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SUNUŞ

Değerli meslektaşlarımız,

Mart ayında yapılan Genel Kurul sonucu göreve 
başlayan 33. Dönem Yönetim Kurulu olarak Çalış-
ma Programı kapsamında çalışmalarımızı Mayıs 
- Haziran döneminde devam ettirdik. Örgütlenme 
çalışmaları kapsamında gelen talep ve yapılan gö-
rüşmeler sonucu Antalya İl Temsilciliği oluşturul-
masına karar verildi ve İl Temsilcisi Olarak Akde-
niz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin 
KÜÇÜK, il temsilcisi yardımcısı olarak da Gonca 
DÜLGER BEDELOĞLU yönetim kurulumuzca 
seçilmiştir. Arkadaşlara başarılı çalışmalar dileriz.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün hazır-
ladığı yeni “Çevresel Gürültünün Yönetimi Yö-
netmeliği” taslağına hazırlanan görüş bakanlığa 
iletilmiştir. Yine T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayınlanan ve üyelerimizin çalışma şartlarını zor-
laştıran mevcut haklarını geriye götüren “İyonlaş-
tırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Su-
nulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” ile 
ilgili yürütmeyi durdurma ve bazı maddelerinin 
iptal edilmesi için idari mahkemeye başvurulmuş-
tur. FMO olarak konunun takipçisi olduğumuzu 
ifade etmek istiyoruz.

2014’ den beri düzenlediğimiz Öğrenci Üye Yaz 
Eğitim Kampı bu yıl da Olimpos – Antalya’da ger-
çekleştirilecektir. Kamp programı hazırlanmış ve 
ön kayıtlar başlamıştır. Başvuru durumuna göre 
sıralama yapılarak bu yıl 25 öğrenci kabul edile-
cektir.

Odamız tarafından düzenlenen Çevresel Gürültü-
nün Yönetimi eğitimleri ve Bina Akustik Uzman-
lığı sertifika eğitimleri Mayıs, Haziran ayı içerisin-

de yoğun olarak devam etmiştir. Üyelerimizin de 
bu eğitimlere iştirak etmelerini bekliyoruz.

33. Dönem Yönetim Kurulu olarak Kasım 2022 
‘de “VII. İş Sağlığı ve Güvenliği Fiziksel Etken-
ler-Meslek Hastalıkları “ sempozyumu Hacettepe 
Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hasta-
lıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) 
ile birlikte, Mehmet Akif Ersoy Salonu-Beytepe’de 
yapılmasına karar verilmiştir. Meslekdaşlarımızın
katkı ve desteğini bekleriz.

26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 47. Dönem 
TMMOB Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Ku-
rul sonunda yapılan seçimlerde Ekrem POYRAZ 
odamızı temsilen Yönetim Kurulu’na seçildi. 47. 
Dönem TMMOB Yönetim Kurulu ilk toplantı-
sında Başkanını ve Yürütme Kurulunu belirleye-
rek çalışmalara başladı. Odamız temsilcisi Ekrem 
POYRAZ TMMOB Sayman Üyeliğe seçilerek yü-
rütme kurulunda yer aldı. Sn. Ekrem POYRAZ’ı 
kutlar başarılar dileriz.

Değerli meslektaşlarımız odamızın iki ayda bir 
çıkarttığı FMO e_Bültenimizde yayınlamak üzere 
yazılarınızı, değerlendirmelerinizi ve görüşlerinizi 
bekliyoruz.

Sağlıklı günler dileklerimizle.

Dr. Abdullah ZARARSIZ
Yönetim Kurulu a.
Başkan
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Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 8 Mayıs 2019 tarihinde vefat eden 
Prof. Dr. İlker Dinçer’in anısına, kendisinin bilimsel çalışmalarını yürüttüğü laboratuvara ismi veri-
lerek açılış gerçekleştirilmiştir.

ANMA

19 Mayıs 1919’un 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadelemizin ölümsüz kahra-
manlarını ve aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle bir kez daha anıyor, milletimizin ve gençlerimi-
zin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyoruz.

FMO Yönetim Kurulu

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NI YÜREKTEN KUTLUYORUZ
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FMO’ DAN HABERLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜL-
TESİ V. KARİYER GÜNLERİ

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 12-
13 Mayıs 2022 tarihlerinde Gölbaşı Kampüsünde 
düzenlediği V. Kariyer Günleri etkinliğine Fizik Mü-
hendisleri Odası olarak destek verdik.

26-29 Mayıs tarihleri arasında yapılmış olan Genel 
Kurula  Odamız delegeleriyle katılım sağladı.

Hukuksuz tutuklamalara karşı dayanışma için 27 
Mayıs’ta Mimarlar Odasındaydık .
#ADALETNÖBETİNDEYİZ#

ADALET NÖBETİ İÇİN 27 MAYIS’TA  MİMARLAR 
ODASINDAYDIK

TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODALARIN YÖ-
NETİM KURULU BAŞKANLARI TOPLANDI

47. Dönem TMMOB Çalışma Programı taslağını 
görüşmek ve son haline getirmek için TMMOB Yö-
netim Kurulu üyeleri ve Oda Başkanları 24.06.2022 
tarihinde bir araya geldiler. Odamızı temsilen Yöne-
tim Kurulu Bşk. Dr. Abdullah ZARARSIZ katılım 
sağlayarak 47. Dönem TMMOB Çalışma Programı 
ile ilgili görüş ve önerilerini katılımcılar ile paylaştı.

TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURULU 
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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Nisan’da 
Resmi Gazetede(No:31821) yayınlanan ” İyon-

laştırıcı Radyasyon ve Radyonüklid Kullanılarak 
Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”  
ile ilgili bu alanda çalışan üyelerimizin itirazları ve 
uğradıkları mahrumiyetler Odamız avukatları ile 
değerlendirilip, yapılması gereken hukuki süreç ile 
ilgili karar alınmıştır.

Önümüzdeki süreçte yönetmeliğin yürütmesinin 
durdurulması ile ilgili hukuksal süreç başlatılması-
na karar verilmiştir.

İYONLAŞTIRICI RADYASYON VE RADYONÜKLİD KULLANILARAK SUNULAN SAĞ-
LIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÜRÜTMEYİ DURDURMAK İÇİN DAVA 
AÇILDI

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İyonlaştırıcı 
Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunu-
lan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin” 1. 
Maddesi, 2. Maddesi, 3. Maddesi,  4.maddesinin 
1.fıkrasının c, d, i ve g bendlerinin, 7.maddesinin 3 
fıkrası, 8.maddesinin 1, 2, 3 ve 5.fıkraları ile yönet-
meliğe ekli ek2 sağlık izin tablosunun, Yürütülme-
sinin durdurulmasına ve devamında iptaline karar 
verilmesi için dava açıldı.
Üyelerimizin hak kayıplarına neden olan yönet-
meliğin ilgili maddeleri, dava ile uygulamasının 
durdurulmasını beklemekteyiz.

Davanın açılmasındaki katkılarından dolayı üye-
lerimiz, Adil DEMİR, Murat AVŞAR, Dinçer YE-
ĞEN’e avukatlarımız Bihter ÇALIŞKAN ve Burcu 
ZENGİN’e teşekkür ederiz.

Kamuda teknik hizmetler sınıfında yer alan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek 
göstergeleri ayrımsız, en düşük 4800 en yük-
sek 6400 olacak şekilde yükseltilmelidir.

Duyuru
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ANTALYA’DA ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız örgütlenme faaliyetleri kapsamın-
da gelen talep doğrultusunda 4/6/2022 

tarihinde Antalya’da üye toplantısı gerçekleştir-
dik.

10 üyenin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, 
tanışma ve Antalya’da yapılabilecek faaliyetler 
görüşülüp bunun için il temsilciliğinin gerekli-
liği ortaya kondu. 5 üyenin imzası ile İl temsil-
ciligin kurulması yönünde talepte bulunuldu. 
Toplantıda özellikle enerji konusunda yapılabi-
lecekler ve öğrenci kampına atölye çalışmala-
rına Antalya’da ki üyelerimizin destek ve katkı 
koyabilecekleri  ifade edildi.

Toplantıya katılan tüm üyelerimize teşekkür 
ederiz.

ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ

Odamızın 33. Dönem Çalışma Programın-
da belirtildiği üzere, örgütlenme çalışma-

larının geliştirilmesi için yeni il temsilcilikleri-
nin açılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda,  
4 Haziran 2022 tarihinde Antalya’da yapılan 
toplantıya katılan üyelerimizin Antalya il tem-
silciliğinin kurulması yönündeki talebi  Yöne-
tim Kurulumuza iletilmiş ve bu talep FMO Ana 
Yönetmeliğinin 112. Maddesine göre olumlu 
olarak karara bağlanmıştır. Antalya İl Temsil-
cisi seçilen Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi 
Sn. Prof. Dr. Yasemin KÜÇÜK ile İl Temsilcisi 
Yardımcısı Gonca DÜLGER BEDELOĞLU’na 
başarılar dileriz.
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FMO’ dan Kısa Haberler

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZLE KAHVALTIDA BULUŞ-
TUK
Öğrenci üyeler ile kahvaltı yapıldı. Hacettepe, An-
kara Üniversitelerinde okuyan Fizik ve Nükle-
er Enerji Mühendisliği bölümü öğrencileriyle 20 
Mayıs 2022 tarihinde kahvaltıda bir araya gelindi. 
Yazman Üyemiz Dr. Çağıl KADEROGLU, Sayman 
Üyemiz Hasan Can KARAKUS ve yönetim kurulu 
üyemiz Ecrin YILDIZ etkinlikte hazır bulundular.

