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Sunuş

Değerli meslektaşlarımız,

Yeni yılın ülkemizde, dünyamızda ve böl-
gemizde barışın, adaletin ve sevginin hâkim 
olacağı bir yıl olması dileği ile tüm meslek-
taşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize sev-
dikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yıl ol-
masını dileriz. 

Değerli meslektaşlarımız, bildiğiniz üze-
re 2020 yılında ülkemizde ve dünyada pan-
deminin yarattığı pek çok olumsuzluk ve 
buna bağlı ekonomik sorunların artarak de-
vam ettiği bir yılı geride bıraktık. COVID-19 
nedeniyle ülkemizde vaka sayısı iki milyonu 
ve maalesef hayatını kaybeden insanlarımı-
zın sayısı 18 bini geçmiş durumda. 

Ümidimiz odur ki; 2021 yılında toplum 
olarak kurallara uyup, geliştirilen aşıları tüm 
topluma uygulayarak bu sıkıntılı süreci at-
latırız.

Bildiğiniz gibi, Odamızın 32. Dönem Ge-
nel Kurulu’nu İçişleri Bakanlığı’nın genelge-
siyle Mart ayında yapamadık, Genel Kurulu 
12 Eylül 2020, seçimleri ise 13 Eylül 2020 
tarihinde yaparak 32. Dönem Yönetim Ku-
rulu olarak çalışmalara başladık.

Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımızı 
genellikle ZOOM üzerinden uzaktan erişimli 
olarak gerçekleştirdik. Etkinliklerimizi bu şe-
kilde yaparak üyelerimize ulaşmaya çalış-
tık. Yaptığımız söyleşiler Odamızın 
YouTube kanalından canlı olarak yayınlan-
dı. Bu söyleşiler hâlihazırda Fizik Mühen-
disleri Odası’nın YouTube kanalından 
(youtube.com/fizikmuhendisleriodasi) izlen-
mektedir. Kanalımıza abone olmayı unut-
mayın!

Odamız Ekim- Kasım ayı içinde, Kânûn 
Hükmünde Kararname (KHK) ile idârî ve 
mâlî olarak bağlandığımız T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından iki ay süren 
idârî ve mâlî konularda teftîşten geçti. Teftîş 
sonucunda hazırlanan rapor Yönetim Kuru-
lu tarafından değerlendirilmektedir.

Değerli meslektaşlarımız, 2021 yılında 
ülkemizde ve dünyamızda barışın, huzurun 
ve adaletin egemen olması dileklerimizle 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.

Dr. Abdullah ZARARSIZ
Yönetim Kurulu adına Başkan
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Odamızdan Haberler

DUYURU

2006 yılından başlayarak en son Cumhurbaşkan-
lığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteği ve üniversite-
ler arası iş birliği ile Ankara Üniversitesi koordinatör-
lüğünde yürütülen “Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) 
Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarları” konulu proje 
kapsamında kurulan, Ar-Ge amaçlı ilk elektron hızlan-
dırıcısı ve ışınım tesisi TARLA:Turkish Accelerator 
and Radiation LAboratory, 6550 sayılı Yasa kapsa-
mında Ulusal Araştırma Altyapıları Üst Kurulu onayı 
ile 04.11.2020 tarihinde “Türk Hızlandırıcı ve Işınım 
Laboratuvarı” adıyla “Ulusal Laboratuvar (Merkez)” 
statüsüne kavuşturulmuştur.

TARLA sahip olduğu araştırma altyapısı ve ola-
nakları ile disiplinlerarası Ar-Ge  ve teknoloji geliştir-
me çalışmalarını mümkün kılmaktadır. (https://tarla.
org.tr)

TARLA’nın ülkemiz ve câmiamız için hayırlı olma-
sını diler, kurulumda emeği geçenleri kutlar, saygı ve 
sevgilerimizi sunarız.

Dr. Abdullah ZARARSIZ
Yönetim Kurulu adına Başkan

MERSİN’DE TEMEL BİNA AKUSTİĞİ 
KURSU

Odamızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) 
ile yaptığı protokol kapsamında, Mersin İl Temsilcili-
ğimizin koordinasyonunda 27-29 Kasım, 9-11 Aralık 
ve 23-25 Aralık tarihlerinde “D-1 Temel Bina Akustiği” 
kursu düzenlendi. 

Kurslarımız önümüzdeki günlerde de devam ede-
cek. Kursa ilişkin detaylı bilgi https://www.fmo.org.
tr/d-1-temel-bina-akustigi-sertifika-programi/ ad-
resinden alınabilir.

Atatürk’ü Anıyoruz

   Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve 

özlemle anıyoruz.

32. Dönem FMO Yönetim Kurulu
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İKİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından, 
Resmî Gazetenin 11.12.2020 tarih ve 31331 sayılı 
nüshasında, “Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alan-
ların Çevresel İyileştirme Faâliyetlerinin Yetkilendiril-
mesine İlişkin Yönetmelik” yayımlandı.

Yönetmelikle, radyoaktif kirliliğe maruz kalmış 
alanlarda yürütülecek çevresel iyileştirme faâliyetle-
rini gerçekleştirecek tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile 
ilgili hususlar belirlendi.

Yönetmeliğin tamamına https://www.resmiga-
zete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201211-3.htm adre-
sinden ulaşılabilir.

Aralık ayında ayrıca Odamızın da görüş verdiği 
“Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamala-
rına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği” Resmî Ga-
zetenin 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı nüshasında 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Radyasyon tesislerine 
ve radyasyon uygulamalarına ilişkin etkinliklerin rad-
yasyondan korunma, güvenlik ve emniyet ilkeleri çer-
çevesinde yürütüldüğünün tespit ve teyit edilmesi için 
etkinliklerin yetkilendirilmesine ilişkin usûl ve esâsla-
rın düzenlendiği Yönetmeliğe ise
h t t p s : / / w w w. r e s m i g a z e t e . g o v. t r / e s k i -
ler/2020/12/20201217-6.htm adresinden ulaşılabilir.

FMO’NUN 2021 YILI AJANDASI ÇIKTI!

Odamızın 2021 yılı Ajandası çıkmıştır. Ajanda al-
mak isteyenler Odamız Genel Merkezi’nden ücretsiz 
olarak temin edebilirler.

FMO Yönetim Kurulu

YENİ YIL KUTLAMASI

Değerli meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler;

2021 yılının ülkemize ve dünyaya barış, dostluk 
ve kardeşlik getirmesi dileği ile, hepinizin yeni yılını 
kutluyor sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

FMO Yönetim Kurulu
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Söyleşiler

ODAMIZIN SEKİZİNCİ ÇEVRİM İÇİ SÖYLEŞİSİNDE YILDIZLAR KONUŞULDU

Fizik Mühendisleri Odası (FMO), pandemi döne-
minde YouTube kanalındaki söyleşilerini sürdürüyor. 
FMO’nun YouTube kanalı ve Zoom platformu üzerin-
den yayınlanan 8. söyleşisine Çukurova Üniversite-
si Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Aysun Akyüz katıldı.

“Yıldız Evrimi” başlıklı söyleşiye yıldızların tanımı-
nı yaparak başlayan Prof. Dr. Aysun Akyüz, yıldızla-
rın nasıl oluştuğunu anlattı. Yıldızların yıldızlar arası 
ortamda yoğun gaz ve toz bulutunun olduğu yerlerde 
oluştuğunu, bu bölgelere “dev moleküler bulut” denil-

söyledi. Prof. Dr. Akyüz, yıldızların nerelerde oluştu-
ğunu ve gelişimini nasıl tamamladığını da söyleşide 
anlattı. Hidrojen molekülü içeren dev moleküler bu-
lutların yıldızların etrafında bulunan çift yıldızların 
doğum yerleri olduğunu ifade etti. Akyüz, “Bunlar 
yıldızlar arası ortamda daha soğuk ve daha yoğun 
bölgeler. Yıldızlar arası ortam dediğimiz yer; yıldızla-
rın arasında gaz ve tozun bulunduğu ortam. Tabii çok 
çok düşük olan ortam. Ama yıldızlar arası ortam her 
yerde homojen bir şekilde değil, her yerde aynı değil. 
Bazı yerlerde daha yoğun.” diye konuştu.

Prof. Dr. Akyüz: Füzyon başladığı andan 
itibaren de bir yıldız doğmuş oluyor.

