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SUNUŞ

Değerli meslektaşlarımız, ülke olarak 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, ilki sabaha karşı saat 04:17’de merkez 
üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğünde, ikincisi de saat 13:24’te merkez üssü Kahraman-
maraş Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem ile sallandık.

Sarsıntının etkisi ile başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Malatya, İskenderun, Diyarbakır, 
Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay olmak üzere geniş bir bölgede  büyük bir felaket yaşadık. Sar-
sıntıların büyüklüğü, ilk sarsıntının gerçekleştiği saat ve yapıların durumu yıkımın boyutlarını artırmış, 
olumsuz hava koşulları ve ulaşım olanaklarının kısıtlanması bizleri büyük bir felaket ile karşı karşıya 
bırakmıştır.

Fizik Mühendisleri Odası olarak depremin ilk günü yapılan TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları 
toplantısına katılarak, deprem ile ilgili nelerin yapılabileceği konusu değerlendirilmiştir. TMMOB koor-
dinasyonunda deprem bölgesine yapılacak yardımlar ile ilgili olarak odamızın yapacağı ayni yardımlar 
gelen talepler doğrultusunda bütçe imkanlarıyla ve üyelerimizden gelen katkılar ile gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. İstanbul Şubemiz, İstanbul İKK ile Antalya Temsilciliğimiz ise Antalya İKK ile yardım çalış-
malarına katkı koymuştur. Bu süreçte destek olmak isteyen üyelerimiz odamıza ulaşabilirler.

Afetin ilk günü bölgedeki üyelerimiz tek tek aranarak durumları sorulmuş ve FMO olarak destek ola-
bileceğimiz belirtilmiştir. Depremde bir meslektaşımız İrem KAPTAN Hatay’da ve bir öğrenci üyemiz 
Zeynep ÖZKÖMEÇ ise Kahramanmaraş’ta göçük altında kalarak vefat etmişlerdir. Üyelerimize rahmet 
diliyor aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Depremler nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK); 9 Şubat 2023 tarihinde üniversitelerde 2022-2023 
eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğini 
duyurmuş, 11 Şubat 2023 tarihinde ise bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar 
verildiğini duyurmuştur. FMO olarak alınan bu kararın doğru olmadığını belirtiyor ve pandemi sürecin-
de üniversitelerinden uzak kalan öğrencilerin tekrar uzaktan eğitime geçilmesi kararının yeniden gözden 
geçirilmesini talep ediyoruz. Fizik, Nükleer Enerji ve Optik&Akustik mühendislikleri uygulamalı eğitim 
olup uzaktan yapılamaz, eğitimin afetin olmadığı bölgelere kaydırılarak yapılması doğru olacaktır.

Yönetim Kurulu olarak deprem bölgesindeki sağlık merkezlerinde bulunan radyoterapi cihazlarının kul-
lanılması konusu ve bölgede sanayide kullanılan radyoizotopların, sağlık merkezlerinde teşhis ve tedavi 
amacıyla kullanılan radyofarmasotilerin mutlaka koruma altına alınması ve envanter kayıtlarının kontrol 
edilmesi gerekliliği ile ilgili iki bildiri yayınladık.

Üyelerimizi, Odamız ve Birliğimiz kanallarından yapılan açıklama ve çağrıları takip etmeye; umutların 
devam etmesi, zorlu kış koşullarında insanlarımızın hayata tutunması için dayanışmaya çağırıyoruz.

Yönetim Kurulu
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06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak 
belirlenen 7,7 büyüklüğündeki deprem başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, 
Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Kilis ve Diyarbakır illeri olmak üzere çok geniş bir bölgede bü-
yük bir yıkıma sebep olmuştur.

Gerek yaygınlığı gerekse sonuçları itibariyle son yıllarda yaşanan en büyük felaketlerden biri 
olan söz konusu depremde yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yakınlarına sabır, yaralanan-
lara acil şifalar ve depremden etkilenen bütün bölge halkına geçmiş olsun diliyoruz.

Tüm ülkemize başsağlığı dileriz.

TMMOB
FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Yönetim Kurulu

FMO’ DAN HABERLER

BAŞIMIZ SAĞOLSUN 6 Şubat 2023 - 04:17

Kahramanmaraş depreminde kaybettiğimiz meslektaşımız İrem KAPTAN’a ve öğrenci üyemiz 
Zeynep ÖZKÖMEÇ’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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VEFAT

Odamız üyesi( üye no: 283) Namık AÇAN 29.01.2023
tarihinde vefat etmiştir. Odamıza her zaman sahip çı-
kan, destek olan, yardımını esirgemeyen Sn. AÇAN’a 
Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz.

FMO Yönetim Kurulu

BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Odamız tarafından deprem bölgesindeki sağlık merkezlerinde radyoterapi cihazlarının kullanılması hak-
kında 10 Şubat 2023 tarihinde bir bilgilendirme duyurusu yapıldı.
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BASIN AÇIKLAMASI

Odamız tarafından 15 Şubat 2023 tarihinde, deprem bölgesinde sanayide kullanılan radyoizotopların ve 
sağlık merkezlerinde teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyofarmasotilerin mutlaka koruma altına alın-
ması ve envanter kayıtlarının kontrol edilmesi gerekliliği ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

BASINDA ODAMIZ

-https://www.odakhaber.com/haber/13999303/fizik-muhendisleri-odasi-baskani-zararsiz-uyardi-radyote-
rapi-cihazlarinin-mekanik-ve-dozimetrik-olcumlerini-iceren-kalite-kontrol-testleri-gerceklestirilene-ka-
dar-tedavilere-ara-verilmesi-gereklidir

- https://www.indyturk.com/node/609291/haber/iki-uyarıenkaz-kaldırmada-radyasyona-dikkat-radyote-
rapi-cihazlarının-testleri

