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Değerli meslektaşlarımız,

Odamızın Mart ayında yapılması gereken 
32. Olağan Genel Kurulu’nun pandemi ne-
deniyle ertelenmesi sonucu 12 Eylül 2020 
tarihinde ve seçimleri de 13 Eylül 2020’de 
gerçekleştirerek 32. Dönem yeni oluşan Yö-
netim, Onur ve Denetleme kurulları göreve 
başlamıştır. 31. Dönem görev alıp da özel 
nedenleriyle 32. Dönem Yönetim Kurulu’na 
aday olmayan Sn. Burçin NEKAYA, Sn. Gü-
lin ACAROL ZİLANLI ve Sn. Mehmet BOZ-
DOĞAN’a Odamıza yapmış oldukları katkı 
ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. 

Yeni Yönetim Kurulu olarak yaşadığımız 
bu süreçte meslektaşlarımıza ve öğrenci 
üyelerimize daha iyi hizmet etmek, birlikte 
düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönet-
me anlayışı ile hazırlanan 32. Dönem Ça-
lışma Programı Yönetim Kurulu’nda kabul 
edilmiş ve web sayfamızda yayınlanmıştır.

Odamızın gelişen günün şartları ve görülen 
eksiklikler göz önüne alınarak Ana Yönet-
menliği’nde Genel Kurulda yapılan değişik-
likler Resmî Gazete’de yayımlanmak üze-
re TMMOB’ye gönderilmiştir. Ayrıca Genel 
Kurul’da alınan yetki ile Öğrenci Burs, Oda 
ve Şube Denetleme Yönetmeliği ve SMM 
Yönetmeliği’nde değiştirme yapılmak üzere 
yönetmelik ve Hukuk Komisyonu tarafından 
taslak çalışmalarına başlanmıştır. 

Ülkemizde 1970’li yıllardan beri nükleer 
santrallerin kurulması için pek çok girişim-
lerde bulunulmuş, ihaleler yapılmış ve bu-
güne gelinmiştir. Özellikle 70, 80 ve 90’lı 
yıllarda bu alanda yapılan çalışmaların bil-
fiil içinde olan ve yönetici pozisyondaki eski 
Türkiye Elektrik Kurumu Nükleer Santraller 
Dairesi Başkanı Dr. Ahmet KÜTÜKÇÜ ta-
rafından kaleme alınan bu süreci anlatan 
kitap Odamız tarafından basılarak mes-
lektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine 
sunulmuştur. Sn. KÜTÜKÇÜ’yü bu değerli 
çalışması için kutluyoruz.  

Pandemi sürecinin hızla devam ettiği bu 
dönemde Odamızın etkinliklerini, uzaktan 
erişimli ve sosyal medya üzerinden yap-
maya devam etmekteyiz. Geçtiğimiz sü-
reçte Sn. Serkan KILIÇASLAN “Tahribatsız 
Muayene Teknikleri ve Kullanım Alanları”, 
Prof. Dr. Osman YAŞAR ise “Herkese Bilim 
İnsanı Gibi Düşünmeyi Öğretebilir Miyiz?” 
başlıklı söyleşileri gerçekleştirdiler. Değerli 
meslektaşlarımıza katkı ve desteklerinden 
dolayı teşekkür ederiz. Mesleki söyleşile-
rimizi önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi 
düşünmekteyiz.

Değerli meslektaşlarımız Odamızın iki 
ayda bir çıkardığı FMO e-Bültenimizde ya-
yımlamak üzere yazılarınızı bekliyoruz.

Sağlıklı günler dileklerimizle.

Yönetim Kurulu a. Başkan
Dr. Abdullah ZARARSIZ
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Sunuş
Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit-
lerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimizle 
kutluyoruz.
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KUTLAMA

     Büyük Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mus- 
     tafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazile-

rimizi minnet ve rahmet duygularımızla anar, saygılarımızı sunarız.

32. Dönem FMO Yönetim Kurulu

Odamızdan Haberler

VEFAT

Odamızın VII. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev ya-
pan Fizik Yüksek Mühendisi Mazhar Özkan BOYLA, 14.10.2020 

tarihinde vefat etmiştir. Üyelerimize ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

Odamız yönetim kurullarında, 17. Dönem II. Başkanlığı ve 27, 
28, 29. Dönem Oda Yazmanı olarak görev yapmış olan Casim 

AĞCA, 18.10.2020 tarihinde vefat etmiştir. Üyelerimize ve yakın-
larına başsağlığı dileriz.

Üyemiz Semih KİRİŞÇİOĞLU, 09.10.2020 tarihinde vefat etmiş-
tir, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.
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ODAMIZIN 32.DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI AŞAĞIDAKİ GİBİ BELİRLENMİŞTİR:

13.09.2020 tarihinde yapılan 32. Dönem seçimlerinde aday olup seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz 17.09.2020 
tarihinde Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatayı alarak göreve başladı. Yapılan ilk Yönetim Kurulu toplan-
tısında görev paylaşımı yapılarak; Başkan, II. Başkan, Yazman ve Sayman üyeler seçildi. Arkadaşlara başarılı 
bir dönem dileriz.

               DR. ABDULLAH ZARARSIZ              BAŞKAN
               DR. SİBEL TÜRKEŞ YILMAZ             II. BAŞKAN
               DR. ÇAĞIL KADEROĞLU                YAZMAN ÜYE
               HASAN CAN KARAKUŞ                SAYMAN ÜYE
               S. ÇETİN TEKİN                            ÜYE
               İBRAHİM KAYHAN                            ÜYE
               ZEKİ TUĞCULAR                            ÜYE

ODAMIZIN 32.DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI AŞAĞIDAKİ GİBİ BELİRLENMİŞTİR:

13.09.2020 tarihinde yapılan 32. Dönem seçimlerinde aday olup seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz 17.09.2020 
tarihinde Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatayı alarak göreve başladı. Yapılan ilk Yönetim Kurulu toplan-
tısında görev paylaşımı yapılarak; Başkan, II. Başkan, Yazman ve Sayman üyeler seçildi. Arkadaşlara başarılı 
bir dönem dileriz.

               DR. ABDULLAH ZARARSIZ              BAŞKAN
               DR. SİBEL TÜRKEŞ YILMAZ             II. BAŞKAN
               DR. ÇAĞIL KADEROĞLU                YAZMAN ÜYE
               HASAN CAN KARAKUŞ                SAYMAN ÜYE
               S. ÇETİN TEKİN                            ÜYE
               İBRAHİM KAYHAN                            ÜYE
               ZEKİ TUĞCULAR                            ÜYE

           

  
ODAMIZIN 32. OLAĞAN GENEL KURULU’NU GERÇEKLEŞTİRDİK

Pandemi nedeniyle ertelenen Odamızın Genel Kurul’u 12 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurul, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, Başkanlık Divanı oluşturuldu. Divan Başkanlığına Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yürütme Kurulu Üyesi, FMO Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem 
Poyraz seçildi.

    Yazının devamı için: 
    https:// www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2020/09/FMO-32_donem-Genel-Kurul.pdf
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ÜYELERİMİZE 
HUKUKSAL DESTEK

Üyelerimizin, işçi - iş yeri - işveren ilişkileri çerçe-
vesinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, 
çalışma yaşamıyla ilgili sorunlarında haklarını 
aramalarına yardımcı olmak amacıyla Odamızın 
hukuk danışmanlarının katkılarıyla ücretsiz hu-
kuksal destek sağlıyoruz.

İş hukukuna ilişkin sorularınızı, danışmak istedi-
ğiniz konuları, hukuk danışmanlarımız Av. Bihter 
ÇALIŞKAN ve Av. Burcu ZENGİN’e “fmo@fmo.
org.tr” adresine elektronik posta göndererek ya 
da aşağıda belirtilen gün ve saatlerde telefonla

ulaşarak iletebilirsiniz. Ücretsiz hukuksal destek 
hizmetinden yararlanmak isteyen üyelerimizin 
başvurularında üye sicil numaralarını belirtmeleri 
gerekmektedir. Başvurular ve avukatlarla yapı-
lan görüşmeler tarafların masumiyet karinesi ve 
menfaatleri gereğince gizli tutulacak; hukuk da-
nışmanlarımız, üyelerimizin sorularını doğrudan 
yanıtlayacaktır.

   
 

Telefonla Hukuksal Destek
Her Pazartesi günü
Saat: 14.00  - 16:30

Telefon: 0555 160 08 02

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE 
NÜKLEER ENERJİ

Ülkemizde nükleer santrallerin kurulması için 
1970 yılından itibaren yaşanan tüm süreçlerde 
bilfiil bulunan, yapılan tüm görüşme ve ihaleler-
de bulunan,Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) 
Nükleer Santraller Daire Başkanlığı’nı yapmış 
olan Dr. Ahmet Kütükçüoğlu’nun derleyip ha-
zırladığı “DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE 
NÜKLEER ENERJİ” kitabı Odamız tarafından 
sınırlı sayıda bastırılmış olup PDF halinde web 
sayfamıza bulunmaktadır.

https://www.fmo.org.tr/wp-content/uploa-
ds/2020/09/bask%C4%B1.pdf
 

>>> DUYURU <<<

Odamızın Yönetim Kurulu Üyesi Sn. S. Çetin 
Tekin’in yazdığı “ELEKTRİĞİ TOPRAKLAMA” 
kitabı çıkmıştır. Bu alanda önemli bir eksikliği 
gidereceğini düşündüğümüz bu kitabı, isteyen 
üyelerimiz Oda’dan temin edebilirler.

Söyleşiler

TAHRİBATSIZ MUAYENE TEKNİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI SÖYLEŞİSİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

     Üyemiz fizik mühendisi Serkan Kılıçaslan, FMO’nun çevrim içi söyleşisine konuk oldu.
Fizik Mühendisleri Odası (FMO), pandemi döneminde YouTube kanalındaki 6. söyleşi-
sini yaptı. “Tahribatsız Muayene Teknikleri ve Kullanım Alanları” başlıklı söyleşiye CRD 
Endüstriyel Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Serkan Kılıças-
lan katıldı.

Fizik mühendisi Serkan Kılıçaslan, 
FMO’nun çevrim içi söyleşisine konuk 
oldu.
 
Fizik Mühendisleri Odası (FMO), pandemi dönemin-
de YouTube kanalındaki 6. söyleşisini yaptı. “Tah-
ribatsız Muayene Teknikleri ve Kullanım Alanları” 
başlıklı söyleşiye CRD Endüstriyel Kontrol Sistem-
leri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Serkan 
Kılıçaslan katıldı.

