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B a ş l a r k e n . . .

 FMO İstanbul Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu olarak Şubat 2016’da görevi devraldık ve Haziran Ayı 
sonunda Ankara’da yapılan genel kurul ile yenilenen TMMOB örgütünün diğer bileşenleri ile uyum içinde ça-
lışmaktayız. Bu dönemde bir bülten aracılığıyla, üye ve meslektaşlarımızla iletişimimizi güçlendirebilmek ve 
faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarabilmek istiyoruz.  Bültenimizde öncelikle, odamız bünyesinde ya-
pılan eğitim, seminer ve çalışmaları buna ek olarak alanımızla ilgili bilimsel-akademik ve sektörel gelişmeleri 
paylaşacağız. Ayrıca TMMOB çatısı altında gerçekleşen önemli gördüğümüz konulara da yer vereceğiz. 

 Odamız bünyesinde teknik çalışanlara ve meslektaşlarımıza yönelik eğitim ve kurs faaliyetlerimizde 
FMO Genel Merkezimizin de desteğiyle son dönemde ciddi bir ilerleme sağladık. Bültenimizde ayrıntılarını 
bulabileceğiniz eğitimlerimizin, sizlerden bildirilen ihtiyaç dahilinde sayısını ve çeşitliliğini artırmak istiyoruz. 
Verdiğimiz eğitimleri geliştirmek, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni eğitim alanları belirleyebilmek için siz üyeleri-
mizin bilgi, deneyim ve uzmanlıkları çerçevesinde yönlendirmelerini bekliyoruz. 

 İçinde bulunduğumuz baskı ve kriz döneminin, etkinliklerimizi ve kurumsal yapımızı etkilememesi için 
gayret içindeyiz. Ancak mesleğimizin ve bilim üretiminin sorunları, toplumun ve ülkenin sorunlarından bağım-
sız değil. Son bir yıldır özgürlüklerin her geçen gün daha fazla kısıtlandığı, fiili başkanlık rejiminin diktatörlüğe 
dönüştüğü, TMMOB olarak parçası olduğumuz demokrasi güçlerinin ve emekçi halkın darbe-dikta kıskacında 
tüm haklarının, hatta yaşamlarının tehdit altında olduğu koşullardayız. 

 Bizzat Erdoğan-AKP rejiminin elinde büyüyen Cemaat yapısına karşı OHAL kapsamında alınan önlem-
lerin, muhaliflerinin süpürülmesi operasyonuna dönüştürüldüğü şu günlerde, olumsuz gelişmelere sürekli 
yenisi eklenirken bunlara alkış tutan yandaş medya, bir süredir TMMOB’yi ilgisiz ve asılsız suçlamalarla hedef 
göstermeye devam ediyor. Daha önce gündeme gelen TMMOB’yi etkisizleştirme yasaları bir yerlerde tekrar 
ısıtılıyor. Her şeye rağmen bizler, demokrasi dışı güçlerin etkisiz kılınmasının, gerçek demokrasinin, adaletin ve 
barışın tesis edilmesine, laikliğin ve özgürlüklerinin geliştirilmesine bağlı olduğunu biliyoruz. Meslek odaları, si-
vil toplum örgütleri ve sendikaların inşa edilecek gerçek demokrasinin yapı taşları olduğunun, güzel ve aydınlık 
yarınları temsil ettiğimizin bilinciyle, bilimsel, mesleki ve akademik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmeye 
çalışıyoruz. Bu çerçevede, emek ve demokrasi güçlerinin (KESK-DİSK-TMMOB-TTB, siyasi partiler) “Ne askeri ne 
sivil darbe, ne de OHAL! Acil demokrasi” vurgusu ile 23 Temmuz 2016 da ortaya koyduğu duruşun arkasındayız. 

 FMO Şube Yönetim Kurulu olarak bu bültenin üyelerimizle ve tüm meslektaşlarımızla bağlantı kurabi-
leceğimiz bir kanal olmasını diliyor, sizlerin katkısı ve eleştirileri ile çeşitlilik ve zenginlik kazanmayı umuyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,
Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu   

“
“
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FMO-GENÇ  YAZ KAMPI

FMO-Genç Yaz Eğitim Kampı’nın üçüncüsü bu yıl 5-11 
Eylül tarihleri arasında İzmir’in Dikili ilçesi Badem Tatil 
Köyü’nde gerçekleştirildi. Kampımıza Fizik Mühendis-
liği, Matematik Mühendisliği ve Nükleer Enerji Mü-
hendisliği bölümlerinde öğrenim gören 25 öğrenci, 
FMO yöneticileri ve atölye eğitmenleri katıldı.

FMO olarak yaz kampları düzenlemekteki amacımız, 
şu an öğrenci olan, gelecekte odamız üyesi olacak 
meslektaşlarımızın TMMOB kültür ve geleneği hakkın-
da bilgilenebilmelerine; görevlerini, yetki ve sorum-
luluklarını, çalışma anlayışını ve uygulamalarını tanı-
malarına; kendi meslekleri hakkında farkındalıklarını 
artırmalarına; ayrıca bir arada yaşayıp çalışarak teknik 
olduğu kadar sosyal anlamda da kendilerini geliştir-
melerine katkı sağlayabilmek.

Kampın ilk günü, kamp kayıtları yapıldı ve kamp ala-
nına yerleştik. FMO Yönetim Kurulu Yazman Üye Nur-
hak Tatar, Yönetim Kurulu üyesi Hasan Can Karakuş ve 
FMO İstanbul Şubesi eski başkanlarından Hikmet Du-
rukanoğlu tarafından açılış konuşması ve kamp kural-
larını içeren bilgilendirmeler yapıldı.

