirler. Bu tekrar yayılan dalgalar
Brillouin öncüleri olarak adlandırılırlar. Dalgaların gücü veya fazı yeterince hızlı bir şekilde değiştiğinde
önemli hale gelirler.
5G muhtemelen her iki kriteri de karşılayacaktır. Ayrıca, kendi içinde sığ nüfuz etme, gözlere ve
vücudun en büyük organı olan cilde ve aynı zamanda çok küçük canlılara karşı eşsiz bir tehlike
oluşturur. 5G radyasyonu ile insanlarda oluşan termal cilt yanıklarını ve günümüzde kullanımda olan
dalga boylarında olduğu gibi milimetrik dalga boylarında 100 kat daha fazla radyasyon emen, böcekler
tarafından olan rezonans emilimini öngören meslektaş incelemesinden geçmiş çalışmalar yakın
zamanda yayınlanmıştır.
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Uçan böceklerin nüfusu 1989'dan beri, korunan doğa alanlarında bile yüzde 75-80 azaldığına göre,
5G radyasyonu tüm dünyada böcek nüfusu üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir. 1986 yılında Om
Gandhi tarafından yapılan bir çalışma, milimetrik dalgaların gözün korneası tarafından kuvvetli bir
şekilde emildiği ve milimetrik kalınlıkta olan normal kıyafetin, rezonans tipi bir etki ile cildin enerji
emilimini artırdığı konusunda uyarıda bulunmuştur. milimetrik dalgaların derideki, gözlerdeki
(katarakt dahil), kalp atış hızındaki, bağışıklık Russell (2018), sistemindeki ve DNA'daki bilinen
etkilerini gözden incelemektedir.
Düzenleyiciler, zararın bilimsel kanıtlarını kasıtlı olarak kapsam dışında bıraktılar. Şimdiye kadar
5G'nin geliştirilmesinde paydaşlar, endüstri ve hükümetler yer almış, ancak
binlerce meslektaş incelemesinden geçmiş çalışmalarda yer alan insanlar, hayvanlar, böcekler ve
bitkiler üzerindeki biyolojik etkileri ve sağlık ve çevre üzerindeki tehdit edici etkileri belgeleyen
tanınmış uluslararası EMF bilim adamları dışlanmıştır. Mevcut yetersiz güvenlik ilkelerinin nedeni,
standart belirleme kuruluşlarının çıkar çatışmaları ve “telekomünikasyon veya elektrik şirketleri ile
olan ilişkileri nedeniyle, iyonlaşmayan radyasyon için Kamu Maruz Kalma Standartlarının
düzenlemesinin yönetimi konusunda gereken tarafsızlığı yıkmasıdır.”
Pall, kendi literatür incelemesinde, ayrıntılı bir şekilde çıkar çatışmasını ve dışlanmış olan önemli
Profesör Emeritus Martin L. çalışmaların listelerini ortaya koymuştur.
Termal hipotez eskimiştir - yeni güvenlik standartları gerekmektedir. Mevcut güvenlik kuralları,
ısınmanın EMF'lerin tek zararlı etkisi olduğunu savunan eskimiş hipoteze, dayanmaktadır. Markov ve
Grigoriev'in belirtmiş olduğu gibi, “Bugün standartlar, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ortamın
gerçek kirliliğini dikkate almıyor.”
Bu itirazda sakatlıkların, ısınma olmadan (“termal olmayan etki”) uluslararası kuralların çok altındaki
radyasyon seviyelerinden kaynaklandığını kanıtlamıştır.9 Biyolojik etkiler sıfıra yakın güç
seviyelerinde bile meydana gelir. Santimetre kare başına veya daha azına 0.02 piko vat (vatın
trilyonda biri) bulunan etkiler, E. coli'de ve sıçanlarda, bozulmuş genetik yapıyı, insanlarda bozulmuş
EEG'yi, fasulye bitkilerinde büyüme dürtüsünü, ve tavuklarda yumurtlama dürtüsünü kapsamaktadır.
Yüzlerce bilim insanı, birçok farklı türde akut ve kronik hastalık konusunda rapao sunmuşlardır.
Termal olmayan etkilere karşı korunmak için, maruz kalma süresi dikkate alınmalıdır. 5G, aynı anda
ve sürekli olarak, gece ve gündüz durmadan, herkesi çok daha fazla yayılıma maruz bırakacaktır. Yeni
güvenlik standartlarına ihtiyaç vardır ve kümülatif maruz kalmaya ve sadece güç seviyelerine değil,
aynı zamanda frekans, bant genişliği, modülasyon, dalga şekli, darbe genişliği ve biyolojik olarak
önemli olan diğer özelliklere de dayandırılmalıdır. Antenler, belirli, kamu tarafından tespit edilmiş
konumlarla sınırlı tutulmalıdır. İnsanları korumak için, antenler umumi geçiş hakkı olan yerlerde
kapsamdan çıkarılmalıdır. Vahşi tabiatı korumak için vahşi doğa koruma alanlarından çıkarılmalı ve
kesin olarak Yeryüzünün uzak bölgelerinde en aza indirilmelidir. Tüm yaşamı korumak için ticari
iletişim uyduları sayıca sınırlandırılmalı ve düşük ve orta-Dünya yörüngesinde yasaklanmalıdır. Fazlı
dizilimler Dünya'da ve uzayda yasaklanmalıdır.
RF radyasyonu hem akut hem de kronik etkilere sahiptir. RF radyasyonun anında etkileri olabileceği
gibi uzun vadeli etkileri de vardır. Kanser ve kalp hastalığı uzun süreli etkilerin örnekleridir. Kalp
ritminin bozulması ve beyin fonksiyonundaki değişiklikler (EEG) ise anındaki etkilerin örnekleridir. Eski
Sovyetler Birliği'nde radyo dalgası hastalığı olarak adlandırılan ve günümüzde tüm dünyada
elektromanyetik aşırı duyarlılık (EHS) adı verilen sendrom, akut veya kronik olabilir. Profesör Dr. Karl
Hecht, 1.500'den fazla Rus bilimsel makalesinin incelemesinden ve Almanya'daki 1000'den fazla
hastasının klinik hikayesinden derleme yaparak, bu sendromların ayrıntılı bir tarihçesini yayınlamıştır.
Objektif bulgular, uyku bozuklukları, anormal kan basıncı ve kalp hızı, sindirim bozuklukları, saç
dökülmesi, kulak çınlaması ve deri döküntülerini içerir. Öznel belirtiler arasında baş dönmesi, mide
bulantısı, baş ağrısı, hafıza kaybı, konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, grip benzeri belirtiler ve kalp
ağrısı yer alır. EUROPAEM EMF Yönergesi 2016, EHS'nin, insanların, artan EMF seviyelerine “günlük
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yaşamlarında sürekli olarak maruz kaldıklarında” geliştiğini ve bu hastaları sağlıklarına geri
döndürmek için “EMF’ye maruz kalışın azaltılması ve önlenmesinin” gerekli olduğunu belirtmektedir.
EHS artık bir hastalık olarak görülmemelidir. Nüfusun giderek artan bir kısmını yani tahmini olarak
tüm dünyada 100 milyon insanı etkileyen, zehirli bir çevrenin neden olduğu bir hasar olarak
görülmelidir. Ayrıca, dünya çapında 5G'nin kullanıma sunulmasına izin verilirse, bu kısa sürede herkesi
etkileyebilir. EHS ve çoklu kimyasal hassasiyet (MCS) ile ilgili Uluslararası Bilimsel Beyannamesi
Brüksel’de, 2015 yılında “eylemsizlik toplum için bir bedeldir ve artık bir seçenek değildir... Kamu
sağlığına yönelik bu ciddi tehlikeyi oybirliğiyle kabul ettik... Dünya çapındaki pan-epidemik bakış
açısıyla yüzleşmek için temel önleme tedbirlerinin benimsenmesi ve önceliklendirilmesi acilen
gerekmektedir,”(vurgu eklenmiştir) şeklinde beyanda bulunmuştur.