Serkan Kılıçaslan, Tahribatsız Muayene Yöntem-
lerinin (NDT) Avrupa ve Amerikan olmak üzere iki 

standardı olduğunu ve sektörde işlemlerin bu stan-
dartlara göre yapıldığını söyledi. Kılıçaslan, Avrupa 

standardının uluslararası hale geldiğini kaydederek, 
iki standart arasında çok büyük farkların olmadığını 
ifade etti.

Görsel muayenenin tüm tahribatsız muayenelerin 
temelini oluşturduğunu belirten Kılıçaslan, muaye-
nede farklı teçhizatların kullanıldığını dile getirdi. 
Tüm tahribatsız muayene tekniklerini anlatan Kılı-
çaslan, en çok kullanılan tekniklerin görsel, penet-
rant, manyetik parçacık, girdap akımı, ultrasonik ve 
radyografik muayene olduğunu aktardı. Muayene 
tekniklerinin havacılık, enerji, kaynaklı imalat, dö-
küm dövme ve plastik kompozit sektörlerinde yaygın 
olarak kullanıldığını söyledi.

Fizik Mühendisi Serkan Kılıçaslan: Aka-
demik çalışmalarda teknolojik yöntem-
leri tercih edin

NDT uzmanlığı hakkında da bilgi veren Kılıçaslan, 
bu alandaki akademik çalışma imkânlarına değindi.
Akademik kariyer yapmak isteyenlere ise röntgen, 
ultrasonik, mikrodalga gibi teknolojik olan yöntemleri 
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tercih etmelerini tavsiye etti ve Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 
Marmara Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’nin tah-
ribatsız muayene ile ilgili akademik çalışmalarının 
olduğundan söz etti.

Türkiye’de “Seviye 3” unvanını veren 5-6 
kurum var

Kılıçaslan, sahada NDT uzmanı olarak çalışmak is-
teyenler için ise EN ISO 9712 ve American Society 
for Nondestructive Testing (ASNT) standartlarının 
seviye seviye olduğunu belirterek, “Bir kişi NDT uz-
manı olmak istiyorsa Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye 3 
unvanlarından birini almak zorunda ve bunları belli 
eğitimlere, sınavlara girerek almak zorunda. Belli bir 
deneyimlerinin de olması gerekiyor.” dedi. Seviye 
1’in her iki standart için operatör düzeyi olduğunu, 
Seviye 2’nin testi yapan ve testin sonucunda karar 
veren kişi olduğunu, Seviye 3’ün ise kalite kontrol ile 
ilgili organizasyonu yapan kişi olduğunu ifade etti. 
Seviye 1 ve 2’de eğitim şartı aranmadığını, sürücü 
ehliyetine sahip olmak gerektiğini söyledi. Seviye 3 
olmak isteyen kişilerin en az 10 yıl Seviye 2 olarak 
çalışması ve bir mühendis tarafından onaylanması 
gerektiğini ya da mühendis unvanına sahip olması 
gerektiğinin altını çizdi. “Birinci bahsettiğim şartı sağ-
lamak kolay değil ve genellikle kurumlar bu kişilere 
bunu vermek istemiyor.” diyen Kılıçaslan, Türkiye’de 
bunu veren kurumların sayısının 5-6 tane olduğunu, 
ASNT sınavının ise merkezi olarak sadece İngilizce 
dilinde yapıldığını ve eğitim şartı olmadığına dikkat 
çekti. “Sınava girmek için NDT ile alâkalı bir eğitim 
almış olmanıza gerek yok, fakat sınavı geçebilmek 
için eğitim almanıza gerek var” ifadesini kullandı. 

“Önce eğitimlerinizi tamamlayın, sonra 
deneyimi bir şekilde halledersiniz.”

Serkan Kılıçaslan, NDT konusunda sahada çalışmak 
isteyenlere bu eğitimleri almaya erken başlamalarını, 
İngilizce bilmeyenlerin İngilizce öğrenmelerini önerdi. 
Makine Mühendisleri Odası’nın Bursa Şubesi’nde bu 
eğitimin verildiğini ve öğrencilere ücret kolaylığı sağ-
landığını duyurdu.

Kılıçaslan, diğer önerilerini ise şöyle sıraladı: “Önce 
eğitimlerinizi en kısa zamanda tamamlayın. Deneyi-
miniz olup olmadığını o kadar önemsemeyin. Önce 
eğitimlerinizi tamamlayın, sonra deneyimi bir şekilde 
halledersiniz. Onun ardından da çok sıkı bir şekilde 
metotlara, cihazlara çalışmanız gerekiyor. Bunun ya-
nında diğer sertifikasyonları da kazanmanızda fayda 
var kaynak mühendisliği gibi.”Kılıçaslan, ASNT’nin 
ekonomik getirisi bakımından EN ISO 9712’den 
daha fazla olduğuna  işaret etti. 

Serkan Kılıçaslan kimdir?

Serkan Kılıçaslan, 1998 yılında Ankara Üniversite-
si’nde Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Nanoteknoloji 
alanında yeksek lisansını 2019 yılında tamamladı. 
2002’den beri tahribatsız muayene alanında satış 
ve kurulum üzerine çalışıyor. Dokuz yıldan beri CRD 
Endüstriyel Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. 
Şti’de genel müdürlük görevini sürdürüyor.

HERKESE BİLİM İNSANI GİBİ 
DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETEBİLİR MİYİZ?

Pandemi sürecinde yaptığımız söyleşi etkinliklerinin 
yedincisini, New York State Üniversitesi (SUNY) öğ-
retim üyesi meslektaşımız Prof. Dr. Osman Yaşar ta-
rafından, “Herkese Bilim İnsanı gibi Düşünmeyi Öğ-
retebilir Miyiz?” başlıklı söyleşiyi 14 Ekim 2020, saat 
20:00 de uzaktan erişimli olarak Youtube kanalımız-
da gerçekleştirdik.

Fizik Mühendisleri Odası (FMO), pandemi dönemin-
de YouTube kanalındaki 7. söyleşisini düzenledi. 
SUNY Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yaşar, “Her-
kese Bilim İnsanı Gibi Düşünmeyi Öğretebilir Miyiz?” 
başlıklı söyleşiye konuk oldu.

Prof. Dr. Yaşar: Her insana bir bilim ada-
mı gibi düşünmeyi öğretmek mümkün.

FMO’nun YouTube kanalında yayınlanan söyleşi-
de Prof. Dr. Yaşar, “Her insana bir bilim adamı gibi 
düşünmeyi öğretebiliriz. Bu mümkün.” dedi. Prof. 
Yaşar, gençlere sorgulamalarını, irdelemelerini, her 
şeyi zamanın şartlarına göre incelemelerini, azimli ol-
malarını ve büyük bir problemi çözmek için problemi 
parçaları-
na ayırmalarını önerdi.

Prof. Yaşar: Bilim insanlarının düşünme 
tarzı daha sık, etkileşimli ve dönüşüm 
içinde

The State University Of New York (SUNY) Öğretim 
Üyesi Prof. Yaşar, bir bilim insanı gibi düşünme yeti-
sinin normal düşünen herkeste olduğunu ve herkesin 
her şeyin üstesinden gelebileceğini belirtti. Bilim in-
sanlarının düşünme tarzının, sıradan insanların dü-
şünme tarzından farkının daha sık, daha etkileşimli 
ve dönüşüm içinde olduğuna işaret etti. Prof. Yaşar, 
sıradan insanlara bu düşünme tarzının öğretilmesi 
gerektiğini vurguladı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sayısal düşünmenin 
analitik düşünmenin yerini aldığını ifade eden bilim 
insanı Yaşar, analitik bir şekilde çözülemeyen sorun-
ların günümüzde sayısal olarak çözüldüğünü kaydetti. 
Sayısal modelleri kullanarak bilim ve mühendislik yap-
manın son 20-30 yılda arttığını aktardı. Son 50 yıldır 
bilgisayarlarla modelleme yaparak tümdengelim ile tü-
mevarım yöntemlerinin bir araya geldiğine dikkat çekti.

8 Eylül-Ekim 2020E-Bülten 9



Akademisyen Yaşar, beynin bir bölümünün basit dü-
şünme eğiliminde, diğer bölümünün ise detaycı dü-
şünme eğiliminde olduğunu dile getirdi. Beynin basit 
düşünen bölümünün az enerji tüketerek hızlı karar 
verdiğini, detaycı bölümünün ise daha fazla enerji tü-
keterek yavaş karar verdiğini ve beynin bu eğilimlere 
kendini uyarladığını kaydetti. Kendisinin de basit dü-
şünmeye yatkın olduğunu belirtti. 

“Unutmak aslında öğrenmek için aslında 
çok önemli bir şey.”

“Bir insanın bir bilgiyi hatırlamasına nasıl yardımcı 
olabiliriz?” diye soran Prof. Yaşar, insanları bilgiye 
götüren ipuçlarının olması ve bu ipuçlarının da in-
sanların kendileri tarafından oluşturulması gerektiğini 
ifade etti. “Biri size bir bilgi verdiği zaman onu belli 
bir zaman unutsanız aslında size çok faydası olacak. 
Unutmak aslında öğrenmek için çok önemli bir şey. 
Bunu belki daha önce hiç duymadınız ama ‘Unutmak 
iyi bir şey. Neden? Çünkü onu hatırlamaya çalıştığı-
nız zaman değişik ipuçları oluşturursanız bir şekilde 
onu artık beyninize kazımış olursunuz. Çünkü eliniz-
de sizi o bilgiye götürecek bir sürü açık kapı var.” diye 
konuştu.

Bilgisayar modellemesinin diğer deneylerden ucuz ol-

duğu için SUNY’de öğrencilere bu  imkânın sunuldu-
ğunu kaydeden Prof. Yaşar, bu yöntemin Türkiye’deki 
okullarda uygulanabileceğini, interactive physics gibi 
yazılımların kullanılabileceğini, üniversitelerin pro-
je bazlı olarak Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) ile çalışabileceğini ve kendisinin 
isteyenlere yardımcı olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Osman Yaşar kimdir?

Osman Yaşar 1958 yılında Hakkâri Yüksekova - Ge-
ver’de hayata gözlerini açtı. Lisans eğitimini Hacet-
tepe Üniversitesi (HÜ) Fizik Mühendisliği bölümünde 
tamamladı. Yaşar, bir süre Hacettepe ve İnönü üni-
versitelerinde çalıştı.

