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Sunuş

Değerli meslektaşlarımız,

 Pandemi sürecinin dünyada ve ülke-
mizde devam ettiği süreçte birkaç defa 
ertelenen TMMOB 46. Genel Kurulu 31 
Temmuz’da, Genel Kurul seçimleri ise 1 
Ağustos’ta yapılacak. Bu genel kurul bir 
gün olup ikinci gün seçimler yapılacak, 
Odamızın delegelerinin seçime katılma-
larını bekliyor, başarılı bir TMMOB Genel 
Kurulu olmasını diliyoruz.

Yönetim Kurulu olarak Mayıs-Haziran 
aylarında etkinliklerimizi uzaktan erişimli 
olarak gerçekleştirmeye çalıştık. 1 Hazi-
ran itibarıyla yüz yüze eğitimlere başlama 
kararı aldık ve toplam 35 kişinin katılımıyla 
iki D-1 Temel Bina Akustik Kursu düzen-
ledik. Kursları çeşitlendirerek önümüzde-
ki günlerde düzenlemeye devam edece-
ğiz. Ayrıca FMO-GENÇ üyelerimizle diğer 
üyelerimizin katılımı ile uzaktan erişimli 
PYTHON kursu düzenledik. Odamızın 
YouTube kanalında 10 Mayıs’ta Prof. Dr. 
Ömer Yavaş’la, 2 Haziran’da ise Prof. Dr. 
D. Ali Ercan’la söyleşi gerçekleştirdik.

Yönetim Kurulumuz 32. Olağan Genel 
Kurulda aldığı yetki ile “Serbest Müşavirlik 
Mühendislik ve Büro Tescil ve Denetleme 
Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliğin Resmî 
Gazetede yayımlanması için TMMOB’ye 
gönderdi. Ayrıca Ana Yönetmeliğimizde ya-
pılan değişiklik yönetmeliği, 33. Genel Ku-
rulumuza sunmak üzere taslağı hazırlandı. 

İhtiyaç sahibi öğrenci üyelerimizin aidi-
yet duygusunu geliştirmek, Odamızı daha 
iyi tanımaları ve oda etkinliklere katkı 
koymaları amacıyla Öğrenci Burs Yönet-
meliği taslağı hazırlandı. Bu yönetmeliği 
yayınladıktan sonra öğrenci üyelerimize 
karşılıksız eğitim bursu vereceğiz.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz 
ve pandemi nedeniyle 2020 yılında yapa-
madığımız FMO-GENÇ Yaz Eğitim Kam-
pı’nı bu yıl bir aksilik olmasa düzenlemeye 
karar verdik. Kampımız 4–11 Eylül 2021 
tarihleri arasında Olimpos/Antalya’da ya-
pılacak. Öğrenci üyelerimizin kampımıza 
katılımını bekliyoruz.

Odamızın 50. Yıl Andaç çalışmaların-
da sona yaklaşılmıştır, yakında bastırıla-
rak sizlerle paylaşacağız.

Değerli meslektaşlarımız, Odamıza 
üye olduktan sonra adresleri değişmiş 
olan üyelerimizin mutlaka Odaya başvu-
rarak adres güncellemelerini yapmalarını 
bekliyoruz.  

Saygılarımızla.

32. Dönem Yönetim Kurulu 
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Odamızdan Haberler

İKİZDERE’DEKİ DOĞA KATLİAMI 
DURDURULSUN!

Rize’nin İkizdere İlçesi İşkencedere mevkisinde 
ormanlık alan içinde açılmak istenen taş ocağına kar-
şı TMMOB ve bağlı odalarının başkanları tarafından 
12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ortak basın 
açıklaması ile doğa katliamının ve insanlık suçunun 
durdurulması çağrısı yapıldı.

İKİZDERE’DEKİ DOĞA KATLİAMI DURDURUL-
SUN!

Doğu Karadeniz’in eşsiz vadilerinden biri olan Ri-
ze’nin İkizdere İlçesi İşkencedere mevkiinde ormanlık 
alan katledilerek açılmak istenen taşocağına karşı di-
renen yöre halkının mücadelesini selamlıyoruz.

Rize İyidere’de inşa edilmek istenen Lojistik Mer-
kezi ve Limanı’nın deniz dolgusunda kullanılacak 
taşları çıkartmak için bölge halkının ve doğal hayatın 
yaşam kaynağı olan ormanlık alanın yok edilmesi ka-
bul edilemez. Lojistik Merkezi ihalesini alan şirketin 
maliyetlerini düşürmek için gerçekleştirilmek istenen 
bu doğa katliamı hem yasaların, hem de yaşam hak-
kının ihlali anlamına gelmektedir.

Madencilik faaliyetleri, sermaye kesimlerinin kâr 
hırsı gözetilerek değil, halkın ihtiyaç ve çıkarları gö-
zetilerek yürütülmelidir. Halkın yaşam hakkını ve sağ-
lığını görmezden gelen, doğal yaşamı tehdit eden, 
çevreye telafisi imkansız zararlar veren bir madencilik 
anlayışı kabul edilemez.

Yaklaşık 100 bin ağacın bulunduğu 100 hektar 
ormanlık alanı kapsayan ve İşkencedere’deki tüm 
doğal yaşamı ve ekosistemi ortadan kaldıracak olan 
taşocağı ruhsatı derhal iptal edilmelidir.

Ülkemizin ormanlık alanları her yıl çeşitli gerekçe-
lerle tahrip edilmektedir. Yaşamsal ve çevresel etkileri 
göz önünde bulundurulmaksızın hazırlanan projeler, 
açılan yollar ve yürütülen madencilik faaliyetleri ne-
deniyle nitelikli ormanlık alanlarımız zarar görmekte-
dir. Yakın zamanda Kaz Dağları’nda, Fatsa’da, Kuzey 
Ormanları’nda yaşanan orman katliamlarının görün-
tüleri yürekleri sızlatmaya devam ederken, bu görün-
tülere yenilerinin eklenmesine izin vermeyeceğiz.

İkizdere’de daha şimdiden, taşocağı bölgesine 
yol açabilmek için binlerce ağaç yok edildi. İnşaat 
firmasının doymak bilmez rant hırsı, hepimizin göz-
leri önünde ülkenin ve doğanın geleceğini yok ediyor. 
Tüm yetkilileri bilim insanlarının, çevre gönüllülerinin, 
yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu 
insanlık suçuna dur demeye davet ediyoruz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ   
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Kahraman
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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent Pala

FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Zararsız

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Bostancı

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ 
ODASI Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Üzümcü

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek

İÇ MİMARLAR ODASI Yönetim Kurulu Başkanı 
Emrah Kaymak

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kuru-
lu Başkanı Taner Yüzgeç

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şevket Demirbaş

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Alan

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Uğurlu

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ayhan Yüksel

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yunus Yener

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ 
ODASI Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Türkkolu

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fırat Çukurçayır

MİMARLAR ODASI Yönetim Kurulu Başkanı 
Deniz İncedayı

PEYZAJ MİMARLARI ODASI Yönetim Kurulu 
Başkanı Yasin Otuzoğlu

ŞEHİR PLANCILARI ODASI Yönetim Kurulu 
Başkanı Gencay Serter

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kuru-
lu Başkanı Aykut Üstün

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kurulu 
Başkanı Baki Remzi Suiçmez

SEKTÖRDE FİZİK MÜHENDİSLERİ 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

FMO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Zararsız: Yönetmelik çıksa bile hukuki 

süreci başlatacağız!

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 20. 
kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Sektörde 
Fizik Mühendisleri Çalıştayı, dün çevrim içi yapıldı. 
Çalıştayın konuşmacıları arasında FMO yönetici ve 
üyeleri de vardı. FMO 32. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Abdullah Zararsız, Oda’nın da görüşleri-
ni ilettiği, orta öğretim mezunlarına hastanelerin tıbbi 
cihaz bölümlerinde çalışma imkânı tanıyan TİTCK yö-
netmelik taslağına ilişkin “Yönetmelik çıksa bile iptal 
ettirebiliriz” dedi.



(GES) konusuna da değindi. FMO Yenilenebilir Enerji 
Komisyonu’nun son toplantısında konuyla ilgili rapor 
hazırlama kararı aldığını duyurdu. GES’te en önemli 
noktanın depolama ve güneş hücrelerinin yapılması 
olduğunu belirtti.

Oda Başkanı Zararsız konuşmasında, Türkiye’de 
sayısı gün geçtikçe artan Güneş Enerjisi Santralleri 
(GES) konusuna da değindi. FMO Yenilenebilir Enerji 
Komisyonu’nun son toplantısında konuyla ilgili rapor 
hazırlama kararı aldığını duyurdu. GES’te en önemli 
noktanın depolama ve güneş hücrelerinin yapılması 
olduğunu belirtti.

Dr. Zararsız: Yönetmelik çıksa bile 
hukuki süreci başlatacağız!

FMO’nun görüş ve önerilerini ilettiği, Tıbbi Ci-
hazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Taslağı’nda yer alan orta öğretim mezunlarının has-
tanelerin tıbbi cihaz bölümlerinde çalışabileceği ko-
nusunu da değerlendiren Dr. Zararsız, şöyle konuştu:

“Onun o şekilde çıkacağını sanmıyorum. Çıksa 
bile hukuki süreçte onu iptal ettirebileceğimizi düşü-
nüyorum. Bugüne kadar bu tıbbi cihazlarla ilgili bir yö-
netmelik yoktu ama bazı hastaneler döner sermaye-
den belirli bir pay almak için bu cihazlara kalite kontrol 
yaptırırlarsa artı puan alıyorlardı”

FMO’nun burs yönetmeliği yakında 
yayımlanacak!

Oda Başkanı Zararsız, FMO’nun önümüzdeki eği-
tim ve öğretim döneminden itibaren öğrencilere karşı-
lıksız burs vereceğini, bunun için bir yönetmeliğin ha-
zırlandığını ve yönetmeliğin yakında yayımlanacağını 
aktardı. Tüm meslektaşlarına ve öğrencilere Oda’ya 
üyelik çağrısı yaptı.

Kalite Kontrol Uzmanı Tuğcular, 
öğrencilere staj için yardımcı olacak

FMO Yönetim Kurulu üyesi Zeki Tuğcular, “Tahri-
batsız Muayene (NDT) Sektöründe Fizik Mühendisle-
ri” başlıklı sunumunda NDT kullanım alanları, yönte-
mi, metodu, vasıflandırma sınavı ve sertifikalandırma 
konularını ele aldı. NDT Mühendisi Tuğcular, NDT’nin 
malzeme ve ürünlere zarar vermemesi nedeniyle 
daha ekonomik olduğunu, bu yüzden birçok alanda 
bu yöntemin tercih edildiğini belirtti.

NDT yöntemlerinin çok geniş olduğunu vurguladı 
ve NDT’nin gözle muayene, manyetik parçacık mu-
ayenesi gibi bazı muayene yöntemlerinden söz etti. 
NDT metotlarından ET sızdırmazlık deneyi, girdap 
akımları ve LT manyetik parçacık muayenelerinin 
Türkiye’de sık kullanıldığını kaydetti.

Mergen Kalite Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti’de Kalite 
Kontrol Uzmanı Tuğcular, öğrencilere staj konusunda 
yardımcı olabileceğini dile getirdi.
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Yeni teknolojiler, AR-GE fırsatları, öncü 
çalışmalar….

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ankara Üni-
versitesi (AÜ) Fizik Mühendisliği (FM) Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Handan Olğar, Fizik Mühendisliği bölümü-
nün AR-GE fırsatları ile yeni teknolojilere kapı arala-
dığını dile getirdi.

AÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Mehmet Emin 
Candansayar, FM’nin Fakülte’nin kurucu bölümlerin-
den olduğunu ve bölümün Türkiye’de öncü çalışma-
lar yürüttüğünü söyledi.

“FM’ye verilen destek bilimin her 
alanına verilen destek”

Son açılış konuşmasını yapan AÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar ise “bilimin temellerinden biri” diye 
tanımladığı FM’nin üniversitelerin olmazsa olmaz-
larından biri olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ünüvar, 
“FM’ye verilen destek bilimin her alanına verilen des-
tek” ifadesini kullandı.

