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Sunuş

Değerli meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere dünyada ve ülkemizde 
tüm hızıyla devam eden pandeminin ge-
tirdiği sıkıntılar, hayatın her alanında his-
sedilmektedir.  Nüfus başına günlük vaka 
sayısında dünya birincisi konumundayız, 
krize hazırlıksız yakalanma ve sürecin iyi 
yönetilememesinin getirdiği sonuçlar ile 
yüzleşmekteyiz. Bu süreçte pek çok ke-
sim mağdur olmuş ve işsizlikte çok büyük 
artışlar olmuştur.

FMO olarak bu süreçte faaliyetlerimi-
zi zor şartlarda da olsa uzaktan erişimli 
olarak sürdürmeye çalışmaktayız. Genel 
Merkez ve Şube çalışanlarımızın süreç-
ten etkilenmemeleri için Nisan ayında 
başlattığımız esnek çalışmaya devam et-
mekteyiz. Akustik ve gürültü eğitimlerimiz 
Bakanlığın uzaktan eğitime izin verme-
mesi nedeniyle yapılamamaktadır. Söy-
leşi etkinliklerimizi sürdürmekteyiz. Bu 
konuda destek veren değerli meslektaş-
larımıza teşekkür ederiz. 

Yine bu süreçte öğrenci üyelerimize 
ve meslektaşlarımıza yönelik uzaktan eri-
şimli mesleki geliştirme kursları düzenle-
meye başladık. İlk kursumuz Python yazı-
lımı ile ilgili olup, bundan sonra da talebe 
göre eğitimler düzenleyeceğiz.

Odamız 1996 yılından beri tıpta tedavi 
amaçlı kullanılan radyoterapi cihazlarına 

lisans almaya esas olan Kalite Uygunluk 
Belgesi (KUB) vermektedir. Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) aldığı yet-
ki ile bugüne kadar yüzlerce cihaza KUB 
belgesi vermiştir. Çok yüksek dozların uy-
gulandığı bu cihazlar için bugüne kadar 
verilen KUB hizmeti sonucu herhangi bir 
sıkıntı söz konusu olmamış ve bu hizmet 
altmışın üzerinde uzman ile sorunsuz bir 
şekilde yürütülmüştür. 

Bugünkü durumda, TAEK’in kapatıl-
ması, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun 
(NDK) bu cihazların kalite temini konu-
sunu Sağlık Bakanlığı’na devretmesi so-
nucu, Bakanlık, bu cihazların KUB verme 
işlemlerini piyasaya açmak üzere bir yö-
netmelik taslağı hazırlamıştır. On farklı 
radyoterapi cihazına KUB verme işlemi 
için alanında uzman, cihaz bazında en az 
beş yıl klinik deneyimine sahip uzmanlar-
la yapılan KUB verme işlemi hazırlanan 
yönetmelik ile ortadan kaldırılmaktadır. 

Yönetmelik taslağına konulan geçici 
madde ile üç yıl bu alanda çalışmış, orta 
dereceli okul mezunlarının KUB ölçümle-
rini yapabileceğine ilişkin madde bulun-
ması kabul edilebilir bir durum değildir.  
FMO olarak ayrıntılı görüşümüz Kurum’a 
iletilmiş ve 26 yıllık deneyime sahip Oda-
mızın görüşü yönetmelik taslağının hazır-
lanma sürecinde alınmamıştır. Umarız bu 
süreçte görüşümüz dikkate alınacaktır. 
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Odamızın 50. yıl andaç çalışmalarında sona yaklaşılmıştır, yakında basılarak sizlerle 
paylaşılacaktır. Andaçta olmasını istediğiniz fotoğraf, haber, anı vb. var ise bize iletme-
niz durumunda değerlendirilecektir. 

Değerli meslektaşlarımız, 

Odamıza üye olduktan sonra iletişim adresleri değişmiş olan üyelerimizin mutlaka 
Oda’ya başvurarak adres güncellemelerini yapmalarını bekliyoruz.  

Saygılarımızla.

32. Dönem Yönetim Kurulu 

Odamızdan Haberler

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
OLSUN!

GES’LERİN SAHA BELİRLEME İLE 
İLGİLİ YENİ EPDK KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
tarafından alınan kararla, Santral Sahalarının Be-
lirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da yapılan son 
değişikliklerin, yardımcı ünite olarak kurulacak güneş 
elektrik santrallerini (GES) ilgilendiren özeti aşağıda 
sunulmuştur:

GES’ler ile hibritlenecek mevcut santraller için 
son derece önem taşıyan bu mevzuatın daha da ge-
liştirilmesi için SOLAR3GW olarak önerilerimiz: 

1. Yardımcı kaynak üniteleri mekanik gücü için üst li-
mitlerin kaldırılması; sadece işletmede ana kaynağın 
trafo gücünün anlık olarak geçilmeyeceği taahhüdü-
nün istenmesi,

2. Yardımcı kaynak üniteleri için olumlu bir gelişme 
olan ek kamulaştırma imkanındaki MW başı 15 dö-
nüm sınırının da bu doğrultuda kaldırılması,

3. Santral sahasında, yardımcı kaynak üniteleri öze-
linde bütünleşiklik aranmaması, sadece aynı bağlantı 
noktasından bağlanması şartı olması,

4. Bütünleşiklik olacak ise de koridor imkanının tüm 
ana kaynak santral tiplerine tanınması.

Bu öneriler ile birlikte yenilenebilir kaynaklarımız-
dan azami düzeyde faydalanmamız daha mümkün 
olacaktır.

VEFAT

Odamızın 932 numaralı üyesi, meslektaşımız 
Lokman Özkan vefat etti. Merhuma Allah’tan rah-
met, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz. Lok-
man Özkan’ın cenazesi 21.04.2021 tarihinde Ispar-
ta Yalvaç’ta toprağa verildi.
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ONUNCU YILINDA FUKUSHIMA DAİİCHİ 

NÜKLEER SANTRAL KAZASI

      Değerli meslektaşlarımız Radyasyon Fizikçisi 
Dr. Yüksel Atakan ve Ahmet Cangüzel Taner, Fukuşi-
ma Daiichi Nükleer Santral Kazası’nın 10’uncu yılın-
da son durumu anlatan yazıları derleyerek bir kitapçık 
hazırladı. 

       Meslektaşlarımızın Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (IAEA) ve birçok kaynağı kullanarak oluştur-
dukları yazılarda Kaza’nın 10. yılında gelinen son du-
rum ayrıntılı olarak anlatılarak okuyucuların bilgisine 
sunuldu.

       Dr. Yüksel Atakan ve Ahmet Cangüzel Taner’e 
hazırladıkları bu önemli yazılar için Yönetim Kurulu 
olarak teşekkür ederiz. 

 Kitapçık, Odamız Genel Merkezi’nden temin edi-
lebileceği gibi web sayfamızdan da indirilebilir. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KOMİSYONU 
TOPLANDI

FMO Yenilenebilir Enerji Komisyonu, 25 Nisan 
2021 tarihinde ikinci kez çevrim içi toplandı. 

Toplantıya Prof. Dr. Aynur Eray, Dr. Selin Pırava-
dılı, Burçin Nekaya, Göksan Gül, Cenk Yıldırım, Yö-
netim Kurulu Sayman üyesi Hasan Can Karakuş  ile
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Zararsız katıldı.

Toplantıda hazırlanmasına karar verilen “Rüzgâr 
ve Güneş Enerjisi Raporu”nun içeriği görüşülerek ra-
por son haline getirildi.

UZAKTAN MÜHENDİSLİK 
EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU 

TOPLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Uzaktan Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama Eği-
timleri ve Akreditasyonu Çalışma Grubu, 20 Nisan 
2021 tarihinde dördüncü toplantısını yaptı.

Toplantıda Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Erbil Payzın, Mühendislik 
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Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditas-
yon Derneği (MÜDEK) ile ilgili bir sunum yaptı. Oda 
katılımcıları da sunum hakkındaki görüş ve katkılarını 
katılımcılarla paylaştı.

Toplantıya, Odamız adına Yönetim Kurulu Başka-
nımız Dr. Abdullah Zararsız katıldı.

TMMOB MEVZUAT İZLEME ÇALIŞMA 
GRUBU TOPLANTI YAPTI

TMMOB Mevzuat İzleme Çalışma Grubu, 8 Nisan 
2021 tarihinde çevrim içi toplandı. Altı odanın temsil-
cisinin katıldığı toplantıya, FMO’yu Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Abdullah Zararsız temsil etti.

Toplantıda şu kararlar alındı:

- Odalara, Çalışma Grubu’na isim bildirmeleri ve bil-
dirilen isimlerin katılım konusunda hassasiyet göster-
mesi hakkında yazı iletilmesi,

- Çalışma Grubu üyelerinin TMMOB Ana Yönetmeliği 
üzerine inceleme ve değerlendirmede bulunması,

- TMMOB Ana Yönetmeliği ve Odaların Ana Yönet-
meliği arasındaki çelişkilerin belirlenmesi amacıyla 
Odalardan bilgi ve görüş istenmesi, istenen rapor-
lama konusunda Çalışma Grubu üyesinin odası ile 
koordineli çalışması ve önceden verilen bilgilerin Ça-
lışma Grubu ile paylaşılması,

- Çalışma Grubu’nun onayladığı çalışma programının 
TMMOB Yönetim Kurulu’na sunulması kararları alın-
dı.

TMMOB KOMİSYONLARI TOPLANDI

TMMOB Mevzuat Düzenleme ve Uzaktan Eğitim 
çalışma komisyonları, ilk toplantılarını Oda temsilci-
lerinin katılımıyla 16 Mart 2021 tarihinde yaptı. FMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Zararsız, top-
lantılara katıldı.

Toplantılarda çalışma komisyonlarının başkan, 
başkan yardımcıları ve raportör üyeleri seçildi.

TMMOB Yönetim Kurulu temsilcileri, komisyon-
ların çalışma programları hakkında toplantıda bilgi 
aktarımı yaptı. Oda temsilcileri de kendi odalarında 
yaptıkları çalışma ve uygulamaları katılımcılar ile 
paylaştılar.
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çalışması yapılacağını, ancak kampın iptal edilme ih-
timali olduğunu belirtti. FMO-GENÇ üyelerinin kamp 
kapsamında yapılacak atölyelerle ilgili öneride bulun-
abileceklerini kaydetti.

Oda’da 2010 yılında başlayan öğrenci üyelik 
çalışmaları hakkında bilgi veren Sayman Karakuş, 
öğrenciler bir yıllık süreyle üye olabildiğini, bir yılın 
sonunda üyeliğini sürdürmek isteyen öğrencilerin 
tekrar üye olmaları gerektiğini anlattı. Öğrenci üyele-
rden aidat alınmadığını söyleyerek eğitim ve kurslar-
da FMO-GENÇ üyelerine öncelik tanındığını, kendisi-
nin de lisans öğrenciliği döneminde Oda faaliyetlerine 
katıldığını, üniversitede içinde bulunduğu öğrenci 
topluluğunun Oda’nın imkanlarından faydalandığını 
aktardı. Toplulukların halen FMO’nun tüm imkanların-
dan faydalanmaya devam ettiğini belirtti.

FMO Yazmanı Çağıl Kaderoğlu: FMO, 
ortak iletişim aracı!

FMO Yazmanı  Çağıl Kaderoğlu Oda faaliyetle-
rinden yaz kampları ve eğitimlerin önemine işaret 
etti. Kampların keyifli geçtiğini, bir kere kampa katı-
lan öğrencilerin daha sonra tekrar katılmak istediğini 
söyledi.

Oda ile öğrenciler arasındaki ilişkiyi “FMO, ortak 
iletişim aracı” şeklinde tarif eden Ankara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kaderoğlu, 
birçok FMO-GENÇ üyesinin FMO aracılığıyla çok iyi 
kurumlarda işe girdiğini aktardı.

FMO, öğrencilere karşılıksız burs 
vermeyi planlıyor!

FMO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Zarar-
sız ise staj, bitirme projesi ve mesleğe ilişkin öneride 
bulundu. Dr. Zararsız, staj yapmak isteyip staj imkanı 
bulamayan öğrencilere Oda’nın yardımcı olduğunu 
ve olmaya devam edeceğini söyledi. FMO’nun proje 
ve yarışmalara bugüne kadar destek olduğunu, bun-
dan sonra da desteğini sürdüreceğinin altını çizen 
Başkan Zararsız, Oda’nın düzenlediği Öğrenci Proje 
Yarışması’nın 2020 yılında pandemi nedeniyle yapı-
lamadığını ancak bundan sonra devam ettirileceğini 
belirtti.