Kamp süresince yaratıcı drama, fotoğrafçılık, astrono-

mi, ilk yardım ve özgür yazılım konularında yapılan 
atölyelerde eğitmenler ile öğrenciler arasında güzel 
bir uyum yakaladık ve bu uyum kampın güzel dost-
luklar kurularak geçirilmesini de sağladı.

Yaratıcı drama atölyesinde, eğitmenimiz Öykü Ağtaş 
ve Emine Kuvat, katılımcılarımıza birbirlerini tanımala-
rını, kaynaşmasını sağlayacak etkinlikler ve farklı bakış 
açıları karşısındaki tavırlarını, çatışma durumundaki 
sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik farklı 
drama çalışmaları yaptırdılar.

Fotoğraf eğitmenimiz Ahmet Bozkurt’un, fotoğrafın 
gelişimi, fotoğraf tekniği ve fotoğrafta kompozisyonu 
anlattığı eğitiminden sonra katılımcılar fotoğraf çek-
tiler ve bu fotoğrafların öğle yemeği sırasında müzik 
eşliğinde gösterimi yapıldı.

Astronomi atölyesinde, ilk önce eğitmenimiz Zeynep 
Avcı ile Stellarium programından gezegenler, yıldız 
kümeleri hakkında bir eğitim düzenlendi. 

Bir sonraki astronomi eğitimimiz ise kamp bahçesinde 
lazer ile gökyüzünde yapıldı ve kamp süresince teles-
kop ile gözlemler devam etti.

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz FMO-Genç Yaz Kampında, yakın gelecekte 
meslektaşımız olacak mühendis adayı arkadaşlarımız doğal ve rahat bir ortamda 

tatil yaparken bir yandan da meslektaşlarıyla tanışıp kendilerini geliştirebilecekleri 
etkinliklere katılarak hem verimli hem de keyifli bir hafta geçirdiler.
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Eğitmen Merve Semercioğlu’nun ilk yardım atölyesi iki 
gün sürdü. İlk yardım içermesi gereken her türlü du-
rum ilk gün sunum üzerinden anlatıldı. İkinci gün ilk 
yardım yöntemleri öğrencilerin katılımı ile uygulamalı 
gösterildi.

Özgür yazılım atölyesinde eğitmenimiz Berkin Malkoç 
Linux ve özgür yazılım hakkında bilgiler verdi.

Kamp sonunda değerlendirme toplantımızı yapıp, öğ-
rencilerin eleştiri ve önerileri dinlendi. 

Bir yaz kampı daha oda-öğrenci ilişkilerine, öğrencile-
rimizin sosyal-teknik gelişimlerine ve mesleki birlikte-
liğimize güzel katkılar sağlayarak bitti. Bu çalışmanın 
önümüzdeki senelerde de aksamadan ilerlemesi için, 
odamız yönetimi ve öğrenciler olarak gerekli emek ve 
özveriyi göstereceğimizi düşünüyor ve emeği geçen 
bütün oda yöneticilerimize, atölye eğitmenlerimize, 
katılım gösterip bizlerle olan öğrencilerimize tekrar 
teşekkür ediyoruz.
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Geçen yılki Yeni Ufuklar ve Mars görevleri,  üstüne 
de Genel Görelilik Kuramının 100. yılı kutlamaları, yıl 
içinde özellikle fizik bilimine dair ilgiyi ve buna bağ-
lı olarak desteklenen projeleri ve bilimsel gelişmeleri 
üst seviyelere çıkarmıştı. 2016’ya da sirayet eden bu 
bilimsel gelişmelerin yoğunlaşması hali, belki de bilgi-
nin özgürlüğü internetin yaygınlaşmasıyla iyice tavan 
yaptığı için bize böyle geliyordur; bilinmez, ama gelin 
minik bir 2016 yılı fizik dünyası haberleri turuna çıka-
lım ve bu bilimsel anlamda heyecanlı yılın en önemli 
başlıklarına bir göz atalım.

SpaceX’in bir roketi sağ salim 
yere indirmeyi başarması 

Bu olay ilk duyulduğunda çoklarına gayet normal, hat-
ta herhangi bir yenilik de içermeyen bir şey gibi gö-
rülebilir. Ancak, biraz derinlikli düşününce fiziğin ve 
mühendisliğin geldikleri noktaya dair insanı oldukça 

FİZİK ve MÜHENDİSLİKTE 
2016

İ. CEYHUN ANDAÇ

hayrete düşürmesi gereken olaylardan biri denilmeli 
aslında. Son yıllarda iyice fenomen haline gelmiş fü-
türist Ellon Musk’ın şirketi SpaceX, bir roketi fırlatıp 
sapasağlam yeryüzüne geri indirebildi. 

Aslında ilk başarılı iniş 2015 Aralık sonunda gerçek-
leşti. Ancak 2016 yılında da suda inişler ve daha ba-
şarılı kara inişleri gerçekleştiği için, bu gelişmeyi bu 
yılın önemli olayları arasında saymak hiç yanlış değil. 
Şimdiye kadar dünyadan fırlatan roket büyüklüğünde 
hiçbir şey, başına bir şey gelmeden sapasağlam yere 
ulaşamamıştı. 

Ay’ın yüzeyine inen şeylerden bahsedecek olursak ör-
neğin, ne kadar devasa uzay araçlarından ne kadar kü-
çücük şeylerin ayın yüzeyine ‘indiğini’ internette ufak 
bir aramayla yaparak görmek mümkün. Bu aslında bir 
de dünyadan uzaya gidebilecek bir şeye binip bir yere 
sağ salim inebileceğiz demek, değil mi?
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Şimdiye kadar dünyadan fırlatan 
roket büyüklüğünde hiçbir şey, 
başına bir şey gelmeden sapasağ-
lam yere ulaşamamıştı. 