Dünya hükümetleri idare ettikleri halkın bakım yükümlülüklerini yerine getirmekte başarılı
olamıyorlar Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya çapındaki ulusal hükümetler, 5G'yi
alelacele uygulamak ve uzay boşluğunun sınırsız kullanımını teşvik etmek amacıyla “engelsiz”
mevzuat ortamını sağlamak için adım atmaktadırlar. Yerel yönetimlerin çevre ile ilgili yasaları
uygulamalarını yasaklamakta, ve “hızlı ve uygun maliyetli uygulama için”, “yerel planlama
prosedürleri [ve] elektromanyetik alan (EMF) emisyonları ve bunları toplamak için gerekli
yöntemlerin belirli sınırlarının çeşitliliği gibi gereksiz yükleri” ortadan kaldırmaktadırlar. Hükümetler
ayrıca, kablosuz tesislere tüm kamu yol hakkı alanlarında izinli bir kullanım sağlamak için yasalar
çıkarmaktadır.
Bugüne kadar, çoğu kablosuz tesis, özel mülklerde, evlerden ve işyerlerinden belirli bir mesafe
uzaklıkta konumlandırılmıştır. 5G'nin gerektirdiği gibi, 100 metreden daha az aralıklarla
yerleştirilmeleri için, artık, doğrudan evlerin ve işyerlerinin önündeki kaldırımlara ve bebekli anneler
de dahil olmak üzere, yayaların başlarının üstüne yakın olarak konacaklardır.
Resmi tebliğ gereksinimleri ve kamuya açık duruşmalar bertaraf edilmektedir. Bir duruşma olsa ve
100 bilim uzmanı 5G'ye karşı tanıklık edecek olsa bile, yerel yetkililerin onların ifadelerini dikkate
almalarını yasa dışı kılacak kanunlar var. Örneğin, ABD hukuku, yerel yönetimlerin, kablosuz
teknolojinin işleyişinin “radyo frekansı radyasyonunun çevresel etkileri temelinde”düzenlemesini
yasaklamaktadır ve mahkemeler baz istasyonu yerleştirme hakkındaki düzenleyici kararları, halkın
ifadelerinin çoğu sağlıkla ilgili olduğu şirketleri, EMF risklerine karşı teminat vermeyecektir, olsun,
5G'ye maruz kalmaktan dolayı kaynaklanan can, uzuv ve mal hasarları için yasal sorumluluğu için
bozmuştur.
Sigorta konusunda ister karasal bazlı isterse uzay bazlı hangi kuruluşun üstleneceğine dair hiçbir
netlik yoktur. Bu anlamda Uluslararası anlaşmalar ihlal ediliyor.
Uzay boşluğunda faaliyetler düzenleyen, mutabakata varılmış kapsamlı bir hukuk rejiminin
yokluğunda, onlar tarafından tüm kıtaların, atmosferin ve okyanusların riske atılma ihtimaline
rağmen, bu faaliyetlerin yasal sorumluluğu yoktur.
Çocuklar ve Bakım Yükümlülüğü
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Anlaşma: Devletler “çocuğun, esenliği için gerekli olan
korunma ve bakımın sağlanmasını taahhüt eder” (Madde 3), “çocuğun... hayatta kalmasını ve
gelişimini taahhüt eder” (Madde 6) ve “hastalıkla mücadele için uygun önlemleri alacak... Çevre
kirliliğinin tehlikeleri ve riskleri göz önünde bulundurularak...”(Madde 24 (c)).
Nüremberg Kodu (1949), insanlar üzerindeki tüm deneyler için geçerlidir. Hatta buna, güvenlik için
önceden piyasada test edilmemiş olan yeni, daha yüksek RF radyasyonuna maruz bırakan 5G'nin
uygulanması da dahildir. “İnsan denek, kesinlikle özgür iradesiyle onay vermelidir.” (Madde: 1) 5G'ye
maruz kalmak istem dışı olacaktır. “Ölüm veya maluliyete yol açacağı düşünülen öncül bir nedeni olan
hiçbir deney gerçekleştirilmemelidir.” (Madde 5) 10.000'in üzerinde bilimsel araştırmanın bulguları
ve sakatlıktan zarar gören ve hâlihazırda var olan kablosuz iletişim tesisleri tarafından evlerinden
çıkarılan yüz binlerce üyeyi temsil eden, yüzlerce uluslararası örgütün sesleri, “ölüm veya sakatlığın
ortaya çıkacağına inanılan öncül nedenlerdir”.
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Bilgilendirme yükümlülüğü ve EMF'ler
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) Dünya Telekomünikasyon Standardizasyon
Toplantısında (2012) “Elektromanyetik alanlara (EMF'ler) maruz kalmanın potansiyel etkilerini
kamuya bildirme gereği vardır,” diye belirtildi ve Üye Devletler “sağlığı, EMF'nin olumsuz etkisine karşı
korumak için, ilgili uluslararası tavsiyelere uyulmasını garanti edecek uygun önlemleri almaya” davet
edildi.
Avrupa Çevre ve Sağlık Eylem Planı 2004-2010'un Yarı Dönem Denetimi (2008): “Avrupa
Parlamentosu... genel kamu için belirlenen elektromanyetik alanlara maruz kalma sınırlarının eskimiş
olduğunu belirtmektedir... açık bir şekilde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, Avrupa Çevre
Ajansı tarafından verilen tavsiyeler veya benimsenen daha katı olan emisyon standartları dikkate
alınmamaktadır. (Örneğin, Belçika, İtalya ve Avusturya tarafından) ve hamile kadınlar, yeni doğmuş
bebekler ve çocuklar gibi savunmasız gruplar konusu ele alınmamaktadır.”
1815 Yasa Tasarısı (Avrupa Konseyi, 2011): “Elektromanyetik alanlara, özellikle cep telefonlarından
gelen radyo frekanslarına maruz kalmayı ve özellikle de çocukların ve genç insanların maruz
kalmalarını azaltmak için tüm makul önlemleri alın.”
Çevre
Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansının Bildirisi (1972): “Çevrenin, zararsız hale getirme
kapasitesini aşacak miktarlarda veya konsantrasyonlarda bulunan, zehirli maddelerin boşaltılması,
ekosistemlere ciddi veya geri döndürülemez bir zarar verilmemesini sağlamak için durdurulmalıdır.”
(ilke 6).
Dünya Doğa Şartı (1982): “Doğaya, geri dönüşü olmayan hasar vermeye neden olabilecek
faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Potansiyel olumsuz etkilerin tam olarak anlaşılmaması durumunda,
faaliyetler devam etmemelidir.”(Madde 11)
Rio Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu (1992): “Devletler... kendi yetki alanlarındaki veya
kontrolündeki faaliyetlerin, diğer Devletlerin çevrelerine veya ulusal hukuk sınırlarının ötesindeki
alanlara zarar vermemesini garanti altına alma sorumluluğuna sahiptirler.” (ilke 2)
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi (2002): “İnsan sağlığına yönelik çevresel
tehditlere, daha etkili ulusal ve bölgesel politika tepkilerinin oluşturulmasına acil ihtiyaç vardır.”
(paragraf 54 (k))
Doğa ve Tabi Kaynakların Korunmasına İlişkin Afrika Sözleşmesi (2017): “Taraflar... mümkün olan
en yüksek düzeyde, çevre üzerindeki zararlı etkileri, özellikle radyoaktif, zehirli ve diğer tehlikeli
maddeler ve atıklardan gelen etkileri önlemek, hafifletmek ve ortadan kaldırmak için tüm uygun
önlemleri alacaktır.”(Madde 13)
Sağlık ve insan hakları
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: “Herkesin yaşam, özgürlük ve kişi güvenliği hakkı vardır.
(Madde 3). Birleşmiş Milletler Kadın, Çocuk ve Genç Sağlığı için Küresel Strateji (2016-2030), uygun
ortamları genişleterek, “dönüştürmek”; anne ve yeni doğan ölümlerini azaltarak, “hayatta kalmak”;
sağlık ve esenliği sağlayarak ve kirliliğe bağlı ölümleri ve hastalıkları azaltarak “gelişmek” amaçları ve
hedefleri arasındadır.
Uzay
Uzay Boşluğu Anlaşması (1967), “Zararlı kirlilikten ve aynı zamanda Dünya'nın çevresindeki
olumsuz değişimlerden kaçınmak için” uzay boşluğunun kullanımının yönetilmesi gerekmektedir.
(Madde IX) Birleşmiş Milletler Uzay Boşluğu Aktivitelerinin Uzun Süreli Sürdürülebilirliği Yönergeleri
(2018): “Devletler ve uluslararası hükümetler arası örgütler ... insanlar, mülkler, halk sağlığı ve roket
fırlatma, yörünge operasyonu ve uzay nesnelerinin yeniden girişine bağlı olan, çevre üzerindeki
risklerden” bahsetmelidirler. (kılavuz 2.2 (c)).
