
FİZİK VE EKOLOJİ 

NURDENİ DENİZ  

FİZİK MÜHENDİSİ 

ŞİRKET ORTAĞI/MÜDÜR 



 Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun 

olduktan sonra sırası ile  MKEK Mühimmat fabrikasında, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının  Standartlar Genel 

Müdürlüğünde,Patent Enstitüsünde ve Çevre Bakanlığında  

çalıştım.Çevre Bakanlığında Enerji,Madencilik,Sanayi 

yatırımları ÇED Şube Müdürü olarak çalışırken  Ankara İl 

Çevre Müdürlüğünü kurmak üzere görevlendirildim ve bir süre 

İl Müdürü olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılarak  AY-MEL 

Çev.Müh. şirketini  kurdum. Halen çevre sektöründe 

çalışmaya devam etmekteyim.  



FİZİK MÜHENDİSLİĞİNİN 

ÇEVRE SEKTÖRÜNDEKİ YERİ 



 Dünyada ve dolayısı ile ülkemizdeki  

sosyal, ekonomik ve politik gelişmeler 

sadece insanların yaşam kalitesini  

etkilemekle kalmayıp tüm meslek 

alanlarını da etkileyerek kendisini 

yenilemeye yönlendirmektedir.  

 Çevre problemlerinin giderek artması, 

çeşitlenmesi ise artık sosyal, 

ekonomik ve politik gelişmelerin 

temelini oluşturmaktadır ki çevre 

bugünlerde yaşadığımız toplumsal 

olayların ateşlenmesinde kıvılcım 

etkisi yapmıştır.  



 Dünyada artık ekonomik ve sosyal kalkınma faaliyetleri ile 

birlikte ortaya çıkan, çevre ve insan sağlığını tehdit edici etkileri 

nitelik ve nicelik olarak en aza indiren ve doğal kaynakları en 

verimli şekilde kullanarak bunları sürdürülebilir kılan teknolojiler  

tercih edilmektedir. 

 



SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
 Önceki yıllarda çevrenin hoyratça kullanılacak kadar geniş taşıma 

kapasitesine sahip olduğu düşünülürken son yıllarda yaşanan küresel  

çevresel sorunları ve doğal kaynak sıkıntılarının baş göstermesi ile   çevrenin 

de zamanla kirlenerek tükenebileceği bir kaynak  olduğu  ve bu kaynağın 

kullanımının da  bir maliyet gerektirdiği ortaya çıkmış ve 1972 yılında 

Stockholm‘de düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansında  ‘’Sürdürülebilir 

Kalkınma ‘’ilke olarak benimsenmiştir. 

 Ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel unsuru kapsayan 

sürdürülebilir  kalkınma anlayışında çevre boyutu doğal, ekonomik, beşeri her  

alanda   bir bileşen olarak ele alınmaktadır. 



Yaşamın sürdürülebilirliği için  kalkınma faaliyetlerinin, 

ekosistemin taşıma kapasitesine  göre sınırlandırılması 

gerekmtektedir. Bu amaçla, yenilenebilir kaynakların kullanımının  

yaygınlaştırılması, yenilenemez kaynakların kullanımının ise 

azaltılması, atmosferde yaratılan emisyonun doğal ortamların 

taşıma kapasitesiyle sınırlandırılması ve riskli teknolojilerin 

mümkün olduğunca azaltılması gerekmektedir.  



ÇEVRE KANUNU 

1983 yılında yayınlanan  Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile  

çeşitli,çok boyutlu ve karmaşık çevre sorunları yaratan hemen her 

sektörel faaliyet yasal olarak kontrol altına alınmıştır. Her ne kadar 

yasalarla çözülmeye çalışılsa da çevresel hedeflere ulaşmanın 

yolu, teknolojik ve ekonomik sorunların çözülmesi, çevre eğitimi, 

yasal çerçeve içerisinde örgütlenme ve disiplinli bir denetimi  

zorunlu kılmaktadır.  



20.Yüzyılda bölgesel bir problem olmaktan çıkıp küresel boyutlara ulaşan 

çevre kirliliği fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısından dolayı bir çok 

disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmiş ve kirliliği önleyici çevre dostu 

teknolojilerinin araştırılması ve pazarlanması yeni bir sektörün 

doğmasına neden olmuştur.  