2016 Nobel Fizik Ödülü, topolojik faz geçişleri ve maddenin topolojik fazlarına 
kuramsal katkıları için David Thouless, Duncan Haldane ve Michael Kosterlitz’e verildi.

N o b e l  F i z i k  Ö d ü l ü

Bu yılın Nobel Fizik Ödülü, topolojik faz geçişleri ve 
maddenin topolojik fazları üzerine teorik katkıların-
dan dolayı Brown Üniversitesi’nden Michael Kosterlitz 
(çeyrek), Princeton Üniversitesi’nden Duncan Halda-
ne (çeyrek) ve Washington Üniversitesi’nden David J. 
Thouless’e (yarım) verildi. 

Bu üç bilim insanının çalışması, özellikle elektronik ve 
malzeme bilimi alanlarında önümüzdeki yıllardaki ça-
lışmalara ışık tutacak. 1970’lerden beri birlikte çalışan 
Kosterlitz ve Thouless’in yaptığı çalışmalara 1980’ler-
de Haldane’in yaptığı çalışmalar da destek verdi ve 
üçlü, maddenin egzotik fazları olarak anılan, süperi-
letkenlik ve süperakışkanlığa topolojik yaklaşımlarıyla 
önemli açılımlar ve kısıtlar getirdi.
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Kütleçekimsel Dalgaların Gözlenmesi

Yine asıl 2015’in gözlemi, bizim 2016 Şubat’ında ha-
berdar olduğumuz ve yılın olayı olarak nitelendirilebi-
lecek denli büyük bir gelişme

Ama ne gelişme! Einstein’ın 100. yılını devirmiş genel 
görelilik kuramının teorik öngörülerinden biri olan 
kütleçekimsel dalgalar 2016 Şubat’ında ilk kez ‘göz-
lendi’! 

Kütleçekimsel dalgaların dünyadan gözlenebilmesi 
için gerekecek olan enerjinin büyüklüğü şu an sahip 
olduğumuz araçların duyarlılıkları yüzünden, çok bü-
yük olmalı. İşte Eylül 2015’te galaksimizden çok da 
uzakta olmayan iki orta kütleli karadeliğin iç içe geç-
meleri sonucu yaklaşık 5 güneş kütlelik bir enerjinin 
serbest kalmasıyla oluşan kütleçekimsel dalga, Ame-
rika’da birbirinden 3000 km uzakta bulunan iki LIGO 
dedektörü sayesinde gözlenebildi. 

Bu gözlem için kurulan deney düzeneklerine yıllardır 
yapılan yatırımın da böylece karşılığı alınmış oldu ve 
ilkinden yaklaşık altı ay sonra ikinci gözlemin de açık-
lanmış olması, kafalardaki soru işaretlerini de kaldırdı. 

Önümüzdeki on yıl içinde dedektörlerin gelişimi sa-
yesinde, evrende karadeliklere nazaran çok daha fazla 
sayıda bulunan nötron yıldızı çiftlerinin çarpışmalarıy-
la ortaya çıkan kütleçekimsel dalgalar da gözlenebi-
lecek. 

Ayrıca, konu hakkında ayrıntılı bilgi de almak isterse-
niz, sizi 15 Aralık 2016’da FMO İstanbul Şubesi’nde ya-
pılacak olan söyleşimize bekliyoruz.

Einstein’ın 100. yılını devirmiş genel 
görelilik kuramının teorik öngörüle-
rinden biri olan kütleçekimsel dalgalar 
2016 Şubat’ında ilk kez ‘gözlendi’! 
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Bugün dünyada üretilen elektriğin yüzde 11,2’si nükleer santrallerden sağ-
lanıyor. UAEA’nın 2050 için yaptığı en iyi tahmin bu oranın yüzde 10’unu 

geçemeyeceği yönünde. Alternatif tahmin ise, nükleerin dünyadaki elektrik 
üretimine yapacağı katkının yüzde 4,7’ye kadar gerileyeceğini söylüyor. 

NÜKLEER ENERJİNİN 
GELECEĞİ KARANLIK

ÖZGÜR GÜRBÜZ

“Nükleer enerjinin bir geleceği var mı” sorusunu nük-
leer karşıtlarından taraftarlarına kadar herkes soruyor. 
Bu soruyu, Üç Mil Adası, Çernobil ve Fukuşima kazala-
rına, yok edilemediği için çözülemeyen atık sorununa 
veya nükleer enerjinin artan maliyetlerine bakarak, 
“hayır” diye yanıtlamak mümkün. Ateşli bir nükleer 
enerji taraftarıyla karşı karşıya değilseniz, bu yanıta 
itiraz eden de olmaz. Yine de konuyu, nükleer enerji-
nin gelişmesi için kurulmuş bir kurumun, Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) verileriyle irdelemekte 
fayda var. Aynı soruyu UAEA’na sorduğunuzda alaca-
ğınız yanıt şuna benzerse şaşırmayın: “Evet ancak pek 
parlak bir gelecek değil”.

UAEA’nın, bu yılın Eylül ayında yayımlanan 2050 yılı-
na dek Enerji, Elektrik ve Nükleer Enerji tahminleri adlı 
raporu1, nükleer enerjinin geleceği hakkında önemli 
ipuçları veriyor. 2050’ye kadar uzanan projeksiyonlara 
göre nükleer santrallerin küresel elektrik üretimindeki 
payı en iyimser tahminler hesaba katılsa bile azala-
cak. 1996 yılındaki zirve noktasında nükleerin küresel 
elektrik üretimindeki payı yüzde 17,6’ydı. 

