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Yaklaşık bir yıldır devam eden pandemi nedeniyle Odamız faaliyetlerini zor
şartlarda da olsa uzaktan erişimli olarak
sürdürmektedir. Genel Merkez ve Şube
çalışanlarımızın süreçten etkilenmemeleri için Nisan ayında başlattığımız esnek
çalışmayı devam ettirmekteyiz.
Bu süreçte Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımızı genellikle yüz yüze değil,
videokonferans platformu ZOOM üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Her
ay mutlaka meslek alanlarımızla ilgili bir
konuda, uzman meslektaşımızın katkılarıyla söyleşiler düzenledik. Ocak ayında
Prof. Dr. Afif Sıddıki hocamız “UV Işınlarıyla Bakteri ve Virüs Dezenfeksiyonu”,
Şubat ayında ise Odamızın İstanbul Şube
eski Başkanı Berkin Malkoç “Yapay Zekânın İkinci Baharı:Müstakbel Fizik ve Matematik Mühendisleri İçin Hızlı Bir Giriş” konusunda sunum yaptılar. Bu söyleşiler
Odamızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Söyleşilerimiz www.youtube.com/fizikmuhendisleriodasi adresinden
izlenebilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
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la da olsa giderilmesi için girişimlerde bulunulması ifade edilmiştir. Önümüzdeki
süreçte üyelerimize üye aidat borçlarını
ödemeleri için odamızın hukuki konularda
destek aldığı avukatlarımız kanalıyla yazı
gönderilmeye başlanacaktır. Üye aidatların ödenmesinde gerekli özenin, hassasiyetin ve anlayışınızı gösterilmesini bekliyor.
Odamıza üye olduktan sonra iletişim
adresleri değişen üyelerimizin mutlaka
Odaya başvurarak adres güncellemelerini yapmalarını bekliyoruz.
Saygılarımızla.
Dr. Abdullah ZARARSIZ
Yönetim Kurulu adına Başkan

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Odamızı Ekim-Kasım 2020 tarihindeki
teftişi sonucunda hazırlanan raporda, üye
aidatlarının toplanasındaki eksiklik vurgulanmış ve bunun mutlaka hukuki yollar-
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Odamızdan Haberler
ODAMIZIN ANA YÖNETMELİĞİ’NDE

Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendisliği” ibaresi “Serbest Fizik, Nükleer Enerji, Matematik, Optik
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
ve Akustik Mühendisliği” olarak, aynı bentte yer alan
“Sorumlu Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik MühenOdamızın 32. Olağan Genel Kurulu’nda kabul
dislerinin” ibaresi “Sorumlu Fizik, Nükleer Enerji, Maedilen Ana Yönetmeliği ile ilgili değişiklik yapılmasıtematik, Optik ve Akustik Mühendislerinin” olarak dena dair yönetmelik 13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı
ğiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
“ş) Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği eğitim ve öğretimi yapan kuruluşlarla iş birliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühenyaparak, güncel koşulların ve Ülke yararının gerektirdisleri Odasından:
diği nitelik ve nicelikte Fizik Mühendisi, Nükleer Enerji
Mühendisi, Matematik Mühendisi, Optik ve Akustik
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
Mühendisleri yetiştirilmesi için her türlü girişimde,
FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİöneri ve katkıda bulunmak.”
ĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde
yer alan “Fizik Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi
MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî
ve Matematik Mühendisi” ibaresi “Fizik Mühendisi,
Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar OdaNükleer Enerji Mühendisi, Matematik Mühendisi, Opları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğitik ve Akustik Mühendisi” olarak değiştirilmiştir.
nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Fizik mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30’uncu maddesinin
ve Matematik Mühendisi” ibaresi “Fizik Mühendisi,
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
Nükleer Enerji Mühendisi, Matematik Mühendisi,
Optik ve Akustik Mühendisi” olarak; (g) bendinde yer
“o) Onur üyeliği adaylarını onamak veya onur üyelialan “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği
ğine son vermek,
ve Matematik Mühendisliği” ibaresi “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Matematik Mühenö) Fahri üyelik adaylarını onamak veya fahri üyeliğine
disliği, Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak; (i) benson vermek.”
dinde yer alan “Fizik Mühendisliğinin, Nükleer Enerji
Mühendisliğinin ve Matematik Mühendisliğinin” ibareMADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37’nci maddesinin
si “Fizik Mühendisliğinin, Nükleer Enerji Mühendisliğibirinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Fizik Mühennin, Matematik Mühendisliğinin, Optik ve Akustik Müdisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliğinin” olarak; (s) bendinde yer alan “Serbest
hendisliği” ibaresi “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji
YÖNETMELİK
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Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak; (r) bendinde yer alan “göndermek” ibaresi “bildirim yapmak” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 112’nci maddesinde
yer alan “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği” ibaresi “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 113’üncü maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği”
ibaresi “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir.

ODAMIZIN 32. DÖNEM I. DANIŞMA
KURULU TOPLANDI
Odamızın 32. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısı, 30 Ocak 2021 tarihnde çevrim içi gerçekleştirildi.
Toplantıya İstanbul Şube Başkanımız Ezgi Özkan Altaylı, Erdal Çatak, Mihriban Deniz Nar, Prof. Dr. Ömer
Yavaş, TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz Ekrem Poyraz, Yazman üyemiz Dr. Çağıl Kaderoğlu, Sayman
üyemiz Hasan Can Karakuş, Medikal Fizik Komisyon
Başkanı Prof. Dr. Bahar Dirican, Ali Doğan, Yönetim
Kurulu II. Başkanı Sibel Türkeş Yılmaz, Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, İbrahim Kayhan, Dr. Alper Nazmi Yüksel, Nurhak Tatar, Sema Zararsız ve Gözde Enekçi
katılım sağlayarak görüş ve önerilerini sundular.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu yürütür.

ODAMIZDA 2020’NİN SON 3 AYLIK
DENETİMİ YAPILDI
Odamız Denetleme Kurulu üyeleri tarafından
15.01.2021 tarihinde 2020 yılının son 3 aylık denetimi
gerçekleştirildi.
Denetleme Kurulu üyeleri, denetimi TMMOB ve
Odalar Denetleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yaptı.
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Toplantının ilk bölümünde Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Zararsız, Odamızın pandemi
döneminde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının ikinci bölümünde,
taslak yönetmelikler, örgütlenme çalışmaları, Fizik
Mühendisliği eğitiminin geleceği, mezunlara iş imkanları, öğrenciler için staj olanaklarının sağlanması
gibi konular hakkında görüşler paylaşıldı. Toplantının
son kısmında ise pandemi süresince yürüttüğümüz
çevrim içi seminerlerin önümüzdeki süreçte de sürdürülmesi, hangi alanlarda söyleşi yapılması ile ilgili
görüşler aktarıldı.
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kulak vermemesi, halkın sağlığına öncelik vermemesi ve halka gerçeği söylememesi yatıyor. Sürecin bilimsellikten ve şeffaflıktan uzak yürütülmesi salgının
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) toplumsal sonuçlarını da giderek arttırıyor” şeklinde
Maske ve Dezenfeksiyon Çalışma Grubu’nun düzen- konuştu.
lediği Maske, Dezenfeksiyon ve Aşı Gerçeği paneli
yoğun katılımla TMMOB’nin YouTube kanalında ya- Tekstil Mühendisi Naya: Üreticilerle ilgili
pıldı.
kontrolleri yapmamız lazım
MASKE, DEZENFEKSİYON VE AŞI
GERÇEĞİ

Maske türleri, maskelerin kullanım alanları ve kullanılan maskelerin standartları hakkında bilgi veren
Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreteri Cem
Naya, yurttaşlara hakkında bir çalışma bulunmayan
ve genellikle kanserojen madde ile boya içeren renkli maskelerin kullanılmamasını önerdi. Kalabalık ortamlarda FFP2 veya FFP3 maskelerin, açık hava ve
kalabalık olmayan ortamlarda ise cerrahi maskelerin
kullanılabileceğini söyledi. Tekstil mühendisi Naya,
TMMOB Başkanı Koramaz: Salgının top- özellikle toplu taşıma araçlarında FFP2 ya da FFP3
lumsal sonuçları giderek artıyor
maskelerin kullanılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
panelin açılış konuşmasında, AKP hükümetinin salgınla ve salgının yarattığı ekonomik sorunlarla mücadelede iyi bir sınav vermediğini vurguladı. Başkan
Koramaz, pandemi döneminde koruyucu halk sağlığı
politikalarının uygulanmadığını, pandeminin ciddiye
alınmadığını ve bilim insanlarının önerilerinin kulak
ardı edildiğini dile getirdi. Koramaz, “Ülkemizde bulunan siyasi iktidarın salgınla mücadele konusunda
iyi bir sınav verdiğini söylememiz pek mümkün değil.
Pandeminin daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı’nın
“Sürecin en başından beri ülke olarak gerek hazırdile getirdiği bir söz vardı: ‘Yaşanan bu durum Tür- lıksız olmamız gerekse bu konuda yeteri kadar bilinçli
kiye ekonomisinin öne çıkması için fırsattır’. Bu yak- olmamamızdan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadık
laşım, iktidarın salgın dönemindeki tüm kararlarının ama son dönemde bu sıkıntıları büyük ölçüde aştık.
tayin edicisi oldu. Salgın boyunca siyasi iktidar kendi Üreticilerimiz de bilinçlenmeye başladı. Ama yeterli
önceliklerini halkın sağlığının önüne koydu. Salgınla kontroller henüz yapılamıyor. O yüzden bizim kendi
mücadele tümüyle sağlık sistemimizin üzerine, sağlık adımıza üreticilerle ilgili olarak kontrolleri yapmamız
çalışanlarının omuzlarına bırakıldı. Salgın döneminde gerekiyor”
pek çok hata yapıldı. Bu hataların temelinde iktidarınbilim insanlarının ve meslek örgütlerinin uyarılarına
Naya, kullanılan standart dışı maskelerin doğru ü-
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retim olup olmadığının Sağlık Bakanlığı’nın Ürün Ta- tanlarda asla kullanılmaması gerekmektedir” şeklinde
kip Sistemi (ÜTS) üzerinden kaydının sorgulanarak konuştu.
denetlenebileceğini söyledi.
Makina Mühendisi Çakır: İklimlendirme
sistemleri düzenlensin
Kimya Mühendisi Koç: Metil alkol içeren
dezenfektanları kullanmayın!