 

Ekolojik çalışmalarda  sayısal metotların  

kullanılmaya başlanması  ekolojinin 

matematiksel cephesinin önem 

kazanmasını sağlamış, dolayısı ile 

matematiksel metotlar yanında fizik ve 

kimyasal prensipler de ekolojide tatbik 

edilmeye başlanmıştır. 

 



Sektör olarak çevre tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de en hızlı büyüyen 

sektörlerden birisi olma yolundadır. 

Sektör   danışmanlık, planlama, 

projelendirme, taahhüt, kimyasal, 

ekipman, malzeme tedariki  gibi  

konularda  hizmet verme şeklinde 

gelişmektedir.  

 



Çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek  denetime 

tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin takibi  Bakanlık 

tarafından verilen Yetki Belgeleri  ile belgelendirilmiş firmalar 

tarafından yapılmaktadır.  

•ÇED Raporu Hazırlama 

•Çevre Danışmanlık Hizmeti, 

•Ölçüm Laboratuarları 



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME 

(ÇED) 

Kirlenmiş bir çevrenin  sonradan temizlenmesi  için alınacak 

tedbirlerin  maliyetinden çok daha fazla olması  ve  çevreyi 

bütünüyle eski haline getirmenin  imkansız olması nedeni ile 

günümüzde çevre problemlerinin çözümünde  kirlilik 

oluştuktan sonra  tedbir almak yerine ‘’Önceden tahmin eden 

ve önleyen korumacı çevre politikaları ‘’ benimsenmektedir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) korumacı çevre 

politikalar arasında dünyada en etkin ve yaygın olarak 

kullanılan bir çevre yönetim ve denetleme aracıdır.  



Bir faaliyetin yapılıp yapılamayacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından verilecek ÇED Kararı ile belirlenir. ÇED Kararı, 

Yeterlik Belgesine sahip firmalar tarafından faaliyet in çevresel 

etkilerini  ve alınacak önlemlerini içerecek şekilde hazırlanan  

ÇED Raporunun ilgili kurumlardan oluşturulan komisyon 

toplantılarında incelenmesinden ve faaliyet yerinde yapılan 

halkın katılım toplantısında halkın görüşlerinin alınmasından 

sonra verilir.   



ÇED Raporlarının hazırlanması çalışmaları öncelikle prosesin , 

kullanılacak teknolojinin  çok iyi özümsenmesi ve  çevrenin mevcut 

durumunun belirlenmesi ile başlamaktadır. Daha sonra faaliyetin  

inşaat ve işletme aşamalarında emisyon, atık su, atık miktarları, 

vibrasyon, gürültü gibi kirlilik yükleri sayısal dağılım modellemeleri 

kullanılarak, ölçüm ve analizler yapılarak belirlenir ve daha sonra 

da oluşacak kirliliğe karşı alınması gereken  önlemler  ile 

sonlandırılır. 



          ÇED  
ÇED Olumsuz Kararı verilen 

bir faaliyet kesinlikle 

hayata geçirilemez. Bu 

nedenle işletme 

sahiplerinin her türlü 

teşvik,onay,izin ve 

ruhsattan önce ÇED 

Olumlu Kararını almaları  

zorunludur.  

Planlanan yatırım ile ilgili 

fizibilite çalışmaları  

ÇED 

Planlanan faaliyetin çevresel 

etkilerinin 

belirlenmesi,problemin 

çözümüne yönelik çözüm 

önerileri,prensipler,strateji ve 

politikaların yeterli olup 

olmadığının araştırılması  

ÇED 

OLUMLU 

KARARI 

ÇED 

OLUMSU

Z KARARI 



ÇED RAPORU ÇALIŞMA GRUBU  

 ÇED Raporları,  yönetmelikle  özellikleri belirlenen  Yeterlik 

Belgesine sahip firmalar da çalışan  mühendislik veya mimarlık 

fakülteleri mezunları, fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okul ; 

fizik, kimya, matematik, biyoloji v.s. bölümü mezunları tarafından 

hazırlanmaktadır.  

