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Değerli meslektaşlarımız sevgili öğrenciler,

2016 yılı geride kalırken, 30. dönem yönetim organlarını belirlemek
üzere Mart ayında Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik ve hazırlanan
Çalışma Programı kapsamında çalışmalara başladık ve etkinlikler,
toplantılar, eğitimler ve sempozyum gerçekleştirdik. İstanbul
şubemiz ve il temsilcilerimizle uyumlu bir süreç geçirdik. Yeni yılda da
üyelerimizin de katkılarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

2016 yılında hiç yaşanmasını istemediğimiz olayları maalesef yıl
boyu ülkemizde ve bölgemizde yaşandı. Yüzlerce askerimiz,
polisimiz, masum vatandaşımızı teröre kurban verdik. Ortadoğu
bataklığına saplanıp kalmış, terör örgütlerinin hedefi halin gelmiş ve
çözüm üretilemeyen bir noktada bulunan ülkemize bir an önce barış,
kardeşlik ve huzurun gelmesini diliyoruz. .

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası olarak, tüm terör eylemlerini
kınıyor, lanetliyor, huzur ve güvenliğe duyduğumuzu acil ihtiyacımızı
işaret etmek istiyoruz. Patlayan bombaları, katliamları, ölümleri
kaderimizmiş gibi benimseyemeyiz, alışamayız. Türkiye‘yi saran terör
dalgaları mutlaka durdurulmalıdır. Teröre teslim olmamak,
alışmamak, ölümleri kanıksamamak, insanı, yaşamı, barışı, toplumsal
refah ve huzuru savunmak yurttaşlık görevimizdir.

Tüm meslektaşlarımızın yeni yılını kutluyor, yeni yılda barış, kardeşlik
ve huzur getirmesini diliyoruz.

FMO Yönetim Kurulu



TBMM tarihine maalesef bir “KARA” gece eklenmiştir…             
18 Kasım 2016

• 17 Kasım 2016 gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Türk
Ceza Kanunu’na ek madde koyulması ile ilgili yapılan oturumda, son
dakikada AKP Milletvekilleri tarafından, görüşülmekte olan Kanun
Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi teklif
edilmiştir: ”Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden
olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar
suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza
açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın
infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde
evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm
açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın
infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren
veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine
veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir”
18 yaşının altında olan kişiler kanunlarımız gereğince “ÇOCUK” tur. Bir
kız çocuğunun, kendisine tecavüz eden kişi ile “namus” adı altında
evlendirilmeye çalışılması KABUL EDİLEMEZ!
Çocuk gelinler KABUL EDİLEMEZ! Tecavüz ve cinsel istismar, sapık ve
cani kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu suçun affedilmesi ve
görmezden gelinmesi KABUL EDİLEMEZ! Hiç bir sebep, olay veya kişi
bu suçu değiştiremez ve affedemez! Bu konuda af veya ceza indirimi
hangi sebeple olursa olsun, KABUL EDİLEMEZ!
Tecavüze uğrayan çocuklarımızı, kızlarımızı, yavrularımızı bir köle ve
kurban haline getirecek olan, çocuk istismarının önünü açacak olan ve
evlenme adı altında yapılan sapıklığı meşru kılacak olan bu ek madde
önerisini kesinlikle REDDEDİYOR VE KABUL ETMİYORUZ!
Bir hukuk devleti olan Ülkemizde, kahvaltı haberlerinde artık bunun
gibi öneriler ve haberler DUYMAK İSTEMİYORUZ! Buna yol açan ve bu
öneriyi sunan milletvekili ve bakanlarımızı da ŞİDDETLE KINIYORUZ!
Cumhuriyetimizi temellerinin atıldığı Yüce TBMM’nin tarihine bir kara
leke, bir kara gece olarak geçen bu önerinin bir an önce GERİ
ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ!

FMO Yönetim Kurulu
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Odamız ülkemizde gelişen olaylara tepkisiz kalmayıp   
konular hakkındaki görüş ve önerilerini Basın 
Açıklamaları yaparak kamuoyu ile paylaşmıştır.
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TERÖRÜ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ !!!

10 Aralık 2016 tarihinde saat 22:30`da İstanbul Beşiktaş`ta çevik
kuvvet polislerini hedef alan, hain ve alçak, bombalı araç ve canlı
bomba terör saldırılarında, 36 polis ve 8 sivil vatandaşımız şehit oldu.
15`i yoğun bakımda olmak üzere 155 vatandaşımız
yaralandı.Türkiye`nin bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine, barış ve
huzur içinde kardeşçe bir arada yaşama iradesine yönelik olarak,
güvenlik güçlerine ve sivil insanlara karşı, alçakça ve hunharca
gerçekleştirilen, bu hain terör saldırısını yapanları ve saldırının
arkasındaki karanlık güçleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu
saldırılar ülkemizin ve milletimizin birliğini ve bütünlüğünü
bozamayacak, teslim alamayacak ve yıldıramayacaktır.