Bugün ise dünyada üretilen elektriğin yüzde 11,2’si 
nükleer santrallerden sağlanıyor2. UAEA’nın 2050 için 
yaptığı en iyi tahmin bile bu oranın yüzde 10’unu ge-
çemeyeceğini söylüyor. Kötü senaryoda ise nükleerin 
dünyadaki elektrik üretimine yapacağı katkının yüz-
de 4,7’ye kadar gerileyeceğini söylüyor. Kötü senaryo 
çöküşten, iyi senaryo ise gerilemeden bahsediyor. Bu 
tabloya bakarak bir gelecekten söz edilebilir mi? El-
bette edilemez.

1 IAEA, Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050,    
2016 Edition.
2  The World Nuclear Industry Status Report 2016.
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Nükleer enerjinin fanatik savunucuları, bu verileri laf 
cambazlığıyla görmezden gelmeye devam ediyor. 
Dünya elektrik üretimindeki artış nedeniyle nüklee-
rin elektrik üretimindeki payının azalmasını normal 
göstermeye çalışıyorlar. Halbuki, bu tez doğru olsay-
dı, diğer enerji kaynaklarının paylarının da düşmesi 
gerekirdi; durum hiç de öyle değil. Payda büyürken 
nükleer enerjinin payının düşmesi tercihlerle ilgili. 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın verileriyle hazırlanan gra-
fiklerde de görebileceğiniz gibi, 1973 yılında dünya 
elektrik üretiminin yüzde 38’i kömürden sağlanıyordu 
2014’te ise yüzde 40’ı. Elektrik talebi ve üretimi art-
masına rağmen doğalgazın payı nükleer gibi azalma-
dı aksine yüzde 12’den 21’e çıktı. 1973’te neredeyse 
elektrik üretiminde payı 
sıfıra yakın olan jeoter-
mal, rüzgar ve güneş gibi 
kaynaklar 2014’te küresel 
elektrik üretiminin yüzde 
6,3’ünü karşılamaya baş-
ladı; payları hızla artmaya 
da devam ediyor3. Bu işin 
elektrik üretiminin artma-
sıyla bir ilişkisi olmadığı 
çok açık, nükleer enerji 
fanatikliği bu kaynağın 
yaşadığı sorunları görmezden gelmeye çalışıyor ama 
güneş balçıkla sıvanmıyor.

Nükleer enerji söylendiği gibi güvenli, ucuz ve sorun-
suz olsaydı en azından 1996’daki payını korur, yerini 
doğalgaz ve yenilenebilir enerji gibi kaynaklara bı-
rakmazdı. Elektrik üretimindeki payı yüzde 3’lerden 
17’lere çıkıp, yüzde 11’lere gerilemiş bir kaynaktan 
bahsediyoruz. Nükleer enerjinin “nazik promosyonu” 
için var olan UAEA bile, bu payın gerileyeceğinde hem 
fikir. Hatta enerji sektörüne girdiği ilk yıllardaki oran-
lara kadar gerileme olasılığının olduğunu da inkar et-
miyor. 

Türkiye’de nükleer enerji

Türkiye’de nükleer santral kurmak için ciddi bir istek 
olduğu muhakkak. Mevcut iktidarın  nükleer santral 
planlarını 2004 yılında açıkladığını biliyoruz. Aradan 
geçen 12 yıla rağmen, bolca söylenti ve Akkuyu’da 
geleceği meçhul bir projeden başka bir şey yok. Rüz-
gara karşı yol almanın faturası şimdiden zaman ve 
para kaybına yol açtı. Fukuşima kazasının ardından 
nükleerden çıkış kararı alan birçok ülkenin aksine Tür-
kiye’nin nükleer enerjide ısrar etmesine anlam vermek 
gerçekten zor. 

Bunun bir nedeni Rusya ile yapılan anlaşmanın son-
landırılması halinde Tür-
kiye’nin tazminat ödeye-
ceği korkusu olabilir. Şu 
ana kadar Mersin Akku-
yu’da dişe dokunur bir in-
şaat faaliyeti olmadığını 
düşünürsek bu miktarın 
ciddi bir rakama ulaştı-
ğını söylemek çok zor. 
Fakat, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, Rusya oraya 3 
milyar dolarlık bir yatırım 

yaptı sözü kafaları karıştırıyor. Nükleer sürecin şeffaf 
yürümemesi nedeniyle söz konusu 3 milyar doların 
nereye gittiğine dair şirketten veya hükümetten tat-
min edici bir açıklama gelmedi. 

Bu garip 3 milyar dolar hikayesi ısrarın bir nedeni ola-
bilir. Tazminat meselesi kulağa korkutucu gelse de, 
Türkiye bu beladan hâlâ bedel ödemeden veya az bir 
bedelle kurtulabilir. Bin tane açığı olan ÇED raporunun 
dava sürecinden çıkacak bir iptal kararı, Türkiye’nin 
elini oldukça rahatlatır. Nükleer tehlikeyi durdurmak 
için bunun gibi birçok yol var.

GELECEKTEN BAHSEDİYORSAK, AKILLI KENTLERDEN, 
GÜNEŞ ENERJİSİNDEN, ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN, 

VERİMLİ MOTORLARDAN BAHSETMELİYİZ.

GEÇMİŞİN ENERJİ KAYNAĞINDA ISRAR ETMENİN 
TÜRKİYE’YE BİR YARARI YOK.