Prof. Yılmazer: Pandemide teknolojinin 
önemi anlaşıldı

AÜ FM Emekli Öğretim Üyesi ve Fizik Mühendis-
leri Odası (FMO) FM Eğitimi Komisyonu üyesi Prof. 
Dr. Ali Ulvi Yılmazer, “Akademide Fizik Mühendisleri” 
başlıklı sunumunda, COVID-19 pandemisi dönemin-
de teknolojinin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyle-
di. Prof. Dr. Yılmazer, bilim ile teknoloji arasındaki iş 
birliğinin önemini vurguladı.

FMO Yenilenebilir Enerji Komisyonu, 
GES raporu hazırlayacak

Akademisyen Yılmazer’in ardından konuşan FMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Zararsız, “Fizik 
Mühendisleri ve Mesleki Kazanımlar” başlıklı bir su-

num yaptı. Başkan Zararsız, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve FMO’nun kuru-
luşundan, fizik mühendislerinin çalışma alanları ile 
Oda’nın çalışma ve faaliyetlerinden söz etti.

Dr. Zararsız, Oda’nın kazanımları arasında Sağlık 
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’na 
(TİTCK) bağlı radyoterapi merkezlerinde Fizik ve 
Nükleer Enerji mühendislerinin çalıştırılması, 2003 
tarihli İş Yasası’nda “İş Güvenliği Mühendisi ve İş 
Güvenliği Teknik Elemanı”nın çalıştırılması, Teleko-
münikasyon Kurumu ile Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu’nun (RTÜK) baz istasyonları ile ilgili çıkardığı 
yönetmelikte elektromanyetik alan şiddeti ölçümü ve 
raporlama yapılması gibi gereklilikleri sıraladı. Zarar-
sız, kazanımların çoğaltılması için mevzuatları takip 
ederek ilgili mevzuatlara görüş ve öneri sunma, bö-
lümler ile etkili iş birliği gibi önerilerde bulundu.

Oda Başkanı Zararsız konuşmasında, Türkiye’de 
sayısı gün geçtikçe artan Güneş Enerjisi Santralleri 



Medikal Fizikçi Dirican: Cihaz ve merkez 
sayısı fazla, fizikçi sayısı az!

Çalıştayın ilk oturumunun son konuşmacısı FMO 
Onur Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar 
Dirican’dı. Prof. Dr. Dirican “Medikal Fizik Çalışmala-
rı” başlıklı sunumunda, medikal fizikçilerin iş ve görev 
tanımı ile bu alandaki yasal düzenlemeleri katılım-
cılara aktardı. Akademisyen Dirican, medikal fizikte 
eğitimin ve istihdamın önemini vurguladı. Medikal fi-
zikçilerin sorumluluklarının fazla olduğunu altını çizdi.

FMO Medikal Fizik Komisyonu üyesi Dirican, ça-
lışma alanları geniş olan medikal fiziğin fizik mühen-
disleri için önemli bir alan olduğunu dile getirdi.

Medikal Fizik Derneği Başkanlığı görevinde de 
bulunan Bahar Dirican, medikal fizikte bir milyon ki-
şiye düşen medikal fizikçi sayısının kriterlerini belir-
leyen Avrupa Medikal Fizik Organizasyonları Fede-
rasyonu’nun (EFOMP), verilerini aktardı. EFOMP’un 
bir milyon kişiye radyoterapide 6, nükleer tıpta 4 ve 
radyolojide 2 medikal fizikçi düşmesi gerektiği kri-
terini söyledi. Türkiye koşullarında ise bu sayının 
radyoterapide 4,2, nükleer tıpta 0,8, radyolojide ise 
0,2 olduğunu aktardı. Türkiye’de radyoloji cihaz ve 
merkezlerinin sayısının çok fazla olmasına rağmen 
radyoloji yüksek lisanslı fizikçi sayısının az olduğunu 
belirtti. “Sayı az olduğu için düzenleme yapılamıyor. 
Bu alandaki açık kapatılmalı” dedi. Nükleer tıp ve di-
agnostik radyoloji alanlarında açık olduğunu, bunun 
Türkiye’de ve dünyada radyoterapi alanında medikal 
fizikçi istihdamının zorunluluğundan kaynaklandığını 
söyledi. Prof. Dirican, “İstihdam kolaylığı olmadığı için 
belki de diğer alanlarda daha az sayıda istek var ve 
daha az sayıda eğitim kurumu bu eğitimleri veriyor. 
Ülkemizde bu programların olduğu kurumların sayı-
sı oldukça az. Halbuki radyoterapi eğitimini yüksek 
lisans olarak veren kurumların sayısı oldukça fazla. 
Yasal düzenlemeler düşünülüyor ancak yasal düzen-

lemelere gidilmeden önce bu sayıların uygulanabilir 
hale getirilmesi gerekiyor. Öncelikle eğitim program-
larında bunun dikkate alınması durumu değiştirecek-
tir” ifadelerini kullandı.

Medikal Fizikçi Dirican, Avrupa Birliği ülkelerinde 
medikal fizikçi istihdamının zorunlu olmasına karşılık 
tüm dünyada iyi yetişmiş medikal fizikçilere ihtiyaç ol-
duğunu, bu alanda açık olduğunu vurguladı. AÜ’den 
mezun olduğunda kendisinin de bu alanda bir bilgi 
birikimi olmadığını anlattı. Medikal Fizik alanında ça-
lışmak isteyen öğrencilere dil öğrenmelerini, yaratı-
cı olmalarını ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını 
önerdi. Dirican, ilk günkü heyecan ve hevesiyle çalış-
malarını sürdürdüğünü de kaydetti.

“Suçlu ve suç profili değişti”

Çalıştayın ikinci oturumunun ilk konuşmacısı Üs-
küdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fa-
kültesi Adli Bilimler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Yal-
çın Sarıbey’di. Doç. Dr. Sarıbey “Adli Bilimlerde Fizik 
Mühendisleri” başlığını taşıyan sunumunda, suçlula-
rın bilimin ilerlemesiyle birlikte daha teknik yöntemleri 
kullandığını, kendiliğinden gelişen suçlarda ise eski 
yöntemlerin kullanılmaya devam ettiğini ifade etti. 
Adli bilimler uzmanlarının da bilimi ve teknolojiyi daha 
iyi kullanmak zorunda olduklarına işaret ederek şu 
ifadeleri kullandı:

“Suçlu ve suç profili değişti. Biz de buna yönelik 
teknolojiler geliştiriyoruz: Daha iyi optik cihazlar, daha 
iyi yazılımlar, daha iyi kimyasallar, daha iyi görüntüle-
me teknikleri…Bu şekilde suçu çözmeye çalışıyoruz. 
Ama tabii ki suç her zaman var ve arkasında da suçla 
ilintisi olan insanlar derince kafa yoruyorlar ve tekno-
lojiyi de kullanıyorlar. Biz o yüzden daha iyi olmak zo-
rundayız. Bilimi daha iyi kullanmak zorundayız”
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Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler 
Enstitüsü’nde (BABE) Müdür Yardımcısı da olan Dr. 
Sarıbey, adli bilimlerin birçok disiplinin bir arada ça-
lıştığı çatı bir kavram olduğunu ifade etti. Adli Bilimler 
ile Fizik ilişkisini ele alan akademisyen Sarıbey, Fi-
ziğin Adli Bilimlerin temel alanlarından biri olduğunu 
ve suçu aydınlatmada Fizik ve Mühendislik bilgisinin 
kullanıldığını söyledi. Olay yerinde birçok temel Fizik 
bilgisinden yararlanıldığını belirten FMO üyesi Sa-
rıbey, kriminalistiğin üç önemli ayağının Fizik, Kimya 
ve Biyoloji olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin ilk kadın balistik uzmanı Dr. Sarıbey, 
adli bilimler ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini, 
öğrencilerin bu alandaki bilgi ve ilgilerinin yetersiz ol-
duğunu vurguladı.

“FMO’yu tırmalayın!”

Çalıştayda “Optik Sektöründe Fizik Mühendisleri” 
başlıklı bir konuşma yapan Optik Mühendisi Namık 
Açan, optik ile ilgili çalışma alanlarının geniş olduğu-

nu ifade etti. FMO Fizik Mühendisliği ile Optik komis-
yonları üyesi Açan, öğrencilere disiplinler arası çalış-
maya kendilerini hazırlamalarını, her yıl staj yapma-
larını ve FMO’ya üye olmalarını önerdi.

Birçok kurum ve firmada optik danışmanlığı ya-
pan Açan, bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğ-
rencilere “FMO’yu tırmalayın, başka yerleri tırmala-
yın” dedi.

“Herhangi bir fabrikadan çok daha 
çevre dostu”

Energypack Solar Yönetim Kurulu üyesi Erdem 
Katı, “Güneş Enerjisi ve Türkiye’de Enerji Piyasa-
sı” başlıklı bir sunum yaptı. Güneş enerjisinin HES 
ve JES’ten daha avantajlı olduğunu, en temiz ve en 
çevre dostu enerji yöntemi olduğunu vurguladı. Gü-
neş enerjisinin artık konvansiyonel bir iş olduğunu, 
bunun yanına enerji depolama gibi bir yetenek ekle-
mek gerektiğini söyledi. Güneş panellerinin üretilme 
sürecinde ve kullanımlarından sonra çevreye zararı 
olup olmadığına ilişkin ise güneş enerjisinin en temiz 
enerji sınıfı olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Çevreye zararları minimum. Nedeni şu; klasik 
ve kristal güneş panellerinin ana ham maddesi cam 
ve onun içinde Silisyum hücreleri olduğu için bunlar 
doğada çabuk yok olabilen metaller. Bunların bir geri 
dönüşüm prosedürü var. Bunları Türkiye’de devreye 
almak da gerekiyor. Dünyada geri dönüşüm prose-
dürleri çıkıyor. Bir kilowatt saat enerji elde edebili-
yorsan şu an için bildiğimiz enerji yöntemlerinden 
en temizi, konvansiyoneller için söylüyorum, güneş 
enerjisi. Fabrikalar açısından da değerlendirirsek, 
çok ciddi atıklardan bahsetmiyoruz. Çok minimal 
şeylerden bahsediyoruz. Herhangi bir fabrikadan çok 
daha çevre dostu”

6
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Fizik Mühendisi Katı: FM olmadan 
üretim mümkün değil!

Yaklaşık on beş yıldır enerji sektöründe çalışan 
Fizik Mühendisi Erdem Katı, “Yeşil Enerji Devrimi-Ye-
şil Hidrojen” adını verdiği sürecin yaklaştığını, pande-
mi ile birlikte bunun daha iyi anlaşıldığını dile getirdi. 
Katı, bu durumu “Dünyada iklime daha fazla ihanet 
etme ve çevreyi daha fazla kirletme şansımız kalma-
dı. Çünkü artık yaşayamayacak duruma geldik” söz-
leriyle ifade etti.

Katı, Türkiye’de son beş yılda güneş ve rüzgâr 
enerjisine yönelik yeni yatırımların arttığını bildirdi. 
GES yapımında ve güneş enerjisi üretiminde fizik mü-
hendislerinin önemini vurgulayarak, “Bir GES ya da 
güneş enerjisi üretiminde Fizik Mühendisi olmadan 
üretim gerçekleştirmek mümkün değil” dedi. Ayrıca, 
Türkiye’de bunların üretiminde çalışacak fizik mühen-
dislerine ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın gelecekte 
de artacağını belirtti.

Optik Mühendisi Pekman, öğrencilere 
yol haritası çizdi

Microsoft Finlandiya’da Optik Mühendisi olarak 
çalışan Aslı Pekman, “Aydınlatma Sektöründe Fizik 
Mühendisleri” başlıklı sunumunda deneyimlerini katı-
lımcılarla paylaştı. Büyük teknoloji şirketlerinde çalış-
mak isteyen öğrencilere belli bir alana odaklanmala-
rını, kendilerinden kaynaklanmayan nedenler dışında

uzun bir süre işsiz kalmamalarını, sektörün ihtiyaç-
larını takip etmelerini, adım adım ilerlemelerini ve 
LinkedIn profillerini güncel tutmalarını önerdi. Optik 
Mühendisliği alanında çalışmak isteyenlere yardımcı 
edebileceğini belirtti.