Sunumunda dev moleküler bulutların Hubble Uzay 
Teleskopu ile alınan görüntülerini de gösteren Prof. 
Dr. Akyüz, yıldızlar arası ortamda çöken yoğun gaz 
ve toz bulutlarının düzensiz bir küme oluşturarak ken-
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di ekseni etrafında döndüğünü ve maddeyi merkez-
de biriktirmeye başladığını aktardı. Akyüz, “Maddeyi 
biriktirdikçe daha çok maddeyi kütle çekim kuvvetiyle 
içine çekiyor.” dedi. Ön yıldız veya ilkel yıldız (pro-
tostar) denilen bu yapının etrafında bir diskin oluş-
tuğunu, diskteki maddenin merkeze doğru yavaş 
yavaş aktığını ancak topaklanma şeklindeki madde 
birikimlerinin başka yapıları da oluşturduğunu belirtti. 
Bu yapıların merkezde nükleer füzyon oluşturamadı-
ğı durumlarda ise gezegenleri oluşturduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Akyüz, “Merkezi bölgedeki yoğunluk arttık-
ça, daha fazla madde biriktirdikçe biriken bu madde 
sıkışıyor ve çok yüksek sıcaklığa da ulaşınca bir füz-
yon olayı ortaya çıkıyor. Füzyon reaksiyonu başlıyor. 
İşte bu füzyon başladığı andan itibaren de bir yıldız 
doğmuş oluyor. Artık protostar aşamasından ön yıldız 
aşamasına geçiliyor” ifadelerini kullandı. 

Yıldızların renkleri de farklı 

Ardından yıldız oluşumunu bir animasyonla gös-
teren akademisyen Akyüz, oluşan yıldızların kütlele-
rinin ve yüzey sıcaklıklarının birbirlerinden farklı oldu-
ğuna işaret etti. Yıldızların genel özelliklerinin kütle, 
boyut ve yüzey sıcaklığından öğrenildiğini kaydetti. 

Yıldızların renklerinin de birbirinden farklı olduğunu
söyleyen Prof. Akyüz, rengi çok parlak yıldızların yü-
zey sıcaklığının çok yüksek, kırmızı ya da sarı renk-
lerdeki yıldızların ise sönük olduğunu ifade etti. 

Yıldızların doğduktan sonra geçtiği aşamaların 
başlangıç kütlesine bağlı olduğunu belirten Akyüz, 
küçük kütleli ve büyük kütleli yıldızların yaşam evrele-
ri hakkında da bilgi verdi. Güneş’in küçük kütleli yıldız 
olmasından dolayı küçük kütleli yıldızın aşamaların-
dan geçtiğini dile getirdi.

“İnsan ömrüyle kıyaslandığı zaman mu-
azzam zaman aralıklarında gerçekleşiyor 
bu olaylar.”

Yıldızın doğumdan sonraki enerji üretim mekaniz-
masını uzun süre devam ettirdiğini, yıldızların ömür-
lerinin önemli bir kısmını bu aşamada kaydettiğini, in-
sanın ömrüyle karşılaştırıldığında bebeklik, çocukluk 
ve yetişkinlik aşamalarının yıldızlar için ana kol ya-
şamı şeklinde ifade edildiğini söyledi. “İnsan ömrüyle 
kıyaslandığı zaman muazzam zaman aralıklarında 
gerçekleşiyor bu olaylar.” diyen Prof. Akyüz, gökyü-

züne baktığımızda gördüğümüz yıldızların kendi ga-
aksimizde bulunan yıldızlar olduğuna değindi. “Çün-
kü başka galaksiler çok uzaklarda, çok sönük. Çıplak 
gözle bir galaksi görmek hemen hemen imkânsız” ifa-
delerini kullandı. 

Kütlesi Güneş’ten büyük yıldızlar, Gü-
neş’ten daha fazla enerji yaydıkları için 
daha parlak görünüyor

Prof. Dr. Akyüz, yıldızların bu süreçte yaydıkları ener-
jinin, yarıçaplarının, merkez sıcaklıklarının ve yüzey 
genişliklerinin arttığını aktardı. Kütlesi Güneş’ten bü-
yük yıldızların daha fazla enerji yaydıkları için daha 
parlak göründüklerini ve söz konusu yıldızların ömür-
lerinin kısa olduğunu belirtti. 

“Bugünkü astrologların söylemleri ger-
çekten hiçbir şekilde bilimsel mantıkla 
uyuşmuyor” 

Gökyüzüne ve astronomiye ilginin sürmesi temenni-
sinde bulunan Prof. Dr. Akyüz, gökyüzüne ilgisi olan-
lara Popüler Bilim yayınlarını takip etmelerini ve oku-
malarını önerdi. Akyüz, “Herkesin astronomiye, 

gökyüzüne ilgisi var ama bu işi birazcık daha doğru 
kaynaklardan öğrenmelerini isteriz ve üniversiteler-
de seçmeli astronomi dersleri varsa, ilgileniyorlarsa 
takip etmelerini isteriz. Astronomi ile astrolojiyi birbir-
lerine karıştırmamalarını bekleriz. Astrolojiyi bir bilim 
dalı sanıyorlar. Astrolojinin bir bilim dalı olmadığını 
dersimizin başında da anlatıyoruz. Takımyıldızlarının 
insan psikolojisine etkisi olduğuna inanıyorlar. Bunun 
bir bilim dalı olmadığını söylüyoruz. Evet astronomi-
nin gelişimine destekte bulunmuş, katkıda bulunmuş 
olabilir ilk dönemlerde, ilk çağlarda. Ama bugünkü 
astrologların söylemleri gerçekten hiçbir şekilde bi-
limsel mantıkla uyuşmuyor” şeklinde konuştu.

Akademisyen Akyüz: Samanyolu Galak-
sisi’nde 200 ila 400 milyar Güneş benzeri 
yıldız var 

Sunumundan sonra izleyicilerin sorularını yanıt-
layan Akyüz, bir izleyicinin “Galaksimizde tahmini ne 
kadar yıldız bulunmakta?” sorusuna şöyle cevap ver-
di:

“200 ila 400 milyar Güneş benzeri yıldız olduğu-
nu söyleyebiliyoruz. Hesabı şöyle yapıyoruz: Bizim 
galaksimize yakın olan uzaklığımız 28 bin ışık yılı. 
Güneş, Galaksi’nin merkezinin etrafında dolanıyorsa 
bu alandaki kütleyi aşağı yukarı hesaplayabiliyoruz 
Newton mekaniği ile ve bu kütleyi Güneş kütlesine 
bölerek ortalama Samanyolu Galaksisi’nde 200 ila 
400 milyar Güneş benzeri yıldız var diyebiliriz.”
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Prof. Dr. Aysun Akyüz kimdir?

Çukurova Üniversitesi Genel Fizik Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Aysun Akyüz, üniversitenin Uzay 
Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin (UZAYMER) müdürlük görevini yürütü-
yor. Akyüz’ün çalışma alanlarını fizik, astronomi ve 
astrofizik, yıldız sistemleri oluşturuyor. Akyüz, 2012 
yılından beri de Türk Astronomi Derneği’nin Başkanı.

ARALIKTAKİ SÖYLEŞİYE IAEA’DAN HA-
LİL BURÇİN OKYAR KONUK OLDU

FMO’nun çevrim içi söyleşisinde “Radyasyondan 
Korunmada Yenilikler ve Güçlükler” başlığı ele alın-
dı. Söyleşinin konuğu ise dört dönem boyunca FMO 
Yönetim Kurulu II. Başkanlığı görevinde bulunan ve 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda (IAEA) Radyas-
yondan Korunma Uzmanı olarak çalışan Halil Burçin 
Okyar’dı.