Fizik Mühendisliğinin geniş bir çalışma alanı ol-
duğunu ifade eden Zararsız, çevresel gürültü, bina 
akustiği, aydınlatma, medikal fizik, yazılım gibi alan-
ların geleceğinin olduğunu söyledi ve öğrencilere bu 
alanlarda uzmanlaşmalarını önerdi. Öğrencilerin 3. 
sınıftan itibaren bir alanda uzmanlaşması gerektiğine 
dikkat çekti. Öğrencilere birbiriyle ilişkili seçmeli ders-
leri almaları ve mezuniyet projelerini mutlaka uygu-
lamaya yönelik  konulardan seçmemeleri gerektiğini 
vurguladı. FMO’nun öğrencilere bu konularda da yar-
dımcı olabileceğinin altını çizdi.

Dr. Zararsız, Oda’nın önümüzdeki dönemde ihti-
yacı olan başarılı öğrenci üyelere karşılıksız burs ver-
me planı olduğundan söz etti.

FMO-GENÇ, ÇEVRİM İÇİ TOPLANDI

FMO Öğrenci Üye Komisyonu (FMO-GENÇ) top-
lantısı, 7 Mart 2021 tarihinde çevrim içi yapıldı. Top-
lantıya FMO Saymanı Hasan Can Karakuş ile üyeler 
katıldı.

Toplantıda şu kararlar alındı:

- Çevrim içi kurslar düzenlenecek.

- Mart ayı içinde FMO-Genç için tanışma etkinliği 
yapılacak.

- Videokonferans platformu Zoom üzerinden    
FMO-Genç ile Oda yöneticilerinin de katılacağı 
toplantı düzenlenecek.

FMO-GENÇ ÜYELERİ, YÖNETİME 
SORDU

FMO-GENÇ üyeleri, FMO yöneticileri ile 5 Nisan 
2021 tarihinde söyleşti. FMO Öğrenci Komisyonu’nun 
7 Mart’taki toplantısında alınan karar sonucunda dü-
zenlenen söyleşide öğrenciler, yöneticilere bölümleri-
ne ilişkin sorular sordular, pandemi döneminde yaşa-
dıkları sıkıntıları ve Oda’dan beklentilerini aktardılar.

Öğrenciliğinden beri FMO’da olan 
Karakuş: Topluluklar, FMO’nun 

imkanlarından yararlanıyor

FMO Saymanı ve Öğrenci Üye Komisyonu Baş-
kanı Hasan Can Karakuş, bugüne kadar FMO-GENÇ 
için Oda’nın yaptıklarını anlattı. Karakuş, FMO-
GENÇ’in en yoğun çalışmasının yaz kampı olduğu-
nu söyledi. 2020 yılında pandemi nedeniyle yapıla-
mayan yaz kampının bu yıl yapılıp yapılmayacağının 
belli olamadığını ifade etti.  Pandemiye rağmen kamp 
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Öğrenciler, pandemide staj bulmakta 
güçlük çekiyorlar

Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Kayhan ile 
Süreyya Çetin Tekin de söyleşiye katıldı. Çetin Tekin, 
Hasanoğlan’daki fabrikasının staj yapmak isteyen öğ-
rencilere açık olduğunu ifade etti. Tekin, öğrencilerin 
genellikle ASELSAN, HAVELSAN gibi büyük şirket-
lerde işe girmek istediğini, ancak bu kurumlarda işe 
girmelerinin yolunun söz konusu şirketlere eleman 
yetiştiren küçük firmalarda staj yapmak ve deneyim 
kazanmaktan geçtiğini vurguladı.

Söyleşiye 24 öğrenci katıldı. Öğrenciler pandemi 
döneminde en çok staj bulmakta sıkıntı yaşadıklarını 
belirterek, Oda’dan bu konuda destek istediler.

PYTHON YAZILIM KURSU BAŞLADI

Odamızın düzenlediği Temel Python Kursu, 22 
Nisan 2021 tarihinde başladı.

Fizik Yüksek Mühendisi Ali Can Canbay’ın eğit-
men olduğu kursta, katılımcılar temel algoritma bil-
gisinden python kütüphanelerine kadar birçok şey 
öğreniyorlar.

Dokuz gün on sekiz saat sürecek başlangıç sevi-
yesindeki bu kursun tamamlanmasının ardından ileri 
seviye programlama kursları da düzenlenecek.
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Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Taslağı Görüş Bildirme Formu

TİTCK YÖNETMELİKLERİNE GÖRÜŞLERİMİZİ İLETTİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’nun (TİT-
CK) hazırlayarak Odamıza görüş için gönderdiği iki 
yönetmelikle ilgili uzman üyelerimizin hazırladığı gö-
rüşler Kurum’a iletildi. Mesleğimizi doğrudan ilgilen-
diren bu yönetmeliklerin hazırlanmasında Odamızın 
da hazırlık komisyonunda olmasının çok önemli ol-
duğunu düşünüyor, ilgili kuruluşların bu konuda du-
yarlı olmalarını bekliyoruz. Kamu kurumu niteliğinde-
ki Odamız, tamamen kamunun ve meslektaşlarının 
menfaatleri için çalışmalar yaptığından dolayı her-
hangi bir kurumsal menfaat gütmemektedir.

“Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon 
Hakkında Yönetmelik” değişikliği ve “Diagnostik, 
Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grup Tıbbi Cihazların 
Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında 
Yönetmelik” taslakları için hazırlanan görüşler aşağı-
da sunuldu.

Taslağın Geneli 
Üzerindeki Görüş ve 
Değerlendirme

Teklif

Millî Savunma Bakanlığı bünye-
sinde bulunan tıbbi cihazların bu 
yönetmelik kapsamına alınmaması 
için herhangi bir kanuni gerek-
çe gösterilmeden kapsam dışı 
olarak ifade edilmesinin doğru 
olmayacağı değerlendirilmektedir. 
Sonuç olarak, orada da hastaların 
teşhis ve tedavisi için bu cihazlar 
kullanılacaktır.

Sorumlu müdür ve uzmanların 
meslek odalarına kayıt olmaları 
kanun gereği zorunlu olup, bu 
hususun mutlaka göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.
Sorumlu müdürlerin tek bir cihazda 
üç yıl uzmanlık yapma şartının 
eksik olduğu düşünülmekte, grup-
taki cihazlarda uzmanlık yapmış 
olmanın daha doğru olacağı 
değerlendirilmektedir.

Önerimiz: Yönetmelik başlığından “kalibrasyon” kelimesinin çıkarılması veya hangi cihazlara 
kalibrasyon, hangi cihazlara doğrulama, test, kontrol yapılacağının belirtilmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca çok kapsamlı değişiklik yapıldığından dolayı eski yönetmeliği iptal ederek yeni yönet-
melik yayımlanmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

6235 sayılı TMMOB Yasası’na göre serbest çalışan tüm mimar ve mühendislerin meslek 
odalarına kayıt yaptırmaları zorunludur.

Madde 33: Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını 
iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun 
bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.



Madde 7: Aynı Yönetmeliğin 8’inci 
maddesinin yedinci ve on birinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onuncu 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

(7) “Kuruluşta çalıştırılacak; a) Sorumlu 
müdür için mühendislik, teknoloji veya 
fen fakültelerinden mezun ve cihazların 
bakımı, onarımı veya test, kontrol ve ka-
librasyonu alanında en az üç yıl deneyim 
sahibi olma şartı aranır”

Sorumlu müdürlerin cihaz gruplarına 
göre yetkilendirilmesinin daha doğru 
olacağı değerlendirilmektedir. Bir 
sorumlu müdür, eğer kuruluşun tüm 
cihaz gruplarından yetkili ise bu ci-
hazların uzmanı olduğunu belgeleme-
si gerektiği, aksi durumda US_DOP-
LER konusunda uzman olan birinin 
diğer cihazlar grubuna nasıl sorumlu 
olacağı konusunun değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

a) Sorumlu müdür için mühendislik, 
teknoloji veya fen fakültelerinden mezun 
ve kuruluşunun yetkilendirildiği yetki grup-
larındaki cihazların bakımı, onarımı veya 
test, kontrol ve kalibrasyonu alanında en 
az üç yıl deneyim sahibi olma şartı aranır.

Madde 7-(11) “Ekte yer alan öğrenim 
alanlarında, karşılık geldiği ilgili yetki 
grubu için test, kontrol ve kalibrasyon 
üzerine eğitim aldığını Kuruma belgele-
yenlerin, bu eğitimlerinin Kurumca yayım-
lanan kılavuza uygun olması halinde ilgili 
yetki grubunda düzenlenecek uzman 
çalışma belgesi için ayrıca bir eğitim şartı 
aranmaz”

“Herhangi bir yetki grubu için eğitim 
aldığını belgeleyenler için Uzmanlık 
Çalışma Belgesi düzenlenecek” 
ifadesi ile kısa süreli eğitimlere 
katılan veya yurt dışından getirilecek 
sertifikalar ile uzmanlık belgesi talep 
edilebilecektir. Bu kısmın daha açık 
ve net olması gerekmektedir.

(11) Ekte yer alan öğrenim alanlarında, 
karşılık geldiği ilgili yetki grubu için test, 
kontrol ve kalibrasyon üzerine, yüksek 
lisans ve/veya doktora eğitimi aldığını 
Kuruma belgeleyenlerin, bu eğitimlerin Ku-
rumca yayımlanan kılavuza uygun olması 
halinde ilgili yetki grubunda düzenlenecek 
uzman çalışma belgesi için ayrıca bir 
eğitim şartı aranmaz.

Madde 10 : Aynı Yönetmeliğin 12’nci 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının 
(d) bendinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki bent eklenmiştir.

e) “Sarı etiket için test, kontrol ve kalib-
rasyonu geçemeyen fonksiyonlar”

e) fıkrasının maddeye niçin ilave 
edildiği anlaşılamamıştır.

Madde 11: Aynı Yönetmeliğin 132’inci 
maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dör-
düncü fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(5) Kurum, kuruluşun bu Yönetmelik 
kapsamındaki faaliyetlerinin denetimini 
valiliklere devredebilir.

Tamamen teknik bir konu olan 
denetlemenin Valiliğe devredilmesinin 
doğru olmayacağı düşünülmektedir. 
Bu denetimin kamu kurumu niteliğin-
de ilgili meslek odasına devredilme-
sinin daha uygun olacağı değerlendi-
rilmektedir. 

5) “Kurum, kuruluşun bu Yönetmelik 
kapsamındaki faaliyetlerinin denetimini 
kamu kurumu niteliğindeki meslek odasına 
devredebilir”
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Madde 3: Aynı Yönetmeliğin 
4’üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 4-(1) ı) Sorumlu müdür: 
Kurum tarafından sorumlu müdür 
çalışma belgesi ile yetkilendirilen 
kişiyi

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na 
dayanarak hazırlanan, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Ser-
best Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki 
Denetim Yönetmeliği uyarınca, Fizik Mühendisliği hizmetlerinin 
Odamızdan alınmış Büro Tescil belgesi bulunan tüzel ve gerçek 
kişilerce yapılması mümkündür.

Yasal koşulları yerine getirmeyen hiçbir kişi veya kurulu-
şun serbest Fizik Mühendisliği hizmetleri üretmesi mümkün 
olmadığından; bu kuruluşların raporlarının işleme alınmaması 
gerekmektedir.

ı) Sorumlu müdür: 
Meslek Odasına kayıtlı 
ve Kurum tarafın-
dan sorumlu müdür 
çalışma belgesi ile 
yetkilendirilen kişiyi

Madde 3: Aynı Yönetmeliğin 
4’üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 4-(1) l) Uzman: Kurum ta-
rafından uzman çalışma belgesiyle 
yetkilendirilen kişiyi

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na 
dayanarak hazırlanan, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Ser-
best Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki 
Denetim Yönetmeliği uyarınca, Fizik Mühendisliği hizmetlerinin 
Odamızdan alınmış Büro Tescil belgesi bulunan tüzel ve gerçek 
kişilerce yapılması mümkündür.

Yasal koşulları yerine getirmeyen hiçbir kişi veya kurulu-
şun serbest Fizik Mühendisliği hizmetleri üretmesi mümkün 
olmadığından; bu kuruluşların raporlarının işleme alınmaması 
gerekmektedir.

l) Uzman: Meslek 
odasına kayıtlı Kurum 
tarafından uzman 
çalışma belgesiyle 
yetkilendirilen kişiyi

Madde 5: Aynı Yönetmeliğin 
6’ncı maddesinin ikinci ve beşinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir:

(5) “Başvurusu olumsuz olarak 
sonuçlanan uygunluk değerlendir-
me kuruluşuna başvurusuna ilişkin 
ödeme yaptığı ücretler ve başvuru 
dosyası iade edilmez”

Başvurunun olumsuz olması nedeniyle ödeme yapılan ücretin 
iade edilmemesi, hukukî sorun çıkaracağından, yapılacak bu 
uygulamaya temel olacak bir mevzuat belirtilmesinin doğru 
olacağı değerlendirilmektedir. Aksi durumda keyfi uygulama 
olarak düşünülecektir.