Dünya hükümetleri Dünya üzerindeki hayatla kumar oynuyorlar. Albert Einstein, herkesin bildiği
gibi, “Tanrı kumar oynamaz” dünya hükümetleri, daha önce askeri operasyonlarda ve kalabalık
kontrolünde demiştir. Buna karşın, bir enerji silahı olarak kullanılan, eşi görülmemiş bir milimetrik
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dalga teknolojisini, Dünya üzerindeki ve 5G'nin uzayından yayınını takip ederek, dünyadaki yaşamın
geleceği ile dikkatsizce kumar oynamaktadırlar. İlgili ve geçerli bilimsel bilgileri kabul etmeyi ve
uygulamayı reddetmek, etik olarak kabul edilemez. Mevcut araştırmalar, 5G'nin - ve özellikle de uzay
tabanlı 5G'nin - bir dizi uluslararası anlaşmada yer alan ilkelere aykırı olduğunu göstermektedir.
BM, DSÖ, AB, Avrupa Konseyi ve tüm ulusların hükümetlerine aşağıdaki nedenlerden dolayı
başvuruyoruz,
(a) Tüm insanoğlunu, özellikle de doğmamışları, bebekleri, çocukları, gençleri ve gebe kadınları ve
bunların yanı sıra çevreyi korumak için 5G'nin Dünya'da ve uzayda konuşlandırılmasını durdurmak
için acil önlemler almak;
(b) Öğretmenler ve hekimler dahil olmak üzere vatandaşları, RF radyasyonunun sağlık riskleri
(yetişkinler ve çocuklar için) hakkında ve özellikle kreşlerin, okulların, hastanelerin, evlerin ve
işyerlerinin içinde veya yakınında bulunan kablosuz iletişim ve baz istasyonlarından neden ve nasıl
kaçınmaları gerektiğini bilgilendirerek Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Anlaşma ve Avrupa
Konseyi Yasa Tasarısı 1815’e uymak;
(c) Kablosuz yerine kablolu telekomünikasyonu tercih etmek ve uygulamak;
(d) Kablosuz / telekomünikasyon endüstrisinin, lobi çalışması yapan organizasyonları aracılığı ile,
resmi kurum çalışanlarını, karasal bazlı ve uzay bazlı 5G dahil olmak üzere, RF radyasyonunun daha
da genişlemesine izin veren kararların alınması için ikna etmelerini önlemek;
(e) RF radyasyonu için, sadece güç seviyelerine dayanmayan, kümülatif maruz kalmayı göz önünde
bulunduran ve sadece insanlar üzerindeki etkilere, sadece termal etkilere karşı değil, tüm sağlık ve
çevresel etkilere karşı koruma sağlayan, yeni uluslararası güvenlik standartlarının oluşturulması
amacıyla, sanayi etkisi olmaksızın, çıkar çatışması olmayan120 bağımsız, gerçek anlamda tarafsız EMF
ve sağlık bilimcilerinden oluşan uluslararası grupları hemen tayin etmek;
(f) Uzay boşluğu kullanımının insanlar ve çevre için güvenli olmasını sağlayacak, RF radyasyonunu,
roket egzoz gazlarını, siyah kurumları ve uzay çöplüğünü ve bunların ozon küresel ısınma, atmosfer
ve Dünya üzerindeki yaşamın korunmasını dikkate alacak kapsamlı bir düzenleyici çerçeve geliştirmek
amacıyla sanayi etkisi olmaksızın EMF'ler, sağlık, biyoloji ve atmosferik fizik alanlarında uzman olan
uluslararası bilim adamları grubunu hemen tayin etmek. Yetişkinler ve çocuklar, hayvanlar ve bitkiler
için sadece karasal bazlı değil, aynı zamanda uzay bazlı teknoloji de sürdürülebilir olmalıdır.
(Dip notlara ve imzacıların ülkelerine ve isimlerine, başlıktaki linkten ulaşılabilir.)
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EK:24
GREAT RESET GÜNDEMİ
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GRİP, “TİCARİ SIR”

VİRÜS YALANI;
İSPANYOL & COVİD-19 İLE 100 YILDIR DEVAM EDİYOR
Yazan: Muammer KARABULUT
Cola’nın sırrı Cochineal böceğinin larvasını kanı, gribin sırrı ise elektromanyetik alanlara maruz
kalmaktır. Her ikisi de “ticari sır” olduğu için açıklanmıyor!..
Bu dünyadaki, “ticari sır” kavramını, iğrençliği ile birlikte Coca Cola’nın 20 Kasım 2006 tarihinde
Antalya’da Tüketici Mahkemesine verdiği 47 sayfa savunmasında öğrendim. Cola’nın özütü 6mm
büyüklükte, yaklaşık 0.6 gram ağırlığın sahip Cochinel (Coccus cacti ve Dactylopius coccus) böceğinin
dişisi ile larvasının ezilerek elde edilen kanından oluşuyordu. EC (European Community) kodu ise
120’dir. Buna da Coca-Cola, “ticari sır” diyordu. Burada gizlenen mahkemede açıkladığı formülü değil,
tabii ki Cochinel böceği ve kanıydı.
Coca-Cola’nın mahkemeye verdiği özütüne ilişkin savunmasında, “…100 yılı aşkın bir süredir
saklanmış, dünyanın hiçbir yerinde hiç kimseye açıklanmamıştır… Bu nitelikte bir ticari bilginin, “Ticari
Sır” niteliğinde olduğu dünya kamuoyu tarafından da TARTIŞILMAZ olarak” kabul edilir diyordu. Bu
bilginin “Ticari Sır” olması çok doğaldı. Çünkü açıklarlarsa, Cochinel böceği Yahudi ve Müslüman
inancına göre yenilmesi günah olan hayvan sınıfındaydı ve bir de işin için de kan olduğu için büyük bir
pazarı kaybedecekti. Şimdi sanırım cola tüketen ve vejetaryenler de isyan edecektir. Açıkçası bu
şartlarda colayı satamazlar ve dünya içeceği de olmazdı. İşte gribin de böyle bir, “ticari sırrı” var.
Cola’da Cochinel ile başlayan ticari sır, gripte, İspanyol gribi ile başladı.“İspanyol Gribi” ilk radyo
frekanslarının dünyaya yayıldığı zaman, “Covid-19 Gribi” ise çok yüksek frekanslı radyo dalgaları
üzerinde çalışan 5G teknolojisi ile ortaya çıkartıldı.
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İnsanlar kendilerini sakat bırakacak, hasta edecek ve öldürecek teknolojik bir ürünü satın almazdı.
Hükümetler açıkça ilan edilen böylesi ürünü satılmasına izin vermezdi. Onun için bir kılıf bulunması
gerekiyordu, o da griple oldu ve ticari sır olarak kaldı. İspanya Gribinden sonra yeni, “Covid-19 Gribi”
yalanı arasındaki fark yalnızca hızdan kaynaklanıyordu.
Bizlere ise bu üç satırlık yalın gerçek varken, adına “COVİD-19” koydukları, insanların aklını alan,
korku ve yalan dolu dizi filmi seyrettiriyorlar. Filmde ilk önce Whuan’da yolda ölen insanları
gösterdiler, sonra da İspanyol Gribi’ni örnek verip, o dönemin resimleri eşliğinde, “milyonlarca kişi
ölecek” diyerek, büyük yalanla sarmalanmış korkuyu verdiler.
Anlattıkları İspanyol Grip masalı ise bugün yaşattıkları Covid-19 operasyonu ile birebir aynıdır. Şimdi
de her seferinde korkutmak adına ölü sayısı hakkında, 20 ile 100 milyon arasında orantısız rakam
verdikleri, nedenlerini ve arkasındaki gerçekleri sıkıca gizledikleri İspanyol Gribi’ne, Covid-19 ile
birlikte bakalım;
Yüksek frekanslı dalgaların iletişimde kullanılmaya başlaması bu yüzyılın başında, ilk kablosuz telgraf
bağlantısı ise 1916 yılında uzun dalga alanında gerçekleşti. Frekansları 100kHz ve dalga boyları birkaç
km boyutundaki dalgalara, “uzun dalga” denildi. Uzun menzil ise yerden 250 km yukarıdaki iyonosfer
tabakasının iletken kısımlarından kısa dalgaların yansıyıp geri dönmesi ile gerçekleşti.