Fizik Mühendisleri Odası olarak bir kez daha, nereden gelirse gelsin
terörün her türlüsünü lanetliyor, ülkemizin ve milletimizin birlikteliğini
kimsenin yıkmasına izin veremeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
Saldırıda hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
XXX. Dönem Yönetim Kurulu
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Odamız, Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek
Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi(HİSAM) ile 4 Kasım 2016
tarihinde III. İs Sağlığı ve Güvenliği Fiziksel Etkenlerde Risk
Değerlendirilmesi Sempozyumu Beytepe Kampüsünde, Mehmet Akif
ERSOY salonunda 150 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sempozyum HİSAM
müdürü Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekanı Özcan Y. GÜLSOY, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Pınar BIÇAKCIOĞLU,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan ŞENCAN , Hacettepe
Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Cemal GÜZEL ve Yönetim Kurulu
Başkanımız Dr. Abdullah ZARARSIZ’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

III. İs Sağlığı ve Güvenliği Fiziksel Etkenlerde Risk 
Değerlendirilmesi Sempozyumu

Sempozyumda toplam üç oturumda 11 çağırılı konuşmacının
sunumlarıyla devam etti, Doç. Dr. Pınar BIÇAKÇIOĞLU ve Doç. Dr. Şeyda
ÇOLAK’ın Değerlendirme oturumu ile kapandı.
Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Sempozyumun Sonuç Bildirgesi

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası (FMO) ve H. Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Uygulama Merkezi (HİSAM) işbirliği ile düzenlenen “III. İş
Sağlığı ve Güvenliği - Fiziksel Etkenlerde Risk Değerlendirme”
sempozyumu, 04 Kasım 2016 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi
Mehmet Akif ERSOY Salonu’nda yaklaşık 150 kişinin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.

Sayı: 31 * Kasım – Aralık *2016

Sempozyum Gerçekleştirdik
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Sempozyumu destekleyen kuruluşlar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı da bulunmaktadır.

Sempozyum; Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, Dr. Abdullah Zararsız, Prof. Dr. Özcan
Y. Gürsoy, Tarkan Alpay ve Prof. Dr. Cemal Güzel’in açılış konuşmaları ile
başlamıştır. Daha sonra, sempozyumun program akışına uygun olarak;
Furkan Kahraman, “Çalışma Hayatında Risk Değerlendirmesi Temel
Kavramlar, Yasal Düzenlemeler”, Prof. Dr. Yücel Demiral, “İş Hijyeni
Uygulamalarında Risk Değerlendirmesinin Önemi”, Dr. Rahime Kaçmaz,
“Gezici İSG Araçları Genelgesi ve Uygulamaları”, Dr. Bülent Gedikli, “ÇSGB
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
Çalışmalarında Sağlık Boyutu ile Risk Değerlendirmesi”, Meltem Mete
Kılıç, “İSG Uzmanı İSGÜM Faaliyetlerinden Laboratuvar Yetkilendirme”,
Dr. Sibel TÜRKEŞ ve Okan ŞAR, “İyonlaştırıcı Radyasyon Bulunan İş
Yerlerinde Risk Değerlendirmesi”, Doç. Dr. Alp Oral Salman, “İyonlaştırıcı
Olmayan Radyasyon Bulunan İş Yerlerinde Risk Değerlendirmesi”, Doç.
Dr. Ersin Kayahan, “Lazer Kullanılan İş Yerlerinde Risk Değerlendirmesi”,
Hüseyin Sezek, “İş Yeri Ortamlarında Gürültü ve Risk Değerlendirmesi”,
Barış Konuklar, “İş Yeri Ortamlarında Titreşim ve Risk Değerlendirmesi”,
Koray Dağver, “İşyerinde Termal Koşullar ve Aydınlatma Şartları için Risk
Değerlendirilmesi” konularında sözlü sunumlarını yapmışlardır.
Sempozyum, Doç. Dr. Pınar Bıçakçı ve Doç. Dr. Şeyda Çolak’ın yürüttüğü
genel değerlendirme oturumu ile sonlanmıştır.

Sempozyuma, üniversite, kurum ve kuruluşlardan birçok katılımcı ve
öğrenci yoğun ilgi göstermiştir. Sempozyumun sonunda yapılan
değerlendirme toplantısında, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Fiziksel
Risk Etkenlerinin, diğer risk etkenleri arasında çok önemli bir yere
sahip olduğu ve irdelenmesi gerektiği genel görüşü benimsenmiştir.

Sayı: 31 * Kasım – Aralık *2016
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Gündelik hayatta iç içe yaşadığımız birçok fiziksel risk etkenleri (gürültü, iyonize
ve iyonize olmayan radyasyon, aydınlatma, termal konfor, titreşim, lazer, vb.)
hakkında teorik, uygulamalı ve mevzuata yönelik çok önemli bilgilendirmeler en
yetkili kişilerce açıklanmıştır.

Güvenlik kültürünün ve toplumsal farkındalığın önemi üzerinde durulmuş, İSG
konusunda çok önemli olan haklar - ödevler konuları ayrıntılı olarak
irdelenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerince, her bir
fiziksel risk etmeninin ayrı birer sempozyum konusu olması gerektiği ve bu
konuda yapılacak tüm çalışmalara destek verecekleri belirtilmiştir. İş güvenliği
uzmanlarının eğitimi için hazırlanmış program, konuya uygulamaların
içerilmesi gerektiği sektörel açıdan yaklaşmamaktadır. Farklı eğitim ve
uzmanlık dallarında mühendis, mimar ve teknik elemanlara, aynı eğitim
programının uygulanması etkili bir çözüm değildir her sektörün ihtiyacına
uygun iş güvenliği eğitimi verilmeli, üniversiteler de dahil olmak üzere bu
eğitimi destekleyebilecek meslek odaları da işin içine dahil edilmesi konusu
vurgulanmıştır.