-https://gazetekalem.com.tr/fizik-muhendisleri-odasi-baskani-zararsiz-uyardi-radyoterapi-cihazlari-
nin-mekanik-ve-dozimetrik-olcumlerini-iceren-kalite-kontrol-testleri-gerceklestirilene-kadar-tedavile-
re-ara-verilmesi-g/

https://www.odakhaber.com/haber/13999303/fizik-muhendisleri-odasi-baskani-zararsiz-uyardi-radyoterapi-cihazlarinin-mekanik-ve-dozimetrik-olcumlerini-iceren-kalite-kontrol-testleri-gerceklestirilene-kadar-tedavilere-ara-verilmesi-gereklidir
https://www.odakhaber.com/haber/13999303/fizik-muhendisleri-odasi-baskani-zararsiz-uyardi-radyoterapi-cihazlarinin-mekanik-ve-dozimetrik-olcumlerini-iceren-kalite-kontrol-testleri-gerceklestirilene-kadar-tedavilere-ara-verilmesi-gereklidir
https://www.odakhaber.com/haber/13999303/fizik-muhendisleri-odasi-baskani-zararsiz-uyardi-radyoterapi-cihazlarinin-mekanik-ve-dozimetrik-olcumlerini-iceren-kalite-kontrol-testleri-gerceklestirilene-kadar-tedavilere-ara-verilmesi-gereklidir
https://www.odakhaber.com/haber/13999303/fizik-muhendisleri-odasi-baskani-zararsiz-uyardi-radyoterapi-cihazlarinin-mekanik-ve-dozimetrik-olcumlerini-iceren-kalite-kontrol-testleri-gerceklestirilene-kadar-tedavilere-ara-verilmesi-gereklidir
https://www.indyturk.com/node/609291/haber/i̇ki-uyarıenkaz-kaldırmada-radyasyona-dikkat-radyoterapi-cihazlarının-testleri
https://www.indyturk.com/node/609291/haber/i̇ki-uyarıenkaz-kaldırmada-radyasyona-dikkat-radyoterapi-cihazlarının-testleri
https://gazetekalem.com.tr/fizik-muhendisleri-odasi-baskani-zararsiz-uyardi-radyoterapi-cihazlarinin-mekanik-ve-dozimetrik-olcumlerini-iceren-kalite-kontrol-testleri-gerceklestirilene-kadar-tedavilere-ara-verilmesi-g/
https://gazetekalem.com.tr/fizik-muhendisleri-odasi-baskani-zararsiz-uyardi-radyoterapi-cihazlarinin-mekanik-ve-dozimetrik-olcumlerini-iceren-kalite-kontrol-testleri-gerceklestirilene-kadar-tedavilere-ara-verilmesi-g/
https://gazetekalem.com.tr/fizik-muhendisleri-odasi-baskani-zararsiz-uyardi-radyoterapi-cihazlarinin-mekanik-ve-dozimetrik-olcumlerini-iceren-kalite-kontrol-testleri-gerceklestirilene-kadar-tedavilere-ara-verilmesi-g/
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FMO-GENÇ ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI ORTAK BİLDİRİSİ

ODALARDAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

DEPREM BÖLGELERİNDE HER TÜRLÜ MÜDAHALE BİLİMİ, TEKNİĞİ VE MESLEK İLKELERİNİ 
GÖZETEREK YAPILMALIDIR

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş ili, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklü-
ğündeki iki büyük deprem ve artçılarının meydana getirdiği hasar sonucu 11 ilimizi içine alan bir coğrafya 
içerisinde büyük yıkım yaşanmış ve yaşanan yıkım neticesinde on binlerce yurttaşımız hayatını kaybetmiş 
ve yaralanmıştır. Öncelikle deprem bölgesindeki tüm yurttaşlarımızın yakınları başta olmak üzere tüm ül-
kemize başsağlığı, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Afet bölgesinde gerçekleşen depremler, yaklaşık 300 km’lik bir hat boyunca yatayda 6-7 m, düşeyde de 
2-3m’ye varan yüzey deformasyonları gerçekleştirmiş olup; 11 ilimizi ve 13 milyonu aşkın vatandaşımızı 
etkilemiştir. Yıkımların en çok olduğu illerimiz Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya olarak öne 
çıkmaktadır. Bununla birlikte Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu, İslâhiye, Nurdağı, Gölbaşı, 
Erkenek, Kırıkhan, Doğanşehir, Samandağ, İskenderun ve Hassa ilçelerimizle birlikte kırsal alanlarda da 
yoğun biçimde yıkımlar yaşanmıştır.

FMO-GENÇ Öğrencileri ve Öğrenci Toplulukları tarafından 15 Şubat 2023 tarihinde sosyal medya üze-
rinden ortak bir bildiri yayımlandı.
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Kamuoyuna yansıyan bilgilerde yeni yerleşim alanları için yer seçim çalışmalarına başlanıldığı ve 1 ay içinde 
inşaatlara başlanarak, 1 yıl içerisinde de konutların tesliminin yapılacağı yetkili makamlarca dillendirilmiş-
tir. Seçilen bu alanların tarım ve mera arazileri açısından durumu, meteorolojik olaylara karşı duyarlılığı-kı-
rılganlığı, zemini, kentle olan ilişkisinin nasıl kurulacağı gibi en temel gerekliliklerin bile yerine getirilip 
getirilmediği kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, enkaz altında kalan yurttaşlarımızın cenazelerinin çıkarılmasına yönelik ça-
lışmalar sağlıklı ve ivedi şekilde tamamlanmalıdır. Hukuksal süreç tamamlanmadan acelece yapılan enkaz 
kaldırma işlemlerinin delillerin karartılmasına neden olacağının bilinmesi gereklidir. Bazı yıkıntıların süre-
cin unutulmaması için açık hava müzesi olarak korunması gerekir. Yıkıntıların gerekli yer tespiti ve çalışma-
lar yapılmadan gelişigüzel depolanmasının önüne geçilmeli, bu alanlar özellikle içme suyu toplama havzası 
içerisinde olmamalıdır.

