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29. Dönem Biterken

Değerli Meslektaşlarım,

Odamızın 29. Dönem çalışmalarını tamamlanmış bulunmaktayız. 5, 6 Mart 2016 
tarihinde 30. gene kurul ve seçimleri gerçekleştirerek  30. dönem yönetim 
organlarını  belirlemek gerçekleştireceğiz.  

Bu dönem ülkemiz, TMMOB ve Odamız için zor bir dönem olarak hatırlanacaktır. 
Ülkemiz yanlış iç ve dış politikalar sonucu terörün her türlüsü ile katşı karşıya 
kalmış hergün şehit haberleri ve vatandaş ölümleri ülkede büyük bir huzursuzluk 
ve güvensizlik ortamı yaratmıştır. Dışarda tüm  komşular ile problemleri olan sözü 
dinlenmeyen, bölgesinde etkisi olmayan bir ülke durumuna getirilmiştir. 

Siyasi iktidarın saldırısına maruz kalan birliğimiz ve odalarımız önce idari ve mali 
denetim ile baskılanmak istenmiş bunu da başaramayan iktidarı torba yasa ile 
TMMOB Yasasını değiştirmek isteyerek toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi 
TMMOB`yi ve Odalarımızı da şekillendirmek istemiştir. TMMOB torba yasasına 
Karşı, Birlik Yönetim Kurulu 14 Şubat 2015 de Olağanüstü Genel Kurul yapmak 
üzere kararı almış ve 9 Şubat 2015`te Türkiye`nin dört bir yanından 8 ana kol 
üzerinden başlatılan "Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyoruz " 
yürüyüşünün başlatarak diğer illerden gelen üyelerimizle birlikte Ankara`ya 
gelerek Odalarımızla birlikte asla teslim olunmayacağı haykırılmıştır.

Seçim sürecinde rafa kalkan torba yasa, önümüzdeki günlerde tekrar önümüze 
gelecektir.

Biz 29. Dönem Yönetim Kurulu olarak ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
açısından yaşanan bu zorlu koşullardan sizlerin de desteğiyle mesleki, ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanlarda üyelerimizin hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları 
temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki ve sosyal gelişmelerini sağlamak, 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak 
konusundaki çabalarımızı sürdürdük.

Meslek alanlarımız ile ilgili her türlü konuda görüş oluşturma, oluşan görüşleri 
geliştirme ve bunları kamuoyu ile paylaşma çalışmalarını sürdüren Odamız, 
Çalışma Programımızda yer alan Sempozyumlar, Çalıştaylar düzenleyerek 
buradan çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaştık. Yaptığımız mesleki eğitimler ile 
üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunduk. Bu çalışmaları yerine 
getirirken şubemizle birlikte kararlar aldık ve birlikte ürettik. Bu nedenle tüm bu 
çalışmalarda emeği geçen şube yönetim kurullarımıza, desteklerini esirgemeyen, 
bilim insanlarına, uzmanlara, yürütme kurulu, çalışma grubu ve tüm üyelerimize 
teşekkür ediyorum.

Dr. Abdullah Zararsız

Yönetim Kurulu a.

Başkan
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17 Şubat 2016 tarihinde Ankara’nın ortasında gerçekleştirilen
bombalı saldırı sonucu, açıklamalara göre aralarında Türk Silahlı
Kuvvetleri mensubu askeri ve sivil personelin de bulunduğu 28
vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 61 yurttaşımız da yaralanmıştır.
Tüm halkımıza, yaşamlarını kaybedenlerin aileleri ile yakınlarına baş
sağlığı, yaralılara acil şifalar ve hayatını kaybedenlere de Allah’tan
rahmet diliyoruz.

Bu saldırının hedefinde bu ülkede huzurlu ve mutlu bir şekilde
yaşamak isteyen, kendi ülkesinde güven içinde hayatını sürdürmek
isteyen vatandaşlarımız var. Bu ve benzeri saldırılardan zarar gören
yalnızca yaşamını kaybeden ve yaralanan insanlarımız değil, yaşama
umudumuz, barış ve demokrasidir.