(5) “Başvurusu olum-
suz olarak sonuçlanan 
uygunluk değerlen-
dirme kuruluşuna, 
başvurusuna ilişkin 
ödeme yaptığı ücretler 
ve başvuru dosyası 
kuruluşa iade edilir”
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Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında

Yönetmelik Taslağı Görüş Bildirme Formu

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

Ülkemizde 1995 yılında TAEK tarafından ortaya konmuş ve örnek bir uygulama 
olan Radyoterapi Cihazlarının lisans alma öncesi KUB alması uygulaması bugüne 
kadar, TAEK’ten aldığı yetki ile Odamız tarafından sorunsuz ve en iyi şekilde yü-
rütülmesine rağmen, taslak yönetmeliğe bu cihazlar da dahil edilmiştir. Önerimiz; 
radyoterapi cihazlarının kalite uygunluk ve kalite kontrol testlerinin yönetmelikten 
çıkarılmasının daha doğru ve isabetli olacağı şeklindedir.

Madde 8’de Yetki gruplarında çalışacak medikal fizikçilerin hangi cihaz grubunda 
yetkin olduğu göz önünde bulundurulacağı ifade edilmekte; Radyoterapi cihazları 
yetki grubunda on farklı cihaz olup bir medikal fizikçinin tüm bu cihazlarda test ya-
pabilmesi mümkün gözükmemektedir, bu özellikte uzman bulunması son derece 
zor ve neredeyse mümkün değildir. 

Mevzuat geneli incelendiğinde “Kalite Uygunluk Testleri”nin tanımı bu testleri 
yapacak kuruluşların özellikleri, yetkilendirilme süreçleri açık şekilde belirtilmiştir. 
Ancak Kalite Kontrol testleri tanımı, içeriği ve sadece kalite kontrol test hizmeti 
vermeyi planlayan firmaların özellikleri ile yetkilendirilme süreçleri tam olarak 
anlaşılamamaktadır. Madde 5-4’e göre kuruluş, kalite uygunluk testi yaptığı ciha-
zın kalite kontrol testlerini yapamamaktadır. Bu durumda firma ya kalite kontrol 
hizmeti vermeyi ya da kalite uygunluk testleri hizmetini vermeyi seçmek durumun-
dadır. Sadece kalite kontrol testlerini yapacak firma için gereklilikler mevzuattan 
net olarak anlaşılmamaktadır. Ayrıca; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanunu’na dayanarak hazırlanan, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Ser-
best Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetme-
liği (21.06.2007, No: 26559 Resmî Gazete Değişiklik 26.01.2013 No: 28540 sayı 
ve 14.06.2015 tarih, No:29386 R.G. değişiklik) uyarınca, Fizik ve Nükleer Enerji 
Mühendisliği hizmetlerinin Odamızdan alınmış Büro Tescil Belgesi bulunan tüzel 
ve gerçek kişilerce yapılması mümkündür. 

Yasal koşulları yerine getirmeyen hiçbir kişi veya kuruluşun serbest Fizik ve 
Nükleer Enerji Mühendisliği hizmetleri üretmesi mümkün olmadığından; bu ku-
ruluşların raporlarının işleme alınmaması gerekmektedir. Bu yönetmelik kapsa-
mında yetki alan tüzel ve gerçek kişilerin o yıla ait Büro Tescili olmayan ve SMM 
yenilenmesi yapılmamış fizik ve nükleer enerji mühendislerinin imzaladıkları rapor 
ve ruhsatlar geçersizdir. Bu durumun yönetmelikte olması gerekir.

Fizikl Mühendisleri Odası (FMO) olarak 
teklifimiz; 6235 sayılı Yasa ile kurulan TM-
MOB’ye bağlı Fizik Mühendisleri Odası olarak 
kurumunuz ile yapılacak bir iş birliği protokolü 
ile çok yüksek dozların uygulandığı radyo-
terapi cihazlarının Kalite Uygunluk ve Kalite 
Kontrol Testlerinin Odamız tarafından devam 
ettirilmesi ve bu hizmetin piyasa rekabetine 
bırakılmaması yönündedir.

Yönetmeliğin isminin,
DİAGNOSTİK RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP 
GRUBU TIBBİ CİHAZLARIN KALİTE UYGUN-
LUK VE KALİTE KONTROL TESTLERİ HAK-
KINDA YÖNETMELİK TASLAĞI olmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir.

6235 sayılı TMMOB Yasası’na göre serbest 
çalışan tüm mimar ve mühendislerin meslek 
odalarına kayıt yaptırmaları zorunludur.

Madde 33:Türkiye’de mühendislik ve mimarlık 
meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını 
iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve 
mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına 
uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını 
muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

Madde 18 – Aynı Yönetmeliğin 
20’nci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

(3) “Personel değişikliği yapmak 
isteyen kuruluş, bu değişikliklerle 
ilgili bilgi ve belgeleri Kuruma 
dilekçe ile ibraz eder. Personel 
alımında bu personelin sorumlu 
müdür veya uzman olması duru-
mu için; ibraz edilecek dilekçeye 
alımı yapılacak personelin eğitim 
belgesi örneği ile Kurumun talebi 
halinde çalışma belgesi başvuru 
ücretinin ödendiğine dair banka 
dekontu eklenir. Başvurunun Ku-
rum tarafından uygun bulunması 
halinde ilgili çalışma belgeleri 
düzenlenir”

Kuruluştan “çalışma belgesi başvuru 
ücretinin talep edilmesi” ifadesinin yönet-
melikten çıkarılması, bu düşünce ile 
her başvuru için ücret talep edilmesinin 
yolu da açılmış olacağından, kuruluşlara 
veya kişilere ek mali yük getirecektir. 

Madde 18 – Aynı Yönetmeliğin 20’nci madde-
sinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

(3) “Personel değişikliği yapmak isteyen kuruluş, 
bu değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeleri Kuruma 
dilekçe ile ibraz eder. Personel alımında bu 
personelin sorumlu müdür veya uzman olması 
durumu için; ibraz edilecek dilekçeye alımı ya-
pılacak personelin eğitim belgesi örneği eklenir. 
Başvurunun Kurum tarafından uygun bulunması 
halinde ilgili çalışma belgeleri düzenlenir”

Madde 25 – Aynı Yönetme-
liğin eki olmak üzere “TEST, 
KONTROL VE KALİBRASYON 
KURULUŞU DENETİM FORMU 
(Ek-1)” yürürlükten kaldırılmış 
ve “YETKİ GRUPLARI VE AÇIK-
LAMALARI (Ek-2)” aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

10. ve 11. Yetki Grupları “Çalışacak 
Uzmanın Öğrenim Durumu” kısmından 
“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı 
veya Tıp Elektroniği Bölümü Orta Öğ-
retim” ifadesinin çıkarılmasının uygun 
olacağı değerlendirilmektedir. 
Çünkü orta öğretim eğitimi kalite, test, 
kontrol ve kalibrasyon konularında 
yeterli donanıma sahip değildir.

• Biyomedikal Mühendisliği (*) 

• Tıp Mühendisliği (*) 

• Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği (*) 

• Kimya Mühendisliği (*) 

• Fizik Mühendisliği (*) 

• Fizik (*) 

• Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ön Lisansı

12 13
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Madde 1-(1): Bu Yönetmeliğin amacı 
diagnostik radyoloji, nükleer tıp ve 
radyoterapi uygulamalarında kullanılan 
ve iyonize radyasyon ihtiva eden tıbbi 
cihazların piyasaya arz edildikten sonra 
sağlık hizmet sunucusuna kurulumdan 
itibaren kullanımları süresince; hastala-
rın, kullanıcıların ve üçüncü şahısların 
sağlığı ve güvenliği açısından ortaya 
çıkabilecek tehlikelere karşı korunma-
larını sağlamak için yapılması gereken 
test, kalite güvence ve denetimlerine 
dair usul ve esasları düzenlemektir.

Radyoterapi cihazlarının yönet-
melik kapsamından çıkarılmasının 
uygun olacağı değerlendirilmek-
tedir.

Madde 1-(1): Bu Yönetmeliğin amacı diagnos-
tik radyoloji ve nükleer tıp uygulamalarında 
kullanılan ve iyonize radyasyon ihtiva eden 
tıbbi cihazların piyasaya arz edildikten sonra 
sağlık hizmet sunucusuna kurulumdan itibaren 
kullanımları süresince; hastaların, kullanıcıla-
rın ve üçüncü şahısların sağlığı ve güvenliği 
açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı 
korunmalarını sağlamak için yapılması gere-
ken test, kalite güvence ve denetimlerine dair 
usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2-(1): Bu Yönetmelik, iyonize 
radyasyon ihtiva eden tıbbi cihazlardan 
diagnostik radyoloji, nükleer tıp ve rad-
yoterapi grubunda yer alan cihazların;

Radyoterapi cihazlarının yönet-
melik kapsamından çıkarılmasının 
uygun olacağı değerlendirilmek-
tedir.

Madde 2-(1): Bu Yönetmelik, iyonize radyas-
yon ihtiva eden tıbbi cihazlardan diagnostik 
radyoloji ve nükleer tıp grubunda yer alan 
cihazların;

Madde 4-(1): Bu Yönetmelikte geçen;
Cihaz: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vü-
cuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar 
Yönetmeliği kapsamında piyasada 
bulundurulan cihazlardan diagnostik 
radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi 
alanlarında radyasyon uygulamalarında 
kullanılan tıbbi cihazları,

Radyoterapi cihazlarının yönet-
melik kapsamından çıkarılmasının 
uygun olacağı değerlendirilmek-
tedir.

Madde 4-(1): Bu Yönetmelikte geçen;
Cihaz: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücuda 
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği 
kapsamında piyasada bulundurulan cihazlar-
dan diagnostik radyoloji ve nükleer tıp alanla-
rında radyasyon uygulamalarında kullanılan 
tıbbi cihazları,

Madde 4-(1) j) Medikal fizikçi: Bu Yö-
netmelik kapsamındaki testleri gerçekleş-
tirmek üzere Kurum tarafından çalışma 
belgesi ile yetkilendirilen kişiyi,

Kamuda çalışmayan Radyasyon 
korunma sorumlularının (mü-
hendislerin) 6235 sayılı yasa ile 
meslek odalarına kayıtlı olmaları 
zorunlu olup bu durumun bu fık-
rada belirtilmesinin doğru olacağı 
değerlendirilmektedir.

j) Medikal fizikçi: Bu Yönetmelik kapsamın-
daki testleri gerçekleştirmek üzere Kurum 
tarafından çalışma belgesi ile yetkilendirilen, 
meslek odasına kayıtlı kişiyi,

Madde 4-(1) m) Radyoterapi grubu 
cihazlar: Radyoterapi alanında radyas-
yon uygulamalarında kullanılan ve Kurum 
tarafından düzenlenen kılavuzda bu grup 
altında yer verilen cihazları,

Bu maddenin yönetmelikten çıka-
rılmasının uygun olacağı değerlen-
dirilmektedir.

Madde 4-(1) o) Radyasyondan korun-
ma sorumlusu: Radyasyondan korun-
mada temel güvenlik standartlarını yapı-
lan işin niteliklerine göre uygulayacak, bu 
alandaki eğitim ve deneyimi lisanslama 
aşamasında Nükleer Düzenleme Kurumu 
tarafından uygun görülen kişiyi,

Kamuda çalışmayan radyasyon 
korunma sorumlularının (mü-
hendislerin) 6235 sayılı Yasa ile 
meslek odalarına kayıtlı olmaları 
zorunlu olup, bu durumun bu fık-
rada belirtilmesinin doğru olacağı 
değerlendirilmektedir.

o) Radyasyondan korunma sorumlusu: 
Radyasyondan korunmada temel güvenlik 
standartlarını yapılan işin niteliklerine göre 
uygulayacak, bu alandaki eğitim ve deneyimi 
lisanslama aşamasında Nükleer Düzenleme 
Kurumu tarafından uygun görülen, meslek 
odalarına kayıtlı kişiyi,

Madde 5-(8) Nükleer tıp ve radyoterapi 
grubu cihazlarda ilk kalite uygunluk 
testleri cihazların kurulumunu takiben ilk 
kullanım öncesinde yapılır. İlk kullanım 
sonrasında da radyoterapi grubu cihaz-
larda üç yılda bir, diagnostik radyoloji ve 
nükleer tıp grubu cihazlarda beş yılda bir 
olmak üzere ilgili alanda faaliyet gösteren 
kalite uygunluk kuruluşuna yaptırılır.