Girişimci Karakuş: Türkiye’de girişim-
cilik hızlandırma program ve teknokent 

sayıları arttı!

FMO Saymanı Hasan Can Karakuş, meslek ya-
şamında ve girişimcilik serüveninde AÜ Fizik Mühen-
disliğinin Sesi Topluluğu ile FMO-GENÇ’in önemli bir 
rolü olduğunu belirtti.

“Yeni Mezunlar İçin Girişimcilik” başlıklı sunumun-
da ALHAZEN Mühendislik kurucusu Karakuş, sekiz 
farklı girişimci tipi üzerinden bir girişimcide bulunma-
ması gereken nitelikleri sıraladı. En sıkıntılı ve kendi 
gözlemleri sonucunda en çok karşılaştığı girişimci ti-
pinin ise özgüvenli girişimci olduğunu aktardı. Söz ko

nusu tipin hatayı kabul etme oranının düşük ve riskle-
ri belirleyememe ihtimali olduğunu kaydetti. Karakuş 
sıraladığı tiplere dair, “Bunlardan herhangi biri olma-
nız girişimci olamayacağınız anlamına gelmediği gibi 
tek başınıza da bu işi yapabileceğiniz anlamına da 
gelmiyor” dedi.

Karakuş, çalıştay katılımcılarına ilgi ve çalışma 
alanlarına göre hızlandırma ve destek programlarını 
takip etmelerini önerdi.

Prof. Dinçer’in adı laboratuvarda 
yaşatılacak!

Çalıştayda 8 Mayıs 2019 tarihinde yaşama veda 
eden AÜ FM Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Dinçer mes-
lektaşları, öğrencileri ve arkadaşları tarafından anıldı. 
Prof. Dr. Yılmazer ile Prof. Dr. Olğar, Prof. Dinçer’in 
adını Manyetik Malzemeler Araştırma Laboratuva-
rı’na verme taleplerini Rektör Ünüvar’a iletti. Prof. Dr. 
Ünüvar da bu talebi kabul etti.

FMO, KURUMLARA YAZI GÖNDERDİ

6235 sayılı TMMOB Kanunu’nun 33. maddesine 
göre mühendislik ve mimarlık meslek mensuplarının 
mesleklerini icra edebilmeleri ve mesleki tedrisat ya-
pabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya üye olma-
larının zorunlu olduğu ifade edildi.

FMO, 21 Mayıs 2021 tarihinde Kanunun bu açık 
hükmüne istinaden Fizik, Nükleer Enerji, Matematik 
ve Optik&Akustik mühendislerinin Odaya kayıt yap-
tırmaları için; Ankara Ticaret Borsası, Ankara Sanayi 
Odası ve Ankara Ticaret Odası’na bu durumu ifade 
eden yazı gönderdi.

Odamız aynı tarihte, Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası’na 
Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik mühendislerinin 
işe girişlerinde meslek kodlarının uygun ve doğru gi-
rilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na da Optik&A-
kustik Mühendislerinin meslek kodlarının oluşturul-
ması için de yazı gönderdi.
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PYTHON KURSU TAMAMLANDI

Odamızın 22 Nisan 2021  tarihinde başlattığı Te-
mel Python Eğitimi tamamlandı. Dokuz gün (18 saat) 
süren eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi 
verildi. FMO, önümüzdeki  günlerde de bu gibi eğitim-
ler düzenlemeye devam edecek.

D-1 TEMEL BİNA AKUSTİK UZMANLIĞI 
KURSU 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız pro-
tokol kapsamında 14, 15, 16, 17, 18, 19-21, 22, 23 
Haziran 2021 tarihlerinde “D-1 Temel Bina Akustiği” 
kursu düzenleyeceğiz.

7326 SAYILI KANUNA YÖNELİK 
DÜZENLENEN VE AİDAT BORCU OLAN 

ÜYELER İÇİN TMMOB UYGULAMA 
ESASLARI BELİRLENDİ

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına iliş-
kin Kanun’a yönelik düzenlenen ve aidat borcu olan 
üyeler için TMMOB Uygulama Esasları belirlendi.

Resmî Gazetede 9 Haziran 2021 tarihinde yayım-
lanan Uygulama Esasları aşağıda yer almaktadır: 

Kanun Numarası: 7326  Tarih: 09/6/2021 

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN 
YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 
TMMOB UYGULAMA ESASLARI

Kanunun 10. maddesinin 10. fıkrası;

30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenme-
si gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar 
ödenmemiş olan; 27/01/1954 tarihli ve 6235 
sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanunu hükümlerine göre mes-
lek mensuplarının üyesi oldukları oda-
lara olan aidat borçları asıllarının tama-
mının birinci taksiti bu Kanunun yayımı 
tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna 
kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve 
azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi 
hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 
alacakların, alacak asıllarının bu Kanu-
nun yayımı tarihinden önce kısmen veya 
tamamen ödenmiş olması hâlinde öden-
miş borç asıllarına isabet eden faiz, ge-
cikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i ala-
cakların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Ka-
nunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna 
kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Bu fıkra 
kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada ön-
görülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen öden-
memesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunla-
ra ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 
alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Dolayısıyla, anılan Kanun hükmü gereği;

    

Aidat borcu olan üyelerin bu kanun hükümlerinden 
faydalanabilmesi için 31 Ağustos 2021 mesai bitimine 
kadar odalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 
Üyelerin, 30/04/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itiba-

rıyla ödenmesi gerektiği hâlde 09/06/2021 tarihine 
kadar ödenmemiş olan Odalara olan aidat borçları 
asıllarının tamamının birinci taksitini kanunun yayımı-
nı izleyen 3. ayın sonuna kadar (30 Eylül 2021 mesai 
bitimine kadar)

    Kalanın da aylık dönemler halinde ve tüm 
taksitler toplamı azami altı eşit taksit olacak şekilde 
ödenmesi halinde, (Eylül–Ekim–Kasım–Aralık 2021, 
Ocak–Şubat 2022) bu alacaklara uygulanan fer’i ala-
caklar tahsil edilmeyecektir.

    Kredi kart ile yapılacak tahsilatlarda aidat borcu 
olan üyeler ile odaların belirleyecekleri yöntemler çer-
çevesinde hareket edilmesi uygun olacaktır.

FMO’LU FİZİK MÜHENDİSLERİ AÜ’NÜN 
ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

FMO üyesi fizik mühendisleri, Ankara Üniversitesi 
(AÜ) Fizik Mühendisliği (FM) Bölümü’nün bugün çev-
rim içi düzenlediği Kariyer Günleri’21’de bir araya gel-
di. Etkinliğin ikinci oturumunda FMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Abdullah Zararsız’la bazı FMO üyeleri 
konuşmacıydı.

FMO, 15 öğrenciye staj buldu

AÜ FM Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan Olğar’ın 
moderatörlük yaptığı “Sektör Temsilcileriyle Buluşma” 
başlıklı oturumun ilk konuşmacısı; Fizik Mühendisleri 
Odası (FMO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah 
Zararsız’dı.

Dr. Zararsız, katılımcıları Fizik Mühendisliğinin ça-
lışma alanları, Oda çalışmaları hakkında bilgilendirdi. 
FMO’nun öğrencilere verdiği destekten söz eden 
Başkan Zararsız, son 10 günde yaklaşık 15 öğrenci-
ye staj bulduklarını açıkladı. Zararsız, üniversiteden 
yeni mezun olanları Oda’ya beklediklerini, öğrenci ve 
mezunların FMO’nun web sitesi üzerinden kendileri-
ne ulaşabileceklerini belirtti.

Dr. Zararsız ayrıca, Oda’nın 50. Yılı için hazırla-
nan andacın Temmuz ayında çıkabileceğini etkinlikte 
kaydetti.

Fizik Mühendisi Abdullah Raşit Gülhan: 
Sektör cazip ama kan kaybediyor

Sinerjitürk Vakfı ile Verasoft Savunma ve Bilgi 
Teknolojileri Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirke-
ti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Raşit Gülhan, 
“Telekomünikasyon ve Bilişim Sektöründe Fizik Mü-
hendisi” başlıklı bir sunum yaptı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 
kurucusu Gülhan, bilişim, telekomünikasyon ve rad-



nın size güven duyması gerekiyor. Adı kötü olan bir 
hastalıkla uğraşanları tedavi ediyorsunuz. O güveni 
vermek, insanı sevmek, bilgili olmanız ve o duyguyu 
aktarmanız her şeyin iyi gitmesini sağlıyor” ifadelerini 
kullandı.

“Bunlar uzun mücadelelerle kazanılmış 
haklar”

AÜ FM Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Ya-
vaş, etkinlikte “Fizik Mühendisleri İçin Kariyer Seçe-
nekleri ve Hızlandırıcı ve Işınım Teknolojileri Açısın-
dan Bakış” başlığında sunum yaptı.

FMO Fizik Mühendisliği Eğitimi Komisyonu Baş-
kanı Prof. Dr. Yavaş, Komisyonun son 3 yılda çok 
önemli çalışmalar yaptığını söyledi. FM eğitim müf-
redatını Türkiye’nin ihtiyaçlarını göz önünde bulun-
durarak güncel ve dinamik bir şekilde hazırlamaları 
gerektiğini belirtti. Fizik mühendislerinin Serbest Mü-
hendislik Müşavirlik (SMM) Yönetmeliği’nin imkanla-
rından yararlanmalarının önemine dikkat çekti. Prof. 
Yavaş, “Bugün yaptığımız gibi öğrencilerimizin kariyer 
planlamasına ve istihdam seçeneklerine yardımcı ol-
malıyız hem bölümler hem hocalar hem de hem me-
zunlar hem meslek odamız olarak. SMM Yönetmeliği 
ile tanımlanan birtakım yetkileri kovalamalıyız. Bunla-
rı edinmek, bu imza yetkilerini kullanmak, ilgili büro ve 
iş yerlerini açabilmek için ilgili girişim ve çalışmaları 
yapmaktan çekinmemeliyiz. Çünkü bunlar uzun mü-
cadelelerle kazanılmış haklar” şeklinde konuş-

tu. Türkiye’nin temel bilimler, mühendislik, inovasyon 
ve teknolojiye öncelik vererek mühendislik eğitiminin 
niteliğini yükseltmesi gerektiğini dile getirdi.

FMO Onur Kurulu Üyesi Ömer Yavaş, hızlandırı-
cı ve ışınım teknolojilerinin disiplinler arası olması ve 
farklı uygulamaları kapsaması nedeniyle fizik mühen-
dislerinin çok yönlü olmalarına katkıda bulunan bir 
alan olduğunun altını çizdi.

FMO Bursa İl Temsilcisi Altıntaş’tan 
deneyim aktarımı

“Otomotiv Sektöründe Fizik Mühendisliği” başlı-
ğında bir sunum yapan Bosch Powertrain Solutions 
Geliştirme Mühendisi ve FMO Bursa İl Temsilcisi 
Nigâr Özey Altıntaş ise, deneyimlerini katılımcılara 
aktardı. Altıntaş sunumunda dinleyicilere geliştirme 
mühendisliği, test ve validasyon mühendisliğine dair 
bilgi verdi.

Otomotiv sektöründe çalışmak isteyen FM öğren-
cilerine öğrenci topluluklarında yer almalarını, labora-
tuvarlardaki ekip çalışmalarına katılmalarını, yabancı 
dil eğitimi almalarını, yurt dışında çalışmalarını, FM 
ile ilgili mesleki bilgilerini güncellemelerini önerdi.