Özellikle yıkımın kent ölçeğinde yaşandığı illerimizde parçacı çözümler yerine bütüncül çözümlerin ortaya 
konulması zorunluluktur. Kentsel ve kırsal alanlar sadece konutlardan ibaret olmayıp, ticaret, tarım, sanayi, 
eğitim, ulaşım, enerji, turizm, iletişim gibi birçok sektör ve altyapı hizmetini içerisinde barındıran alanlardır. 
Dolayısıyla bu yerleşimlerin yeniden inşa sürecinde ilgili tüm meslek alanlarının sürece katkı sunması aklın 
ve bilimin gereğidir ve bu çalışmaların öncelikli olarak altyapı tasarımından (ulaşım, elektrik, doğalgaz vb.) 
başlanarak yapılması gerekmektedir.

Kent ölçeğinde yıkımların yaşandığı illerimizde yerbilimsel çalışmaların kent bütünü ve kırsal alanları kap-
sayacak biçimde detaylı olarak ele alınması gerekirken, aceleci bir şekilde yer seçimi kararı verilmiş ve seçilen 
alanlarda sondaj çalışmalarına başlanıldığı belirtilmiştir. Ancak, yaşananlardan ders alarak bu alanlar belir-
lenmeden önce acil yapılması gereken işlerin başında, deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen bölgedeki 
jeodezik ağ altyapısının güncellenmesi, yer kabuğu hareketleri nedeniyle metrelerce kayarak bozulmuş olan 
mülkiyet sınırlarının hızlı bir şekilde güncellenmesi, bölgenin hâlihazır ve kadastral haritalarının yenilenme-
si gerekmektedir. Bölgede yer kabuğunda çökme ve yükselme hareketleri gözlenmekte ve hareketlilik devam 
etmektedir. Bu hareketlerin uydu ve yersel ölçme teknolojileriyle izlenerek planlama öncesi mutlaka dikkate 
alınması gerekmektedir. Bunlar yapılmadan doğrudan yer seçimi ve planlama çalışmalarına başlanması ha-
linde, gelecekte teknik, hukuki ve sosyal sorunların meydana geleceği aşikârdır.

Bunun yanında doğa olaylarına bağlı her yeni acı bir önce yaşadığımız acıyı unuttursa da ülkemiz maalesef 
doğa kaynaklı olaylara bağlı acıları artık daha sık ve şiddetli biçimde yaşamaktadır. Deprem riski ile birlikte 
olası diğer doğal ve insan kaynaklı risklere yönelik tespitlerin hızlıca yapılması, çalışmaların bu riskleri azal-
tacak ve sakınım önlemlerinin gerektirdiği esasları göz önüne alarak kurgulanması sağlanmalıdır.

Seçilecek alaların; iklim özellikleri de dikkate alınarak; jeolojik ve hidrolojik kökenli afetler ile meteorolojik 
kökenli afetlere uğrama riski bulunan alanlardan uzak olması gerekmektedir. Yani fay zonlarının deformas-
yon zonları ile depremler sonucu meydana gelen sıvılaşma, yanal yayılma gibi etkilere açık olmayan heyelan, 
kaya düşmesi, oturma, çökme, obruk oluşumu, tıbbi jeoloji kökenli riskleri içermeyen ve sel, taşkın, çığ 
düşmesi gibi jeolojik ve hidrolojik kökenli afetler ile fırtına, hortum, kum fırtınası gibi meteorolojik kökenli 
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afetlere maruz kalabilecek alanlar olmamasına dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca seçilen yerlerin kentin 
sahip olduğu yeraltı ve yüzey su kaynakların beslenme alanları ile jeotermal, maden jeolojik miras niteli-
ğindeki alanları da dikkate alacak ve koruyacak şekilde mevcut alanlarla nasıl bir entegrasyonun sağlanması 
gerektiği hususları da dikkate alınarak yer seçimlerin yapılması gerekmektedir. Daha öz bir ifade ile yeniden 
inşa sürecinde yapılacak olan çalışmalar bütüncül bir afet önleme politikasını mutlaka içerisinde barındır-
malıdır. Bu anlamda meslek odalarının katkı sunması oldukça önemlidir.

Konu çok boyutludur ve geniş bir etki alanı vardır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamın-
da, gıda fiyatlarındaki artış tüm ülkemizi etkilemektedir. Depremle yıkıma uğramış illerimizin tarımsal 
üretimde sahip olduğu pay bitkisel üretimde %20, hayvansal üretimde ise %15 seviyesindedir. Bu anlamda 
deprem bölgesinde yeni kentsel yerleşimlerin kurulması aşamasında tarım arazilerinin amaç dışı kullanı-
mına sebebiyet verecek düzenlemelerin yapılmamasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, yaşanan deprem-
de köylerin de ciddi hasar alması tarımsal üretimin olumsuz etkileyeceğinden; göç ile oluşması muhtemel 
istihdam açığının tarımsal üretimi olumsuz etkilememesi için gerekli önlemler şimdiden öncelikli olarak 
düşünülmelidir. Verilecek yer seçim kararlarının da bu problemi derinleştirmemesi için bu aşamada gerekli 
bilimsel çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Ayrıca konut alanlarına yönelik yer seçiminde sanayi ticaret, tarım gibi sektörleri de içerecek çalışmalardan 
sonra yeniden inşa sürecine başlanabileceği ve ancak bu şekilde nitelikli ve refah düzeyi yüksek mekânlar 
kurgulanabileceği ortadayken, sadece konut alanları üzerinden popülist, bilimi, toplumu ve meslek odaları-
nı dışlayan, şeffaf şekilde yürütülmeyen bu süreci anlamak mümkün değildir. Unutulmalıdır ki 1999 Büyük 
Marmara Depremi’nde de buna benzer uygulamalar yapılmış ve uzun vadede yurttaşlar arasında bu durum 
sosyal problemlere sebebiyet vermiştir.

TMMOB’ye bağlı tüm odalar, yaşadığımız afet sonrası teknik ve bilimsel birikimleri ile birlikte insan gü-
cüne dayalı katkılar dâhil olmak üzere her türlü yardıma açık olduklarını belirtmiş ve bu konuda işbirliği 
tekliflerini kamuoyuyla birçok kez paylaşmış olmalarına rağmen gelinen noktada bu çağrımızın karşılık 
bulmaması üzüntü vericidir.