Ülkemiz giderek Ortadoğu bataklığının içine çekiliyor. Bu duruma
nasıl gelindiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle; hiçbir ölüm
haberinin olmayacağı, içeride vatandaşlarımızla, dışarıda
komşularımızla birlikte, barış içinde yaşayabilmenin şartlarının
oluştuğu bir döneme girilmesi için herkesin ve her kesimin
sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir.
Huzur ve demokrasi isteyenler, bu ülkede birlikte barış içerisinde
yaşamak isteyenler sonunda mutlaka kazanacaklardır.

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası olarak her türlü terörü kınamaya,
savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

Basına ve Kamoyuna

Basına Açıklaması

Odamız Yönetim Kurulu Ankara terör eylemiyle ilgili 
olarak basın açıklaması 
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Odamızın 30. Dönem Olağan Genel Kurulu 27 Şubat 2016 Cumartesi günü 
saat 10:00′ da Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay /ANKARA adresindeki Oda genel 
merkezinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Toplantıda çoğunluk 
sağlanırsa seçimler 28 Şubat 2016 Pazar günü saat 09:00-17:00 saatleri 
arasında aynı yerde yapılacaktır.

Bu tarihlerde çoğunluk sağlanamadığı taktirde, Genel Kurul aynı gündemi 
görüşmek üzere 05 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10:00′da Yüksel Caddesi 
No: 19 Kızılay Alba Hotel Ankara adresinde çoğunluk aranmaksızın 
toplanacaktır. Seçimler 06 Mart 2016 Pazar günü saat 09:00-17:00 arasında 
Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay /ANKARA (FMO Genel Merkez) adresinde 
yapılacaktır.

Genel Kurul Gündemi

Birinci Gün

1. Açılış,

2. Başkanlık Divanı Seçimi,

3. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları ile aramızdan ayrılmış 
meslektaşlarımız için saygı duruşu,

4. Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması,

5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun ve Denetleme Kurulu Raporunun 
okunması, görüşülmesi,

6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanması,

7. 2016-2017 yılları bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8. Yeni Dönem için TMMOB tarafından belirlenen aidatların Genel Kurul 
onayına sunulması,

9. Yeni Yönetmelikler ve mevcut yönetmeliklerin revizyonu için yetki 
istenmesi.

10. 30. dönem Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarının 
Asil ve Yedek adaylarının,TMMOB Yönetim, Yüksek Onur ve Yüksek 
Denetleme Kurulu ile TMMOB delegasyon Asıl, Yedek adaylarının 
belirlenmesi ve duyurulması,

11. Dilek ve öneriler

GENEL KURUL DUYURUSU
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Odamız İstanbul Şubesi XII. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri 6, 7 Şubat 
2016 tarihinde, TMMOB Yönetim Kurulu temsilcimiz Sn. Ekrem POYRAZ, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah ZARARSIZ, Sayman üyemiz Sn. 
Sinan ÖZGÜR ve Denetleme Kurulu üyemiz Sn. İbrahim KAYHAN’ın da 
katıldığı genel kurulu gerçekleşti. 
Yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar dileriz.

XII. Dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı

Şube Başkanı: Alper MERDOĞLU
II. Başkan: Ezgi ÖZKAN ALTAYLI
Sayman Üye: Gülseren BULUT TEK
Yazman Üye: Deniz DEMİRHAN
Üye : Erdal ÇATAK
Üye: Uğur KAAN
Üye: Ceyhun ANDAÇ

İstanbul Şubesi XII. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri

Üyelerimizden Sn. Esra KOÇ tarafından, 20.02.2016 tarihinde Odamız 
Genel merkezinde ağırlıklı olarak öğrenci üyelerimizin 
katıldığı ”Led Aydınlatma Sistemleri” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrenci üyelerimizin gelecekte meslek alanları seçiminde önemli 
olacağını düşündüğümüz bu mesleki söyleşilere katılım sağlamalarının 
çok önemli olduğu düşünülmektedir.

Led Aydınlatma Sistemleri Söyleşisi
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Odamız Denetleme Kurulu 29. Dönem son
denetleme çalışmasını 30 Ocak 2015 tarihinde
Odamız Genel Merkezinde gerçekleştirdi.