 Canlı ve çevre ilişkilerini inceleyen ekolojinin  bir çok doğal bilim 

dallarının buluştuğu bir alanı temsil etmesi etmesi nedeni ile çevre 

sektörü bütün disiplinlerin çalışabileceği bir sektördür. Özellikle enerji 

yatırım faaliyetlerinin çevre boyutunun değerlendirilmesinde bir doğa 

bilimi olan fiziğin katkı sağlaması önemlidir. 

 



YATIRIMIN HER AŞAMASINDA ÇEVRE 

Yatırıma başlanması 

İnşaat süresince ÇED Raporunda 

verilen taahhütlere uyulup 

uyulmadığının izlenmesi 

İşletmeye geçilmesi 

Geçici  Faaliyet Belgesinin  

alınması  (6 ay süre için)   

6 ay sonunda çevre izin ve 

lisansının alınması 

Denetim 



 

DANIŞMANLIK HİZMETİ   

Çevre Kanunu uyarınca çevre kirliliğine neden olan  işletmeler 

(emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli 

madde deşarjı ) çevre izni, atıkları toplayan, geri kazanan,  geri 

dönüştüren ve bertaraf edenler ise  çevre lisansı almadan faaliyet 

gösteremezler. İşletmelerin,çevre danışmanı firma aracılığı ile  

çevre yönetim sistemi oluşturarak  çevre izin veya lisans belgesi 

almasından sonra  sürekli olarak yetkilendirilmiş çevre 

danışmanlık firmalarından danışmanlık hizmeti almaları    

gerekmektedir. 



 Çevre danışmanı firmaların sağlaması gereken şartlar ve uyması 

gereken kurallar yönetmelikle belirlenmiş olup çevre danışmanlık 

firmaları bünyelerinde en az üç çevre görevlisi çalıştırmak 

zorundadır.  

 Çevre Görevlisi olabilmek için en az dört yıllık üniversitelerin 

mühendislik (balıkçılık teknolojisi , endüstri , fizik, gıda, hidrojeoloji, 

inşaat, jeoloji, jeofizik,kimya, makine metalurji ve malzeme, maden, 

orman endüstri, su ürünleri, tekstil ve ziraat mühendisliği), fizik, 

kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça 

yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak şartı 

aranmaktadır. 

 



Yatırımcı İçin idari Yaptırımlar 

Çevre mevzuatına uygun faaliyet gösterilmemesi, 

çevre kirliliğini önleyecek tedbirlerin  alınmaması 

halinde  işletmelere oldukça yüksek  idari para 

cezalarının yanı sıra işletmenin faaliyeti de 

önlemler alınıncaya kadar 

durdurulabilinmektedir. 

 

 



ÇED VE ÇEVRE 
GÖREVLİSİ DIŞINDA  

DİĞER ÇALIŞMA  
ALANLARI 



 

KARBON SERTİFİKALANDIRILMASI 

 Sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salımlarını 2012 yılında kadar 1990'daki 

seviyelerinin %5'i oranında azaltmalarını öngören Kyoto Protokolü'nün bir sonucu 

olarak Karbon Ticareti doğmuştur. Karbon nötr olmak isteyen organizasyonlar 

faaliyetleri çerçevesinde atmosfere salınım yaptıkları sera gazlarının karbon ayak 

izlerini ölçerek bu salımlarını azaltmak ve dengelemek için salınım azaltımı 

sağlayan projelerinin  üretmiş olduğu karbon kredilerini satın alırlar.  

 Gönüllü karbon piyasasından yararlanabilecek projeler yenilenebilir enerji projeleri, 

yakıt değişimi (endüstri, ulaşım, yerleşim merkezleri, vs.), atık yönetimi projeleri, 

karbon tutma ve depolama teknolojileri, enerji verimliliği artırma projeleri, gelişmiş 

kömür teknolojileri ile enerji üretimi projeleridir. 

 Karbon ticaretindeki hedef,altın standart sertifikası alarak dünya piyasasında 

bulabildiği en iyi fiyata nakde dönüştürmektir. 