Radyoterapi grubu cihazla-
rın yönetmelikten çıkarılma-
sı durumunda.

Madde 5-(8) Nükleer tıp ve Radyoloji grubu 
cihazlarda ilk kalite uygunluk testleri cihazla-
rın kurulumunu takiben ilk kullanım öncesinde 
yapılır. İlk kullanım sonrasında da diagnostik 
radyoloji ve nükleer tıp grubu cihazlarda beş 
yılda bir olmak üzere ilgili alanda faaliyet 
gösteren kalite uygunluk kuruluşuna yaptırılır.
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Madde 9-(1): Medikal fizikçiler aldıkları 
eğitime göre radyoterapi, diagnostik 
radyoloji ve nükleer tıp grubu cihazları 
olmak üzere üç uzmanlık grubuna ayrılır.

Radyoterapi başlığının çıkarılması 
durumunda.

Madde 9-(1): Medikal fizikçiler aldıkları 
eğitime göre diagnostik radyoloji ve nükleer 
tıp grubu cihazları olmak üzere iki uzmanlık 
grubuna ayrılır.

Madde 9-(2) a) Radyoterapi grubu 
cihazları medikal fizikçisi: Radyoterapi 
Fiziği dalında yüksek lisans mezunu.

Taslaktan çıkarılması.

Madde 11-(1): Cihazlarda yapılan kalite 
kontrol ve kalite uygunluk testlerini 
takiben içeriği Kurumca belirlenen bir 
rapor düzenlenir.

İlgili maddede yer alan “içeriği” 
ifadesi çok geniş bir kapsam 
olup, bunun yerine “test isimleri” 
ifadesinin kullanılması Kurumu 
raporlarda yer alan test isimleri, 
ölçüm parametreleri, ölçüm adet-
leri vb. durumları tek tek yazma iş 
yükünden kurtaracaktır.

Madde 11-(1): Cihazlarda yapılan kalite 
kontrol ve kalite uygunluk testlerini takiben 
test isimleri Kurumca belirlenen bir rapor 
düzenlenir.

Madde 14-(1) b) Çalışma belgesi kapsa-
mında gerçekleştirdiği kalite kontrol ve 
kalite uygunluk testlerini takiben içeriği 
Kurumca belirlenen bir rapor düzenler.

İlgili maddede yer alan “içeriği” 
ifadesi çok geniş bir kapsam 
olup, bunun yerine “test isimleri” 
ifadesinin kullanılması Kurumu 
raporlarda yer alan test isimleri, 
ölçüm parametreleri, ölçüm adet-
leri vb. durumları tek tek yazma iş 
yükünden kurtaracaktır.

Madde 14-(1) b) Çalışma belgesi kapsamında 
gerçekleştirdiği kalite kontrol ve kalite uygun-
luk testlerini takiben test isimleri Kurumca 
belirlenen bir rapor düzenlenir.

Madde 18-(1) c) Kalite uygunluk veya 
kalite kontrol testlerini bu Yönetmelik 
kapsamında Kurumca düzenlenen 
kılavuza uygun şekilde yapmadığı tespit 
edildiğinde,

Testlerin isimleri, yapılış şekilleri, 
alınacak ölçümler ve sayıları, ka-
bul sınırları vs. Kurum tarafından 
mı belirlenecek? 

Mevzuatın 5. maddesinin 2. 
fıkrasında medikal fizikçinin ulusal 
ve uluslararası düzenlemeleri 
ve doğru şekilde uygulanmasını 
sağlama yükümlülüğü bulundu-
ğundan; Kurum tarafından Ulusal 
ve/veya Uluslararası alanda kabul 
görmüş standart, prosedür veya 
yayınların isimlerinin liste halinde 
paylaşılması Kurumun iş yükünü 
azaltacaktır.

Madde 20-(1) a) Kalite uygunluk ve kali-
te kontrol testleri sonucunda düzenlediği 
raporların gerçeğe aykırı düzenlendiği 
veya bu raporlarda tahrifat yapıldığı 
tespit edildiğinde,

Bu maddede “raporların gerçeğe 
aykırı düzenlendiği” ifadesi yer al-
maktadır. Kalite kontrol testleri ve 
kalite uygunluk testleri, sistemlerin 
anlık durumunu göstermektedir. 
Medikal fizikçinin testleri bitirip 
çıkmasının ardından cihazda ger-
çekleşecek herhangi bir değişiklik 
(şebeke akımı değişimi, olası 
darbe vb.) sistemin cevabını etki-
lemektedir. Testlerin devamında 
gerçekleşecek değişimler “gerçeğe 
aykırılık” şeklinde tanımlanması 
maalesef olası bir durumdur. Bu 
madde suiistimale açık olduğu için 
ifadenin ilgili maddeden çıkarılma-
sı önerilmektedir.

Madde 20-(1) a) Kalite uygunluk ve kalite 
kontrol testleri sonucunda düzenlediği raporda 
tahrifat yapıldığı tespit edildiğinde,
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Madde 28-(3): Bu Yönetmeliğin yayımlandı-
ğı tarih itibarıyla, cihazların kalite uygunluk 
ve kalite kontrol testlerinin bu Yönetmeliğe 
uygunluğu, radyoterapi grubu cihazlarda iki 
yıl, diagnostik radyoloji ve nükleer tıp grubu 
cihazlarda ise beş yıl içinde sağlanır. Kurumca 
gerekli görülmesi halinde diagnostik radyoloji 
grubu cihazlar için bu süreye üç yılı geçmeye-
cek şekilde süre eklenebilir.

Mevzuatta diagnostik 
radyoloji alanındaki cihaz-
ların kullanım öncesi kalite 
uygunluk testleri zorunlu 
kılınmamış, kalite uygunluk 
testleri ilk kullanımlarından 
sonra beş yılda bir olarak be-
lirlenmiştir. Geçici maddede 
bu sürenin Kurum tarafından 
uygun görülmesi halinde 
üç yılı geçmeyecek şekilde 
süre eklenebileceği ifade 
edilmektedir. Ülkemizdeki 
radyoloji alanındaki bazı 
cihazlar uluslararası kabul 
sınırlarının on katı fazla doz 
vererek ışınlama yapmak-
tadır. Pandemi döneminde 
röntgen ve tomografi 
tetkiklerinin ne kadar önemli 
olduğu, görüntü kalitelerinin 
insan hayatını nasıl etkilediği 
tüm dünya tarafından bir kez 
daha anlaşıldı. Söz konusu 
cihazlarla ilgili ivedilikle kalite 
kontrol ve kalite uygunluk 
testleri yapılması hayati 
önem arz ederken, geçici 
madde ile bunun ötelenme 
ihtimali halk sağlığını tehlike-
ye atmaktadır. Bu cihazların 
testlerinin uygulamada 
hakkıyla gerçekleştirilmesi 
zordur ancak bir yerden 
başlanması da elzemdir. 
İlgili maddenin mevzuattan 
çıkarılması önerilmektedir.

Madde 28-(3): Bu Yönetmeliğin yayımlandığı 
tarih itibarıyla, radyoloji ve nükleer tıp cihazları 
için kalite uygunluk ve kalite kontrol testlerini 
en geç iki yıl içinde sağlarlar.

Madde 20-(2): Çalışma belgesi 
birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) 
bentlerinde belirtilen nedenlerle iptal 
edilen kişiler bir yıl içinde, (d) ben-
dinde belirtilen nedenle iptal edilen 
kişiler ise üç yıl içinde tekrar çalışma 
belgesi almak üzere Kuruma başvu-
ruda bulunamaz.

Bu maddede (a), (b), (c) ve (ç) 
bentlerinde gerçekleştirilen eylemler 
d bendindekinden daha önemsiz 
gibi anlaşılmaktadır. Yani kişilerin 
hayatını tehlikeye atmak, kapsam dışı 
test yapmaktan daha az önemli gibi 
algılanmaktadır. Bu nedenle ilgili bent-
lerdeki eylemleri gerçekleştirenlerin 
eşit sürelerde başvuru yapmamaları 
önerilmektedir.

Madde 21-(1): Kalite uygunluk kuru-
luşunda; personel, adres, araç veya 
gereç ile ilgili değişiklik veya devir 
olması durumunda kalite uygunluk 
kuruluşu bu durumu yirmi iş günü 
içinde Kurumca düzenlenen kılavuza 
uygun şekilde bildirir.

Mevzuat içinde ilgili yerlerde “dona-
nım, yazılım ve aksesuar” ifadesi yer 
almaktadır. İfade birliği nedeniyle bu 
maddedeki “araç ve gereç” ifadesinin 
değiştirilmesi önerilmektedir.

Madde 21-(1): Kalite uygunluk kuruluşunda; 
personel, adres, donanım, yazılım, aksesuar 
ile ilgili değişiklik veya devir olması durumun-
da kalite uygunluk kuruluşu bu durumu yirmi 
iş günü içinde Kurumca düzenlenen kılavuza 
uygun şekilde bildirir.

Madde 28-(1): En az orta öğretim 
mezunu olması şartıyla, bu Yönet-
meliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 
son beş yılda diagnostik radyoloji, 
nükleer tıp ve radyoterapi grubu tıbbi 
cihazlar alanında en az üç yıl kalite 
kontrol testlerine ilişkin deneyime 
sahip olduğunu Kurum tarafından 
belirlenecek olan belgelerle ispat-
layan kişiler, kapsamı kalite kontrol 
testleri ile sınırlı kalmak kaydıyla ça-
lışma belgesi almak üzere yirmi dört 
ay içinde Kuruma başvuru yapabilir.

Yüksek radyasyon dozları yayınlayan 
nükleer tıp ve radyoloji cihazlarının ka-
lite kontrol testlerini üç yıllık deneyime 
sahip orta öğretim mezunlarının da 
yapmasına izin verilmesi ileride telafisi 
mümkün olmayan sonuçlar doğura-
caktır. Bu kısmın mutlaka değiştirilip 
en azından lisans mezunu olması için 
düzenleme yapılması önerilmektedir.

Madde 28-(1): En az lisans mezunu olması 
şartıyla, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih 
itibarıyla son beş yılda diagnostik radyoloji ve 
nükleer tıp ve grubu tıbbi cihazlar alanında 
en az üç yıl kalite kontrol testlerine ilişkin 
deneyime sahip olduğunu Kurum tarafından 
belirlenecek olan belgelerle ispatlayan kişiler, 
kapsamı kalite kontrol testleri ile sınırlı kalmak 
kaydıyla çalışma belgesi almak üzere yirmi 
dört ay içinde Kuruma başvuru yapabilir.
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FMO’nun 2021 yılındaki üçüncü söyleşisine Üs-
küdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Adli Bilimler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin 
Yalçın Sarıbey konuk oldu. Dr. Sarıbey, “Adli Bilim-
lerde Fizik ve Matematik Mühendisliği” başlıklı söy-
leşide adli bilimlerin suç işlemeyen kişilerin suçsuz-
luğunu ortaya çıkması bakımından önemli olduğunu 
vurguladı.

Adli Bilimlerin tanımını yaparak sunumuna baş-
layan Dr. Sarıbey, adli bilimlerin adli fizik, adli kim-
ya, adli antropoloji, adli entomoloji gibi birçok bilim 
dalından yararlandığını ifade etti. Adli Bilimlerin çok 
geniş bir kavram olduğunu belirterek, adli tıbbın adli 
bilimlerle bağdaştırıldığını ancak adli tıbbın adli bi-
limlerin faydalandığı alanlardan biri olduğunu dile 
getirdi.

Suçludan delile değil, delilden suçluya 
ulaşılıyor!

Eskiden suçlu bulunduktan sonra delillerin bulun-
duğunu günümüzde ise delillerden yola çıkılarak suç-
lunun bulunduğunu söyleyen akademisyen Sarıbey, 
“Artık günümüz insan hakları kavramlarının da geliş-
mesiyle birlikte delili buluyoruz. Delilden suçluya gi-
diyoruz. Yani birinin “bunu ben yaptım” demesi bizim 
için yeterli olmuyor” dedi. Yapılan literatür çalışmala-
rından söz eden Sarıbey, adli bilimlerin suç işleyen ki-
şilerden çok suç işlemeyen kişileri ortaya çıkarmada 
kullanıldığını vurguladı.

Balistiğin Fizik ve Matematik mühendislerinin ça-
lıştığı geniş bir alan olduğunu kaydeden Balistik Uz-
manı Sarıbey, kullanılan ekipmanların kolay taşınabi-
len, pratik ve kullanışlı ekipmanlar olması gerektiğini 
söyledi.