Naya’nın ardından “Doğrusu ve Yanlışı ile Dezenfektanlar” başlığında sunum yapan TMMOB Kimya
Mühendisleri Odası (KMO) Ege Bölge Şube Başkanı F. Mehlika Koç, antiviral özelliği olmayan dezenfektanların da kullanılabileceğini ancak bu ürünlerin
kullanımında aşırıya kaçılmaması gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın Mart 2020 tarihinden itibaren
üreticilere üç aylık geçici ruhsat alma izni verdiğini,
bazı firmaların içinde metil alkol bulunan dezenfektanları piyasaya sürdüğünü hatırlatan Koç, “Bu süreçte yeterli denetim olmadığı için ve geçici ruhsat sürecini kötüye kullanan firmalar olduğu için ne yazık ki
insan sağlığını hiçe sayan birtakım firmalar piyasaya
zararlı kimyasal içeren ürünler verdiler.” dedi. Kimya
mühendisi Koç, dezenfektanlarda fazla kullanılan etil
alkol üretiminin şeker fabrikalarının birçoğunun kapatılmasıyla birlikte azaldığını, üreticilerin bu yüzden etil
alkol ithalatı yaptığını aktararak “Geçtiğimiz Mart-Nisan aylarında ithalatta da sıkıntı olduğu için üreticiler,
hem dezenfektan üreticileri hem kolonya üreticileri,
etil alkol bulmakta çok fazla zorlandılar. Bu süreçte
insan sağlığını hiçe sayan kötü niyetli kişiler metil alkol kullanma yoluna gittiler. Bilindiği üzere metil alkol
tehlikeli bir kimyasaldır, kozmetikte veya dezenfek-
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Makina Mühendisleri Odası (MMO) İklimlendirme
Teknik Kurulu Üyesi Aytekin Çakır, Türkiye’de ilk COVID-19 vakası görülmeden önce MMO’nun mekanik
tesisatlara dair çalışmalara başladığını bildirdi. Çakır,
pandemi döneminde bazı yapıların kullanımının yasaklanması, kullanımı yasaklanmayan yapıların kullanımı için ise önlem alınması ve tüm binalarda pandemi kurullarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.
Makina mühendisi Çakır, Türkiye’deki mevcut
iklimlendirme sistemlerinin hiçbirinin pandemi gibi
durumlar düşünülerek hazırlanmadığına dikkat çekti.
Çakır, binalardaki iklimlendirme sistemlerinin pandeminin yayılımını engelleyecek şekilde düzenlenmesini ve tam kapanma uygulamasının başlatılmasını
talep etti.
Fizik Mühendisi Sıddıki: Yüzey dezenfeksiyonu kolay, hava dezenfeksiyonu
zor
Panelde Fizik Mühendisleri Odası (FMO) Üyesi, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif
Sıddıki “Bakteri ve Virüslerin Ultraviyole Işınlarıyla
Dezenfeksiyonu” başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Dr.
Sıddıki, dezenfeksiyon konusunda birçok şeyin yanlış
bilindiğinin altını çizdi. Dezenfeksiyon işlemi sırasında
hücrelerimize zarar vermemiz gerektiğini vurguladı.
Bakteri ve virüsleri ultraviyole (UV) ışınımla dezenfekte etme işleminin yüzey ve hava dezenfeksiyonu
şeklinde iki aşamadan oluştuğunu söyleyen Fizik
Mühendisi Sıddıki, “Yüzey dezenfeksiyonu nispeten
daha kolay standardize edilebilecek, ölçülebilecek bir
şeyken, hava dezenfeksiyonu biraz daha komplike bir
şey” dedi.
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teorik hesaplara göre 27 Joule (J) metrekare (m2) ya
da deneysel olarak bulabildiğim kaynaklarda aşağı
yukarı 30 J/m2 kadar. Her RNA virüsü, öldürülebilir
değil. Büyük bir güç harcamanız gerekir, büyük bir
dozla vurmanız gerekiyor. Diyelim ki; 15 cm’den tutacak olursanız 75 saniye sonra bu virüsün yüzde 90’ını
inaktive etmiş olursunuz. Yüzde 99.99’una ulaşmak
ise başka bir problem”
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. UsluSıddıki pandemi döneminde gündeme gelen UV
er: Halkların aşısından söz etmeliyiz
lambalarla virüsleri yok etmenin mümkün olduğu iddiasına ise, söz konusu lambaların virüsü öldürmek
Panelin son konuşmacısı olan Enfeksiyon Hasiçin yeterli olmadığı cevabını verdi. Süre miktarı ve
talıkları Uzmanı Prof. Dr. Gaye Usluer, şu anda tüm
ışınım şiddetinin önemine işaret ederek, yansıma ile
dünyada kullanıma hazır 7 aşının bulunmasına ilişkin
hava akışının da hesaba katılması gerektiğini söyledi.
“Aşının bulunması tünelin ucundaki ışıksa da bunun
sonun başlangıcı olmadığını söylemeliyim. Belki de
Prof. Dr. Sıddıki’den uyarı: Evinizde
başlangıcın sonundayız dersem daha iyi bir değerbunları yapmayın!
lendirme yapmış oluruz” dedi.
Prof. Sıddıki, Maltepe Üniversitesi’nde geliştirdikleri UV el cihazı prototipini laboratuvarda virüsler
üzerinde nasıl denediklerini anlattı. Türkiye Bilimsel
ve Teknik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) yapılan
deneylerde 2-3 saniyede 15 santimetre (cm) mesafeden uygulanması durumunda virüsler üzerinde etkili
olduğunu aktardı. Cihazın dezenfeksiyon için kullanılırken insansız ortamlarda çıplak ten ve göze temas
etmeyecek şeklide kullanılması gerektiğini belirtti.
“UV-C güvenli ellerde kullanıldığında faydalı bir dezenfektandır. Lütfen evinizde bunları yapmayın” dedi.
Sağlık çalışanlarının kıyafet ve teçhizatlarının korunması, virüse yakalanma riskinin azaltılması için
geliştirilen UV-C dezenfeksiyon kabiniyle ilgili şöyle
konuştu:
“DNA virüsleri en azından çift sarmallı oldukları
için biraz daha dirençli. SARS-CoV-2, bir RNA virüsü.
RNA virüslerinin kırılması birazcık daha kolay. Doz
miktarları 200’lerde ya da 70’lerde değil, aşağı yukarı
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Aşı çalışmalarının tüm klinik aşamalarının bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlanmasına dikkat çeken Usluer, “Ancak bu denli büyük bir çalışmanın kısa
sürede tamamlanması endüstri ile kamusal yatırımın
bütünleşmesi sonucunda yani hükümetlerin bu konudaki destekleri sonucunda ortaya çıktı ki düşünün
BioNTech aşısı aslında bir Alman aşısı gibi görünürken Pfizer gibi bir Amerikan devinin ortaklık içine
girmesi aslında yatırımın büyüklüğü ve yatırımın ne
denli zorlu olduğunu göstermesi açısından önem
taşıyor. Öte yandan bir halkların aşısı durumundan
bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü dünyayı içine alan bir
salgın herkes korunmadıkça, herkes güven altında
olmadıkça kimsenin korunamayacağını ya da güven
altında olmayacağını kabul etmemiz lazım. Bu anlamda esasında Patent Yasası olmasa, yani endüstri kendi bulduğu aşıyı kendi kontrolünde tutmaktan
özellikle şu dönemde vazgeçse aşıya ulaşılabilirlik,
dünyada aşının yaygın kullanımı daha kolay olabilecek. Az sayıda ilaç şirketi bütün gücü elinde tutmakta“
şeklinde konuştu.
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“Küresel erişim bu anlamda çok önemli.”
Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Parti Meclisi (PM) Üyesi olan Usluer, “Tünelin ucundaki ışık” olarak nitelediği aşıların toplumsal bağışıklığa ulaşılabilmesi için dünya nüfusuna ülke bazında
yüzde 60-70 oranında aşı yapılması gerektiğini vurguladı. Dr. Usluer, “Pandemi koşullarında aşılama
dediğimizde bir kere aşılamanın hızlı olması lazım.
Önce sürü bağışıklığı olarak nitelendirilen ama bugün
tercih ettiğimiz toplumsal bağışıklığa ulaşabilmemiz
yani toplumların rahatlayabilmesi için dünyanın, dünya nüfusunun ülke bazında düşündüğümüzde ülke
nüfusumuzun en az yüzde 60-70 oranında aşılanması gerekiyor ki toplumsal bağışıklığı oluşturabilelim.
Bu nedenle hızlı bir şekilde o orana ulaşmak çok büyük önem taşıyor. Bu anlamda tabii ki aşı firmalarının
yeterince üretim yapmaları, dünya nüfusuna yetecek
kadar aşıyı üretmeleri ve bu aşının adaletli bir şekilde
dünya ülkelerine bölüştürebilmesi önem taşıyor. Küresel erişim bu anlamda çok önemli. Bugün hepimizin çokça konuştuğu konulardan bir tanesi; eşitlikçi
erişim. Yani hepimiz güven altında olmalıyız. Bunu
sağlamanın yolu eğer aşılanmak ise aşıya herkes
tüm ülkeler en fakir ülkeler dahil olmak üzere, en dezavantajlı kişiler dahil olmak üzere herkes aşıya ulaşabilmeli” ifadelerini kullandı.

güvenli bir aşıyla aşılanmak olduğunu kaydeden Usluer, “Mevcut bütün aşılar için ortak sorun; arz az, talep fazla. Yani aşı firmaları önceden taahhüt ettikleri
miktarları bile üretemez durumdalar” dedi.

“Herkes güvende olmadıkça hiç kimse
güvende olmayacak.”
Dr. Usluer, salgında üçüncü dalganın güçlü bir ihtimal olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuvvetli ihtimal üçüncü dalgayla karşılaşacağız.
Arzın az olması, talebinse hala artarak devam ediyor
olması önemli bir sorun. Bakın bugün 73 ülke henüz
aşılanmaya başladı. 73 ülkede uygulanan aşı miktarı;
124 milyon doz. Oysa ki bugün toplam nüfusu 2,5 milyar olan 130 ülkede henüz aşılama başlamadı. Diyoruz ki; herkes güvende olmadıkça hiç kimse güvende
olmayacak. İşte tüm bu arzın az, talebin fazla olması
Prof. Dr. Usluer: Arz az, talep fazla
durumunda eşitsiz ulaşım bugün tüm dünyanın ortak
Aşıların etkililiği ile etkinliğinin birbirinden farklı ol- sorunu. Aşı adaleti. Aşı adaletsizliği hepimizin konuşduğunu belirten Prof. Dr. Usluer, etkililiğin aşı olan ki- ması ve bu konuda hepimizin ortaklaşması gereken
şilerin COVID-19’a yakalanmaları durumunda virüsü bir konu”
başkalarına geçirmemesi olduğunu, etkinliğin ise aşı
Dr. Usluer, aşı tartışmalarında “aşı ahlakı”, “aşı
yapılan kişilerin olduğu aşıya karşı antikor oluşturma
milliyetçiliği” gibi kavramların ortaya çıktığını aktardı.
oranı olduğunu söyledi.
Aşı ahlakını “Fırsatçıların sırayı beklemeden, aşıya
Türkiye’de Aralık 2020 tarihine kadar aşının gelip ulaşanların aşılanma istekleri” şeklinde, aşı milliyetçigelmeyeceğinin ve hangi aşının olunacağının tartışıl- liğini ise “Aşıyı üreten, endüstriyi elinde tutan ülkeledığını hatırlatan Dr. Usluer, aşı arzının az, talebininse rin ‘Önce ben, önce benim ülkem’ tarzındaki söylemleri” şeklinde tanımladı. Kanada’nın ülke nüfusunun
fazla olduğuna işaret etti. Toplumun ortak dileğinin
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9, İngiltere’nin ülke nüfusunun 5, ABD’nin ise ülke nü- 2021 tarihini beklemek gerektiğini dile getiren Usluer,
“Okullar açılırsa, kış virüsleri devreye girerse ne olafusunun 3-4 katı kadar aşı teminatı aldığını bildirdi.
cak? Öykü devam edecek mi? Özünde eşitlik, özünde
dayanışma olan bir halkların aşısından bahsetmemiz
Ne yapılmalı?
gerekiyor ve bu pandemi bir öykü ise, pandeminin
Prof. Dr. Usluer, aşıya dair yapılması gerekenleri öyküsünü bitirecek olan özünde eşitlik ve dayanışma
olan halkların aşısı olacak. Keşke aşı olsa da herkes
şöyle sıraladı:
aşı olsa. Yani böyle bir salgından söz ederken herkes
korunursa en ideal noktaya ulaşırız. Ancak herkesin
-Mutasyonun yaygın olarak izlenmesi,
aşı olma ihtimali en azından bu yıl imkansız olduğu
için hedefimiz; toplumda salgını önleyebilecek yüzde
-Aşıların güncellenmesi,
60-70’lik orana ulaşmak“ diye konuştu.

-Önceki yıllarda düzenlediğimiz ”Fotovoltaik
Enerji Sistemleri Temel Eğitimi”nin tekrar yapılması
için girişimde bulunmak,

TÜBA TARAFINDAN “TÜRKİYE BİLİM
RAPORU” YAYIMLANDI

-Mart ayı sonunda veya Nisan ayı içinde YouTube
kanalımızda “Rüzgâr Enerjisi” ile ilgili söyleşi yapmak.

TMMOB GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM
KURULU TOPLANDI

-Uluslararası iş birliği,
-Hükümetlerin iş birliği için ciddi finans kaynakları
ayırması,

ODAMIZIN YENİLENEBİLİR ENERJİ
ÇALIŞMA KOMİSYONU TOPLANDI

-Yeni aşıların oluşması için güç birliği yapılması.
Türkiye’de salgının hala kontrol altına alınamadığını söyleyen Usluer, “Türkiye günlük test sayısını azaltan bir strateji içine girdi. Oysa ki mutantların
tanımlanması açısından bugün günlük test sayısını
azaltmak yerine Türkiye’nin yeniden test stratejisini
gözden geçirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
CHP PM Üyesi Usluer, yurttaşların etkinliği yüzde
50’nin üzerinde olan ulaşabildikleri herhangi bir aşıyı
yaptırabileceklerini belirtti. “Ama Türkiye açısından
tek bir ülkenin, tek bir firmanın ürettiği aşıya yüzde
100 bağımlı kalmak, bu aşıyla ilgili geleceği söylenen
50 milyon doz Türkiye’ye geldiğinde ülke nüfusunun
ancak yüzde 25’inin aşılanabileceğini, yüzde 30’unun
aşılanabileceğini düşünecek olursak bir kere çoklu aşı bağlantısı yeterli miktarda aşıya ulaşmak en
önemli önceliğimiz“ dedi.
“Keşke aşı olsa da herkes aşı olsa.”
“Vakalar azaldı, biz kazandık” demek için Nisan
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FMO Yenilenebilir Enerji Komisyonu, 20 Şubat
tarihinde çevrim içi toplandı. Toplantıya Prof. Dr. Aynur Eray, Cenk Yıldırım, Burçin Nekaya, Göksan Gür,
Bulut Ulusoy, Kadir Uğur Keskin, Gülin Acarol Zilanlı
ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah Zararsız
katıldı.

Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit
ve Dr. Elif Özcan-Tok’un hazırladığı rapor; tamamen
veriler ışığında Türkiye’deki akademik ve bilimsel ortamın her yönüyle detaylı fotoğrafını çekmek, uluslararası karşılaştırmalarını yapmak, eksiklerini ortaya
koymak ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi
hedefliyor. Çok zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenleTMMOB Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, rin detaylı analizini gerçekleştiriyor; araştırma süre28 Şubat tarihinde çevrim içi yapıldı. Toplantıya 49 since sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunuyor.
üye katıldı. Bir önceki Yönetim Kurulu toplantısından
Raporun önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Bibugüne kadar olan gelişmeler hakkında bilgilendirme
yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek limler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer
Şeker, Yükseköğretim politikalarının doğru ve yerinde
kararlar alındı.
belirlenmesi için durum tespitinin çok boyutlu olarak
Toplantıya Odamızı TMMOB Yönetim Kurulu yapılmasının şart olduğunu belirtti.
Üyesi Ekrem Poyraz ve Yedek Yönetim Kurulu Üyesi
Raporun tamamı için:
Dr. Abdullah Zararsız temsil etti.
http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/raporlar/turkiye-bilim-raporu

Toplantıda güneş ve rüzgâr enerjisi ile ilgili neler
yapılabileceği üzerinde değerlendirme yapıldı ve şu
kararlar alındı:
-Ülkemizde rüzgâr ve güneş enerjisiyle ilgili Ocak
2022 tarihine kadar bir komisyon raporu hazırlamak,

E-Bülten
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SÖYLEŞİLER

konuştum. ‘Hocam UV-C lamba aldım Karaköy’den, UV-C nedir, UV-A nedir? Bunlar üzerinde UV lamba
onu fırına koydum, maskelerimizi içine attık, dezen- deniyordu ama UV lamba, solaryum lambası hatta
fekte olur mu’? Dedim olur tabii olmasına da bunu disko lambası alıp evlerine takan çok insan vardı. O
yapmayın. ‘Ya hocam sorma, çocuklar fırının kapa- sırada FMO böyle bir duyuruda bulundu. Dedi ki; gö-