Oğuz PERVAN, Sibel TÜRKEŞ ve İbrahim
KAYIHAN’dan oluşan kuru,l TMMOB Odaları
Denetleme Yönetmeliği kapsamında, Yönetim
Kurulunun almış olduğu kararları ve
uygulamalarını denetlenmiştir. Hazırlanan
Denetleme Raporunun bir kopyası TMMOB’ye
gönderilmiştir.
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Denetleme Kurulu Çalışmaları

29. Dönem Denetleme Kurulu üyelerine dönem içerisinde hem Genel 
Merkezin hem de İstanbul Şubenin denetimlerini gerçekleştirmişlerdir. 
Denetleme Kurulu üyelerine 29. Dönem Yönetim Kurulu olarak teşekkür 
ederiz. 

Odamızın 29. Dönem 
Çalışmalarının bulunduğu Çalışma  
Raporu hazırlanarak bastırılmıştır. 
İsteyen üyemiz raporu  Odamızdan 
temin edebilirler veya aşağıdaki 
bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.
http://www.fmo.org.tr/haberler/d
uyuru-175/

29. Dönem Çalışma Raporu

http://www.fmo.org.tr/haberler/duyuru-175/


8

H
A

B
E

R
L

E
R

Dr. Yüksel Atakan’ın Yazıları

Medikal Fizik Derneği tarafından iki ayda bir çıkartılmak üzere 
hazırlanan E_DERGİ’nin ilk sayısı yayınlandı. Sayıda Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Abdullah ZARARSIZ ile yapılan röportaj da 
bulunmaktadır.

Dergiye ulaşmak için: 
http://www.medikalfizik.org/news.php?id=63

Medikal Fizik Derneği E-Dergi

Dr. Yüksel ATAKAN’ ın Rusya krizi sürerken Akkuyu nükleer santralinin 

geleceği hakkındaki yazısı için:

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2016/01/RUSYA-

KRIZINDE-AKKUYU-BveG-143_k.pdf

12 – 14 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılan “Tıbbi Jeoloji 

Kongresi”de “İçtiğimiz Sularda Radyoaktivite” başlıklı sunum yapan 

Radyasyon Fizikçisi Sn. Dr. Yüksel ATAKAN’ın Sempozyumla ilgili notları 

için:

http://www.fmo.org.tr/haberler/haber-180/

Polonyum 210 Zehirlenmesi hakkında makale için: 

http://www.fmo.org.tr/haberler/haber-182/

Medikal Fizik Derneği kurucu üyelerinden, Doç. 
Dr. İsmail ÖZBAY vefat etmiştir.
Medikal Fiziğin ülkemizde tanınması ve 
gelişmesinde büyük emekleri olan Sn. ÖZBAY’yı
camia unutmayacak ve  saygı ile anacaktır.

Vefat

Sayı: 26 * Ocak – Şubat *2016

http://www.medikalfizik.org/news.php?id=63
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2016/01/RUSYA-KRIZINDE-AKKUYU-BveG-143_k.pdf
http://www.fmo.org.tr/haberler/haber-180/
http://www.fmo.org.tr/haberler/haber-182/
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Akustik  Kursları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde

28 - 31 Ocak 2016 tarihinde 15 kişinin katılımıyla Genel Merkezimizde,

20 - 23 Şubat 2016 tarihinde 11 kişini katılımıyla İstanbul Şubemizde A-

2 Mühendislik Akustiği Sertifika Programı;. Kurs sonunda yapılan

sınavda başarılı olanlara “Sertifika” diğer katılımcılara ise “Katılım

Belgesi” verilmiştir. Meslektaşlarımızın özellikle A2, B1, B2, C1 ce C2

kurslarına katılmalarını bekliyoruz.