Osman Yaşar, 1986’da Amerika Birleşik Devletleri’ne 
(ABD) giderek Wisconsin’de üniversite eğitimine de-
vam etti. Burada 1986-1989 döneminde iki master 
ve bir doktora programını tamamladı. Master prog-
ramlarından biri olan bilgisayar üzerine yoğunlaşan 
Yaşar, ilk olarak yazdığı programların benzerlerine 
oranla 1000 kata varan hızlarda çalışmasıyla dikkat 
çekti. 90’lı yıllar başlamadan önce süper bilgisayar-
lar üzerine ABD’de tanınan uzmanlar arasına girdi. 
Intel tarafından ‘‘Süper Bilgisayar Grubu’’na başkan 
seçildi. Akademik çalışmalarını da sürdüren Yaşar, 
daha sonra New York’a (NY) giderek, The State Uni-

versity Of New York’un (SUNY) Brockport kampüsün-
de yeni bir program başlattı. 2000 yılına kadar süper 
bilgisayarlar üzerine birçok araştırma yapan Yaşar, 
2000’den itibaren ABD’de eğitim sistemi üzerine ça-
lışmalar yaptı.

Prof. Dr. Osman Yaşar, 1993’te Türkiye’ye dönerek 
bir süper bilgisayar merkezi açılması için hükümete 
plan önerdi. Planın İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’n-
de uygulanması için harekete geçildi, Devlet Planla-
ma Teşkilatı (DPT) öneriyi benimsedi. Ancak, maddi 
sebeplerden dolayı proje durdu.

Süper bilgisayar projesi için Türkiye’de 1998’de, 
Prof. Yaşar’ın Wisconsin Üniversitesi’nden öğren-
cisi Hasan Dağ’ın İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
(İTÜ) öğretim üyesi olarak göreve başlamasıyla, aynı 
yıl İTÜ’nün sağladığı imkânlarla bir süper bilgisayar 
merkezi kuruldu.

Teorik fizik, fizik mühendisliği ve bilgisayar üzerine 
master ve doktora yapan Prof. Yaşar, ABD’de kısa bir 
süre Wisconsin Üniversitesi’nde çalıştı. Daha sonra 
General Electric ve Ford gibi üreticilerin sorunlarını 
çözdü. Prof. Dr. Yaşar, SUNY’de görev aldı. Yaşar 
SUNY’de “Computational Science and Engineering” 
lisans programını açtı ve bölüm başkanı oldu.

Prof. Dr. Yaşar, ABD eski Başkanı Bush’un “Orta ve 
Yüksek Öğrenimde Matematiği, Bilimi Sevdirme Pro-
jesi”ni yürüten komitede de görev yaptı.

Prof. Yaşar, hâlen SUNY’de öğretim üyesi olarak ça-
lışmaya devam ediyor.

D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ SERTİFİKA 
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile 
yaptığı protokol kapsamında, Odamız genel merke-
zinde 31 Ağustos, - 8 Eylül 2020 tarihleri arasında 21 
kişinin katılımı ile D-1 Temel Bina Akustik Uzmanlığı 
kursu düzenlendi. 

Odamız, önümüzdeki aylarda benzer kursları düzen-
lemeye devam edecektir. Meslektaşlarımızı kurslara 
katılmaya davet ediyoruz.
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Mesleki Derlemeler
                                                                                                              “Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” 
                                                                                                                                                                        Bâkî

 Türkiye’de Akustik ve Akustikte Fizik Mühendislerinin Yeri

 Akif EMEKLİ

 Fizik Yüksek Mühendisi, 

 Siemens Gamesa Akustik Uzmanı

 
Akustik, Latince “acusticus” kelimesinin Türkçe 

karşılığıdır ve işitme ile ilgili olan anlamına gelmek-
tedir. Ülkemizde ve Dünya’da, akustik bilimine ilgi 
son yıllarda artış göstermektedir. Ülkemiz özelinde 
bu artış hem konfor ihtiyaçları hem de yasal gerek-
lilikler nedeniyle oluşmuştur. Bu yazı kapsamında 
yasal gerekliliklere, akustiğin alt dallarına ve fizik 
mühendislerinin bu disiplin içindeki yerine değine-
ceğim.

Yasal Gereklilikler

Müzik ve konuşma işlevlerini yerine getirecek ya-
pıların akustik tasarımları özel ihtiyaçlar olarak uzun 
yıllardır dikkate alınırken; çevresel gürültü ve yapı 
akustiğine yönelik yönetmelikler yasal düzenlemeler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde akustik ile 
ilgili iki adet temel yönetmelik yürürlüktedir. Bunlar; 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği (ÇGDYY) ve Binaların Gürültüye Karşı 
Korunması Hakkında Yönetmelik (BGKKHY)’tir.

Kentlerde artan gürültü kirliliğinin ve insan sağ-
lığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenebilmesi 
adına, Avrupa Birliği (AB) 1990’lı yılların sonların-
da çalışmalara başlamış ve 25 Haziran 2002 tari-

hinde çevresel gürültüye ilişkin kapsamlı bir direktif 
(2002/49/EC) yayımlamıştır. Bu direktifte; tanımlar, 
sorumluluklar, gürültü göstergeleri, değerlendir-
me yöntemleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem 
planlarına ilişkin bilgilendirmeler, halkı bilgilendirme, 
veri toplama ve raporlama gibi başlıklar altında yö-
nergeler belirlenmiştir. END (Environmental Noise 
Directive) olarak adlandırılan bu yönergede, üye ve 
uyum sürecindeki ülkelerde müşterek bir yaklaşımın 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Endüstriyel alanlar, havaalanları, demiryolları, 
karayolları ve diğer faaliyetlerden kaynaklanan gü-
rültünün etkisinin en aza indirilmesi amacıyla ülke-
mizde de END doğrultusunda çalışmalar yapılmış, 4 
Haziran 2010 tarihinde 27601 sayılı Resmî Gazete-
de “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yöne-
timi Yönetmeliği (ÇGDYY)” yayımlanmıştır. ÇGDYY 
hükümlerine göre çevresel gürültü; ulaşım araçları, 
kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafi-
ği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, 
şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, 
iş yerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yer-
lerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere, 
insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya is-

tenmeyen açık hava seslerini ifade etmektedir. Bu 
yönetmelik ile çevresel gürültü kaynaklarının alıcılar 
üzerindeki etkilerinde sınırlandırmalar getirilmiştir.

Tüm yapılarda, bina, tesis ve işletmenin işletimi 
ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı 
binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürül-
tülerin, kişilerin huzur ve sükununa, beden ve ruh 
sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işit-
me ve algılama koşullarının sağlanması için, tasa-
rım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından 
uyulacak kuralların belirlenmesi amacıyla 31 Mayıs 
2017 tarihinde 30082 sayılı Resmî Gazetede “Bina-
ların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönet-
melik (BGKKHY)” yayımlanmıştır.

Her iki yönetmeliğin gerekliliklerinde belirli uz-
manlık tanımlamaları mevcuttur. ÇGDYY kapsamın-
da gerçekleştirilecek ölçme çalışmalarını A1 ve A2 
tipi Mühendislik Akustiği Sertifikası’na sahip uzman-
lar gerçekleştirebilirken; haritalama çalışmalarını B1 
ve B2 tipi Gürültü Haritalama Sertifikası’na sahip 
uzmanlar gerçekleştirebilmektedir. BGKKHY kap-
samında gerçekleştirilecek proje çalışmalarında D1 
Temel Bina Akustiği Sertifikası’na sahip uzmanlar 
yer alabiliyorken, ölçme çalışmaları D2 Bina Akustiği 
Ölçümleri Sertifikası’na sahip uzmanlar gerçekleş-
tirebilmektedir. Bu noktada tüm uzmanların yetkin 
eğitmenlerce sertifikalandırılmasına özen gösteril-
mektedir. Odamız da tüm sertifika programlarında 
yetkili eğitim kurumu olarak hizmet vermektedir. 

Hangi Akustik?
Akustik, fiziğin bir dalıdır. Ancak, akustik denildiği 

zaman akla birden fazla alt bilim dalı gelebilir. Örne-
ğin; bir müzik enstrümanının çıkardığı sesin niteliği, 
bir konser salonunda çalınan eserlerin kullanıcılarda 

hissettirdiği duygu, bir endüstriyel tesisin yakınında-
ki gürültü veya denizin altında yaşayan balıkların 
farklı frekanslara verdiği farklı tepkilerin incelenmesi 
gibi. Dolayısıyla akustik, yalnızca Fizik bilimi altında 
değil, birçok disiplin ile birlikte değerlendirildiğinden 
disiplinlerarası bir alan olarak karşımıza çıkmakta-
dır.
Bu kadar geniş bir spektrumdaki bilginin iyi bir şe-
kilde sınıflandırılması gerekmektedir. Bu amaç doğ-
rultusunda hazırlanmış, akustik alt dallarını en gü-
zel şekilde tanımlayan bilgi, 1965 yılında Amerikan 
Akustik 
Akustik Cemiyeti’nin dergisinde yayınlanan bir ma-

kaledeki “Lindsay’s Wheel of Acoustics” görselidir.

                   Şekil 1. Lindsay’in Akustik Tekerleği

Akustik bilimi, Şekil 1’de sunulduğu üzere; Tıp 
biliminden müziğe, oşinografiden mimariye, sismik 
dalgalardan psikolojiye kadar geniş bir alanda var 
olmaktadır.  Bir önceki bölümde bahsedilen yasal 
zorunluluklar, akustiğin yalnızca mekanik ve mi-
mari ile ilgili alt alanlarının bir bölümünü kapsaya-
cak büyüklüktedir. Geçmişten günümüze ihtiyaçlar 
insan konforunun sağlanması için gürültünün de-

Eylül-Ekim 2020E-Bülten12 13



netlenmesi yönünde evrilmiştir. Bu sebeple yasalar 
/ yönetmelikler bu ihtiyaçları karşılayabilmek adına 
oluşturulmuştur (şimdilik). Örneğin; gelecekte ülke-
miz denizlerinde çok sık bir şekilde kazık çakma, inşa 
veya gürültü oluşturacak faaliyetlerin sayısının ve 
deniz canlılarına karşı sosyal sorumluluğun artması 
durumunda, su altı akustiği alanında ülkemiz deniz-
lerindeki balık çeşitliliğini dikkate alarak kendimize 
özgü bazı akustik sınırlamaları getirebiliriz.  Dolayı-
sıyla akustik ile ilgilenirken, “Hangi Akustik?” sorusu-
nu sormak önceliğimiz olmalıdır. 