Doç. Dr. Şeyda ÇOLAK                         Dr. Abdullah ZARARSIZ 
Düzenleme Kurulu Baş. Düzenleme Kurulu Baş.

Ülkemizde hazırlanan yıllık iş kazası istatistikleri, istatistiksel çalışma ve iş
kazalarının nedenlerini anlamaya yönelik araştırma yapmak için yetersiz
kalmaktadır. Bu eksiklik, konu ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
önünde ciddi bir darboğaz oluşturmaktadır. İstatistiklerin sağlıklı ve güvenilir
olması için gerekli önemin ve gayretin gösterilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. İş
hijyeni laboratuvarların sayısının ve bu konuda çalışan uzman sayısının
artırılmasının önemi üzerinde durulmuştur. İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun
günlük uygulamaları hakkında genel bir başka değerlendirme de tüm
dinleyicilerin katılımı ile yapılmıştır. Bu tür sempozyumların sayısının
arttırılmasının olumlu olacağı görüşü benimsenmiştir.

Sayı: 31 * Kasım – Aralık *2016



Yapı Malzemelerinde Radyasyon

Fizik Yüksek Mühendisi, Radyasyon Fizikçisi Dr. Yüksel ATAKAN’ın yapı 
malzemelerinde radyasyon konulu yazısı aşağıda sunulmuştur.

İstanbul 3.Havalimanında kullanılacak yerli mermerde yüksek
radyoaktivite iddiası ve yurt dışından mermer getirilmesi ne derece
doğru?

Bir yandan döviz tasarrufu istenirken, öte yandan radyoaktivitesi belki
çok daha yüksek olabilecek binlerce ton mermerin yurt dışından
getirilmesi eğer gerçekleşirse, bu, büyük miktarda dövizin gereksiz yere
yurt dışına çıkışı olacak. TAEK’in durumu inceleyeceği, kullanılacak yerli
ve yabancı kaynaklı mermerde radyoaktivite ölçümlerinin yapılacağı ve
durumun açıklığa kavuşacağı beklenir. Yüksel Atakan, Dr. Radyasyon
Fizikçisi, Almanya, ybatakan@gmail.com 15 Aralık 2016 günü medyada
kısaca şöyle bir haber yer aldı /1/: ‘İstanbul'da inşaatı devam eden 3.
havalimanında yerli mermer ya da Türk doğal taşı kullanımı için yürütülen
çalışmalar boşa çıktı. Bazı ithalatçı firmaların "Türk taşında radyasyon
yüksek" diye başlattığı ileri sürülen lobinin etkili olduğu iddia edildi.
Projede Çin ya da Brezilya taşlarının kullanılacağı ileri sürülüyor. İstanbul
Mermerciler Derneği: Böyle projelerde yerli ürün olmalı diyor.

Yazının devamı için bağlantıyı kullanınız.

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/Yerli-mermerde-
radyoaktivite-Atakan-GENIS-211216.pdf
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Orta Doğu Parçacık Hızlandırıcısı (Particle Accelerator) SESAME Uluslararası 
Yeni Siklotronu (Synchrotrons) Deneysel Bilim ve Uygulamaları Merkezi 
Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi , Fizik Mühendisleri Odası (canguzel.taner@gmail.com)