2021’İN İLK SÖYLEŞİSİ PROF. DR. AFİF SIDDIKİ İLE YAPILDI

ğını açmışlar, bakmışlar, sekiz saattir görmüyorlar.’ zünüze dikkat edin, cildinize temas etmemesine, açık
Bu derecede tehlikeli olabilecek bir şey. Doğrudan organlara temas etmesi durumunda yanıklara neden

lardan beri canlılar üzerindeki etkilerinin bilindiğini

insan gözünün maruz kalmaması gerekir veya belli olur. Bu en azından ilk aşama oldu ve önemli bir şey

söyledi. UV-A ile UV-B’nin bronzlaşmada etkili oldu-

bir mesafeden belli bir dozun altında maruz kalması daha söylüyor başında. İyonlaştırıcı radyasyon ve

ğunu, UV-C’nin ise mikroorganizma ve patojenleri

durumunda kalıcı hasar oluşmaz. Birkaç saat geçici iyonlaştırıcı olmayan radyasyon. En kaba tabiriyle

inaktive ettiğini kaydetti. UV-C’nin özellikle Kuzey

körlük, gözde yanma, sulanma, kızarıklık gibi etkileri ozon üreten ve üretemeyen. Ozon ise başlı başına bir

Amerika’da 1940’lı yıllarda patentinin alınarak ürün

vardır. Zaten daha çoğu kalıcı hasara girer o tehlikeli” dezenfektan ama aynı zamanda da kötü bir madde.

hâline getirildiğini anlattı.

diye konuştu. Yurttaşları UV-C ışınıyla dezenfeksiyon Elimizi alkolle temizliyoruz ama bütün gün boyunca
yaptığını söyleyen kişilere karşı uyaran Sıddıki, yurt- alkollü kovanın içinde tutmuyoruz. Çünkü belli bir do-

“Sağlık çalışanımın hasta olmasını nasıl
FMO’nun 2021’deki ilk söyleşisine Maltepe Üni- engellerim?”

taşlara söz konusu kişileri Sağlık Bakanlığı’na şikâyet zun üzerine çıktığı zaman o artık benim hücreme de
etmeye çağırdı.

versitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif Sıddıki konuk oldu. “Bakteri

zarar vermeye başlar. Ozon da benzer şekilde yani
ozon hiç kullanılmamalıdır, çok kötüdür değil. Hangi

Yoğun bakım ve karantina servislerinde hava ve

şartlar altında kullanılmalıdır?”

ve Virüslerin Ultraviyole Işınlarla Dezenfeksiyonu” yüzey dezenfeksiyonunun yapılması üzerine çalışan
başlıklı söyleşide FMO’nun UV ile ilgili Nisan 2020 ta- akademisyen Sıddıki, “En önemli araştırma konumuz;
rihli basın açıklamasının önemini belirtti. “Henüz orta- sağlık çalışanlarının üzerinden bu mikrobu nasıl telıkta genel geçer bir genelge yoktu. UV-C nedir, UV-A mizleyebiliriz? Dolayısıyla sağlık çalışanımın hasta
nedir? Bunlar üzerinde UV lamba deniyordu ama UV olmasını nasıl engellerim?” ifadelerini kullandı. Sağlık
lamba, solaryum lambası hatta disko lambası alıp çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını çıkarevlerine takan çok insan vardı. O sırada FMO böyle dıklarında virüse enfekte olmaya açık hâle geldiğini
bir duyuruda bulundu. Dedi ki; gözünüze dikkat edin, dile getirdi. Pandemi döneminde en fazla risk altında
cildinize temas etmemesine, açık organlara temas et- olan sağlık çalışanlarını virüsten korumak için ekibiymesi durumunda yanıklara neden olur. Bu en azından le bir dezenfeksiyon kabini geliştiren Prof. Sıddıki, viilk aşama oldu” ifadelerini kullandı.

rüslerin 200 ile 280 nanometre arasında UV-C ışınına
maruz kalan virüslerin inaktif olduğunu belirtti. Virüs-

UV-C, Kuzey Amerika’da 80 yıldır kulla- ten korunmak için UV-C’nin kullanıldığı birçok yanlış
nılıyor

uygulamaya dikkat çeken Sıddıki, “O kadar yanlış uy-

Prof. Sıddıki: FMO’nun basın açıklaması
ilk aşama oldu
UV ışınlarının zararlarının önemine dikkat çeken “Yüzde 100 dezenfeksiyon diye bir şey
Prof. Sıddıki, FMO’nun 22 Nisan 2020 tarihinde yap- yok.”
tığı UV Işınlarına ilişkin basın açıklamasını hatırlatarak, şöyle konuştu:

gulamalar vardı ki kendi çocuklarının gözünün saatProf. Sıddıki, ultraviyole ışınların (UV) 1870’li yıl-
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lerce göremediği durumlara sebep olmuş bir babayla
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Prof. Sıddıki, bir firmanın yüzde 100 dezenfekte
edici özelliğe sahip olduğunu iddia ettiği buzdolabını

“Henüz ortalıkta genel geçer bir genelge yoktu.
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100 sterilizasyon diye bir şeyin olabilmesi için o buz- belki 40 tane hocamız profesörler, sahadan olan in-

Fizik Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Klaus von Klitzing’in

dolabının 300 saat falan UV-C maruziyeti yapması ge- sanlar, teknisyenler, hava dezenfeksiyonu, su dezen-

grubunda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Würzburg MÜHENDİSLER İÇİN GELECEK VAÜniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümü’nde doktora DEDİYOR

rekiyor. Gölgelenen yerlere yüzde 100 diyemezsiniz. feksiyonu konusunda uzmanlar, toksikologlar, çevre
Onun laboratuvar sonuçlarından anladığım kadarıyla mühendisleri, hocalar bir araya geldik dedik; ‘Ya arka-

eğitimini tamamladı. 2008 yılında Türkiye’ye dönen

belli bölgeleri yüzde 99 zaten, yanlış hatırlamıyor- daş milletimiz zarar görmesin bundan.’ Nasıl görme-

Sıddıki, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölü-

sam, antibakteriyel dezenfeksiyon yüzde 99,9 diyor. sin? Şu şu kurallar. Bunu da bir ruhsata bağlayalım.

mü’nde Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 2010 yılında

UV ışınımı ozon da üretiyorsa ve kapalı bir kapsa ve Bağlandı. Ruhsatı olmayan şeyleri almasınlar. Çünkü

Harvard Üniversitesi’ne “Ziyaretçi Profesör” olarak

oradaki ozon miktarı 0.67 ppm’nin üzerindeyse yarım yarın öbür gün kör kaldıklarında, cilt kanseri oldukla-

davet edildi. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi’nde

saat içinde COVID-19’a karşı etkili olduğunu biliyoruz. rında hesap soracakları kim. Çantacılardan gidip bir

kurulan Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı’nın bilim-

Bu şartları sağlayıp sağlamadığını ölçmek de biyoloji şey almasınlar.” şeklinde konuştu.

sel proje yürütücüsü olarak İstanbul’a yerleşti. 2014

laboratuvarlarının vazifesi.” sözleriyle değerlendirdi.

yılında Ludwig-Maximilians Üniversitesi’ne deneysel
“Doğru mühendislik uygulamalarıyla uy-

lik uygulaması gerektirdiğini söyleyen Sıddıki, hava
dezenfeksiyonunda yüzey dezenfeksiyonundan farklı

Alışveriş merkezlerindeki havalandırma sistemle-

olarak birçok parametre olduğunu belirtti. Türkiye’de rinin kanallarına UV-C konularak dezenfekte etmenin
bunun altyapısını geliştirmeye çalışan laboratuvar- mümkün olduğunu ancak maliyetinin fazla olduğunu
ların olduğunu anacak bu deneyleri yapmanın kolay söyledi. “Ama mesela bir alışveriş merkezinde uyguolmadığını vurguladı.

çalışmalar yapmak üzere davet edildi, yaklaşık bir yıl
burada bulunduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanat-

Hava dezenfeksiyonu işleminin iyi bir mühendis- gulanabilir”

lından beri ise Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve yapay zekâ, yapay zekânın geleceği ve bu alandaki
Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Elektrik- Elektronik Mü- gelişmelerin mühendislik mesleğine etkilerine ilişkin
hendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

lamak istiyorsanız 500 tane dükkâna tek tek bunla-

ve Matematik Mühendisleri İçin Hızlı Bir Giriş” baş-

havalandırma sistemine düzgün, sensörlü, kontrollü

lığını taşıyan söyleşide Malkoç, yapay zekânın fizik,
matematik ve nükleer enerji mühendisleri için gelecek

Prof. Sıddıki, piyasada satılan UV-C LED’ler ile bir şeyin maliyeti o kadar yüksek de değil, uygulana-

vadeden bir alan olduğunu dile getirdi.

havanın sterilize edileceğini vadeden ürünlerin hava- bilir doğru mühendislik uygulamalarıyla” dedi.
yı sterilize edebileceğini ancak bu yapılırken verilen

Yapay zekâ, 120 yılda bütün mesleklerin

zararın bilinmesi gerektiğine işaret etti. UV-C LED’le- Afif Sıddıki kimdir?

yerini alacak

rin ışıma güçlerinin çok düşük olduğunu vurgulayaAfif Sıddıki, 1973 yılında Ankara’da doğdu. İstan-

Günümüzde yapay zekâyla tasarlanan yazılımla-

attın. Dezenfekte eder mi? Eder. Ama sen yanlışlıkla bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fizik Mühendisliği Bölüo kapağı açarsan kör olursun ya da gözün kaşınır bir mü’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölüşey olur. İşe yarar mı? Evet, işe yarıyor. Böyle uygula- mü’nde yüksek lisans yaptı. Bir yıl Orta Doğu Teknik
malar da var. Ama bunun ruhsatı var mı yok mu buna Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü’nde araştırma göbakın. Yani Sağlık Bakanlığı’nda 20’den daha fazla
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düşüncelerini FMO’nun söyleşisinde izleyicilerle paylaştı. “Yapay Zekânın İkinci Baharı: Müstakbel Fizik

Sağlık Bakanlığı ya da biyolojik etkileri denetlenmiş

rak, “UV-C’yi bir fırının içine koydun, maskeni içine

FMO İstanbul Şube’nin eski Yönetim Kurulu Baş-

lar Üniversitesi (MSGSÜ) Fizik Bölümü Katıhâl Fiziği kanı, yapay zekâ alanında çalışmalar yapan MILETOS
Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi. 2019 yı- A.Ş.’nin kurucusu ve Genel Müdürü Berkin Malkoç,

rı uygulamaya kalkarsanız inanılmaz maliyet. Ama
“Ruhsatı olmayan şeyleri almasınlar.”

BERKİN MALKOÇ: YAPAY ZEKÂ,

rın birçok alanda standart yazılım geliştirme yöntem-

Prof. Dr. Sıddıki’nin 80’e yakın bilimsel makalesi, lerinin yerini aldığını söyleyen Malkoç, “Yazılımsal
400’den fazla aldığı atıf, 300’e yakın verdiği davetli ya dünyada gerçek dünyanın bir paralel evreni var. Orayı
da katılımcı konuşması bulunmaktadır.

revlisi olarak çalıştı. Daha sonra, 1985 yılında Nobel
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çok mesleği yapabilir duruma geleceğini aktaran Mal- zekâ, dünyayı ele geçirecek”, “Yapay zekâ, dünya

“Şu anda birinci kısmındayız”

ve Genetik ile Fizik Mühendisliği bölümlerinde lisans

koç, orta ve uzun vadede yapay zekânın çevirmenlik, dışı varlıklarla iletişime geçecek” gibi iddiaları da de-

eğitimi aldı. İTÜ’de yaklaşık altı yıl araştırma görevlisi

kamyon şoförlüğü, cerrahlık gibi meslekleri insanlar- ğerlendiren Malkoç, söz konusu iddiaların bilimkurgu

Mühendis Malkoç, dar, genel ve süper yapay zekâ olarak çalıştı. Doktora çalışmasını biyolojik modelle-

dan daha iyi yapacağını, 120 yıl içinde ise en yaratıcı filmi Terminatör’le birlikte daha çok dillendirildiğini ha-

olmak üzere üçe ayrılan yapay zekanın günümüzde me ve kuramsal fizik alanında tamamladı.

meslekler de dahil olmak üzere tüm meslekleri insan- tırlatarak şöyle konuştu:

dar yapay zekâ tartışması ile sınırlı olduğunu belirtti.

lardan daha iyi yapabileceğini kaydetti.

Konuşmasında, “Dar yapay zekâ, şu an gördüğümüz
“Terminatör, genel yapay zekânın başarıldığı

uygulamalar. Tek bir görevi çok iyi yapan sistemler

Matematik, programlama ve İngilizce ya- noktada konuşabileceğimiz bir şey. Ondan çok çok

var. Bu sistemler daha katı, daha beceriksiz, bunların

uzağız. İnsanlar bu ayrımı yapmadıkları için, hepsini

kapasitesi daha zayıf. Şu anda birinci kısmındayız”

yapay zekâ başlığı altında düşündükleri için, kafalar

ifadelerine yer verdi.

pay zekâ için şart

FMO Üyesi Malkoç, yapay zekânın fizik, matema- çok karışıyor. Yapay zekâ, süper işler yaptı. İnsanlar
tik ve nükleer enerji mühendisleri için geleceği olan o zaman ‘Herhalde Terminatör de yarın öbür gün ge-

Yapay zekânın ses ve görüntü işlemeden ibaret

geniş bir alan olduğunu vurguladı. Soyut düşünme lecek’ diyor. Öyle değil tabii. Terminatör için o kadar

olmadığını belirten Malkoç, günümüzde yapay zekâ-

ve analizin önemine değinerek, bu alanda çalışmak çok şey lazım ki; soyut düşünme, hayal gücü, mantık

nın algılama özelliğinin ön plana çıktığını kaydetti.

isteyen kişilerin doğanın dili matematiği, bilgisayarın yürütme. Hayatta insanın farkında olmadan yaptığı o

Orta ve uzun vadede yapay zekânın mantık yürütme,

dili programlamayı ve insanların dili İngilizceyi öğren- kadar çok şey var ki, makinelerin böyle bir noktaya

plan yapma, hayal gücü gibi becerilerinin de geliştiri-

meleri gerektiğine dikkat çekti.

gelmesi için çok uzun vakit var. Bence en az 50 yıl

leceğini dile getirdi.

var”

zekâ ürünleri geliştirme hedefiyle MILETOS A.Ş.’yi
kuran Mal-koç, şu anda MILETOS A.Ş.’de genel mü-

Yapay zekâyı “İnsanın yüksek bilişsel becerileri- dürlük görevini sürdürüyor.