Türkiye’de Fizik Mühendislerinin Akus-
tikte Yeri

Son birkaç yüzyılda, özellikle mühendislik alala-
rında, uzmanlaşmanın önemi artmıştır. Örneğin; bir 
mimar tasarladığı bir köprünün statik hesaplarını tüm 
detayıyla yapmadığı gibi, yangın, ısı, su yalıtımı hatta 
peyzaj gibi tüm farklı görevler farklı mühendis-mimar-
larca yapılmaktadır. Hatta bazen aynı mühendisler 
farklı alanlarda hizmet vermektedir (Makine mühen-
disi: yangın, tünel havalandırma, ısı, akustik, vb). Bu 
sebeple sektörde faaliyet gösteren yükleniciler tüm 
uzmanlardan en az birer adet bünyesinde bulundur-
malıdır. Ancak hak verileceği üzere bu sürdürülebilir 
değildir. Bu sebeple uzmanlaşmış teknik personeller 
ile kurulan “danışmanlık” firmalarının önemi artmıştır. 
Konusunda uzman birçok firma bir araya gelerek pro-
jeleri hayata geçirmektedir. İnşaat, ulaşım, endüstri, 
otomotiv ve enerji gibi birçok alanda akustik uzmanı 
ihtiyacı kaçınılmazdır. 

Ülkemizde, sertifika programları sonucunda elde 
edilen uzmanlıklar ile iki farklı alanda çalışma imkânı 
mevcuttur. Bunlardan ilki; çevresel gürültü ve endüst-
riyel gürültü alanında çalışmak olarak nitelendirile-
bilir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilmiş çevre laboratuvarlarınca akustik ölçmeler, 
simülasyon çalışmaları ve eylem planları hazırlan-
maktadır. Ekim 2020 tarihi itibarıyla en genel akustik 
standardı olan ISO 1996-2’den akredite olan kuruluş 
sayısı 155’tir. Bu sayı, Türkiye genelinde en az 155 
farklı firmanın bu alanda çalıştığını göstermektedir. 

İkincil olarak yapı akustiği konusunu ele alalım. Bu 
alanda herhangi bir akreditasyon henüz söz konusu 
değil ancak BGKKHY hükümleri tüm yeni yapılacak 
veya tadilatı gerçekleşecek binaları kapsamaktadır. 
Dolayısıyla bu alanın çevresel gürültü ile ilgili çalışma 
alanından daha geniş kapsamlı olduğu aşikârdır. Bu 
alanda tekil çalışılabileceği gibi birçok danışmanlık 
firmasında da ilgili pozisyonlar mevcuttur. 

Tüm bu yasal düzenlemelere ek olarak havacılık, 
otomotiv, rüzgâr türbini, jeneratör, fan gibi ögelerin 
üreticilerinde de kendini geliştirmiş akustik uzmanla-
rına ihtiyaç duymaktadır.

Fizik mühendisleri olarak, lisans düzeyinde edin-
diğimiz temel bilgiler ile akustik alanında fark yara-
tacağımızı düşünüyorum. Bu amaç doğrultusunda 
lisans sürecinde akustik ile doğrudan ilişkili derslerin 
müfredata eklenmesi yerinde olacaktır. Bizler de ken-
dimizi bu alanda geliştirebilmek için sertifika prog-
ramlarına katılabilir ve Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı (ÇŞB) tarafından tanınmış birer akustik uzmanı 
olabiliriz. Bununla birlikte ASA (Acoustical Society of 
America), IOA (Institute of Acoustics), INCE (Institute 
of Noise Control Engineering) gibi uluslararası kuru-
luşların yayınlarını takip ederek, bu alanda yapılan 
yenilikleri ve temel bilgileri edinebiliriz.

Akif Emekli, MSc Akustik
 

Ülkemizde Rüzgâr Enerji Potansiyeli ve 
Üretimde Son Durum

Göksan GÜL
Fizik Yüksek Mühendisi
TRACTEBEL, Yenilenebilir Enerji Direktörü

Türkiye, rüzgâr enerjisi ile uzun zaman önce ta-
nışmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde tahıl 
öğütme ve sulama amaçlı yel değirmenleri sıklıkla 
kurulmuştur. Anadolu’da yel değirmenlerinin kuruldu-
ğu ve bu yerlerin restore edilip korunduğu birçok yer 
vardır.

1973 yılında yaşanan petrol krizi ile enerjide yeni 
kaynaklara ve teknolojilere yönelim artmış, bu tek-
nolojilerin maliyetini düşürme ve verimliliğini arttırma 
yönünde çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde artık 
konvansiyonel enerji kaynakları ile yenilenebilir enerji 
kaynakları rekabet edebilir hale gelmiştir.

Enerji üretimi, ulusların modernleşmesinde kilit 
noktadır. Tüketilen veya üretilen toplam enerji mikta-
rı, ülkeleri ekonomik ve teknolojik gelişim açısından 
birbirlerinden ayırt edici özellik olarak karşımıza çık-
maktadır. Ancak özellikle Avrupa Birliği (AB) üyeleri 
için üretilen enerjinin üretim miktarının yanı sıra temiz 
ve yenilenebilir olması da gerekmektedir.

Türkiye’de Rüzgârın Durumu
Türkiye kuzeyde Karadeniz, batıda Marmara ve 

Ege Denizi, güneyde Akdeniz ile çevrilidir ve ülkemi-
zin yaklaşık 8500 km’lik çok uzun bir kıyı şeridi vardır. 
Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) 
rakamları, Türkiye’nin teorik olarak yılda 166 TWh 
rüzgâr potansiyeline sahip olduğunu belirtmektedir 
[1].

Türkiye 2020 Eylül ayı itibarı ile 93.207 MW kuru-
lu güç kapasitesine sahip olup, enerji talebindeki yıllık 
artışın önümüzdeki 10 yılda yaklaşık %3-3,5 civarın-
da olacağı öngörülmektedir. 2019 yılı ortalamalarına 
göre toplam 303.898 GWh elektrik üretmiş ve bunun 
132.278 GWh’sini yenilenebilir enerjilerden sağlamış-
tır (% 43,5). Rüzgâr enerjisi bu dağılımın % 16,4’lük 
kısmına karşılık gelmektedir. Konvansiyonel enerji 
kaynakları, Türkiye’nin elektrik arzının en büyük bö-
lümünü oluşturmaktadır. Bu kaynaklar ağırlıklı olarak 
linyit, taş kömürü, fuel-oil ve doğal gazdır. Yıllık ener-
ji üretimi ve kurulu güç kapasitesi açısından rüzgâr 
enerjisi hızla büyümekte olan bir sektör olmaktadır.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 
kaynaklarına göre [2], Eylül 2020 itibarı ile Türki-
ye’deki kurulu gücün dağılımı aşağıdaki grafiklerde 
belirtilmiştir:

Eylül-Ekim 2020E-Bülten14 15



2020’nin ilk 6 aylık periyodu bilindiği üzere ülke-
mizde ve dünyada Pandemiden kaynaklı kısıtlamalar-
la oldukça sıkıntılı geçmesine rağmen, rüzgâr santral 
kurulumlarına bu dönemin yansıması beklenenden 
daha az seviyededir. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birli-
ği’nden (TÜREB) [3] alınan bilgilere göre, Covid-19 
salgınına rağmen, 2020 yılının ilk yarısında devre-
ye alınan kurulu güç 232 MW’ye, Türkiye’de toplam 
rüzgâr kurulu gücü 8.288 MW’ye ulaşmıştır. Buna ek 
olarak 2.451 MW’lik toplamda 53 rüzgâr santralinin 
hâlen inşaatı devam etmektedir. 

Dünyadaki Rüzgârın Durumu ile Kar-
şılaştırması

2019 sonu itibarıyla dünyada rüzgâr kurulu gücün 
değeri 650.8 GW’ye ulaşmıştır. 2019 yılı rüzgâr ener-
jisi sektörü için % 10,1 büyüme hızı ile en iyi ikinci yıl 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değerleri sağlama-
da Çin ve Amerika’daki kurulumlar öncü olurken, Av-
rupa’daki bazı marketlerin yetersiz enerji politikaları 
sonucu büyüme oranı derinden etkilenmiştir. Dünya 
Rüzgâr Enerjisi Birliği’nden (WWEA) [4] alınan bilgi-
lere göre; dünyadaki yıllık kurulu gücün değişimi aşa-
ğıdaki grafikte sunulmuştur:

Kurulu güce bakıldığında, Türkiye olarak 2019 
verilerine göre dünyada 12. sırada yer almaktayız. 

Türkiye’nin, son dönemlerdeki yenilenebilir enerji 
politikalarında yaşanan belirsizlikler ve değişen mev-
zuat ve yönetmeliklerle, yatırımcılar açısından çeki-
ciliği azalmış, Türkiye Avrupa’da 14. sıralara gerile-
miştir [5].

Türkiye’nin Rüzgâr Projeksiyonu
İlk yıllarda otoprodüktör ve Yap-İşlet-Devret mo-

delleriyle kurulan rüzgâr santralleri, 2005 yılında Ye-
nilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizma-

sı (YERDEM) ile yükselişe geçmiştir. 31 Aralık 2020 
tarihine kadar (Pandemi dolayısıyla 6 ay uzatıldı) 
operasyona geçen santraller 10 yıl boyunca bu me-
kanizmadan yararlanabilecektir.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 
Stratejik Planı’na göre rüzgâr enerjisine dayalı elekt-
rik kurulu gücü 2023 yılında 11.883 MW olarak plan-
lanmıştır. 2013-2023 Dönemi Türkiye Ulusal Yenile-
nebilir Enerji Eylem Planı (YEEP) 2009/28/EC sayılı 
Yenilenebilir Enerji Direktifi, her üye devletin direk-
tifte belirtilen bağlayıcı hedeflere uyum amacıyla 30 
Haziran 2020 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na 
(EC) sunulmak üzere bir Ulusal YEEP hazırlaması-
nı öngörmektedir. 2013-2023 dönemi YEEP, YEGM 
tarafından hazırlanarak yayımlanmıştır. Bu planda 
Türkiye; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenile-
nebilir enerji kaynakları potansiyelinin yüksekliğinden 
hareketle 2023 yılı için bu kaynaklara dayalı elektrik 
üretimine ilişkin oldukça iddialı hedefler belirlemiştir. 
Bu kaynakların daha fazla kullanımı ile birlikte 2023 
yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üre-
timindeki payının en az % 30’a yükseleceği belirtil-
miştir. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı elektrik üretimi ve kurulu güç kapasitesi tablo-
su hazırlanmış, rüzgâr gücünün, 2023 yılında 20.000 
MW’ye (tamamen karasal) ulaşması öngörülmüştür.