“Bu olayın sosyolojik boyutu var”

Radyasyondan Korunma Uzmanlarının (RKU) 
genellikle doza odaklandıklarını belirten Halil Burçin 
Okyar, meselenin sosyolojik bir boyutu olduğuna dik-
kat çekti. Topluma güvenlik düzenlemelerinin yapılışı-
nı anlatmaları gerektiğini söyledi. Radyasyon riskini 
toplumun algılama biçiminin önemine işaret eden Ok-
yar, “Gördük ki sosyolojik değerler artık mesleğimizde 
çok önem kazanmaya başladı. Sadece rakamlarla bir 
uygulamayı anlatmak kişileri tatmin etmiyor.  Değişen 
ve gelişen çevresel şartlar söz konusu” dedi. Okyar, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim temel görevimiz bilim-

sel ve teknik bilgiyi sunmak veya artık toplumun ne-
neyin kabul edilir, neyin güvenli, neyin güvensiz ol-
duğuna karar verme süreçlerini desteklememiz ge-
rekiyor. Dolayısıyla bu olayın sosyolojik boyutu var. 
İlerleyen dönemlerde bu boyutun daha yaygın olaca-
ğını, bizim gibi uzmanların belki ilâve yetenekler, ilâve 
kabiliyetler kazanmamız gerektiğini de düşünüyorum 
açıkçası.“

Halil Burçin Okyar: Bütüncül bir yakla-
şım içinde radyasyondan korunma uygu-
lamalarının ilişkilendirilmesi çok önemli.

Okyar, radyasyondan korunmada en çok zorla-
nılan noktanın optimizasyon olduğunu, son süreç-
lerde temel hedefin doz azaltma olduğunu kaydetti. 
“Dozu ne kadar azaltabiliyorsam optimizasyonu o 
kadar başarıyorum’ gibi bir şey anlaşılıyor. Aslında bu 
hiç de tavsiye edilen, hedeflenen bir yaklaşım değil. 
Herhangi bir iş yerinde diğer disiplinlerle müştereken 
kişilerin, çevrenin, çalışanın korunması hedefleniyor. 
Dolayısıyla bütüncül bir yaklaşım içinde radyasyon-
dan korunma uygulamalarının ilişkilendirilmesi çok 
çok önemli. Hedef dozu azaltmak. ‘Dozu ne kadar a-
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zaltıyorsam optimizasyonu o kadar uyguladım’ yanlış 
düşüncesinden uzaklaşılması lâzım.” ifadelerini kul-
landı.

Yapay zekâ, sanal gerçeklik v.b. dozi-
metreleri etkiliyor

Okyar, dozimetrelerin Japonya hariç birçok ülke-
kede düzenleyici kuruluşların doz kayıt sistemlerine 
girilecek verilerin dozimetrelerden gelen veriler olma-
sını tercih ettiklerini belirtti. Japonya’nın elektronik 
dozimetrelerden gelen verileri kaydettiğini söyledi. 
Bu alandaki değişikliklerden söz eden Okyar, yapay 
zekâ, sanal gerçeklik gibi faktörlerin alanı etkilediği-
ni dile getirdi. “İleride benim gördüğüm ve mümkün 
olduğunu da düşündüğüm böyle dozimetrelere filan 
pek ihtiyaç olmayacak.” diyen Okyar, gelecekte rad-
yasyon alanlarının modelleneceğini ifade etti.

Dr. Zararsız:Düzenleyici kuruluşlar dik-
kat etmeli!

Endüstriyel radyasyon uygulamalarında yaşanan 
kazalarda genelde radyasyona son maruz kalan ça-
lışanların radyasyon kaynaklarını bilmediklerine dair 
sorulan bir soru üzerine FMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Abdullah Zararsız, durumun geçmiş yıllarda-
kinden farklı olduğunu, kurumlarda artık değişik konu
larda radyasyon güvenliği sorunlarıyla ilgili hekimlerin 
olmadığını söyledi. Zararsız, endüstriyel radyografi, 
tanısal radyoloji gibi alanlarda çalışan kişilerin bazen 
özelikle endüstriyel radyografide eğitim düzeyi düşük 

kişilerden oluştuğunu belirtti. Dr. Zararsız, “Bunun 
son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Mutlaka 
fizik mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği, fizik 
mezunlarının bu konuda daha da bir eğitim alarak gö-
rev almasının doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü 
dediğiniz gibi yüksek dozların olduğu endüstriyel uy-
gulamalarda, kazalarda biliyorsunuz çok büyük olay-
lara neden oluyor. Onun için mutlaka düzenleyici ku-
ruluşların bu konuya dikkat edeceğini ümit ediyoruz. 
Biz de Oda olarak işin o şekilde olması yönünde çaba 
harcayacağımızı buradan da ifade etmek istiyorum.” 
diye konuştu.

Okyar: Türkiye’deki bütün imkân ve ka-
biliyetler en doğru şekilde kullanılmalı

RKU Okyar ise, söz konusu soruya Başkan Zarar-
sız’a katıldığını ifade ederek “Elbette ki ülkedeki bütün 
imkân ve kabiliyetlerin en doğru şekilde kullanılması, 
profesyonel örgütlerin de bu ulusal düzenlemeler için-
de rol alması çok önemli. Eğitim her zaman toplumun 
farklı gruplarının, farklı bireylerinin eğitilmesi, bilgilen-
dirilmesi, farkındalıklarının oluşturulması için çok çok 
önemli.” şeklinde yanıt verdi.

Söyleşilerin tamamı https://www.you-
tube.com/fizikmuhendisleriodasi adre-
sinden izlenebilir.

Halil Burçin Okyar kimdir?

Halil Burçin Okyar, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) 
Fizik Mühendisliği Bölümü mezunu. Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu’nda (TAEK) çalıştı. Nükleer Enerji 
Ajansı’nda beş yıl görev yaptı. Daha sonra Uluslara-
rası Atom Enerjisi Ajansı’nda (IAEA) çalışmaya baş-
ladı. H. Burçin Okyar, IAEA’da hâlen Radyasyondan 
Korunma Uzmanı olarak çalışmaya devam ediyor. 
Ajanstaki sorumluluk alanını Asya ve Pasifik oluştu-
ruyor. Beş dönem boyunca FMO Yönetim Kurulu’nda 
görev alan Okyar, dört dönem Yönetim Kurulu II. Baş-
kanlığı yaptı.
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Meslekî Derlemeler

Dünya Sağlık Sisteminin Çöküşüne Neden Olan Covid-19 Pandemisinin Küresel 
Radyasyon Korunması ve Radyasyon Güvenliği Üzerindeki Olası Etkileri

Ahmet Cangüzel TANER
Fizik Mühendisi, Fizik Mühendisleri Odası 
canguzel.taner@gmail.com

Dünyayı saran ve aynı zamanda küresel sağlık 
sistemlerini sarsan yeni koronavirüs hastalığı, Co-
vid-19’dan kaynaklanmaktadır. Dünya Sağlık Ör-
gütü (World Health Organization-WHO), 2019 yılı 
sonlarında ortaya çıkan Covid-19 virüsü kökenli Yeni 
Koronavirüs hastalığını 2020 yılı başlarından itibaren 
pandemi-küresel salgın olarak ilân etmiştir. Şimdiye 
kadar, ne yazık ki, global boyutta milyonun üzerinde 
insan hayatını kaybetmiştir. Covid-19 tespiti ve de-
teksiyonu yöntemleri arasında nükleer teknikler de 
bulunmaktadır. Örneğin, geri kopyalama-polimeraz 
zincir reaksiyonu (reverse transcription-polymerase 
chain reaction-PCR) adlı nükleer menşeli teknik dün-
yada yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca, iyon-
laştırıcı ışın türleri olmayan ultraviyole radyasyonlar 
(UV-mor ötesi ışınlar) sayesinde yüzey, hava ve su-
ardan Covid-19 yok edilmesi de sağlanmaktadır. Son 
derece bulaşıcı Koronavirüs 2 (SARS-COV2), in-

sanlar üzerinde ciddi akut solunum yolları sendromu 
(severe acute respiratory syndrome-SARS) enfek-
siyonları oluşturmaktadır. Yeni Koronavirüs pande-
misi aşı uygulamaları ve kullanımı yaygınlaşıncaya 
kadar karantina, maske, mesafe ve hijyen koşulları-
nın sağlanması olarak tanımlanan fiziksel korunma 
yöntemlerinden başka bir çare de maalesef bulun-
mamaktadır. Söz konusu yönden değerlendirildiği 
takdirde Covid-19 küresel salgın hastalığı-pandemisi 
ile birlikte radyasyondan korunma perspektifleri doğ-
rultusunda olan benzeri durumlar bu yazıda ele alın-
maktadır.