“
“

3  IEA, Key World Energy Statistics, 2016.
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İkinci neden ise Rusya’nın ısrarı gibi görünüyor. Türki-
ye’yi turizm, ticaret ve doğalgazla kıskaca alan Rusya, 
bu çok karlı anlaşmadan kolay kolay vazgeçmeyecek. 
Yapılan anlaşma, 15 yıl süren bir alım garantisi de 
içeriyor. Bu 15 yıl boyunca üretilen elektriğin büyük 
bir bölümü TETAŞ tarafından kilovatsaati 12,35 dolar 
sentten satın alınacak. Şu anda elektriğin piyasa fiyatı 
5 dolar sent civarında. Piyasa fiyatının iki buçuk katı-
na elektrik satacağını bilen Rusya elbette projeden 
vazgeçmek istemeyecek. Belki de yine bu yüzden, 
Akkuyu’da Rusya’nın yüzde 49 hissesini satması (an-
laşma gereği çoğunluk hisse hep Rus devlet şirketin-
de kalmak zorunda) isteniyor. Tanıdık isimlere tabii. 
Cengiz Holding, Kolin ve Kalyon İnşaat gibi firmaların 
adı geçiyor. Onlar da böylesine kârlı bir anlaşmadan 
pay almak isteyecekler ancak günümüzün ekonomik 
koşullarında hisseleri almak için gereken 10-12 milyar 
doları bulmaları zor. 

Türkiye’nin elektrik üretmek için onlarca farklı, ucuz ve 
temiz seçeneğe sahip olduğunu herkes biliyor. Enerji 
Bakanlığı’nın kabul ettiği güneş enerjisi potansiyeli yıl-
da 380 milyar kilovatsaati buluyor. Türkiye’nin mevcut 
elektrik ihtiyacının 260 milyar kilovatsaat olduğunu 
hatırlatalım. Güneş seçeneklerden sadece bir tanesi. 
DPT raporlarında enerji verimliliği ve tasarrufu potan-
siyelinin %20-25 arasında olduğu da açık açık yazıyor. 
Lafı uzatmadan söylersek, enerji verimliliği, rüzgar, 
jeotermal ve biyokütle gibi kaynaklar Türkiye’yi yakla-
şan temiz enerji çağında çok avantajlı bir ülke yapabi-
lir. Gelecekten bahsediyorsak, akıllı kentlerden, güneş 
enerjisinden, elektrikli araçlardan, verimli motorlar-
dan bahsetmeliyiz. Geçmişin enerji kaynağında ısrar 
etmenin Türkiye’ye bir yararı yok. Nükleer enerji konu-
sunda inatçı değil akılcı politikalara ihtiyaç var. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın verileriyle hazırlanan grafikler, küresel elektrik üretimin-
de kaynakların 1973 (solda) ve 2014 yıllarındaki paylarını gösteriyor.

Nükleer enerjinin fanatik savunucuları, bu verileri laf cambazlığıyla görmezden gel-
meye devam ediyor. Dünya elektrik üretimindeki artış nedeniyle nükleerin elektrik 
üretimindeki payının azalmasını normal göstermeye çalışıyorlar. Halbuki, bu tez doğ-
ru olsaydı, diğer enerji kaynaklarının paylarının da düşmesi gerekirdi; durum hiç de 
öyle değil. Payda büyürken nükleer enerjinin payının düşmesi tercihlerle ilgili. 
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KAYNAK MÜHENDİSLİĞİ ve 
TAHRİBATSIZ MUAYENE

Planlama, uygulama, kontrol ve gözetim gibi aşamalarında çeşitli bilgi düzeyindeki 
personelin görev aldığı Kaynak Mühendisliği ve Tahribatsız Muayene uzmanlıkları 

Fizik Mühendisliği’nin de çalışma alanları içerisindedir. 

Sanayi sektöründe geniş bir çalışma alanı bulunabile-
cek ve Fizik Mühendislerinin kolaylıkla uyum sağlaya-
bileceği ve başarılı olabileceği iki alan mevcuttur. Kay-
nak Mühendisliği ve Tahribatsız Muayene (NDT- None 
Destructive Testing). Bu iki alan için Avrupa ve Türki-
ye’de yetkilendirilmiş kurumların verdiği eğitimler so-
nucunda uzmanlık belgelerinin alınması, yetkilendiril-
me için esas teşkil etmektedir.

Kaynak mühendisliği daha çok kaynaklı imalat yapılan 
sektörlerde (çelik yapılar, basınçlı kaplar, boru hatları, 
depolama tankları, otomotiv vb.) işlev görmekte, ge-
rek üretim için gerekli teknik altyapının oluşturulması 
ve gerekse üretimin dizaynı, imalatı ve kontrolü aşa-
malarında etkin görev yapmaktadır. 

Kaynak mühendisleri için öngörülen dört ayrı modül-
de bilgi ve deneyim eğitimleri yapılmaktadır. Bu mo-
düller; kaynak teknikleri, malzeme bilgisi, tasarım ve 
kontrol olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık dünyada 
sanayi ürünleri belli standartlara veya yönetmeliklere 
göre dizayn ve imal edilmektedirler. Bu normlar ve yö-
netmelikler hakkında sahip olunacak bilgi ve tecrübe 
ne kadar çoksa, meslek adayı ve sahiplerinin işini o 
denli rahatlatmakta ve başarılarını arttırmaktadır.