Altıntaş, otomotiv sektörünün yanı sıra farklı 
alanlarda Türkiye’de ve yurt dışında çalışan meslek-
taşlarının kendisine ilettiği önerileri de katılımcılarla 
paylaştı.
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yokomünikasyon sektörünün genç fizik mühendisi 
adayları için cazip olmasına rağmen son yıllarda kan 
kaybettiğini belirtti. Gülhan, “Ömrünün ilk dönemlerini 
laboratuvarlarda geçirmiş ve hayatının her dönemin-
de telekomünikasyon ve bilişim sektöründe çalışmış 
bir kişi olarak sektörü cazip buluyorum. Sektör şu 
anda Türkiye’de tüm sektörlerde olduğu gibi, teleko-
münikasyon sektörü de ne yazık ki bundan nasibini 
almış durumda, kan kaybı içinde. 2017’de yaklaşık 32 
milyar dolarlık bir büyüklükten dövizin de Türkiye’de 
fazla artışının etkisiyle 2019’da 26 milyar dolarlık bir 
büyüklüğe doğru geri çekilmiş durumda” diye konuş-
tu. Gülhan, bu sektörlerde gençlerin istihdamı için 
sektörlerin büyümesi gerektiğine işaret etti.

FMO FM Eğitimi Komisyonu üyesi Gül-
han’dan öğrenci ve bölümlere öneriler

FMO FM Eğitimi Komisyonu üyesi de olan Gül-
han, söz konusu sektörlerde mesleğe atılmak isteyen 
gençlere öğrenmeleri gereken yazılımları (Back-End, 
Front-End v.b.), temel bilgi düzeyinde bilmeleri gere-
ken alanları (kriptoloji, analog ve sayısal modülasyon 
gibi) söyledi. Gülhan, hem öğrencilere hem de FM 
bölümlerine önerilerde bulundu. Öğrencilere çalış-
mak istedikleri alanlarla ilgili ders almalarını, seçmeli 
derslerini bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendis-
liği bölümlerinden seçmelerini, BTK ve sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) düzenlediği ücretsiz kurslara ka-
tılmalarını, çalışmak istedikleri sektörde faaliyet yü-
rüten stk’lerde gönüllü çalışmalarını ve Linkedin gibi 

platformda çalışmak istedikleri alanla ilgili kurum, stk 
ve şirketleri takip etmelerini önerdi. Gülhan’ın bölüm-
lere verdiği tavsiyeler arasında bilimsel, teknik ve sos-
yal eğitim ve kurslara öğrenim programlarında ağılık 
vermeleri, FMO’nun hazırladığı eğitim programlarının 
bölümlere uyarlamaları, kurum, stk ve şirketlerle iş 
birliği halinde ortak etkinlikler düzenlemeleri ve me-
zunlardan oluşan danışma komiteleri kurmaları gibi 
öneriler yer alıyor.

Prof. Dirican: Düzenlemeler, sağlıklı 
tedaviyi sağlayacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 
Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi ve FMO Medi-
kal Fizik Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Bahar Dirican, 
Medikal Fizik ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Prof. 
Dirican, kurumlardaki deneyimsiz medikal fizikçi sayı-
sının deneyimli medikal fizikçi sayısından daha fazla 
olduğunu ifade etti. Dirican, “Bununla ilgili düzenle-
melerin aynı sıklıkta devam etmesi, dilerim ileride hiç-
birimizin ihtiyacı olmaz, olduğunda sağlıklı bir tedavi 
almamızı sağlayacaktır” diyerek, alanla ilgili düzenle-
melerin devam etmesinin önemini vurguladı.

“Olaya sadece para gözüyle 
bakmayalım”

Bahar Dirican, Medikal Fizik alanının istihdama açık 
olduğunu belirterek “Yalnız olaya sadece para gözüy-
le bakmayalım. Burada farklı bir etkileşim var. Hasta-



VII. FMO-GENÇ YAZ EĞİTİM KAMPI’NIN 
ÖN KAYITLARI BAŞLADI

Öğrencilerimiz için düzenlediğimiz, birlik ve be-
raberlik içinde öğreneceğimiz ve eğleneceğimiz yaz 
eğitim kampımızın ön kayıtları başladı. Ön kayıtlar 
için son gün; 31 Temmuz 2021.

VII. FMO-Genç Yaz Eğitim Kampı, 4-11 Eylül 
2021 tarihleri arasında Antalya Olimpos’ta gerçek-
leştirilecek. Kampa Fizik Mühendisliği, Optik&Akustik 
Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Mate-
matik Mühendisliği bölümlerinde okuyan bütün öğ-
renci üyelerimiz başvurabilirler.

Kamp boyunca atölye, söyleşi ve yarışmalar dü-
zenlenecek. Kamp programı ise önümüzdeki günler-
de açıklanacak.

Kontenjanı sınırlı olan Yaz Eğitim Kampı’na ka-
tılacak öğrenciler, ön kayıt yaptırma tarihi ve kampa 
daha önce katılıp katılmadığına göre belirlenecek. 

FMO SMM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK 
TASLAĞI

Odamızın Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) 
Hizmetleri Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetme-
liğinde değişiklik yapılması ile ilgili yapılan çalışma 
tamlanarak Resmî Gazetede yayınlanmak üzere TM-
MOB’ye gönderildi.

Optik ve Akustik mühendislerinin Odamıza kayıt 
olmaya başlaması nedeniyle, bu bölümden mezun 
olan üyelerimizin uzmanlık ve hizmet alanlarını belir-
leyerek SMM Yönetmeliğine ilave edildi.

FMO Yönetim Kurulu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Fizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

SERBEST MÜŞAVİRLİK VE 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE 

MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK

MADDE 1: 21/06/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir-
lik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil 
ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 1. maddesinin bi-
rinci fıkrasında iki yerde geçen “fizik, nükleer enerji ve 
matematik mühendisliği” ibareleri “fizik, nükleer ener-
ji, matematik ve optik ve akustik mühendisliği” olarak 
değiştirilmiştir.
MADDE 2:  Aynı yönetmeliğin 4. maddesinde-
ki (ç) bendi; “ç) FNEMOAMH:Fizik, nükleer enerji, 
matematik ve optik ve akustik mühendisinin ifa ve im-
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zaya yetkili olduğu bu yönetmeliğin 6. maddesinde 
belirtilen mühendislik hizmetlerini” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 3: Aynı Yönetmeliğin 4. maddesinin (g) ben-
dindeki “fizik, nükleer enerji ve matematik mühendis-
liği ibaresi “fizik, nükleer enerji, matematik ve optik ve 
akustik mühendisliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4: Aynı Yönetmeliğin 4. maddesinin (ğ) 
bendindeki “fizik, nükleer enerji ve matematik 
mühendisliği ibaresi “fizik, nükleer enerji, matematik 
ve optik ve akustik mühendisini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5: Aynı Yönetmeliğin 4. maddesine (ı), (i), 
(k) ve (l) bendi eklenmiştir.

ı) OAM: Optik ve akustik mühendisini, 

i) İşveren: Bir serbest mühendislik ve/veya müşavir-
lik bürosuna, müşavirlik ve/veya serbest mühendislik 
hizmetlerini yürütmek üzere sözleşme yapan özel 
veya kamu tüzel kişileri ile gerçek kişileri,
j) Meslekî denetim: Kamu yararının gözetilmesi, hak-
sız rekabetin önlenmesi, meslek etiğinin korunması 
amaçlarıyla; fizik, nükleer enerji, matematik ve optik 
ve akustik mühendisleri tarafından yürütülen mühen-
dislik hizmetlerinin, Oda tarafından bu Yönetmelikte 
belirtilen esaslara ve yürürlükteki standart ve normla-
ra göre incelenmesi ve kayıtlarının tutulmasını,

k) Müşavir mühendis (MM): 17/6/1938 tarihli ve 3458 
sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 
27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği Kanunu ve diğer mevzuatın verdi-
ği yetkiye dayanarak Fizik, Nükleer Enerji, Matematik 
ve Optik ve Akustik Mühendislerinin yapmaya yetkili 
olduğu teknik danışmanlık ve denetim ile ilgili mühen-
dislik hizmetlerini yapan mühendisi,

l) Müşavirlik Hizmetleri (MH): Sadece Fizik, Nükleer 
Enerji, Matematik ve Optik ve Akustik Mühendisleri-
nin yapmaya yetkili olduğu teknik danışmanlık ve de-
netim ile ilgili mühendislik hizmetlerini,

MADDE 6: Aynı Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci 
fıkrasındaki “FM, NEM ve MM” ibaresi “FM, NEM, 
MM ve OAM” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 7: Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin başlığın-
daki “Fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği” 
ibaresi “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ve Optik ve 
Akustik Mühendisliği” ve aynı maddenin birinci fıkra-
sındaki “Fizik, nükleer enerji ve matematik mühendis-
liği” ibaresi “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ve Optik 
ve Akustik Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8: Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci 
fıkrası (a) bendinin birinci alt bendi “Radyasyon kay-
nakları ve cihazların bulunduğu laboratuvarın, tesis-
lerin planlanmasını ve zırhlama hesaplarını yapmak, 
(Ek ibare: RG-14/6/2015-29386) zırhlama projeleri 
hazırlamak, projeleri incelemek ve onaylamak” olarak 
değiştirilmiştir.

MADDE 9: Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci 
fıkrası (a) bendinin ikinci alt bendi “Nükleer ve radyo-
lojik tesislerde, radyasyondan korunmayla ilgili ölçüm 
programlarını hazırlamak ve uygulamak, çalışanların, 
halkın ve çevrenin radyasyon korunması için radyas-
yon kaynaklarının güvenliğini sağlamak üzere gerekli 
önlemleri almak, tüm uygulamalarda ve tesislerde 
radyasyondan korunma programlarını hazırlamak, 
tesisin tehlike durumu planlarını hazırlamak” olarak 
değiştirilmiştir.

MADDE 10: Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci 
fıkrası (b) bendinin birinci alt bendi “Radyoloji cihaz-
larının teknik şartnamelerini hazırlamak, performans, 
doğruluk, kabul testlerini ve kalite kontrol programına 
uygun kalibrasyonlarını yapmak, kalite uygunluğuna 
yönelik gerekli testleri yapmak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11: Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin birin-
ci fıkrası (c) bendine aşağıdaki metin dokuzuncu alt 
bent olarak eklenmiştir:“Tedavi amacıyla kullanılan 
bent olarak eklenmiştir:“Tedavi amacıyla kullanılan 
iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazların kalite uygun-
luğunun belgelenmesine yönelik gerekli testleri yap-
mak” 
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MADDE 12: Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci 
fıkrası (ç) bendine aşağıdaki metin beşinci alt bent 
olarak eklenmiştir:“Doz kalibratörlerinin test, kontrol 
ve kalibrasyonlarını yapmak” 

MADDE 13: Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci 
fıkrası (d) bendine aşağıdaki metin beşinci alt bent 
olarak eklenmiştir:“Tesisin radyasyondan korunma 
programını hazırlamak, nükleer güvenlik, radyasyon 
güvenliği ve radyasyondan korunmaya yönelik her 
türlü danışmanlık hizmetini vermek”

MADDE 14: Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci 
fıkrası (i) bendine aşağıdaki metin dördüncü alt bent 
olarak eklenmiştir:“İş güvenliği uzmanlarına iyonlaş-
tırıcı radyasyonla ilgili eğitim vermek, iyonlaştırıcı 
radyasyonla ilgili her türlü tesis ve uygulamada görev 
alan iş güvenliği uzmanlarına faaliyet yürütülen işyer-
lerinde nükleer güvenlik, radyasyon güvenliği ve rad-
yasyondan korunmaya yönelik her türlü danışmanlık 
hizmetini vermek”

MADDE 15: Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci 
fıkrasına (n), (o) ve (ö) bentleri eklenmiştir:

n) Optik Sistemler, 

1) Optik sistemlerin tasarım, projelendirilmesi, mua-
yene, ölçüm ve kalibrasyonlarının yapılması ve rapor-
lanması,

2) Tıbbi Cihazların optik bileşenlerinin test, muayene 
ve kalibrasyonlarının yapılması ve raporlanması,

3)  Kızılötesi dedektör, termal kamera, lazer mesafe 
ölçüm cihazlarının tasarımı, projelendirmesi, yapımı, 
muayene, test, kontrol ve kalibrasyonlarının yapılma-
sı ve raporlanması,

4) Üç boyutlu görüntüleme cihazlarının optik tasarımı, 
projelendirilmesi, yapımı ve testlerinin yapılması ve 
raporlanması,

5) Optik cihazların fotometrik ve spektrometrik ölçüm-
lerinin yapılması ve raporlanması.

o) Akustik ve Gürültü

1) Her türlü akustik ölçümlerin yapılması ve raporlan-
ması,

2) Akustik raporların ve projelerin hazırlanması,

3) Her türlü ortamda gürültü ölçümlerinin yapılması, 
projelendirilmesi, raporlandırılması ve gürültü önlen-
mesine ilişkin eylem planlarının hazırlanması.