Ekim 2016 tarihinde, hükümet “YEKA; Yenilenebi-
lir Enerji Kaynak Alanı” adı altında yeni bir regülasyon 
yayımlamıştır. Devlet arazisine kurulacak olan bu 1 
GW’lik mega projelerle, daha efektif, daha hızlı, is-
tihdamı arttırıcı, Ar-Ge merkezli bir yatırım planlan-
mıştır.   

Sonuç olarak, 10 yılda 10 kat büyüyen, her ne 
kadar cazibe merkezi olmaktan uzaklaşsa da, Pan-

demi döneminde de büyümesi devam eden önemli 
bir sektördür Rüzgâr Enerjisi. Yatırımcıların belirsiz-
liğini en aza indirecek, sabit, süreçte değişmeyen ve 
adil politikalarla tekrar cazibe merkezi olmamız ve bu 
sayede 2030’da 25 MW kurulu güce ulaşmamız söz 
konusu olabilecektir. 
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Evren ve Aklın Çalışma Prensibi

Prof. Dr. Osman Yaşar, State University of 
New York
oyasar@brockport.edu

Evrenimizdeki irili ufaklı bütün sistemlerin yapı-
lanmasına ve gelişmesine rehberlik eden temel bir 
mekanizma olduğu söylenir. Bu mekanizma, beyin 
hücreleri arasındaki elektriksel ateşlemeden tutun, 
sosyal ve bilgisayar ağlarının büyümesine ve hatta 
galaksilerin yapılanmasına kadar kendini her yerde 
gösteriyor [1]. Bunu mikroskobik seviyede hangi olay 
ve temel ilkelerin yönlendirdiğini henüz bilmiyoruz, 
ancak bana göre yandaki şekil bu işlevsel mekaniz-
mayı anlamamıza yardım edebilir [2]. 

Önce bir tanım yapalım: Etrafımızda gördüğümüz 
her ayırt edilebilir madde ya da bilgi paketine model 
diyelim. Meselâ bir elma, bir portakal, bir atom ve bir 
elektron hepsi birer model cisimdir. Bir kelime, bir 
cümle, bir özet ve bir kitap da birer model bilgidir. Mo-
deller bulundukları şartlar içinde bir deneme, yanılma 
ve eylem sonucu birleşip daha büyük üst modeller ya 
da bölünüp daha küçük alt modeller oluşturur. Şekil-
deki her yuvarlak bir modeldir. Boyutları ve renkleri 
farklı olmasına rağmen içeriklerinin detaylarını dışa-
rıdan saklarlar (soyutlarlar). Doğadaki maddenin alt 
katmanlardaki detaylarını soyutlayıp bize kapasite-
mizin algılayabileceği şekilde göstermesinde bizim 

için büyük bir fayda vardır, zira eğer etrafımızdaki 
cisimlerin genel şekillerini değil de içeriklerini (atom-
larını) görseydik o zaman işin içinden çıkamazdık, 
ömrümüz tek tek atomların hareketini takip ederek 
geçerdi. Bilginin katmanlı yapısını ve bileşenlerini 
soyutlamasında da bizim için büyük bir fayda vardır 
çünkü algıladığımız detayları hafızamızda tutmamız 
için yeterli yer yoktur. Onları özetleyip soyut bilgiler, 
genellemeler ya da prensipler olarak hatırlayabilece-
ğimiz bir şekilde kalıcı hafızaya kaydederiz.

Büyük Patlama ile evrendeki madde ve bilgi, 
homojen bir enerji alanından temel parçacıkların 
paketlenmesi (modellenmesi) ile başlamıştır. Varlık-
larını algılamamızın nedeni ise; farklılıkların ortaya 
çıkması ve fark edilmeleridir. Sonra birbiri ile ilişkili 
ya da benzer özelliğe sahip olanlar çeşitli senaryolar 
denendikten sonra guruplar halinde daha büyük ya-
pılara doğru gitmiştir. Bu hareketlilik şekildeki gibi iki 
yönlü çalıştığı için evren bir denge içinde milyarlarca 
yıl evrimine devam etmiştir. Aklın gelişimi de bebekle-
rin etraflarındaki farklılıkları kayda geçirip temel bilgi 
taşlarını (modellerini) oluşturmasıyla başlar. Bu temel 
bilgiler arasındaki bağlar zamanla tespit edilip çeşitli 
senaryolar denendikten sonra (bilgisayar dilindeki si-
mülasyonlar gibi) detaylar guruplanıp özet olarak ge-
nel sonuçlara (yani daha kapsayıcı büyük modellere) 
doğru gidilir. Meselâ bebekler 10 aylık oluncaya ka-
dar ağızlarından düşen emziğin aşağıya, üçüncü bir 
boyuta düştüğünü bilmezler; yok olduğunu zanneder-
ler. Ama zamanla beyin denediği hayali senaryolarla 
(simülasyonlarla) ve değişik olaylar arasında kurduğu 
ilişkilerle aşağıya doğru üçüncü bir boyut olduğu so-
nucuna varır. 

Şekildeki en büyük modele tüm, aşağıdaki kat-
manlardaki alt modellere de bileşenler dersek, oklarla 

gösterildiği gibi aşağıdan yukarıya doğru tümegiden 
ve yukarıdan aşağıya doğru tümdengelen iki yönlü bir 
hareket var. Bu katmansal yapıyı bilgiye uyarlarsak, 
aşağıdaki katmanlarda detaylara ve yukarı çıktıkça 
bu detaylardan soyutlanan genellemelere ve özet 
bilgiye ulaşırız. Bu yapıyı etrafımızdaki maddeye 
uygularsak, en tepedeki katman evrenin tümünü, bir 
alttaki galaksileri, onun altındaki yıldızları, bir sonraki 
yakınımızda gözle gördüğümüz maddeyi, bir altın-
daki molekülleri, onun altındaki atomları, bir sonraki 
elektron, proton ve nötronları ve en alttaki de temel 
parçacıkları içerir. Her katmandaki hareketlerin için-
de vuku bulduğu bir uzay ve zaman dilimi vardır ve 
bunlar tüme doğru gittikçe artar. Alt katmanlardaki 
olaylar üst katmanlara göre daha hızlı olduğu için 
fark edilemez, üst katmanlardaki olaylar da alt kat-
manlara göre çok yavaş olduğu için yerinde donmuş 
gibi görünür. Meselâ bir atom saniyede 1 milyon kere 
başka atomlarla çarpışırken, bir foton (ışık tanesi) da 
1 milyar kere havadaki atomlarla çarpışmış olacak-
tır. Bir fotonun perspektifinden bakıldığında atomlar 
yerlerinde donmuş, Dünyamızın perspektifinden de 
galaksiler hareketsiz gibidir. Velhasıl, her katman ayrı 
bir âleme (perspektife) sahiptir. Fiziksel bir cisim olan 
insanın hareketi de belli bir uzay (metre-kilometre) ve 
zaman (saniye-yıl) dilimindedir. Ama, insan eskiden 
beri beynindeki düşüncesel senaryolarla (simülas-
yon) kendi normal diliminin altında ve üstünde kalan 
evrensel perspektifleri de anlamaya çalışmıştır. 

Ne kadar değişik perspektifi bir arada düşünebi-
liyorsak hareketlerimiz o ölçüde değişir. Meselâ, ço-
cuklar bize bir zamanlar kırılgan olduğumuzu hatır-
latıtığı için daha az agresif olabiliyoruz. Yaşlılar bize 
fanilik ve kaçınılmaz olan ölümümüze dair perspektif 
kazandırır. Aybaşı ve doğurganlık gibi periyodik ke-
sintiler kadınlara hayata daha geniş bakmayı, çeşit-

liliği, merhameti ve işten daha önemli şeyler olduğu 
perspektiflerini kazandırabilir. Araştırmalar gösteriyor 
ki; genelde erkekler sadece önündeki ağaca odakla-
nırken, kadınlar bütün ormanı merak ederler, orma-
nın nerede ve nasıl başlayıp bittiğini düşünürler. Maa-
lesef erkeklerin fiziksel gücü ve kontrolü kadınların bu 
yeteneklerini zamanla bastırmıştır. Ama yaşadığımız 
bilgi ve hukuk çağında, fiziksel gücün anlamı azal-
dığı için bu denge değişiyor, şimdi Amerika’da üni-
versite öğrencilerinin yüzde 60’ı kadındır. Biliyoruz ki, 
erkekler empati azlığından, aşırı egodan ve yetişme 
tarzından dolayı insanlık tarihindeki büyük suçların, 
savaşların ve diğer kötülüklerin baş aktörü olmuştur 
ama bu durum da değişmektedir. Şimdiki erkek şirket 
yöneticileri kendileriyle aynı işi yapan kadın yönetici-
lere özeniyorlar çünkü kadınların onlardan daha iyi 
yönetici oldukları, şirkette çalışan elemanları daha 
çok düşündükleri ve onlara daha iyi sosyal haklar ve-
rilmesini sağladıkları görülüyor.

Bilim, teknoloji ve tecrübe de insana değişik pers-
pektifler kazandırır. Uzaydan çekilen dünya resimleri 
kendimize dışarıdan bakmamızı sağlar ve ne kadar 
basit hesaplarla vaktimizi heba ettiğimiz anlayışı ve-
rir. Ayrıca biliyoruz ki; insan beyninin karar verici kıs-
mı (ön tarafı) 19-21 yaşlarına kadar gelişmez. Ama 
bunu bilmedikleri için eskiler 10-12 yaşındaki kızları 
evlendiriyorlardı. Kabile ve ümmet en önemli sosyo-
lojik kavramlar iken, bugün birey de gereken önemi-
ni kazanmıştır. Çoğumuz ayrımcılığın temel insan 
haklarına aykırı olduğunu, baskının yanlış olduğunu, 
köleliğin ve cariyeliğin yanlış olduğunu biliyoruz ama 
bunların böyle olması gerektiği o çağlarda yaşayan 
insanların aklından bile geçmeyen kavramlardı. Do-
layısıyla, her ne kadar bugün eğlence ve tüketim 
merkezli küresel kültürün bize doğurduğu sorunlar 
olsa da, çözümü eskileri aramakla değil, zamanımıza 
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uyarlanmış şekli ile ve bize rehber olarak verilen ak-
lımızla bulmalıyız. 