Fizik Mühendisi Malkoç: Yapay zekâ karşı hiçbir varlık göstermemiz mümkün de- “Fişini çekip kurtulamayacağımız bir

ni makinelerde gerçekleştirme çabası” şeklinde taTürkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) üyesi olan

nımlayan Miletos A.Ş. Genel Müdürü Malkoç, “İkinci

şey”

ğil

2014 yılında AR-GE çalışması yapma ve yapay

bahar” diye adlandırdığı devrimi sağlayan şeyin al- Malkoç, 2010-2016 tarihleri arasında FMO İstanbul
Yapay zekânın zamanla insan zekâsını geçece-

Nöronların kolektif hareketiyle üretilen yapay

ğini bir grafik üzerinden açıklayan Fizik Mühendisi zekânın kendisinin de bir kod olduğunun altını çizen

goritmik bir gelişme olduğunu, bunun için milyarlarca Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunverinin ve güçlü donanımın gerektiğini söyledi.

du.

Malkoç, “İnsanlığı oluşturan tüm insanların toplamın- Malkoç, yapay zekânın kendi kodunu yazması durudan daha zeki ve birbirine bağlı makinelerden oluşan munda insanlığın yapay zekâdan kaçışının olmadığı-

Söyleşilerin tamamı https://www.you-

koca bir zekâ sistemi çıkıyor ki; ona karşı hiçbir varlık nı ifade etti. Malkoç, “Kendi kodunu yazacak. O kod

tube.com/watch?v=53fat5Ojk2k&t=296s

göstermemiz mümkün değil” ifadesini kullandı.

daha iyi olduğu için daha iyi kod yazacak ve böylece

adresinden izlenebilir.

süper zeki, fişini çekip kurtulamayacağımız bir şeye
“Terminatör için o kadar çok şey lazım dönüşecek” dedi.

Berkin Malkoç kimdir?

ki…”
Galatasaray Lisesi mezunu Berkin Malkoç, İstanYapay zekâ tartışmalarında ortaya atılan “Yapay
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cekte olası kabul edilmektedir. Öte yan- Medikal Fizikçilerin Lisanslandırılması

Meslekî Derlemeler

dan, iyonlaştırıcı radyasyon yayan X-ışı- Kılavuzu “Guidelines for the Certification of Clinnı cihazları, hızlandırıcılar ve radyoaktif ically Qualified Medical Physicists” başlığı altında
kaynaklar; hastalıkların teşhis ve tedavi- yayımlanan IAEA Rehberi sayesinde söz konusi yöntemleri bağlamında oldukça uzun su Medikal Fizikçiler meslek grubunun uluszamandır kullanılmaktadır. Tıp merkezle- lararası düzeyde tanınması, küresel kabul görmesi

Sağlık Sektöründe Görevli Medikal Fizikçiler İçin IAEA Tarafından
Başlatılan Uzmanlık Sertifika Programı

rinde iyonlaştırıcı radyasyonların zararlı ve global uyum sağlanması açısından karşılaşılan
biyolojik etkileri yönünden çevrenin, ça- teknik zorlukların aşılması hedeflenmektedir. IAEA
lışanların ve hastaların korunması büyük Medikal Fizikçiler Kılavuzu, 40 sayfadan
önem taşımaktadır. Günümüzde fizikçi- ibaret olup, Radyasyon Fizikçileri’ne ulusal sertifi-

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

lerin çoğunluğu hastanelerde Medikal kasyon programlarının düzenlenmesi kriterleri ile
Fizikçi, Sağlık Fizikçisi ve Radyasyon sürekli mesleki gelişim ve ilerleme tavsiyeleri sunKorunması Uzmanı olarak istihdam edil- maktadır. Diğer taraftan, Dr. Maria Sklodowsmektedir. Tıp sektöründe istihdam edi- ka Curie tarihte ilk Medikal Fizikçi olarak anıl-

Yaklaşık 50 yıl önce küresel ham pet- nükleer fizikçilerin büyük bir bölümünün

len Medikal Fizikçiler için (International maktadır. Varşova, Polonya doğumlu Dr. Maria

rol fiyatları tarifelerinin iki kat artması tıp sektörüne katılması sayesinde bil-

Atomic Energy Agency-IAEA) tarafından Sklodowska Curie, 1867-1934 yılları arasında

ve 1970’li yıllarda global hidrokarbon hassa tanı ve tedavi alanında yenilikçi tıp

yürütülen Tıbbi Fizikçi (Medical Physi- yaşamıştır. Ölüm nedeni, devamlı uzun süreli iyon-

ürünlerinin darlığının yaşanması üzeri- cihazlarının keşfi ve geliştirilmesi açısın-

cist) uzman sertifikası faaliyeti ve eğitim laştırıcı radyasyonlara maruz kalma suretiyle kan

ne özellikle Amerika Birleşik Devletleri dan son derece önemli dev ilerlemeler

programları bu yazı kapsamında ele alın- kanseri hastalığına yakalanma olarak gösterilmiştir.

(ABD) Enerji Bakanlığı (Department of kaydedilmiştir. Şimdilerde ABD termo-

maktadır.

Nobel Fizik Ödülü ve 1911 Nobel Kimya

Energy-DOE) birimlerine bağlı ABD ulu- nükleer bilimsel araştırma çalışmalarının
sal laboratuvarlarında nükleer füzyon olumlu gelişmeleri doğrultusunda Bir-

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı-UAEA

Ödülü sahibi olmuştur. Uranyum ile yaptığı de-

enerjisi araştırma geliştirme Ar-Ge pro- leşik Devletler çevre dostu nükleer füz-

(International Atomic Energy Agency-IAEA) yeni neyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetmiş, Toryumun

jeleri çalışmalarına ağırlık verilmiştir. yon enerjisi yatırımları yeniden canlılık

yayını, dünya çapında temininde güçlük çekilen radyoaktif özelliğini bulmuş ve Radyum elementini

Ancak, global ham petrol fiyatları düşüş- kazanmaktadır. Ayrıca, küresel nükleer

meslek grupları arasında sayılan Klinik Medikal ayrıştırmıştır. Radyoaktivite çağını başlatan Dr.

leri ve dünya hidrokarbon ürünleri bollu- plazma elde edilmesine yönelik olumlu

Fizikçiler (Medical Physicists) için uzman- Curie, Nobel Ödülü kazanan ilk kadın ve bahse

ğu sonucu ABD termonükleer araştırma çalışmaları süregelen tokamak tasarımı

lık sertifikası verilmesi çalışmalarını içermektedir. konu ödüle iki defa lâyık görülen ilk bilim insanı nite-

projelerinin pek çoğu rafa kaldırılmıştır. nükleer füzyon reaktörleri ve stellarator

Tıbbi Fizikçiler, bir başka deyimle, Radyasyon Fizik- liği taşımaktadır. Dr. Maria Sklodowska Cu-

Böylece, fazla sayıda ve aşırı nitelik- dizaynı termo nükleer tesisler sayesinde

çileri, iyonlaştırıcı radyasyonları yayan cihazlar kul-

li Amerikalı bilim insanları olan nükleer iyonlaştırıcı radyasyon riski düşük olan

lanılan tıp alanlarında kanser hastalıkları ile müca- kurallarını uygulayan önde gelen global, bilimsel

temel enerji kaynağı karbonsuz inovatif

dele eden kişilere verilecek radyasyon dozlarının araştırmacı olarak tanınmaktadır. Günümüzde kul-

nükleer plazma fizikçileri işsiz kalmıştır. nükleer füzyon enerjili elektrik santrali

doğru, hassas ve güvenli uygulanması çerçevesin- lanılan Fizik prensipleri ise öldürücü hastalıkların

Söz konusu çok nitelikli (overqualified) kompleksleri kurulması da yakın gele-

de görev almaktadır. Klinik Olarak Nitelikli

füzyon fizikçileri, parçacık fizikçileri ve
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açısından temel rol üstlenmektedir. Ayrıca, fiziksel zuniyet sonrası yüksek standartlı eğitimler yer al-

Medikal Fizik meslek kolunun dünya çapın-

ve matematiksel kurallar uygulanarak iyonlaştırı- maktadır. Özellikle klinik uygulamalı iş başında eği-

da tanınmasının arttırılmasının amaçlandığını açık-

cı radyasyonlar yayan kompleks tıbbi cihazlar ve timler sayesinde klinik deneyimli ve nitelikli Medikal

lamaktadır. Ayrıca, yayımlanan IAEA kılavazunda

radyasyon kaynakları sayesinde kanserli hastaların Fizikçilerin yetkinliklerinin artırılması amaçlanmak-

Medikal Fizik branşında kaliteli eğitime ve iş başı

tümörlerinin son derece kaliteli teşhisleri ve ayrın- tadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (Inter-

klinik eğitime odaklanılması gereğinin önemi de vur-

tılı görüntüleri sağlanmaktadır. Böylece, Radyas- national Labour Organization-ILO), 2008 yılından

gulanmaktadır. Böylece, ulusal Medikal Fizik ser-

yon Onkolojisi Uzmanları ile iş birliği halinde itibaren Medikal Fizik dalındaki çalışmaları sağ-

tifika programının uluslararası en iyi tıbbi uygulama-

radyoterapi prosesleri sırasında hastalara güvenli, lık meslek kategorisi sınıfında değerlendirmektedir.

lar ile uyumu temin edilecektir. Aynı zamanda nitelikli

uygun, düzenli ve etkin iyonlaştırıcı radyasyon doz- Ancak, Medikal Fizik dalının pek çok ülkede hâlâ

Kaynak: www.varian.com

açığının giderilmesi bağlamında katkı sağlanması da

larının verilmesi de temin edilmektedir. Neticede, sağlık mesleği grubu kapsamında değerlendirmeye
hasta kişilerin sağlıklı dokuları ve organları korun- tabi tutulmadığı da IAEA İnsan Sağlığı Bölümakta aynı zamanda radyoterapi gören hastaların mü (Human Health Division) Medikal Fizik
sadece hastalıklı hücreleri hedef alınmaktadır.

eğitim görevlisi Giorgia Loreti tarafından ifade
edilmektedir. Bu sebeple hastanelerde görevli Me-

Tıbbi tanı ve teşhis amaçlı görüntüleme cihazı dikal Fizikçiler hasta sağlığı çalışmalarına katüzerinde kalite kontrol test çalışmaları yapan Me- kı verememektedir. Öte yandan, hastaneler nitelikli
dikal Fizikçiler aşağıdaki fotoğrafta görülmek- uzman sağlık personeli statüsü kadrolarında sayılan
tedir.

Medikal Fizikçilerin yokluğu ve azlığına doğru
sürüklenmektedir. Ayrıca, Medikal Fizikçilerin
diğer sağlık çalışanları mesleklerine kıyasla yapısal
hastane menşeli klinik eğitim programlarına katılarak deneyim, yetkinlik, ehliyet ve yetenek kazanma
fırsatları da çoğunlukla kaybolmaktadır.

rıcı (LINEAR ACCELERATOR-LINAC) ve iyonKaynak: G. Poli, IAEA

IAEA, Medikal Fizik İleri Master Programı (Advanced Master Programme in Medical
Physics-MMP) çalışmalarını İtalya Trieste Üniversitesi’nde konuşlu Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (International Centre for Theoretical
Physics-ICTP) ile ortaklaşa biçimde 2014 yılından
beri yürütmektedir. Ayrıca, el kitapları, kılavuzlar,
video programları, elektronik ve sanal ortam içerikli kurslar gibi çeşitli eğitim materyalleri de Human
Health Campus IAEA web sitesi humanhealth.iaea.org yoluyla UAEA tarafından ücretsiz sağlanmaktadır. Tıp Dergisi Lancet Onkoloji 2015
yılı özel baskısı (Lancet Oncology special

Lineer akseleratör-doğrusal hızlandılaştırıcı radyasyon tedavisi gören bir hasta aşağıda
resmedilmektedir:

edition), radyoterapi dalında küresel Medikal Fizikçi gereksiniminin giderek arttığını duyurmaktadır.
Örneğin, sadece düşük gelirli yoksul ülkeler ve orta
gelirli ülkeler kapsamında 2035 yılına kadar radyoterapide ilave Medikal Fizikçi ihtiyacı 22000 kişi olarak

Yaklaşık on yıllık süre zarfında IAEA, küresel

ifade edilmektedir. IAEA Dozimetri ve Tıbbi Radyas-

Medikal Fizik dalında nitelikli iş gücü potansiyelinin

yon Dalı Başkanı (Head of the Dosimetry and Medical

geliştirilmesi ve desteklenmesi için önemli adımlar

Radiation Section) Prof. Dr. Debbie van der

atmaktadır. IAEA adımları arasında genelde me-

küresel Medikal Fizikçi mesleği uzman eleman

Merwe, UAEA tarafından son yayınlanan rehberle

beklenmektedir. Global boyutta 27 bin Medikal Fizikçiyi temsil eden Uluslararası Medikal Fizik Organizasyonu (International Organization
for Medical Physics-IOMP) Başkanı Dr. Madan
Rehani, IAEA Medikal Fizikçiler Rehberi
yayımlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade
ederek, bahse konu kılavuzu, Medikal Fizik dalında küresel kaliteli insan gücü kapasitesine ulaşılması açısından önemli bir hamle ve girişim olarak
nitelendirmektedir. Diğer taraftan, yeni UAEA Medikal Fizik Kılavuzu sayesinde özellikle Medikal Fizikçiler için henüz ulusal sertifikasyon
programı olmayan üye ülkelere yardım edilmesi de
hedeflemektedir. Uluslararası Medikal Fizik
Sertifika Kurulu (International Medical Physics
Certification Board-IMPCB) Başkanı Dr. Raymond K. Wu, mevzubahis UAEA Medikal Fizik Rehberi yayınını onayladıklarını bildirmektedir.
Sonuçta, radyoterapi uygulamalarında hastalara en
iyi tedavi hizmetlerinin verilmesi için son yayımlanan
IAEA tıbbi fizik rehberinin belirlediği standartlar doğrultusunda eğitim gören Medikal Fizikzikçiler
de görevlerini global ölçekte duyarlı, doğru, düzenli,
güvenli ve etkin biçimde yerine getirebilecektir.
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Akkuyu Santralıyla İlgili Politik ve Teknik Duruma Dışarıdan Bakış
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Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2020.
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FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2020.
-IAEA Launches Guide to Promote of Medical Physicists as Health Professionals, Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı-UAEA Yayını, 15 Şubat 2021.