Covid-19 pandemisi ile beraber ülkelerin sınırla-
rını kapatması ve ulusal sağlık sistemlerinin çökmesi 
gibi zorluklar yaşanırken global nükleer teknolojiler ve 
küresel nükleer sanayi dallarının özünde olan nükleer 
güvenlik ve radyasyon güvenliği uygulamaları genel-

de başarılı biçimde sürdürülmektedir. Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy
Agency-IAEA) tarafından Kasım 2020’de düzenle-
nen toplantıda ise radyasyon güvenliği ve radyas-
yon korunması açısından Covid-19 pandemisinden 
alınacak muhtemel dersler tartışılmıştır. Radyasyon 
kaynaklarının nükleer güvenlik şartları ve nükleer 
emniyet koşulları ortamları sağlanan nükleer enerji 
kompleksleri kapasiteleri ve ilgili nükleer tesislerin iş-
letilmesi bağlamında Yeni Koronavirüs hastalığı sal-
gınının etkileri ve Covid-19 pandemisinin ortaya çı-
kardığı olağanüstü süreç zarfında ülkelerin ihtiyaçları 
da söz konusu IAEA çalıştayı kapsamında gözden 
geçirilmiştir. Çalıştay raportörü ve IAEA dozimetre 
uzmanı Dr. Michael Hajek, toplantıda radyasyon ko-
runması sisteminin gelecekteki muhtemel şekillendi-
rilmesi çerçevesinde kriz durumlarında ülkelerin kar-
şı karşıya kaldığı sorunlar ve izlenmesi gereken yol 
haritası ile ilgili görüşlerin paylaşıldığını ifade etmiştir. 
Öte yandan, global nükleer endüstri sektörü ise pan-
demi koşullarında güvenli, düzenli ve kararlı güç arzı 
temîni açısından esneklik getiren çok önemli bir küre-
sel karbonsuz nükleer elektrik enerjisi üretimi kaynağı 
rolü üstlenmektedir. Ancak, ağır pandemi koşulların-
da ulaşım araçlarına konulan seyahat kısıtlamaları ve 
sınırlamaları nedeniyle nükleer tesislerin uzakta olan 
mesâî saatleri düzenlemeleri, radyasyon kaynakları-
nın sağlanması ve Covid-19 hastalığı hijyen şartları-
nın yerine getirilmesi yönünde sorunlar da yaşanmak-
tadır. Sıkıntıya düşen nükleer tesis vardiya saatleri ve 
fiziksel uzaklık problemleri ise alınan tedbirler yoluyla 
aşılmaya çalışılmaktadır. Covid-19’un yoğun bulaş-
ma tehlikesi ve enfeksiyon riskinin azaltılması bakı-

dan önemli olan eldiven ve maske gibi koruyucu do-
nanımların kullanılması da alınan önlemler arasında 
sıralanmaktadır. Dünya Nükleer Birliği Radyasyon-
dan Korunma Çalışma Grubu’nu (World Nuclear As-
sociation-WNA Radiation Protection Group) temsîlen 
toplantıda bulunan Catrin Baures Koch, nükleer 
enerji sektörünün gerçeklere dayalı deneyimi ve yay-
gın nükleer acil durum tatbîkâtları bulunduğunu aynı 
zamanda ilâve nükleer güvenlik tedbirleri ve radyas-
yon güvenliği önlemleri standartlarının saptanması 
açısından da yerel yetkililer ve hastaneler ile iş birliği 
hâlinde çalışıldığını açıklamıştır. Radyolojik kontami-
nasyon riski ve radyoaktif kirlilik tehlikesi olan yerlerde 
çalışan kişiler kontaminasyonun nasıl yayıldığına dâir 
bilgilendirilmektedir. Radyoaktif kontaminasyon ve 
radyasyon kirliliği varlığı ise duyu organları tarafından 
algılanamamaktadır. Radyoaktif kirlilikten kaçınılma-
sı açısından söz konusu radyasyon kontaminasyonu 
olan sâhalar içinde koruyucu giysiler kullanılması ge-
rekmektedir. Benzer şekilde fark edilmesi olanaksız 
Covid-19  bulaşan alanlar ve Koronavirüs 2 (SARS-
COV2) ile enfekte olan sahalar dâhilinde de koruyucu 
maskeler, eldivenler ve giysiler gibi fiziksel korunma 
donanımları kullanılmaktadır. 

Koruyucu maskeler, eldivenler ve giysiler ile Ko-
ronavirüs 2 (SARS-COV2) testleri yapılan korunum-
lu bir laboratuvar aşağıdaki resimde görülmektedir. 
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Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Nükleer tesisler ve ilgili servislerin sürekli güven-
lik şartlarının sağlanması yönünden kişisel radyasyon 
kontrol ve denetim cihazları yerine kamera izleme 
sistemleri kurulmaktadır. Örneğin, Birleşik Arap Emir-
likleri-BAE (United Arab Emirates-UAE) Covid-19 
pandemisi boyunca Abu Dhabi kentinde konuşlu Fe-
deral Nükleer Düzenleme Otoritesi (Federal Autho-
rity for Nuclear Regulation-FANR) elektronik lisans-
lama servisi çalışmalarına güvenmektedir. FANR 
lisanslama bölümü, ruhsat verilen projelerin lisans 
hükümlerine uygun biçimde nükleer güvenlik stan-
dartları koşulları ve nükleer işletme prosedür şart-
larını izleyip izlemediklerini denetlemektedir. Ancak, 
günümüzde ise küresel Covid-19 salgını nedeniyle 
nükleer enerji endüstrisi dalında uzaktan kontrol ve 
iletişim şeklinde bahse konu denetimler bir başka dü-
zeye taşınmaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(International Atomic Energy Agency-IAEA) bünye-
sinde Covid-19 pandemisi sırasında radyasyondan 
korunma konusunda yaşanan sorunların tartışıldığı 
ve 123 üye ülkenin katıldığı “Radyasyon Kaynakla-

rının Güvenliği ile İlgili Lisanslama Faâliyetleri 
Üzerinde COVID-19 Pandemisinin Etkisi” (Impact 
of COVID-19 Pandemic on Regulatory Activities 
for the Safety of Radiation Sources) başlıklı bir an-
ket araştırması düzenlenmiştir. Söz konusu araştırma 
kapsamında üye ülkelerin global Covid-19 hastalığı 
salgınından nasıl etkilendiği ve kazanılan yeni dene-
yimler ile önerilerin IAEA Güvenlik Standardı Seri-
leri (IAEA Safety Standard Series) yayınlarına yan-
sıtılması hedeflenmiştir. Çalışma sonuçları, Covid-19 
pandemisi menşeli beliren muhtemel güvenlik risk-
lerini aynı zamanda bahse konu güvenlik riskleri ve 
tehlikelerinin engellenmesi doğrultusunda alınacak 
önlemleri de ortaya çıkarmıştır. Örneğin, küresel Co-
vid-19 hastalığının teşhîs ve tedâvîsi sırasında çok 
sayıda hastalar için tıbbî uzmanlar, radyolojik görün-
tüleme sistemini gereksiz ve abartılı biçimde uygun 
görmüştür. Böylece, hastalar ve sağlık çalışanları, 
doz optimizasyonu kapsamında yeterli fayda sağla-
mayan ve tanı referans seviyelerine uymayan şekilde 
aşırı derecede radyolojik tetkik netîcesi yüksek oran-
larda iyonlaştırıcı radyasyon ışınlanmalarına maruz 
kalmıştır. Öte yandan, %85 gibi yüksek bir oranda 
IAEA üyesi ülke ise Covid-19 pandemisi ile birlikte 
lisanslama faâliyetlerinin azaldığını bildirmiştir. Bazı 
durumlarda denetim ve kontrol için karbonsuz temel 
enerji kaynakları nükleer güç santralleri (NGS) re-
aktörleri tesislerine giriş kısıtlaması ile karşılaşıldığı 
rapor edilmiştir. Ayrıca, global Covid-19 salgını nede-
niyle kesintiye uğrayan bütçeler ve nükleer tesis giriş 
kısıtlamaları da nükleer komplekslerin güvenliğinin 
temîni için ortaya konulan nükleer lisanslama meka-

nizması hükümleri uygulanması çalışmaları ve orta-
mını da sekteye uğratmıştır. 