Madde ve bilginin katmansal yapısından ve soyut-
lama özelliğinden faydalanmamızın bir başka nedeni 
de beynimizin bu davranışa uygun bir şekilde algıla-
ma, işleme ve depolama yapısına sahip olmasından-
dır. Bilgi maddeye benzer bir şekilde davrandığı gibi 
beynimiz de etrafımızda dolaşan bilgi dalgaları için 
tam bir alıcı / verici radyo gibidir. Daha önce dediğim 
gibi, soyutlamanın faydaları çoktur. Eldeki konuları bir 
sonuca ulaştırıp zamanımızı ve enerjimizi daha baş-
ka verimli konularda kullanmamıza teşvik eder. Hepi-
miz günlük hayatta faydası olacağına inanmadığımız 
detaylardan soyutlarız kendimizi. Meselâ restoranda 
yemeğimizin nasıl hazırlandığından kendimizi soyut-
larız. Bunun tersini yapanlar vardır ama belli zaman 
sonra bunu terk ederler çünkü sürekli detay katma-
nında yaşamaya kaynaklarımız yetmez. İşte haya-
tımız bu şekilde genellemeler ve detaylar arasında 
bir gelgit olarak geçer ve sonuç olarak da beynimizin 
kapasitesi gereği kaydedebildiğimiz detaylar, onların 
arasındaki hiyerarşik bağlantılar ve bu detayları özet-
leyerek ulaştığımız soyutlamalar, genellemeler ve so-
nuçlar bizim akıl ya da zihin dediğimiz (şekildeki gibi) 
işlevsel bir mekanizma yaratır.  

TÜM BİLEŞENLER
Modelleme ve simülasyon teorik bir kavram gibi 

duruyor ama hepimiz buna aşinayız çünkü beynimiz 
böyle öğreniyor. Kişisel bazda beynimizi her gün 
böyle kullandığımız gibi, günlük işlerimizi yapmamı-
za yardımcı olsun diye icat ettiğimiz bilgisayarlarla 
da bilimsel araştırmaları ve mühendislik dizaynlarını 
modelleme ve simülasyon ile yaparız. Önce mevcut 
bileşenlere ve bilgimize dayanarak bir model (teo-
ri, dizayn) yaratırız. Bu modeli deneriz ama gerçeği 

yansıtmıyorsa ya da sonuç vermiyorsa, bileşenlerine 
ayırıp detaylarına iner ve onları sınarız. Gerekiyorsa 
bileşenleri güncelleyip yeni değerleri üzerinden tek-
rar tüme yönelip ana modelimizi de güncelleştirmeye 
çalışırız. Modelimizin gerçeği daha mükemmel yan-
sıtması için bu 2 yönlü (tümdengelen ve tümegiden) 
sınama, karar verme ve değişim devrini defalarca ya-
parız. Evrende olup biten de budur. Bilim adamı da, 
bu iki yönlü mekanizmayı sıklıkla kullanan kişidir.  

Edinilen bilgi ve tecrübe, ilerleyen bilim ve tek-
noloji bize zaman geçtikçe daha geniş perspektifler 
kazandırıyor. Medeniyetimiz bu yüzden daha da geli-
şecektir ancak şüphecilik (detaya olan eğilim) ve var-
sayımcılığı (basitleştirme eğilimi) dengelemek lazım. 
Bir yandan her şeyi sorgulayıp detaylara odaklanır-
ken diğer yandan da kapasitemizin sınırlı olduğunu 
kabul edip yukarıda bahsedilen iki yönlü evrensel 
dinamizm ile uyum içinde hareket etmek lazım. Özet-
lersek, kişisel ve toplumsal bazdaki her şey yukarıda 
izah ettiğimiz iki yönlü bir evrim mekanizması ile ça-
lışıyor. Ayrıca, madde ve bilgi alanlarının bu davra-
nışına uygun alıcı-verici cihazlarının (beyin gibi) ev-
rendeki varlığı da gözlem, bilinç ve etkileşime dayalı 
bir dinamiğe işaret ediyor. Yalnız, bilelim ki beyin ve 
akıl ancak iki yönlü çalıştırılınca en verimli olur! Her 
nedense, insanoğlu bu kapasiteyi kullanmayıp deği-
şime genellikle hep direnmiştir. Aklımız evrensel bir 
bilinç ile aynı metodolojiyi kullanıyorsa, en büyük reh-
berimiz bence o olmalı. Dolayısıyla, belli aralıklarla 
kafamızdaki kavramları, varsayımları, tarihte yaşan-
mış olduğu söylenen olayları ve hatta gelenek göre-
neklerimizi sorgulayıp onları akıl terazisi, zamanın 
kültürü ve bilim filtresinden geçirmemiz lazım. Bence 
ne evrenin en gelişmiş haline ve ne de aklın bize ka-
zandıracağı en son medeniyete gelmiş değiliz henüz. 

Kaynaklar:

[1] Krioukov, D., Kitsak, M., Sinkovits, R. S., Rideout, D., Meyer, D. and Boguna, M. (2012). “Network Cos-
mology.” Scientific Reports, Nature, Article 793. 
[2] Yaşar, O. (2018). “A New Perspective on Computational Thinking.” Comm. of ACM, 61(7), 31-37.

 YENİ ÜYELERİMİZ

İSİM, SOY İSİM                         ÜYE NO         MEZUN OLDUĞU OKUL          BÖLÜMÜ

Bülent Serkan Kılıçarslan         2355               Ankara Üniversitesi                   Fizik Mühendisliği
Murat Can Arslan                      2356              Gaziantep Üniversitesi              Fizik Mühendisliği

Eylül-Ekim 2020E-Bülten20 21



Radyasyonlar Vücudumuzu Nasıl Etkili-
yor, Radyasyon Dozunun Anlamı? 

Yüksel ATAKAN, Dr. Fizik Y. Müh. 
ybatakan3@gmail.com Almanya 

Radyasyon Nedir? 

Radyasyon, enerjinin bir yerden başka bir yere 
ışınlar ya da tanecikler halinde iletiminden başka bir 
şey değil. Tüm radyasyonlara, çok çeşitli frekanslar-
da titreşen enerji paketlerinden oluşan ışınlar gözüyle 
de bakılabilir. İyonlayıcı radyasyonlar, ya Röntgen ve 
gama ışınları gibi Elektro Manyetik (EM) ışınlardan ya 
da alfa ve betalar gibi çok hızlı taneciklerden oluşu-
yorlar. Bu çeşit radyasyonların iyonlayıcı radyasyon 
olarak adlandırılması, molekül ve atomlardan elekt-
ron sökebilecek kadar yüksek enerjide olmaları so-
nucu bunları iyonlaştırmasından kaynaklanıyor (Bkz. 
Şekil 1). Böylece ortaya, bir serbest elektronla, arta 
kalan, artı yüklü bir atomdan (iyon) oluşan bir “iyon 
çifti” çıkıyor. 

Radyoaktif Madde Nedir? 
Atom çekirdeklerinden kendiliğinden alfa, beta ve 

gama ışınları yayınlayan maddeler radyoaktif madde 
olarak adlandırılıyor. 

Not: Cep telefonları ve baz istasyonlarından ya-
yınlanan, radyo dalgaları olarak da adlandırılan, EM 
radyasyonlar (ya da EM dalgalar) çok daha düşük 
enerjileri nedeniyle atomlardan elektron sökemedik-
lerinden iyonlayıcı radyasyonlar değiller. Bunlar, doku 
ve hücrelere girip aktardıkları enerjilerle çok daha az 
etkili olabiliyorlar, ancak atom ve atom çekirdeğine gi-
rip etkili olamıyorlar. 

Şekil 1: Soldaki iki şekilde radyoaktif bir mad-
denin atom çekirdeğinden yayınlanan alfa, beta ve 
gama radyasyonları gösteriliyor. En sağdaki şekilde 

ise atom çekirdeğinden yayınlanan gama ışınlarının, 
başka atomlara çarpmasıyla, enerjilerinin bir bölü-
münü bunlara aktararak iyon çiftleri oluşturması 

gösteriliyor (iyon çifti: serbest kalan elektron ile arta 
kalan atom) /4/

Kanser Olasılığı? 
Röntgen filmi çektirirken Röntgen makinesinden 

vücudumuza giren “Röntgen ışınları” da, radyoaktif 
maddelerden yayılan alfa, beta ve gama ışınları da 
vücudumuza girdiğinde çok az olasılıkla kanser yapa-
biliyorlar. Vücudumuzda kanser oluşup oluşmaması, 
ışınların (radyasyonların) cins ve miktarıyla, etkilenen 
organın cinsine ve ışınlanma süresine bağlı. Aktarılan 
radyasyon enerjisiyle, bunun süresi, aşağıda açık-
layacağımız “Etkin Doz” kavramının temeli olup, bu 
doz, kanser olasılığı (riski) için, önemli bir ölçüt. 

Radyasyondan Korunmada Amaç? 
İyonlayıcı radyasyondan korunmada amaç, doğa-

da, tıp ve teknolojide ortaya çıkan radyasyonlardan 
insanı ve çevreyi korumanın yanı sıra, radyasyonla-
rın tıp ve teknolojideki uygulamalarından da insanla-
ra yarar sağlamaktır. Bu nedenle tıp ve teknolojideki 
her bir radyasyon uygulamasının daima insana yarar 
sağlayacak bir gerekçesi olmalı ve uygulama sırasın-
da alınacak radyasyon dozu da akıl ve mantığımızla 
uyumlu olacak şekilde “olduğunca düşük ya da az” 

olmalıdır. Örneğin tıpta, Röntgen filmi çekiminde ve 
Bilgisayar Tomografi taramasında, bunlar bize, tanı 
amaçlı yarar sağladığı ve alınan radyasyon dozları 
da akıl ve mantıkla uyumlu olacak şekilde düşük tutu-
labildiği için bu uygulamalar kabul görmektedir. 

Enerji Dozu 
Radyasyonla yapılan araştırmalar, radyasyonun 

vücuda olabilecek etkisinin, ilgili organın kilogramı 
başına, o organa aktardığı enerji miktarına (Joule) 
bağlı olduğunu göstermiştir ki, bu Enerji Dozu’dur, 
Birimi Joule / kg olup, Gray (Gy) ve miliGray (mGy) 
adlarıyla kısaltılmıştır. 
1 Gray = 1000 mili Gray = 1 Joule / kg (herhangi bir 
maddede, örneğin vücut dokusunda enerji soğuru-
mu). 

Şekil 2: Bir radyasyon kaynağından yayınlanan 
iyonlayıcı radyasyonların maddeyi ışınlaması ve 

maddede dozun oluşması şematize ediliyor. Sağda-
ki şekil, bir radyasyon kaynağının bulunduğu yere 

konan‚ “Radyasyon Uyarı” işareti /4/.