ö) Aydınlatma 

1) Araç iç ve dış aydınlatma projelerinin tasarlanması 
ve hazırlanması,

2) Farklı ortamlarda iç ve dış aydınlatma projelerinin 
tasarlanması ve hazırlanması.

MADDE 16: Aynı Yönetmeliğin 6. maddesine üçüncü 
fıkra eklenmiştir: (3) Birinci fıkrayla belirlenen ihtisas 
konularından, (g) bendinin (5) numaralı alt bendi, (l) 
bendi, (m) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ve 
(n) bentlerindeki hizmetleri OAM ile FM birlikte veya 
ayrı; (o) ve (ö) bentlerinde belirlenen hizmetleri FM, 
OAM ve diğer ilgili mühendisler birlikte veya ayrı ya-
pabilirler.

MADDE 17: Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci 
fıkrasındaki “fizik, nükleer enerji ve matematik mü-
hendislerine” ibaresi “fizik, nükleer enerji, matematik 
ve optik ve akustik mühendislerine” olarak değiştiril-
miştir. 

MADDE 18: Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci 
fıkrası (b) bendinde “fizik, nükleer enerji ve matema-
tik mühendisi” ibaresi “fizik, nükleer enerji, matematik 
ve optik ve akustik mühendisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19: Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci 
fıkrasının (ç) bendinde yer alan “fizik, nükleer enerji
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veya matematik mühendisi” ibaresi “fizik, nükleer 
enerji, matematik, optik ve akustik mühendisi” olarak 
değiştirilmiştir.

MADDE 20: Aynı Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinde “fizik, nükleer enerji ve mate-
matik mühendisi” ibaresi “fizik, nükleer enerji, mate-
matik ve optik ve akustik mühendisi” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 21: Aynı Yönetmeliğin 8. maddesinin ikin-
ci fıkrasının (b) bendinin iki yerinde bulunan “fizik, 
nükleer enerji ve matematik mühendisi” ibaresi “fizik, 
nükleer enerji, matematik ve optik ve akustik mühen-
disi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22: Aynı Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinde “fizik, nükleer enerji ve ma-
tematik mühendisinin” ibaresi “fizik, nükleer enerji, 
matematik ve optik ve akustik mühendisinin” olarak 
değiştirilmiştir.

MADDE 23: Aynı Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendinde “fizik, nükleer enerji ve mate-
matik mühendisi” ibaresi “fizik, nükleer enerji, mate-
matik ve optik ve akustik mühendisi” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 24: Aynı Yönetmeliğin 9. maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinde “fizik, nükleer enerji ve ma-
tematik mühendisi” ibaresi “fizik, nükleer enerji, ma-
tematik ve optik ve akustik mühendisi” olarak değiş-
tirilmiştir.

MADDE 25: Aynı Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci 
fıkrasındaki “FNEMMH” ibaresi “FNEMOAMH” olarak 
değiştirilmiştir.

MADDE 26: Aynı Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendindeki “FNEMMH” ibaresi “FNE-
MOAMH” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27: Aynı Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendinde iki yerde geçen “FM, NEM ve 
MM” ibaresi “FM, NEM, MM veya OAM” olarak değiş-
tirilmiştir.

MADDE 28: Aynı Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendinin üç yerinde geçen “FM, NEM 
ve MM” ibaresi “FM, NEM, MM veya OAM” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 29: Aynı Yönetmeliğin 12. maddesinin ikinci 
fıkrasındaki “FNEMMH” ibaresi “FNEMOAM” olarak 
değiştirilmiştir.

MADDE 30: Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yü-
rürlüğe girer.

MADDE 31: Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu yürütür.

ÜYELERİMİZE HUKUKİ DESTEK

Oda avukatlarımız Bihter Çalışkan ve Burcu Zen-
gin son iki ay içinde on beş üyemize hukuksal destek 
verdi.

Üyelerimiz, avukatlarımıza mesai saatleri içinde 
ulaşarak destek alabilirler.
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FMO, YAKLAŞIK 20 ÖĞRENCİYE STAJ 
YERİ BULDU

Pandemi sürecinde öğrencilerimizin staj yeri 
bulmada zorluk çekmeleri ve mezun olan öğrencile-
rimiz için bu durumun büyük bir sıkıntı oluşturması 
nedeniyle, Oda olarak 100’ün üzerinde kuruma yazı 
göndererek stajyer kontenjanı açmalarını talep ettik. 
Dönüş yapan kuruluşlara 19 öğrencimizi stajyer ola-
rak yerleştirdik. 

Bu süreçte bizi kırmayarak staj imkanı sağlayan 
ve ağırlıklı olarak meslektaşlarımızın çalıştığı bu ku-
ruluşlara FMO Yönetim Kurulu adına teşekkür ederiz.

Önümüzdeki yıllarda da bu uygulamayı arttırarak 
sürdürmeyi düşünüyoruz

KUTLAMA

18 E-Bülten

FMO’nun YouTube kanalında 10 Mayıs’ta, Ankara 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği 
(FM) Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Yavaş’la 
“CERN’e Ortak Üyelik, Türkiye’de Hızlandırıcı Ça-
lışmaları ve TARLA” başlıklı bir söyleşi yapıldı. Prof. 
Yavaş, “Çok önemli bir yolculuk” diye nitelediği Türki-
ye’nin CERN’e ortak üyelik sürecini tam üyelik hede-
fiyle sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Akademisyen Yavaş, söyleşide hızlandırıcılar ve 
Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi (CERN) tarihi 
hakkında detaylı bilgi verdi. Yavaş, Türkiye’nin CERN 
ile ilişkilerini, CERN’e ortak üyeliğini ve ortak üyeliğin 
Türkiye’ye sunduğu fırsatları söyleşide değerlendirdi.

CERN’de 350 civarında araştırmacımız 
var, ortak üyelik sürecinde firmalarımız 
300’den fazla ihaleye girdi!

Prof. Yavaş, CERN’e 6 Mayıs 2015 tarihinde ortak 
üye olan Türkiye’nin son 30 yılda pek çok CERN pro-
jesinde yer aldığını, son 4 yılda Türkiye’deki birçok 
firmanın CERN’de 300’ün üzerinde ihaleye katıldı-
ğını ve bunların 30’dan fazlasını kazandığını 40’tan 
fazla üniversiteden ise yaklaşık 350 bilim insanının 
CERN’de görev aldığını aktardı. Dokuz bin firmanın 
da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracı-
lığıyla CERN’deki çalışma, ihale ve projeleri takip 
ettiğini söyledi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda 
(TAEK) (şu anki TENMAK) CERN Projeleri Danışma 
ve Bilim komitelerinde üyelik yapmış olan Yavaş, te-

SÖYLEŞİ

FMO ONUR KURULU ÜYESİ PROF. YAVAŞ: TÜRKİYE, CERN’E TAM 
ÜYELİĞİ HEDEFLEMELİ!
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mel bilim ve mühendislik öğrencilerine CERN’de-
ki projeleri izlemelerini ve bu projelere katılmalarını 
önerdi.

“Tam üyeliği hedefleyerek yolumuza de-
vam etmeliyiz”

Yavaş, 12 Avrupa ülkesi tarafından 1954 yılın-
da kurulan, 23 ülkenin tam üye, Türkiye’nin de ara-
larında bulunduğu 10 ülkenin de ortak üye olduğu 
CERN’le ilişkileri “Çok önemli bir yolculuk” şeklinde 
niteledi. Ayrıca, Türkiye’nin bu yolculukta tam üyelik 
hedefine ulaşması gerektiğini belirterek, CERN’e or-
tak üyeliğin Türkiye’nin son yıllarda bilim ve teknoloji 
alanında yaptığı yatırımlar ve uluslararası bilim at-
mosferi içinde güçlü bir konum edinme çabalarında 
önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. CERN ile kurulan 
ilişkinin Türkiye’ye yapılacak bilgi ve teknoloji transfe-
ri açısından çok önemli fırsatlar sunduğunu da belirtti.

AÜ FM Öğretim Üyesi Yavaş, üç temel amaçla 
kullanılan hızlandırıcıların savunma, enerji, madenci-
lik, arkeoloji, tıp gibi birçok alanda kullanıldığını ifade 
etti. Hızlandırıcı teknolojilerinin kendi dışında başka 
teknolojilerin gelişimine ön ayak olması nedeniyle ön-

cü teknoloji olarak adlandığını belirtti. Günümüzde 
sayısı yaklaşık 40 bini bulan hızlandırıcıların birçok 
bilgi ve teknolojinin kaynağı olduğunun altını çizdi. 
Hızlandırıcıların başta parçacık fiziği ve nükleer fizik 
araştırmaları olmak üzere malzeme bilimi ve uygu-
lamaları, hızlandırıcı sürümlü sistemler gibi geniş bir 
alanı kapsayan birçok kullanım alanı olduğunu kay-
detti.

Prof. Yavaş: Göstergelerdeki yerimizi ve 
temel bilimlerle mühendislik eğitiminin 
kalitesini yükseltmeliyiz!

FMO üyesi Yavaş, sunumunda Türkiye’deki hız-
landırıcı çalışmalarından da söz etti. Üniversiteler 
arası iş birliği ile AÜ koordinatörlüğünde ve kendi-
sinin yürütücülüğünde 2006 yılında III. aşamasına 
geçilen Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) çalışmaları 
kapsamında önerilen, Türkiye’de ilk olan ve kurucu 
müdürlüğünü yaptığı AÜ Hızlandırıcı Teknolojileri 
Enstitüsü’nün (HTE) 2010 yılında kurulduğunu, yine 
aynı proje kapsamında THM’nin ilk tesisi olarak öne-
rilen ve kurulumuna 2011 yılında başlanılan ve büyük 
ölçüde tamamlanan elektron hızlandırıcısı ve ışınım 
tesisi “Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı” 
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(Turkish Accelerator and Radiation LAboratory) 
(TARLA) adıyla Aralık 2020 tarihinde Ulusal Merkez 
statüsü kazandığı bilgisini de paylaştı. Ayrıca, proje 
kapsamında teknik tasarımı yapılan GeV enerjili 4 
farklı hızlandırıcı ve ışınım tesisinin tasarım raporları-
nın hazırlanarak 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı’na 
iletildiğini belirtti.

Türkiye’de ilk olan, AÜ bünyesinde kurulan, mü-
dürlüğünü yaptığı Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitü-
sü’nün (HTE) ve Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin (THM) 
2006’da başlatılan III. Aşaması kapsamında 9 Mayıs 
2011 tarihinde kurulan ve Aralık 2020 tarihinde ulusal 
merkez statüsü kazanan TARLA’nın önemini ifade 
etti. Türkiye’deki hızlandırıcı çalışmalarının devam 
etmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Gerçekten ihtiyacımız olan değişik tip ve enerjide 
hızlandırıcıları kurmaya devam etmeliyiz. Hatta jene-
rik teknolojilerinin her birinde ulusal merkez ve labora-
tuvar sistemini de hayata geçirebilmeliyiz. Çünkü ileri 
düzeyli Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmaları için 
bu araştırma altyapılarına ihtiyacımız var. Ama tüm 
bunları yapabilmek ve gelişmişlik göstergelerindeki 
yerimizi yükseltebilmek için temel bilim-mühendis-
lik-teknoloji-inovasyon ilişkisini iyi kavramalı, yetişmiş 
insan gücümüzün nitelikleri açısından temel bilimler 
ve mühendislik eğitiminin kalitesini ülke olarak mutla-
ka gözetmeli ve yükseltmeliyiz”

Nice 50 yıllara…

FMO Onur Kurulu üyesi Ömer Yavaş, 2020 yılın-

da 50. yılını geride bırakan FMO’nun bu önemli yıl 
dönümünün pandemi nedeniyle bir araya gelerek kut-
lanamadığına değinerek, 50. yıl anısına hazırlanan 
FMO 50. Yıl Andacı için heyecanlı olduğunu dile ge-
tiren Yavaş, “Odamıza nice 50 yıllar diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Ömer Yavaş kimdir?