Diğer taraftan, ulusal uzmanlar Koronavirüs 
2 (SARS-COV2) pandemisi sebebiyle kesintiye 
uğrayan nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliği 
problemleri hakkında IAEA himâyesinde ekonomik 
destek sağlanması için önerilerde bulunmuştur. Kü-
resel Covid-19 salgını gibi kriz durumlarının nükleer 
lisanslama aktiviteleri ve gelecekteki pandemi ortam-
larının gelişimine göre uygulanacak spesifik radyas-
yon güvenliği tavsiyeleri de gündeme getirilmiştir. 
Öte yandan, radyasyon güvenliği teknik servislerinin 
uygunluğuna dâir sorunlar da ortaya çıkmıştır. Ör-
neğin, mevzûbahis IAEA araştırma sonuçları, Co-
vid-19 pandemisi sırasında radyasyon güvenliği tek-
nik servisleri çalışmaları kapsamında bazı aksamalar 
yaşandığını işaret etmektedir. Kasım 2020 IAEA 
Çalıştayı katılımcıları, mevcut nükleer yasalar ve 
radyolojik düzenlemelerin uygulanabilirliği ötesindeki 
riskli ve tehlikeli durumlara yönelik acil eylem planları 
uygulanması için görüş birliğine varmıştır. Ayrıca, yü-
rürlükteki iyonlaştırıcı radyasyon yasaları ve nükleer 
düzenlemelerin kişi itibarı, sağgörü ve şeffaflık dâhil 
olmak üzere etik değerler ve ahlâkî ilkeler doğrultu-
sunda yol gösterme rolü üstlenmesi gereksinimi de 
vurgulanmıştır. Dublin konuşlu Trinity Üniversitesi 
Medikal Fizik Bölümü (Medical Physics at Trinity 
College Dublin) Öğretim Üyesi ve IAEA danışma-
lık görevini yürüten Prof. Dr. Jim Malone, Covid-19 
ve iyonlaştırıcı radyasyonların her ikisi de bilimsel ve 
farklı belirsizlik özellikleri olan aynı zamanda korkutu-
cu olabilen bir nitelik taşıdığını ifade etmektedir. So-

nuçta, normal olarak karşılaştığımız iyonlaştırıcı rad-
yasyonların biyolojik etki mekanizmaları, belirsizlikle-
rine kıyasla Koronavirüs 2 (SARS-COV2) çok daha 
büyük belirsizlikler içerdiği de yine Dr. Malone tara-
fından açıklanmaktadır.  

Her ikisi de duyu organları kanalıyla fark edile-
meyen özelliğe sahip aynı zamanda benzer korunma 
yöntemleri olan iyonlaştırıcı radyasyon uyarı işareti 
ve Covid-19 simgesi aşağıda birlikte görüntülenmek-
tedir.  

Kaynak: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)            
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Yay Sektörü Türkiye’de pek fazla bilinen bir sek-
tör olmamasına rağmen makine elemanları arasın-
da yayın çok önemli konumda olduğunu düşünüyo-
rum. Nasıl insan susuz yaşayamazsa hayatımızda 
olan hiçbir şey yaysız düşünülemez. 

Ülkemizde önemi giderek artmakta olan yay 
sektörü portföyüne 14 eksenli CNC makinalar ka-
tarak endüstri 3.0 mantığında üretim gerçekleştir-
mektedir. Fizik Mühendislerinin pek nadir çalıştığı iş 
kolu olmasına rağmen çalışanların çok iyi derecede 
metal bilgisine sahip olacağını düşünüyorum. Sek-
töre hitâp eden çoğu firma alaylı olup, tecrübelerine 
dayanarak yay imâlâtı yapmaktadır. 

Yay sektörüne adım attığımda fizik eğitiminde 
elde ettiğim bilgiler ile mekanik bilgiyi harmanla-
yarak çalıştığım firmayı sektöründe çok iyi yerlere 
getirmeyi başardım. Çok iyi derecede mekanik, ısıl 
işlem, kaplama, taşlama ve kumlama bilgim olmakla 
beraber Simülasyon programlarına da hâkim oldu-
ğumdan çalıştığım firmayı sektöründe parmakla 
gösterilecek konuma getirdim. 

Mühendislik eğitimi almış biri olarak üretim ön-
cesi makine yeterlilik analizleri ve yay tasarım ana-
lizleri yaparak yayın üretilip üretilemediği, tasarımın 
standartlara uygun olup olmadığını değerlendirip 
müşteri gereksinimleri göz önüne alınarak üretim 
gerçekleştirmekteyim. 

Piyasada genel itibârı ile baskı, kurma ve çekme 
yayları yanında formlu teller, çanak yaylar, zembe-
rek v.b. yay grupları kullanılmaktadır. 0,10 mm’den 
15 mm’ye kadar olan yay çeliği, soğuk şekillendir-
me tekniği ile bilgisayar kontrollü CNC makineleri ile 
üretilmektedir. 

Metal sektörüne atılmak isteyen meslektaşla-
rıma tavsiye olarak; fizik eğitiminde aldıkları temel 
fizik derslerinin yanında Mâlzeme Bilimi, X–Işınla-
rı, Spektral Analiz, Titreşim ve Dalgalar derslerine 
önem vererek tahrîbâtsız muâyene yöntemleri olan 
ultrasonik, radyografik, manyetik, penetrasyon; tah-
rîbâtlı muâyene yöntemlerinden çekme, kopma, 
basma ve burkulma testi ve sertlik ölçme yöntemle-
rini bilmeleri iyi olacaktır.

Türkiye’de Yay Sektörü ve Geleceği

Akın OKYAY
Asyay Yay ve Makina San. Tic. A.Ş.
http://www.asyay.com.tr/
http://www.akinokyay.com/
info@akinokyay.com
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Isıl işlem ve kaplama çok spesifik bir konu olduğun-
dan metal sektöründe çalışmak isteyenlerin bilmesi 
zorunlu olan olmazsa olmaz alanlardır.

En son olarak meslektaşlarıma şiddetle tavsiye 
edeceğim bir konu; yalın üretim konusudur. Gelece-
ğini temînât altına almak isteyen, verimini ve kârını 
arttırmak isteyen firmaların vazgeçilmez konusu ya-
lın üretim ve teknikleri olacaktır.

Sektörde kullanılan bazı makinalar:

HTC 16 Eksenli Form Yay Makinesi 

(HTC70XU)

HTC11-15 Eksenli Form Yay Makinesi 
(XM Serisi)

HTC4-8 Eksenli Form Yay Makinesi 
(XR Serisi)

Üretimlerini gerçekleştirdiğimiz ve piya-
sada bulunan yay örnekleri:
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Yay tasarım programı örnekleri ve programdan elde ettiğimiz veriler:

Baskı yayı analizinden:
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Yayın maksimum ne kadar çalışacağı ya da stroğu, yay sabitesi, maksimum ne kadar yüke maruz ka- 
lacağı, Hatve mesafesi, diklik ve paralellik değerleri elde edilebilir.

Çekme yayı analizinden:  

Yay L1 ve L2 boylarına çekildiğinde üzerine düşmesi gereken yük miktarı, yayın maksimum ne kadar 
uzayacağı ve üzerine düşmesi gereken yük miktarı, yayın sertlik ve yumuşaklığını ifade eden “R” değeri ve 
kanca boyu gibi değerlere ulaşılabilir.

Torsion (Kurma) yayı analizinden:

Yaya hangi açılarda ne kadar tork uygulandığı, maksimum çalıştığı açı ve maksimum tork kuvveti ve 
yay sabitesi gibi değerlere ulaşılabilir.
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RADKOR, 2011 senesinde kurulmuş olup, kişi-
sel dozimetre hizmeti için çalışmalara başlayarak 
2012 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Hizmet 
yeterlilik ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
ISO/IEC 17025 kapsamında akreditasyon belgeleri-
ni almıştır. RADKOR Personel Dozimetre Ölçüm ve 
Değerlendirme Laboratuvarı; Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu’nun (TAEK) yapmış olduğu denetimler so-
nucunda “Dozimetri Servisi” uygunluk belgesini ala-
rak yurt içi hizmetine 2011 yılında başlamıştır.

OSL Yüzük Dozimetre                                

OSL Tüm Vücut Dozimetresi

RADKOR Personel Dozimetre Ölçüm ve Değer-
lendirme Laboratuvarı bahsi geçen hususlara ek 
olarak, Avrupa Radyasyon Dozimetre Komitesi (EU-
RADOS) tarafından periyodik olarak düzenlenen 
karşılaştırma testlerinde başarı sağlamış, uluslara-
rası alanda kabul görmüş bir laboratuvardır.