Dr. Yüksel Atakan
Radyasyon Fizikçisi, Almanya
ybatakan3@gmail.com

Son 30 yıldır hükümetlerin, muhalefetin,

-Hükümetlerin konuya yaklaşımı yönünden du-

nükleer karşıtların ve halkın tutumuyla rumun incelenmesi,
Almanya’daki durumun karşılaştırılması ve öneriler

-Nükleer karşıtların, muhalefetin ve halkın konuya yaklaşımı yönünden durumun incelenmesi.

Bu yazıda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
örneğiyle Türkiye’de bu konudaki teknik ve politik Hükümetlerin konuya yaklaşımı yönündurum inceleniyor ve Almanya’daki durumla karşı- den durumun incelenmesi
laştırıp sonuçlar çıkarılıyor. Bu örnek, Türkiye’de
ileride yapılması düşünülen diğer NGS’ler için de

Akkuyu’da bir nükleer santral yapımı Özal hü-

genişletilip benzer sonuçlar çıkarılabilir. Yazımız, bu kümetlerinden beri neredeyse son 40 yıldır zaman
konudaki ‘olup bitenleri ve bugünkü durumu’, dışa- zaman gündeme gelmiş olmasına karşın, güvenliği
rıdan bir gözlemcinin bakışıyla, olduğu gibi yansıt- en üst düzeydeki tek reaktörlü modern bir nükleer
maya çalışıyor.

santral için, bugünkü fiyatlarla, gerekli olan 8-10
milyar dolarlık (USD) yatırım bütçeye büyük bir yük

Akkuyu’da her biri 1200 MW’lik 4 reaktörlü, top- getireceğinden bundan vazgeçildiği biliniyor. 1200
lam 4800 MegaWatt gücündeki bir nükleer santralın MW gücünde tek reaktörlü bir santral Türkiye’deyapımı bugünkü hükümetçe kararlaştırılmış ve ilgili ki elektrik üretimini sağlayan kurulu gücün sadece
sözleşme, hatta TBMM’nin onayıyla 2010’da yasa- yüzde 2,5 kadarı olduğundan, bu çeşit reaktörlerlaşarak, santralın yapım hazırlıklarına 2011’de baş- den en az 10 adet yapıldığında, ilerideki enerji ürelanmıştır. (1, 2)

timine önemli bir katkı sağlanabilecektir (Türkiye’de
2010’da, su, kömür, doğal gaz ve diğer kaynaklarla

Akkuyu NGS projesiyle ilgili Türkiye’deki durumun farklı iki yönden incelenmesi yararlı olacaktır:
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elektrik enerjisi üretimini sağlayan toplam kurulu
güç yaklaşık olarak 50 bin MW’dir. 2020’de ise bu

21

Rus şirketi 4 reaktörlü Akkuyu Nükleer Santrali

santral çıkacaktır. Eğer güvenliği düşük böyle bir çalışmaları ve sonunda büyük yatırımları gerek-

NGS’nin toplam üretime katkısı yüzde 1 bile değil- için 20 milyar USD yatırım yapacağını 2010’da açık-

santral yapılırsa, bunun faturasını ilerde olabilecek tiriyor. Cari açık ve bütçe dengesiyle uğraşan hü-

dir). 10 nükleer santral için 80-100 milyar USD gibi lamıştır. Reaktör başına 5 milyar USD ile ise güven-

küçük, büyük kazalarla Türkiye halkı, ne yazık ki, kümetlerin milyarlarca doları bulacak yenilenebilir

yüksek bir döviz miktarı 5-10 yıl içinde gerekecektir. liği en üst düzeyde olan batıdaki 3. kuşak tipte bir

çok daha fazlasıyla ödeyecektir.

miktar yaklaşık olarak 90 bin MW olup, 1 reaktörlü

enerjiyle ilgili yatırımları neden öngörmediği bura-

Bu ise, bütçeyi ve ekonomiyi altüst edeceğinden, nükleer santral yapılamayacağı, Finlandiya deneyi-

dan anlaşılabilir. Kuşkusuz, yenilenebilir güneş ve

böyle büyük bir yatırımı daha önceki hükümetler miyle açıktır (3, 4). Çünkü Finlandiya’da yapımı 18

Türkiye’de hükümetlerin nükleer santral yapı- rüzgar enerjilerine önem verilmeli, ilgili santrallar

gibi şimdiki hükümetin de yapmak istemediği açıktır. yıldır süren ve çeşitli sistemleri onaylanmadığından

mını öngörmelerinin önemli bir nedeni, özellikle artırılmalı ve gerekli yatırımlar yapılmalı, bunlarla

Bu nedenle, önce Özal zamanının ‘yap, işlet, devret’ ancak 2022’de işletmeye açılması planlanan (çok

sanayi için ve akşamları büyük kentlerde gereken enerji üretimine önemli bir katkı sağlanmalıdır. An-

ve son yıllarda da sadece ‘yap, işlet, bize elektrik kez ertelemeden sonra) modern bir nükleer sant-

enerji miktarını, elektriksel gücü ve verimi yenile- cak bunlar yapılsa bile sanayinin ve geceleri kentle-

sat, maliyetini elektrik satımından çıkar’ şeklindeki ralın 10 milyar USD’yi geçen maliyeti göz önüne

nebilir enerjilere oranla, çok daha yüksek nükleer rin büyük enerji gereksinimlerinin, güneş ve rüzgar

modelle, ülkenin ekonomisini altüst etmeden, ya- alındığında, benzer güvenlikte bir santralı eğer Rus

santrallarla bir çırpıda kapatma planı olsa gerekir. enerjisiyle kapatılamayacağı gerçeğini de görmek

bancı bir şirkete, sanki otomobil fabrikası kurdurur şirketi Akkuyu’da kuracak olursa, bu maliyete ek

Akkuyu’da 4 reaktörlü toplam 4800 MW kurulu güç- gerekiyor. Örneğin Almanya’da nükleer santralların

gibi, bütçeye yük olmayacak, bir nükleer santral kur- olarak ilerideki işletme giderlerinin yanı sıra, Türk

lü bir NGS’nin gece gündüz yıl boyunca yüzde 80 kapatılmasından doğan açık, yenilenebilir enerjiler-

durulması yolu seçilmiştir. Bu çeşit bir modelle, ya- hükümetinin elektriğin Kilowatt saat fiyatına koydu-

verimle sağlayacağı 4800 MW’lik elektriksel güç le kapatılamayacağından herbiri 1000 MW dolayın-

pılabilecek nükleer santrallar için ise batılı şirketler ğu üst sınırı da hesaba katmak durumunda oldu-

(4800x0,80=3840 MW), ancak Türkiye’de 2020’de da bir dizi yeni kömür santrallarının planlanmasına

yapım ve işletme sırasında riske girip, zarar etmek ğundan, zarar etmemek için santraldaki sistemleri

bulunan en büyük güçteki 50 MW’lik güneş sant- ve yapımına başlanmıştır. Bunların ise filtrasyona

istemediklerinden ilgi göstermemişler, Proje için Finlandiya’dakinden çok daha ucuza getirmek, ka-

ralının yıllık en yüksek verimi olan 0,18 göz önüne rağmen çevreye bacadan saldığı ağır metaller ve

teklif vermemişler ya da tekliflerini sonradan geri liteyi ve dolayısıyla santralın güvenliğini düşürmek

alındığında; 3840 MW / 50 MW x 0,18= 426 adet kömür tozundaki (sonunda, kurumdaki) radyoaktif

çekmişlerdir. Daha sonra 2010’da, Akuyu’da her biri zorunda kalacağı, ne yazık ki, beklenir.

güneş enerjisi santrallarıyla sağlanabilir. Güneşi maddelerin insan sağlığına zararlı olmasının yanı

1200 MW’lik 4 reaktörlü bir nükleer santral yapımına

az Almanya’da 2011 yılında bu verim sadece yüz- sıra salınan CO2’den de iklimin olumsuz etkilendiği

sadece Rus şirketi ilgi göstererek teklif vermiş ve

Türkiye’deki, yetkili kurumların, muhalefetin ve

de 9-11 kadardır. Geceleri güneş enerjisinden ve biliniyor.İleride Almanya’da (2035) kömür santralları

bununla ilgili yapılan sözleşme hatta TBMM’den ge- nükleer karşıtların uzmanlarının Rus santral proje-

rüzgarsız günlerde de rüzgar enerjisinden yararla- da kapatılınca, enerji eksikliği doğduğunda, Alman-

çirilerek yasalaştırılmıştır. Böylelikle bugünkü ve ile- sini hem teknik hem de mali yönden derinlemesine

nılamayacağından, günün belirli saatlerinde büyük ya’nın Avrupa Birliği (AB) elektrik şebekesinden

rideki hükümetlerin bu yaptırımı ‘yasayla güvenceye incelediklerini, Finlandiya’daki yeni nükleer santral-

enerji gereksinimini karşılamak amacıyla nükleer elektrik çekmesi, bunun ise başta Fransa’dan kay-

alınarak’, nükleer karşıtlarının Proje’yi yargı yoluyla la karşılaştırmalar yaparak aradaki maliyet farkının

ve / veya fosil yakıtlı santralların devreye girmesi naklanan nükleer santral kaynaklı elektrik olması

ileride engellemeleri önceden önlenmiştir denilebi- nereden kaynaklandığını gösteren bir teknik rapor

zorunlu olmaktadır. Öte yandan yenilenebilir enerji bellidir.

lir. Bir nükleer santral yapımı projesiyle ilgili söz- hazırlandığıyla ilgili, eleştiren kurumların raporları

kaynaklarından, ülke yüzeyindeki çok sayıdaki nok-

leşmesinin yasalaştırılmasının dünyada bir benzeri dahil, hiçbir teknik raporda görmüyoruz. Çünkü

tada üretilen elektrik enerjisinin dağıtımı ve bunların Nükleer karşıtların, muhalefetin ve hal-

var mıdır? Bilmiyoruz ama Batılı gelişmiş ülkelerde santralin kaça çıkacağı Türkiye’yi değil Rus şirketini

belirli noktalarda toplanıp özel bilgisayar program- kın konuya yaklaşımı yönünden duru-

böyle bir uygulama bulunmuyor. Yasa çıkmadan ilgilendirir denebilir. Ancak düşük maliyetle yapıla-

larıyla enerjiye gerek duyulan yerlere gecikmeden mun incelenmesi

önce muhalefetin, nükleer karşıtlarının bu Yasa’yı cak santralda ileride ortaya çıkabilecek kazalardan

ulaştırılabilmesiyle ilgili yeni elektrik ağlarının (şe-

engellemekle ilgili sesleri ise hiç duyulmamıştır. Bu zarar görecek hem halkımız hem de santralın çev-

bekelerinin), bilgisayarlı sistemlerin kurulması da

nedenle nükleer santral yapmakta kararlı olan hükü- resi olacak ve ortaya 3. sınıf güvenlikte bir nükleer

gerekiyor. Tüm bu projeler ise büyük çapta teknik

Türkiye’deki nükleer karşıtları, Nükleer Karşıtlar Platformu (NKP) adıyla çeşitli aktivitelerde bulu-

metin elini bu Yasa iyice güçlendirmiştir.
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nuyorlar. Bu platformu destekleyen sayıları 100’ü
geçen, dernek, mühendislik odaları ve sivil toplum
kuruluşları (STK) olduğu medyadaki haberlerden
kestirilebilir. NKP’nin zaman zaman nükleer santrallara karşı toplantılar, sempozyumlar, gösteriler
yaptığını kendi yayınlarından ve medyadan öğreniyoruz. Medya haberlerinden görebildiğimiz kadarıyla, toplantıları, daha çok kendi katılımcılarıyla
ve ilgi duyan az sayıda kişilerle yapılıyor. Gösterilerinde kuşkusuz daha çok kişi bulunuyor ve imza
kampanyalarıyla 10 bin kişinin desteğini de sağladıklarını açıklıyorlar. Ancak tüm bu çalışmaları, uğraşları, nükleer enerjiye karşı görünen gazetelerde
bile manşete çıkamıyor, orta ya da son sayfalarda
resimli haberler olarak yayımlanıyor. Çok izlenen
TV programlarında da nükleer karşıtların aktiviteleri
pek yer bulamıyor.
Muhalefet partilerinin gündeminde ise nükleer
enerjiye pek rastlanmıyor. Sadece, Akkuyu Sözleşmesi TBMM’de yasalaştıktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Anayasa Mahkemesi’ne
(AYM) başvurduğunu, yasanın iptalini istediğini ve
AYM’nin de bunu 31 Mayıs 2012 Günü reddettiğini
medyadan öğreniyoruz.
Halkın büyük çoğunluğunun gazete bile okumadığı, gazetelerin tirajlarının bu nedenle Batı dünyasına oranla çok aşağılarda kaldığı bilinirken, diğer
teknik konularda olduğu gibi, nükleer enerji konusunda da halkın büyük bir bölümünden kitlesel bir
katkı beklenemez ki zaten bugüne kadar bu, gerçekleşmedi.
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Almanya’daki durumla karşılaştırma