FMO üyesi Dr. Sarıbey, kan lekesi model analizi, 
mermi ilk hızının ölçümü gibi ayrı uzmanlık alanlarını 
söyleşide anlattı. Bu alanlarda Fizik ve Matematik bil-
gisinin yoğun olarak kullanıldığının altını çizdi.

Kendini bu alanda yetiştirmek isteyen öğrencilere 
yüksek lisans ve doktora eğitimlerini bu alanda yap-
malarını, dış balistik hesaplamaları, hedef balistiği 
gibi alanlara yönelmelerini, literatürü taramalarını ve 
bol bol okumalarını önerdi.

Aylin Yalçın Sarıbey kimdir?

Aylin Yalçın Sarıbey, 1978 yılında Ankara’da 
doğdu. Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölü-
mü’nden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Jandar-
ma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’nda 
Patlayıcı ve Bomba İmha Şubede çalışmaya başladı. 
Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Ankara Üniver-
sitesi Fizik Mühendisliği Anabilim Dalında tamamladı.

Dr. Sarıbey, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
Ankara, Aydın ve Van kriminal laboratuvarlarının Ba-
listik, Bilimsel Destek ve Eğitim şube gibi farklı birim-
lerinde Adli Bilim Uzmanı, Balistik Uzmanı olarak gö-
rev yaptı. Çok sayıda Balistik uzmanının yetişmesine 
katkıda bulundu. Balistik Laboratuvarında çalışan ilk 
kadın Balistik Uzmanı oldu. Yirmi yıl boyunca bu gö-
revini sürdürdü.

Çalışma alanları arasında Adli Bilimler, Kriminalis-
tik, Olay Yeri İnceleme, Adli Balistik, Ateşli ve Ateşsiz 
Silahlar, Kovan ve Mermi Çekirdeği incelemeleri yer 
alıyor. Yerli ve yabancı dergilerde yayınları bulunan 
Sarıbey, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum 
ve konferanslarda sunum yaptı.

Dr. Sarıbey, son üç yıldır Türkiye’de ilk kez Adli 
Bilimler lisans eğitiminin verildiği Üsküdar Üniversi-
tesi’nde Adli Bilimler Öğretim Üyesi olarak çalışıyor.

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü’nde (BABE) 
Müdür Yardımcısı olan Dr. Sarıbey, Adli Bilimler Der-
neği ve Fizik Mühendisleri Odası üyesi.

Söyleşinin tamamı https://www.you-
tube.com/watch?v=53fat5Ojk2k&t=296s 
adresinden izlenebilir.

SÖYLEŞİ

ADLİ BİLİMLER UZMANI DR. SARIBEY: ADLİ BİLİMLER 
SUÇLULARDAN ÇOK SUÇSUZLARI ORTAYA ÇIKARIYOR!
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Son zamanlarda radonun bu gibi hastalıkların 
iyileştirilmesinde etkili olduğu, nesnel klinik çalış-
malarla da  kanıtlanmakta. Buna bir örnek; Alman-
ya’daki Radon Kaplıcası Schlema’da yapılan ve 
radonun etkinliğini saptamayı amaçlayan bir kont-
rol çalışmasında boyun ve omurga ağrıları çeken 
46 kişi, dört hafta içinde her biri 20 dakika süren 9 
banyo alıyorlar (3.000 Bq/L’lik radon derişimindeki 
ve 37 °C’deki su sıcaklığında). Ayrı bir hasta gru-
buna (kontrol grubu) aynı sıcaklıkta, aynı sürelerde 
radonsuz su (çeşme suyu) uygulanıyor. Dört haf-
talık uygulama sonrası her iki gruptaki hastalarda 
belirgin bir iyileşme görülmezken, hastalar evlerine 
döndükten 2 ila 4 ay sonra radonlu suyla uygulama 
gören gruptakilerin ağrılarının eskiye oranla azaldı-
ğı hastalarca bildiriliyor. 

Radon vücutta nasıl etkili oluyor?  

Bu çeşit uygulamalar, hücre onarım ve yenileme 
mekanizmasını harekete geçirmeyi amaçlıyor. Rad-
yoaktif bir asal gaz olan radon, deri ve akciğerlerden 
vücuda fiziksel difüzyonla girdikten sonra kan dola-
şımıyla çabucak vücuda yayılıyor. Radon ve ondan 
türeyen ağır metal taneciklerinden salınan alfalar 
bir dizi etkileşme sonucu hücrelerde değişikliklere 
neden oluyorlar. Bunun sonucunda birçok hastanın 
iyileşme yolunda olduğu ya da kendini daha iyi his-
settiği ileri sürülüyor.  

Radyasyon dozu vücutta nasıl 
oluşuyor? 

‘Radyasyon Dozu’ aslında iyonlaştırıcı radyas-

yonun vücutta oluşturabileceği etkinin bir ölçüsü. 
Radon kaplıcalarında vücudun aldığı radyasyon 
dozuna en büyük katkı, hücrelerde iyonizasyon 
yoluyla yoğun etkileşmeye neden olan alfalardan 
kaynaklanıyor. Helyum atomunun çekirdeklerinden 
başka bir şey olmayan alfalar 2 proton ve 2 nötron-
dan oluşuyor. Bunların hücrelere aktardığı enerji her 
mikrometre derinlik başına ortalama 150 keV   olup, 
bu değer enerjik elektronlar için olan 0,2 keV değe-
riyle karşılaştırıldığında, alfaların hücreye 750 kat 
daha çok enerji aktardıkları görülüyor. Ancak alfa-
lar dokularda çok az yol alabildiklerinden hücrelerin 
çoğu bunlardan etkilenmiyor (1 eV=1 elektron Volt, 
radyasyon enerjisi birimi olup bir elektronun bir Volt-
luk potansiyel farkı altında kazanacağı çok küçük 
bir enerji miktarı, 1 eV= 1,6 . 10-19 Joule; 1 
keV= 10 .  eV ; 1 MeV= 106 eV). 

Diğer yandan bir Alfa taneciği 5 µm büyüklüğün-
deki (çok yakınındaki) bir hücreyi geçerken hücrede 
750 keV’lik, hücre için büyük bir enerji depoluyor. 
Bu, 25.000 adet iyonlaştırma demek (atom düzeyi 
için oldukça büyük). Bunun ise bir alfanın gidebile-
ceği ve 35 µm’ kadarlık yoldaki ardı sıra gelen hücre 
tabakalarında büyük bir biyolojik etki yaratması bek-
lenir (bkz. Ek 2).  

Radondan türeyen kısa yarılanma süreli ağır 
metallerin sonuncusu olan Po-214’den,  yarılanma 
süresi 22,3 yıl olan ve Beta ışınları yayan Pb-210 
oluşmakta. Ancak bunun miktarı ve dolayısıyla et-
kisi, vücutta zaten bulunan ve beta yayan K-40’ın 
yanında çok küçük kalıyor. Genellikle, radon kap-
lıcalarında 10 kez banyo yapıldığında alınabilecek 

Radon, iyileştirme amacıyla vücuda üç yolla giri-
yor: deri, akciğerler ve mide-bağırrsak derisi. Kaplı-
caların havuz sularındaki radon, deri yoluyla kan do-
laşımına giriyor. Ayrıca radon gazı (kuru) ve radon 
buharı uygulamalarıyla da radon hem deri hem de 
akciğerler yoluyla kan dolaşımına ulaşıyor. Radonlu 
suların hastalara içirilmesiyle, radon mide-bağırsak 
derisi yoluyla kan dolaşımına girmekte ise de bu yol 
daha az uygulanıyor. 

Binalardaki havada radon derişiminin üst sınırı 
olarak genellikle 100 Bq/m3  kabul edilirken, örneğin 
Avusturya’daki Gastein bölgesindeki maden ocakla-
rındaki havada radon derişimi 740.000 Bq/m3  kadar 
çok yüksek bir değer gösteriyor. Benzer özellikler 
gösteren maden ocakları Almanya’nın Sachsen 
eyaletinde, Karaormanlarda, Çekya’da, ABD’de ve 
daha birçok ülkede var. 

Avrupa’daki kaplıcalarda, 37°C  kadar olan su 

sıcaklığıyla derideki kan dolaşımı uyarılarak vücuda 
deri yoluyla radonun işlemesi kolaylaştırılıyor. 34-
41°C arasında radonlu buharın uygulandığı kaplı-
calarda da radon yine deri yoluyla vücuda girmekte, 
solunum yoluyla alınan miktar ise çok az. En etkin 
radon uygulamaları ise, su sıcaklığının 37-42 °C 
arasında ve havanın neme doymuş olduğu kaplı-
calarda solunum ve deri yoluyla radonun vücuda 
kolayca işlemesiyle sağlanıyor. Kaplıca sularındaki 
radon derişimi çoğunlukla litrede 700 ile 1600 Bq 
arasında. Radon gazı uygulamalarında radon deri-
şimi en azından 37.000 Bq/m3  kadar.  

Yukarıda belirtildiği gibi özellikle el, ayak ve 
omurga eklemlerindeki sertleşmenin ve sürekli ro-
matizma ağrılarının (Bechterew hastalığı) gideril-
mesi, kaslardaki sertleşme ve ağrıların dindirilmesi, 
deri hastalıklarının giderilmesi, gözlerdeki yanma-
nın önlenmesi gibi daha birçok hastalığa radon ban-
yo uygulamalarının iyi geldiği ileri sürülmekte.  

Meslekî Derlemeler

Radon Kaplıcalarındaki Uygulamalar Hastalara Yararlı Mı?

Dr. Yüksel Atakan
Radyasyon Fizikçisi, Almanya 
ybatakan3@gmail.com
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radyasyon dozları hesaplanarak ortalama değerler 
elde edilmeye çalışılıyor. 

Deri ve kana geçen radon miktarı ne 
kadar? 

Bir radon kaplıcasında deri yoluyla vücuda giren 
radon miktarı, nefesle akciğerlerden atılan havanın 
analiziyle belirlenebiliyor1. 

Örneğin; litrede 415 Bq’lik radon derişimli bir 
termal suda 20 dakikalık bir banyo sırasında nefes-
le dışarı atılan havada ilk 5 ile 8 dakikalık sürede 
radon derişiminin gitgide artmakta olduğunu, 8 ile 
20 dakika arasında ise 2,5 Bq/L’lik kabaca sabit bir 
derişim oluştuğu saptanıyor2. Banyodan sonraki sü-
rede nefesteki radon derişiminin epey azalarak 50 
dakika sonunda nefesle atılan havada radonun pek 
kalmadığı izleniyor. 

Dakikada 5 litrelik nefes alış verişi (ya da solu-
num debisi) 380 Bq’in dışarı atılmasına karşılık gel-
mekte ki; bunun da 250 Bq’i 20 dakikalık banyo sü-
resinde vücuttan atılmakta. Doğal yollarla vücuttan 
ayrıca atılan radon miktarının, yukarıdaki toplamın 
% 10’u kadar olduğu kestirilmekte. Buradan 380+38 
= 418 Bq bulunur ki, bu da sudan vücuda giren ra-
don miktarına eşit olmalı. 

Tek bir radon atomunun kanda ortalama olarak 
5 dakika kaldığından gidilerek (bu süre, banyo süre-
siyle karıştırılmamalı), 6 litrelik kan hacmi için, ban-
yo süresince kandaki ortalama radon derişiminin 
kabaca 17 Bq/L olacağı bulunur.  

Bu yaklaşık değer, radonun bir miktarının ilgili 
dokularda depolanması nedeniyle azalır ki, yapılan 
ölçümler de bunu doğruluyor3. Banyo süresince ra-
donun sudaki ve kandaki derişimi arasında lineer 
eğimli bir bağıntı varsayılarak, difüzyonla deriye iş-
lediği ve böylece deride ortalama 216 Bq/L’lik bir de-
rişim oluştuğu kabul ediliyor. Ayrıca radondan türe-
yen kısa yarılanma süreli radyoizotopların da deride 
kaldığı kabul edildiğinde, her bir radon atom çekir-
değinin bozunumundan toplam olarak 19,2 MeV’lik 
bir enerjinin deride soğurulduğu ya da bunun rad-
yasyon dozunu oluşturduğu hesaplanıyor. 

Radondan türeyen ağır metal tanecikleri ise 
özellikle akciğerlere yerleşip yaydıkları alfalarla ve 
diğer ışınlarla uzun süre vücutta etkili oluyorlar (Şe-
kil 4.3’ün sağ altındaki alfa yayan ağır metallerin 
yarılanma sürelerine ve çerçeve içindeki alfa ener-
jilerine bkz.). Radon izotopları içinde en yoğun olan 
Rn-222’nin 3,8 günlük fiziksel yarılanma süresine 
karşılık, biyolojik yarılanma süresi (vücuda giren 
miktarın vücuttan yarısı atılana kadar geçen süre) 
oldukça kısa olup sadece 30 dakika kadar.  