Elbette depremde zarar görmüş olan ve çok zor koşullar altında yaşayan yurttaşlarımızın güvenli barınma 
olanaklarına kavuşmaları meslek odaları olarak bizlerin de isteği ve talebidir. Ancak bunun aceleci bir ta-
vırla bilimi ve tekniği reddederek hem bölge halkının taleplerini hem de meslek odalarının birikimlerini 
dışlayarak yapılması bizler açısından kabul edilebilir değildir.

Unutulmamalıdır ki, yeniden inşa edeceğimiz yerleşmeler bundan sonraki süreçte yüzlerce yıl yurttaşları-
mızın üzerinde yaşamlarını sürdürecekleri, bu anlamda diğer afetlere de dirençli, aynı zamanda ekonomik 
kapasitesi yüksek, refah ve konforun da üretilebileceği alanlar olmalıdır.

Yıkım gören illerimizi aynı zamanda tarım ve sanayi anlamında ciddi değer yaratan illerimiz olduğu gerçe-
ğinden hareketle, bu illerde yeni gelişim alanları dâhil olmak üzere her türlü sektörel konuda tüm meslek 
odalarının bugüne kadarki bilgi birikimlerinden ve en geniş katılımla faydalanılmasının en doğru yaklaşım 
olacağı açık bir gerçekliktir.
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Uygun yer seçim kararları ile birlikte depremlere kurban vermeyeceğimiz, kayıpsız bir bina güvenlik sis-
teminin kurulması ve bu amaca uygun malzeme, etüt, proje, uygulama ve denetim mekanizmasının acilen 
kurulması da temel beklentimizdir.

Uzun yıllar boyunca meslek alanlarımızda oluşturulmuş olan bilimsel ve teknolojik birikimden hareketle 
ilgili idareleri yer seçim kararlarını alırken mesleki ilkelerini gözetmeye ve inşa süreçlerini kır-kent bütün-
lüğünü ve tüm sektörleri kapsayacak biçimde sürdürmeye davet ediyoruz.

Bu vesileyle depremzede vatandaşlarımızı nitelikli mekânsal ve ekonomik imkânlara kavuşturacak, refah 
düzeylerini yükseltecek tüm süreçlerde meslek ilkelerimiz ve birikimlerimiz doğrultusunda tüm gücümüzü 
ve birikimimizi sunmaya açık olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyururuz.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
TMMOB İçmimarlar Odası
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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DEPREM BÖLGELERİNE İLK YARDIM GÖNDERİLDİ

6 Şubat depremi sonra-
sı yönetim kurulu olarak 
bölgedeki üyelerimize yar-
dımcı olmak için çalışma 
başlatılmış ve ilk etapta 
üyelerimiz aranarak du-
rumları öğrenilmiş ve ih-
tiyaçları olup olmadığı 
sorulmuştur. TMMOB’nin 
organizasyonunda bölgeye 
yapılacak aynı yardım için 
odamız imkanları ve üye-
lerimizden gelen yardım-
lar toplanarak MMO’nın 

Selanik Cadesindeki Kültür ve Sanat merkezine iletilmiş ilk günden itibaren Kahramanmaraş, Hatay,
Adıyaman, Malatya’ya yardımlar ulaştırılmıştır.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI
https://www.fmo.org.tr/deprem-bolgesi-gonullu-cagri/

Ayni yardımda bulunan üyelerimiz:

Yücel BİÇER
Berkin MALKOÇ
H. Burçin OKYAR
Recep ÜNVER
Cenk YILDIRIM
Ekrem POYRAZ
Hasan SANSAR

Prof. Dr. Aynur ERAY
Prof. Dr. Yasemin KÜÇÜK
Gonca Dülger BEDELOĞLU
Nuri ÇAKMAK
Şakir AYKUT
Poyraz ASLAN
Fulya BAĞCI

TEŞEKKÜR EDİYORUZ

https://www.fmo.org.tr/deprem-bolgesi-gonullu-cagri/
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ODAMIZ İSTANBUL ŞUBE YÖNETİMİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Şube Başkanı Sn. Uğur KAAN’ın iş yoğunluğu nedeniyle başkanlıktan affını istemesiyle boşalan şube yöne-
tim kurulu başkanlığına üye Gülseren BULUT TEK seçilmiştir.

Sn. Gülseren BULUT TEK’i kutlar, başarılar dileriz.

FMO Yönetim Kurulu

33. Dönem Çalışma Programı kapsamında üyelerimizin çalıştıkları kurumları tanımak ve görev alanları 
ile ilgili bilgi edinmek amacıyla,Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah Zararsız, 05.01.2023 tarihinde 
RADAT Dozimetri Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. firmasını ziyaret etti.

Firma ;

TL(Termolüminesans)Dozimetre Teknolojisi ile TÜRKAK Akreditasyonu ve Nükleer Düzenleme Kurulu 
yetki belgesi kapsamında ,medikal ve endüstriyel alanlarda iyonize radyasyona maruz kalan 15.000’e yakın 
personele doz izleme ve raporlama hizmeti vermektedir.

Grup Firmalar Genel Müdürü Sn.Hande ÇİFTÇİ ve Yönetim Kurulu üyesi Sn.Tansu HALICI’ya misafirper-
verliklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Ayrıca üyelerimiz Sn. Eda GÜNEŞ ,Sn.Dilara YILMAZ ve Sn.Beyhan DEMİR’e çalışmalarında başarılar 
dileriz.

RADAT (DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş.) ZİYARETİ
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12 Ocak 2023 tarihinde İstanbul şubemizde Nazlı Uğur Köylüoğlu tarafından “Kuantum Bilimi: İnsan-
lığa ve Günlük Yaşama Etkileri” başlıklı söyleşi gerçekleştirilmiştir. Nazlı Uğur Köylüoğlu’na teşekkür 
ederiz.

SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamızın 33. Dönem dördüncü denetimi 14.01.2023 tarihinde gerçekleştirildi. Denetleme Kurulu üye-
lerimiz, Sn. İbrahim KAYHAN, Sn. Sabit BALIKÇI ve Sn. Nurhak TATAR tarafından hem İstanbul şu-
bemizin hem de genel merkezimizin 2022 dördüncü dönem mali ve idari denetimi yapıldı. Denetim ra-
porunun bir kopyası TMMOB ye gönderildi. Denetime sayman üyemiz Sn. Hasan Can KARAKUŞ ve 
muhasebecimiz Sn. Boran TURHAN’ da katılım sağladılar.

Denetleme kurulu üyelerine yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz.

ODAMIZIN 33. DÖNEM IV. DENETİMİ GERÇEKLEŞTİ
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Abdullah ZARARSIZ, Gazian-
tep Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Recep YUMURTAŞ, Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa BAYRAM, Fizik Mühendis-
liği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rama-
zan KOÇ ve Bölüm Öğretim Üyele-
rini ziyaret ettiler.

Odamız tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenecek olan FMO Genç pro-
je yarışmasının finalinin Gaziantep 
Üniversitesinin kuruluşunun 50 yı-
lına denk gelmesi nedeniyle Bölüm Başkanının talebi üzerine Gaziantep Üniversitede yapılmasına Yönetim 
Kurulumuzca karar verilmişti. 13 Mayıs 2022 tarihinde yapılmasına karar verilen FMO Genç proje yarışma-
sı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılması durumunda yarışma final tarihi 6 
Mayıs olarak güncellenecektir.

Ziyarette Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan KOÇ, Bölüm Başkan Yrd. Prof. Dr. Vural 
Emir KAFADAR ve bölüm öğretim üyeleri ile toplantı yapılarak proje yarışması hakkında görüş alışverişin-
de bulunuldu, ayrıca bölüm öğrencilerine Oda olarak yapabileceğimiz etkinlikler konuşuldu. Proje yarışma-
sıyla ilgili bilgilendirme yapmak üzere mühendislik fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa BAYRAM ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Recep YUMURTAŞ makamlarında ziyaret edildiler.

Göstermiş oldukları misafirperverlik ve yakın ilgileri nedeniyle Rektör yardımcısına, Dekana, Bölüm başka-
nına ve öğretim üyelerine teşekkür ederiz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİLER

ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ’ NDEN HABERLER

Odamız Antalya İl Temsilcisi Prof. Dr. Yasemin KÜ-
ÇÜK ve Temsilci Yardımcısı Sn. Gonca DÜLGER 
BEDELOĞLU Muratpaşa Belediyesinin başkanı Sa-
yın Ümit Uysal’ı makamında ziyaret ederek temsil-
cilik ile yapılabilecek çalışmaları ve işbirliği konuları 
görüşüldü. Başkanımıza desteği için teşekkür ederiz .

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI SAYIN ÜMİT UYSAL’A ZİYARET
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Fizik Mühendisleri Odası Antalya İl Temsilcisi Prof. Dr. Ya-
semin KÜÇÜK ve temsilci yardımcısı Sn. Gonca DÜLGER 
BEDELOĞLU, Antalya’ya da bulunan TMMOB Oda Şubele-
rinden Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı’nı 
Sn. Ali ÇELTİĞİ ziyaret ettiler, ziyarette nükleer santraller, 
GES ve yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine görüşmeler 
yapıldı.

 JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBE BAŞKANI SN. ALİ ÇELTİĞ’E ZİYARET

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Kara-
alioğlu Parkına sahip çıkmak ve sorunlara dikkat 
çekmek üzere basın açıklaması yaptı. Basın açıkla-
masına Antalya İl Temsilcimiz Prof. Dr. Yasemin 
KÜÇÜK ve İl Temsilci yardımcımız Sn. Gonca 
DÜLGER BEDELOĞLU katılım sağlamışlardır.

KARAALİOĞLU PARKINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu kamu-
da çalışan mühendislerin sorunları ile ilgili basın 
açıklaması yaptı. İl Temsilcimiz Prof. Dr. Yasemin 
KÜÇÜK açıklamada hazır bulundular. 26 Ocak 
2023

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİN SORUNLARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
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EĞİTİMLER

Odamız tarafından 2 Şubat- 20 Nisan tarihleri arasında her Perşembe top-
lam 24 saatlik “Python Programlama Eğitimi” düzenlenecektir. Eğitimde; 
Python Programlama dili programlamanın temelleriyle birlikte anlatıla-
caktır.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara başarı belgesi olmayanla-
ra katılım belgesi verilecektir.

PYTHON PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

Odamız tarafından 1-3-6-8-10 Şubat tarihlerinde toplam 10 sa-
atlik ‘’Sıfırdan Zirveye Excel Eğitimi’ düzenlenmiştir. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara 
başarı belgesi olmayanlara katılım belgesi verilmiştir.

SIFIRDAN ZİRVEYE EXCEL EĞİTİMİ

Odamızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 
yaptığı protokol kapsamında, Odamız tarafından 11-19 Mart 
2023 tarihleri arasında Ankara’da “D-1 Temel Bina Akustiği” 
kursu düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için…
0312 431 55 42

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

D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMİ 

Odamız ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 21-29 
Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara’da 15 kişi, 07-15 Ocak  2023 tarihleri arasında İstanbul’da  12 kişinin 
katılımıyla  “D-1 Tipi Bina Akustiği ” eğitimi gerçekleştirilmiştir. 

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER

D-1 TİPİ BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ

Odamızın T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
ile yaptığı protokol kapsamında, Odamız tarafından 22-26 Şu-
bat tarihleri arasında toplam 12 kişinin katılımı ile “D-2 Bina 
Akustiği Ölçümü” sertifika eğitimi düzenlendi. Önümüzdeki 
aylarda benzer kursları düzenlemeye devam edecektir.