Sonuç ve öneriler

lı’nın güvenliğinin en üst düzeyde olabilmesi için
muhalefet partilerinin ve STK’lerin katkıda bulunma-

Almanya’da ortalama öğrenim ve yaşam düzeyi

Türkiye’de nükleer santrallara karşı, Alman- ları çok önemlidir. Başta Türkiye Atom Enerjisi Ku-

yüksek olan halk, sivil toplum örgütlerinin öncülü-

ya’daki Yeşiller Partisi gibi zaman zaman yüzde 20 rumu (TAEK) ve denetleyici organlar olan Enerji ve

ğünde son 100 yıldır nükleer santrallara karşı çok

oy potansiyelini aşan bir parti Türkiye’de bulunmu- Çevre bakanlıklarının bu konuda gereken duyarlığı

çeşitli ve büyük katılımlarla toplantılar, gösteriler

yor. Almanya’daki durumun aksine, Türkiye’de nük- göstereceğini umarız.

yaptı. Son 40 yıldır, Yeşiller Partisi ‘Atom Enerjisi-

leer santrallara karşı tabandan gelen ve büyük halk

ne Hayır’ kampanyalarıyla, ülke çapında yüzbinlerin

kitlelerini harekete geçiren bir direniş olmadığı gibi

katılımıyla halk, el ele tutuşarak 100 km’yi aşan kuy-

böyle bir direniş tavanda da, özellikle muhalefet par- Kaynaklar

ruklar oluşturdu. TV’de açık oturumlarla, söyleşilerle

tilerinde de, stk’lerde de bulunmuyor.

nükleer enerji konusunda halk bilgilendirildi. Nükle-

1- Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımıyla ilgili
29.06.2010 tarihli kanun tasarısı (TBMM’nin onay
tarihi: 21.07.2010 Rusya ile yapılan anlaşma).

er enerji karşıtları, diğer partilerde ve stk’lerde çığ

Arada sırada nükleer karşıtların sınırlı

gibi büyüdü ve sonunda Mart 2011’deki Fukuşima
reaktörlerindeki patlamaların TV’lerdeki görüntüleri

etkinlikleriyle, nükleer santral yapımını 2- Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi,
Türkiye’de durdurmayı ummak, bu ne- Çevresel Etki Değerlendirme Dosyası (ÇED Ra-

nükleer enerjiye karşı görüşleri ateşledi. Büyük oy

denlerle, gerçekçi değildir.

kaybedeceğini anlayan Fizik doktoralı Sn. Merkel–

poru) Worley Parsons ve Dokay Şirketleri, Ankara, 2011.
3- Finlandiya’daki yeni nükleer santral yapımıyla
ilgili IAEA / STUK Raporu: Regulatory and Modernization Experiences on Finnish NPP I&C-area
To be presented at IAEA 23rd TWG-NPPIC Meetingon 24-26 May 2011 in Vienna.

“Nükleer enerji konusunda yanılmışım!” diyerek

Bu durumda, tüm STK’lere, muhalefet partileri-

180 derece dönüşle nükleer enerjiden çıkılacağını

ne önerimiz, AYM’nin de uygun gördüğü Yasa’yla,

kazadan sonra halka duyurdu. Aslında Almanya’da-

yapımı artık kesinleşen ve yapımına başlanan Ak-

ki nükleer santrallar dünyanın en güvenli santralla-

kuyu Nükleer Santralı’nı durdurmakla ilgili bizce 4- Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki teknik boşluk-

rıydı, nükleer santralların çalıştırıldığı son 50 yıldır

boşa harcanacak çaba yerine, artık çevreyi ve halkı 2013.
koruyucu yönde çaba gösterilerek güvenliği en üst

çevreyi, insanları etkileyen önemli bir kaza da Almanya’da olmamıştı. Fukuşima’daki gibi bir Tsuna-

lar, Atakan, Y., Bilim ve Gelecek, Ekim ve Kasım
5- Akkuyu Nükleer Santrali konusunda sorunlar

mi de beklenmiyordu ve reaktörlerin dizelle çalışan

düzeydeki bir nükleer santral yapımına katkıda bu- ve öneriler, Atakan, Y., Bilim ve Gelecek, Kasım
lunulmalı, güvenli sistemlerin kurulmasının ve kalite 2013.

ivedi soğutma sistemleri çok daha farklı projelen-

kontrollarının yapılmasının (4) kamuoyuna ve yetki-

dirilip uygun yerlere yerleştirilmişlerdi. Fukuşima

lilere sürekli duyurulmasıdır, vakit daha çok geçme-

Kazası olmasaydı Almanya’ daki nükleer santralla-

den. Kalitesi düşük ve kazalara yol açabilecek bir

rın işletme süreleri daha da uzatılacaktı. Kısacası

nükleer santral yapılıp işletildiğinde, bundan ileride

Almanya’da nükleer enerjiye karşı olanların sayısı-

zarar görecek olanlar, ummak istemediğimiz kaza-

nın çığ gibi büyümesi sonucu, nükleer santralların

nın büyüklüğüne göre, ülkenin büyük bir bölümünde

durdurulmasını, oy kaybedeceklerini açıkça gören

yaşayan insanlarımız ve doğamız olacaktır. Bu ne-

partiler ve politikacılar kabul etmek zorunda kalmış-

denle yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Santra-

lardır. Benzer bir durum ise Türkiye’de yoktur.
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Halkı inandır, nükleer santrali yap!

bilgilendirme toplantılarıyla çevredeki halka ve sivil
toplum kuruluşlarına bu yolu izleyeceğini önceden

Mersin Akkuyu’da yapımı planlanan dört nükleer açıklamalı, santralla ilgili genel bilgi vermelidir. Bu
reaktörlü santral için yetkililer, sözleşme yapılan Rus yolun, hükümetin yapımına kararlı olduğu Akkuyu
şirketine “Halkı inandır ve santralı yap!” denebilecek ve diğer santrallar için izleneceği, Türkiye’de güven-

(**) ÇED: Akkuyu Nükleer Santralı Çevresel Etki

Değerlendirmesi, Dokay Aralık 2011.

Not: 2014 yılında yazılan yukarıdaki yazılar güncellenerek, bugünkü duruma uyum sağlanmıştr.

bir koşul ileri sürmüşler (basından). Nükleer sant- liği en üst düzeyde ve Finlandiya’da yapımı bitmek

İki Nobel Ödüllü Marie Curie’nin
Dramı
Yüksel Atakan, Dr. Radyasyon Fizikçisi,
Almanya
ybatakan3@gmail.com

ralların çok çeşitli teknik özellikleriyle ilgili uzman- üzere olan 3. kuşak modern nükleer santralların
lık dallarına yabancı olan çevre halkı ve hatta sivil benzerlerinin yaptırılacağı beklenir. Açıklanan ÇED
toplum kuruluşları, nükleer santralın ileride hiçbir raporu (**) bu konuda olumlu bir başlangıç olmakla

Marie Curie, kendisinin bulduğu do-

güvenlik sorunu yaratmayacağına nasıl inandırıla- birlikte bununla kalınmamalı, yukardaki yol izlenme-

ğal radyoaktif maddelerin etkisiyle la-

cak? Nükleer santralın teknik yapısını, güvenlik ön- lidir.

boratuvarında hem kendisi, hem de

lemlerini gösteren resimlerin, çizelgelerin ve video
kayıtlarının sergileneceği halka açık toplantılarda

radyumlu besinleri, içecekleri, güzel-

Nükleer santral yapımına karşı çıkan sivil toplum

lik krem ve pudralarını, diş macunları-

yapılacak konuşmalar, soru ve yanıtlar, çevre halkı- örgütlerine de önerimiz, hükümet nükleer santral

nı, ilaçları kullanan milyonlarca kişi, o

nı inandırmak için yeterli olacak mı? Konuya yaban- yaptırmada kararlı olduğuna ve sanırız hiçbir güç ve

zamanlar, radyasyonun zararlı etkileri

cı çevre halkına “Hiç kuşkulanmayın, rahat uyuyun, olay (örneğin; Fukuşima) da hükümeti bu kararın-

bilinmediğinden, vücutlarına aldıkları

yapacağımız nükleer santral çok güvenli olacak, 5-7 dan vazgeçiremediğine göre, akıntıya karşı kürek

çok miktardaki radyumun kurbanı olu-

yıllık yapım ve ileride 40 yıllık işletme süresince bu- çekmek yerine, güvenliği düşük düzeydeki santral-

yorlar. Radyumlu boya fırçalarını ağızla-

raya yüzlerce şirket gelecek, sizler ilk sırada olmak lara karşı çıkarak, “Yapılırsa güvenliği en yüksek

rında incelterek saat kadranlarını boya-

üzere binlerce insana iş olanağı doğacak, çevreniz standartta santral olsun” denilerek, halkı ileride ola-

yan yüzlerce fabrika işçisinin (Radium

kalkınacak.” gibi çekici sözler mi söylenecek ve hal- bilecek kazalara karşı şimdiden korumaya katkıda
kın onayı mı alınacak?

Girls), hastalanıp ölmeleriyle durum or-

bulunmak olmalıdır ve sağduyu da bunu gerektirir.

taya çıkıyor, ancak Radyum’un 20. yüz-

Yoksa, istenildiği kadar direnilsin, sonunda güvenli-

yıl başlangıcında 30 yıla yakın sağlığa

İzlenecek, alışılmış doğru yol ise, ilgili şirketin ği düşük santrallar kurulmasını eminiz nükleer sant-

iyi geleceğine inanılıyor.

yapacağı nükleer santralın projesini tüm teknolojik ral karşıtları da hiç istemezler ama umarız iş işten
özellikleriyle hazırlayıp açıklaması (20-30 kalın kla- geçmiş olmaz!

Marie Curie, Paris Sorbonne Üniversitesi’nde

sör) ve bunun uzmanlar düzeyinde incelenip tartı-

eşi Pierre Curie ile birlikte yaptıkları laboratuvar de-

şılması; bilirkişilerin çalıştığı uluslararası saygın ku-

neyleriyle doğal radyoaktif Polonyum ve Rad-

rumlardan (örneğin; IAEA, Almanya’da GRS, TÜV)* (*) IAEA: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu,
projeyle ilgili teknik değerlendirme raporlarının alın- GRS: Almanya Reaktör Güvenlik Kurumu,
ması ve ancak bundan sonra santralın projesi ve

1903’te Nobel Fizik Ödülü ile taçlandırılıyor. Nobel

güvenliğinin ölçüsü bilirkişi raporlarıyla desteklene-

araştırmalarda Uranyumun girici radyasyon saldığı-

rek halka sunulmasıdır. Santralı yapacak şirket ön

26

yum elementlerini 1898’de buluyorlar. Bu buluşları
Fizik Ödülü’nün diğer yarısı ise Uranyumla yaptığı

TÜV: Almanya Teknik Gözetim / Denetim Kurumu
(Nükleer Santrallar Bölümü).

nı ortaya çıkaran hocaları H. Becquerel’e veriliyor.

E-Bülten
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necikleriyle) bombardıman ediyorlar ve bunları rad-

nu çıkarıyor. Uranyum tuzunun saldığı bu ışınlara aktif maddelerin bozunarak, başka maddeler oluştur-

yoaktif hale getiriyorlar ki, o zamana kadar bilim dün-

kendisi önce Becquerel radyasyonu adını veriyor.

malarını eksponansiyel bir formülle tanımlıyorlar ve
yaydıkları ışınları belirliyorlar.

yasında, bunun olamayacağı sanılıyordu.
Becquerel ve Marie Curie ayrıca, Uranyum filiziyBöylelikle bir ailede toplam 5 Nobel Ödüllü 4 ki-

le (Uranit, UO2, Pitchblende) ilgili çalışmalarda belir-

şiye, Nobel kayıtlarında rastlanmadığı gibi, Curie’ler-

lenen yüksek radyasyon şiddetinin sadece uranyum-

Nobel ödüllü devletler listesinde, birçok devleti de

dan kaynaklanamayacağını, Uranit’in içinde başka

geride bırakıyorlar.

elementlerin de olması gerektiğini düşünüyorlar ve

Nobel Ödüllü Marie ve Pierre Curie ile ileriCurie’ler ayrıca siyasal olarak da aktiftiler. Örnede Nobel Ödülü alacak olan kızları Irene 1905
yılında.
ğin; Frédéric Joliot Curie’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki

atom bombasına karşı çağrısını 500 milyon kişi im-

Marie Curie, 1911’de 2. Nobel Ödülü’nü bu kez zalıyor. Ayrıca kendisi 1940 yılından başlayarak Alkimyadaki araştırmalarıyla özellikle Radyum elemen- man işgalindeki Fransa’da direniş grubunda çalışıyor.
tini diğerlerinden ayırmasıyla alıyor. Nobel ödülleri Curie’lerin diğer kızı Eve de tanınmış bir piyanistti.
tarihinde, bugüne kadar iki farklı bilim dalında, Nobel Irene’in kızı ve eşi de bugün Fransa’da tanınmış nüködülleri almış olan başka bir kadın bulunmuyor.

leer fizikçiler arasındalar.
Polonyum ve Radyum nasıl bulundu?
Radyoaktivite nasıl ortaya çıktı?

bunları bulup, Uranyum’dan ayırmayı planlıyorlar.
Marie araştırmalarını sürdürürken Pierre bundan çok etkileniyor ve manyetizmayla ilgili yapmakta
olduğu araştırmaları bırakıp, Marie ile birlikte çalış-