Parçacık fiziği ya da yüksek enerji fiziği maddenin oluştuğu kütleli parçacıklar ve kütlesiz
fotonların yapı taşlarını derinliğine araştıran fiziğin çok önemli bilim dallarından biridir.
Gerçekte modern parçacık fiziği çalışmaları elektronlar , protonlar ve nötronlar ’dan ibaret
atomaltı parçacıkları üzerine odaklanmıştır. Baryonlar olarak adlandırılan kompozit parçacıklar
sınıfından protonlar ve nötronlar ise kuarklar ‘dan meydana gelmektedir. Fotonlar , nötrinolar
ve müonlar ile kaynağı bilinmeyen egzotik parçacıklar ‘da radyoaktif bozunma ve saçılma
prosesleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Orta Doğu Uluslararası Parçacık Hızlandırıcısı Tesisi
(International Centre for Synchrotron-Light for Experimental Science Applications in the Middle
East) kısaca SESAME olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası SESAME yatırımı asil üyeleri İran,
İsrail, Filistin, Bahreyn, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Pakistan, Ürdün ve Türkiye’dir.
Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Kuveyt, Portekiz, Rusya Federasyonu, İsveç,
İsviçre, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri SESAME gözlemci üyeleri statüsündedir.
Milletlerarası SESAME bilimsel yatırım projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim,
Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO)
desteği altında Uluslarası Atom Enerjisi Ajansı ( IAEA) temsilcisi de Orta Doğu hızlandırıcı projesi
yürütme konseyi toplantılarına katılmaktadır. Ülkemiz SESAME parçacık hızlandırıcısı projesi
faaliyetleri ve ulusal koordinasyonu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu - TAEK tarafından
yürütülmektedir. Bu yazıda yüklü yüksüz ve kütleli kütlesiz parçacıkların karakteristikleri,
hareketleri ile davranışlarının bilimsel araştırılması için Ürdün Başkenti Amman çevresinde yer
alan Allan kentinde işletilmesi çok yakın olan Orta Doğu üçüncü nesil siklotron kompleksi
(synchrotron light source) projesi çalışmaları ele alınmaktadır.
Başşehir Amman’ın 30 km kuzey batısındaki tepelere Parçacık Hızlandırıcı Merkezi (SESAME)
kurulması çağımızın uluslararası mucizevi bilimsel diplomasi başarısı kabul edilmektedir. Siyasi
olarak dünyanın en kritik politik hızlandırıcı tesisi sayılan SESAME yaklaşık 20 yıllık bir sürece
dayanmaktadır. Orta Doğu hızlandırıcı kompleksi projesi yatırımının gecikmesi ise günümüz
koşullarında makul karşılanmaktadır. Dokuz üyeli SESAME projesi içerisinde ciddi siyasi
anlaşmazlıkları süregelen üç ülke İsrail, İran ve Filistin bulunmaktadır. Diğer SESAME asil üyeleri
içinde Türkiye tarafından tanınmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de birlikte yer almaktadır. Diğer
ülkeler Bahreyn, Mısır, Pakistan ve Ürdün katılımı ile yürütülen elektron siklotronu SESAME tipi
hızlandırıcı makinesi çalıştırılması periyoduna henüz gelinmektedir. Birinci elektronlar hızlandırıcı
tesisinin 133 metrelik daire çevresi turlarını Aralık 2016 sonu itibariyle tamamlaması
beklenmektedir. Elektron siklotronları, proton siklotronları sınıfından olan örneğin, İsviçre Geneva
kentinde kurulu Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (Large Hadron Collider – LHC) tesisine kıyasla daha
küçük
boyutludur. Global elektron hızlandırıcıları fiziğin ileri düzeyli araştırmaları yerine daha ziyade
materyal yapısı çalışmaları üzerine odaklanmaktadır. Dev magnetler ile çevrili ortamda hareket
eden elektronlar, kızılötesi (Infrared) elektromanyetik ışınlardan X – ışınlarına kadar uzanan çeşitli
frekanslı ve dalga boylu radyasyonlar yayımlamaktadır. Böylece küresel elektron hızlandırıcısı
kompleksleri, metal araştırmaları kadar biyolojik doku incelemeleri de yapabilmektedir. Diğer
mevcut parçacık hızlandırıcı tesislerine nazaran siklotron radyasyonu (synchrotron radiation)
yoğun olması hasebiyle araştırmacılar çok daha küçük numunelerden oldukça hızlı veri toplama
imkȃnı yakalamaktadır. Ayrıca, radyasyonların giriciliği, diğer bir deyimle, ışınların madde içinde
derinlere nufüz etme yeteneğinin yükseklere ulaşması da materyallerin ayrıntılı özelliklerinin
incelenmesi çalışmalarını olası kılmaktadır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A7ac%C4%B1k_h%C4%B1zland%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_accelerator
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Yandaki fotoğrafta Orta 

Doğu Uluslararası

SESAME Tesisi

görüntülenmektedir. 

Kaynak: The Economist Dergisi

Dünya genelinde yaklaşık 60 adet elektron siklotron tesisi işletilmesi sürdürülmesine rağmen

SESAME kompleksi gibi çağdaş Nükleer Araştırma Merkezi Orta Doğu’da ilk kez faaliyete

geçmektedir. Küresel siklotron tesisleri maliyetleri yüksek olmasına karşın SESAME nükleer

kompleksi maliyeti nispeten düşük düzeylerde kalmıştır. Örneğin, takribi on yıl önce açılan

İngiltere Diamond Light Source tesisi kurulum maliyeti 260 milyon pound (330 milyon dolar)

iken SESAME nükleer makinesi maliyeti ise sadece 79 milyon dolar olmuştur. Ürdün’de

çalışanların maliyetlerinin İngiltere’ye kıyasla düşük seviyelerde seyretmesi de kuşkusuz

SESAME tesisinin ucuzluğu yönünde önemli bir rol oynamıştır. Diğer taraftan, SESAME

kompleksinin daha büyük amaçlara yönelik bir nükleer proje nitelikleri taşımaması da

maliyetler üzerinde etki sağlamıştır. Bununla beraber SESAME nükleer projesi tasarımcılarının

yeteneği hızlandırıcı tesisi maliyetinin azaltılması açısından ciddi ölçüde katkı temin etmiştir.

Söz konusu SESAME projesi kurulmasına dair bilimsel görüşlerin ortaya atılması uzun yıllar

öncesine kadar uzanmaktadır. Nobel Fizik Ödülü (Nobel Prize in Physics) kazanan

Pakistanlı Kuramsal Fizikçi Prof Dr Abdus Salam, 25 yıl öncesi Orta Doğu’da bir siklotron

tesisi kurulması gerekliliğini vurgulamıştır. Fizikçiler Prof Dr Herman Winick ve Prof Dr

Gustav-Adolf Voss ise BESSY I makinesi ile donanımlarının tamamen sökülmesi, taşınması

ve yeniden montajı fikrini önermiştir. Böylece, ihtiyaç fazlası ve bir başka yere gönderilmesi

mümkün global siklotron hızlandırıcısı varlığı da ortaya çıkarılmıştır. Fizik bilim insanları

Winnick – Voss ortak önerisi ise 2002 yılında rafa kaldırılmış ve Orta Doğu’da sıfırdan

başlamak üzere çok daha güçlü siklotron elektron kompleksi kurulması tezi öne çıkmıştır.