Sayı: 26 * Ocak – Şubat *2016

Optik, Optik  Sistemler ve Tasarım Kursu

Mesleğimizin uzmanlık alanlarından olan Optik  ve Optik Sistemlerin 
tasarım projelendirilmesi ve yapımı konusunda değerli meslektaşınız 
Fizik Yüksek Mühendis Namık AÇAN tarafından kurs başlatıldı toplam 
32 saat olacak kurs 27 Şubat, 5, 12,19 Mart tarihlerinde 
gerçekleştirilecek. 
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Gelecekte insan uygarlığının kurtuluşu için global parçacık fiziği, yüksek enerji fiziği ve
nükleer plazma fiziği bilimsel araştırmaları içeriğinde inovatif termonükleer füzyon tesisi
çalışmaları çok büyük önem taşımaktadır. Yenilikçi stellarator nükleer füzyon üniteleri ve yeni
kuşak tokamak termonükleer füzyon sistemleri içinde ise uzun zamandan beri süregelen
bilimsel ve teknolojik mücadele halen devam etmektedir. Sürdürülebilir global enerji arz
güvenliği kriterleri yönünden can alıcı ehemmiyete sahip baz yük kaynağı inovasyona dayalı
nükleer füzyon güç reaktörleri sistemlerinin yaşadığımız yüzyılın ortalarından sonra temel
enerji kaynağı klasik nükleer fisyon elektrik santralleri ünitelerinin yerine geçmesi
beklenmektedir. Bu bağlamda ilk ciddi adım olarak stellarator tasarımı modern Wendelstein
7-X nükleer füzyon kompleksi 2016 yılı sonlarında Almanya’da devreye girecektir. Öte
yandan, Çin, Avrupa Birliği – AB, Japonya, Güney Kore, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik
Devletleri – ABD, Hindistan bilim insanlarından oluşan çok uluslu konsorsiyum tarafından
yönetilen tokamak dizaynı Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü (International
Thermonuclear Experimental Reactor – ITER) ise 2027 yılında Fransa’da faaliyete geçirilmesi
planlanmaktadır. Küresel inovatif termonükleer füzyon elektrik santralleri ünitelerinin ticari
boyutta 2050 yılından sonra devreye girmesi ile birlikte konvansiyonel karbonsuz nükleer
enerji santralleri sistemlerinin global nükleer atık yönetimi kapsamındaki radyoaktif
kalıntıların yok edilmesi maliyetleri ve problemleri de ortadan kalkacaktır. Nükleer güvenlik
ve iyonlaştırıcı radyasyonlar riski çok az olan çevreci doğa dostu karbonsuz temel yük kaynağı
küresel füzyon enerjisi kompleksleri, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yönünden çıkmaza
doğru sürüklenmesine rağmen şimdilerde sorunların çözümü bağlamında yeni nesil
stellarator termonükleer reaktör dizaynı bir umut ışığı doğurmaktadır.

Nükleer plazma fiziği ve yüksek enerji fiziği dallarında uzman olan üç İngiliz fizikçiden oluşan
bir heyet, doğa dostu, çevreci ve yeşil tokamak tipi nükleer füzyon makinesi tesisinde
incelemeler yapmak üzere 1968 yılı kış aylarında günümüz Rusya Federasyonu Başkenti
Moskova’yı ziyaret etmişti. Söz konusu karbonsuz yeni kuşak tokamak nükleer füzyon
reaktörü, Amerikan klasik stellarator nükleer füzyon makinesi dizaynına rakip olarak
tasarlanmıştı. Rus nükleer, parçacık fiziği ve termonükleer plazma uzmanları tarafından çevre
yanlısı karbonsuz yeni nesil tokamak nükleer füzyon santrali tesislerinin konvansiyonel
stellarator termonükleer reaktör ünitelerini o günlerde saf dışı bıraktığı dile getirilmişti.
Bahse konu iddialı bilimsel teze Amerikalılar karşı çıkmış olmakla beraber İngiliz fizikçiler ise
Rus nükleer füzyon bilim insanları ve teknisyenlerini haklı bulmuştu. Atomik çekirdekleri ve
elektronları bir arada tutan çok sıcak ortam olan nükleer füzyon yakıtı plazma açısından
konvansiyonel tokamak tesisleri, geleneksel termonükleer stellarator ünitelerine kıyasla söz
konusu yıllarda daha iyi bir konumda idi. Böylece, klasik stellarator sistemleri zaman
içerisinde popülaritesini kaybederken pratik ve uygun teknoloji yoluyla nükleer füzyon
oluşturan tokamak üniteleri tercih edilmeye başlamıştır. Nükleer füzyon enerjisi, kısaca
döteryum ve trityum izotopları aracılığı ile sağlanan bol, güvenli ve temiz temel güç kaynağı
vaat etmektedir.