Radonun vücutta oluşturduğu 
radyasyon dozu ne kadar? 

Derideki bu derişim sonucu, 20 dakikalık bir ban-
yo süresince, derinin ortalama olarak 0.8 Gy’lik bir 
enerji dozu aldığı hesaplanıyor (Gray: Enerji dozu; 
1 Gray = 1 Joule /1 kg, bkz. Ek 2). Yirmi dakikalık 
banyo süresince kandaki radon derişimi 17 Bq /L ve 
banyodan sonraki 20 dakikada ise ortalama değer 8 
Bq/L kabul edildiğinde, kan hücrelerinin alacağı or-

talama enerji dozu 0,1µGy kadar. 415 Bq/L deri-
şimli banyo suyundan derinin dış yüzeyine tutunan 
radonun bozunma ürünlerinden (ağır metallerden) 
oluşan enerji dozunun, alfa spekrometrik ölçümlere 
göre 50 Gy olacağı hesaplanıyor.  

Banyo suyundaki radon derişimi 1.600 Bq/L ol-
duğunda ve böyle bir banyoya ardı sıra 10 kez giril-
diğinde, enerji dozunun en büyük bölümünü (2 mGy 
kadar) üst deri alırken, artakalan tüm deride ortala-
ma soğurma sadece 30 µGy olup, kan hücrelerinin 
aldığı doz ise 4 µGy kadar.  

Diğer yandan alfaların biyolojik etkinliğini göz 
önüne almak gerekiyor. Dokuda fazla yol alama-
dan soğrulan alfalar örneğin derinin üst yüzeyindeki 
hücrelere enerjilerinin tümünü aktarıp, bu hücrele-
rin içlerinde etkili olurlarken aynı enerjideki gamalar 
pek etkili olmadan bu hücreleri geçip gidiyorlar ve 
vücudun derinlerindeki dokulara enerjilerini gitgide 
azalarak aktarıyorlar. Bu nedenle üst derinin aldığı 
örneğin 1 mGy’lik alfa enerji dozu, alfaların iyonizas-
yon yoğunluğunun bir ölçüsü olan kalite katsayısı 
20 ile çarpılarak deri için 20 mSv’lik ‘Eş Değer Doz’ 
ya da ‘Organ Dozu’ bulunuyor (Organ Dozu aslında 
iyonlaştırıcı ışınların bu organı etkileme derecesinin 
bir ölçüsü). Diğer yandan organların/dokuların rad-
yasyona duyarlığı farklı olduğundan, tüm vücudun 
etkilendiği dozu hesaplarken her bir organın ‘Ağırlık 
Katsayısı’nı da göz önüne almak gerekiyor ki, bu 
deri için 0,01 olduğundan 20 mSv’lik deri Eş Değer 
Dozunun tüm Vücut Dozuna katkısı 0,2 mSv’lik Et-
kin Doz demek oluyor (Çizelge 1’in üst satırındaki 
değerlere bkz.) Burada Ağırlık Katsayısının anlamı 

ise, örneğin derinin 1 Sv’lik eş değer doz almasıyla, 
tüm vücut ışınlanmasında vücudun 0,01 Sv’lik doz 
alması sonucu her iki durumda da beklenen kanser 
riskinin kabaca aynı olması. Buradan ‘Etkin Dozun’, 
tüm organizmanın etkilenmesinin bir ölçüsü olduğu 
görülüyor. 1.600 Bq/L derişimindeki radonlu suda 10 
kez banyo yapılması durumunda organlarda biriken 
ağır metallerden ilgili organların alabileceği enerji 
dozlarının ise 1 ile 6 µGy arasında olabileceği he-
saplanıyor. 

Çizelge 3: Radon kaplıcalarında hastaların 
akciğerlerinin ve derilerinin aldığı Eş Değer ve 
Etkin Dozlar (bkz. Ek 2) araştırmacıların yayım-
ladığı Organ Doz değerlerinden gidilerek he-
saplanmış olup, çizelgedeki radon kaplıcalarını 
ve oralardaki radon uygulama program ve uy-
gulama sürelerini kapsıyor)3 
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Çizelge 4: Kaplıcalardaki personelin yılda 

aldığı etkin doz değerleri /bkz. Ek 2/  

Radyasyon Dozunu Azaltıcı Korunma 
Önlemleri Neler? 

Radon kaplıcalarında, Rn-222 ve ondan türeyen 
özellikle kısa yarılanma süreli radyoizotopların yay-
dıkları alfaların, vücutta iyileştirme uygulamaları sı-
rasında radyasyon dozları oluşturdukları ve bunlarla 
ilgili değerler yukarıda açıklandı.   

Radyasyon riski hem hasta hem de kaplıcalarda 
görevli personel için hesaplanarak radyasyon dozu-
nu azaltıcı korunma önlemleri alınmalı. Bu önlemler 
çok çeşitli olabiliyor: 

• Hastayı korumakla ilgili olarak, doktorun, 
hastanın alabileceği dozu ve riski hesaplayarak, bu-
nun hastaya yarar mı yoksa zarar mı getireceğini 
tartması ve radon uygulamasına buna göre karar 
vermesi,

• Personeli korumakla ilgili olarak, yetkili rad-

yasyon fizikçisinin, radyasyondan korunma yöntem-
lerini uygulaması gerekiyor ki; bu da radyasyondan 
korunma önlemlerinin optimize edilmesi ve dozun 
kabul edilebilir bir değerle sınırlandırılması demek 
(ICRP 1991),  

• Kaplıcalarda ortaya çıkan radon derişimleri, 
hastalar ve personel için geçerli olmakla birlikte her 
hasta personel için çok daha kısa süre radonlu su 
ve buharla temasta olmalı ve özellikle yüksek radon 
derişimli kaplıcalarda, birçok hasta için görev yapan 
personeli koruyucu önlemler alınmalı. 

 
Etkin Dozun, Doğal Radyasyon 
Dozuyla Karşılaştırılarak 
Değerlendirilmesi ve Kanser Riski? 

Bir hastanın vücudunun etkilenebileceği etkin 
dozun büyüklüğü, ilgili radon kaplıcasındaki uygu-
lama yöntemiyle su ve havadaki radon derişimine 
bağlı olduğu yukarıda açıklandı.

Su banyosu uygulamasında (küründe) Etkin Doz 
bu örneklerde 0,2 ile 0,5 mSv arasında kalırken, so-
lunum yoluyla yapılan uygulamada bu 2 mSv kadar. 
Yılda en çok bir kez olabilecek radon uygulamasın-
da alınabilecek etkin dozların, doğal kaynaklardan 
alınmakta olan yıllık ortalama 2,4 mSv’lik dozun 
epey altında kaldığı görülüyor. Diğer yandan ‘Do-
ğal Radyasyon Dozu’ dünyanın çeşitli yörelerinde 
genellikle yılda 1 ila 10 mSv arasında değişimler 
göstermekte olup, bazı bölgelerde 10 mSv’in de çok 
üzerinde dozlar izlenebiliyor. Buradan yukarıdaki 
radon kaplıcalarında alınan ‘etkin doz’ ile ‘doğal rad-
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yasyon dozu’ toplamının, doğal radyasyon dozunun 
değişim aralığında kaldığı sonucu çıkıyor. Evrim 
biyolojisi yönünden çok düşük değerlerdeki doğal 
radyasyon dozuna karşı hücrelerde uyum sağlama 
mekanizmasının bulunduğu ve canlıların çevrele-
rindeki yaşam koşullarına uyduğu kabul ediliyor. Bu 
kabul, akciğerlerdeki kanser riski için de geçerli ve 
riskin çok düşük olduğunu aşağıdaki hesaplama da 
gösteriyor.   

Akciğerlerin aldığı radyasyon dozu nedeniyle ak-
ciğer kanserine yakalanıp bunun ölümle sonuçlan-
masıyla ilgili olarak  ICRP(1991)  bilimsel raporun-
da 85x10-4/Sv değeri veriliyor. ‘Risk katsayısı’ 
denilen bu değerin anlamı, örneğin 10.000 kişiden 
her birinin akciğerleri 1 Sv’lik bir Eş Değer Doz al-
dıklarında, bunların ‘ortalama olarak 85’inde akciğer 
kanserinden ölüm görülebilir’ kestirimi yapılıyor.  

Kaplıcalarda radon solunum uygulaması gören 
hastalar için de yukarıdaki Risk Kat Sayısı kullanıla-
rak bir risk hesabı yapılabilir: Solunum uygulaması 
gören hastaların akciğerlerinin aldığı 10 mSv’e kar-
şılık (bkz. Çizelge 1) orantıyla 10x10-3 Sv x 85 x 
10-4 /Sv = 0,00009  ya da kabaca % 0,01 bulunur. 
Bunun anlamı her 10.000 kişiye yukarIdaki koşullar-
da radon solunumu uygulanması durumunda orta-
lama bir kişinin akciğer kanserinden ölebileceği. Bu 
değer, Almanya‘da kendiliğinden ya da birdenbire 
ortaya çıkan akciğer kanseri ve sonrasındaki ölüm 
olasılığı yanında çok küçük kalıyor (Kadınlarda ak-
ciğer kanser riski % 1,6, erkeklerde % 6,8). Kadın 
ve erkekler için ortalama değer olarak % 4 alındığın-
da,  Almanya’da her 10.000 kişiden ortalama olarak 

400’ünün herhangi bir nedenle akciğer kanserine 
yakalanıp öleceği sonucu çıkıyor. Buradan radon 
solunum uygulaması ek riski olarak:  0,0001 : 0,04 = 
1/400 bulunur ki, bu da her 400 akciğer kanserinden 
ölüme karşılık, radon solunum uygulaması sonucu 
ortalama olarak bir kişinin ölebileceği anlamına ge-
liyor. Bu örnekteki, 400 kişiden hangisinin radon so-
lunum uygulaması sonucu kansere yakalanıp ölebi-
leceğini kanıtlamak ise olanaksız.  

Akciğerler ve başka organlar için belirlenen bu 
çeşit ‘risk katsayıları’, Japonya’da 1945 yılında 
atılan atom bombalarından kurtulanlar üzerinde sü-
rekli olarak yapılan epidemiyolojik çalışmalara da-
yanıyor. Japonya’da ortaya çıkan çok yüksek doz-
lardan gidilerek, başka yerlerdeki çok alçak dozlar 
için bulunan bu risk katsayıları çok kaba kestirimler 
olup, elde tutarlı başka bir seçenek olmadığından 
istatiksel bir hesaplama aracı olarak kullanılıyor 
(Ayrıntılı açıklamalar için bkz. Bölüm 2 ve Ek 11). 

Türkiye’de Avrupadakilere Benzer 
Radon Kaplıcaları var mı? 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın izniyle çalışan 
80 kadar kaplıcada Avrupa’daki gibi radonlu su, ra-
donlu gaz (kürü) ve buharla bir uygulama yapılmıyor 
ve bu konuda derinlemesine araştırmalar da bulun-
muyor6 . Gerek radon derişimleri gerekse uygulama 
yöntemleriyle, hasta ve personelin alabilecekleri 
radyasyon dozlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler de (sınırlı 
bir tez çalışması dışında)7  ne yazık ki yok. Ayrıca 
Türkiye’deki kaplıcalarla ilgili tanıtım yazılarında, bir 
radon uygulaması yapıldığı da zaten belirtilmiyor. 



Sadece bazı kaplıcaların sularında radon bulundu-
ğu ve ‘Bünyesinde Radon (gençleştiren gaz) bulun-
durmasından dolayı hücreleri yenilemekte, hormon-
ları aktive etmektedir’ deniyor8.

Türkiye’de adı ‘Radon Termal Banyosu’ olan bir 
kaplıca Kuşadası Davutlar’da var. Ancak bu kaplı-
canın suyunda litrede 2 Bq radon bulunduğu10 in-
ternet sayfasında veriliyor. Bu değer, birçok içme 
suyunun radon derişim düzeyindeki kadar az old-
uğundan bu kaplıcaya radon kaplıcası denemeye-
ceği açık. Nitekim İzmir ili içme ve kullanma suların-
daki 0,3 ile 6 Bq/L arasındaki radon 222 değerleri bu 
kaplıcanın suyundakinden daha yüksek11. 

Türkiye’deki bazı kaplıcaların ve içme-
lerin sularında ölçülen12  Rn-222 derişim 
değerleri, her biri Bq/L olarak :  

Kaplıcalar: 

Kayseri Bayramhacı: 380 

Muğla Köyceğiz Sultaniye: 335

Çanakkale Kestanbol: 240 

Afyon Sandıklı: 160 (Ölçüm yapılan bir-
kaç başka kaplıcadaki radon değerleri 
litrede 100 Bq’den daha da az). 