Elektronik Dozimetre

Pdose OSL Dozimetre Sistemi

Kişisel Dozimetre Hizmeti

RADKOR, kişisel dozimetre hizmetinin yanı sıra, 
2018 senesinde faâliyete geçen Ankara şubesinde, 
X-ışını, Gama ışınlama ve kalibrasyon laboratuvar-
larını kurmuş olup, ülkemizde bu alanda ilk akredi-
tasyon belgesine sahip tüzel kuruluştur. Geniş Ar-Ge 
ekibiyle geliştirmiş olduğu OSL Teknolojileri (WBDO-
SE, PDOSE, EXTDOSE OSL Dozimetri Sistemleri) 
kapsamında sağlık kuruluşları, endüstriyel firmalar, 
radyasyon doz ölçme laboratuvarları gibi radyasyon 

Bir Başarı Hikâyesi:

Bültenimizin bu sayısından itibaren şirket sahibi üyelerimizden gelecek yazılara yer 
vermeye karar verdik. Bu sayımızda; Üyemiz Nükleer Enerji Mühendisi Dr. Şamil Osman 
Gürdal’ın kurucusu olduğu RADKOR şirketi hakkındaki bilgiyi sizinle paylaşacağız.

RADKOR bugün dozimetre hizmetlerinin yanı sıra iyonlaştırıcı radyasyon uygulama 
alanlarında AR-GE çalışmalarını ekibine kattığı genç meslektaşlarımızla sürdürmektedir.  

RADKOR Personel Dozimetre Ölçüm ve Değerlendirme Laboratuvarı

Dr. Şamil Osman GÜRDAL
Nükleer Enerji Mühendisi
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DENETLEME YÖNETMELİĞİ

Odamızın 32. Olağan Genel 
Kurulu’nda Yönetim Kurulu’na ve-
rilen yetki kapsamında Mevzuat 
Komisyonu tarafından hazırlanan 
“TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 
Denetleme Yönetmeliği” yürürlüğe 
girmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Fizik Mühen-
disleri Odası Denetim Yö-
netmeliği

(10.11.2020 Tarih ve 07/2 Yöne-
tim Kurulu Kararı ile)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve 
Tanımlar

Amaç

Madde 1:  Bu yönetmeliğin amacı, 
FMO‘nun tüm örgütünde 6235 sa-
yılı TMMOB Yasası, TMMOB Ana 
Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar 
Mâlî İşler ve Denetim Yönetmelik-
leri FMO Ana Yönetmeliği ile Oda 
Genel Kurulu kararları gereğince 
hesapların ve buna ilişkin işlemlerin 
incelemesini düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2: FMO’nun tüm örgütü-
nün hesaplarının ve buna ilişkin iş-
lemlerin incelenmesi bu yönetmelik 
kapsamındadır.

doz takibinin yer aldığı tesislere anahtar teslim çözümler sunmaya başlamıştır. 

2020 yılı içinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) alt yüklenicisi olan RADKOR, IAEA’nın 
düzenlediği çeşitli projelerle 11 farklı ülkeye iyonlaştırıcı radyasyon ölçüm sistemlerinin ihrâcâtını yapmaya 
başlamıştır.

RADKOR, alanında uzman fizikçilerden, nükleer enerji, fizik, elektronik ve yazılım mühendislerinden olu-
şan kadrosu ile tüm iyonlaştırıcı radyasyon sistemlerini yerli üretim olarak pazara sunmayı amaç edinmiştir.
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Dayanak

Madde 3: Bu yönetmelik 
27/01/1954 tarih ve 6235 sayılı 
Türk Mühendisve Mimar Odaları 
Birliği Kânûnu’nun 39’uncu madde-
siyle TMMOB ve Odalar Denetim 
Yönetmeliği’ne dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönetmelikte geçen;

Birlik / TMMOB: Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği’ni,

Oda / FMO: TMMOB Fizik Mühen-
disleri Odası’nı,

Ana Yönetmelik: 14.02.2005 ta-
rih ve 25727 sayılı Resmî Gazete-
de yayımlanan Fizik Mühendisleri 
Odası Ana Yönetmeliğini,

Şube: TMMOB Fizik Mühendisleri 
Odası şubelerini,

Bölge: TMMOB Fizik Mühendisleri 
Odası bölgelerini,

Temsîlci: TMMOB Fizik Mühen-
disleri Odası illerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetleme Kurulu’nun Oluşu-
mu, Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu

Madde 5: Oda Denetleme Kurulu; 
Oda Ana Yönetmeliği ile bu yönet-
meliğin amacı ve kapsamı doğrultu-
sunda Oda’nın hesaplarını ve buna 
ilişkin işlemleri inceleyen bir kurul-
dur.

Oda Genel Kurulu’nca seçilen üç 
asil, üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu’nun Görev 
ve Yetkileri

Madde 6: Oda Denetleme Kuru-
lu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Oda örgütünün hesaplarını ve 
bunlara bağlı bütün işlemleri, Bütçe 
Dönemleri başından itibaren en az 
üç ayda bir denetleyerek hazırlaya-
cağı 3 (üç) nüsha raporu Oda Yöne-
tim Kurulu’na vermek, Bu raporlar 
Denetleme ve Oda Yönetim Kurulu 
dosyalarına konulur. Bilgi bakımın-
dan TMMOB Yönetim Kurulu’na ve 
gerektiğinde ilgili Oda birimlerine 
kopyaları gönderilir.

b) Yılda en az bir kez Kurul olarak 
veya aralarından görevlendirecek-
leri üyeler ile Şube ve Bölge Tem-
silciliklerini yerinde denetlemek, 
hazırlayacakları raporun bir nüsha-
sını denetlenen birime, bir nüshası-
nı Oda Yönetim Kurulu’na vermek,

c) Oda’nın mâlî işleri ile ilgili Denet-
leme Dönem Raporunu, Oda Genel 
Kurulu’na sunulmak üzere hazırla-
mak ve Genel Kurul’dan en az 15 
(on beş) gün önce Oda Yönetim 
Kurulu’na vermek.

d) FMO Ana Yönetmeliği’nin 26. 
maddesinin b bendinin gerçekleş-
mesi durumlarında, oy birliği ile 
vereceği kararla Oda ve birimlerin 
Genel Kurulu’nun olağanüstü top-
lantıya çağrılmasını Oda Yönetim 
Kurulu’ndan istemek.

e) Oda’nın TMMOB ödentilerini za-
manında ve düzenli olarak yapma-
sını kontrol etmek,

f) TMMOB Yönetim Kurulu’nca gö-
revlendirilmesi durumunda Oda ve 
/ veya Odaların ilgili konulara ilişkin 
işlemlerini incelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim Kuralları

Denetleme Kurulu Çalışma 
Kuralları

Madde 7: Oda Denetleme Kuru- 
lu’nun çalışma kuralları şunlardır:

a) Oda Genel Kurulu toplantısından 
sonra, Oda Yönetim Kurulu, seçi-
len asıl ve yedek Denetleme Kurulu 
üyelerine seçildiklerini, ayrıca asıl 
üyelere ilk toplantı gün, saat ve ye-
rini bir ay içinde yazı veya e-pos-
ta ile bildirir. Kurul üyeleri, denetim 
günlerini sayman üye ile birlikte ka-
rarlaştırır.

b) Oda yönetimi, Şube ve Bölge 
Temsilciliği denetim tarihini yedi 
gün önceden resmî yazı ile ilgili bi-
rimlere bildirir.

c) Oda Denetleme Kurulu gerek-
tiğinde üye çoğunluğu ile toplanır. 
Toplantı için Başkan ve Yazman 
seçer, Kararlarını katılanların oy 
çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik bu-
lunması durumunda; toplantı baş-
kanının bulunduğu taraf çoğunlukta 
sayılır.
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d) Nedeni ne olursa olsun üst üste 
üç (3) toplantıya ve/veya denetim-
lere katılmayan veya katılmayaca-
ğını bildiren Oda Denetleme Kurulu 
Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sı-
radaki yedek üye geçer.

e) Görevden ayrılan ve/veya çe-
kilmiş sayılan Denetleme Kurulu 
üyeleri, yerine gelecek yedek üye 
kalmadığı ve üye sayısı salt ço-
ğunluğun altına düştüğünde, Ola-
ğanüstü Oda Genel Kurulu yapıla-
rak yeni Denetleme Kurulu asıl ve 
yedek üyeleri seçilir. Seçilen yeni 
Denetleme Kurulu, ilk olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı’na kadar görev 
yapar.