Kaynak; iki aynı ya da farklı malzemenin belli teknik-
lerle birleştirilmesi işlemidir. Bu işlevi gerçekleştire-
bilmek için öncelikle imalat teknik altyapısının oluş-
turulmuş olması, ürünün kullanımına bağlı olarak 
tasarımının yapılması ve üretim süreci ve sonunda 
belli kontrol prosedürlerinin hazırlanması gerekmek-
tedir. Bu ön hazırlıklar sonrasında imalata başlanılır ve 
imalat esnası ve sonrasında yapılan kontrollerle üre-
tim prosesinin uygunluğu (başarısı) test edilir. İşte tam 
da bu test aşamalarında Tahribatsız Muayene önemli 
bir yer işgal etmektedir.

Görseller The European Federation for Welding, 
Joining and Cutting’in (EWF) web sitesinde alınmıştır.

SÜLEYMAN SARI
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5 Mayıs 2016 tarihinde İTÜ Fizik Mühendisliği Seminer Salonu’nda 
gerçekleştirdiğimiz meslek söyleşisinin konuğu değerli üyemiz Fizik 
Yüksek Mühendisi Süleyman Sarı’ydı.

Tahribatsız Muayene (NDT); herhangi bir komponen-
te (ürün, parça, bileşken) zarar vermeden, üretim pro-
sesinde meydana gelebilecek belli uygunsuzlukların 
(süreksizlik) tespiti amacıyla uygulanan test yöntem-
leridir. Bu testler, belirli kalite sınıfları göz önünde 
tutularak, gerek standartlar (üretim ve/veya kontrol 
standartları) ışığında ve gerekse üretimle ilgili prose-
dürlere dayanılarak yapılmaktadır. Uygulanan testler 
sonucunda ürünün kalite sınıflarına uygunlukları de-
ğerlendirilir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan NDT yöntemleri 
şunlardır: Gözle Muayene, Sıvı Penetrant Testi, Man-
yetik Parçacık Testi, Radyografik muayene ve Ultraso-
nik Muayene. Bütün bu teknikler, belli standartların 
öngördüğü teknikler göz önünde tutularak yapılır. 
Ve sonuçta elde edilen bulgular, yine belli kalite de-
ğerlendirme standartların kriterlerine bağlı kalınarak 
değerlendirilir.

Bunların yanı sıra Fizik Mühendislerinin çalışabileceği 
bir diğer alan da “kalite sistemleri”dir. Bu alanları da 
özetle ISO 9001,OHSAS, EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 
17024 vb. ilgili işletmelerin gerekli kalite altyapılarının 
oluşturulması ile ilgili alanlar olarak belirtebiliriz.
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ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜ

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu  Başkanlığı (SGK) ile 
birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) arasında, mimar, mühendis ve şehir plan-
cılarının düşük ücretle çalıştırılmalarının,  kayıt dışı 
istihdamın ve ücretlerin SGK’ya eksik bildirilmesinin 
önüne geçebilmek için 31 Temmuz 2012 tarihinde bir 
protokol yapıldı. 

Bu protokolün içeriği TMMOB’nin faaliyet alanındaki 
meslekleri icra eden kişilerin asgari ücret seviyelerinin 
belirlenmesi, SGK’ya yapılan eksik bildirimlerin önlen-
mesi ve toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşabil-
mesini sağlamak amacıyla işbirliği yapılmasıdır. 

Yapılan protokole göre TMMOB, mühendislik, mimar-
lık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden di-
siplinlere ilişkin yıllık bazda asgari ücret seviyelerini 
belirleyerek SGK’ya iletecek, SGK ise mühendis, mimar 
ve plancı ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenip 
kuruma iletilen asgari ücretin altında olmaması için 
gerekli tedbirleri alacaktır. 

Ek olarak,  Oda’lar tarafından asgari ücret altında olan 
prim tespitleri SGK’ya bildirilip gereğinin yapılması ta-
lep edilecektir. 

Bu protokol özellikle mesleki deneyimi olmayan yeni 
mezunlar için büyük önem taşımakta. Protokole rağ-
men halen düşük ücretle çalıştırılan mühendis, mimar 
ve plancılar var. Protokolden haberdar olan firmalar 
SGK’ya bildirimi TMMOB’nin belirlediği asgari ücret 
üzerinden yaparak bu miktar üzerinden yatırdığı ma-
aşların bir kısmını elden geri alma yoluna gidebiliyor. 
Bunların önüne geçebilmek, yapılan bu protokolün 
çalışma yaşamında karşılığını bulabilmesini sağlaya-
bilmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor.  

Bu noktada, asgari ücret protokolü ile belirlenen ücre-
tin altında mühendis çalıştıran veya SGK’ya yaptığı bil-
dirimle ödenen ücretler arasında tutarsızlık bulunan 
işyerleri hakkında Odamız ile irtibata geçmeniz önem 
taşıyor. Bu doğrultuda ilgili firmalar ile yapılacak yazış-
malar odamız ve SGK üzerinden yürütülecektir.

SGK ile TMMOB arasında imzalanan protokol gereğince, her yıl TMMOB 

yönetimi tarafından belirlenen mühendis, mimar ve şehir plancıları için işe ilk 

girişte baz alınacak asgari brüt ücret 2017 yılı için 3500 TL olarak belirlendi.
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TMMOB

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 488.000 
üye sayısını aşmış olan Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1954 yılında 
kurulmuştur. İlk genel kurulunu 18-22 Ekim 
1954 tarihinde gerçekleştirmiş ve bu genel 
kurulda, birlik bünyesi dahilinde 10 oda 
kurulması kararlaştırılmıştır. 