Eş Değer Doz 
Aynı enerji dozundaki farklı radyasyonlar yolları 

boyunca, vücuttaki dokularda farklı uzaklıklarda ener-
jilerini bıraktıklarından, geçtikleri hücreleri yoğun ya 
da az etkileyebiliyorlar ve böylelikle farklı bozunma-
ya neden oluyorlar. Örneğin kütleleri büyük olan alfa 
ışınları, deri yüzeyindeki hücrelerde soğurularak ya 
da enerjilerini onlara aktararak, aynı enerji dozundaki 

Röntgen ışınlarından 20 kat daha fazla bozunmaya 
neden olabiliyorlar. Buradan‚ “Eş değer doz” kavramı 
ortaya çıkıyor ki, bu da Enerji Dozunun‚ “kalite katsa-
yısı” olarak adlandırılan bir katsayı ile çarpımından 
oluşuyor (Alfalar için kalite katsayısı: 20). Eş değer 
doz birimi Sievert (Sv), ancak daha çok binde biri 
olan miliSievert (mSv) kullanılıyor. 

Etkin Doz 
Vücuttaki çeşitli organ ve dokuların radyasyona 

duyarlığı farklı olduğundan hem bunların etkilerini 
karşılaştırabilmek hem de tüm vücudun etkilendiği 
dozu ve oluşabilecek kanser riskini hesaplayabilmek 
için‚ “Etkin Doz” kavramı türetilmiştir. Genellikle, rad-
yasyondan korunmada, biyolojik bir doz olan etkin 
doz kullanılıyor. Etkin doz, radyasyonun sadece özel-
liklerini değil, bunun yanı sıra, ışınlanan organın bu 
radyasyona olan duyarlığını da içeriyor. Bu nedenle 
etkin doz, insana, radyasyonun ne derece etkili olabi-
leceğini de göstermiş oluyor. Örneğin aynı eş değer 
doz için akciğerlerdeki kanser olasılığı (riski), tiroit 
bezindekine oranla 3 kat daha yüksek. Tüm vücudun 
kanser olasılığını kestirebilmek için ise her bir rad-
yasyon cinsi ve etkilenen her bir organ için kanser 
olasılıklarının hesaplanıp, toplanması gerekiyor. Et-
kin doz, bir organın radyasyona duyarlığını hesaba 
katan‚ “Doz Ağırlık katsayısı”yla, eş değer dozun 
çarpımından oluşuyor, birimi Sievert (Sv, mSv). Or-
ganların doz ağırlık katsayıları Çizelge 1‘de yer alı-
yor. Görüldüğü gibi tüm vücut için doz ağırlık katsa-
yılarının toplamının 1 olması gerekiyor. Bu değerleri 
Uluslararası Radyasyondan Korunma Kurulu (ICRP), 
zamanla gelişen bilimsel araştırmalara bağlı olarak, 
ilgili yayınlarında açıklıyor. Son değerler 2007 yılın-
daki ICRP yayınında bulunuyor. Doz ağırlık katsayısı 
örneğin Tiroit bezi için 0,04. Bunun anlamı, örneğin ti-
roit bezinin büyüklüğünü belirleyebilmek için iyot 131 
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radyoaktiviteli su içirilen bir hastanın tiroit bezi 100 
mSv’lik bir‚ “Tiroit Dozu” aldıysa (eş değer doz), bu 
dozun hastada tiroit kanseri oluşturma riskiyle, o kişi-
nin tüm vücudunun 4 mSv’lik doz alması sonucu (100 
x 0,04 = 4 mSv, tüm vücut “Etkin Dozu”nun) vücuttaki 
kanser riskinin aynı olacağıdır. 

Özetle, “Etkin Doz”, kavramı ile, çeşitli cins ve 
kaynaklı radyasyonların vücuttaki etkileri, kanser 
riskleri karşılaştırıyor, mSv olarak aynı değerler, aynı 
kanser olasılığını (riskini) gösteriyor. 

İyonlayıcı Radyasyonların Vücuda Et-
kileri? 

Radyasyonların vücuda etkileri, ancak 300-1000 
mSv gibi ve hatta daha yüksek dozlarda gözlenebili-
yor (Örneğin deride kızarma, kanda değişiklik gibi). 
Yüksek dozlarda etkinin, doz arttıkça artmasına kar-
şın, düşük radyasyon dozlarında, doz arttıkça etki 
değil, “etki olasılığı” artıyor (Ya da başka bir de-
yimle: doz arttıkça, etki daha sık gözleniyor). 

Düşük dozlarda da radyasyon enerjisinin vücuda 
aktarılması sonucu hedefteki hücre moleküllerinde 
bozunma ortaya çıkabiliyor. Örneğin hücrelerinde-
ki DNA molekül bağlarının koparılmasIyla, hücrenin 
kendi onarım mekanizmasına rağmen bunların ona-
rılamayarak kanserin ortaya çıkmasıyla sonuçlanabi-
liyor. Eğer radyasyon dozu belirli bir üst sınırı aşarsa, 

o zaman dokularda da bozunma başlayabiliyor. Tipik 
doz üst sınır değeri: birkaç yüz miliSievert. 

Düşük dozlarda vücuda etki istatiksel. Örneğin 
büyük bir toplulukta (10 bin, 100 bin kişi gibi) her kişi 
aynı radyasyon dozunu almış ise, bunlardan rast-
gele bazı kişilerin kansere yakalanması söz konusu 
olabiliyor. Ancak, bu topluluktan ileride kansere ya-
kalananlar içinde, kimlerin bu düşük dozdaki rad-
yasyonun etkisiyle kansere yakalandığını belirlemek 
olanaksız. Çünkü kanser yapabilen çok sayıda baş-
ka etken olduğunu biliyoruz. Örneğin iyi yanmamış 
kömür ateşinde pişen bir pirzolada biriken yüzlerce 
kanser yapabilen madde bulunuyor. Fabrika baca 
ve otomobil egzoz gazlarındaki kimyasallarla kirle-
nen havayı soluyanlar da kansere yakalanabiliyorlar. 
Tüm dünyada ortalama olarak insanların %40’ı çeşitli 
nedenlerle (ya da bilinmeyen nedenlerle), yaşamları 
boyunca kansere yakalanıyorlar ve ölenlerin %25 ka-
darı da kanserden ölüyor.  

Özetle: Çok büyük kanserli sayılarının içinde, 
radyasyondan ölümler olup olmadığını ve olduysa 
bunların kaç kişi ve kimler olduğunu belirlemek ise 
olanaksız. Benzer durum, yediğimiz besinlerdeki ya 
da soluduğumuz havadaki bazı kimyasal maddelerin 
kansere neden olup olmadığı için de geçerli. 

Etkin Doz Ölçümleri 

Vücuttaki her organda ölçüm yapılamayacağın-
dan, etkin dozun vücutta doğrudan ölçümü olası 
değil. Bu nedenle radyasyona hedef olan bir kişinin 
bulunduğu yerde, sabit ya da portatif bir aletle rad-
yasyon doz hızı (saatte alınan radyasyon dozu: mS-
v/h) ya da‚ “ortam radyasyonu” ölçülerek o kişinin 
orada ne süre kaldığı da belirlenerek, aldığı eş değer 

doz hesaplanıyor. Eş değer ortam dozundan etkin 
dozun bulunması ise, ilgili radyasyonların cinsleri ve 
doz ağırlık katsayıları (Çizelge 1) göz önüne alınarak 
yapılabiliyor ya da bu, ölçüm aletlerinde ilgili iç düzelt-
meyle sağlanıyor. 

Radyasyon Dozu Nasıl Azaltılır? 
Çevremizde bir radyasyon kaynağı varsa, bundan 

olduğunca uzak durmak ve orada bulunma süremizi 
kısaltmak, ayrıca kurşun ve demir gibi duvar zırhlar 
kullanmak vücudumuzun alacağı radyasyon dozunu 
büyük ölçüde azaltacaktır. Ayrıntılar için bkz. /4/. 

Doz Değerlerine Örnekler 
Gerek doğal radyasyonlarla (örneğin topraktan 

besinlere geçen Uranyum’la, ayrıca kozmik ışınlarla) 
gerekse tıp ve teknolojide kullanılan radyasyon kay-
naklarından, özellikle tıptaki gereksinimimize göre, 
az ya da çok ışınlanmaktayız.  

Büyük değişimler gösteren doğal radyasyon 
dozunun dünya ortalaması kişi başına yılda 2,4 
mSv (Etkin Doz).  Buna ek olarak tıp ve teknoloji-
de radyasyon kaynakları kullanımı sonucu ortala-
ma olarak da yılda 1,6 mSv kadar etkin radyasyon 
dozu almaktayız.  Böylelikle yılda aldığımız top-
lam ortalama etkin doz: 4 mSv. 

Avrupa’dan New York’a yapılan bir uçak yolculu-
ğunda kozmik ışınlardan alınan ortalama Etkin Doz 
yaklaşık olarak 0,05 mSv.  

Röntgen göğüs filmi çektirdiğimizde aldığımız 
ortalama etkin doz 0,02- 0,05 mSv.  Bilgisayar To-
mografi (BT) taramasında alınan etkin doz 1 ile 10 
mSv arasında değişiyor. 

Radyasyondan Korunmada Sınır De-
ğerler 

Her radyasyon uygulamasının gerekçelendirilme-
si ve planlanan işin optimize edilerek daha az rad-
yasyon dozunun alınması gereğinin yanı sıra, rad-
yasyondan korunmada sınır değerlere de uyulması 
gerekiyor. Radyasyonlarla uğraşanlar sürekli kontrol 
altında olup gerektiğinde işten bir süre uzaklaştırılabi-
leceklerinden onlar için yılda alabilecekleri radyasyon 
doz sınır değeri yılda 20 mSv iken, halktan bir kişi için 
sınır değer sadece 1 mSv. Doğal radyasyonlar için bir 
sınır değer bulunmuyor. 

Tıptaki uygulamalar için de sınır değer konulma-
yarak hastanın iyileştirilmesi ön planda tutularak, rad-
yasyon riski ikinci plana alınıyor. 

Radyasyon Tedavisinde Alınan Doz 
Radyasyon tedavisinde amaç kanserli hücrelerin 

öldürülmesi olduğundan, ışınlamanın yaratacağı ek 
kanser riskini göz önüne almak anlamsız. Burada, 10 
ile 50 Gray arasında hatta daha da yüksek enerji doz-
ları kullanılarak tümörlerin öldürülmesi sağlanıyor. 

Doğal Radyasyonlarla Sürekli Işınla-
nıyoruz 

Aslında insan, yeryüzünde bulunduğundan beri-
dir, uzaydan gelen kozmik ışınlar ile çevresinde ve 
vücudunda bulunan‚ “Doğal Radyoaktif Maddeler-
den” yayılan radyasyonlarla birlikte yaşamakta. Vü-
cudumuza solunum ve sindirim yollarıyla, hava, su, 
tüm bitkisel ve hayvansal besinlerde, (az da olsa) bu-
lunan, radyoaktif maddeler girmekte, bunlar zamanla 
çeşitli organlarda birikmekte. 