HİSAM MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYE-
LERİNİ ZİYARET ETTİK

Odamız Yönetim Kurulu başkanı Dr. Abdullah ZA-
RARSIZ, Hacettepe üniversitesi İs Sağlığı ve Gü-
venliği Meslek Hastalıkları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ ve HU 
Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği öğretim 
üyesi Prof. Dr. Şeyda ÇOLAK’ı ziyaret ederek, Ka-
sım 2022 de yapılmadı planlanan VII. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Sempozyumu, Fiziksel Etkenler-Meslek 
Hastalıkları  etkinliğinin ile ilgili yapılacak çalış-
malar değerlendirildi.

HÜ REKTÖR YARDIMCISINI ZİYARET ETTİK

Odamız Yönetim Kurulu başkanı Dr Abdullah Za-
rarsız  ve HÜ Mühendislik Fakültesi Fizik Mühen-
disliği öğretim üyesi Prof. Dr. Şeyda ÇOLAK, 25 
Kasım 2022 de yapılması planlanan VII. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Sempozyumu, Fiziksel Etkenler-Mes-
lek Hastalıkları etkinliği ile ilgili yer ve program ile 
ilgili görüşmeler yapmak üzere H.Ü. Rektör yrd. 
Prof. Dr. Vural GÖKMEN’ ni makamında ziyaret 
edildi.

A.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET 
TÖRENİNE KATILDIK

Ankat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 
21.06.2022 tarihinde düzenlediği mezuniyet töre-
nine Yönetim Kurulu Bşk Dr. Abdullah ZARARSIZ 
ve yazman Üyemiz Dr. Çağıl KADEROGLU katı-
lım sağlayarak, dereceye giren Fizik Mühendisliği 
bölümü öğrencilerine hediye takdim ettiler. Yeni 
mezun meslektaşlarımıza bundan sonraki hayatla-
rında başarılar dileriz.

TÜRK FİZİK VAKFI ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Türk Fizik Vakfı yönetim Kurulundan Başkan Prof. 
Dr. Gökçe BİNGOL, üyelerden Prof. Dr. Ali Ulvi 
YILMAZER ve Prof. Dr. Semra İDE odamızı ziyaret 
ettiler. Ziyarete Yönetim Kurulu Bşk. Dr Abdullah 
Zararsız, yazman Üyemiz Dr. Çağıl KADEROGLU 
ve yazman Üyemiz Hasan Can KARAKUS hazır 
bulundular

MESLEKTAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİK

Üyemiz Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi aynı 
zamanda RADKOR LTD. ŞTİ. nin kurucusu Dr. 
Şamil GÜRDAL’ı ziyaret ettik, şirketinde meslek-
taşlarımızın istihdam etmesi ve aynı zamanda staj 
imkanı sağlaması nedeniyle hem çalışmalarını 
yerinde görmek ve aynı zamanda teşekkür etmek 
için OSTİM Organize Sanayindeki şirkete gittik. 
Sn. GÜRDAL’a ülkemizde önemli bir alanda yaptı-
ğı başarılı çalışmalarından dolayı kutluyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZE YAZ STAJI İÇİN YARDIMCI 
OLDUK

Ülkemizde pandeminin etkilerinin henüz tamamen 
kalkmaması nedeniyle öğrencilerimizin yaz dönemi 
stajlarını yapabilmeleri için yer bulmada zorluk çek-
mektedirler. Odamız başvurda bulunan 15 öğrenci-
mize yaptığımız girişiler sonucu meslekdaşlarımı-
zın şirketlerinde staj yapabilmeleri sağlanmıştır. Bu 
konuda bizlere destek olan saygı değer meslektaşla-
rımıza Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.
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FMO-GENÇ EĞİTİM KAMPI ÖN KAYITLARI BAŞLADI!

  ÇSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK

Öğrencilerimiz için düzenledi-
ğimiz, birlik ve beraberlik içinde 
öğreneceğimiz, eğleneceğimiz 
FMO-Genç Yaz Eğitim kampımı-
zın çalışmalarında sona gelinmiş-
tir. VIII. FMO-Genç Yaz Eğitim 
Kampı 3 – 10 Eylül 2022 tarihleri 
arasında Olimpos’da gerçekleşti-
rilecektir.

VIII. FMO-Genç Yaz Eğitim 
Kampımızın ön kayıtları 15 Ha-
ziran – 31 Temmuz süresince de-
vam edecektir. Aşağıda bulunan kamp programımı-
zı inceleyerek kampımıza ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Kampımıza Fizik Mühendisliği, Optik Akustik Mü-
hendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matema-

tik Mühendisliği bölümünde 
okuyan bütün öğrenci üyeleri-
miz başvurabilir.
Ön kayıt süresi tamamlandık-
tan sonra başvurular aşağıdaki 
maddelere göre değerlendirile-
rek kesin kayıt yaptırmaya hak 
kazanacak öğrenci üyelerimiz 
belirlenecektir.

– FMO-Genç üyesi olmak [Ön 
Kayıttan sonra öğrenci üyelik 
işlemleri tamamlanabilir. ]

– Başvuru tarihi
– Kamplarımıza daha önce katılmamış öğrencileri-
mize öncelik verilecektir.
Kamp katılım ücreti: 800 TL [7 gece konaklama + 3 
öğün yemek + Atölyeler]

25 Kasım 2022 tarihinde H.Ü. Beytepe Kampüsü 
Mehmet Akif Ersoy salonunda yapılması düşünü-
len “VII. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZ-
YUMU; Fiziksel Etkinlikler – Meslek Hastalıkları” 
etkinliğinin programını hazırlamak ve Bakanlığın 
desteğini almak üzere ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğünü ziyaret ettik.  HİSAM müdürü 

Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ ve Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Abdullah ZARARSIZ katıldığı ziyaret-
te Genel Müdür yardımcıları Sn. Muhammet Kamil 
IŞIK, Sn. Sedat YENİDÜNYA ile yapılan görüşme-
lerde bakanlığın desteği ve programa genel müdür-
lüğün katkısı görüşüldü.
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EĞİTİMLER

GERÇEKLEŞTİRİLEN KURSLAR

Odamız ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 28 
Mayıs-01 Haziran 2022 tarihleri arasında C-2 Tipi Eylem Planlarının Hazırlanması Sertifika Programı 
düzenlenmiştir. 20-21 Haziran’ da A1 Tip Temel Bina Akustiği, 27-30 Haziran’ da A2 Tip Mühendislik 
Akustiği, 18-26 Haziran’da D1 Tipi Bina Akustiği gerçekleştirilmiştir. A1 Tip Temel Bina Akustiği Eğitimi 
20-21 Haziran ‘da Sakarya’da, 13-16 Haziran’ da Düzce’ de, A2 Tip Mühendislik Akustiği 20-23 Haziran’da 
Sakarya’da, 30 Mayıs-2 Haziran’da istanbul’da, D1 Tipi Bina Akustiği 6-14 Mayıs’ ta Şanlıurfa’da, 7-15 Ha-
ziran’da Alanya’da, 17-25 Mayıs’da İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

YAPILACAK  EĞİTİMLER

Odamızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında, Odamız ta-
rafından Ankara’da 22,23,24 Temmuz-29 Temmuz-3 
Ağustos 2022 tarihleri arasında “D-1 Temel Bina Akus-
tiği” kursu düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için…

https://www.fmo.org.tr/d-1-temel-bina-akustigi-sertifi-
ka-programi/

Odamız ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamın-
da Ankara’da 13-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında 
A-1 Tip Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri,  13-16 
Ağustos 2022 tarihleri arasında “A-2 Tip Mühendis-
lik Akustiği” kursları düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için…
0312 431 55 42

https://www.fmo.org.tr/cevresel-gurultunun-deger-
lendirilmesi-sertifika-programlari-sayfasi/

B1 Tip Endüstriyel Gürültü Ra-
poru/Haritalama 

Yer: İstanbul Şube
8 – 12 Ağustos 2022

https://www.fmo.org.tr/d-1-temel-bina-akustigi-sertifika-programi/
https://www.fmo.org.tr/d-1-temel-bina-akustigi-sertifika-programi/
https://www.fmo.org.tr/cevresel-gurultunun-degerlendirilmesi-sertifika-programlari-sayfasi/ 
https://www.fmo.org.tr/cevresel-gurultunun-degerlendirilmesi-sertifika-programlari-sayfasi/ 
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DUYURULAR

 ULUSAL PARÇACIK VE DEDEKTÖR 
YAZ OKULU(UPHDYO-XIV)

TÜRK FİZİK DERNEĞİ(TFD) tarafından 14. Orga-
nize edilen “Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve De-
dektörleri Yaz Okulu(UPHDYO-XIV)” 8 – 11 Eylül 
2022 tarihinde Heredot Kültür Merkezi, Bodrum – 
MUĞLA’da düzenlenecektir.
Etkinliğe katılım sağlayacak Fizik Mühendisliği öğ-
rencilerinden odamız üye olanlara destek sağlana-
caktır. Başarılı bir yaz okulu olmasını diliyoruz.  
Yaz Okulu ile ilgili ayrıntılı bilgi için; https://uphd-
yo14.org/ 

SEMPOZYUM

25 Kasım 2022 ‘de “VII. İş Sağlığı ve Güvenliği Fizik-
sel Etkenler-Meslek Hastalıkları “ sempozyumu Ha-
cettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek 
Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hİ-
SAM) ile birlikte, Mehmet Akif Ersoy Salonu-Bey-
tepe’de yapılacaktır.

38. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ

38. Uluslararası Fizik Kongresi 31 Ağustos -4 Eylül 
tarihleri arasında Bodrum “Heredot Kültür Merke-
zi’nde düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için; Türk Fizik Derneği 38.Uluslara-
rası Fizik Kongresi (tfd38.org)

https://uphdyo14.org/
https://uphdyo14.org/
https://www.tfd38.org/
https://www.tfd38.org/


10 E-Bülten

YENİ ÜYELERİMİZ

Sicil No Ad Soyad Okul Fakülte Bölüm

2398 Enes Özdaş Gümüşhane 
Üniversitesi

Matematik 
Mühendisliği

Matematik 
Mühendisi

2399 İsmail Işık 
Atlı

Yıldız Teknik 
Üniversitesi

Matematik 
Mühendisliği

Matematik 
Mühendisi

2400 Mehmet Koç Ankara 
Üniversitesi

Fizik 
Mühendisliği

Fizik 
Mühendisi

2401 Hasan Sansar Hacettepe 
Üniversitesi

Fizik 
Mühendisliği

Fizik 
Mühendisi

2402 Sinem 
Gürbüz

Yıldız Teknik 
Üniversitesi

Matematik 
Mühendisliği

Matematik 
Mühendisi

    
    
    
    
    



11Mayıs-Haziran 2022

GÜNCEL DERLEMELER

Elektron Demeti Hızlandırıcılar, Lineer Hızlandırıcılar, Elektrostatik Par-
çacık Hızlandırıcılar, Siklotronlar, Sinkrotronlar ve İyon Yerleştirme Sis-

temleri
Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi

Fizik Mühendisleri Odası FMO (canguzel.taner@gmail.com)

Parçacık hızlandırıcıları (particle accelerator); çok yüksek hızlı ve enerjili yüklü parçacıkların iyi tariflen-
miş demetler halinde sınırlandırılması suretiyle harekete geçirilmesi için elektromanyetik alanları kullanan 
sistemler olarak tanınmaktadır. İsviçre Geneva kenti yakınlarında CERN tarafından işletilen Büyük Had-
ron Çarpıştırıcısı (Large Hadron Collider - LHC) gibi dev hızlandırıcı kompleksi parçacık fiziği (particle 
physics) dalında temel bilimsel araştırmalar yapmak üzere faaliyet göstermektedir. Ürdün’de 16 Mayıs 2017 
tarihinde kurulan Orta Doğu Uluslararası Parçacık Hızlandırıcı Tesisi ise (International Centre for Sy-
nchrotron-Light for Experimental Science Applications in the Middle East) SESAME ünitesi adı altında 
çalışmalarını sürdürmektedir. Parçacık hızlandırıcı kompleksleri türleri arasında sayılan İyon Yerleştirme 
Sistemleri (ion implanters), Elektron Demeti Hızlandırıcıları (electron beam processing), Doğrusal Parça-
cık Hızlandırıcıları (Linear Particle Accelerator-Linac), Siklotronlar (cyclotron ), Sinkrotronlar (  synch-
rotron  ) ve Elektrostatik Parçacık Hızlandırıcıları ( Electrostatic Particle Accelerator) bu yazıda kısaca ele 
alınmaktadır.

Parçacık hızlandırıcıları sayesinde atom ve atomaltı ölçekli protonlar, elektronlar, iyonlar vb yüklü par-
çacık demetlerinin ivmelendirilmesi ve oluşması sağlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu yüklü parçacıkların 
hızlandırılması ve iyi tanımlanmış demetlerin oluşumu ise temel bilimsel araştırmalar yanında tıp, halk 
sağlığı, doğa dostu sürdürülebilir temiz enerji kaynakları, çevresel kirliliklerin kontrol ve denetim altında 
tutulması, gıda kalitesi ve güvencesi, uzay ve havacılık gibi çok sayıdaki sosyo ekonomik alanlarda kulla-
nılan malzemelerin yapı taşlarının ayrıntılı incelenmesi çalışmalarına da olanak tanımaktadır. Bahse konu 
sahalarda yapılan bilimsel ve inovasyon odaklı teknolojik çalışmalar ise malzeme bilimi (materials science) 
içerisine girmektedir.

Öte yandan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı - UAEA (International Atomic Energy Agency - IAEA) 
tarafından 23 – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında üye ülkelerin politika belirleyicileri, global girişimciler ve 
hızlandırıcı operatörleri için “Bilimsel Araştırma ve Sürdürülebilir Gelişmeler Doğrultusunda Hızlandırı-
cıların Sosyo Ekonomik Etkilerine Yönelik İyi Uygulamaları” (International Conference on Accelerators 
for Research and Sustainable Development: From Good Practices Towards Socioeconomic Impact) adlı 
bir konferans düzenlenmiştir. Güncel son ulaşılan küresel bilimsel sonuçlar, pratikte temin edilen yenilikçi 
gelişmeler aynı zamanda hızlandırıcı teknolojilerinin yönetimi ve idaresi sırasında sağlanan başarılı örnek 
çalışmalar ve en iyi uygulamalar konferans kapsamında gündeme gelmiştir.
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Günümüzde dünya genelinde 20000’den fazla hızlandırıcı kompleksi işletilmetedir. Hızlandırıcı tesisleri 
boyutları açısından küçük ölçekli bir oda boyutunda olan tıbbi lineer parçacık hızlandırıcısı (Linear Par-
ticle Accelerator-Linac ) ve onlarca kilometre’ye kadar uzanan bir büyüklüğe sahip sinkrotron (synchrot-
ron) kompleksi bir misal teşkil etmektedir.

Küçük bir odaya yerleştirilen tıbbi LINAC hızlandırıcı makinesi ve boyutu kilometrelerce mesafeye kadar 
uzanan sinkrotron (synchrotron) hızlandırıcı tesisi aşağıdaki resimde temsili olarak gösterilmektedir.

Kaynak: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı - UAEA (International Atomic Energy Agency - IAEA)

Dünyada çok sayıda farklı boyutlu parçacık hızlandırıcıları bulunmakta olup, şekillerine göre de doğrusal 
(lineer) parçacık hızlandırıcıları ve dairesel parçacık hızlandırıcıları çalıştırılmaktadır. Parçacık hızlandı-
rıcıları; tıp ve sanayi sektörleri ile beraber aynı zamanda bilimsel temel araştırma dalları olmak üzere pek 
çok uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Parçacık hızlandırma makineleri sayesinde elektron ve pro-
ton gibi yüklü parçacıklar aşırı derecede yüksek hızlara hatta ışık hızına kadar hızlandırılmaktadır. Sağlık 
sektöründe elektron demeti hızlandırıcıları uygulamaları ile iyonlaştırıcı radyasyonlarla tıbbi malzemele-
rin sterilizasyonu ve radyoizotop üretimleri gerçekleştirilmektedir. Üretilen radyofarmasötik ürünler ise 
beyin, kanser, kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisi yöntemleri arasında yer almaktadır. Çok 
büyük hızlandırıcılar ile kanserli habis hücrelerin yok edilmesi de sağlanmaktadır. Aynı zamanda prote-
inler ve virüslerin yapıları ortaya çıkarılarak inovatif aşıların en uygun hale getirilmesi ve yenilikçi ilaçla-
rın optimizasyonu temin edilmektedir. Bazı dev hızlandırıcı türleri kanalıyla yaklaşık ışık hızı düzeyinde 
atomaltı parçacıklar çarpıştırılarak kainatın keşfi, evrenin orijininin bilimsel ve teknolojik araştırılması 
süreçleri yürütülmektedir.

Diğer taraftan, proton hızlandırıcı tesisleri ile hava, su ve topraktaki kimyasal eser elementler de araştırıl-
maktadır. Örneğin, analitik teknikler vasıtasıyla tasarlanmış özel filtreler hazırlanarak hava numuneleri 
içindeki kimyasal maddeler toplanmaktadır. Elde edilen bilimsel veriler ve sonuçlar doğrultusunda farklı 
çevre kirleticilerinin konsantrasyonu ve kompozisyonu tespit edilerek hava kalitesinin en iyi formatı sap-
tanmaktadır. Öte yandan, hızlandırıcı demetlerinin hedef materyallerin atomları ile etkileşmesi sağlana-
rak endüstri sektöründe çok daha dayanıklı malzemelerin üretimleri de yapılmaktadır.
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Siklotron (Cyclotron) tipi dairesel hızlandırıcı türleri ve LINAC tipi lineer hızlandırıcı çeşitleri ile kullanım 
alanları aşağıdaki resimde canlandırılmaktadır.