Kuruluşunda örgütün amaçları, mevcut 
koşullara göre mühendis ve mimarları 
meslek kollarına ayırarak meslek ve çalışma 
konuları birbirine yakın disiplinler için ortak 
odalar kurmak, meslek mensuplarının ortak 
gereksinimlerini karşılamak, mesleği icra 
ederken karşılaşılan zorluklarla mücadele 
etmek, meslek ahlakını korumak, aynı zamanda 
kamunun ve  ülkenin çıkarlarını korumak 
olarak belirlenmiştir.

Günümüzde, TMMOB çalışmalarını 24 Oda, bu 

Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon 

Kurulu ile sürdürmektedir. TMMOB‘ye bağlı 

odalara 91 kadar mühendislik, mimarlık ve şehir 

plancılığı disiplininden mezun mühendis, mimar 

ve şehir plancı üyedir. 

TMMOB, odalarının kendi eşdeğeri kuruluşlarla 

kurdukları ilişkilerine paralel olarak, Dünya Mü-

hendislik Birlikleri Federasyonu’nun da (WFEO) 

üyesidir.

Birlik içerisinde yapılan çalışmaların daha hızlı ve 

koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, hem 

birlik genelinde hem de meslek odaları özelinde 

çalışmalar, kurulan komisyonlarca yapılır. Bu 

komisyonlardan öne çıkan bazıları; TMMOB Kadın 

komisyonu, İşçi sağlığı ve iş güvenliği  komisyonu 

ve TMMOB Öğrenci komisyonudur. 

8.000 üye ile kurulan birlik, sadece bir meslek 
örgütlenmesi değil, mesleki bir demokratik 
kitle örgütlenmesi tavrıyla Türkiye tarihinde 
de önemli bir yer tutar. Birlik, 2008 yılı itibariyle 
TMMOB günü olarak da anılan, 1979 yılının 19 
Eylül tarihinde “Sorunlarımız, baskılarla-faşist 
saldırılarla-kuyruklarla-yokluklarla-IMF’lerle 
ömür tüketen emekçi halkımızın sorunları ile 
birdir.” diyerek TMMOB başkanı Teoman Öztürk 
önderliğinde üyelerini bir günlük iş bırakmaya 
çağırmıştır. İş bırakma eylemi %100’e yakın bir 
katılımla gerçekleştirilmiştir.
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MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ FMO
Meslek alanlarımızın toplum ve çalışma yaşamı içerisinde etkinliğinin artmasının 

yolu, odalarımıza güçlü bir örgütlülük düzeyinde sahip çıkmaktan geçer.

Yaşamımızda önemli bir yer kaplayan mesleğimi-
zi sürdürürken, bazen ortak bazen ise bulundu-
ğumuz alana özgü farklı sorunlarla yüzleşmek-
teyiz. Yaşamak ve geleceğimizi belirleyebilmek 
için mesleğimizi devam ettirmek bir çoğumuz 
için alternatifi olmayan bir durum, mesleğimizi 
yürüttüğümüz alanlarda haklarımızı korumak, 
çözüm arayacağımız ortak sorunlarda dayanış-
ma içerisinde olmak ve meslek mensupları olarak 
topluma karşı olan sorumluluklarımızı organize 
edebilmek ise ortak ihtiyaçlarımız. Bunun yolu ise 

mesleğimizi örgütlü olarak devam ettirmekten 
geçiyor. 

Örgütlenme kelime anlamı olarak; ortak bir ama-
cı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş 
kurumların veya kişilerin oluşturduğu birliktelik 
anlamına gelir. Buradan bakıldığında gerek ülke 
bazında gerekse de küresel ölçekte örgütsüz bir 
yapılanma ile sonuca ulaşabilecek etkinlikler sağ-
lanamayacağı açıktır.

UĞUR KAAN
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Fizik Mühendisleri, Nükleer Enerji Mühendisleri 
ve Matematik Mühendisleri olarak, içinde bulun-
duğumuz disiplinlerin ilerlemesini sağlamak ve 
bu alanlarda uğraş veren bireylerin haklarını ko-
ruyarak meslek mensupları arasında dayanışma-
yı geliştireceğimiz ortak meslek örgütümüz ‘Fizik 
Mühendisleri Odası’dır.

Fizik Mühendisleri Odası, Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesinde faaliyet 
gösteren, kuruluşunu 1970 yılında tamamlamış 
bir meslek örgütüdür. TMMOB’yi ve dolayısıyla 
Odamızı diğer meslek örgütlerinden ayıran en 
temel özellik ise 6235 sayılı yasayla faaliyet gös-
termesi, yasal dayanağı olan yegane mesleki de-
mokratik kitle örgütü olmasıdır. Yasada belirtildi-
ği üzere ‘mühendis ve mimarların meslek kollarını 
düzenlemek’, ‘mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak’, 
‘mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişimini 
sağlamak’, ‘meslek disiplinini ve ahlakını, kamu-
nun ve ülkenin çıkarlarını, ülkenin değerlerini, 
çeve ve kültürel mirasın korunmasını’ sağlayacak 
faaliyetleri yürütmek TMMOB ve bünyesindeki 
odaların yasal sorumluluğu ve demokratik göre-
vidir.

Bu sebeple bizler bulunduğumuz disiplinler içe-
risinde sesimizin daha güçlü çıkmasının, meslek 
alanlarımızın toplum ve çalışma yaşamı içerisinde 
etkinliğinin artmasının yolunun Odamıza güçlü 
bir örgütlülük düzeyinde sahip çıkarak toplum 
içerisinde bu oranda yer edinmesinden geçtiğini 
düşünmekteyiz. 