Gelirlerin ve Giderlerin Deneti-
mi

Madde 8: Gelirlerin ve giderlerin 
denetiminde şunlar incelenir;

a) Bütçede gösterilen gelirler ve 
elde edilen sonuçların bölüm ve 
maddelere göre karşılaştırılması,

b) Gelirlerin ve diğer kıymetlerin, 
usûlüne göre kayıtlarda, kasada ve 
banka hesaplarında bulunması,

c) Harcamaların bölüm ve madde-
lere göre bütçeye uygunluğu ile da-
yanakları olan belgelerin olması.

Denetim Kuralları

Madde 9: Denetim Kurulları, bu 
denetim ile ilgili defter, fiş ve diğer 
belge ve bilgileri Sayman veya Yö-
netim Kurulu’nun görevlendireceği 
yetkililerden ister. Denetleme Kuru-
lu görevlerini yaparken Yönetimle-
re müdahalede bulunmamaları ve 
denetim işlerinin yürütülmesini ak-
satmayacak şekilde düzenlemesi 
esâstır.

Gelir ve giderlerin denetimi aşağı-
daki gibi yapılır.

a) Denetime, kasanın sayımı ile 
başlanır. Kasa kont rol föyü, kasa 
mevcudu defteri son kayıtları ve 
kasa mevcudu ile karşılaştırılır. Du-
rum bir tutanak ile saptanır.

b) TMMOB ve Odalar Mâlî İşler Yö-
netmeliği’ne göre tutulmakta olan 
kayıtların, usûlüne uygunluğu ile 
imzaları ve dayandığı belgeler in-
celenir.

c) Ödeme, tahsîl ve mahsûp fişleri-
nin düzenlenmesinde, usûlüne uy-

gunluğu ile imzaları ve dayandığı 
belgeler incelenir.

d) Yapılan harcamaların, kânûnlar 
ve ilgili yönetmelikler, Genel Kurul 
ve Yönetim Kurulu kararlarına uy-
gunluğu ile dayandığı belgeler in-
celenir.

e) Kayıtların günü gününe ve baki-
ye vererek, temiz ve düzenli bir şe-
kilde tutulup tutulmadığı incelenir.

f) Demirbaş defterine alınan de-
mirbaşa âit Yönetim Kurulu karar-
larının, fatura tarih numarası ile 
demirbaşın fiyâtı ve demirbaşı ben-
zerlerinden ayıracak belli başlı ka-
rakteristiklerinin işlenip işlenmediği 
incelenir.

g) Bütçe ile belirlenmiş olan gelir ve 
giderler ile gerçekleşen gelir ve gi-
derlerin, aylara göre bölüm ve mad-
de karşılaştırılması yapılır, farkları 
saptanarak nedenleri araştırılır.

h) Yıl içindeki son denetimlerde bö-
lümler arasında, TMMOB ve Oda-
lar Mâlî İşler Yönetmeliği’ne ve Oda 
Ana Yönetmenliği’ne uygun olarak 
gerekli aktarmaların yapılıp yapıl-
madığı incelenir.

ı) Oda örgütünün, demirbaş alım-
ları ile Yönetim Kurulu’nun belirle-
yeceği miktarı aşan harcamalarını 
Bütçe kurallarına uygun ve yılı için-
de bölümlerini aşmayacak şekilde 
Oda Yönetim Kurulu kararı ile yapı-
lıp yapılmadığı incelenir.

j) Denetleme Kurulu yaptığı her de-
netimin sonuçlarını, bütçede öngö-
rülen amaçlara ulaşmasını sağlayı-
cı dilek ve önerilerini kapsayan bir 
rapor hazırlar.

k) Oda Genel Kurulu’na sunulacak 
raporda, o dönem içinde yapılan 
denetimlerin sonuçları göz önünde 
tutulur ve raporda Oda’nın dönem 
çalışması ve yeni dönem bütçe ta-
sarısı ile ilgili Denetleme Kurulu’nun 
görüşü belirtilir.

l) TMMOB ve Oda Genel Kurulu’na 
sunulacak Raporda; Oda’nın TM-
MOB’ye, ödentilerini dönem içinde 
gerçekleştirip gerçekleşmediği ra-
kamsal olarak belirtilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 10: Bu Yönetmelik 12-13 Temmuz 2005 tarihinde yapılan; TM-
MOB Fizik Mühendisleri Odası 32. Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kuru-
lu’na verilen yetki ile hazırlanmış ve FMO Yönetim Kurulu’nun 10.11.2020 
tarih ve 07/2 numaralı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 11: Bu Yönetmelik hükümleri TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

TMMOB İZMİR DEPREMİ İLK 
GÖZLEM RAPORU AÇIKLANDI

02.11.2020

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 
depremden sonra TMMOB İzmir Depremi İlk 
Gözlem Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Ön Ra-
por, 2 Kasım 2020 tarihinde TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberinde-

ki heyetin katılımıyla İzmir’de açıklandı. 

EMİN KORAMAZ YAZDI: İZMİR 
DEPREMİ VE SONRASI

06.11.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde 6 Kasım 
2020 tarihinde, İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan 
deprem üzerine yazdı.

TMMOB HEYETİ, İZMİR’DE İN-
CELEMELERDE BULUNDU

03.11.2020

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın da bulunduğu TMMOB He-
yeti 1-2 Kasım 2020 tarihlerinde İzmir deprem 
bölgesinde incelemelerde bulundu.

TMMOB’den Haberler
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TMMOB 45. DÖNEM 5. DANIŞ-
MA KURULU TOPLANDI

09.11.2020

TMMOB 45. Dönem 5. Danışma Kurulu Top-
lantısı 8 Kasım 2020 tarihinde çevrim içi yapıldı.

EMİN KORAMAZ YAZDI: BİR 
KRİZDEN BİR KRİZE

20.11.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde 20 Kasım 
2020 tarihinde, Türkiye’nin içinden çıkamadığı 
ekonomik ve siyasal krizlerin iktidarın yönetim 
aracı hâline dönüşmesi üzerine yazdı.

EMİN KORAMAZ YAZDI: İKTİDA-
RIN CEVAP VEREMEDİĞİ SORU-
LAR

13.11.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde 13 Kasım 
2020 tarihinde, İzmir’de yaşanan deprem sonra-
sında bir kez daha gündeme gelen, iktidar tara-
fından cevabı verilemeyen sorular üzerine yazdı.

2021 YILI MERKEZÎ YÖNETİM 
BÜTÇESİNDE ÜLKEMİZİN YAŞA-
DIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR GÖZ 
ARDI EDİLMEKTE, KRİZ DERİN-
LEŞMEKTEDİR

23.11.2020

Meclis’te görüşmeleri devam eden 2021 yılı 
Merkezî Yönetim Bütçesi hakkında TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 23 
Kasım 2020 tarihinde basın açıklaması yaptı.

TTB, TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

27.11.2020

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey 
(MK) Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı, 
Genel Sekreter Vedat Bulut ve MK Üyesi Deniz 
Erdoğdu 26 Kasım 2020 tarihinde TMMOB’yi 
ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. Baş-
kanı Selçuk Uluata ve TMMOB Genel Sekreteri 
Dersim Gül ile görüştü.

EMİN KORAMAZ YAZDI: DEP-
REM VERGİLERİNE NE OLDU?

27.11.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde 27 Kasım 
2020 tarihinde, 21 yıldır toplanan deprem ver-
gilerinin amacı dışında kullanılması nedeniyle 
yaşanan kayıplar üzerine yazdı.
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ENGELLİ YURTTAŞLARIMIZIN 
SORUNLARI EŞİTLİKÇİ, ÖZ-
GÜRLÜKÇÜ, ÂDİL VE DEMOK-
RATİK BİR KAMUCU ANLAYIŞ-
LA ÇÖZÜLEBİLİR

03.12.2020

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
yaptığı basın açıklamasıyla, engelli mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının sorunlarına dik-
kat çekti.