(1) Yüklü parçacığın üretildiği kaynak,
(2) Uygulanan statik ya da salınımlı elektrik alanı ile yüklü parçacığın enerjisi ve hızının artırılması yönün-
de çalışan çok parçadan ibaret cihaz,
(3) Demetin dağılması ve saçılmasına neden olabilecek moleküller ve tozlar ile çarpışmaların önlenmesi 
aynı zamanda parçacıkların serbestçe hareketine imkan veren vakumlu metalik tüpler dizisi,
(4) Hedef numunelerinin bombardımanından önce parçacık yollarının değişimi, odaklanması ve yönlendi-
rilmesini sağlayan electromagnet sistemi ve elektromanyetik düzenek yukarıdaki resimde temsil edilmek-
tedir.

Belli başlı küresel parçacık hızlandırıcı tipleri olarak iyon yerleştirme makineleri (ion implanters), elektron 
demeti hızlandırıcıları (electron beam processing), lineer parçacık hızlandırıcıları (linear particle accelera-
tor-linac), sinkrotronlar (synchrotron) ve elektrostatik parçacık hızlandırıcı makineleri (electrostatic par-
ticle accelerator) dikkat çekmektedir.

İyon yerleştirme hızlandırıcıları (Ion implanters): Yaygın biçimde sanayi sektörü dallarında devreye 
girmektedir. Örneğin, malzeme bilimi (materials science) dalında malzemelerin kullanım ve eskime ne-
denleri ile ortaya çıkan sorunların önlenmesi aynı zamanda materyallerin dayanıklılıklarının artırılması 
açısından iyon yerleştirme sistemleri (ion implantation) önem taşımaktadır. Öte yandan, mobil telefonlar 
ve doğa dostu karbonsuz yenilenebilir enerji kaynakları YEK odaklı güneş panelleri çerçevesinde kullanı-
lan yarı iletken yapıların üretimleri için iyon yerleştirme hızlandırıcıları ünitelerinden faydalanılmaktadır. 
Ayrıca, malzeme yüzeylerinin sertleştirilmesi, dayanıklılığı ve kullanım ömürlerinin uzatılması yönünde 
metal, seramik ve cam cilaları (glass finish) üretimleri de söz konusu hızlandırıcılar aracılığıyla gerçekleş-
tirilmektedir. Diğer taraftan, insan vücudu içerisine yerleştirilen tıbbi implantlar (medical implants) gibi 
biyomalzemelerin güvenilirliği ve kullanım sürelerinin yükseltilmesi de iyon yerleştirme hızlandırıcıları ve 
sistemleri sayesinde sağlanmaktadır.
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Elektron demeti hızlandırıcıları (Electron beam processing): Dünyada sayıları 10000 lere kadar ulaş-
makta olup, sanayinin hemen her dalının ana unsurları arasına girmektedir. Örneğin, bahse konu hızlan-
dırıcılar yoluyla aşırı sıcak ortamlarda materyallerin dayanıklılığı ve malzemelerin kimyasal maddeler 
karşısındaki direnç yeteneği artırılmaktadır. Elektron demeti hızlandırıcı cihazları, özellikle tek kullanım-
lık tıbbi ürünlerin sterilizasyonu, gıdaların raf ömürlerinin uzatılması, kanalizasyon sularının dezenfeksi-
yonu, tıbbi atık sularının yok edilmesi ve fosil yakıtlı termik santraller ünitelerinde atmosfere salınan baca 
gazlarının temizlenmesi yöntemleri içinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, otomobil, uzay ve hava-
cılık endüstrisi ile makine yapımı ve tıbbi malzeme üretimlerinin muhtelif safhaları sırasında söz konusu 
hızlandırıcı makineleri komplekslerinden yararlanılmaktadır.

Lineer parçacık hızlandırıcıları (Linear particle accelerator - Linac): Büyüklükleri metre boyutundan 
birkaç kilometre’ye kadar değişmektedir. Çoğunlukla araştırma- geliştirme Ar-Ge çalışmaları kapsamın-
da kullanılmaktadır. Ayrıca, hastanelerde kurulu tıbbi doğrusal (lineer) hızlandırıcılar (medical linacs), 
oluşturdukları yüksek enerjili iyonlaştırıcı X – ışınları sayesinde radyoterapi dalında vücutta ortaya çıkan 
kötü huylu tümörlerin bertarafı da temin edilmektedir. Dünyada yaklaşık 1000 adet tıbbi linac makinesi 
işletilmektedir.

Siklotronlar (Cyclotron): Yeryüzünde 1200 adet olup, tıbbi amaçlı kullanılan proton ve döteron üreti-
mi sağlamaktadır. Kanser, beyin, uykusuzluk, kalp ve damar gibi öldürücü hastalıkların tanı ve tedavisi 
prosesleri açısından son derece önem taşımaktadır. Çoğunlukla hastanelere kurulu siklotronlar, kısa yarı 
ömürlü radyoizotoplar olan ve hayat kurtaran radyofarmasötikler üretmektedir.

Sinkrotronlar (Synchrotron): Dev parçacık hızlandırıcılar sınıfı içeriğinde olan sinkrotronlardan dün-
yada 70 adet bulunmaktadır. Ciddi bilimsel araştırmalar yoluyla evrenin keşfi, kainatın temel yasalarının 
anlaşılması ve incelenmesi çalışmaları çok büyük sinkrotron kompleksleri vasıtasıyla yürütülmektedir.

Elektrostatik parçacık hızlandırıcılar (Electrostatic particle accelerator): Daha düşük maliyetli ikili sis-
temler halinde işletilmekte olup, malzeme özellikleri ve niteliklerinin tetkiki, çevresel kontrol ve denetim 
çalışmaları, biyomedikal (biomedical) araştırmalar, tarihi kültürel miras objelerinin açığa çıkarılması ve 
benzeri çok sayıda alanlarda bilim insanları tarafından kullanılmaktadır. Son zamanlarda kapasitelerinin 
yükseltilmesi ile birlikte halen 300 adet olan elektrostatik hızlandırıcı makineleri sayılarının gelecek yıllar-
da artması beklenmektedir. Sonuçta inovatif parçacık hızlandırıcıları; tıp, sanayi, enerji, uzay ve havacılık, 
gıda, iletişim ve çevre kirliliği sektörleri başta olmak üzere çağımızın hemen her dalında vazgeçilmez ko-
numunu muhafaza etmekte aynı zamanda günümüzde çok büyük bir atılım fırsatları ve yatırım olanakları 
doğurmaktadır.
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Akkuyu nükleer santralinin elektrik üretmesi gecikebilir

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

Ukrayna’daki savaşın etkisi hiç olmasa bile, bugün Akkuyu nükleer santralinin ilgili uluslararası standart-
lara göre kalite kontrollerinin yapılması durumunda ve reaktörün en azından 6 ay sürecek test işletimi de 
yapıldıktan sonra, ilk reaktörün 29 Ekim 2023 tarihinde elektrik ağına elektrik vermesi olası görülmüyor.

Bilindiği gibi herbiri 1200 MegaWatt elektrik gücündeki 4 reaktörlü Akkuyu Nükleer Güç Santralini Tür-
kiye değil, Rusya’nın devlet şirketi olan Rosatom kendi parasıyla yaptırıyor. Her ne kadar Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez bir TV açık oturumunda1 “Akkuyu Türkiye’nin en büyük yatırımı 
sayılabilir” yanlış açıklamasını yapmış olsa da, Türkiye Akkuyu NGS’nın yapımı için bütçede herhangi bir 
para ayırmış değil. Türkiye, bu santral için Rosatom’a arazi ayırmanın dışında, ileride reaktörler elektrik 
ürettiğinde, doğal gaz satın alır gibi, Rosatom’dan kiloWhatSaat (kWh) başına 12,35 usd fiyatla elektrik 
satın alacak. Santralin yapımı, işletilmesi, ileride 60 yıl sonra sökümü ve hatta işletme süresi boyunca or-
taya çıkacak kullanılmış uranyumlu ve çok çeşitli radyoaktif maddeli nükleer yakıt elemanlarını Rusya’ya 
taşımayı, yeni yakıt elemanları getirmeyi Rosatom, 2010 yılında yapılan andlaşmayla üstllenmiş ve bu 
andlaşma TBMM’inin onayıyla yasalaşmıştır (Bir nükleer santralin yapımı için bir yasa yapıldıması dün-
yada bir ilk olmalı!).