   

 

 

 



ÇEVRESEL ÖLÇÜM 

HİZMETLERİ 
 Faaliyetin çevresel etkilerinin boyutunu belirleyecek  ölçüm ve 

analizler  Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuarlarda 

yapılmaktadır. Laboratuarlarda;emisyon ölçümü,su ve atıksu 

analizleri, çamur, toprak ve sediment analizleri, atık yağ 

analizleri, tehlikeli atık analizi, atık çamur ve toprak 

analizleri,gürültü ölçümleri yapılmaktadır. 

 Fizik Mühendislerinin çalışma alanları daha çok emisyon 

ve gürültü ölçümleri ile ilgilidir. 



Bakanlık tarafından çıkarılan Gürültü Kontrol yönetmeliği  ekinde yer 

alan işletmeler  yönetmelikte yer alan esaslara uygun olarak 

çalıştığını belgeleyebilmek için gürültü ölçümleri yaptırmak,  gürültü 

haritaları ve akustik raporlar hazırlatmak zorundadırlar. 

 

 



Sanayi ve enerji üretim 

tesislerinin faaliyeti sonucu 

atmosfere yayılan is, duman, 

toz, gaz, buhar ve aerosol 

halindeki emisyonların 

yönetmelikte verilen sınır 

değerler içerisinde kalıp 

kalmadığının belirlenmesi için 

işletmelerin baca gazı  

emisyon ölçümlerini  

yaptırmaları ve Uluslar arası 

kabul görmüş bir dağılım 

modeli ile Hava Kirlenmesine 

Katkı Değerini hesaplatmaları  

gerekmektedir.  

 



ATIK GERİ KAZANIM SEKTÖRÜ  

 Atıkların yönetimini en aza indirerek, doğal 

kaynaklara aşırı yüklenmesinin önüne geçilmesi ve 

üretilen atıkların mümkün olan en üst düzeyde geri 

kazanımının sağlanarak, atıkların ekonomiye bir girdi 

olarak dönüştürülmesi tüm dünyada öncelikli bir 

politika hedefi olarak benimsenmektedir. 

 



  Mevcut atık üretim miktarlarını yönetmek için atık 

sahası ve atık-enerji tesisi yönetme ve inşa etme 

tüm dünyada önemli bir sektör haline gelmiştir. 

Dünyada sadece Avrupa’da geri dönüşüm 

sektörünün ulaştığı ekonomik rakam 300 milyar 

Euro’nun üzerindedir. Bugün yine sanayinin 

hammadde girdi ihtiyacının yaklaşık %50’si geri 

dönüşümden sağlanmaktadır.  

 



HER BİRİ AYRI SEKTÖREL FAALİYET KONUSU 

OLAN ATIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER 

 Atıkların Yakılması , 

 Atıkların Düzenli Depolanması, 

 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü, 

 Atık Yağların Kontrolü, 

 Ambalaj Atıklarının Kontrolü, 

 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü, 

 Tıbbi Atıkların Kontrolü, 

 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü, 

 Tehlikeli Atıkların Kontrolü, 

 Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü, 

 Hafriyat Toprağı,İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü, 

 Katı Atıkların Kontrolü, 

 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü, 

 Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü, 



ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ  
 Atıklar ilk önce oluşum kaynağında önlenmeli ve azaltılmalı, tekrar 

kullanılmalı ve geri dönüştürülmelidir.  

 Verimli atıktan enerji üretim tesislerinde bir geri kazanım işlemi 

gerçekleştirilerek  enerji elde edilir. 

 Günümüzde gelişmiş ülkeler özellikle geri dönüşüm teknolojilerini 

kullanarak  birtakım endüstriyel katı atıkları ,arıtma çamurlarını, atık 

gazlaştırma yöntemi ile bertaraf ederek  elektrik ve ısı enerjisi elde 

etmektedirler.  



önleme 

tekrar kullanım 

azaltma 

geri dönüşüm 

enerji geri kazanımı 

bertaraf 

En öncelikli seçenek 

En son seçenek 

ATIK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ 



Atıktan enerji üretim tesisleri, kentsel katı atıkları, endüstriyel ve ticari 

atıkları, arıtma çamurlarını  ve medikal atıkları işleyebilecek şekilde 

tasarlanmaktadır. 

Geri dönüşüm ve atık yeniden kullanımı alanlarında en ileri ülkeler 

arasındaki İsveç, çöp yakma santrallerinde enerji elde etmek üzere  çöp ithal 

etmektedir. 