D2 BİNA AKUSTİĞİ ÖLÇÜMÜ

https://www.fmo.org.tr/d-1-temel-bina-akustigi-sertifika-programi/
https://www.fmo.org.tr/d-1-temel-bina-akustigi-sertifika-programi/
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YENİ ÜYELERİMİZ

Sicil No Ad Soyad Okul Fakülte Bölüm

2419 Ali Zafer 
Eser

Yıldız Teknik 
Üniversitesi

Mühendislik 
Fakültesi

Matematik
Mühendisliği

2420 Berat Köse Gaziantep 
Üniversitesi

Mühendislik 
Fakültesi

Optik 
&Akustik 
Mühendisliği

2421 Oktay 
Mersin

Hacettepe
Üniversitesi

Mühendislik 
Fakültesi

Fizik 
Mühendisliği

2422 Muhammet 
Demir

Ankara 
Üniversitesi

Mühendislik 
Fakültesi

Fizik 
Mühendisliği
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GÜNCEL DERLEMELER

YÜZYILIN FELAKETİ KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN, HATAY, GAZİANTEP, DİYAR-

BAKIR, ŞANLIURFA, KİLİS, ADANA, OSMANİYE VE ELAZIĞ İLLERİ İKİZ DEPREMLERİ

Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi

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

Türkiye Güney illerini kapsayan 06 Şubat 2023 tarihli büyüklüğü 7.7 ve 7.6 düzeyindeki depremler, ne 

yazık ki, yüzyılın en büyük deprem felaketi olarak gerçekleşmiştir. Aynı günde peş peşe beliren yüksek 

seviyeli yer sarsıntıları 110 kilometrekare olan bir alanda maalesef çok ciddi can ve mal kayıpları oluştur-

muştur. Ayrıca, söz konusu yüksek ölçekli ikiz yer sarsıntıları 400 kilometrekare’lik sahada hissedilerek 

önemli ölçüde ölümcül deprem hasarları da meydana getirmiştir. Öte yandan, global boyutta yerkürenin 

ısınması ve küresel iklim değişiklikleri mekanizmaları sorunları kökenli Kuzey, Güney Kutupları ve Tibet 

Platosu buzullarının erimesi sonucu dünya ağırlık merkezi değişimi ile birlikte yerküre fay hatları tetik-

lenmesi olasılığı yükselmektedir. Böylece, yeryüzü fay hatları kırıklarının sıkça oluşumu neticesi küresel 

deprem felaketlerinin yaşanması ihtimali de giderek artmaktadır. Dünya medeniyetleri ve küresel tekto-

nik levhalar – tektonik plakalar ( tectonic plates ) kavşağında yer alan Türkiye fay hatları tarihsel niteliği 

bu yazıda incelenmektedir.

Türkiye Güney illeri ve Suriye şehirlerine kadar uzanan çok geniş bir bölge, 06 Şubat 2023 sabah saatlerine 
doğru asrın en büyük deprem felaketi (2023 Turkey–Syria earthquakes) ile yüz yüze gelmiştir. Söz ko-
nusu aynı günde ardı ardına yaşanan yüksek düzeyli yer sarsıntıları neticesinde depreme karşı dayanıksız 
yapılar enkaz yığını haline dönüşmüştür. Depreme uykuda yakalanan yaklaşık 13,5 milyon kişiden 40000 
civarında insan bina yıkıntıları ve çetin kış koşulları içinde hayatını kaybetmiştir. Sismik açıdan büyüklüğü 
7.7 ve 7.6 olan çok güçlü Türkiye ikiz depremleri geniş bir bölgeyi tahrip etmiştir. Dünyada her yıl 7.0 öl-
çekli seviyeden daha yüksek vuku bulan depremlerin sayısı takribi 15 adete ulaşmaktadır. Türkiye dünyanın 
şiddetli depremlerini üreten ve Pasifik Ateş Çemberi (Ring of Fire) adlandırılan sahadan oldukça uzakta 
olmasına rağmen komşularında oluşan alışılmadık sismik aktiviteler sebebiyle yer sarsıntıları afetlerine uğ-
ramaktadır. Depremler, tektonik levhalar arasındaki sınırlar dahilinde meydana gelmektedir.
Yerkürenin dilimleri, alttaki çok sıcak gömlek (Mantle convection) içinde ısı aktarımı - ısı transferi akın-
tıları (convection currents) etrafında sürekli yer değiştirmektedir.

Yerkürenin sıcak gömlek akıntıları (Mantle convections) aşağıda gösterilmektedir.
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Farklı levhaların fay hatları boyunca uzanan yerkabuğuna ait kayalar ise biri diğerine dayanarak ve kenetle-
nerek yavaşça birbirine geçmektedir. Bu durum fay hatları üzerinde bir deprem oluşturuncaya kadar geri-
lim toplamayı sürdürmektedir (2023 Turkey–Syria earthquakes). Doğu Akdeniz çoğunlukla ülkemizin 
de üzerinde bulunduğu Anadolu levhası olmak üzere pek çok mikro levhalar (microplates) dan oluşan 
özellikle son derece karmaşık ve kompleks bir yapıya sahiptir. Anadolu mikro levhası 100 milyon yıl önce 
Afrika kıtasını Avrasya’dan ayıran Tethys Denizi ( Tetis Okyanusu - Tethys Ocean) güneyinde yer almış-
tır. Anadolu levhası kuzeye doğru sürüklenerek Tetis Denizi sularının kapatılması suretiyle Aral Denizi 
(Aral Sea), Karadeniz (Black Sea), Hazar Denizi (Caspian Sea) ve Akdeniz (Mediterranean) oluşmuş-
tur. Öte yandan, Anadolu levhası, güney doğudan kuzeye doğru göç eden Arap levhası ve kuzeyde bulunan 
aynı zamanda güneye doğru hareket eden Avrasya levhası tarafından sıkıştırılmaktadır. Günümüzde Arap 
levhası ile Avrasya levhası, ülkemizin üzerinde bulunduğu Anadolu levhasını hala kıstırmaktadır. İstanbul 
yakınlarında meydana gelen son derece yıkıcı 1999 yılı Kocaeli depremi (1999 İzmit earthquake) sonrası 
Türkiye siyasi liderleri, ülkenin sismik hazırlık (seismic preparedness) konusunda ilerletilmesi bağlamın-
da vaatler de bulunmuştur. Avrasya levhası ile Anadolu levhası sınırında yer alan Kuzey Anadolu fay hattı 
(North Anatolian Fault), çoğunlukla Türkiye kökenli çok büyük depremlerinin kaynağı olarak dikkat çek-
mektedir. Arap levhası ise Doğu Anadolu fay hattı (East Anatolian Fault) üzerinde en az 7.0 büyüklükte 
yer sarsıntısı afetleri ve felaketlerini tetiklemektedir.