Bununla beraber 1999 yılında sökülen BESSY I makinesi komponentleri SESAME projesi

içeriğinde varlığını halen sürdürmektedir. Şöyle ki elektronlar SESAME tesisi ana halkası

içinde tüm enerjileri ile hızlandırılmadan önce tekrar montajı gerçekleştirilen BESSY I makinesi

parçaları sayesinde elektronların başlangıç enerjisine takviye güç sağlanmaktadır. SESAME

Projesi Konseyi Başkanı Prof Dr Sir Christopher Llewellyn Smith, sağlanan ilave güç ile

birlikte hızlandırıcı yatırımı maliyeti kapsamında takribi 4 milyon dolar tasarruf yapıldığını ifade

etmektedir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya ve İsviçre tarafından

siklotron nükleer tesisleri komponentleri de SESAME projesine bağışlanmıştır. Düşük maliyetli

SESAME nükleer tesisine temin edilen finansal kaynakların bölgede hüküm süren politik

anlaşmazlıklara aktarılması ihtimali yatırımın başarısını gölgeleyecek faktörler arasında

sayılmaktadır. Tüm dokuz Orta Doğu Parçacık Hızlandırıcısı projesi üyesi, yatırıma farklı

düzeylerde yıllık finansal katkılar yapılması hususunda uzlaşmıştır. Bankalar İran kökenli mali

işlemleri, söz konusu ülkeye yönelik olan ABD ekonomik ambargosu ve finansal yaptırımları

kaygısı ile reddetmektedir. Her şeye rağmen toplam 48 milyon dolar mali katkı proje

üyelerinden sağlanmıştır. Avrupa Birliği AB, bir bölümü Avrupa Nükleer Araştırmalar

Merkezi (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - CERN) tarafından kullanılmak

üzere 10 milyon dolar düzeyinde fon yardımında bulunmuştur. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı

(Large Hadron Collider – LHC), AvrupaS
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CERN Organizasyonu tarafından işletilmektedir. Ayrıca, CERN Kuruluşu SESAME nükleer kompleksi
ünitelerini çevreleyen magnetlerin tasarımı, yapımı ve denetimi çalışmalarını da yürütmektedir. Öte yandan
SESAME yatırımı proje yürütücüleri, hızlandırıcı tesisi işletme giderlerinin azaltılması, dizginlenmesi, kontrol
ve denetim altına alınması bağlamında siklotron kompleksinin elektrik temini için doğa dostu yenilenebilir
enerji kaynakları (renewable energy) YEK tabanlı güneş enerji santrali GES sistemi kurmayı planlamaktadır.
Böylece SESAME nükleer tesisi, gücünü karbonsuz YEK menşeli elektrik enerjisi ünitelerinden sağlayan
dünyadaki ilk hızlandırıcı kompleksi ünvanını kazanacaktır. Projede siklotron mühendisliği dalında
uzmanlaşmış tecrübeli araştırıcılar birlikte çalışmaktadır. Örneğin, 1994 – 1998 yılları arasında CERN Genel
Direktörü olan aynı zamanda halen SESAME Konsey Başkanı Prof Dr Sir Christopher Llewellyn Smith,
küresel parçacık hızlandırıcıları hakkında bilgi ve deneyim sahibidir. 2017 yılında SESAME Konseyi Yönetim
Kurulu Başkanlığını devralacak olan Prof Dr Rolf-Dieter Heuer ise yine 2009 – 2015 yılları arasında CERN
Genel Direktörlük görevini yürütmüştür.