İçmeler: 

Ankara Beypazarı Dutlu Vezir İçmesi: 
3171  

Erzurum Hasankale (Pasinler) Maden 
Suyu: 2921  

Nevşehir Kozaklı Kozoğlu Hamamı: 
3167 

Nevşehir Kozaklı Uyuz Hamamı: 2299

Kırşehir Çiçekdağ Mahmutlu Büyük Ha-
mam: 737 

Nevşehir Kozaklı Belediye Hamamı: 615  

Balıkesir Susurluk Kepekler Hamamı: 
406

Kuşadası Güzelçamlı İçmecesi: 3  

Kuşadası Kemerli Kaynak: 146 

Kuşadası Açık Kaynak: 281 

Kuşadası Sümerbank Kaynağı: 88   

Yukarıdaki tüm değerler, ölçümlerin yapılmış ol-
duğu günler için geçerli olup, zamanla değişimleri 
ve hata oranları henüz incelenememiş. 

Avrupa’daki radon uygulamalarının yapıldığı 
kaplıcalarda, radon derişimleri genellikle litrede 666 
ile 3000 Bq arasında değişiyor. Almanya’daki Kaplı-
calar Yönetmeliği, radon kaplıcaları için en az radon 
derişimleri olarak kaplıca suyunda 666 Bq/L, kaplı-
ca havasında da 37 000 Bq/m3 değerlerini öngörü-

E-Bülten28

yor. Ancak bu düzeydeki oldukça yüksek derişimle-
ri radonun vücuda etkisi beklendiğinden Türkiye’de 
daha düşük radon değerleri gösteren kaplıcalardan 
hiçbiri ‘Avrupa’daki radon kaplıcalarının’ özelliğini 
taşımıyor. 

Türkiye’deki yeni Kaplıcalar Yönetmeliği (Resmî 
Gazete 09.12.2004 / 25665 ) böyle bir radon sınır 
değerini artık öngörmüyor. Ancak, böyle bir sınırın 
olmaması, düşük radon derişimli kaplıcaları, radon 
kaplıcası sınıfına sokmakta ve az radonlu içme su-
larıyla bile sanki radon uygulaması yapılabilir sonu-
cu çıkarılabiliyor. Yukarıdaki ‘içmeler’ adındaki sular 
ise, içme suları olarak kullanılmıyor, yalnızca gele-
neksel kaplıca tedavilerinde kullanılıyorlar13. Ancak 
bu iyileştirme programlarının, hastaların ve perso-
nelin fazla radyasyon dozu almalarını önleyecek ön-
lemleri içerip içermediğinin araştırılması gerekiyor.  

Bazı kaplıcalardaki radyoaktivite değerleri (N.
Çelebi dipnotuna bkz.) 

Öneriler 

Yukarıda hesaplanan çok küçük kanser riski de-
ğerlerine rağmen, koruyucu bir önlem olarak, yük-
sek radyoaktiviteli bir radon kaplıcasında ve uzun 
süreli uygulamalarda, ölçüm ve hesapların yapılıp 
yetkili doktor ve radyasyon fizikçilerinin belirleme-
lerine göre hastalara radon uygulamasının yapılıp 
yapılmamasına (ya da hangi yöntem ve dozun uy-
gulanacağına) karar verilmesi gerekir.  

Diğer yandan yukarıda sıralanan ‘İçmelerdeki’ 
radon derişim değerleri çok yüksek. İçme suların-
daki Rn-222 üst sınır değeri 22 Bq/L olduğundan bu 
‘içmeler’ adındaki sular her ne kadar kaplıca suları 
olarak kullanıldığı belirtilmiş ise de, gerçekten çev-
redeki halk taraf-ından soğutulduktan sonra (radon 
miktarı bir miktar azalsa da), maden suları gibi içilip 
içilmediğini ve içilmemesi için herhangi bir önlem 
alınıp alınmadığının da araştırılması yararlı olur. 

Ülkemizde radon ölçümleri zaman zaman bölge-
sel veya belirli yerlerde kısmi olarak yapılmaktadır.
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Bununla ilgili geçmişte Sağlık Bakanlığı’nın ilgili 
birimleriyle ortak çalışmalar yaparak bazı bölgesel 
veya yerel raporlar hazırlanmıştır. Ancak, ülkemiz-
deki yaklaşık 80 kadar kaplıcadaki su ve kapalı 
yerlerin havasında radon ölçümlerinin, bunlardan 
radon değerleri yüksek olanlarda sistematik ölçüm-
lerin (örneğin aylık) yapılarak hastalara  uygulanan 
programların ve  buralarda çalışan personelin ça-
lışma koşullarının gözden geçirilerek, gerekiyorsa 
yukarıda açıklanan önlemlerin alınması önerilir. Bu 
amaçla, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) 
ülkemizdeki tüm kaplıcaları ve içmeleri içeren, baş-
ta radon olmak üzere bir radyoaktivite ölçüm ve 
değerlendirme programını başlatıp ayrıntılı bilimsel 
ve teknik çalışmalara önayak olması ve gerekiyorsa 
halkı ve çalışanları koruyucu ilgili önlemleri alması 
beklenir. 

Üniversitelerin ilgili bölümlerinin ve diğer araştır-
ma kurumlarının da çevrelerindeki kaplıcalarla ilgili 
olarak, bu çalışmalara katılması ve durumun bilim-
sel olarak derinlemesine incelenmesi ayrıca önerilir.
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Japon hükümeti 2-3 yıldır incelemeler ve tartış-
malar sonunda, 2011 yılında büyük reaktör kazası 
geçiren Fukuşima Nükleer Santral Alanı’nda depola-
nan 1,2 milyon ton trityum radyoaktiviteli atık suyun 
seyreltilerek, önümüzdeki yıllarda azar azar denize 
akıtılmasına, geçtiğimiz 13 Nisan’da karar verdi.

Başbakan Suga, “Fukuşima Santrali’nin baştan 
aşağı radyoaktiviteden arındırılması gerekiyor. Ne 
yazık ki başka bir seçeneğimiz yok. Ancak balıkların 
ve diğer deniz ürünlerinin zarar görmemesi için her 
türlü önlemi alacağız!” dedi.

Fukuşima’daki bu su tanklarının her birinde 
1000 ton (1 milyon L) radyoaktiviteli su bulu-
nuyor.

Çin, Güney Kore ve Tayvan, Japon hükümetinin, 
Fukuşima’nın radyoaktif trityumlu atık sularını Pa-
sifik Okyanusu’na kontrollü olarak verme kararını, 
sert eleştirdi. Ancak bu ülkeler de daha düşük rad-
yoaktiviteli de olsa, kendi atık sularını denize eski-
den beri salıyorlar. Uluslararası Atom Enerjisi Kuru-
mu’nun (IAEA) bu durumun uluslararası alışılmış bir 
yöntem olduğunu bildirdi. Aslında tüm dünyada rad-
yoaktiviteli suların seyreltilerek ve kontrollü olarak, 
belirli sınır değerler aşılmayarak, denizlere ya da 
akarsulara akıtılması alışılagelmiş bir uygulamadır.

Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki 6 nükleer re-
aktörden üçünde 2011 yılında nükleer yakıt eri-
mesi (ergimesi) oldu /1/. Bu reaktörleri soğutmak 
için kullanılan suda, çok miktarda radyoaktif trityum 
bulunuyordu. Fukuşima’da, reaktörleri soğutma su-
yunun yanı sıra, radyoaktif maddelerle bulaşmış 
yağmur ve yeraltı sularının da su tanklarında depo-
lanması zorunlu. Günde toplam olarak 170 ton ka-
dar radyoaktiviteli atık suyun sürekli olarak depolara 
aktarılması gerekiyor. Atık sularda trityumdan başka 
az miktarda uranyum, sezyum ve stronsiyum gibi 
başka radyoaktif maddeler de çok az miktarlarda 
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bulunabiliyor. Ancak bunlar büyük oranda filtreleme 
ve diğer yöntemlerle sudan arındırılabilirken, suyun 
bileşeninde bulunan trityum sudan ayrıştırılamıyor.

Fukuşima Santral Alanı, geçen son 10 yılda rad-
yoaktif atık su tanklarıyla tıka basa dolduğundan, 
biriken atık suların, bu arada trityum radyoaktivitesi 
de, doğal bozunmayla neredeyse yarıya indiğinden 
ve santral alanındaki çok çeşitli malzemelerin sürek-
li temizlenme çalışmalarıyla da yeni atık su tankla-
rına yer açılması gerektiğinden, 1000 su tankından 
fazlasını dolduran 1,2 milyon ton atık suyun denize 
kontrollü olarak akıtılmasından başka bir çözüm 
görülemediğini, santrali işleten Tepco şirketi, uzun 
süredir açıklıyor. Böylelikle 1000’den fazla devasa 
tankın da geçen sürede eskiyip eskimediği ya da 
hâlâ güvenli olup olmadığı kontrol edilmiş olacak. 
Genellikle dünyada bir nükleer reaktörden, halkın 
kullandığı, sulara, denizlere verilecek atık sularda-
ki trityumun litrede 60.000 Bq’den daha az olması 
gerekiyor. Fukuşima’da da bunun altında kalınacağı 
normaldir ve IAEA kendi web sayfasında Japon dev-
let kurumlarıyla birlikte çalışacağını açıkladığından, 
denetimler yapacağı beklenir.

 
IAEA’nin verdiği bilgiye göre /6/, sezyumun aksi-

ne trityumun balıkların vücutlarında zenginleşmedi-
ği saptanmış. Fukuşima Kazası’ndan sonra denize 
verilen sulardaki trityum, 40 km uzaklıkta ölçümlerle 
saptandı. Fukuşima Kazası’ndan sonra denize akı-
tılan sulardaki trityum miktarı, 60’lı yıllardaki atom 
bombası denemelerinde ve kullanılmış nükleer ya-
kıtların  tekrar kazanılmasını sağlayan tesislerden 
ırmak ve denizlere verilen atık sulardakinden daha 

az olmasına rağmen, Fukuşima çevresinde 40 km 
uzaklıkta iyice seyrelmiş olması gereken trityumun 
ölçülebilmiş olması, ölçümlerin duyarlığını gösterdi-
ği gibi ileride denizlerde aşırı derişimler olduğunda  
bunların da kolayca ortaya çıkarılabileceğini göster-
mektedir /4/. Fukuşima Kazası’ndan sonra denize 
akan sudaki sezyum gibi, trityumun da denizde bü-
yük ölçüde seyreleceği biliniyor. Besinlerden, balık-
lardan alınan örneklerde radyoaktivitenin çok düşük 
olduğu, hatta aletlerin ölçü duyarlıklarının altında 
kaldığı ilgili laboratuvarlardan açıklanıyor.

Trityum nasıl bir madde ve denize veril-
mesinin canlılara etkisi nedir?

Trityum, sudaki birçok radyoaktif maddenin (Sez-
yum 137 gibi) aksine, su molekül yapısının bir par-
çası olduğundan, sudan ayrıştırılamıyor (Diğerleri 
büyük oranda filtrelenebiliyor). Bu nedenle yüksek 
radyoaktiviteli trityumlu suların tanklarda saklan-
ması ve zamanla kendiliğinden doğal bozunmayla 
radyoaktivitesinin azalması zorunlu oluyor. Trityum 
doğada çok az miktarda ortaya çıkan bir madde ve 
resimden görüldüğü gibi hidrojenin, 2 nötron ve 1 
protondan oluşan 3 numaralı modeli (radyoizotopu).
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Resimde hidrojenin 2 nötron ve 1 proton-
dan oluşan 3 numaralı radyoizotopu olan Trit-
yum atomu görülüyor. Çekirdeğindeki artı yük-
lü 1 protona karşın, yörüngesinde eksi yüklü 1 
elektron dönüyor.

Trityum doğada atmosferin üst katlarında (Stra-
tosfer) kozmik ışınların, hava molekülleri içindeki 
atomların çekirdekleriyle çarpışmasıyla sürekli olarak 
oluşuyor: Yılda 148 Petabecquerel (148x1015 Bq). 
Örneğin; Stratosferde bir azot (N) atom çekirde-
ğinin, bir nötron (n) ile tepkimesi sonucunda, bir 
karbon (C) atom çekirdeğiyle bir Trityum (T) 
oluşuyor:

Konuya yabancı olanlar için not: Üst sa-
yılar atom çekirdeklerindeki proton ve 
nötronların toplamlarını, alttakiler ise 
proton sayılarını gösteriyor:

Havadaki trityum büyük miktarda sulara geçiyor. 
Karasal sulardaki derişimi yaklaşık olarak 400 Bq/m3, 
okyanuslardaki derişimi ise 100 Bq/m3. Nükleer reak-
törlerde ise trityum, uranyumun bölünmesi ye (bölün-
me ürünleri içinde) yan ürün olarak her 104 uranyum 
bölünmesinde bir adet trityum atom çekirdeği olarak 
ortaya çıktığı gibi, reaktör soğutma suyunda kullanı-
lan Bor elementinin atom çekirdeğiyle, nötron tepki-
mesi sonunda da ortaya çıkıyor.