Akkuyu Nükleer Santrali (NGS)’ndeki 4 reaktörün her birinin elektrik ağına (şebekesine) elektrik ver-
mesinin sırasıyla 2023, 2024 ve 2025 olarak planlandığını, 4 reaktör birlikte çalıştığında ise Akkuyu’da 
üretilebilecek toplam 35 TeraWattSaat (TWh) elektriğin, Türkiye’nin elektrik üretiminin % 10’unu sağla-
yacağını da Sayın Bakan Fatih Dönmez aynı açık oturumda açıklamıştır; ancak bu da doğru değildir. Sayın 
Bakan’ın % 10 olarak açıkladığı oran, ilerisi için değil, ancak Türkiye’nin 2021 yılındaki toplam elektrik 
üretimi olan 330 TWh (TeraWatt Saat) için geçerli olabilir (35TWh/330TWh = % 10,6). Oysa, Enerji 
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Bakanlığının kendi sitesinde yayınlanan elektrik üretim ve tüketimindeki yıllık % 3,4 artış göz önüne alın-
dığında ise, Türkiye’nin ileride toplam elektrik üretimi (örneğin 2030 yılında) kabaca 500 TWh düzeyine 
yükselecek ve o tarihlerde ancak 4 reaktörün birlikte sorunsuz elektrik üretmeleri durumunda, Akkuyu 
NGS’nin toplam elektrik üretimine katkısı 35 TWh/ 500 TWh = % 7 kadar olabilecektir.2 Kaldı ki bu oran 
brüttür ya da santralin çalışmasıyla ilgili elektrik tüketimi bunun içinde değildir. Akkuyu NGS’nin, Tür-
kiye’nin toplam elektrik üretimine ileride net katkısı ise ancak % 5-6 düzeyinde kalacaktır ve buna göre 
planlama yapılması doğru olacaktır (Bu konudaki ayrıntılı yazımız için bkz.3).
Sayın Bakan bu açık oturumda ayrıca “Nükleer santraller çevreyi kirletmezler, zaten bacaları da yoktur” 
yanlış açıklamasında da bulunmuştur. Bilindiği gibi tüm enerji dönüşüm sistemlerinde, hatta canlılarda 
da olduğu gibi, ortaya atıklar çıkar. Nükleer santrallerde de ortaya çıkan atıklar santraldeki arıtma sistem-
leriyle büyük oranda temizlendikten sonra dışarı atılır. Nükleer santrallerin de bacalarının olduğu ve baca 
gazlarıyla havaya, çevreye çok az miktarlarda da olsa, radyoaktif maddelerin de salındığı, ancak bunların 
miktarlarının insan vücudunu etkileme riskinin yok denecek kadar düşük olduğu, gerek NGS’lerinin baca 
gazlarında, gerekse çevrede yapılan sistematik radyoaktif madde ve radyasyon ölçümleriyle kanıtlanmıştır. 
Zaten baca gazlarındaki radyasyon monitorları belirli bir alt sınırda alarm verdiklerinde, bacaya uzanan 
boruların kapakları kapanarak atık gaz geri çevrilir ve temizleme sistemlerinde arıtma tekrarlanır. Fizik 
Mühendisleri Odası’na sunduğumuz ayrıntılı teknik raporumuzda, baca gazlarıyla atılan radyoaktif mad-
delerin düşük değerleri Almanya’da 20 kadar NGS’de yıllarca yapılan ölçümlerin grafiklerinde görülebilir.4

Dünyada büyük ‘yap işlet modeli projeleri’ için her yıl büyük mikarda kredi gerekiyor
Dünyada nükleer santral yapımında ve nükleer teknolojide başı çeken Rosatom’un 350 alt kuruluşu (şir-
keti) bulunuyor. Rosatom, 2020 yılında 3 adedi Rusya’da, 35 adedi de çeşitli ülkelerde olmak üzere, ayni 
zamanda, reaktörler kurmaktadır. Rosatom’un Ukrayna savaşı nedeniyle aşağıda açıklanacak Finlandiya 
örneğinde olduğu gibi, bazı ülkelerin bu projelerden vazgeçmeleri de söz konusu olabilir ve bu Rosatom’u 
olumsuz etkileyebilir.
Öte yandan tüm büyük “yap işlet” projelerinde olduğu gibi, bir nükleer santral projesinde de santrali 
yapan şirket 10-15 yılı geçen yapım boyunca, santralin kurulmasıyla ilgili giderleri karşılayabilmek için, 
bankalardan her yıl birkaç milyar usd kredi almak ve ilerleyen yıllarda bu kredilerin biriken faizlerini 
ve ana para taksitlerini ödemek durumundadır. Eğer Rosatom, Ukrayna savaşı sonucu kısılacak krediler 
nedeniyle, Akkuyu NGS projesinde bu kredileri bulmakta zorlanırsa, santralin tüm sistem ve aletlerinin 
ısmarlanamaması ve bunların yapımlarının zaman zaman durdurulması beklenebilir. Bunun sonucu ola-
rak reaktörlerin yapımlarının zamanında bitirilerek elektrik üretmelerinde uzun yılları kapsayan gecik-
melerin olabileceği düşünülebilir.

Akkuyu NGS yapımında bugünkü durum
29.10.2023 tarihinde elektrik ağına elektrik vermesi planlanan ilk reaktörün (ilk ünitenin), çelik güven-
lik kılıfıyla (Containment) kalın betonarme yapının (binanın) ve yardımcı binalarının, diğer sistemlerin 
bugün Mayıs 2022 ayında, yapımları henüz bitirilmiş değil. Mart 2022’de ancak birincil devre boru hat-
ları kurulabilmiştir.5 Bu durumda, tüm binaların yapımı, sistemlerin, alet gruplarının, boru hatlarının 
kurulması için, reaktör yapımında kazanılan deneyimlere göre, çok uzun süre gerekeceği açıktır. Ayrıca 
tüm reaktör sistemlerinin farklı dallardan gelen uzmanlarca fabrikalarda testlerinin ve sonra da santralde 
yerinde, ilgili uluslararası standartlara (IAEA) göre kalite kontrollerinin, basınç testlerinin yapılması du-
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rumunda (ki bu modern, güvenli bir NGS için zorunludur) birkaç yıllık süre gerekecektir. Reaktörün en az 6 
ay sürecek deneme işletimi de (test işletimi) göz önüne alınırsa, her bir reaktör için 3-5 yıl arasında gecikme 
olabileceği ve 29 Ekim 2023’de elektrik ağına (şebekeye) elektrik vermesi öngörülen ilk reaktörün bu tarih-
te elektrik üretebilecek durumda olamayacağı, dünyadaki benzer reaktörlerin yapımındaki deneyimlerden 
kestirilebilir. Öte yandan Akkuyu NGS elektriğinin verileceği elektrik ağının ve trafoların hazır olduğuyla ya 
da yapımlarının sürdüğüyle ilgili herhangi bir resmi açıklama da, izleyebildiğimiz kadarıyla, yapılmış değil.
Aşağıdaki Finlandiya örneği Akkuyu’daki duruma ışık tutabilir.

Finlandiya, Rusya Rosatom şirketine yaptırmakta olduğu 6. nükleer reaktörden vazgeçti
Finlandiya Fennovoioma şirketi, Rosatom’un yapımına başladığı 1200 MW’lık reaktör projesini Ukrayna 
savaşı nedeniyle bitiremeyeceğini ve zaten bu reaktörün devasa reaktör basınç kabının Ukrayna’daki bir 
tesiste yapımının planlandığını ve bu tesisi ise Rusya‘nın geçen aylarda bombalayarak kısmen kullanılamaz 
duruma getirdiği olumsuz gerekçeleriyle, bu projeyi durdurduğunu Rosatom’a 2 Mayıs 2022’de bildirdi.6 
Fenovoima başlanan bu proje için 600-700 milyon usd harcamıştı. Finlandiya/Fenovoima, bu reaktörü Ak-
kuyu’nun aksine, kendi parasıyla 7,5 milyar Avro’ya kurduracaktı. Rosatom, Finlandiya’nın projeyi durdur-
masını kabul etmeyerek, kontrata göre zarar, ziyan talep edeceğini bildirdi.6

Sonuç
Değil Ukrayna savaşının olumsuz etkileri nedeniyle Akkuyu reaktörlerinin planlanan tarihlerde gerçekleş-
mesindeki gecikmeler, savaşın etkisi hiç olmasa bile, bugün Akkuyu NGS projesinde Rosatom’un açıkladığı 
aşama gözönüne alındığında7, ilgili uluslararası (IAEA) standartlara göre kalite kontrollerinin yapılması 
durumunda ve reaktörün en azından 6 ay sürecek test işletimi de yapıldıktan sonra, ilk reaktörün 29 Ekim 
2023 tarihinde elektrik ağına elektrik vermesi olası görülmüyor.
Akkuyu nükleer reaktörlerinin hangi tarihlerde bitirilip, devreye elektrik verebileceklerinin işaretlerini, 
önümüzdeki aylar ve 2023 yılındaki gelişmeler gösterecektir.

KAYNAKLAR

1) Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Sayın Fatih Dönmez ile Aralık 2021’de yapılan CNN TV açık oturu-
mu, ilgili video.
2) https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji- elektrik#:~:text=T%C3%BCrkiye%20elektrik%20enerji-
si%20t%C3%BCketimi%202021,5% 20milyar%20kWh%20olarak%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fmi%-
C5%9Ftir.
3) Akkuyu reaktörlerinin toplam elektrik tüketimine katkısı, Bilim ve Gelecek, Fizik Y. Müh. Dr. Yüksel 
Atakan (radyasyonyatakan.com)
4) Ülkemizde Kurulacak Nükleer Santralların Radyasyon Güvenliğiyle İlgili Öneriler, Fizik Y. Müh. Dr. 
Yüksel Atakan (radyasyonyatakan.com
5) haberleri Akkuyu Nükleer A.Ş. 21.03.2022 Akkuyu NGS’nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlan-
dı. İlk reaktörde birincil devre boru hatlarının yerleştirilmesi.
6) Rosatom unit seeks compensation from Finnish group on ditching nuclear power plant contract, 
Euronews
7) www.akkuyu.com

Not: Bu yazı, Bilim ve Gelecek dergisinin Haziran 2022 sayısında yayımlanmıştır.

http://www.akkuyu.com/
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Güneş panellerini susuz temizleme teknikleri, güneş tarlaların-
da uygulanabilir mi?