İnovasyona Dayalı Yeni Nesil Stellarator Termonükleer  Füzyon 
Makinesi ve Yenilikçi Tokamak Füzyon Enerjisi Reaktörü 

Arasındaki Teknolojik Rekabet
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Gelecekte termonükleer enerji, küresel enerji arz güvenliği zafiyetleri ve açmazları önlenmesi
bağlamında tüm ülkelerin bir teminatı olarak değerlendirilmektedir. Hidrojenin ağır izotopu
olan döteryum, “H2O” daki “H” atomlarının %0.016’sında ve lityumdan kolayca temin edilen
trityum ise hidrojenin daha ağır bir izotopu halinde bulunmaktadır. Döteryum ve trityum
izotoplarının nükleer birleşme, nükleer kaynaşma ve nükleer bir araya gelme biçiminde
devam eden nükleer tepkimeler kanalıyla beliren çok büyük enerjiye paralel aynı zamanda
helyum ve nötron da açığa çıkmaktadır. Ancak, süregelen termonükleer tepkimeler vaat
edilen sürekli nükleer füzyon gücü ve enerjisini sağlayamamaktadır. Her yeni buluş sonrası
ticari nükleer füzyon enerjisinin 30 yıl ötelendiği de yıllardan beri espri niteliğinde dile
getirilmektedir. Fransa’da kurulmakta olan ve inovasyona dayalı en son tokamak tasarımı
Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü (International Thermonuclear Experimental
Reactor – ITER), sözü edilen espriye bir örnek teşkil etmektedir. ITER nükleer füzyon
kompleksi faaliyete geçmesi daha şimdiden on yıl ertelenerek 2027 yılına kadar uzanmaktadır.
ITER füzyon tesisi maliyeti de orjinal hesaplamalara nazaran yaklaşık iki kat yükselerek 25
milyar dolara çıkması öngörülmektedir. Ayrıca, ticari nükleer füzyon enerji reaktörü işletmeye
alınması da 2050 yılı dolaylarında olacağı termonükleer uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Son yıllarda füzyon teknolojisi bilimsel araştırmaları dalında çok ilginç gelişmeler de
yaşanmaktadır. İkinci plana gerileyen stellarator füzyon üniteleri yeniden gündeme
gelmektedir. Çağımızda saniyede trilyon hatta katrilyon mertebesinde işlem yapabilen inovatif
süper bilgisayarlar kullanılmakta aynı zamanda 1960 ‘lı yıllarda düşünülmesi olanaksız son
derece gelişmiş computer programları ve mühendislik hesaplamaları sayesinde stellarator
füzyon sistemi zorlukları birer birer aşılmaktadır. Bununla beraber tokamak reaktörü
ünitelerinin başarısız olduğu zamanlarda yeni nesil stellarator füzyon enerjisi makinelerinin
devreye gireceğine dair bir garanti de verilememektedir. Hüküm süren çeşitli teknolojik
olumsuzluklara rağmen temiz enerji kaynakları olan hem karbonsuz evrimsel stellarator
üniteleri ve hem de karbonsuz yeni kuşak tokamak termonükleer makineleri, doğa dostu
nükleer füzyon enerjisi elde edilmesi yolunda birbirini tamamlayan biçimde, her iki tasarım da
sürdürülebilir küresel enerji arz güvenliği ölçütleri hedefine doğru birlikte hızla ilerlemektedir.
Örneğin, çok yakın zaman diliminde olmak üzere Kasım 2016 da Wendelstein 7-X adlı Alman
yenilikçi stellarator ünitesi çalışmaya başlayacaktır. Çağdaş Wendelstein 7-X füzyon tesisi,
modern ileri bilgisayarlar yardımı ile termonükleer reaksiyonlar için gerekli olan mükemmel
nükleer plazma manyetik alanları yaratılan aynı zamanda geleneksel olmayan ilk yeni kuşak
stellarator sistemi olarak tarihe geçecektir.