İstanbul kenti yakınları ve Marmara Denizi (Marmara Sea) boyunca uzanan Kuzey Anadolu fay hattı 
ve güney illerimize doğru olan Doğu Anadolu fay hattı aşağıdaki haritada mavi çizgi ile gösterilmekte-
dir. Ortada Anadolu mikro levhası (Anatolian microplate), solda Ege Denizi mikro levhası (Aegean mic-
roplate), sağ üstte Avrasya levhası (Euroasian plate), sol altta Afrika levhası (African plate) ve sağ alt tarafta 
Arap levhası (Arabian plate) bulunmaktadır. Suriye sınırına doğru ilerleyen Doğu Anadolu fay hattı üzerin-
de 06 Şubat 2023 tarihinde vuku bulan 7.7 ve 7.6 büyüklüklü ikiz depremler kırmızı renkli daireler ve çok 
sayıdaki artçı depremler (aftershocks) ise pembe renkli daireler halinde haritada işaret edilmektedir.
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Kırmızı renkli Anadolu mikro plakası (Anatolian microplates - Anatolian Plate), Tetis Okyanusu ile 
birlikte kuzeye doğru hareketi neticesinde soldan itibaren birinci haritada 100 milyon yıl, ortadaki haritada 
50 milyon yıl ve üçüncü haritada ise 25 milyon yıl önceki coğrafi durumları gösterilmektedir.

Diğer taraftan, dünyada çok sayıda aktif fay hatları bulunmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri 
Kuzey Batısı ve Kanada Güney Batısı kapsamındaki Cascadia levhası da kıtasal bir levhanın başka bir kıta-
sal levha altına girmesi olarak adlandırılan bölge (subduction zone) içerisinde yer almaktadır. Söz konusu 
sahada yüzyıllardır herhangi bir deprem felaketi ve afeti olmamıştır. Ancak, mevzu bahis sessiz durum dü-
şük sismik risk ve deprem tehlikesi olmadığı konumunu kesinlikle işaret etmemektedir. Sonuçta, Doğu Ana-
dolu fay hattı üzerinde ortaya çıkan gerilim, yıllarca birikmek ve olgunlaşmak suretiyle dünya uygarlığının 
beşiği sayılan Türkiye güney bölgesinde son derece vahim ölçekte elem dolu ve çok acı, yüksek büyüklükte 
ölümcül ikiz deprem felaketleri vuku bulmasına neden olmuştur.

Kaynaklar:
-Kuzey Kutbu Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Nedeni ile Kuzey Buz Denizi Buzulları Erimesi Perspek-
tifleri, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2011.
-Dünyanın Üçüncü Kutup Bölgesi Sayılan Tibet Platosu Buzul Kütlelerinin Erimesi ile Küresel Isınma ve 
Global İklim Değişikliği Mekanizmaları İlişkisi, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 
2013.
-Küresel Sıcaklık Artışları Sonucu Global Buzul Sahanlıkları, Buzul Karlar ve Buz Kristallerinden Oluşan 
Kar Kütlelerinin Erimesi Perspektifleri, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.
-Küresel İklim Değişikliği Eylem Planları Yoluyla Global Karbondioksit Emisyonları Sınırlandırılması ve 
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İNOVATİF GÜNEŞ ENERJİLİ SU AYIRICI (WATER SPLİTTER) KANALI İLE SÜRDÜRÜ-

LEBİLİR TEMİZ, YEŞİL, DOĞA DOSTU VE ÇEVRECİ ALTERNATİF HİDROJEN ÜRETİMİ 

SAĞLANMASI
Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi

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

Güneş sistemi içinde yegane mavi gezegen dünyanın varlığını oluşturan aynı zamanda sürdü-
rülebilir en büyük çevreci, doğa dostu ve yeşil enerji kaynağı güneş ışınları öğeleri ile güneş 
radyasyonları demetleri kabul edilmektedir. Öte yandan, bilim insanları birincil enerji kaynağı 
fosil yakıtlar karşısında geleceğin temiz enerji kaynağı karbonsuz füzyon enerjisi yoluyla güne-
şin yerkürede elde edilmesi yönünde kapsamlı termonükleer enerji araştırma-geliştirme Ar-Ge 
çalışmaları yürütmektedir. Olumlu ilerleyen nükleer füzyon enerjisi bilimsel ve teknolojik araş-
tırmaları sonucunda ilk kez termonükleer enerji verimliliği temini buluşu ise Aralık 2022 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, günümüzde global fotovoltaik pil maliyetleri düşüşleri aynı zaman-
da verimliliği yükselen küresel yenilenebilir enerji kaynakları YEK odaklı karbonsuz güneş ener-
jisi santralleri GES üniteleri elektrik enerjisi üretimleri de giderek yaygınlaşmaktadır. Böylece, 
dünya karbonsuz güneş enerjisi sistemlerinin devreye girmesi sayesinde ve global karbonsuz-
laştırma teknolojileri devrimi başlatılması ile beraber 2050 yılına kadar küresel net sıfır karbon-
dioksit emisyonları projeksiyonları uygulanması olasılığı artmaktadır. Güneş enerjisi kompleks-
leri sistemlerinin verimliliğinin yükseltilmesi araştırmaları doğrultusunda yenilikçi güneş güçlü 
su ayırıcı (sun-powered water splitter) vasıtasıyla klasik düzenekli cihazlara kıyasla üç kat daha 
yüksek sürdürülebilir, temiz, yeşil, doğa dostu ve çevreci enerji kaynağı hidrojen üretimleri sağ-
lanması bu yazıda incelenmektedir. 