Şekil 1: Radyoaktif bir maddenin atom çe-

maya koyuluyor. Avusturya’dan ancak hükümetin kirdeğinden ışın ya da tanecik yayması. Soldaki

izniyle, sadece yol parasına, getirtebildikleri, içinden şekilde Radyum atom çekirdeğinden bir alfa ta-

neciği salınması gösteriliyor. Ortada, radyoaktif maddelerin atom çekirdeklerinden saldıkları
nit kalıntısını, 2 yıl kazanlarda kaynatarak, süzerek, diğer ışınlar: Beta ve gama ışınları, en sağda
kalıntının içindeki maddeleri bulmaya ve ayrıştırmaya ise yüksek enerjilerdeki gama ışınlarının, diğer
çalışıyorlar. Bunları yaparken, radyoaktif maddeli ta- atomların yörüngelerindeki elektronları sökmeneciklerin yayıldığı buharı da, o zamanlar zararlı etki- leri gösteriliyor.

uranyumu daha önce alınmış, iki vagon dolusu Ura-

lerini bilmediklerinden, herhangi bir önlem almadan,
Marie Curie’nin hocası Henri Becquerel 1896’da

soluyorlar. Marie ve Pierre’in bu Uranit kalıntısından

fosforesen maddelerle araştırmalar yapıyor. Bunlar,

ilk buldukları elemente Marie, anavatanının adından

ışığa tutulduğunda sonradan karanlıkta ışıldıyorlar.

esinlenerek Polonyum adını veriyor, sonradan

Becquerel bunun, Röntgen’in 1895’te bulduğu X ışın-

buldukları ve ancak 1 mg elde edebildikleri elemente

Nobel Ödüllü kızları İrene ve eşi Frédéric Jo- larıyla ilgisi olduğunu düşünüyor. İçinde bir fotoğraf
liot Curie laboratuvarlarında (1930’lu yıllarda). plakası bulunan siyah bir zarfın üzerine çeşitli fosfore-

ise ışın saçan anlamında Radyum diyorlar. Bu gibi

sen tuzları koyduğunda, banyo edilen filmde herhang

den tanecik ve ışın salarak bozunmalarına ve başka

Kızları Irene ve eşi Frédéric Joliot Cu- bir karartı farklılığı görülmezken, zarfın üzerine koy-

elementler (izotoplar) oluşturmalarına ise ‘Radyoakti-

rie (Sonradan ‘Curie’ soyadını alıyor), 1935’te ya- duğu uranyum tuzlarının, filmde bazı şekiller oluştur-

doğal maddelerin (elementlerin) atom çekirdeklerin-

vite’ adını veriyorlar.

pay radyoaktivite araştırmaları ve buluşlarıyla, duğunu görüyor. Buradan Becquerel, doğal Uranyum
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Nobel Ödülü alıyorlar. Bu araştırmalarında Alümin- tuzlarının, zarf kılıfını geçebilen, X ışınlarına benzer,

Daha sonraki yıllarda, Ernest Rutherford (*) ve

yum florür ve Sodyum maddelerini alfa ışınlarıyla (ta- enerjileri yüksek, girici bir radyasyon yaydığı sonucu-

öğrencisi Soddy, ilk kez Uranyum ve diğer tüm radyo-
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Şekil 2: Uranit ya da Uranitit (Pitchblende)
minerali.
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Işın saçan Radyumlu malzemeler, ilaçlar ‘Radium Girls’ olarak biliniyor)
özellikle ABD’de kapışılıyor, herkes Radyum (Radyumdan oluşan Radon) banyolarıyla iyileşeceği umudunda.
20. yüzyıl başlarında Radyumun katkı maddesi
olarak kullanıldığı çeşitli madde ve malzemeler, ışın
saçtıkları ve gece göründükleri için çok ilgi çekiyorlar.
Bunlar arasında özellikle şunlar bulunuyor: Çikolatalar, çeşitli yiyecekler, su, çocuklara oyuncaklar, diş
macunları, kozmetik kremler, pudralar, sağlık malze-

Şekil 3 : Radyumlu güzellik kremleri, pud-

meleri, romatizma, yorgunluk, zaafiyet ve kanser ilaç- ralarıyla ve gece görünen saatlerle ilgili ilanlar
ları, Radyum, Radon banyoları, Radyumlu saatler, 1905’ten 1930’lu yıllara kadar her yerde görügece ışık saçan lambalar.

Kadınlar krem ve pudraları yüzlerine sürerek ışıl-

lüyor.

Radyum malzemelerini, yiyecek, içecek ve ilaç-

Not: Vücut içine alındığında Polonyum 210’dan 1 damla dahi öldürücü olabiliyor (2006 yılında
Rus / İngiliz casus Aleksandr Litvinenko‘nun çayına katılan 1 damla Po-210 ile öldürüldüğü sonradan belirlendi. Yaser Arafat’ın da Po-210 ile öldürüldüğüyle ilgili savlar var.)

dıyorlar ve radyumla gençleşeceklerine inanıyorlar. ları kullanmaları sonucu hastalanıp ölenlerin 30 yıl
Radyum’un vücuda, sağlığa iyi geleceğine inanılıyor boyunca kayıtları tutulmadığından bunların kaç milve hastalarını iyi edeceklerine inanan doktorlar has- yon kişi olduğu bilinemiyor. Sadece saat yapımında
talarına radyumlu ilaçlar veriyorlar. Gece görünen çalışan işçilerden birkaç yüz kişinin öldüğü biliniyor.

leri havada ve deride yol alamıyor ve vücutta dışa-

saatler çok ilgi çekiyor. Sadece bir yılda radyumlu bir

rıdan etkili olamıyorlar. Bunlar, örneğin; Radyumun

kaç milyon saat ve diğer malzemeler özellikle Ame-

Bugün önemini yitiren Radyum, tıpta sadece sı-

rika Birleşik Devletleri’nde (ABD) satılıyor ve Marie nırlı olarak, bazı tümörlerin öldürülmesinde ve laboCurie’ye patent önerileri geliyor ama O, “Radyum ratuvarlarda radyasyon kaynağı olarak kullanılıyor.
benim değil, insanlığın malıdır” diyerek, patent alma Radyum artık parasal amaçlı kullanılmıyor.
önerilerini geri çeviriyor.
Ancak, 30’lu yıllarda saat yapım fabrikalarında,
saatlerin göstergelerini, sayılarını Radyumlu boyalarla, ağızlarında incelttikleri fırçalarla, boyayan fabrika
işçileri ardı sıra hastalanıp ölüyorlar ve Radyumun
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Radyum ve Polonyumun yaydıkları alfa tanecik- elementler Şekil 4’te gösteriliyor.

vücuda alınması sonucu, vücudu içten ışınladıklarında ise, aşırı enerjilerini hücrelere aktararak, vücutta büyük hasarlara neden olabiliyorlar. Büyük
kütleli alfaların hareket enerjileri doku ve hücrelerde

Çizelge 1: Uranyumdan radyoaktif bozunmayla türeyen Radyum ve Polonyum ile
öldürücü olarak kabul edilen Plütonyum’un
karşılaştırılması-özgül aktiviteler (özgül radyoaktiviteler)

soğurularak ya da başka bir deyişle, aşırı ısı enerjisine dönüşüp, oluşan yüksek sıcaklıkla bulundukları
noktadaki hücre ve dokuları hasara uğratabiliyorlar.
Yer kabuğunda Uranyum, Toryum ve başka doğal
radyoaktif maddeler olduğunu, bunlardan radyoaktif

vücutta kanser yaptığı anlaşılıyor ama çok sayıda in-

bozunmayla başka elementlerin (izotopların) türediği-

san da büyük acılarla ölüyor. (Bu işçi kızlar,

ni, bugün, biliyoruz. Uranyum ve Toryumdan türeyen

E-Bülten

Şekil 4: Doğal Uranyum ve Toryum dizileri.
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Marie Curie’nin yaşamından

Marie Curie, radyoaktif maddelerin vücuda olabilecek zararlı etkilerini o zamanlar bilmediğinden

7 Kasım 1867 Günü Varşova’da doğan‚ Maria laboratuvarında çıplak ellerle ve hiçbir önlem almaSalomea Skłodowska sonradan, Marie Curie adını dan çalışıyor, Uranyum filiz kalıntısını (Uranititi) kaalıyor. Matematik ve Kimya öğretmeni babasının zanlarda kaynatırken Uranyum ve diğer radyoaktif
laboratuvarında babasına yardım ediyor ve liseyi maddelerin havadaki taneciklerini soluyor ve tüm
üstün başarıyla bitiriyor. O tarihlerde, Polonya’da bunların zararlı etkilerine rağmen, 67 yaşına kadar
kızların üniversiteye gitmelerine izin verilmediğin- yaşayabiliyor ve kan kanserinden 1934 yılında ölüden Fransa’da üniversite öğrenimi yapabilmek için yor (1, 2, 3, 4, 5)

kız öğrencisi olarak başlıyor, küçücük bir odada

2- Marie Curie–Bir bilim kadınının olağanüstü yaşam öyküsü, Eve Curie, Çeviren Cemal Yıldırım, Bilimin Öncüleri, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, Kasım 2007.
3- Marie Curie von Barbara Goldsmith…..
4- Radioactive Substances by Marie Curie
(goodreads.com)

6- Radyasyon ve Sağlığımız? kitabı, Y. Atakan, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014

zanıyor. Önce çalışarak ablasını okutuyor, sonra
tesi’nde 1891’de Fizik öğrenimine Sorbonne’un ilk

1- Marie Curie, Fritz Vögtle.Peter Ksoll Rowohlt, ebook 2018.

5-Marie Curie | Biography & Facts | Britannica.

gereken parayı özel öğretmen olarak çalışarak kaablası onu okutuyor. Paris’teki Sorbonne Üniversi-

Kaynakça

Not : Bu yazımız HBT Dergisi Portalında 20.02.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Becquerel: Radyoaktivite birimi.
1 Bq: Saniyede 1 adet bozunma gösteren

peynir, ekmek gibi yiyeceklerle öğrenimini sürdü- radyoaktif madde miktarı. Sadece Bq miktarı,
rüyor. Fizik ve Matematik derslerinde üstün başarı- bir radyoaktif maddenin insana etkisini yani
sıyla göz dolduruyor, bugün Radyoaktivite birimine vücutta oluşturacağı radyasyon dozunu belirsoyadı verilen, Prof. Henri Becquerel’in yanında leyebilmek için bir ölçü değil. Radyoaktif maddoktora yapıyor. 1895’te Fizikokimya bölümünde,
sonradan evleneceği Pierre Curie ile çalışmaya
başlıyor. Prof. Becquerel’in ortaya çıkardığı radyoaktiviteyle ilgili araştırmalara ise 1897’de başlıyor.

denin cinsi de (yaydığı radyasyonların cinsleri
ve enerjileri) bilinmeli ki radyasyon dozu belirlenebilsin (6).
(*) Ernest Rutherford, I. Baron Rutherford of

YENİ ÜYELERİMİZ

Curie 1903’te bitirdiği doktorayla Avrupa’da dokto- Nelson (30.08.1871 Yeni Zelanda-19.10.1937
ralı ilk kadın akademisyen oluyor. Aynı yıl ilk Nobel Cambridge) 1908 Nobel Kimya ödüllü.
Ödülü’nü ve Royal Society’den David madalyasını

İSİM, SOY İSİM

alıyor. Eşi Pierre, 1906’da Paris’te bir caddeyi geçerken dalgınlıkla, bir at arabasının altında kalarak

EYLEM YILMAZ

kaza yerinde ölüyor.

ÜYE NO

MEZUN OLDUĞU OKUL

BÖLÜMÜ

2363

Ankara Üniversitesi

Fizik Mühendisliği

Marie, 1908’de Sorbonne’da ilk kadın Fizik profesörü oluyor. 1911’de 2. Nobel Ödülü’nü bu kez
Kimya dalında alıyor. 1914-1918 arasında 1. Dünya
Savaşı’nda radyolog olarak görev yapıyor. 1920’de
ise ABD’ye gidiyor.
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TMMOB’den Haberler

EMİN KORAMAZ YAZDI:
BAĞIMSIZ YARGI, ADİL
YARGILAMA HEMEN ŞİMDİ!
02.01.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1 Ocak 2021 tarihli BirGün Gazetesi’nde,
iktidar güdümündeki yargı kararlarıyla insan
hak ve özgürlüklerinin yok sayılması, yargı organlarının toplumsal muhalefeti baskı aracı haline getirilmesi üzerine yazdı.

kurumların başında AKP iktidarının hedefindeki Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve TMMOB geliyor. Bu yıl ilk kez ölçülen
TMMOB ve TTB üst sıralardan en güvenilen
kurumlar listesine girdi.

ARAŞTIRMAYA GÖRE HALK,
TMMOB VE TTB’YE
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN
DAHA ÇOK GÜVENİYOR
08.01.2021

Geçmiş yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP) İl Yöneticisi ve milletvekili aday adayı
olan Melih Bulu’nun, hiçbir kurumsal bağının
bulunmadığı Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması üzerine TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz 5 Ocak 2021 tarihinde
basın açıklaması yaptı.

Kadir Has Üniversitesi (KHAS) Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından yürütülen “Türkiye
Eğilimleri” araştırmasının 2020 yılı sonuçları
açıklandı. 26 ilin kent merkezlerinde yaşayan 18
yaş üzeri 1000 kişiyle yapılan görüşmelere dayanan çalışmaya göre Türk Tabipleri Birliği (TTB)
ve TMMOB Türkiye’nin en güvenilir kurumları
arasında üst sıralarda yer aldı.
Araştırma sonuçlarına göre halkın en güvendiği
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11.01.2021

Araştırmaya göre TMMOB güvenilirlik sıralamasında Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargı Kurumları ve Diyanet işleri Başkanlığını geride bıraktı.