Atom çekirdekleri pozitif yüklü konumda bulunmakta ve nükleer tepkimeler sırasında aynı
yüklü nükleer parçacıklar da birbirini itmektedir. Bu nedenle yeterli yakınlıktaki iki çekirdeğe
kuvvet uygulanması da çok zor kabul edilmektedir Çok şiddetli nükleer kuvvet uygulandığı
takdirde ise elektromanyetik güç aşılmak suretiyle atom çekirdekleri nükleer kaynaşma,
nükleer birleşme ve nükleer biraraya gelme, bir başka deyimle yoğun nükleer reaksiyonlar
yoluyla nükleer füzyon moduna doğru süratle ilerlemektedir. Atom çekirdeklerinin şiddetli
itme kuvveti ile aşırı derecede hızlı hareket etmeleri sonucu, tıpkı güneşte olduğu gibi ortam
sıcaklıkları da milyon santigrat derece (million ºC) mertebelerine kadar ulaşmaktadır. Yüksek
basınç sayesinde bir noktada nükleer toplanmalar ve nükleer dönüşümler artmakta aynı
zamanda atom çekirdeklerinin çarpışma olasılıkları da aşırı ölçüde kolaylaşmaktadır. Basınçlı
nükleer plazma adı verilen çok sıcak ortamın frenlenmesi, kontrol ve denetim altında
tutulması bağlamında hem füzyon odasının duvarlarına dokunarak zarar vermesinin
önlenmesi hem de sıcaklığın kaybolmaması için uygun geometrik manyetik alanlar
gerekmektedir. Düzenekte düzgün geometrik kontrollü manyetik kuvvetler sağlanmadığı
takdirde ise nükleer plazma ortamının dışarıya doğru sızma ihtimali artmaktadır.
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Sade geometrik magnetler ile sağlanan tokamak makinesi nükleer plazma füzyon odası ve
karmaşık görüntülü magnetler kanalıyla temin edilen stellarator ünitesi plazması füzyon odası
aşağıdaki şemada gösterilmektedir.

Kaynak: The Economist Dergisi

Tokamak sistemleri içi oyuk olan halka - doughnut biçimindeki füzyon odaları iki manyetik alan
ile birlikte sınırlanmaktadır. Manyetik alanlardan biri füzyon odası etrafındaki ve odanın
merkezindeki süper iletken elektro magnetler yardımıyla temin edilmektedir. Diğer manyetik
alan ise nükleer plazma tarafından uyarılan elektrik akımından oluşmaktadır. Oldukça basit
kombinasyon sayesinde meydana gelen manyetik kuvvetler ile beraber plazma sarmalı ve halka
içinde daha küçük halka şeklinde yer alan düzenek, tokamak füzyon odası nükleer plazmasının
kontrol ve denetim altında tutulmasını sağlamaktadır. Harekete geçen manyetik alanların güçleri
de sürekli artan daha yoğun halka - doughnut yaratmakta ve böylece atom çekirdekleri nükleer
füzyon, nükleer kaynaşma ve nükleer birleşme moduna erişinceye kadar nükleer plazma sıcaklığı
ve basıncı yükselmektedir.

Ancak, Tokamak ünitesi basit geometrisi ise dış yüzeye doğru manyetik alanı zayıflatmakta ve
manyetik kuvvetleri etkisizleşmektedir. Etkisini yitiren manyetik kuvvetler neticesinde de
nükleer plazma, füzyon odası duvarına kadar ilerlemektedir. Öte yandan, stellarator makinesi
füzyon odası magnetleri, İspanyol Gaudi mimarisine benzer tarzda karmaşık ve asimetrik
biçimde donatılmaktadır. Teoride bu karmaşık düzenleme, füzyon odası içinde nükleer
plazmanının ilerlemesini limitlemektedir. Böylece, füzyon odasının tüm devresinde
termonükleer plazma konumu düzgün şekilde korunmaktadır. Klasik stellarator sistemlerinin
1960’lı yıllarda tasarımı ve kurulması çalışmaları bilimsel olduğu kadar sanatsal bir değer
taşımaktaydı. O yıllarda tokamak füzyon makineleri tercih edilmekte idi. Bununla beraber
inovasyona dayalı süper bilgisayarlar sayesinde sağlanan kesin mühendislik hesaplamaları,
günümüzdeki yeni kuşak stellarator termonükleer tesisleri ünitelerinin lehine doğru gelişmelere
ışık tutmaktadır. Bu açıdan Wendelstein 7-X kompleksi denemesi de ön plana çıkmaktadır
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Kaynak: IPP, Wolfgang Filser