Bu örgütlülük düzeyimizi arttırabilmek için Fizik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak; üye-
lerimiz arasında dayanışmayı arttırarak, ilişkile-
ri güçlendirecek sosyal çalışmalar yürütmenin 
yanısıra üyelerimizden aldığımız bildirimlerle, 
meslek alanlarımızda ihtiyaç duyulan konularda, 

alanında uzman kişilerle ve meslektaşlarımızla 
dayanışma içerisinde mesleki eğitim çalışmaları 
düzenlemekteyiz. TMMOB’nin temel ilkeleri doğ-
rultusunda toplumsal, demokratik ve örgütsel ça-
lışmalara TMMOB bünyesinde katkı sunmaktayız.
Bu alanların her birinde ve meslektaşlarımızın 
gereksinim duyduğu diğer alanlarda her bir mes-
lektaşımızın sunacağı katkıya bu anlamda ihtiyaç 
duyuyoruz. 

Örgütlülük düzeyimizi arttıracak ilk adım odaya 
üye olmak, çevremizdeki meslektaşlarımızı üye 
yapmak ve odamıza sahip çıkmaktır. Mesleğin ve 
toplumun örgütlü olmasının güzel günlerin ön 
koşulu olduğunu düşünüyorsak bu hepimizin so-
rumluluğudur.

TMMOB’yi ve dolayısıyla Odamızı 
diğer meslek örgütlerinden ayıran en 

temel özellik ise 6235 sayılı yasayla 
faaliyet göstermesi, yasal dayanağı 

olan yegane mesleki demokratik 
kitle örgütü olmasıdır. ‘mühendis ve 
mimarların meslek kollarını düzen-
lemek’, ‘mesleki etkinlikleri kolay-

laştırmak’, ‘mesleğin genel yararlara 
uygun olarak gelişimini sağlamak’, 

‘meslek disiplinini ve ahlakını, kamu-
nun ve ülkenin çıkarlarını, ülkenin 

değerlerini, çevre ve kültürel mirasın 
korunmasını’ sağlayacak faaliyetleri 
yürütmek TMMOB ve bünyesindeki 
odaların yasal sorumluluğu ve de-

mokratik görevidir.
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EĞİTİMLERİMİZ

2016 yılı içinde şubemizce düzenlenen eğitimler ve katılımcı sayıları.

Odamız, ilgili bakanlıklarla yapılan protokoller ve tek-
nik kadroların ihtiyaçları doğrultusunda, farklı alanlar-
da çeşitli eğitimler ve sertifika programları düzenle-
mektedir. 

Bunlardan bazıları,

Hurda ve geri dönüşüm, endüstri ya da sağlık alanla-
rında radyoaktif kaynakların olduğu tesislerde ya da 
radyasyon kaynakları ile çalışanların radyasyondan 
korunma konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Rad-
yasyondan Korunma Eğitimi,

Optik sistem teknolojileri alanında çalışmakta olan ya 
da bu alanda bir kariyer planı olan tüm teknik uzman-
lar için, Optik, Optik Sistemler ve Tasarımı,

Çevresel Gürültü ile ilgili olarak farklı alanlarda çalı-
şanlara yönelik, A-1 ve A-2 Tip Temel Akustik, B-1 ve 
B-2 Tip Endüstriyel ve Ulaşım Sektörü Gürültü Rapor/
Haritalama, C-1 ve C-2 Tip Bina Akustiği ve Gürültü Ey-
lem Planlarının Hazırlanması Sertifika Programlarıdır.

Eğitimlerimizle ilgili ayrıntılı bilgiye odamız internet 
sitesinden erişebilirsiniz. 
http://www.fmo.org.tr

http://www.fmo.org.tr
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OPTİK, OPTİK SİSTEMLER ve 
TASARIMI
Optik sistemlerin tasarımı bugün günlük hayatımız-
dan çıkarmamızın mümkün olamayacağı  gözlük mer-
ceklerinden gözetleme ve değerlendirme amacıyla 
kullanılan teleskoplara, dürbünler ve periskoplardan, 
görünür bölge ve yakın, orta, uzak bölgelerde çalışan 
kameraların lenslerine, lazer sistemlerinden, medikal 
ve cerrahi alanda kullanılan aletlere, sanayi ve diğer 
bir çok alanda kullanılan spektrometrelerden, bilimsel 
ar-ge çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanacak 
kompleks optik sistemlere kadar sayısız alanda önemli 
bir iş gücü talep eden bir uzmanlaşmadır.

Piyasadaki bu ihtiyacın kalifiye uzmanlarca karşıla-

nabilmesi için geçtiğimiz içinde Haziran ve Temmuz 

aylarında olmak üzere iki kez düzenlenen optik, optik 

sistemler ve tasarımı eğitiminde, optik yapı elemanla-

rı, mercekler, prizmalar, aynalar, skalalar, optik ölçüm 

teknikleri ve ölçüm sistemleri konuları anlatılıp, mer-

cek dizaynı ve zemax kullanımı, basit optik sistemin 

ön tasarım kriterleri ve tasarımı, optik imalat ve ayrın-

tıları, toleranslandırma esasları ve imalata esas ölçüm 

ayrıntılı olarak işlenmektedir. 

Namık Açan eğitmenliğinde yapılan kursumuzda teknik bilgiler dışında optiğin teknoloji-
deki işlevi de tartışılıp, yapılan uygulamalar fizik mühendisliği açısından da değerlendirilir.  

Tüm adımlarda paralel olarak zemax kullanımı öğretilip ve söz konusu adımlardaki optik 
etkilerin gösterildiği eğitim 32 saatlik bir kapsama sahiptir.