SESAME elektronları 2.5 milyar elektron-volt enerjili olup, elektron-volt birimleri özellikle tesislerdeki
olayların tanımlanması ve tariflenmesi yönünde kullanılmaktadır. Bir elektron-volt, elektronun 1 voltluk
elektrik potansiyel farkı katetmek suretiyle kazandığı kinetik enerji miktarıdır. Bu bağlamda Uluslararası
SESAME Nükleer Tesisi çerçevesinde erişilen elektronların enerjisi çok büyük olarak tanımlanmaktadır.
Dünyanın en önemli teorik fizikçisi Albert Einstein’ın ünlü E = mC2 denklemine uygulanması halinde SESAME
halkası etrafında dönen elektronların kütlesi, durgun kütlesine kıyasla 5000 kat daha ağır olacağı
hesaplanmaktadır. E = mC2 formülünde E elektron enerjisini m elektron kütlesini C ise ışık hızını temsil
etmektedir. Elektronlar tarafından üretilen radyasyonlar da X – ışınları kristalografi (X-ray crystallography)
benzeri olayların incelenmesi yönünde ışın demetleri – ışın hatları (beamlines) oluşturmak için tesisin
muhtelif yerlerinde faydalı olmaktadır. SESAME kompleksinde iki ışın hattı açılacaktır. Bir ışın hattı kanalıyla
kızılötesi (Infrared) ışık bir mikroskoba gönderilecektir. Diğer ışın hattı vasıtasıyla ise X – ışınları organik ve
inorganik numuneler içerisinden geçirilecektir. Gelecek üç yıl içinde maliyeti 15 milyon dolar olan iki ışın
hattı daha kurulması planlanmaktadır. SESAME elektron hızlandırıcısı kompleksi teorik olarak en az 20 ışın
hattı açılacak biçimde tasarlanmıştır. Bir ışın hattı bilhassa eski ve tarihi eserlerin analizi çalışmalarında
kullanılacaktır. Örneğin, siklotron ışını (synchrotron radiation) da gözler önüne serilmesi çok hassas süslü
yazıların okunması için yararlı olmaktadır. Bununla beraber SESAME projesinin çekiciliği sadece ışın
hatlarından kaynaklanmamaktadır. Proje bölgedeki gruplara çok yoğun iş yükü de getirmektedir. Ayrıca
proje, Orta Doğu bilim insanlarının bir araya gelmesi olası tarafsız bir siyasi zemin ve kaygısız politik ortam
hazırlamaktadır. SESAME kullanıcıları komitesinde yer alan Tel Aviv Universitesi (Tel Aviv University)’nden
Dr Roy Beck, herkes tarafından konuşulan küresel dil olan bilim dili ile anlaştıklarını vurgulamaktadır.
Siklotronlar (synchrotrons) kanalıyla üretilen son derece yüksek radyasyona ulaşmak için bazı araştırıcılar
dünyayı bir baştan bir başa geçmek zorunda kalmaktadır. Orta Doğu’dan gelen bilim insanları açısından ise
nükleer tesislerin ziyaret edilmesi karmakarışık vize zorlukları çıkarılmak suretiyle çok sıkıntılı hatta imkȃnsız
bir konumda bulunmaktadır. Sonuçta, Orta Doğu bilim insanları günümüzde kendi topraklarında kurulan
siklotron tesisi sayesinde Batı dünyasının göçmen büroları kontrolü rahatsızlıkları ve sıkıntılarından bir nebze
kurtulmaları muhtemel görülmektedir.

Kaynaklar:
-Atom, Radyoaktivite, Radyoizotoplar ve Radyasyon Çeşitleri, Ahmet Cangüzel Taner FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2008.
-Evren, İnsan ve İyonlaştırıcı Radyasyonlar, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2010.
-Yeni Kuşak Radyasyon Teknolojileri Uygulamaları ve Kobalt-60 (Co-60) Gama Işınlama Tesisleri, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı
Bilgiler, 2010.
-Nükleer Füzyon Enerjisi (Nükleer Kaynaşma Birleşme Enerjisi) Termonükleer Füzyon Santralleri, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı
Bilgiler, 2011.
-Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Kapsamında Güneş Kökenli Nükleer Füzyon Enerjisi
Güç Üretimi Amaçlı Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü ITER, AhmetCangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 
2014.
- İnovasyona Dayalı Yeni Nesil Stellarator Termonükleer  Füzyon Makinesi ve 
Yenilikçi Tokamak Füzyon Enerjisi Reaktörü Arasındaki Teknolojik Rekabet, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015.
-Ürdün, Suudi Arabistan, BAE, Güney Afrika, Almanya, Meksika, Brezilya, Peru, Amerika, Çin ve Hindistan YEK Menşeli Solar Enerji Santralleri 
Yatırımları, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2016.
-The Economist Dergisi,  (24 Aralık 2016 – 06 Ocak 2017).
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H.Ü. Fizik Mühendisliği Öğrencileri İle Buluşma

Bölüm Başkan yardımcıları Sn. Prof. Dr. Leyla YILDIRIM ve Yrd. Doç. Dr. Emre
TAŞCI’ nın daveti üzerine Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah ZARARSIZ,
birinci sınıf öğrencilerine, mesleğimiz, Odamız ve faaliyetleri hakkında
bilgilendirme yapıp öğrenci üyeliği konusunda öğrencilerin odaya üye olmaları
ve oda ile ilişkilerini geliştirmeleri için yapılması gerekenler aktarıldı.
Ayrıca, öğrencilerin staj, mesleki konularda bilgilendirmeler kapsamında
üyelerimizin konferans verebileceği, projelerinin destekleneceği ve talep
olması durumunda farkındalık yaratmak adına kursların düzenleneceği
belirtildi. Bu tür buluşmalar önümüzdeki dönem de planlanacaktır.

Odamıza kayıtlı Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik
Mühendisliği öğrencileriyle 13.11.2016 tarihinde kahvaltılı öğrenci üye
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Dr.
Abdullah ZARARSIZ ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hasan KARAKUŞ ve toplam
35 öğrenci katılmıştır.

Öğrenci üyelerimiz İle Kahvaltı

Toplantı kapsamında yeni öğrenci üyelerimiz ile tanışma, üye olmayan
bölüm öğrencileriyle iletişimin kurulması önümüzdeki süreçte yapmayı
düşündüğümüz etkinlikler anlatılmış, öğrencilerin önerileri dinlenmiştir.
Ayrıca öğrencilerin oda faaliyetlerine etkin olarak katılım sağlamaları
konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur önümüzdeki aylarda bu tür
toplantıların tekrarlanması kararlaştırılmıştır.