Ömrünü tamamlayarak atık haline gelen lastikler çöplükleri doldurmak ya da 

yakılarak imha edilmek yerine enerji ve hammadde olarak geri 

kazanılmaktadır.  

 

 



Hayvansal gübreler, organik atıkların yakıt olarak kullanılması 

yöntemiyle enerji üreten santraller, ülkemizde henüz yok denecek kadar 

azdır. Ancak çevreye faydalı etkileri ve biyolojik atıkların ortadan 

kaldırılması noktasında sağladıkları faydalar sebebiyle önümüzdeki 

süreç içerisinde önem kazanmaya başlayacaktır. 

Gelişmeye açık  atık işleme ekipmanları, atık arıtma, toplama, ayırma 

ve işleme teknolojileri sektörü  geniş kapsamlı  çalışma  fırsatlarının 

olduğu alanlardır.  



ÇEVRE SEKTÖRÜNÜN 
FİZİK 

MÜHENDİSLİĞİNDEN 
BEKLENTİLERİ 



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 

2011 – 2023 

 

 Son yıllarda iklim değişikliğinin daha da hissedilir boyutlara 

ulaşması ile enerji, ekonomi ve çevre konuları birlikte 

değerlendirilmeye başlanmıştır. 3E kuramı (Enerji-Ekonomi-

Ekoloji) olarak adlandırılan bu yaklaşım, 21. Yüzyılın en önemli 

kalkınma kriterleri olarak ifade edilmektedir. 

 Etkilerini tüm dünyada hissettiren küresel sıcaklık ve iklim 

değişikliği etkilerine karşı uyum sağlayabilme, kapasitesinin 

arttırılması amacı ile  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

2011-2023 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı 

hazırlanmıştır. 



HEDEFLER  

 TEMİZ ENERJİNİN ÜRETİM VE KULLANIMDAKİ PAYININ 

ARTIRILMASI 

 Hidroelektrik enerji teknik ve ekonomik potansiyelinin tamamının, 

ekonomik, çevresel ve sosyal koşullar göz önünde bulundurularak 

havza bazında değerlendirilmesi, 

 Çevresel faktörler göz önünde bulundurularak güneş enerjisi 

kullanımının yaygınlaştırılması, 

 Rüzgâr enerjisi ile ilgili olarak sistem kapasitesini artırmak ve iyi 

yönetmek amacıyla gerekli altyapının oluşturulması, 



 Jeotermal enerjinin kullanılmasına yönelik yasal mevzuatın 

gözden geçirilmesi ve finansal destek imkânlarının 

araştırılması, 

 Biyo yakıtlar için enerji katkısı göz önüne alınarak yeni 

araştırmalara hız verilmesi, 

 Mevcut kömür santrallerinde, biyokütle kaynaklarının 

kullanımının teknik ve ekonomik fizibilitesinin araştırılması 

şeklinde hedefler belirlenmiştir. 

 



EYLEM PLANINDA ÜNİVERSİTE VE KURULUŞLARDAN 

BEKLENENLER 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik 

Teknolojik İhtiyaç Analizlerinin (Technology 

Needs Assessment-TNA) yapılması, 

 Ar-Ge sonuçlarının üretime aktarımında 

ekonomik araçlarla özendirilmesi ve 

Fayda/Maliyet analizlerinin yapılması, 

 Yenilenebilir enerji ve temiz teknolojiler 

konusunda üniversitelerde ve teknoloji 

geliştirme bölgelerinde yeni teknolojilerin 

kullanımına yönelik olarak yürütülen araştırma 

ve ürün projelerinin sayısının artırılması, 



 

 Rüzgâr enerjisinin verimli kullanılması için hibrit projeler 

yapılması 

 Mevcut elektrik üretim santrallerinde yeni teknolojiler 

kullanılarak verimi yükseltmek ve üretim kapasitesini artırmak 

için bakım, iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının 

sürdürülmesi, 

 Mevcut santrallerde temiz teknoloji kullanımı, maliyetler ve 

uygulama imkânlarının araştırılması, 



 Küçük rezervli yerel santrallerde kömür teknolojisinin 

kullanılması için yerel aktörlerin sisteme dâhil edilmesi 

(üniversiteler, OSB,Kalkınma Ajansları vs.) 