Vücudumuzda her saniye 9000 adet kadar 
atom çekirdeği bozunuyor (parçalanıyor). Günde 
800 milyona yakın! Ve her parçalanmada ortaya 

Eylül-Ekim 2020E-Bülten24 25



çıkan enerjileri yüksek radyasyonlar, insan vücu-
dunu “içten” ışınlıyorlar. 

Ayrıca kozmik ışınlarla ve çevremizdeki her çeşit 
maddenin içindeki radyoaktif maddelerden salınan 
ışınlara da sürekli olarak “dıştan” hedef olmaktayız. 
Vücudumuzdan yayınlanan radyasyonlar da, çevre-
mizde bize yakın kişileri az da olsa ışınlamaktalar. 
Öte yandan, bir röntgen filmi çektirdiğimizde, vücudu-
muza 100 milyar kadar ışın girmesine rağmen vücut-
ta “belirgin bir hasar” ya da hastalık baş göstermiyor. 
Her ne kadar hücreler, radyasyonlara karşı gerekli 
savunmayı yaparak kendilerini korumakta iseler de 
giriciliği yüksek iyonlayıcı ışınların, hücre ve organlar-
da hasar oluşturabilmesi, düşük dozlarda çok seyrek 
olarak da kanser gibi ölümle sonuçlanabilecek hasta-
lıklara yol açması olasılığı var. 

Şekil 3: Doğal ve insan yapısı diğer başlıca kay-
naklardan yayınlanan radyasyonlardan aldığımız 

dozlar (mSv). Soldaki kırmızı sütun halktan bir kişi 
için sınır değer olan yıllık 1 mSv’lik Etkin Doz‘u 

gösterirken diğerleri bunun yanında daha az kalıyor 
(Pelvis Radiology: insanın leğen kemikleri bölge-
sinin röntgeni ya da taranması, Chest radiology: 

Göğüs röntgeni), en sağda nükleer santral çevresin-
de yaşayanların yılda aldıkları radyasyon dozu 0,01 

mSv) gösteriliyor /5/.

Sonuç 
Doğal ve insan yapısı radyoaktif maddelerden, 

Röntgen aletlerinden yayınlanan ışınlarla, kozmik 
ışınlarla, etkilenmekteyiz. Bunların vücudumuza ak-
tardıkları enerji miktarı radyasyon dozunu oluştur-
makta, bu doz da atom ve moleküllerde değişiklikler 
yapmaktadır. 

Yukarıda vurguladığımız gibi, tıp ve teknolojideki 
her bir radyasyon uygulamasının insana daima yarar 
sağlayacak bir gerekçesi olmalı ve uygulama sırasın-
da alınacak radyasyon dozu da akıl ve mantığımızla 
uyumlu olacak şekilde “olduğunca düşük ya da az” 
olmalıdır. Doğal radyasyon dozu da bize ayrıca bu-
nunla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yapmamızı 
sağlayan önemli bir ölçüt olmaktadır. 

Not: Bu yazı, 30 Ekim 2020 günü Herkese Bilim 
Teknoloji dergisi Portalı’nda yayımlanmıştır. 

Kaynaklar: 

/1 / Bundesamt für Strahlenschutz, https://www.bfs.
de/DE/themen/ion/ion_node.html 
/2/ https://www.bfs.de/DE/themen/ion/wirkung/strah-
lenempfindlichkeit/strahlenempfindlichkeit.html /3/
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/anwendung-medi-
zin/diagnostik/nuklearmedizin/nuklearmedizin_node.
html /4/ Radyasyon ve Sağlığımız? kitap, Y.Atakan, 
Nobel Yayınları, 2014  
https://www.nobelkitap.com/kitap_113005_radyas-
yon-vesagligimiz.html 
/5/ https://www.radioactivity.eu.com/site/pages/Effec-
tive_Dose.htm

TMMOB’den Haberler

MESLEKİ VE TEKNİK OLARAK GELİŞMEK, DAYANIŞMA FAALİ-
YETLERİNDE YAN YANA OLMAK İÇİN SİZLERİ ÖĞRENCİ ÜYE 
KOMİSYONLARIMIZA BEKLİYORUZ! 

14 Ekim 2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 2020-2021 eğitim yılında mühendislik, mi-
marlık ve şehir plancılığı programlarına yerleştirilen öğrencilere 14 Ekim 2020 tarihinde yaptığı 
basın açıklamasıyla seslendi.

“Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım;

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından, yakın tarihte dünyanın yaşadığı en zor dönemlerden bi-
rinde mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerine yerleşen sizleri sevgiyle selamlıyo-
rum. Önünüzde günün koşulları nedeniyle zor ama yepyeni bir hayat ve keşfedilmeyi bekleyen 
bir dünya uzanıyor.”

http://www.tmmob.org.tr/icerik/mesleki-ve-teknik-olarak-gelismek-dayanisma-faaliyetlerinde-yan-yana-olmak-icin-sizleri
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46. GENEL KURULUMUZ ERTE-
LENDİ!

2 Ekim 2020

Çoğunluklu olarak 16-17-18 Ekim 2020, çoğun-
luk sağlanamadığı takdirde 23-24-25 Ekim 2020 
tarihlerinde yapılması planlanan TMMOB 46. 
Olağan Genel Kurulu, Ankara Valiliği İl Umu-
mi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.10.2020 Tarih ve 
2020/76 Sayılı Kararı ile ertelenmiştir. Yeni Ge-
nel Kurul tarihi ve gerekli diğer bilgiler, TM-
MOB Yönetim Kurulu tarafından belirlendikten 

sonra yeniden duyurulacaktır.

TMMOB, YENİLENEN KANAL İS-
TANBUL PLANI’NA DAVA AÇTI

29 Eylül 2020

Kanal İstanbul Projesi için hâlihazırda açılan 
dava sürerken askı sürecinde Plan’a yapılan iti-
razların değerlendirildiği gerekçesiyle hazırla-
nan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikli-
ği’nin 22 Haziran 2020 tarihinde onanarak askı-
ya çıkarılması üzerine; TMMOB afet risklerini 
arttırarak kent güvenliğini daha da zayıflatan 
Değişiklik’e de dava açtı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-yenilenen-kanal-istanbul-planina-dava-acti

MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLANCISI YARDIMCI KONTROL 
ELEMANI DEĞİLDİR!

21 Eylül 2020

TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’na (ÇŞB) karşı açılan davada Danıştay ilgili 
dairesince “4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun’un genel gerekçesinden hareketle, yapı 
denetimi görevinin en etkin biçimde yerine ge-
tirilmesi için denetim elemanlarının sorumlu-
luğunun makul ve bilimsel ölçütlere göre belir-
lenmesi gerektiği ve teknik öğretmen, yüksek 
tekniker, tekniker ve teknisyenler için ortak ifade 
olan yardımcı kontrol elemanının, mimar veya 
mühendis olan kontrol elemanı yerine görevlen-
dirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaştı.

SALGIN YAYILIYOR, KRİZ DE-
RİNLEŞİYOR, SORUNLARIMIZ 
BÜYÜYOR!
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OL-
SUN!

http://www.tmmob.org.tr/icerik/muhendis-mimar-sehir-plancisi-yardimci-kontrol-ele-
mani-degildir

19 Eylül 2020

19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB tarafından 
gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 41. yılın-
da, TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cıları Dayanışma Günü nedeniyle, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

SALGIN YAYILIYOR, KRİZ DERİNLEŞİYOR, SORUNLA-
RIMIZ BÜYÜYOR! 19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, Mİ-
MAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ KUT-
LU OLSUN!

Türkiye çapında 100 binin üzerinde mühendis, 
mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçek-
leştirilen 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’nin 
41. yılındayız. Ülkemizin kalkınmasının ve bü-
yümesinin en önemli dinamiklerinden biri olan 
teknik emeğin birliğinin ve gücünün simgesi 
olan “19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve 

Şehir Plancıları Dayanışma Günü” kutlu olsun.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/salgin-yayiliyor-kriz-derinlesiyor-sorunlarimiz-buyu-

yor-19-eylul-tmmob-muhendis-mimar-ve

TMMOB İSTANBUL İKK: HEY-
BELİADA SANATORYUMU, BİR 
SAĞLIK KURUMUDUR VE ÖYLE 
KALMALIDIR!

14 Eylül 2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İs-
tanbul Tabip Odası (İTO) ve Türk Toraks Der-
neği (TTD) İstanbul Şubesi 12 Eylül 2020 tari-
hinde Heybeliada İskelesi’nde bir araya gelerek 
Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na (DİB) devredilmesine karşı basın 
açıklaması düzenledi.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-istanbul-ikk-heybeliada-sanatoryumu-bir-sag-
lik-kurumudur-ve-oyle-kalmalidir

KARDELEN KAMİŞLİ YALNIZ 
DEĞİLDİR!

12 Eylül 2020

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 7 Eylül 2020 
tarihinde Kırıkkale’de kaldığı otelde odasına 
izinsiz biçimde giren bir erkeğin tacizine uğra-
yan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Anka-
ra Şubesi Yönetim Kurulu (YK) Üyesi Kardelen 
Kamişli hakkında basın açıklaması yaptı.
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KARDELEN KAMİŞLİ YALNIZ DEĞİLDİR!

EMO Ankara Şubesi YK Üyesi kadın meslekta-
şımız Kardelen Kamişli, iş nedeniyle bulunduğu 
Kırıkkale’de 8 Eylül 2020 tarihinde konakladığı 
Carmine Hotel’de, gece yarısı odasına giren bir 
erkeğin tacizine ve saldırısına uğramıştır.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/kardelen-kamisli-yalniz-degildir

EMİN KORAMAZ YAZDI: “KAMU-
DAKİ TEKNİK PERSONELİN SO-
RUNLARI”

4 Eylül 2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, 4 Eylül 2020 tarihli Birgün Gazetesi’ndeki 
köşesinde, kamuda çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının yaşadığı sorunlar üzerine 
yazdı.

KAMUDAKİ TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI

“Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyi, o ülkede üre-
tilen mühendislik - mimarlık - şehir plancılığı 
hizmetlerinin gelişmişlik düzeyiyle doğru oran-
tılıdır. Çünkü bu hizmetler bir bütün olarak top-
lumsal yaşamın sağlıklı işleyişini sağlamaktadır.”

http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-kamudaki-teknik-persone-
lin-sorunlari
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