Frekans değerlerinin yükselmesi ile birlikte taşınan bilginin miktarının yükselmesi nedeniyle
haberleşme teknolojisi hep daha yüksek frekansları talep etti. Radyo yayıncılığının en yüksek değer
vericileri 100 MHz’i buldu. Televizyon yayıncılığında hem ses hem görüntü transferi gerçekleştiği için
bu değerler 200 MHz ile 800 MHz arasında değişmektedir.
HASTALIK ZEHİRLENMEDİR
Son 150 yıldaki her salgın, Dünya'nın elektrifikasyonunda (*) bir kalite sıçramasına karşılık gelir. O
zaman 1918'de ne oldu? 1917 sonbaharının sonunda, dünya çapında radyo dalgalarının tanıtımı
yapıldı. Tabii ki bu tanıtımda,
-“radyodan uzak durun siz öldürür” diyemediler. Ve 1918'de “sözde İspanyol gribi” oldu…
Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri Mart 1918'de Birinci Dünya Savaşı için seferber olurken, bu
salgın, kablosuz bağlantıların kurulduğu Funston Kampı'nda (Kansas) 1.127 askere hızla yayıldı. Fort
Riley'deki Camp Funston'daki askerler burun kanamsı, ağrılar, solunum sıkıntısı, titreme, öksürük ve
yüksek ateş semptomları bildirmeye başladı. Sadece bir ay sonra 1100'den fazla erkek bu hastalığa
yakalanmıştı; Bunlardan 46'sı öldü.
The Sun ve diğer tüm gazeteler hastalığı ve ölümü grip olarak duyurdu. Gazeteler Ekim ortasına
kadar ABD Ordusu kamplarında 7.000 genç askerin gripten öldüğünü tahmin ederken, tüm yıl
boyunca çatışmada askerlerin savaş ölümlerinin sayısı 9.500'ün biraz üzerindeydi. Haberlere göre
İspanyol Gribi’nde doktorların ilgisini çeken asıl hadiselerden birisi de, donanmanın % 40'ı, sivil
nüfusun% 15'inin burun kanamasından muzdarip olmasıydı. Yüksek ölüm oranlarının çoğu,
haberleşme için yoğun olarak radyo frekanslarının kullanıldığı askeri kamplar ve kentsel çevrelerdeki
kalabalığın yoğun olduğu yerlerdi.
Felaket ABD'de başlamasına rağmen, İspanyol Gribi olarak anıldı. Avrupa çapına yayıldıkça
600.000'den fazla Amerikalı dahil olmak üzere, 1918-1919 salgını dünya çapında -kesin olmadığını
bildiğim- 21 milyon kişi hayatını kaybetti. Ama İspanyol gribi, 1918'yılında dünya çapında “radyo
trafiğinin” ortaya çıkmasıyla meydana geldiği bilgisi, salgın tarihinin hiçbir yerinde yer almadı. 1918
İspanyol Gribi salgını sonrasında Avusturyalı filozof Rudolf Joseph Lorenz Steiner sormuşlar; Tüm
bunlar neydi?
-Steiner: Evet, virüsler toksik(**) bir hücrenin boşalımıdır. Virüsler, birkaç protein ile birlikte DNA ve
RNA parçalarıdır, hücreler zehirlenince hücrelerden ayrışırlar. Hiçbir şeyin sebebi değillerdir.
HASTALIKLAR ZEHİRLEYCİDİR
Peki 1918’de ne oldu? Son 150 senedeki her global salgında dünyanın elektriklenmesinde
bir kuantum sıçrama olmuştur. 1917 sonbaharında dünyaya, “radyo dalgaları” tanıtıldı. Ne zaman,
“yeni bir elektromanyetik alana herhangi bir biyolojik sisteme maruz bırakırsanız” onu zehirlersiniz,
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bazısını yok edersiniz ve kalanı da ertelenmiş bir şekilde biraz daha uzun ve hastalıklı bir yaşama terk
edersiniz.
Yakın bir zaman olan II. Dünya savaşında, insanlar ilk defa maruz kaldığı, tüm dünyayı
çevreleyen radar ekipmanı tanıtıldı ve hemen yeni bir salgın başladı.
1968 senesinde Hong Kong grip salgını yaşandı. Van Allen kuşağında koruyucu bir kalkan vardır ki
bu bizi güneş, ay, Jupiterden gelen kozmik alanları toplar ve dünya canlılarına dağıtır. Bizler bu Van
Allen kuşağına radyoaktif frekanslar yayan uydular koyduk, 6 ay içinde yeni bir virüs salgını yaşadık.
Sonra insan sağlığına etkisi değil de statik elektrikli uydu içindeki aletlerin bozulmasına neden olduğu
için tercih edilmemeye başlandı.
Neden viral? Çünkü insanlar zehirlendiler, toksin salgıladılar, virüse benzediler, insanlar grip salgını
zannetti. Boston Sağlık departmanı 1918’de İspanyol Gribi salgının bulaşıcılığını incelemeye karar
verdi. Yüzlerce kişiyi topladılar, burunlarındaki sümükleri aldılar ve sağlıklı insanlara enjekte ettiler.
Bir kişi bile hastalanmadı… Üst üste bu deneyi tekrarladılar, ancak bulaşıcılığı hakkında bir sonuca
ulaşamadılar.
Deneyi grip bulaşan atlara da yaptıklarını söylediler. Ancak hiçbir sağlıklı at hastalanmadı.
Dünya çapında tartışmalı isimi ile İspanya Gribi tarihe en büyük salgın olarak geçti. “Yaygın aşılama
salgını sona erdirdi.” denildi. Ama bugün bildiğimiz haliyle gribe karşı aşılma hiç uygulanmadı ve sona
ermesinde de dolayısı ile etkisi olmadı.
Sürekli gündeme getirdikleri, İspanyol Gribine neden olan virüsün asla izole edilmediğini veya
tanımlanmadığını da unutmayın! Göründüğü kadar hızlı bir şekilde ortadan kayboldu. Sonsuza kadar
mı kayboldu, mutasyona mı uğradı yoksa yeraltına mı gitti? Tüm öfkesiyle geri dönebilir mi?
Bilinmiyor! Bu arada bugünkü gibi gerçeğin üstünü örtmek için, bir denizaltından karaya çıkarılmış
Alman ajanlarının, ABD'ye mikropları yaydığı haberini dolaştırdılar. Ama gribin kaynağı, o
dönemlerde ve hiçbir zaman belirlenemediği de yazıldı.
Bu konuyu Arthur Firstenberg’in yazmış olduğu, “The Invisible Rainbow” (Görünmez Gökkuşağı)
kitabından da okuyabilirsiniz. Firstenberg kitabında dünyanın elektriklenmesini ve 6 ay içinde yaşanan
yepyeni grip salgının anlatmaktadır. İspanyol Gribinin iki haftada tüm dünyada aynı belirtiler ile
Kansas’tan Güney Afrika’ya nasıl yayıldığına dair normal açıklamaları dinlerseniz. Ama ulaşım şekli
bugünkü kadar yaygın ve hızlı olmaması ve de gizledikleri ticari sırdan dolayı açıklamalar; “Bunun
nasıl olduğunu bilmiyoruz.” olur.
NEDEN YÜKSEK DÜZEYDE RADYASYON
Aslında nasıl olduğu biliniyordu, yerkürenin doğal elektromanyetik alanına hızla artan şekilde insan
yapımı elektromanyetik alanların eklenmesi ile canlılar geçmişe göre çok daha yüksek düzeyde
radyasyon ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Sağlık etkilerinin uzun yıllar sonra görülmesi beklenen
elektromanyetik alanların olumsuz sağlık etkilerine yönelik kanıtlar her geçen gün artmaktadır. İşte
bu artış son 6 ayda dünyanın elektriklenmesinde dramatik olarak bir kuantum sıçraması yaşatmıştır.
Eminim ki bunun ne olduğunu birçoğumuz biliyoruz; İsmi 5G. Öncelikli olarak 5G teknolojisi,
çevremizdeki mikrodalga ve milimetrik dalga radyasyonu aşırı derecede artıracak olmasıdır. 5G’nin
kullandığı frekanslar 20-60GHz olup milimetrik dalga diye adlandırılır. Evimizin, okullarımızın, iş
yerimizin yanı başında, hatta içinde çok tehlikeli radyasyon yayıcı olacaktır. Bu konuda ilk bilimsel
çalışmalar, İspanyol Gribini de açığa çıkartacak olan bilimsel çalışmalar Rus Bilim insanı (Kiev)
VRACHEBNOYE DELO’nun 3 Ağustos 1977 tarihinde yayınlanan “MİLİMETRİK RADYO DALGALARININ
BİYOLOJİK ETKİSİ” isimli eserinde yer almıştır. VRACHEBNOYE DELO’nun deneye dayalı araştırma
makalesi ise 10 Mayıs 2012 tarihinde CIA kayıtlarına girmiştir.