Odamız İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan “FMO İstanbul Şub
e_Bülten” yayınlanmıştır. Mesleğimize katkı sunacağına inandığımız bu
çalışmanın önümüzdeki süreçte de yeni sayılar ile devam edeceği inancıyla
Şube yönetim Kurulunu kutluyor, başarılar diliyoruz. Bülten’e ulaşmak için
bağlantı sayfasını kullanabilirsiniz.
http://www.fmo.org.tr/haberler/fmo-istanbul-sube-e-bulteni/

FMO İstanbul Şubesi e-Bülteni

Sayı: 31 * Kasım – Aralık *2016

http://www.fmo.org.tr/haberler/fmo-istanbul-sube-e-bulteni/
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Ziyaret  
23 ARALIK

Ankara Üniversitesi öğrenci üyelerimiz Sarayköy Nükleer Araştırma ve 
Eğitim Merkezini ziyaret ettiler.

Odamız tarafından Ankara Üniversitesi öğrenci üyelerimize yönelik 20
Aralık 2016 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer
Araştırma ve Eğitim Merkezine teknik bir gezi düzenlenmiştir.

Geziye 24 öğrenci katılmıştır ve Fizik Mühendisliğinde okuyan
arkadaşların çalışma ortamını ve koşullarını gözlemlemeleri, iş ortamını
tanımaları amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu teknik gezinin
öğrenci üye arkadaşlarımıza çok faydalı olduğuna dair geri bildirimler
alınması Odamız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Talep olması
durumunda önümüzdeki günlerde öğrencilerimizden gelecek talebe
göre bu tür teknik gezilerin organizasyonunda yardımcı olacağımızı
ifade etmek istiyoruz.
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ODAMIZIN 2017 YILI AJANDASI 
ÇIKTI…

Odamızın 2017 yılı Ajandası çıkmıştır. Ajanda 
almak isteyenler üyelerimiz  Odamız Genel 
merkezinden ücretsiz olarak temin edebilirler.

FMO Yönetim Kurulu

http://www.fmo.org.tr/haberler/haber-233/print/
http://www.fmo.org.tr/haberler/haber-233/print/
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/IMG-20161220-WA0009.jpg
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/IMG-20161220-WA0009.jpg
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NGS İçin Öğrenci Alımı
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Rusya, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi ardından 2017’de yeniden Türk
öğrenci kabul etme kararı aldı. Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırma
Üniversitesi (MEPhI) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oleg Nagornov, Akkuyu
Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) görevlendirilmek üzere gelecek yıl
Türkiye’den 100 öğrencinin daha eğitime kabul edileceğini açıkladı. Haberin
detaylarına bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
http://www.enerjigunlugu.net/icerik/20684/rusya-nukleer-egitim-icin-
yeniden-turk-ogrenci-kabul-edecek.html#.WD_AR7KLSM8

Odamızın da desteklediği ve Düzenleme Kurulunda görev aldığı A.Ü.
Nükleer Bilimler Enstitüsü tarafından 20-21 Şubat 2017
tarihlerinde “Turkey-Ukraine Nuclear Education Cooperation Workshop”
isimli bir çalıştay düzenlenecektir. Haberin detaylarına bağlantı aracılığıyla
ulaşabilirsiniz.
http://meetings-nbe.ankara.edu.tr/

Çalıştay

Bir nükleer güç santralı (NGS), ‚normal çalışma‘ süresince elektrik üretirken,
olabileceği varsayılan, en büyük bir kaza‘ durumunda, santralın halka
radyasyon etkisinin en az düzeyde kalması göz önünde bulundurularak
santralın projesi ve yapımı gerçekleştirilmek zorundadır ki bu „Radyasyon
Güvenliği’ koşulunun yerine getirilmesidir. Radyasyon güvenliğinin esas
alındığı projelendirme ve yapım koşulları, ülkemizde yapılacak Akkuyu ve
Sinop NGS‘ları için de öngörülüyor.
Yazının devamı için: http://www.fmo.org.tr/haberler/haber-226/

“Nükleer Santrallarin, Baz İstasyonlarının, Trafoların yaydıkları Radyasyonun
Sağlımıza Etkileriyle İlgili Çelişkili Uzman Görüşleri, Hangi Uzmana
Güveneceğiz ?” başlıklı yazısına bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
http://www.fmo.org.tr/haberler/haber-231/

Dr. Yüksel Atakan’ın Yazıları

Sayı: 31 * Kasım – Aralık *2016

http://www.enerjigunlugu.net/icerik/20684/rusya-nukleer-egitim-icin-yeniden-turk-ogrenci-kabul-edecek.html#.WD_AR7KLSM8
http://meetings-nbe.ankara.edu.tr/
http://www.fmo.org.tr/haberler/haber-226/
http://www.fmo.org.tr/haberler/haber-231/
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Akustik  Kursları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 06-07 Ekim
2016 tarihinde 1 kişinin katılımıyla İstanbul Şubemizde A-1 Tip Temel
Eğitim ve Saha Ölçümleri sertifika programı; 01-05 Aralık 2016 tarihinde 13
kişinin katılımıyla İstanbul Şubemizde A2- Tip Mühendislik Akustiği sertifika
programı yapılmış olup kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara
“Sertifika” diğer katılımcılara ise “Katılım Belgesi” verilmiştir. Eğitim talep
olması halinde tekrarlanacaktır.
Bilgi için: http://www.fmo.org.tr/cevresel-gurultu-akustik-kurslari/