Şüphesiz, yeni nesil stellarator füzyon tesisleri için teknolojik aksilikler ve terslikler
yaşanmaması da temenni edilmektedir. Maliyeti ortaya çıkaran Ulusal Ateşleme Tesisi
(NATIONAL IGNITION FACILITY – NIF) olan Amerikan projesindeki bilgisayar modelleri de gerçeği
yansıtmamaktadır. NIF füzyon kompleksi, ataleti sınırlama ya da eylemsizliğin kontrol ve
denetim altına alınması amacına yönelik tasarlanmıştır. NIF termonükleer tesisi düzeneğinde
ataletin sınırlanması, dondurulmuş döteryum ve trityum peletlerin lazer ile şiddetle
çarpıştırılması aynı zamanda ısıtılması ve sıkıştırılması hedeflenmektedir. NIF termonükleer
füzyon ünitesi tasarım nitelikleri mükemmel olmakla beraber üretilen enerji tüketilen enerjiye
kıyasla oldukça düşük kalmaktadır. Bununla beraber Almanya Max Planck Institute for Plasma
Physics (Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, IPP) bilimsel araştırma laboratuvarlarında
geliştirilen daha küçük stellarator füzyon makinesi nispeten daha üstün ve verimli kabul
edilmektedir. Stellarator dizaynı Wendelstein 7-X – Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
termonükleer füzyon makinesi öngörülen performansı sağlamasına rağmen dev tokamak
tasarımı Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü (International Thermonuclear Experimental
Reactor – ITER) projesi yoluna devam edecektir. Diğer taraftan, ITER yatırım bilançosundaki
sabit giderler yanılgısı da hem Fransa hem de projeye katkı sağlayan ülkeler tarafından zaman
içinde görülecektir. Bununla beraber uluslararası ITER tokamak termonükleer yatırımı füzyon
enerjisi dalındaki lider konumunu kaybetmesi de öngörüler arasında kabul edilmektedir. Ancak
ITER tokamak projesi, stellarator füzyon makineleri yatırımları çerçevesinde örneğin nötronlara
dayanıklı malzemelerin geliştirilmesi gibi prototip çalışmalara önemli ölçüde yardım sağlamayı
sürdürecektir. Bu arada nükleer füzyon üniteleri arasında süregelen şiddetli rekabet ile birlikte
termonükleer gücün niçin ve neden gerekli olduğunun sorusunun yanıtı da sorgulanmaktadır.
Stellarator termonükleer sistemler zamanla çok iyi ve verimli çalıştırılsa bile yaklaşık 30 yıl
sonra uygulanması olası görülmektedir. Yüzyılın ortalarında dünya enerji profili ve manzarasının
şimdikinden çok farklı bir görüntü sergileyeceği tahmin edilmektedir. Sonuçta, küresel enerji
arz güvenliği ikilemi ve sarmalı sorunlarının muhtemelen füzyon enerjisi ile çözümleneceği
hesaplanmaktadır. Diğer taraftan, ucuz fotovoltaik piller ve enerji depolama teknolojileri
geliştirilmesi sayesinde küresel enerji arz güvenliği sorunlarının aşılmasında en büyük güvenceyi
ise yine solar sisteminin tek füzyon reaktörü olan dünyadan 150 milyon kilometre uzaklıktaki
güneş vermektedir.

Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi  (canguzel.taner@gmail.com)
Kaynaklar ve yazı metni için: http://www.fmo.org.tr/_yayinlar/faydali-bilgiler/
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik 
Haberleri"nin Kasım-Aralık 2015 
dönemini içeren 165'inci sayısı çıktı.

10 Ekim Ankara katliamının üçüncü ayında patlamanın 
gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe 
hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldı.
Katliamın gerçekleştiği 10.04’teki saygı duruşu ardından 
karanfiller bırakıldı, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına ortak 
açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse okudu.

TMMOB üye sayısı 31 Aralık 2015 itibariyle 488.193'e ulaştı. 2014 

sonunda 467.344 olan üye sayısı bir yılda 20.849 kişi arttı. 

Basın açıklaması için: 
http://www.tmmob.org.tr/icerik/10
-ekim-katliaminin-ucuncu-ayinda-
gar-onunde-bulusuldu

Listeye ulaşmak için:

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmo

b-uye-sayisi-488-bini-asti
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