Ömer Yavaş, 15 Ekim 1961 tarihinde Korkute-
li’nde (Antalya) dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kor-
kuteli’nde, liseyi ise Akşehir Öğretmen Lisesi’nde 
tamamlayan Yavaş, lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrenimini Ankara Üniversitesi (AÜ) Fizik Mühendisli-
ği (FM) Bölümü’nde gördü. On yıl Araştırma Görevlisi 
olarak çalıştığı AÜ Mühendislik Fakültesi’nde 1993 
yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında Doçent, 2003 
yılında ise Profesör oldu.

Akademik yaşamında 300’e yakın makale ve bil-
diri yayınlayan Prof. Yavaş, 10 doktora, 30 yüksek 
lisans tezinin danışmanlığını yaptı. Bazıları CERN ve 
DESY’de yürütülen 18 araştırma projesinde de görev 
aldı. 2010’da Türk Fizik Derneği (TFD) Prof. Dr. En-
gin Arık Bilim Ödülü’nün, 2012’de American Physical 
Society Marschak Lectureship Award’ın, 2017’de ise 
TFD Onur Ödülü’nün sahibi oldu.
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Yavaş’ın idari ve mesleki görevleri arasında TFD 
Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurulu ile Denetleme 
Kurulu üyeliği, Genel Merkez Delegeliği ve Genel 
Sekreterlik, FMO’da Yönetim, Denetleme ile Onur 
kurulları üyeliği, Genel Sekreterlik ve FM Eğitim Ko-
misyonu Başkanlığı bulunuyor. Yavaş ayrıca, Tür-
kiye’deki ilk Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nde 
(HTE) 2012-2015 tarihlerinde kurucu müdürlük, 
Türk Hızlandırıcı Merkezi’nde (THM) Projesi’nin ilk 
4 aşamasında 18 yıl süreyle (1999-2017) yürütücü-
lük görevini üstlendi.

Hâlen AÜ’de öğretim üyesi olarak çalışan Prof. 
Yavaş’ın verdiği dersler arasında Parçacık Hızlandı-
rıcıları, Hızlandırıcı Fiziği, Hızlandırıcı Teknolojileri-
ne Giriş ve Işınım Kaynaklarına Giriş yer alıyor.

KORONA’NIN FAYDASI OLDU

“Dünyayı Bekleyen Tehlike:İklim Değişikliği” baş-
lıklı söyleşi, FMO’nun YouTube kanalında 10 Hazi-
ran’da yapıldı. FMO’nun pandemi dönemindeki on 
dördüncü çevrim içi söyleşisinin konuğu Prof. Ali ER-
CAN’dı.

“Korona’nın faydası oldu”

Prof. Ercan, pandeminin atmosferdeki CO2 mik-
tarını yükseltmeyerek gezegene faydası olduğunu 
belirtti. Ercan, “Korona’nın faydası oldu. CO2 biraz 
yerinde kaldı, bir parça düşük kaldı” dedi.

Prof. Dr. Ercan, söyleşide küresel ısınmanın dünü, 
bugünü ve geleceğini ele aldı. Son 50 yılda insanlar-
dan kaynaklı etkilerle atmosferde 550 milyon ton kar-
bondioksit (CO2) biriktiğini, 17. yüzyıldan beri yapılan 
küresel ısınma ölçümlerinin özellikle 1980’den sonra 
artmaya başladığını ve artmaya devam etmesi halin-
de 2050 yılında 16°C’yi geçeceğini söyledi. Bugüne 
kadar CO2’nin sıcaklığı arttırdığını, bugün ise CO2 
yükseldiği için sıcaklığın arttığını ifade etti. Son 500 
bin yılda CO2 seviyesinin 300 ppm’yi, dünyanın orta-
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lama sıcaklığınınsa 17°C’yi geçmediğini, ancak son 
yıllarda 300 ppm’nin insan etkisiyle 420 ppm’ye yük-
seldiğini aktardı.

Enerji kaynaklarıyla iklim ilişkisini açıklayan Prof. 
Dr. Ercan, küresel enerji kullanımının uzun zamandır 
artış eğiliminde olmasına karşın bu durumun 2020’de 
önceki yıllardan farklı olduğuna dikkat çekti. Ercan, 
“2020 yılında 630 EJ kullanacağı öngörülen insanlık 
600 EJ kadar kullandı. İktisadi faaliyetler ve enerji kul-
lanımı Korona nedeniyle biraz durgunlaştı” ifadelerini 
kullandı. Düzenli olarak ölçülen sıcaklıkların sürekli 
yükselme eğiliminde olmasına rağmen COVID-19 
pandemisinde CO2’nin yerinde kaldığını belirtti. “Ko-
rona’nın biraz faydası oldu. CO2 biraz yerinde kaldı, 
bir parça düşük kaldı” dedi.

“Enerjiyi nüfus artışından daha fazla kul-
lanıyoruz”

Akademisyen Ercan, Türkiye’de enerji ithalatının 
yaygınlaşmasına rağmen nüfus artış hızının enerji 
kullanım oranıyla örtüşmediğine dikkat çekti. Ercan, 
“Her yıl ortalama 4 EJ’ye karşılık gelen enerji ithala-
tımız var. Bu 6 EJ’nin yanında üçte iki demektir. Yani 

Türkiye’de kullandığımız enerjinin üçte ikisini dışa-
rıdan ithal etmeye mecbur bir durumumuz var. Bu 
çizginin yükselişinde muntazam bir yükseliş var, ih-
tiyaç artıyor. İthalat artış hızı yıllık %3’e yaklaşıyor, 
şu an %2,7. Fakat nüfusumuz o kadar artmıyor. Yani 
enerjiyi nüfus artışından daha fazla kullanıyoruz. Kal-
kınmak için veya diğer ülkelerle aramızdaki gelişim 
farkını kapatmak için mecburen bu şekilde kullanıyo-
ruz. Tabii ki böyle bir durumda daha da akıllı, verimli 
ve savurgan olmayan metotlar kullanmak şart” diye 
konuştu.

“Ülkeleri yönetenlerin bilimsel akılla ha-
reket etmedikleri ortada”

Prof. Ercan, siyasetçilerin iklim krizini hafife aldık-
ları ve seçim odaklı düşündükleri için suçlu olduklarını 
belirterek, “Tüm insanlığı içine alan küresel bir bakış 
açısıyla dünyamızın yaşanabilir olup olmamasından 
kaygılanması, planlama yapması ve önlemler alması 
gereken insanlar, para ve diğer imkanlar onların elin-
de olduğu halde uygulamadıkları için bu konuda çok 
suçlular. Ülkeleri yönetenlerin bilimsel akılla hareket 
etmedikleri ortada” ifadelerini kullandı.
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İklim krizinde çözümü gelecek nesiller 
bulacak

Ercan, gençlerin dünyanın geleceğiyle ilgili endi-
şeli olduğunu, bu konuda gayret ettiğini, sorunları ya-
ratanların sorunları çözemeyeceğini ve gençlerin so-
run yaratanlara güvenmemesi gerektiğini vurguladı. 
Ali Ercan, şöyle konuştu. “Türkiye gençliğinin dünya 
gençliğiyle artık entegre olması gerekir. Bütün dün-
yanın problemleriyle uğraşmayan, onları bilmeyen 
kendi ülkesindeki problemleri hiç anlayamaz. O temel 
kötü şartları şimdiden iyi etmenin yollarına bakmak 
lazım. Çünkü problemleri bizim neslimiz, bizden ön-
cekiler oluşturdular. Çözümü gelecek nesiller yapa-
cak. Dolayısıyla problemleri yapanların problemlerin 
çözümünü beceremeyecekleri ortadadır. Problemleri 
yapanlardan çok daha zeki, yetenekli, çalışkan, gö-
nüllü ve etkin olanlar problemleri çözebilirler. Genç-
lerimize güveniyorum. Çünkü gelecek ve yaşam on-
ların olacak”

Ali Ercan: Kanal yapılmasa bile bir kanal 
oluşacak

Prof. Ercan, suların yükselmesi ile birlikte dünya 
haritasının değiştiğini, Türkiye’nin kıyı kentlerinin ve 
tüm ovalarının sular altında kaldığını söyleyerek, Ka-
nal İstanbul Projesi ile ilgili “Yapılmak istenen kanal 
yapılmasa bile burada yine bir kanal oluşacak durum-
da” dedi.

Gelecekteki tehlikeleri söyleşide detaylı bir biçim
de anlatan Ali Ercan, 2040’ta Türkiye’nin de içinde ol-

duğu Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Yunanistan 
ve İspanya’nın ciddi susuzluk sorunuyla karşılaşaca-
ğını dile getirdi. Dünyanın yüzde 90 ihtimal olarak ön-
görülen 2050 senaryosuna göre; nüfusun 10 milyarı, 
atmosferdeki CO2 düzeyinin 500 ppm’yi, ortalama 
sıcaklığın ise 16°C’yi geçeceğini, petrolün biteceği-
ni, 1000 türün yok olacağını, çölleşmenin artacağını, 
ormanların %20 azalacağını, besin zincirinin kırılaca-
ğını ve 1 milyar insanın göç edeceğini, şehirler ara-
sında su savaşlarının olabileceğini ve salgınların da 
COVID-19’u aratabileceğini kaydetti.

Gereksiz üretim, haksız paylaşım, bilinç-
siz tüketim…

İklim krizindeki durumu “kısır döngü” şeklinde ni-
teleyen Prof. Ercan, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar bir şeyleri üretiyorlar, paylaşıyorlar ve 
tüketiyorlar. Tükettikten sonra yeniden üretim gereki-
yor. Ama insanlık öyle bir dönemde yaşıyor ki; üretimi 
yıkıcı ve gereksiz olmaya başladı. İnsanlıkta haksız 
ve adaletsiz bir paylaşım var. Tüketim de tamamen 
bilinçsiz ve savurgan. Artık ihtiyaç olmayan şeyler 
üretiliyor. Üretildikten sonra reklamlar v.s aracılığıyla
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‘bu ihtiyaçtır’ diye algı operasyonları yapılıyor. Hak-
sız-adaletsiz paylaşım olunca, bir başkasının aşırı 
savurgan üretimi kaçınılmaz oluyor”

İklim krizine karşı ne yapmalı?

Ercan, krize ve tehlikelere rağmen iklim krizi ile 
mücadele için yapılması gerekenleri de söyleşide sı-
raladı:

• Nüfus artışı durdurulmalı,
• Orman miktarı arttırılmalı,
• Yaşam tarzı değiştirilmeli, az tüketim yapılma-

lı,
• Enerji savurganlığı yapılmamalı ve fosil yakıt-

lardan uzak durulmalı,
• Güneş enerjisi kullanılmalı.

Söyleşilerin tamamı https://bit.ly/369f-
s5u adresinden izlenebilir.

Ali Ercan kimdir?