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

Güneş panellerinin cam yüzeylerinde zamanla biriken tozun, güneş ışınlarını soğurması sonucu, panellerin 
elektrik üretim verimini düşürdüğü ve panellerin yılda bir kaç kez suyla yıkanarak temizlenmesi gerektiği 
biliniyor. Her bir panel için, her temizlemede 1-2 litre su gerekiyor. Bu, 200 MW’lık bir Güneş Tarlaları 
(GT)‘daki 1 milyon kadar panel için 1-2 milyon litre ya da 1000-2000 ton su demek. Su ise, her yerde bulun-
madığından GT işletenler sorun yaşıyorlar.
Bilim dünyasında bu soruna çözüm bulmak için panelleri otomatik olarak susuz temizleme yolları çeşit-
li yöntemlerle araştırılıyor. Bu konuda: elektrostatik‚ ultrasonik ve vibrasyon susuz temizleme yöntemle-
ri bulunuyor. Bunlara Bilim ve Gelecek dergisinin Mayıs 2022 sayısındaki “Doğu’da 5000 MW’lık Güneş 
Santralleri Kurulabilmesi İçin Neler Yapılmalı?” başlıklı yazımızda da değinmiştik. Tüm bu yeni teknikler, 
henüz laboratuvar araştırmaları aşamasında olup, çok büyük arazileri kaplayan GT’da uygulanıp uygulana-
mayacakları ve uygulamada ne gibi sorunlar çıkacağı da belirsiz. Özellikle elektrostatik teknikte kullanılan 
Alüminyum Çinko Oksit plakanın fiyatının, panel fiyatından daha fazla olacağı ve her panele uygulanan 
10.000 Volt’luk yüksek voltajın, hem ek aletler gerektireceği, hem de ileride yaşam tehlikesi yaratabileceği 
düşünülerek, bunun henüz araştırılmadığı da ileri sürülüyor.1
Bizce tüm bunlardan daha da önemlisi, GT’da birkaç milyon sayıdaki panelde bu sistemin, panellerin işle-
tim süresi olan 25 yıl boyunca, yaz, kış aşırı hava koşullarında bakımlı olarak nasıl hazır ya da işler durumda 
tutulabileceği ve gerektiğinde otomatik olarak çalıştırılabileceğidir?*
Örneğin 200 MW’lık bir kurulu güçteki GPT’na 200 Watt’lık 1 milyon adet panel gerekecektir. 1000 MW 
kurulu güçteki GT için ise Konya Karapınar güneş santrali örneğini alırsak, 285 Watt’lık panellerden 3,5 
milyon adet gerekecek ve bunlar 20 km2’lik çok geniş bir alana (örneğin 3 km x 7 km kadar bir alan) yayıl-
mış olacaklardır.3
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25 yıl boyunca yılda birkaç kez kullanılacak bu sistemdeki birkaç milyon panel yüzeylerine ve altlarına 
eklenecek elektrodlar / panel tarama kolları, motorlar, voltaj kaynakları ve diğer parçaları sorunsuz oto-
matik çalıştırabilmekle ilgili bakım ve onarım için ek iş gücü ve elektrik gerekecektir. Panellere eklenecek 
bu sistemin, panellerin maliyetini artıracağı da açıktır. Ayrıca zaman zaman onarım ve yenileme de dü-
şünülürse, 25 yıl sürebilecek bu ek maliyeti ve işletme giderlerini, panelleri üretenlerin de, güneş tarlasını 
işletenlerin de istemeyecekleri ve hatta “paneller tozlanırlarsa tozlansınlar, arada yıkarız, yıkayamazsak 
tozlu panellerle elektrik üretimindeki kaybımızı, tozdan arındırmakla ilgili tekniklere ödeyeceğimiz ek 
giderlerden tasarrufla karşılarız” şeklinde düşünen işletmeciler de olabilecektir.

Sonuç
Laboratuvarda prototip olarak çalışan bir sistem, ancak geniş güneş panel tarlalarının durumu da göz 
önüne alınıp getirisi ve götürüsü hesaplanarak uygulanabiliyorsa işe yarayacaktır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, tüm susuz temizleme tekniklerinin birkaç milyon panelde 25 yıllık sürede, 
her yıl, birkaç kez otomatik işleyebilmesi çok sorunlu görünüyor. Umarız bu sorunlar ileride aşılabilir, 
ama nasıl?
(*) Sorunun büyüklüğünü gözler önüne sermek için bir örnek verelim: 10 arabası olan bir şirket yıl bo-
yunca bunların cam sileceklerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir sorun yaşamaz. Ancak 
10 bin, 100 bin hatta 3 milyon adet arabası park yerinde bekleyen bir şirket, bunların sileceklerinin bile 
kontrolünde, bakım ve onarımında büyük sorunlar yaşar ve tek tek kontrolleri yapamaz. Kaldı ki cam 
sileceklerinin ve diğer parçaların bir çoğunun, yazları aşırı sıcak güneşli günlerde ya da kışları çok soğuk 
hava koşullarında bozulabilecekleri ve bunların birkaç yıl sonra onarılması gerekeceği de beklenir. Hele 
GT’daki bir kaç milyon panelle ilgili denetim, bakım ve onarım işleri 25 yıl sürecekse ve sistem ara ara 
otomatik olarak tozdan arındırmak amacıyla kullanılacaksa!

KAYNAKLAR

1) Solar cells kept clean of dust and dirt with electrostatic wipe down | Research | Chemistry World.
2) Y. Atakan, 5.000 MW’lık Güneş Santralleri Kurulabilmesi İçin Neler Yapılmalı?, Bilim ve Gelecek, Ma-
yıs 2022 sayısı.
3) www.radyasyonyatakan.com , 3. Bölüm, Konya Karapınar Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimiyle ilgili 
yazılar.

Not: Bu yazı, Bilim ve Gelecek dergisinin Haziran 2022 sayısında yayımlanmıştır.



21Mayıs-Haziran 2022

Alternatif Baz Yüklü Karbonsuz Nükleer Elektrik Santralleri Ge-
liştirilmesi Süreci Kapsamında Nükleer Yakıt Olarak Toryum Ele-

menti Kullanımı ve Tüketimi
Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi

Fizik Mühendisleri Odası FMO (canguzel.taner@gmail.com)

Dünyada vuku bulan uluslararası olumsuz gelişmeler doğrultusunda global enerji arz güvenliği 
temini önlemleri yönünde doğa dostu alternatif enerji kaynakları önem kazanmaktadır. Küre-
sel enerji darboğazı ve çıkmazı içerisine düşmemek için ülkeler, özellikle dünya karbonsuzlaştır-
ma teknolojileri kapsamında çalışmalar yürüterek global fosil yakıtlar bağımlılığının azaltılması 
planları ve programları yapmaktadır. Geliştirilmesi beklenen global nükleer enerji teknikleri ara-
sında ise temel yük kaynağı toryum kökenli karbonsuz nükleer güç santralleri NGS reaktörleri 
kompleksleri dikkat çekmektedir. Toryum yakıtlı nükleer elektrik tesisleri türleri arasında olan su 
gerektirmeyen ve kurak bölgelere kurulabilen aynı zamanda nükleer yakıt erimesi kazaları riski 
ve tehlikesi düşük olan iklim dostu toryum kaynaklı dördüncü nesil ergimiş tuz reaktörleri - ETR 
(Molten Salt Reactors - MSR) üniteleri kurulması araştırma – geliştirme Ar – Ge faaliyetleri giderek 
artmaktadır. Küresel nükleer elektrik üretimi teknolojileri açısından ehemmiyet kazanan toryum 
elementinin olumlu ve olumsuz yönleri bu yazıda incelenmektedir. 