Radyasyondan Korunma Kursları
Odamız tarafından 24 – 27 Aralık 2016 tarihinde toplam 1 kişinin katılımıyla
Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma Kursu, 24 – 27 Aralık
2016 tarihinde 5 kişinin katılımıyla Endüstriyel Radyografide Radyasyondan
Korunma Kursu, 24 – 27 Aralık 2016 tarihinde toplam 5 kişinin katılımıyla
Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma Kursu gerçekleştirildi. Kursa
katılanlara Odamız tarafından katılım belgesi verildi.

Önümüzdeki günlerde Odamız tarafından Endüstriyel
Uygulamalarda Radyasyondan Korunma , Endüstriyel
Radyografide Radyasyondan Korunma ve Tanısal
Radyolojide Radyasyondan Korunma kursları
gerçekleştirilecektir.
Ayrıca bir günlük radyasyondan korunma kursları da
gerçekleştirilmektedir. Bilgi için:
http://www.fmo.org.tr/radyasyondan-korunma-
kurslari/

Optik ve Optik Sistemler Tasarımı 

Mesleğimizin uzmanlık alanlarından olan Optik ve Optik
Sistemler Tasarımı kursumuz Genel Merkezimiz
tarafından 14,15,17 Aralık 2016 tarihinde 8 kişinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kurs sonunda başarılı
katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

Kurslar önümüzdeki aylarda tekrarlanacaktır.

Sayı: 31 * Kasım – Aralık *2016

http://www.fmo.org.tr/cevresel-gurultu-akustik-kurslari/
http://www.fmo.org.tr/radyasyondan-korunma-kurslari/
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Adı Soyadı Okul Bölüm

2230 Sabri Eren Ermağan
İstanbul Teknik 

Üniversitesi Fizik Mühendisliği

2231 Teoman Sevinç
İstanbul Teknik 

Üniversitesi

Matematik

Mühendisliği
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YENİ ÜYELERİMİZE MESLEK 

HAYATLARINDA BAŞARILAR 

DİLERİZ.

Sayı: 31 * Kasım – Aralık *2016
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TMMOB ve Odalar Denetleme Kurulları V. Çalıştayı 12 Kasım 2016
tarihinde İMO Rüştü Özal Salonu’nda gerçekleştirildi.
alıştayda, TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Nurten Çağlar Yakış “Son yasa
ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, aleyhimize açılan davalar, açtığımız
davalar ve sonuçları, bakanlıklar-maliye denetlemeleri” konulu bir
sunum, TMMOB Mali Müşaviri Vehbi Turhan da “Yeni mali yasa ve
yönetmeliklerin getirdiği yükümlülükler, bakanlık mali denetimleri”
konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sayı: 31 * Kasım – Aralık *2016

Odamızdan Sn. Gönül Buyan’ın katıldığı
toplantıda odalarında yaşanan
gelişmelerle ilgili bilgilendirme sonrası,
soru-cevap ve kapanış
değerlendirmesiyle toplantı sona erdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı 
"Birlik Haberleri"nin Eylül-Ekim 2016 dönemini içeren 170`inci 
sayısı çıktı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Kasım 2016 tarih 29884 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı.

TMMOB ve odaları denetleme kurulları V. çalıştayı düzenlendi.
Odamız Denetleme Kurulu üyeleri Sn. Oğuz PERVAN ve İbrahim
KAYHAN’ın da katıldığı çalıştaya ilgili ayrıntılı haber için bağlantıyı
kullanınız.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-odalar-denetleme-
kurullari-v-calistayi-duzenlendi

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emin Koramaz, 2-3 Kasım 2016
tarihlerinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen Bilirkişilik
Kanun Tasarısına ilişkin 22 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
http://www.fmo.org.tr/haberler/tmmob-yonetim-kurulu-baskani-emin-
koramazdan-basin-aciklamasi/

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-odalar-denetleme-kurullari-v-calistayi-duzenlendi
http://www.fmo.org.tr/haberler/tmmob-yonetim-kurulu-baskani-emin-koramazdan-basin-aciklamasi/


B
İZ

E
 U

L
A

Ş
IN

 

GENEL MERKEZ 

Dr. Abdullah ZARARSIZ 

Y.K. Başkanı 

fmo@fmo.org.tr 

İSTANBUL ŞUBE 

Alper MERTOĞLU

Şube Y.K.Başkanı

fmoist@fmo.org.tr 

ADANA İL TEMSİLCİLİĞİ

Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE 

İl Temsilcisi 

ufuk@cu.edu.tr 

GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ

Prof. Dr. Necmettin YAZICI 

İl Temsilcisi 

yazici@gantep.edu.tr 

MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ

Umut SALCAN

İl Temsilcisi

umutsalcan@gmail.com

FMO e-bülten ile ilgili fmo@fmo.org.tr adresine e-posta

gönderebilir, fikirlerinizi iletebilirsiniz.
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