VRACHEBNOYE DELO eserinde, radyo dalgalarının, radyo yayıncılığının ve televizyonun her zaman
her yerde olan yayılımı, yeni bir fiziksel faktörün - radyo frekansı aralığının elektromanyetik
dalgalarının - ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Son yıllarda, farklı aralıklardaki radyo
dalgalarının organizma üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu tespit edildiğini yazmıştır.
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Yine bugün sıkça İspanyol Gribi ve Covi-19 Gribi ile birlikte konuştuğumuz milimetrik dalgaların 1977
yılında VRACHEBNOYE DELO, immünobiyolojik reaktivite ve kan sisteminin göstergelerinde
bozukluklar tespit edildiğini söylemiş… ve dolayısıyla yapılan araştırmalar, yüksek biyolojik aktiviteyi
ve milimetrik radyo dalgalarının organizma üzerindeki olumsuz etki gösterdiği deneyler ile tespit
edilmiştir.
Bu bilgiler demek ki Rusya’da var ve bu bilgileri 2012 yılında çevirisini yaparak arşivini koyan CIA’da
da var. Ama bizler 2020 yılında 5G teknolojilerinin yaydığı milimetrik dalgaların bırakın zararını, hala
ne olduğunu bilmiyoruz!.. Bu dalgaların İspanyol Gribi’ndeki belirleyici etkisini ise görmüyoruz.
Şimdi tüm bunların üstüne atmosferimizde yaklaşık 2.700 adet radyasyon yayan uydu bulunurken,
bu sayının 30 bini geçeceği tahmin ediliyor, bu aynı sürekli kullandığınız cebinizde ve kolunuzda
radyasyon yayan şeyler olduğu gibi, gökyüzünden de doğal olmayan radyasyon yağacak..
Bunlar sağlığa uygun değildir! Bunlar suyu parçalayan cihazlardır. Evet ama biz elektriksel varlıklar
değiliz, fiziksel varlıklarız diyenleriniz için, o zaman EKG veya EEG veya sinir iletim testi yaptırmaya
zahmet etmeyin, çünkü biz elektriksel varlıklarız ve kimyasallar ise elektriksel dürtülerin yan
ürünleridir.
Dünyadaki ilk 5G ile kaplı şehri neresidir? Sorusunu sorarsak; “WUHAN” deriz. Tarihi de göz önüne
getirerek, 5G ile Whuan’ı birlikte düşünmeye başlarsanız burada insanoğlunun var olma konusunda
daha önce görmediği bir krizi yaşadığına tanıklık ederiz. Bu eşi görülmemiş bir şeydir. Ve bir de
dünyanın çevresine on binlerce uydu yerleştirmek!..
Şimdi tüm bunların vücudumuza etkisinin olmadığını söylemek, insanın dünyada ki varlığını
inkarından başka bir şey değildir. Örneğin mıknatıslanma vücudunuzda ne kadar metal olduğu ve
aynı zamanda hücrelerinizdeki suyun kalitesi ile ilgilidir. İnsanlara alüminyum enjekte etmeye
başlarsanız elektromanyetik alanları emici bir hale gelir ve türlerin bozulması için ideal bir fırtına
koparır.
Covid-19’un ise 2019 yılında Çin'in 100.000'den fazla 5G kulesine sahip ilk ülke olduğu ve Wuhan'ın
ilk zamanlarda,“yeni koronavirüs” ile ilk ortaya çıktığı yer olarak ilan edildi veya öyle bilinmesi istendi.
ABD Başkanı Trump İspanyol Gribi’nde olduğu gibi, gribin ülke adı ile anılarak, “Çin Gribi” olarak
anılmasını istese de etkili olamadı.
5G'nin tanıtıldığı diğer yerler arasında ise İran, ABD, Fransa, İtalya ve 5G haberleşme uydularına açık
Diamond Princess isimli kurvazi gemisi ise virüsü bir Hong Konglu’dan değil bir uydudan aldı ve liste
uzayıp gitti. Şimdi acaba uzaydan gelen elektro manyetik dalgalardan korunmak için nasıl bir maske
takmamız gerekecek?
Yeni, güçlü ve yaygın bir elektrik teknolojisi biyolojik bir şok dalgası meydana getirdiğinden
dolayı vücut organizmamız, farklı stresli bir durum karşısında hemen ne yapacağını bilemiyor. Başta
bağışıklık sistemi zayıf veya kronik hastalıkları olan pek çok insan, hayvan ve canlı ölüyor. Geri kalanda
ise bir hastalık etkisi bırakıyor.
Böylelikle daha önce kapalı kapılar ardında başlayan veya az bilen, bilenin bir şekilde susturulduğu
elektrik teknolojisindeki gelişmeler, bu sefer 5G teknolojisi ile “yeni koronavirüs” salgını arasındaki
bağlantı olduğuna ilişkin kuvvetli tartışılmaları da başlatmış oldu. Ama bilim çevreleri 5G ile “yeni
koronavirüs” arasında bağlantı kurarken, aynı olayın İspanyol gribinde de yaşandığını fazlaca
gündeme getirmedi. Tam tersi olayın farkında olan üst akıl, İspanyol Gribi’nde olmayan virüsü, Covid19’da peydahlamış, her ikisinin de pandemi olduğu yönünde vazgeçilmezleri olan korkuyu da
İspanyol Gribi üzerinden yaratmıştır. Aslında tartışmamız gereken, maske, sosyal mesafe, ev kapanma
ve diğer tedbirler değil, yeni elektrik teknolojileri ve korunma yöntemleri olması gerekirken, “üst akıl”
bizleri geri zekalı gördüğü için tartışmıyordu. İlk zamanlarda enfeksiyon yaşlı bireylerde influenzadan
daha agresif görünürken, henüz anlaşılmayan bu virüste gelişmiş bir virülans (***), yani hastalığa
neden olma yeteneği bulunduğundan söz edildi. Mevcut en güçlü teori ise elektromanyetik alanlarda
oluşan frekans ve dalga boyları, iyonlaşabilen elektromanyetik radyasyonlar ve yeni 5G'nin hızlı
dalgalarının bir etkisi olabileceği yönündedir.
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ELEKTRİFİKASYON VE GLOBAL HASTALIK
Hoyer, Dr. Arthur Firstenberg'in, “Görünmez Gökkuşağı” kitabından bir alıntı yapıyor; İnternette
5G'ye olası bağlantı hakkında atıfta bulunulan en büyük şey, İspanyol gribinin dünyada yayıldığı
1918'e dönerseniz, ilk radyo telgraflarının (radyo dalgaları ile telgraf sinyallerinin iletilmesi) daha
yaygın kullanıldığı zamandır.
Bugün olduğu gibi, İspanyol gribi kişiden kişiye geçmeden radyo dalgalarının hızı ile kişilere geçiyor
ve dünyanın her yerinde çok hızlı görünmeye başlıyor. Şu an muhtemelen insanlık tarihinin en
sağlıksız nüfusuna sahibiz. Kronik hastalıklar ve kısırlık olguları çok daha fazla… Ve bu gerçeği gören,
üst akılın en akıllısı gibi gösterilen Bill Gates’de şu kadar kişi ölecek gibisinden açıklamalar ve
toplantılar yapıyor. Bu kadar basit bir konu, kocaman paniğe dönüşüyor. İnsanlar, toplumlar ve
devletler hiçte hak etmedikleri bir kriz ile mücadele etmek zorunda kalıyor.
PANDEMİLER EMF MARUZİYETİNDE ARTIŞLARLA ÇAKIŞIYOR
Dr. Arthur Firstenberg kitabında, EMF ve grip arasında bir bağlantı olduğu fikrini ortaya koyuyor. Ve
bu bağlantı, muhtemelen 18. yüzyılın sonlarında çok küçük miktarlarda meydana gelen insan yapımı
EMF'lerin gelişinden ve tanıtımından çok daha önce de vardı.