Dr. Ali Ercan, 1940 yılında Konya’da dünyaya gel-
di. Anadolu’nun farklı yerlerinde ilk ve ortaokul öğre-
nimi yaptı. Kuleli Askeri Lisesi’ni 1958’de bitirdi ve 

Kara Harp Okulu’na girdi. 1970 yılında Yüzbaşı rütbe-
sindeyken kendi isteğiyle silahlı kuvvetlerden ayrıldı 
ve Almanya’ya gitti. Köln Üniversitesinde Fizik okudu. 
Köln Üniversite Koleji’nde matematik öğretmenliği 
yaptı. Jülich (Nükleer) Araştırma Merkezi’nde nük-
leer fizik dalında doktora yaptı, 1986’ya kadar atom 
ve çekirdek fiziği alanında araştırmacı olarak çalış-
tı. Türkiye’ye 1986’da döndü. Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu’nda (TAEK) 10 yıl görev yaptı. Radyasyon 
Fiziği Enstitü Müdürlüğü görevinde bulundu. İstanbul 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi’nde (GATA) öğretim görevlisi olarak 
görev yaptı.

Ali Ercan 1997 yılında Kafkas Üniversitesi’nde Fi-
zik Bölüm Başkanlığı ile Dekan Yardımcılığı, 1999’da 
Milli Savunma Bakanlığı’nda Teknik Danışmanlık, 
2000’de Savunma Sanayi Müsteşarlığı görevlerinde 
bulundu. 2004 yılında emekli olan Ali Ercan, 2006-
2010 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği 
(ADD) Genel Yönetim Kurulu’nda, 2010-2014 yılları 
arasında da ADD Bilim Kurulu Başkanlığı’nda yer 
aldı.

Ali Ercan’ın Nükleer Fizik konusunda yurt içinde 
ve yurt dışında yayınlanan çalışmaları bulunmakta.
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Çin Baz Yüklü Taishan Karbonsuz Nükleer Güç Santrali (NGS) Nükleer 
Yakıt Çubuğu Kaplama Arızası Sonrası Radyoaktif Sızıntı Duyurusu

Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi,Fizik Mühendisleri Odası 
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Çin temel enerji kaynağı karbonsuz 
yeni kuşak Taishan Nükleer Güç Santrali 
(NGS) reaktörlerinin kapasiteleri her biri 
1660 MW olup nükleer elektrik tesisi net 
kapasitesi ise 3320 MW’tır. Evrimsel NGS 
kompleksi nükleer reaktör tasarımcısı 
Fransa Areva Şirketi olan yeni nesil 
Taishan nükleer elektrik santrali, 
çağdaş Avrupa Basınçlı Su Reaktörü 
(European Pressurized Water Reactor-
EPR) tipindedir. Taishan NGS reaktörleri 
soğutma suyu Güney Çin Denizi Yaogu 
Bay yoluyla karşılanmaktadır. Karbonsuz 
yenilikçi Taishan nükleer enerji santrali 
reaktörlerinin üniteleri %70 hisseli Çin 
Guangdong Nükleer Güç Grubu (China 
Guangdong Nuclear Power Group-
CGNPC) ve %30 hisseli Fransız Elektrik 
Firması (Électricité de France-EDF) 
tarafından işletilmektedir. Söz konusu 

modern Taishan karbonsuz nükleer 
güç tesisi kapsamında 14 Haziran 
2021 tarihinde rapor edilen radyoaktif 
madde sızıntısı kaygısı bu yazıda 
araştırılmaktadır. 

Çin Atom Enerjisi Kurumu (China 
Atomic Energy Authority-CAEA), 16 Haziran 2021 
tarihinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı-UAEA 
(International Atomic Energy Agency-IAEA) 
uyarı sistemine Tashian NGS kompleksinde 
çok küçük bir nükleer yakıt çubuğu kılıfı arızası 
vuku bulduğunu duyurmuştur. Nükleer yakıt çubuğu 
zarfı kaplaması hasarı ve nükleer güvenlik sistemi 
üzerindeki etkisi aşağıda açıklanmaktadır. Modern 
karbonsuz NGS tesisleri, nükleer reaktör derinliğine 
savunma (defence-in-depth) ilkesi doğrultusunda, 
bağımsız (independent), fazladan yapılan yedeklilik 
(redundancy), çok çeşitli ve farklı (diversity) nükleer 
güvenlik sistemleri ile donatılmıştır. Herhangi bir nük-

leer santral kazası halinde çevreye ve atmosfere 
radyoaktif madde sızıntılarının önlenmesi 
bağlamında türlü sayıda nükleer güvenlik sistemi 
tasarımları, çağdaş nükleer elektrik reaktörleri 
içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çevrede nükleer 
santral kaynaklı iyonlaştırıcı radyasyon tehlikesi 
ve riskinin engellenmesi yönünde reaktör koruma 
kabı (containment building) kapsamında özellikle 
de birincil reaktör soğutma devresi (primary reactor 
coolant circuit) içine çok çeşitli bariyerler monte 
edilmiştir. Bu nedenle birincil reaktör soğutma sistemi 
etrafında iyonlaştırıcı radyasyon dozu seviyesinin 
artış göstermesi durumunda radyasyon sızıntısının 
incelenmesi gerekmektedir. Çevreye radyoaktif 
izotop sızıntısı olmaması için birincil reaktör 
devresinde çok daha farklı ve muhtelif nükleer 
engelleyici donanımlar bulunmaktadır. Bir nükleer 
elektrik reaktörü kompleksine reaktör dizaynına 
göre değişen yüksek sayıda nükleer yakıt çubukları 
yerleştirilmektedir. Örneğin, bazı karbonsuz nükleer 
elektrik reaktör üniteleri yaklaşık 60000 adet nükleer 
yakıt çubukları kanalıyla çalıştırılmaktadır. Nükleer 
güç reaktörü nükleer yakıt çubuklarının tahrip olması 
halinde birincil reaktör soğutma sistemi ünitesinde 
radyoizotop iyonlaştırıcı radyasyon dozu seviyesi 
artışları görülmesine rağmen reaktörün işletilmesi 
normal düzeyde kalmaktadır. Ayrıca, nükleer enerji 
reaktörünün teknik spesifikasyonları içeriğinde 
belirtilen koşullar ve öngörülen şartlar doğrultusunda 
karbonsuz nükleer elektrik üretimi de güvenli olarak 
sürdürülmektedir. Nükleer yakıt kılıfı kaplaması arıza-
ları nükleer elektrik reaktörü ünitelerinin işletilmesi 
sırasında bilinen ve rastlanan nükleer olay niteliği ta-

taşımaktadır. Zarar görmüş nükleer yakıt elemanlarının 
süregelen kontrol ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi 
suretiyle aynı zamanda önceden tanımlanmış 
güvenli nükleer reaktör işletme parametreleri 
çerçevesinde temel yük kaynağı karbonsuz Nükleer 
Güç Santralleri reaktörlerinin çalıştırılması devam 
ettirilmektedir. Nükleer yakıt çubuğu arızası olayının 
minimize edilmesi için nükleer reaktör işletilmesi 
stratejileri mevcuttur. Gerektiğinde reaktör teknik 
spesifikasyonları sınırları ve limitlerine ulaşılmadan 
önce nükleer güç reaktörü ünitesinin güvenli biçimde 
kapatılması mümkün kılınmaktadır.

Karbonsuz nükleer güç santrali nükleer 
reaktörü koruyucu kabı (containment building) içine 
nükleer yakıt elemanları montaj işlemi aşağıda 
resmedilmektedir.

Kaynak: IAEA

Karbonsuz nükleer elektrik reaktörü nükleer yakıt 
çubukları aşağıda görülmektedir.
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Kaynak: IAEA

Sonuçta, reaktör kalbi içindeki zarar görmüş ve 
tahrip olmuş nükleer yakıt elemanlarının sürekli olarak 
kontrol edilmesi, denetimi ve değiştirilmesi temin 
edilerek temel enerji kaynağı karbonsuz nükleer güç 
santrali reaktörleri ünitelerinin normal çalıştırılması 
sağlanmaktadır. 

Haziran 2021’de Çin Taishan karbonsuz yeni 
nesil NGS birinci ünitesinde iyonlaştırıcı radyasyon 
sızıntısı şüphesi meydana gelmiştir. Oluşan 
radyasyon sızıntısı kaygısı, Framatome tarafından 
kamuoyunun bilgilendirilmesi için radyolojik tehdit 
niteliğinde değerlendirilmiştir. Nükleer fisyon ürünü 
soygazlar Xenon ve Krypton radyoizotopları 
sızıntısının Taishan I nükleer reaktörü birincil 
devresi kapsamında tespit edildiği açıklanmıştır. 
Ancak, tarafsız organlarca yapılan radyasyon 
kontrol ve denetimleri neticesinde aynı zamanda 15 
Haziran 2021 tarihinde yapılan radyasyon ölçümleri 
sonuçlarının normal düzeyde olduğu da ilân edimiştir. 

Aşağıdaki fotoğrafta Taishan NGS reaktörleri 1. 
ve 2. üniteleri birlikte görüntülenmektedir.

Kaynak: Wikipedia Özgür Ansiklopedi
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AKKUYU NGS İLE İLGİLİ OLARAK ROSATOM KAYNAKLI BİLGİLER

Dr. Yüksel Atakan

Radyasyon Fizikçisi, Almanya
ybatakan3@gmail.com 

Akkuyu NGS İnşaat Projesi

12 Mayıs 2010’da Rusya Federasyonu Hüküme-
ti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türki-
ye’nin güney kıyısındaki Mersin ilinde VVER-1200 
reaktörlü dört güç ünitesine sahip, toplam 4800 MW 
kurulu güç kapasiteli Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 
inşa edilmesini öngören İşbirliği Anlaşması imzalan-
mıştır.

13 Aralık 2010’da, anlaşmanın koşulları uyarınca 
Rus tarafı, Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜK-
LEER ANONİM ŞİRKETİ proje şirketini kurmuştur.

Akkuyu NGS inşaat projesi, dünyada ‘Yap, İşlet, 
Sahip Ol’ modeliyle inşa edilen ilk NGS projesidir. 
Uzun süreli kontrat kapsamında şirket, santralin tasa-
rımı, yapımı, bakımı, işletmeye alımı ve işletmeden 
çıkarılması gibi yükümlülükleri üstlenmektedir.

Rosatom Devlet Kuruluşu’nun projedeki pa-
yı%99.2’dir. Projenin toplam maliyeti, 20 milyar ABD 
doları seviyesindedir.

Bugün itibarıyla Akkuyu NGS inşaat projesi aktif 
aşamadadır. Akkuyu NGS inşaat sahasının altyapısı-

nı  geliştirmeye dönük tüm inşaat çalışmaları ve faali-
yetler, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatına ve Ulusla-
rarası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEA) nükleer güç 
santralinin tüm inşaat ve işletme süresi içinde geçerli 
tavsiyelerine uygun olarak yürütülmektedir.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., yapıcı partnerlik ilişki-
leri geliştirerek Türk tarafıyla yakın işbirliği içindedir. 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Elektrik Üretim A.Ş. 
(EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Nükleer 
Düzenleme Kurumu (NDK), Türkiye Atom Enerjisi Ku-
rumu (TAEK) ve diğer kurumlarla proje çözümleri ve 
lisanslama konularında düzenli olarak görüşmeler, iş 
toplantıları ve koordinasyon çalışmaları yapmaktadır.

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli ekipman 
ve ileri teknoloji ürünlerinin büyük bölümü Rus işlet-
meler tarafından tedarik edilmekte ancak proje, Türk 
şirketlerin ve farklı ülkelerden şirketlerin inşaat ve 
montaj işlerine azami ölçüde katılımını da öngörmek-
tedir. Bu doğrultuda Türk uzmanlar, NGS’nin yaşam 
döngüsünün tüm aşamalarında santralin işletmesin-
de yer alacaktır.
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Hükümetlerarası Anlaşma uyarınca Türk 
öğrenciler, Rusya’daki yükseköğretim kurumlarında 
nükleer uzman yetiştirme programlarına katılmaktadır. 
Bugün Türk öğrenciler, Rusya Ulusal Nükleer 
Araştırma Üniversitesi (MEPhI) ve St. Petersburg 
Politeknik Üniversitesi’nde (SPbPÜ) öğrenim 
görmektedir. Genç Türk uzmanlar, öğrenimlerini 
tamamlayıp Rosatom teknik eğitim merkezlerinde 
eğitimden geçtikten sonra Akkuyu NGS’nin işletme 
personeli arasına katılacaktır.