Trityum vücut içine girdiğinde ise suyun yapısında 
olduğundan tüm vücuda yayılıyor, vücutta kaldığı 

sürede, bir miktar etkili olabiliyor. Trityum için, yaydığı 
çok zayıf Beta ışınları nedeniyle vücut dışından etkisi 
bulunmuyor denebilir. Bu nedenle insanların kullan-
dıkları bazı malzemelerde trityum bulunabiliyor (Işıl-
dayan saatler, ışıldayan olta yemleri gibi).

Trityum ile İlgili Radyasyon Fiziği Ek 
Bilgileri

Trityumun yarılanma süresi 12,35 yıl (Kendiliğin-
den radyoaktif bozunmayla yarıya inmesi için geçen 
süre). Trityumun yaydığı zayıf Beta ışınlarını, dıştan 
ince bir plastik folyo bile soğurup etkisiz duruma ge-
tiriyor. {\displaystyle \mathrm {^{14}N\ +\ n\longrigh-
tarrow \ ^{12}C\ +\ T} }Trityum atomunun, su mole-
külünün ya da suyun yapısında hidrojen atomundan 
bir farkı bulunmuyor. Bu nedenle, organik madde 
içindeki suda entegre oluyor. Ancak vücuda girdiğin-
de uzun süre kalmıyor. Biyolojik yarılanma süresi (ya 
da vücuda giren miktarın yarısının, normal yollarla, 
atılmasına kadar geçen süre), 10 gün ile 40 gün ara-
sında değişiyor (10 gün HTO, Hidrojen Trityum Oksi-
jen molekülü için, 40 gün ise Organik olarak bağlanan 
OBT moleküller için).

Trityum vücuda, içme suyu, besinler ya da deri-
den soğurularak girdiğinde ise çok az etkili olabiliyor. 
Doğal trityumun vücutta oluşturabileceği ortalama 
yıllık dozun 0,01 mikroSievert olacağı hesap-
lanıyor. Trityumun doz katsayısı 1,8x10-11 
Sv/Bq. Radyasyon doz katsayısı, bir radyoizotopun 
insan vücuduna etkisinin bir ölçüsü ve birimi Becqu-
erel başına Sievert /2/. Bu, trityum atom çekirdeğinin 
saniyede her bozunumunda çok az bir miktarda doz 
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oluşturacağını gösteriyor. Buna karşın, sezyu-
mun doz katsayısı 2x10-8 Sv/Bq, trityum-
dan bin kat daha büyük ve Fukuşima Kazası 
sırasında ortaya çıkan sezyumlu sular denize veril-
mek zorunda kalındı. Trityumun çok düşük doz kat-
sayısı nedeniyle, vücuda etkisinin çok az olacağı 
açıklanıyor /3,4/. Buna rağmen trityumun kalıtım hüc-
relerinde DNA’yı etkilemeyeceği ya da bozmayacağı 
konusunda henüz kesinleşmiş bir bulgu bulunmuyor 
/5/.

İsviçre 2012 Bilimsel Raporu’na göre, 
yağışlarda ölçülen Trityum 5 ile 40 Bq/L arasında de-
ğişiyor. İsviçre Radyasyondan Korunma Kurulu rapo-
runda, halkın kullandığı ırmak, göl ve denizler için, 
bu çeşit   sulara akıtılacak atık sulardaki sınır değer 
olarak 12.000 Bq/L veriliyor. Halkın bu atıklar sonun-
da alabileceği yıllık radyasyon dozunun ise 0,001 
mSv’den daha az olacağı hesaplanıyor /7/.

Gösterge sınır değerleri: 

İçme sularındaki radyoaktif maddeler için sınır değer-
ler: 

Toplam Alfa için: 0,1 Bq/L, Toplam Beta için: 1 Bq/L ve 
Trityum için: 100 Bq/L olarak uluslararası kurumlarca 
belirlenmiştir. Suların içilmesi yoluyla, vücuda alınabi-
lecek tüm radyoaktif maddelerden vücutta oluşabile-
cek radyasyon dozunun 0,1 mSv’nin altında kalması 
da bu gerekiyor /8/.

 Fukuşima’da çevreden, denizden alınan 
besin örneklerinde, ilgili laboratuvarlarda, sü-
rekli radyoaktivite kontrolü yapılıyor.

Sonuç

Trityum büyük miktarda doğal olarak ortaya çı-
kan, deniz ve kara sularının yapısında bulunan, zayıf 
radyasyon yayan ve insan vücuduna girdiğinde ise 
uzun süre kalmayan bir radyoizotop.

Fukuşima’da biriken çok sayıdaki su tankların-
daki miktarı ise doğadakine oranla çok az. Balıklar 
ve diğer deniz ürünleri trityumu bünyelerine aldıkla-
rında, trityum bunlarda uzun süre kalmayacak, yine 
denize ulaşacaktır. Bu nedenle balıkların ve diğer de-
niz ürünlerinin trityumdan etkilenmeleri beklenmiyor. 
Fukuşima’dan önümüzdeki yıllarda kontrollü olarak, 
belirli sınır değerler, IAEA’nin denetiminde korunarak, 
azar azar seyreltilerek denize akıtılacak radyoakti-
viteli Fukuşima atık sularındaki trityumun denizdeki 
canlıları etkilemesi ve bunları vücutlarına bir miktar 
alan insanların da bu çok az trityumdan etkilenme 
olasılığının (riskinin) yok denecek kadar az olacağı, 
bugünkü bilimsel bulgu ve değerlendirmelere göre 
söylenebilir.
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Birimler

Becquerel: Radyoaktivite birimi.

1 Bq: Saniyede bir atom çekirdeği bozunumu olup 
çok küçüktür. 

Sievert (Sv): Radyasyon doz birimi olup, 1 Sv = 1 
Joule/kg (Gama ve Beta ışınları için Gray birimiyle 
aynıdır). Aslında bir Sievert’lik doz, günlük yaşamda 
çok küçük bir doz olmakla birlikte, hücrelere enerji 
aktarımında ise çok büyük etkisi olduğundan bunun 
binde biri olan miliSv (mSv) kullanılıyor. Örneğin; bir 
yılda vücudumuzun aldığı doğal radyasyon dozu or-
talama olarak kişi başına 2,4 mSv’dir.
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2021 tarihinde yayımlanmıştır.
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EŞİT VE ÖZGÜR BİR HAYATI 
BİZ KADINLAR KURACAĞIZ, 
8 MART’TA SOKAKLARDA VE 
ALANLARDA OLACAĞIZ!

01.03.2021

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TM-
MOB) Kadın Çalışma Grubu, Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadın Ko-
misyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfe-
derasyonu (KESK) Kadın Meclisi ve Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın 
Sağlığı Kolu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne 
çağrı amacıyla bir basın toplantısı düzenlediler.

TMMOB 3 MART İŞ 
CİNAYETLERİNE KARŞI 
MÜCADELE GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ- 1

02.03.2021

İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 
yılında düzenlenen “TMMOB 3 Mart İş Cina-
yetlerine Karşı Mücadele Günü” dolayısıyla 3-5 
Mart 2021 tarihlerinde çeşitli çevrim içi etkin-
likler düzenlendi.

BÜYÜK MENDERES 
HAVZASINDA JES GERÇEĞİ 
RAPORU YAYIMLANDI

04.03.2021

TMMOB, Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 
(İKK) ve yöre halkının talebi üzerine konunun 
uzmanlarından oluşturulan Teknik Heyet’in 
yerinde incelemesi sonucunda hazırladığı 
“TMMOB Büyük Menderes Havzasında Jeoter-
mal Enerji Santralları Gerçeği ve Aydın İlinde 
Kurulu JES’lerin Çevresel Etkileri” başlıklı ra-
por 4 Mart 2021 tarihinde yayınlandı.



KADINLAR KAZANACAK, EMEK 
KAZANACAK! EŞİT VE ÖZGÜR 
BİR HAYAT İSTİYORUZ!

08.03.2021

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve TTB Kadın 
Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu; 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart 2021 tarihinde 
ortak bir basın açıklaması yaptılar.

NEVZAT UĞUREL’İ KAYBETTİK

09.03.2021

1982-1998 yılları arasında iki dönem TMMOB 
Yönetim Kurulu üyeliği, 2000-2002 yılları ara-
sında TMMOB Denetleme Kurulu Üyeliği, 
2004-2016 yılları arasında altı dönem TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu üyeliği, 2002-2004 yılları 
arasında Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenen TM-
MOB’nin ve ŞPO’nun örgütlenmesinde büyük 
çabaları olan değerli meslektaşımız Şehir Plan-

cısı Ümit Nevzat Uğurel’i kaybetmenin tarifi im-
kânsız kederini yaşıyoruz. 

Uğurel’in ailesine, dostlarına ve TMMOB cami-
asına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

EMİN KORAMAZ YAZDI: SALDA 
GÖLÜ VE ‘SEBAT’

19.03.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, 19 Mart 2021 tarihinde BirGün Gazete-
si’nde köşesinde, Mars araştırmaları ile birlikte 
jeomorfolojik önemi daha da artan Salda Gö-
lü’ne yapılan Millet Bahçesi ve gölün UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne alınması talebi hakkın-
da yazdı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
YAŞATIR!

20.03.2021

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en büyük 
kazanımlarından biri olan İstanbul Sözleşme-
si’nin feshedilmesini kabul etmiyoruz! 

Kadınları ve aile üyelerini hedef alan şiddetin 
cezasız kalmasına, haklarımızın gasp edilme-
sine, ülkemizin karanlığa sürüklenmesine izin 
vermeyeceğiz!
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EMİN KORAMAZ YAZDI: YAYLA 
STATÜSÜNDEN RANT 
STATÜSÜNE

02.04.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, 2 Nisan 2021 tarihinde BirGün Gazetesi’n-
de köşesinde, 30 Ocak 2021 tarihinde yayım-
lanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 bölgenin 
“yayla alanı” statüsünün kaldırılması ve AKP 
iktidarının rant politikaları üzerine yazdı.

TTB TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

12.04.2021

TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri Vedat Bu-
lut ve TTB Merkez Konsey Üyesi Alican Baha-
dır, 12 Nisan 2021 tarihinde TMMOB’yi ziyaret 
etti. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül ile görüştüler.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 
VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU 
OLSUN!

23.04.2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlu olsun. Tüm Dünya çocuklarının bayramı-
nı içtenlikle kutlarız.

TMMOB-DİSK-KESK-TTB 
ANKARA BİRİMLERİ: 1 
MAYIS’TA UMUT YAN YANA!

26.04.2021

TMMOB Ankara İKK, DİSK Ankara Bölge Tem-
silciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Anka-
ra Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler 
ve Mali Müşavirler Odası 26 Nisan 2020 tari-
hinde Ulus Meydanı’nda “1 Mayıs`ta Umut Yan 
Yana” başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptılar.
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TMMOB, HATAY MBR PROSESLİ 
ATIK SU ARITMA TESİSİ 
PROJESİ RAPORU’NU 
YAYINLADI

27.04.2021

TMMOB’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi (BŞB) 
ve BŞB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür-
lüğü’nün Hatay ili, Defne ilçesi, Turunçlu Ma-
hallesi’nde yer alan atık su arıtma tesisi yenileme 
projesinin çevresel etkileri yönünden değerlen-
dirilmesi talebi ile hazırlanan “TMMOB Hatay 
(Antakya) MBR Prosesli Atık Su Arıtma Tesisi 
Projesi Raporu” 27 Nisan 2021 tarihinde yayın-
landı.

EMEĞİN BAYRAMI KUTLU 
OLSUN! YAŞASIN 1 MAYIS!

30.04.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle basın 
açıklaması yaparak, salgın ve ekonomik kriz ko-
şulları altında ezilen emekçilerin sorunlarını ve 
taleplerini dile getirdi.

40 E-Bülten

GENEL MERKEZ 
Dr. Abdullah ZARARSIZ YK Başkanı

fmo@fmo.org.tr

İSTANBUL ŞUBE 
Ezgi Özkan ALTAYLI Şube YK Başkanı

fmoist@fmo.org.tr

ADANA İL TEMSÎLCİLİĞİ
Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE-İl Temsîlcisi

ufuk@cu.edu.tr

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

İZMİR İL TEMSÎLCİLİĞİ
GÖKSAN GÜL-İl Temsîlcisi

goksan.gul@tractebel.engie.com

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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