Ancak, 1645'den 1715'e kadar süren asgari güneş lekesi adı verilen bir şeyi de tanımlar. Aslında, bu,
güneşin çok sessiz olduğu ve çok az güneş lekesinin olduğu veya hiç olmadığı bir dönemdi. Daha sonra
1727'de güneş lekelerinin sayısı bir yüzyılın üzerinde ilk kez 100'ün üzerine çıktı. Bu çok geride kalan
bir tarih ancak 1728'de influenza'nın tüm gezegene dalgalar halinde geldiğini ve neredeyse 150 yılda
ilk grip salgını olduğunu anlamak daha da önemlidir.
Bu en azından tarihsel olarak, EMF ve viral hastalık arasında bir bağlantı olabileceğine dair ilk
ipucudur. Çünkü güneş patlaması artan radyasyon sonrasında ortaya çıkmıştır. Bir sonraki büyük
salgın ise 1889'daydı. Hoyer'in bahsettiği en ilginç kısım, bu enfeksiyonda hemen hemen her yere
yayılmıştır.
1889 salgını bugün kü ulaşım şartları olmadığından dolayı, Covid-19 Wuhan’dan yola çıktı, oradan
ABD’ya, oradan da İtalya, yolda geçerken gemiyi de bulaştı gibi bir durum da yoktu. 1889 salgını, çok
hızlı ya da çok uzaklara seyahat etme yeteneğimizin olmadığı bir zamanda gerçekleşti. Bununla
birlikte, pandemi dünyadaki yaygın dağınık bölgelerde çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Tarihe AsyaRus gribi olarak geçerken, Buhara, Kanada ve Grönland’da hemen hemen aynı zamanda görüldüğünü
söylendi!.. 1889 yılında ilginç bir şekilde Firstenberg'in, “güç hattı harmonikleri” (****) olarak
adlandırdığı şeyin ortaya çıktığını gördük. Firstenberg'e göre, bu dünyanın manyetik alanını değiştirdi
ve1889 grip salgınını başlattı. Daha sonra, 1918'deki İspanyol gribi var; bu da seyahat yoluyla
yayılabileceğini düşünürsek olması gerektiğinden çok daha hızlı yayıldığını görebiliriz.
1918'de radyo yeni gelişen teknolojiydi. Firstenberg, bunun revize edilmiş versiyonunun 5G
teknolojisi olduğunu söylüyor.
Özetle, doğal (Güneş) veya insan yapımı EMF'lerde artışların bizi viral hastalıklara karşı daha duyarlı
hale getirebileceği teorisi için bir açıklama ortaya koyuyor. Doğal EMF’ye maruz kalmamızın
biyolojimizi etkileme yeteneği varsa, insan yapımı maruziyetlerin daha da fazla bir etki
yaratabileceğini hayal etmek hiçte zor değildir.
Hoyer ekliyor: Şimdi daha önce hiç olmamış şeyler oluyor. Elektro-hassas olan birçok insanımız
var. Bildirdikleri şeylerden biri de… şimşekli fırtınalarda kendilerini grip tipi semptomlarla hasta
hissetmeleridir. Şimşek çakmaları radyo frekansı oluşturur. Literatürde buna, “mikrodalga
hastalığı” (*****) denir.
Birçok insan buna elektromanyetik aşırı duyarlılık veya elektrosensitivite (******) diyor, ancak
literatürün çoğunda mikrodalga hastalığına bakmalısınız… Sonra bu fırtınalar geldiğinde, güneş
patlamaları aktif olduğunda, insanlar daha fazla EMF alıp daha fazla semptom göstermektedir.
Depresyon, daha fazla güneş radyasyonu olduğunda ve hatta dolunay sırasında bile meydana gelen
büyük bir şeydir. Yani, gerçekleşen birçok doğal elektromanyetik radyasyon var. Bunların çoğu
kademelidir, ancak radyo frekansı (RF) yıldırım darbeleriyle, bunlar kesinlikle kilohertz aralığında
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darbeli bir fenomendir.... Değişir ama asla aynı frekansta değildir, daima farklıdır. Gerçekten hassas
bir ölçüm cihazınız varsa şimşek çaktığında, ışık anahtarlarını açıp kapadığınızda gerçekten arkları ve
bu arktan kına radyo frekanslarını görebilirsiniz. Güneş patlamaları tüm elektronik türlerini
etkileyebilir ve elektromanyetik parazite neden olabilir. Bu teknik olarak kilohertz ila megahertz
aralığındadır.
5G UYGULAMASI İLE
COVİD-19’UN ETKİN NOKTALARI ARASINDAKİ BAĞLANTI
Aradan 100 yıl geçtikten sonra, kanser, kalp ve aşılar üzerine 3 kitap yazmış Dr. Thomas Cowan’da
koronavirüsü ile 5G bağlantısını gördü. Ama Cowan’un ilgili bağlantıyı anlattığı konuşma görüntüleri
hemen kaldırıldı. https://www.youtube.com/watch?v=KUw1Rzbde5U Konuşmaların yayınladığı ilgili
metin ise İspanyol Gribi konusunda da insanları düşünmeye sevk etti. Araştırmaları sosyal medya da
hızla yayılmaya başladı.
Doktor ve antroposofist Thomas Cowan, DSÖ’nün pandemi ilan ettiği 12 Mart 2020 tarihinde
Tucson, Arizona'daki Sağlık ve İnsan Hakları Zirvesi'nde kaydedilen bir videoda, her seferinde bir
salgın hastalık olarak tanıtılanın temelinde veya tetikleyicisi, yeni bir elektrik teknolojisinin
tanıtıldığına tanıklık ettiğimizi söylüyordu.
Dr.Thomas Cowan, 5G ve COVID-19 arasında potansiyel bir bağlantı kurarak, daha önce başlatılması
gereken tartışmayı da başlattı.
Ama tartışmaya tanıklık edemedik. Çünkü yaygın medya, üst akılın reklamlarına muhtaç veya onun
tekelinde olmasaydı, bugün TV’lerde göbek atan, her gün başka telden çalan bilim insanları vardı.
Gerçeklerin konuşulduğu ve insanları korkutmak yerine aydınlığa çıkartmaya çalışan bilim insanları
bu tartışma programlarına çıkartılmadığı için de Cowan başlattığı bu tartışma gündemlerine gelmedi.
Genel olarak, COVID-19 tarafından en çok vurulan alanların birçoğu yakın zamanda 5G'yi kullanmaya
başlamışlardır, bu da en azından teorik olarak, insanların bağışıklık işlevlerini düşürerek ciddi
enfeksiyonlara daha yatkın hale getirebileceğini düşündürmektedir.
Cowan ayrıca, COVID-19 ve diğer grip salgınlarının kişiden kişiye bulaşmadığı, bunun yerine EMF'nin
neden olduğu hücresel toksisite sonucu olduğu teorisini ortaya koymaktadır.
Açıkça söylemek gerekirse, 5G'nin enfeksiyonu yaydığını veya bir enfeksiyon vektörü olduğunu
söylemiyoruz. Ancak doğal bağışıklık savunmamızı azaltarak ve kronik iltihaplanmaya neden olarak,
doğuştan gelen bağışıklık sisteminizin koronavirüs ile savaşma yeteneğini bozuyor olabileceğini
söylüyoruz. Doğal olarak, hastalığa karşı bu artan duyarlılık hem akut hem de kronik tüm hastalıklar
için geçerli olacak ve “COVID-19” ile sınırlı kalmayacaktır! Abartılı EMF maruziyeti, birçok insanın
belirli bölgelerde hastalanma nedenine katkıda bulunabilecek gizli bir değişken olabilir. Yoğun EMF
maruziyeti, bağışıklık sistemini kıran en büyük faktördür.
Wuhan 5G'nin Çin'de ilk kez uygulandığı ve 5G'nin test alanlarından biri olarak görülmektedir. İtalya
hakkında ilginç olan ise Milan'ın - İtalya'nın Lombardi bölgesi - vakaların üçte ikisinin olduğu bölge burası büyük 5G sağlayıcısı olan Vodafone'a göre, Avrupa Birliği'nin 5G başkentididir. Vodafone'un
web sitesine giderseniz, 5G haritasında, oradaki Milano ve Lombardi’deki durumu görebilirsiniz. Buna
bir de uyduları ekleyelim…
Bu kesinlikle İspanyol Gribi’nin yaşandığı 1918’li yılardan daha yoğun bir alan. Tüm bu ilaçların
etkileşime girme şekli, 5G stresi ve elektromanyetik stresle birleştiğinde, herkesin bağışıklık
sisteminin baskılanması ve çok hassas olmaları şaşırtıcı değil.