Reaktör Tipi : VVER-1200

Evrimsel reaktör tasarımı olan VVER-1200, 
Rosatom Devlet Kuruluşu’nun enerji çözümü 
ürünlerinin amiral gemisidir. 1990’lı ve 2000’li 
yıllarda yabancı iş sahipleri için inşa edilen VVER-
1000 reaktörünün farklı modelleri esas alınarak 
geliştirilmiştir: Busher NGS (İran), Kundakulam NGS 
(Hindistan), Tianwan NGS (Çin). Reaktörün her bir 
parametresi geliştirilmeye ve böylece herhangi bir 
kaza ve komplikasyonları halinde sızdırmaz reaktör 
kabının dışına radyasyon salınımı olasılığının 
azaltılmasını sağlayan bir dizi ek güvenlik sisteminin 
uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Genel itibarıyla VVER-1200 şu özellikleriyle öne 
çıkmaktadır:

- Yüksek güç,

- 60 yıl hizmet ömrü,

- Kapasite yönetilme imkanı,

- Kurulu güç kullanımında yüksek oran (%90),

- Yakıt ikmali yapılmadan 18 ay çalışma imkanı,

- Diğer iyileştirilmiş göstergeler.

Böylece VVER-1200, Fukuşima kazası sonrası 
belirlenen gereklilikler göz önünde bulundurularak 
geliştirilen aktif ve pasif güvenlik sistemleri ile beraber 
uzun süre önce doğrulanmış mühendislik çözümlerinin 
güvenilirliğini bünyesinde birleştirmektedir.

VVER-1200’de kullanılan teknik çözümler 
şunlardır:

- Sızdırmaz kap içindeki kullanılmış yakıt 
bekletme havuzu,

- Koruma kapları arasındaki havalandırma 
alanının çıkışındaki filtreler,

- Nötralize malzemenin bulunduğu benzersiz 
“kor tutucu” düzeneği,

- Benzeri bulunmayan pasif soğutma sistemi. 
Tüm bu özellikler, VVER-1200’ü III+nesil reaktör 
olarak adlandırma imkanı sunuyor.

VVER teknolojisinde termal nötronlu reaktöre 
sahip iki devreli, nükleer buhar üreten gövde düzeneği 

Mayıs-Haziran 2021 33

kullanılmaktadır. Normal basınçlı su; soğutma sıvısı 
ve yavaşlatıcı görevini görmektedir.

Tasarım; buhar jeneratörü, ana sirkülasyon 
pompası, basınçlandırıcı, buhar boru hatları tahliye ve 
acil durum vanaları, acil durum kor soğutma sistemi 
tankları bulunan dört soğutma çevrimi içermektedir.

Çok aşamalı koruma prensibi, tasarım dışı 
kazaların sonuçlarını kontrol araçlarının bulunmasını 
öngörmekte olup, radyoaktif maddelerin sızdırmaz kap 
içerisinde tutulmasını sağlar. Bunlar aşağıdakilerdir:

- Hidrojen tahliye sistemleri (pasif birleştiriciler 
ile),

- Birinci devre aşırı basınç koruma sistemleri,

- Buhar jeneratörleriyle ısı tahliye sistemi,

- Koruma kabından ısı tahliye sistemleri 
(santralde elektriklerin tümüyle kesilmesi de dahil 
olmak üzere herhangi bir acil durumda uzun süreli ısı 
tahliyesi sağlar),

- Kor tutucu, reaktör altında bulunan ve 
reaksiyonu anında sonlandırma imkanı sunan 
maddeyle doldurulmuş tanktır (korun etkisiz hale 
getirilmesini sağlar ve her durumda korun sızdırmaz 
kabın dışına çıkma olasılığını ortadan kaldırır)

Reaktör İşletme Güvenliğinin Sağlanması

VVER reaktörlerinde “kendi kendine korumayı” 
ve “kendi kendine kontrolü” sağlayan bir reaktör kor 
bileşimi kullanılmıştır.

Eğer nötron akışı artarsa, reaktörde sıcaklık artar 
ve buhar oranı yükselir. Ancak reaktör düzenekleri öyle 
tasarlanmıştır ki, reaktör bölümünde buhar oranının 
artması, nötronların hızlıca emilmesini ve zincir 
tepkimenin sonlanmasını sağlar. Uzmanlar bu etkiyi 
olumsuz tepkime “katsayısı” olarak adlandırmaktadır.

Zincir tepkimenin hızlı ve etkili biçimde 
durdurulması için yayılan nötronların emilmesi gerekir. 
Genellikle emici olarak bor karbür kullanılmaktadır. 
Çubuklar bir emiciyle reaktör koruna sokulur, nötron 
akışı emilir, tepkime yavaşlar ve durur. Çubukların 
her koşulda reaktör koruna girmesi için Rus 
santrallerinde çubuklar reaktörlerin üzerine asılır 
ve elektromıknatıslarla sabitlenir. Bu düzenek, güç 
ünitesinde elektrik kesilse bile çubukların indirilmesini 
garanti eder. Elektromıknatıslar devre dışı bırakılır 



ve çubuklar yerçekimi etkisiyle reaktör koruna girer 
(herhangi bir ek personel komutu olmadan). Bu, 
Japonya’da Fukuşima-1 NGS’de kullanılan Amerikan 
projeleri (çubuklar aşağıya koyuldu) ile Rus projelerini 
birbirinden ayıran özelliktir.

Böylece, rektörün fiziği doğal geri bildirimlere 
dayalı olarak kendine koruma sağlar (“olumsuz 
tepkime”).

Rusya’daki nükleer santrallerde iki devreli 
düzenekler kullanılmaktadır. Bu düzeneklerde ısı, 
harici su tedarik kaynakları olmadan doğrudan havaya 
tahliye edilebilir. İki devreli düzenek, Japonya’da 
kullanılan tek devreli düzenekten daha güvenli, zira 
tüm radyoaktif maddeler koruma kabının (koruma 
binasının) içinde yer alır, birinci devrede buhar 
yoktur, yakıtın temas ve aşırı ısınma riski temelde 
daha düşüktür. Bunun yanında VVER reaktörlerinde 
dört buhar jeneratörü vardır. Isı tahliye sistemleri çok 
çevrimlidir, yani içlerinde önemli miktarda yedek su 
vardır. Eğer yedek borular üzerinden su iletilmesi 
gerekirse, santralde ayrı acil durum soğutma 
pompaları (her boruya bir pompa) bulunmaktadır.

Basınçlı su reaktörlerinin (VVER) bulunduğu 
Rus nükleer santrallerinde üç bağımsız güvenlik 
sistemleri kanalı öngörülmüş olup, bunların her biri 
tüm sistemin görevlerini yerine getirebilir. Güvenlik 
sistemleri, en büyük tasarım kazalarını önleyecek 
şekilde tasarlanmıştır.

 
Su rezervleri de çok katmanlı olarak planlanmıştır: 

İlk başta su, güç ünitesi içine kurulan rezerv 
tanklarından gelecek, daha sonra bu su yetersiz 
kalırsa, üç yedek tanktan su akışı başlayacaktır.

Tüm rezerv pompaların beslenmesi bağımsız 
olarak sağlanır. Her biri kendi dizel jeneratörüyle 
çalışacaktır. Tüm jeneratörler farklı binalarda 
bulunmakta olup, bu durum onların aynı anda devre 
dışı kalmasını engeller.

Bu kanallardan her biri (diğerlerinin arızalanması 
halinde) ısının tümüyle tahliye edilmesini sağlar. 
Sadece en büyük tasarım kazasının meydana 
gelmesi durumunda, bu koruma sistemlerinin birlikte 
çalışmasına gerek duyulacaktır. Reaktöre boşaltılan 
tüm su, özel toplama ve soğutma sistemiyle biriktirilir. 
Sistem, biriktirilen suyu yeniden çekirdeğe iletecek, 
yani yeniden sirkülasyon sağlanacaktır.

Kaynak: /1/ www.akkuyu.com
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YENİ ÜYELERİMİZ

   İSİM, SOY İSİM               ÜYE NO                MEZUN OLDUĞU OKUL             BÖLÜMÜ
  

        ÖZGE DEMİR                2369                     Gaziantep Üniversitesi                Fizik Mühendisliği
        ALİ  CAN CANBAY         2370                      Hacettepe Üniversitesi                 Fizik Mühendisliği
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TMMOB’den Haberler

TMMOB YÖNETİM KURULU VE 
İKK SEKRETERLERİ ORTAK 
TOPLANTI YAPTI

08.05.2021

TMMOB Yönetim Kurulu ve İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Sekreterleri ortak toplantısı 8 Ma-
yıs 2021 tarihinde “İKK Çalışmaları ve Gündem 
Değerlendirmesi” gündemi ile çevrim içi yapıl-
dı.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NI 
KUTLUYORUZ!

19.05.2021

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı’nı kutluyoruz! Emperyalizme karşı tam ba-
ğımsızlık yolunda yakılan Cumhuriyet meşalesi-
nin izindeyiz...

EMİN KORAMAZ YAZDI:
ÇÜRÜME

28.05.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, 28 Mayıs 2021 tarihinde BirGün Gazete-
si’ndeki köşesinde, iktidarın yönetememe krizi 
ve son dönemde ayyuka çıkan devlet içindeki 
mafyatik-kirli ilişkiler ağı üzerine yazdı.

TMMOB YÖNETİM KURULU VE 
ODA BAŞKANLARI TOPLANDI

29.05.2021

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları, 29 
Mayıs 2021 tarihinde “Bilgilendirme ve Durum 
Değerlendirmesi” gündemiyle, ortak çevrim içi 
bir toplantı yaptı. 

ÇOCUKLARA CİNSEL 
İSTİSMARININ AFFI OLMAZ!

08.06.2021

Tüm itirazlara rağmen Meclis gündemine gel-
mesi beklenen ‘çocuk istismarı faillerine evlilikle 
af düzenlemesi’ne karşı TMMOB Yönetim Ku-
rulu 8 Haziran 2021 tarihinde basın açıklaması 
yaptı.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: 
MÜSİLAJ

11.06.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, 11 Haziran 2021 tarihinde BirGün Gazete-
si’ndeki köşesinde, Marmara Denizi’nde ortaya 
çıkan müsilaj sorunu ve çözüm önerileri üzerine 
yazdı.

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR 
SEMPOZYUMU BİLDİRİLER 
KİTABI YAYIMLANDI

21.06.2021

22-23 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da düzenle-
nen TMMOB Kamucu Politikalar Semzpozyu-
mu Bildiriler Kitabı, 21 Haziran 2021 tarihinde 
yayımlandı.

“MKE ANONİM ŞİRKETİ 
HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ” 
GERİ ÇEKİLMELİDİR

25.06.2021

AKP Milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunu-
lan “Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şir-
keti Hakkında Kanun Teklifi” üzerine TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Ha-
ziran 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL 
KURULU TOPLANIYOR!

29.06.2021

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu’nun çoğun-
luklu olarak 24 Temmuz 2021 tarihlerinde saat 
10:00’da TMMOB’de (Selanik Caddesi No:19/1 
Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu toplantıda 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Ku-
rul’un 31 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00’da 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi’nde (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. 
Sokak Numara:6 Yenimahalle) çoğunluk aran-
maksızın toplanmasına; seçimlerin çoğunluk 
sağlandığı takdirde 25 Temmuz 2021, çoğunluk 
aranmaksızın 1 Ağustos 2021 tarihinde 09:00-
17:00 saatleri arasında TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapılacak.
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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
Umut SALCAN-İl Temsîlcisi

umutsalcan@gmail.com

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

Fizik Mühendisleri Odası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

e-Bülten Sayı 58
Mayıs-Haziran 2021

FMO e-bülten ile ilgili 
görüş, öneri, değerlendirme ve yazılarınızı

e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Mithatpaşa Cad. No:44/16 
Kızılay/ANKARA

Tel: 0 312 431 5542
Fax: 0 312 435 75 44 

fmo@fmo.org.tr
http://www.fmo.org.tr
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