Toryum; demir ve uranyum gibi doğanın temel elementleri arasında sayılmaktadır. Toryum elementi, uran-
yuma benzer biçimde kimyasal özellikler ve fiziksel nitelikler içermektedir. Bu bağlamda toryum, günümüz 
iklim dostu karbonsuz yeni nesil nükleer güç santralleri NGS reaktörleri elektrik üretimleri için önemli bir 
alternatif inovatif nükleer enerji kaynağı geliştirilmesi çalışmalarına dahil olmaktadır. Toryum, kendi kendi-
ne bölünebilir bir element olmayıp enerji de üretmemektedir. Ancak, nötronlar ile ışınlanması durumunda 
toryum, nükleer kimyasal tepkimeler sayesinde bir dizi nükleer zincir reaksiyonları serisine uğramaktadır. 
Nükleer zincir tepkimeleri serisi sonrası meydana gelen uranyum-233 (U-233) izotopu ise parçalanarak 
nötron absorblaması ve soğurması ile birlikte karbonsuz nükleer enerji üretimi gerçekleştirmektedir. Böyle-
ce toryum, fisyon haline geçmeye hazır üretken (fertil) element vasfını taşımaktadır. Uranyum-233 (U-233) 
de fisil, bir başka deyimle, bölünebilir bir element şeklinde tanımlanmaktadır. Karbonsuz temel yük kaynağı 
yeni kuşak nükleer güç santralleri NGS kompleksleri Toryum – Uranyum (Th - U) nükleer yakıt çevrimi 
çerçevesinde işletilmektedir. Halen ve gelecek karbonsuz yeni nesil nükleer elektrik reaktörleri, zenginleş-
tirilmiş uranyum (U-235) yakıtları ya da Uranyum  - Plutonyum çevrimi içinde yer alan plutonyum-239 
(Pu-239) yakıtları kullanmaktadır. Sadece çok az sayıdaki karbonsuz yenilikçi nükleer güç kompleksi içinde 
toryum yakıtı yer almaktadır. Halihazır ve egzotik nükleer enerji tasarımı modelleri ise teorik olarak toryum 
elementi seçeneğini inovatif nükleer yakıt dizaynları kapsamına dahil etmektedir. Toryum – Uranyum (Th 
- U) nükleer yakıt döngüsü; Uranyum – Plutonyum  (U - Pu) nükleer yakıt çevrimi seçimine göre bazı şa-
şırtıcı kapasiteler, nitelikler ve özelliklere sahip bir konumdadır. Ancak, söz konusu toryumlu nükleer yakıt 
seçeneğinin de dezavantajları ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. 

Gelecek vadeden inovasyona dayalı evrimsel nükleer enerji tesisi reaktörleri işletilmesi yönünde ulusal 
elektrik üretimi gereksinimleri çok yüksek olan Çin ve Hindistan’da uranyum madeni kaynakları ve yatak-



22 E-Bülten

larına kıyasla önemli miktarlarda geniş toryum madeni rezervi sahaları keşfedilmiştir. Böylece, gelişmekte 
olan her iki ülkede de karbonsuz temel enerji kaynağı toryum yakıtlı nükleer güç santralleri NGS üniteleri 
kurulması projeleri ve yatırımları popüler hale gelmektedir.  

İçerisinde radyoaktivite içerikli toryum elementi bulunan ve iyonlaştırıcı radyasyonlar ile parlayan radyo-
aktif silahı geçmişte bir savaşçının kullanması aşağıdaki resimde temsili olarak canlandırılmaktadır.  

Toryum yakıt çevrimleri, hızlı üretken reaktörler (Fast Breeder Reactors - FBR) yerine yavaş nötron üret-
ken reaktörler kurulması çalışmalarına olanak tanımaktadır. Klasik yavaş nötron tipi reaktörler kapsa-
mında kullanılan nükleer yakıt içinde soğurulan nötron sayıları çok daha fazla miktarlara erişmektedir. 
Nükleer yakıtın tekrar işlenmesi halinde ise nükleer reaktör ünitelerinin reaktiflik ya da tepkisellik ko-
numunun artırılması yönünde ilave zenginleştirilmiş uranyum-235 (U-235) nükleer yakıt ikmali yapıl-
maksızın karbonsuz nükleer güç tesisi çalışmalarını sürdürmektedir. Böylece, hızlı üretken reaktör komp-
lekslerinin karmaşık nükleer yakıt üretimleri proseslerine ihtiyaç duyulmaksızın küresel nükleer yakıt 
miktarlarının yaklaşık iki kat bir büyüklüğe ulaşması da sağlanmaktadır. Bu bağlamda termal üretkenlik 
açısından ise iklim dostu karbonsuz dördüncü nesil eritilmiş tuz reaktörleri ETR (Molten Salt Reactors - 
MSR) kompleksleri küresel boyutta rağbet görmektedir. Toryum - Uranyum (Th - U) döngüsü kapsamında 
uranyum-238 (U-238) ışınlanmamakta olup, bu nedenle uranyumdan daha büyük olan plutonyum, ame-
risyum ve küryum gibi uranyum ötesi transuranyum atomları meydana gelmemektedir. Transuranyum 
elementleri yüksek aktiviteli uzun yarı ömürlü nükleer atıklar oluşturdukları için küresel radyoaktif atık 
yönetimi perspektifleri açısından global insan sağlığı tehlikesi ve çevre güvenliği riski teşkil etmektedir. 
Toryum - Uranyum (Th - U) çevrimi nükleer atıkları, 10000 yıl süresi boyunca çok daha kısa yarı ömürlü 
radyoaktif atıklar düzeyinde yer almaktadır. Diğer taraftan, küresel toryum rezervleri, global uranyum 
yatakları ve kaynaklarına nazaran oldukça bol bir seviyede bulunmaktadır. Örneğin, yer kabuğunda keş-
fedilen toryum konsantrasyonu %0.0006 iken uranyum konsantrasyonu ise 0.00018 mertebesindedir. Bir 
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başka deyimle, global toryum kaynakları, küresel uranyum rezervleri miktarlarına nazaran üç kat daha fazla 
bir konumdadır. 

Karbondioksit emisyonları olmayan baz yüklü eritilmiş tuz reaktörü ETR (Molten Salt Reactors - MSR) kal-
bi şeması aşağıdaki resimde görüntülenmektedir. 

Toryum yakıtlı nükleer reaktör ünitelerinin dezavantajları aşağıda sıralanmaktadır.

(1)  Teknolojik yönden nükleer enerji mühendisleri ve nükleer reaktör operatörleri yeterli bir toryum yakıtlı 
reaktör işletilmesi deneyimine sahip değildir. Nükleer endüstri, diğer bir deyişle, nükleer yakıt sanayi epeyce 
muhafazakar olup, toryumun en büyük sorunu ise özellikle nükleer reaktör işletme tecrübesi noksanlığın-
dan kaynaklanmaktadır. Finansal ve mali ortam koşulları tehlikeye girdiği zaman toryum için klasik norm-
lar ve geleneksel görüşlerin değiştirilmesi de zor sayılmaktadır. 

(2) Toryum yakıtı hazırlanması için zorlu bir süreç icap etmektedir. Örneğin, konvansiyonel uranyum diok-
site göre toryum dioksit daha yüksek sıcaklık olan 550ºC
düzeyinde erimektedir. Böylece, çok yüksek sıcaklıkta son derece kaliteli nükleer yakıt üretilmesi gerek-
mektedir. Toryumun kolayca reaksiyonlara girmemesi ise kimyasal prosesleri zor bir duruma sokmaktadır.

(3)  Işınlanmış toryum kısa bir periyot için çok daha tehlikeli ve riskli radyoaktif madde haline dönüşmekte-
dir. Toryum – Uranyum (Th – U) döngüsü kapsamında üretilen uranyum-232 (U-232), 2.6 MeV gama ener-
jili talyum-208 (Tl-208) radyoizotopuna bozunmaktadır. Ayrıca, ortaya çıkan bizmut-212 (Bi-212) izotopu 
da çeşitli problemler yaratmaktadır. Nükleer tepkimeler ve nükleer kimyasal reaksiyonlar neticesi oluşan 
gama ışınlarının zırhlanması da çok zor olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu açıdan değerlendirildiği 
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takdirde tüketilmiş toryum yakıtının yönetimi ve yeniden prosese dahil edilmesi işlemleri maliyetleri ise 
yüksek düzeyde seyretmektedir.  

(4)  Öte yandan toryum; uranyum – plutonyum çevrimleri ile kıyaslandığında Birleşmiş Milletler BM Nük-
leer Silahsızlanma (United Nations UN Nuclear Non Proliferation Treaty - NPT) Anlaşması hükümlerine 
göre küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi çerçevesinde genellikle olumlu kabul edilmekte-
dir. Örneğin, olası atom bombası üretilmesi ve muhtemel nükleer silah yapımı bağlamında plutonyumun 
kimyasal olarak nükleer atıklardan ayrıştırılması da mümkün görülmektedir. Plutonyum elementinden 
nükleer bomba üretilmesi çalışmalarından kaçınılması için toryum döngüleri son derece üstün bir nitelik 
ve özellik taşımaktadır. 

Sonuçta, yukarıda üstünlükleri ve olumsuz yanları kısaca anlatılan toryum elementinin mevcut sorunları-
nın çözülmesi için küresel iklim dostu toryum yakıtlı nükleer güç santralleri NGS reaktörleri geliştirilmesi 
yönünde global araştırma-geliştirme Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi yoğun biçimde sürdürülmektedir.