SORUN OLAN ORTAM, ÇEVRESEL STRES
Aslında kendimizi kontrol edebiliyoruz. Telefonlarımızdan çıkmak ve çevremizi korumak için çaba
göstermemiz bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Sonra bazı takviyeleri almak
bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir…
Bu yazıyı okuyan bazı insanlar, “Hadi canım boş versene, EMF her şeyin sebebi mi olacak”
diyecektir. Yaptığımız araştırmalar öyle demiyor. Bedenimizin ne kadar elektriksel araç ve gereçler ile
haşır neşir olursa, o kadar da bağışıklık sistemlerimiz zayıflıyor. Bilim bu gerçeği kesinlikle tartışmıyor.
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Ama tüm varını yoğunu teknolojiler yaratan küresel oyuncular, kiralık bilim adamları ile bu gerçeğin
üstünü örtmeye çalışıyor.
Demek istediğimiz, kalp beyinle elektromanyetik bir nabızla iletişim kurar, bu Heart Math (*******)
çalışmaları ile kanıtlanmıştır.
Ünlü antrofozist Rudolf Steiner'e 1918'de İspanyol gribinin milyonlarca kurbanını sorduklarında, o
cevapladı: "Virüslerin bununla hiçbir ilgisi yoktur. Virüsler, zehirin kendisine karşı savunmada
hücrenin hayatta kalmasını sağlamak için virüsleri salgılayan zehirli hücrenin reaksiyonlarıdır.
Virüsler bu nedenle insan hücrelerinin atık ürünleridir ve bu nedenle kendileri hiçbir şey yapmazlar.
" dedi.
İnsanların çeşitli şekillerde zehirlendiği düşünüldüğünde, antibiyotikler, radyasyon, böcek
öldürücüler, radyoaktivite, ilaçlar, kirli su, hava ve diğer zararlı maddeler, bağışıklık sistemini ve
dolayısı ile hücreleri yok ediyordu.
İspanyol gribi ilk radyo frekanslarının dünyaya yayıldığı zamanlarda çıkarken, 5G teknolojisi ise
milimetre dalgası adı verilen bir versiyondan ibaret olup, çok yüksek frekanslı radyo dalgaları üzerinde
çalışıyordu. Aradaki fark yalnızca hızdan kaynaklanıyordu.
5G'nin, 4G mobil ağların mevcut hızından 100 kat daha hıza erişebilecek. Onun için sinyallerin daha
uzun mesafelere daha hızlı gitmesi için, 5G kulelerinin birbirine yakın yerleştirilmesi ve daha fazla
yere kurulması zorunluydu. Ayrıca 5G radyo dalgalarının – karadan olduğu gibi uzaydan da yayılması
endişeleri iyice artırdı. Çünkü manyetik enerji zararlı radyasyon üreterek beyin kanserine,
doğurganlığın azalmasına, baş ağrılarına ve diğer hastalıklara neden olması da kaçınılmazdı.
Dünyanın hemen hemen her yerinde bir çok bilim adamı bir birinden habersiz olarak, 5G
teknolojileri karşısında, insan sağlığının birçok düzeyde tehdit altında olacağını söylemeye başladı.
Kablosuz teknolojilerin (mikrodalgalar), sayısız hakemli çalışmalar da örnek olarak gösterilerek, hücre
sağlığı üzerinde küçük, güçten düşürücü veya şiddetli olumsuz etkileri olduğu gösterildi. 5G şimdi
neredeyse her yerde son derece yüksek frekanslı, kısa menzilli antenlerle daha da zayıf kontrol edilen
bir potansiyel tehdit oluşturuyor. Bu tehdit, 5G’ye geçiş konusunda bu kararlıkla devam edip,
gerçekleri gizlenirse insanlığın sonu dahil olabilir.
Diğer tarafta ise dünya yeni insan sağlığını hiçe sayarak bir teknolojik devrim yaşıyor, bu yarışta
olmayan ülkeler ise sanki tarihten silinecek havası, estiriliyordu. Diğer tarafta ise yoğun bir şekilde,
“yeni koronavirüs” pandemisi gündemde tutularak, şüpheli bir aciliyet ile tüm dünyada 5G
yaygınlaştırılıyor.
Hükümetler yapılan itirazlar karşısında söz konusu insan sağlığı olmasına rağmen, şirketlerin yasal
dokunulmazlıkları ve çıkarları ön plana çıkartıyordu. Sanki o karar vericiler Elon Musk’un robotlar idi.
Açıkçası 5G’nin yeni standartları, gerçek canlı hücreler üzerinde test ediliyor, yani kobay olarak insan
kullanılıyordu. Önde ki kalkan ise “yeni koronavirüs” ve bu bağlamda gelen maske, sosyal mesafe ve
kapanma tedbirleri ve bu tedbirleri kurala dönüşecek olan, dijital yaşama hazırlıktı.
Son 20 yılda yapılan tüm araştırmalar, "Şimdiye kadar birçok kez, iyonlaştırıcı radyasyonun /
ısıtmanın hücreler üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olmadığını ama iyonlaştırıcı olmayan
radyasyonun
ise
birçok
etkisinin
olduğu
gösterilmiştir."
Hout Bay yerel Angie Curtis, "5G Truva Atının şehirlerimize girmesine izin verirsek, kendimizi 5G ve
ötesine eşlik edecek zararlı kablosuz radyasyona maruz kalmanın sürekli artan bir geleceğine
mahkum olacağız." diyordu.
Western Cape Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü başkanı Profesör Antoine Bagula, geçen yıl
Kasım ayında (2019) şunları söyledi: “5G'nin diğer teknolojilerden farkı yüksek frekanslar
kullanmasıdır. Çok daha güçlü radyasyon olacak.”
Yayınlanan bir çok makaledeki yüksek düzeydeki sağlık uyarılarında bağışıklık sistemini zayıflatan
5G'ye maruz kalma semptomlarının mide bulantısı, saç dökülmesi ve kemik iliği hasarı, nefes darlığı
ile ağrıları, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal olarak yer alıyordu. Vücut zararlı bir
şey hastalık / saldırı ile savaşmak için bir virüs oluşturmaya tepki veriyordu. Örneğin ırmağı
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kirletirseniz, doğal yaşam zarar görecek ve denizdeki balıklar da ölümler görülecektir. Bazı canlılar
ise hayatta kalıp, evrim geçirerek büyümelerine devam edecektir. Kule radyasyonunun etkisi vücutta
hastalığa neden oluyor. Vücut hastalıkla savaşmak için bir virüs yaratır. Eksozom, hücre üzerindeki
etki açısından bir Virüse benzer. Eksozom, zehirli hücreleri öldürerek iyileşmeyi kolaylaştırır.
Zehirli bir şey ile saldırmak / savaşmak / yok etmek için vücutta bir virüs yaratılır - işgalcilere
saldırmak için kişisel ordunuz - ordunuzun kötü olduğunu iddia edebilirsiniz - kötü şeyler yapmak
zorunda oldukları için - davetsiz misafirleri öldürürler ve vücudu korumak için enfekte olmuş hücreleri
ayıracaktır. (öldürecek) Solunum sistemine 5G 60mhz zarar verir - vücudun saldırıya karşı savaşmak
için bir virüs oluşturmasına neden olur. Koronovirüs her zaman var olmuştur ve hem ölümcül hem de
olmayan sayısız rutin viral solunum yolu enfeksiyonu da ortak bir faktördür. Çin'den başlayarak
yaptıkları şey, “COVID19”'u tek başına almışlar ve ona, aslında hiç olmadığı halde (çok düşük bir ölüm
oranına sahip olduğu için) büyük kötü ölümcül virüs olduğu imajını vermiş olmalarıdır.
TEHLİKELİ OLAN RADYASYON
-5G'nin neden olduğu büyük olasılıkla radyasyon zehirlenmesidir.
5. Nesil (5G) teknolojisinin tehlikeli olmasının nedeni, sinyalinin RF Radyasyonu olmasıdır. RF
Radyasyonunu DNA hasarına ve kansere bağlayan yüzlerce bilimsel çalışma vardır. 5 Eylül 2019 (1
Eylül 2020'de güncellendi) Bugün itibariyle 47 ülkeden 403 bilim insanı ve doktor, beşinci nesil
hücresel teknoloji olan 5G'nin konuşlandırılması için bir moratoryum talep eden 5G
Temyizini imzaladı. Temyiz, "5G'nin halihazırda yürürlükte olan telekomünikasyon için 2G, 3G, 4G,
Wi-Fi, vb. Üzerindeki radyofrekans elektromanyetik alanlarına (RF-EMF) maruziyeti önemli ölçüde
artıracağını iddia ediyor. RF-EMF'nin olduğu kanıtlanmıştır. insanlara ve çevreye zararlı."