EMİN KORAMAZ YAZDI: TOP-
LUMSAL MÜCADELEYİ BÜYÜT-
MEK

04.12.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde 4 Aralık 
2020 tarihinde, siyasi iktidarın bastırmaya ça-
lıştığı hak arama mücadeleleri üzerine yazdı.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI İÇİN 2021 YILI AS-
GARÎ ÜCRETİ 5750 TL OLARAK 
BELİRLENDİ

07.12.2020

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan ka-
rar uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Asgarî Ücreti 2021 yılı için brüt 
5750 TL olarak saptandı.

İMO İZMİR DEPREMİ RAPORU 
AÇIKLANDI

09.12.2020

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 
depreme ilişkin TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası (İMO) İzmir Şubesi tarafından hazırla-
nan İzmir Depremi Raporu, 9 Aralık 2020 tari-
hinde açıklandı.

FAY YASASI HAKKINDA

11.12.2020

Son zamanlarda sıklıkla kamuoyu gündemine 
getirilen ve TBMM’ye yasa teklifi olarak sunulan 
“Fay Yasası”  hakkında TMMOB Yönetim Kuru-
lu’nun değerlendirmesi basına ve kamuoyuna 
duyuruldu.

EMİN KORAMAZ YAZDI: HALK 
İÇİN BÜTÇE

11.12.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde 11 Aralık 
2020 tarihinde, TBMM’de görüşmeleri süren 
2021 bütçesi ve emekçileri bekleyen yeni vergi 
yükü üzerine yazdı.
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TMMOB, TÜRK PATENT VE 
MARKA KURUMU 25. DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISINA KA-
TILDI

17.12.2020

Türk Patent ve Marka Kurumu 25. Danışma Ku-
rulu toplantısını 17 Aralık 2020 tarihinde çev-
rim içi gerçekleştirdi. Toplantıya TMMOB’yi 
temsîlen TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ek-

rem Poyraz katıldı.

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLA-
RINI VE YETKİLERİNİ KORUYA-
CAĞIZ!

18.12.2020

Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemîn La-
boratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen “Yapı 
Denetim Uygulama Yönetmeliği” ile meslektaş-
larımızın ve meslek örgütlerimizin yapı denetim 
süreçlerinden dışlanmak istenmesine karşı TM-

MOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
18 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yaptı.

EMİN KORAMAZ YAZDI: ASGARÎ 
ÜCRET MÜCADELESİ

18.12.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde 18 Aralık 
2020 tarihinde, 2021 yılı asgarî ücret tespît gö-
rüşmeleri devam ederken mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının asgarî ücret mücadelesi üze-
rine yazdı. 

TMMOB, TBMM’NİN DEPREM 
ARAŞTIRMA KOMİSYONDA SU-
NUM YAPTI

22.12.2020

TMMOB, TBMM Depreme Karşı Alınabilecek 
Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En 
Aza İndirilmesi için Alınması Gereken Tedbirle-
rin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araş-
tırması Komisyonunun 22 Aralık 2020 tarihinde 

gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

TMMOB ANKARA İKK İLE ABB 
KENT GÜNDEMLİ TOPLANDI

24.12.2020

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 24 Ara-
lık 2020 tarihinde kent gündemi ile bir araya gel-
di.

TMMOB, TÜRKAK DANIŞMA KU-
RULU TOPLANTISINA KATILDI

24.12.2020

TMMOB 24 Aralık 2020 tarihinde, Dışişleri Ba-
kanlığı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
Danışma Kurulu Toplantısına katıldı. Toplan-
tıda TMMOB’yi Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem 
Poyraz temsîl etti.
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OHAL KOMİSYONU DERHÂL 
KALDIRILMALI, HUKUKSUZ İH-
RÂÇLAR GÖREVLERİNE İÂDE 
EDİLMELİDİR!

25.12.2020

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev 
süresinin Cumhurbaşkanı Kararıyla bir yıl daha 
uzatılması hakkında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz 25 Aralık 2020 tarihin-
de basın açıklaması yaptı.

EMİN KORAMAZ YAZDI: ŞEHİR 
HASTANELERİNE NE YAPMALI

25.12.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde 25 Aralık 
2020 tarihinde bütçe üzerinde büyük bir yük 
hâline gelen ve halkın sağlık hizmetlerine erişi-
mini zorlaştıran şehir hastaneleri üzerine yazdı.

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜT-
LERİ ÜZERİNDEKİ BASKI VE 
SINIRLANDIRMA POLİTİKALA-
RINA SON VERİLSİN!

26.12.2020

TBMM’de görüşmeleri devam eden ve içerdiği 
bazı maddelerle ülkemizdeki demokratik kitle 
örgütlerini iktidar vesâyeti altına almayı amaç-
layan “Kitle İmhâ Silahlarının Yayılmasının Fi-
nansmanının Önlenmesine İlişkin Kânûn Tekli-
fi” hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz 26 Aralık 2020 tarihinde basın 
açıklaması yaptı.

TMMOB ANKARA İKK: MELİH 
GÖKÇEK’İN RANT DÜZENİ PLA-
NI OLAN ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
İPTAL EDİLDİ

30.12.2020

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ta-
rafından 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı’na 
açılan dava sonucunda iptal edilmesi ile ilgili 30 
Aralık 2020 tarihinde Zoom uygulaması üzerin-
den basın toplantısı yaptı.

BİRLİK HABERLERİ’NİN 194. SA-
YISI YAYIMLANDI

30.12.2020

TMMOB’nin süreli yayın organı “Birlik Haber-
leri”nin Eylül-Ekim 2020 dönemini içeren 194. 
sayısı çıktı.

BAŞKA BİR YIL, BAŞKA BİR 
TÜRKİYE…

30.12.2020

TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB örgütlü-
lüğüne ve kamuoyuna yeni yıl mesajı yayınladı: 
“Şimdi başka bir yıl var önümüzde, umut ve da-
yanışmayla kuracağımız, başka bir ülke, başka 
bir yaşam… Neresinden baksanız hayali cihana 
değer!”
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BAŞKA BİR YIL, BAŞKA BİR TÜRKİYE…

“Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak 
gibi görünüyor, Ama kim bilir, birazdan uzanıp 
dokunursun.”

Neresinden baksanız zor bir yıl yaşadık, uzun 
yıllar boyu unutulmayacak türden bir yıl…

Hayatlarımızı alt üst eden bir salgın yaşadık 
ama salgın değil, yönetenlerin yalanlarıydı ha-
yatımızı yaşanmaz hale getiren…

Hepimizi yoksullaştıran derin bir kriz yaşadık 
ama kriz değil, iktidarın ekonomik tercihleriy-
di ülkemizi sefalete sürükleyen…

Yuvalarımızı üstümüze yıkan depremler yaşa-
dık ama depremler değil, bilimi yok sayan yapı-
laşma mantığıydı bizi enkaz altında bırakan…

İki durak arasında bizi ölüme götüren kazalar 
geçirdik ama kazalar değil, sesimize kulak tıka-
yan yetkililerdi bizi sevdiklerimizden ayıran…

Ülkemizin dört yanını küle çeviren yangınlar 
yaşadık ama yangınlar değil, dur durak bilme-
yen rant hırsıydı bir avuç yeşilimizi elimizden 
alan…

Geceleri de sokakları istediğimiz için acıya ve 
ölüme sürüklendik ama geceler ve sokaklar de-
ğil, erkek şiddetiydi dünyamızı karartan…

Yüreğimizi sızlatan kararlarla ayrıldık adliye 
kapılarından ama adliyeler değil, yargıyı teslim 
alan iktidarın hukuksuzluğuydu içimizi acı-
tan…

Evimize ekmek götürebilmek için çalıştığımız 
işyerlerinde bıraktık bedenlerimizi ama işyer-
leri değil, açgözlü sömürgenlerdi hayatımızı 
çalan…

Umutla bindiğimiz göçmen teknelerinde derin 
sulara battık ama tekneler değil, yurtlarımızdan 
koparan savaşlardı cesetlerimizi kıyıya vuran…

Neresinden baksanız zor bir yıl yaşadık ama 
zora boyun eğerek değil, umut ve dayanışmayla 
direnerek yaşadık…

Şimdi başka bir yıl var önümüzde, umut ve da-
yanışmayla kuracağımız, başka bir ülke, başka 
bir yaşam… Neresinden baksanız hayali cihana 
değer!

İyi yıllarınız olsun…

TMMOB YÖNETİM KURULU
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