Kaynaklar: 
-Yeni Nesil Nükleer Güç Reaktörleri, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri 
 Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2006.
-Nükleer Güç Santralleri Gelişiminde Nükleer Emniyet ve Nükleer Güvenlik, Ahmet
 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2008.
-Global Karbonsuz Toryum Yakıtlı Nükleer Güç Santralleri Elektrik Üretimi için Çin ve 
 Hindistan’da Yürütülen Araştırma Geliştirme ARGE Faaliyetleri, Ahmet Cangüzel 
Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.
-Dünya Toryum Rezervleri ile Küresel Karbonsuz Toryum Kaynaklı Nükleer Elektrik 
 Reaktörleri Geliştirilmesi için Yapılan Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar, Ahmet 
 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.
-Karbonsuz Hızlı Nükleer Santraller veya Hızlı Üretken Reaktörler ile Baz Yüklü 
 Küçük Modüler Nükleer Güç Reaktörleri (SMR) Yatırımları Projeksiyonları, Ahmet
 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2019.
-Temel Güç Kaynakları Karbonsuz Mini Nükleer Elektrik Reaktörleri ve Global 
 Nükleer Yakıt Erimesi Kazaları Karşısındaki Teknolojik Üstünlükleri, Ahmet 
 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2020.
-Microsoft Şirketi Kurucusu ve Dünyanın Önde Gelen Girişimcisi Bill Gates’in Temel 
 Enerji Kaynağı Karbonsuz Nükleer Güç Santrali NGS Yatırımları, Ahmet Cangüzel 
 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2021. 
-Küresel İnovatif Nükleer Güç Sanayi Gelişmeleri Doğrultusunda Uluslararası Atom 
 Enerjisi Ajansı UAEA 2050 Nükleer Elektrik Üretimi Projeksiyonları, Ahmet Cangüzel
 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2021.
-Çin Karbonsuz Toryum Yakıtlı Dördüncü Nesil Ergimiş Tuz Santralleri ETS 
 Kompleksleri Kurulması ve Ticari Nükleer Güç Üretimi Başlatılması Planları, Ahmet
 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2021.
-Thorium As Nuclear Fuel, whatisnuclear.com internet yayını, 2022. 

Fizik Mühendisleri Odası FMO Resmi İnternet Sitesi:
www.fmo.org.tr/_yayinlar/faydali-bilgiler

https://www.fmo.org.tr/faydali-bilgiler/
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TMMOB’ DEN HABERLER

1 MAYIS 2022 ALANLARDA COŞKUYLA KUTLANDI

01.05.2022

Emekçiler sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için 1 
Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde tüm 
Türkiye’de alanlardaydı. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin KORAMAZ İstanbul 1 Mayıs alanında 
kürsüden söyle seslendi:

1 MAYIS 2022 ALANLARDA COŞKUYLA KUT-
LANDI | www.tmmob.org.tr

BU ÜLKENİN HARCINDA MÜHENDİS, MİMAR VE 
ŞEHİR PLANCILARININ EMEĞİ VAR EK GÖSTERGE 
HAKKIMIZ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde sür-
dürülen “Ek Gösterge Komisyonu”nun üçüncü top-
lantısı öncesinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz tarafından 9 Mayıs 2022 tarihinde bir 
basın açıklaması yapılarak kamuda çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının ek göstergelerinin yük-
seltilmesi ve insanca yaşanacak bir ücret talebimiz bir 
kez daha dile getirildi.
BU ÜLKENİN HARCINDA MÜHENDİS, MİMAR 
VE ŞEHİR PLANCILARININ EMEĞİ VAR EK GÖS-
TERGE HAKKIMIZ! | www.tmmob.org.tr

DİSK, KESK, TMMOB, BURSA TABİP ODASI, TÜM-
TİS BURSA BİLEŞENLERİ: SOMA’YI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ... SOMA FACİASI MADEN 
FELAKETİ OLDUĞU KADAR AYNI ZAMANDA BİR 
HUKUK FELAKETİDİR

DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip Odası, TÜMTİS 
Bursa Bileşenleri 13 Mayıs 2022 tarihinde Soma Fa-
ciasının yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması 
yaptılar.

https://www.tmmob.org.tr/icerik/1-mayis-2022-alanlarda-coskuyla-kutlandi
https://www.tmmob.org.tr/icerik/1-mayis-2022-alanlarda-coskuyla-kutlandi
https://www.tmmob.org.tr/icerik/bu-ulkenin-harcinda-muhendis-mimar-ve-sehir-plancilarinin-emegi-var-ek-gosterge-hakkimiz
https://www.tmmob.org.tr/icerik/bu-ulkenin-harcinda-muhendis-mimar-ve-sehir-plancilarinin-emegi-var-ek-gosterge-hakkimiz
https://www.tmmob.org.tr/icerik/bu-ulkenin-harcinda-muhendis-mimar-ve-sehir-plancilarinin-emegi-var-ek-gosterge-hakkimiz
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TMMOB 46. DÖNEM DANIŞMA KURULU TOP-
LANTISI BAŞLADI

14.05.2022

TMMOB 46. Dönem Danışma Kurulu Toplantısı 14 
Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da “TMMOB çalışma-
ları ve Gezi Davasında verilen cezalar” gündemiyle 
başladı.

TMMOB 46. DÖNEM DANIŞMA KURULU TOP-
LANTISI BAŞLADI | www.tmmob.org.tr

TMMOB ÜLKE ÇAPINDA SOKAĞA ÇIKIYOR

15.05.2022

TMMOB, 14 Mayıs tarihinde Ankara’da gerçekleştir-
diği Danışma Kurulu’nun ardından “Gezi’ye, Eme-
ğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!” sloganıyla 
16-22 Mayıs haftası tüm illerde eylemler yapacak. 
İllerde gerçekleştirilecek eylemlere TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberinde 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanla-
rından oluşan heyet katılacak.

TMMOB ÜLKE ÇAPINDA SOKAĞA ÇIKIYOR | 
www.tmmob.org.tr

TMMOB SAYMANI VE ODA SAYMAN ÜYELERİ 
ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18.05.2022

TMMOB Saymanı ve Oda Sayman Üyeleri Ortak 
Toplantısı 18 Mayıs 2022 tarihinde çevirimiçi olarak 
gerçekleştirildi.
Toplantıya TMMOB Saymanı Ülkü Karaalioğlu, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Özgür Uğur 
(BMO), Miray Dokurer (ÇMO), Hasan Can KARA-
KUŞ(FMO), Jale Alel (İMO) katıldı.

https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-46-donem-danisma-kurulu-toplantisi-basladi
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-46-donem-danisma-kurulu-toplantisi-basladi
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ulke-capinda-sokaga-cikiyor
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ulke-capinda-sokaga-cikiyor
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “KİMSE DOKUNAMAZ 
SUÇSUZLUĞUMUZA”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 20 
Mayıs 2022 tarihli BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde, 
Gezi Davası’nda verilen hapis kararı ve iktidarın yargı 
eliyle toplumu kontrol altına alma girişimleri üzerine 
yazdı.

EMİN KORAMAZ YAZDI: “KİMSE DOKUNAMAZ 
SUÇSUZLUĞUMUZA” | www.tmmob.org.tr

OĞUZ GÜNDOĞDU’YU KAYBETTİK

27.05.2022

İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Jeofizik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube kurucusu, uzun yıl-
lar Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve 2. Başkanı, TMMOB 36, 37, 38 
ve 40. Dönemleri Yönetim Kurulu Üyesi ve TMMOB 
37 ve 38. Dönemleri Yönetim Kurulu 2. Başkanı gö-
revlerini üstlenen Oğuz Gündoğdu’yu kaybetmenin 
derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, dostlarına ve 
TMMOB camiasına başsağlığı diliyoruz.

TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI

26.05.2022

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 47. Olağan 
Genel Kurulu, davetli konuklarımızın ve Birliğimize 
bağlı 24 Odamızdan seçilen delegelerin katılımıyla 
26 Mayıs 2022 tarihinde Kocatepe Kültür Merkez’in-
de başladı.

TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI | 
www.tmmob.org.tr

https://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-kimse-dokunamaz-sucsuzlugumuza
https://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-kimse-dokunamaz-sucsuzlugumuza
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-47-donem-yonetim-kurulu-ilk-toplantisini-gerceklestirdi
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-47-donem-yonetim-kurulu-ilk-toplantisini-gerceklestirdi
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TMMOB 47. DÖNEM YÖNETİM KURULU İLK TOP-
LANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

04.06.2022

TMMOB 47. Dönem Yönetim Kurulu 4 Haziran 
2022 tarihinde ilk toplantısını TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirerek 
Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı. Emin Kora-
maz oy birliği ile yeniden TMMOB Yönetim Kurulu 
başkanı seçildi.

TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

06.06.2022

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin 26-29 
Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 47. Olağan Ge-
nel Kurulu’nda alınan kararlara www.tmmob.org ad-
resinden ulaşabilirsiniz.

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!
23.06.2022

İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline ilişkin 23 Haziran 
2022 tarihinde Danıştay’da görülen dava öncesinde 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından Danıştay 
önünde basın açıklaması yapıldı.
TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ YAŞATIR! | www.tmmob.org.tr

EMİN KORAMAZ YAZDI: “KAHROLSUN İSTİBDAT”

25.06.2022
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
25Haziran 2022 tarihli BirGün Gazetesi’ndeki köşe-
sinde, Meclis gündemine getirilen “Sansür Yasası” 
üzerine yazdı.
KAHROLSUN İSTİBDAT
EMİN KORAMAZ YAZDI: “KAHROLSUN İSTİB-
DAT” | www.tmmob.org.tr

https://www.tmmob.org.tr
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-kadin-calisma-grubu-istanbul-sozlesmesi-yasatir
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-kadin-calisma-grubu-istanbul-sozlesmesi-yasatir
https://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-kahrolsun-istibdat
https://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-kahrolsun-istibdat
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