2011'de Dünya Sağlık Örgütü RF Radyasyonunu, "muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırdı, yani
"kansere neden oluyor" (bkz. IARC ). Ama Antalya Tüketici Mahkmesi’nde 5G’nin insan sağlığına
zararlarına ilişkin açılan davada, Huawei yaptığı savunmada DSÖ’nün böyle bir zarardan
bahsetmediğini söylüyordu.
2G, 3G ve 4G, 1 GHz ile 5 GHz frekansları kullanır. 5G daha da tehlikelidir. Çünkü 20 GHz ila 90 GHz
arasında çok daha yüksek frekanslar kullanır.
100 yıl önce başlayan ve ölen kişi sayında dahi anlaşamadıkları, daha önce de belirttiğimiz üzere
İspanyol Gribi ile Covid-19 Gribi arasında ki fark, yalnızca elektro manyetik dalgaların hızdan
kaynaklanıyor.
“ELEKTROMANYATİK TIP VE BİYOELEKTROMANYATİK TIP”
Tüm bu yaşananlardan sonra biyolojik olarak tamamen yeni bir bilgi alanı ortaya çıktı. O da elektriğin
insanlar, bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileriydi. Zamanla elektriğin çok daha fazla hayatımıza
girmesi ile hastalık çeşitleri de arttı. Çağdaş hekimlerimiz, bu hastalıkları daha kapsamlı ne olduklarını
ve genel olarak nasıl oluştuğu konusunda elektriğin etkilerini fark etmedikleri için habersiz kaldı. Bu
alanda çözümlerden birisi de, elektromanyetik alanlar maruz kalmanın sonucu oluşacak hastalıkları
tedavi etmek ve önlem almak üzere tıbbi çalışmalar yaparak bilime yeni bir kapı açmaktır. Çünkü
insanın sağlığına zararlı etki ve hücre çoğalmasını engellemek için, elektromanyetik sinyallerden
dolayısı ile RF radyasyonundan mutlaka korunması gerekiyor. Bilimde yeni gelişen, Elektromanyetik
Tıp (EM-TIP) ile Biyoelektromanyetik Tıp (BEM-TIP) , canlı organizmaların elektromanyetik (EM)
alanlar ile nasıl etkileşime girdiğini bütün detaylar ile ortaya çıkartacak ve birlikte gelişecektir. İşte o
zaman Bill Gates DSÖ ile kimseyi kandıramayacak, pandemi ilanları ile insanları ve ülkeleri
kilitleyemeyecek, aşı yalanına da kimse inanmayacaktır. Bu gerçekte, başta susturulan ve
kamuoyunun önüne çıkartılmayan bilim insanları ve “üst akıl” dediğimiz sapkınlar tarafında bütün
ayrıntısı ile biliniyor.
Neden bizleri, böyle yalan ve korku ile idare ediyorlar? Eğer bu, “üst akılı” taşıyan küresel sapkınlar
gerçekleri anlatırlarsa korku ortadan kalkar, düşman yaratamazlar, insanları, toplumları, inançları
bölemezler, ekonomik büyümeleri duraksar, teknolojik gelişmeleri yavaşlar, sanayi tesisleri rekabet
edemez, kontrollerinde olan ilaç ve silah sanayii ise kar edemez kapanır, kurdukları uluslararası
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kuruluşlara kimse itibar etmez, mali piyasaları karşılığı olmayan para ve borsadaki kağıtlar ile idare
edemezler, atom bombası atamazlar, insanları öldüremez ve çocukların kanını içemezlerdi.
Bunların hepsini ve dahasını kendi gerçeklerini göstermemek üzere, sürekli İspanyol Gribi’nde
olduğu gibi, uydurdukları yalanları kalkan yaparak yaşamlarını devam ettiriyorlar.
Not: İlgili çalışmada yüzlerce kaynak taraması yapılarak özet çıkartıldığından dolayı belirtilmeyen
alıntıların kaynakları belirtilmemiştir.
(*) Elektrifikasyon : Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik yaşama uygulama, elektrik enerjisini her alanda
kullanılır duruma getirme.
(**) Toksik : Hücreler ve yaşayan dokulara kimyasal, biyokimyasal ya da radyoaktif nitelikte zarar veren her türlü
maddeye verilen isim olan toksik, öldürücü etkisi ile biliniyor.
(***) Virülans; Bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneğidir.
(****) Harmonik; Yarı iletken elemanların tabiatı gereği ve sanayide kullanılan bazı nonlineer yüklerin
(transformatör, ark fırınları v.b.) etkisiyle, akım ve gerilim dalga biçimleri, periyodik olmakla birlikte
sinüsoidal dalga ile frekans ve genliği farklı diğer sinüsoidal dalgaların toplamından meydana gelmektedir. Temel
dalga dışındaki sinüsoidal dalgalara harmonik denir.
(*****) https://www.kuvvetvekondisyon.com/mikrodalga-firinlar/2/
Mikrodalga fırınların zararları ile ilgili değişik araştırmalar yapılmıştır. Dr. Hans Ulnich Hertel ile arkadaşlarının 1991
yılında İsviçre de yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlara göre, mikrodalga fırından çıkan yiyecekleri tüketen insanların
kanlarında belirgin değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. Hemoglobin seviyeleri düşmüş. Toplam beyaz hücreler ile
kolesterol seviyeleri yükselmiştir. Ayrıca lenfositler de düşmüştür. Ayrıca kandaki enerji ile ilgili değişimleri tespit
edebilmek için ışık yayan bakteriler kullanılmıştır. Mikrodalgada işlem görmüş yiyecek tüketiminden sonra ki
deneklerden elde edilen kan serumuyla karşılaşan bakterilerin yaydığı ışınlarda belirgin artış gözlemlenmiştir.
Rusya da yapılan mikrodalga araştırmaları sonucu mikrodalga hastalığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları
doğrultusunda 1976 yılında mikrodalga fırınların kullanımı devlet tarafından yasaklanmıştır. Mikrodalga hastalığının
ilk belirtileri düşük kan basıncı ve düşük nabızdır. Daha sonra sempatik sinir sisteminin kronik olarak uyarılmasıyla
beraber yüksek kan basıncı ortaya çıkar. Bunu takip eden süreçte baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, endişe,
uykusuzluk, mide ağrısı, göz ağrısı, sinirsel gerilim, konsantrasyon bozukluğu ve ayrıca apandisit, katarakt, üreme
organlarıyla ilgili sorunlar ve de kanser türleri görülür. Bunların yanı sıra; kronik semptonlardan sonra adrenalin
fazlalığı, koroner damarların bloke olması ve kalp krizleri ortaya çıkar. Ayrıca lenfatik sorunlar yaratarak, bedenin
ihtiyacı olan gücün azalmasına yol açmaktadır. Bunlarla beraber sindirim sisteminde daha fazla sorun, idrar ve
dışkılama sisteminde bozulmalar meydana gelmektedir.
Mikrodalga fırınlar o kadar yüksek radyasyon yayar ki, bırakın pişen yemeği yemeyi; çalışırken mutfakta bulunmanız
bile çok çok zararlıdır. Mikrodalga fırının çok çalıştığı mutfakta bulunmak da yukarıda yazılan zararlara maruz kalma
riskinizi arttırır. Bunların hiç biri kulağa hoş gelmiyor öyle değil mi? Ayrıca insanı fazlasıyla ürkütüyor. Hepimizin
bildiği gibi, sağlık paha biçilmez bir hazinedir. lütfen mikrodalga fırınları almayın, varsa da eliniz titremeden atın,
kimseye de vermeyin.
(******) Elektromanyetik aşırı duyarlılık: Wi-Fi olan alanlarda baş ağrısı, mide bulantısı, uykusuzluk, yorgunluk.
(*******) Heart Math; Optimum stres direnci ve zihinsel performans için beyninizi ve kalbinizi senkronize etmenize
yardımcı olan bir stres yönetimi sistemidir. Kalp atışınızı normalde yalnızca belirli meditasyon veya yoga ile mümkün
olan seviyelere optimize etmeniz için sizi eğitir.
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