 Binaların enerji ihtiyacının karşılanmasında bölgesel ısıtma, 

kojenerasyon ve/veya mikrokojenerasyon uygulamalarının 

ısıtma, soğutma ve diğer enerji amaçlı olarak yeni toplu konut 

alanlarında uygulamaya konulması, 

 Akıllı ulaşım, kent içi sanat yapıları ,OGS,OKS gibi sistemlerin 

sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına olan etkilerinin 

belirlenmesi 



Türkiye’nin gelecekteki iklim senaryolarının oluşturulması için farklı bölgesel 

iklim modellerinin kullanılması, 

Farklı emisyon senaryolarına göre bölgesel iklim modelleri çalışmasının 

yapılması, 

Üniversitelerde iklim değişikliğine uyum konusunda tartışma zemininin, 

sertifika programlarının arttırılması, müfredata lisans ve yüksek lisans 

düzeyinde ilgili derslerin eklenmesi ve araştırma/yüksek lisans 

programlarının teşviki 

 



ÇEVRE EĞİTİMİ 

Günümüzde her ne kadar çevre kirliliğini nitelik ve nicelik 

olarak en aza indiren ve doğal kaynakları en verimli 

şekilde kullanarak bunları sürdürülebilir kılan çevre dostu 

teknolojiler  geliştirilse de,yasal yaptırımlar uygulansa da 

çevreyi koruma ve kirliliği önlemenin en önemli yolu 

toplumun tüm katmanlarında  çevre bilinci oluşturacak  

çevre eğitiminin  verilmesinden geçmektedir.  

 

 



Çevrenin Ders Programlarına Alınması  

Çevrenin  hayatın bütün zamanlarını ve alanlarını 

kapsaması nedeni ile çok disiplinli bir nitelik 

taşıması, belirli bir çevresel sorunun ortaya 

çıkışında ilgili her bir disiplinin etkisinin ortaya 

konulması ve çözümü elverişli eğitim süreçlerini 

gerektirmektedir. İyice sosyo-ekonomik alanlarla 

içli dışlı hale gelen çevre sorunlarının doğru 

şekilde anlaşılması ve teknolojik faaliyetlerin 

çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya  

yarayacak teknik çözüm yollarının araştırılması 

için özellikle bütün mühendislik dallarında 

çevrenin ders olarak programa alınması  

gerekmektedir. 



Bir ülkenin  küreselleşen dünya pazarında rekabet şansını arttırabilmek için  o ülkenin 

sanayisinin  dışa bağımlı olmadan kendi teknolojisini kendisi üretebilmesi gereklidir ki 

bunun yolu da teknolojiyi üretebilecek bilgiye kolayca ulaşabilmekten geçer. Birçok 

bölümde olduğu gibi hatta daha da fazla  fizik mühendisliği eğitiminde verilen  pek çok 

teorik  bilgi pratiğe aktarılamamaktadır. Mühendislik dalında hizmet veren  

üniversitelerimiz,  sanayinin ihtiyaç duyacağı bilgi birikimini üretime dönüştürecek 

uygulamalı alanlarda çalışmalar yapmalıdır.Uygulamalı alan çalışmalarında çevre 

problemi ile yüz yüze gelecek fizik mühendisinin çözüm üretebilmesi için   çevre 

konularına hakim olması gerekir. 



 Dünyanın gündemini meşgul eden iklim değişikliği, ozon tabakasının 

incelmesi, sera gazı emisyonları gibi çevre sorunları yaratan  enerji 

yönetimi içerisinde çevre konusunda gerekli akademik bilgiler 

kazandırarak, enerji üretimi sürecinde ortaya çıkan çok boyutlu çevresel 

problemleri küresel ve disiplinlerarası bir bakış açısı ile belirleyebilecek 

ve sürdürülebilir çözümler üretebilecek uzmanların  yetiştirilebilmesi için 

Fizik Mühendisliği eğitiminde çevre eğitiminin önemi büyüktür. 



www.ay-mel.com 

info@ay-mel.com 

Tel:0312 440 52 28  
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