EMİN KORAMAZ YAZDI:
BOĞAZİÇİ’NDEN TÜRKİYE’YE
YAYILAN
08.01.2021

PARTİLİ REKTÖRLÜK
SİSTEMİNE HAYIR!
05.01.2021

YALÇIN ÇİLİNGİR’İ KAYBETTİK...

E-Bülten

Yalçın Çilingir (1945-2021)
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 8 Ocak 2021 tarihli BirGün Gazetesi’ndeki
köşesinde, AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması sonrasında TMMOB 20. ve 22. Dönem Yönetim Kurulu
Üyeliği, 24. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanbaşlayan protesto hareketi üzerine yazdı.
lığı görevlerini üstlenmiş, TMMOB’nin demokrat ve yurtsever çizgisinin oluşmasında değerli
katkıları olan Maden Mühendisi Yalçın Çilingir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
BİRLİK HABERLERİ’NİN YENİ 1970’li yıllardan itibaren TMMOB örgütlenmesinin geliştirilmesinde büyük emekleri olan
SAYISI ÇIKTI
Yalçın Çilingir’in anısı ve mücadelesi önünde
11.01.2021 saygıyla eğiliyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tüm
TMMOB camiasına başsağlığı diliyoruz.
TMMOB’nin süreli yayın organı Birlik Haberleri’nin Kasım-Aralık 2020 dönemini kapsayan
195’inci sayısı çıktı.
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BMO’DAN ANLIK MESAJLAŞMA EMİN KORAMAZ YAZDI:
UYGULAMALARIYLA İLGİLİ
SARAYIN GÜNDEMİ / HALKIN
AÇIKLAMA
GÜNDEMİ
12.01.2021

22.01.2021

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
(BMO), anlık ileti uygulaması WhatsApp’ın ye- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korani gizlilik politikası dayatması ve tartışmalar maz BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde, siyasi
iktidar sahte gündemlerle meşgul olurken ülkeüzerine bir basın açıklaması yaptı.
mizde giderek derinleşen işsizlik-yoksulluk sorunu üzerine yazdı.

EMİN KORAMAZ YAZDI:
SU(SUZLUK) SORUNUMUZ
15.01.2021

PEYZAJ MİMARLARININ ÖZLÜK
HAKLARININ GASBEDİLMESİNE
İZİN VERMEYECEĞİZ!
22.01.2021

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 9 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Mahalli
İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”na
ilişkin genelgede Peyzaj Mimarları’nın mühendislik-mimarlık disiplinleri dışında sınıflandırılmasıyla ilgili TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KoraEmin Koramaz tarafından 22 Ocak 2021 tarimaz BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde, Türkihinde basın açıklaması yapıldı.
ye’nin karşılaşacağı susuzluk-kuraklık sorunu
üzerine yazdı.
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“BİN KERE DE YARGILASANIZ, JMO, ERZURUM
DOKUNAMAYACAKSINIZ
YAYIMLADI
SUÇSUZLUĞUMUZA!”

RAPORU’NU
01.02.2021

25.01.2021

TMMOB’ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası’nın (JMO) hazırladığı “Fay Üzerinde Yaşayan
Gezi Davası’nda yargılanan, aralarında TM- Kentlerimiz: Erzurum Raporu” 1 Şubat 2021 taMOB üyelerinin de bulunduğu 9 kişi hakkında rihinde yayımlandı.
verilen beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi
tarafından bozularak yeniden yargılama kararı verilmesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu
MELİH BULU, BOĞAZİÇİ’NE
Başkanı Emin Koramaz 25 Ocak 2021 tarihinde
REKTÖR OLAMAZ!
basın açıklaması yaptı.
02.02.2021

EMİN KORAMAZ YAZDI:
NÜKLEER HEVESİNDEN
VAZGEÇİLSİN!
29.01.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 29 Ocak 2021 tarihli BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde, Türkiye’nin enerji açığı olmamasına rağmen siyasi iktidarın bitmeyen nükleer
hevesinin olası tehlikeleri üzerine yazdı.
Atanmış Rektör Melih Bulu’yu kabul etmeyen
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerini hedef alan iktidar saldırılarına ve polis şiddetine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz 2 Şubat 2021 tarihinde
basın açıklaması yaptı ve iktidara kamplaştırma
ve düşmanlaştırma siyasetinden vazgeçmesi yönünde çağrıda bulundu.
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EMİN KORAMAZ YAZDI:
BOĞAZDAKİ KILÇIK

TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN
ÜYE SAYISI 590 BİN OLDU
05.02.2021

14.02.2021

09.02.2021

12.02.2021

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 14 Şubat 2021
tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla işvereni taTMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korarafından şiddet gören Maden Mühendisi Canan
maz, 12 Şubat 2021 tarihli BirGün Gazetesi’ndeTosun’un haklarını savunacağını duyurdu.
ki köşesinde, siyasi iktidarın hukuk tanımayan
neoliberal politikalarıyla kamu kaynakları ve
zenginliklerinin nasıl yağmaladığını yazdı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 5 Şubat 2021 tarihli BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde, bir ayı aşkın süredir devam eden
Boğaziçi Üniversitesi protestoları ve iktidarın
uyguladığı şiddet politikaları üzerine bir yazı
kaleme aldı.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB:
YEMEK SEPETİ İŞÇİLERİNİN VE
DİSK / NAKLİYAT-İŞ
SENDİKASI’NIN HAKLI
MÜCADELESİNİ
DESTEKLİYORUZ!

TMMOB’ye bağlı 24 Odanın üye sayısı 2020 yılı
sonu itibarıyla 598 bin 437 oldu. Buna göre 2020
yılında bir önceki yıla göre TMMOB’ye bağlı
odaların üye sayısı 18 bin 569 kişi arttı.

“TOPLUMSAL YAŞAMDA
MÜHENDİSLER” SÖYLEŞİSİ
YAPILDI
13.02.2021

DOĞAL ÇEVREMİZİN RANTA
AÇILMASINA İZİN
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Yemek Sepeti VERMEYECEĞİZ!
05.02.2021

yönetiminin, çalışanlara müdahale ederek “Taşımacılık” iş kolunu, “Ticaret, Büro, Eğitim ve
10.02.2021
Güzel Sanatlar” işkolu olarak değiştirerek sendikal faaliyetlerini engelleme çabasına ilişkin 5 30 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan CumhurŞubat 2021 tarihinde ortak bir basın açıklaması başkanlığı Kararnamesi ile Amasya’da 11, Boyaptı.
lu’da 2, Trabzon’da 2 olmak üzere toplam 15
bölgenin “yayla alanı” statüsünün kaldırılması
hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz basın açıklaması yaptı.
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“CANAN TOSUN YALNIZ
DEĞİLDİR!”

EMİN KORAMAZ YAZDI:
CAMBAZA BAK!

E-Bülten

İL / İLÇE KOORDİNASYON
KURULU SEKRETERLERİ
ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

14.02.2021

TMMOB Yönetim Kurulu ile İl / İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ortak toplantısı 14
Şubat 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilen
toplantıda TMMOB çalışmaları konusunda bilgilendirme ve genel durum değerlendirmesi yapıldı.

“FAY
ÜZERİNDE
YAŞAYAN
KENTLERİMİZ:KONYA RAPORU
7” YAYIMLANDI
TMMOB çevrim içi etkinlikleri çerçevesinde 13
15.02.2021
Şubat 2021 tarihinde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in TMMOB JMO, “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlersunumu ile gerçekleştirilen “Toplumsal Yaşam- imiz: Konya Raporu 7”yi yayımladı.
da Mühendisler” TMMOB’nin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı.

Ocak-Şubat 2021
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ODA YÖNETİM KURULU
BAŞKANLARI TOPLANDI
20.02.2021

SALDA GÖLÜ RAPORU
İNGİLİZCE YAYIMLANDI

“SALDA GÖLÜ’NDE NELER
OLUYOR?” SÖYLEŞİSİ
25.02.2021

27.02.2021

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Yönetim Ku- TMMOB Salda Gölü Raporu Komisyonu tararulu Başkanları Ortak Toplantısı 20 Şubat 2021 fından hazırlanarak 24 Haziran 2020 tarihinde
tarihinde çevrim içi yapıldı.
yayımlanan “TMMOB Salda Gölü Raporu” İngilizce çevirisiyle, 25 Şubat 2021 tarihinde yayımlandı.

TMMOB Çevrim İçi Söyleşileri kapsamında
“Salda Gölünde Neler Oluyor?” başlıklı söyleşi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO)
Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez’in
TMMOB Salda Gölü Raporu ile Mimar Birsen
Tanyeri’nin Salda Gölü’ne ilişkin Planlar ve Projeler sunumları, Salda Gölü Koruma Derneği
Başkanı Gazi Osman Şakar’ın Salda’da Mücadele
açıklaması ile TMMOB Genel Sekreteri Dersim
Gül’ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Söyleşide Salda Gölü’ne ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

EMO: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE
MÜCADELE İÇİN RANT
DÜZENİNDEN VAZGEÇİLMELİ!

22.02.2021

Elektrik
Mühendisleri
Odası
(EMO) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanan “İklim Değişikliği ile Mücadele Sonuç
Bildirgesi” ile ilgili 22 Şubat 2021 tarihinde bir
basın açıklaması yaptı.

“EŞİT VE ÖZGÜR BİR
HAYATI BİZ KADINLAR
KURACAĞIZ!”

JMO, BİNGÖL RAPORU’NU
YAYIMLADI
23.02.2021

EMİN KORAMAZ YAZDI:
TMMOB JMO Deprem Danışma Kurulu, “için- JEOTERMAL ENERJİDE DURUM
den diri fay geçen” kentlerden başlamak üzere,
TESPİTİ
bilgilendirme raporları hazırlayarak ilgili kurum
ve kişilere bildirme amacıyla “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Bingöl Raporu-8”i yayımladı.

26.02.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde, TMMOB’nin hazırladığı Jeotermal Enerji Santralleri
Raporu ve jeotermal enerjide ülkemizde gelinen
durum üzerine yazdı.
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Dört örgüt adına ortak açıklamayı Deniz Erdoğdu okudu. Açıklamada “Hayatımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz!” denilerek, tüm
kadınlar hakları ve yaşamlarına sahip çıkmaya,
8 Mart’ta alanlara davet edildi.

İŞ CİNAYETLERİ VE İŞÇİ
KATLİAMLARI DEVAM EDİYOR
03.03.2021

01.03.2021

TMMOB ile Maden Mühendisleri Odası (Maden MO) 3 Mart 2021 tarihinde 3 Mart İş CinaDevrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
yetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla ortak
(DİSK) Kadın Komisyonu, Kamu Emekçilebir basın toplantısı düzenledi.
ri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın
Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB
Toplantıda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart
Emin Koramaz 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne çağrı amacıyla
Mücadele Günü’ne ilişkin bir basın açıklama1 Mart 2021 tarihinde TTB Genel Merkezi’nde
sı yaptı. Maden MO Başkanı Ayhan Yüksel ise,
bir basın toplantısı düzenledi.
Oda’nın hazırladığı “2010 ile 2020 Yılları Arası
Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu”nu kaToplantıya TTB adına Deniz Erdoğdu ile Gülemuoyuna açıkladı.
ser Karakoç, DİSK adına Nevin Kızılöz, KESK
adına Gülistan Atasoy, TMMOB adına ise Ayşe
gül İbici Oruçkaptan ile Buket Çelik katıldı.

Ocak-Şubat 2021
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TMMOB ANKARA İKK: İŞ
CİNAYETLERİ VE İŞÇİ
KATLİAMLARI ARTARAK
DEVAM EDİYOR
03.03.2021

GENEL MERKEZ
Dr. Abdullah ZARARSIZ YK Başkanı
fmo@fmo.org.tr

eden iş cinayetlerine ve işçi katliamlarına son
verecek adımlar zaman kaybetmeden atılmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL ŞUBE
Ezgi Özkan ALTAYLI Şube YK Başkanı
fmoist@fmo.org.tr

MMO: İKTİDAR GAZ FİYATLARINA ZAM ÜZERİNE ZAM YAPIYOR

ADANA İL TEMSÎLCİLİĞİ
Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE-İl Temsîlcisi
ufuk@cu.edu.tr

03.03.2021

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO)
“İktidar Büyük İşletmeler ve Elektrik Santrallarına Gaz Satış Fiyatında İndirim Yaparken, Konut
ve Küçük İş Yerlerinin Gaz Fiyatlarına Zam Üzerine Zam Yapıyor” başlıklı bir açıklama yaptı.

BURSA İL TEMSÎLCİLİĞİ
Nigâr ÖZEY-İl Temsîlcisi
nigarozey@gmail.com

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
(İKK), 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele
Günü ile ilgili “İş Cinayetleri ve İşçi Katliamları
Artarak Devam Ediyor” başlıklı bir basın açıklaması yayımladı.

İZMİR İL TEMSÎLCİLİĞİ
GÖKSAN GÜL-İl Temsîlcisi
goksan.gul@tractebel.engie.com

Açıklamada, “Pandemi sürecinin yönetimi ve
salgından koruma politikaları çalışma hayatı
için geçerli olmamış, emekçiler salgının ölümcül sonuçları ile baş başa bırakılmıştır. Sermaye sınıfının ihtiyaçlarının karşılaması pahasına Covid-19 salgını yok sayılmıştır. Bu süreçte
kölelik sitemine benzer uygulamalar ile emekçi
düşmanlığının çirkin yüzü bir kez daha ortaya
çıkmıştır. TMMOB olarak 3 Mart’ta; iş kazalarının, iş cinayetlerinin ve işçi katliamlarının son
bulması için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez defa ifade ediyoruz. Artarak devam
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GAZİANTEP İL TEMSÎLCİLİĞİ
Prof. Dr. Necmettin YAZICI-İl Temsîlcisi
yazici@gantep.edu.tr
MERSİN İL TEMSÎLCİLİĞİ
Umut SALCAN-İl Temsîlcisi
umutsalcan@gmail.com
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