Güneş kökenli doğal enerjiler, mavi gezegenin en temiz tabii enerji kaynakları konumunda bulunmaktadır. 
Bilim insanları bitkilerin fotosentez özellikleri ve niteliklerine benzer tarzda sadece güneş ve suyun kulla-
nılması suretiyle enerji üretilmesi bağlamında uzun zamandır ciddi uğraşlar vermektedir. Küresel güneş 
ışını demetleri ve global güneş radyasyonu elemanları sayesinde su moleküllerinin ayrıştırılması prosesi 
ticari ölçekte çok verimsiz ve kifayetsiz olmasına rağmen inovasyona dayalı teknikler ve yenilikçi teknolo-
jilerin devreye girmesi ile birlikte faydalı ve yeterli hale gelmesi ihtimali doğmaktadır. Güneş enerjisi ile su 
moleküllerinin ayrılması prosesi yönünde daha önce yürütülen çalışmalarda çeşitli sorunlar yaşanmıştır. 
Örneğin, suyun hidrojen ve oksijen atomları arasındaki bağların koparılması yöntemi çerçevesinde ener-
jik fotonların kullanılması gerekmektedir. Söz konusu kimyasal reaksiyonlar ve tepkimelerin başarılması 
açısından ultraviyole ve görünür ışık enerji kaynaklarına göre çok daha kısa dalga boylu, yüksek frekanslı 
ve enerjili fotonlar icap etmektedir. Ancak, yeryüzüne %50 oranında ulaşan kızılötesi ışınlar (infrared pho-
tons) ise kimyasal tepkimeleri başlatmak üzere yeterince enerjiye sahip bulunmamaktadır.

Solar su ayırıcıları (solar water splitters) yöntemi ile iki strateji izlenerek mevzu bahis problemlerin çözül-
mesi hedeflenmektedir. Birinci strateji çerçevesinde çok daha verimli ve etkili fotoelektrokimyasal hücre 
( photoelectrochemical cell PEC) cihazı kullanılmaktadır. Bir elektrot mini güneş pili (mini-solar cell) 
olarak rol oynamaktadır. Mini güneş hücresi, güneş ışını demetlerinin absorblanması ve güneş radyasyonu
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öğelerinin soğurulması görevini üstlenmektedir. Küçük güneş hücreleri ile sağlanan enerji sayesinde elekt-
riksel yükler üretilmektedir. Üretilen elektriksel yükler ise su moleküllerinin ayrılması prosesi için elektrot-
lar üzerindeki katalizörleri beslemekte aynı zamanda bir elektrot çevresinde hidrojen gazı ve diğer elektrot 
etrafında oksijen gazı oluşmaktadır. En iyi PEC cihazı, güneş ışınları ve güneş radyasyonları enerjisinin yak-
laşık %25 ‘ini hidrojen yakıtı haline dönüştürebilen aygıt olarak tanımlanmaktadır. Ancak, söz konusu cihaz 
içerisinde kimyasal olarak aşındırıcı çözeltiler (corrosive electrolytes) kullanılması ise güneş ışını soğuran 
ve güneş radyasyonu absorblayan yarı iletken düzeneğine son derece zarar vermektedir. İkinci stratejide ise 
tek parçadan ibaret yekpare fotokatalitik hücre (monolithic photocatalytic cell) ile batarya benzeri düzenek 
bertaraf edilerek su içine sadece güneş radyasyonlarını absorblayan yarı iletken daldırılmaktadır. Suya ba-
tırılan yarı iletken ise güneş ışınlarını soğurarak elektrik yükleri oluşturmaktadır. Meydana gelen elektrik 
yükleri sayesinde yüzey üzerindeki katalizör metaller (catalytic metals) beslenerek su molekülleri hidrojen 
ve oksijen atomları şeklinde ayrıştırılmaktadır. Bununla beraber hidrojen ve oksijen atomlarının çok yakın 
oluşması da birbiri ile etkileşme ihtimalini aynı zamanda kimyasal reaksiyonlar ve tepkimeler neticesinde 
suyun yeniden şekillenmesi olasılığını doğurmaktadır.

Karbonsuz yenilikçi güneş enerjili su ayırıcı (solar water splitter) sistemi hidrojen üretimi prosesi aşağıdaki 
resimde görüntülenmektedir.

Yukarıda kısaca anlatılan fotokatalitik su ayırıcıları (photocatalytic water splitters) verimlilikleri sınırlı dü-
zeyde kalmaktadır. Örneğin, güneş güçlü su ayıraçları gelen güneş enerjisinin sadece %3 ‘ünü kullanılabilir 
ve faydalı hidrojen yakıtı haline dönüştürmektedir. Verimliliğin artırılması açısından çözüm yolu bulma 
bağlamında ise klasik güneş panelleri benzeri çok daha büyük yarı iletken yapılar oluşturulması olası görül-
mektedir. Ancak, yarı iletken düzeneklerin su ayırma yetenekleri, standart silikonlu solar panelleri yapıları-
na kıyasla pahalı seviyelerde seyretmektedir. Bu durumda yarı iletkenli su ayırma sistemi seçeneği maliyeti 
çok yüksek olmaktadır.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri Ann Arbor kentinde konuşlu Michigan Üniversitesi ( Univer-
sity of Michigan )’nde görevli Kimyacı Prof Dr Zetian Mi liderliğinde yürütülen araştırmada ufak de-

Kaynak: Science Dergisi
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ğişiklikler ile ince ayarlanmış bir fotokatalitik donanım kullanılmıştır. Deney düzeneğine yaklaşık tipik 
pencere büyüklüğünde bir mercek yerleştirilmiştir. Söz konusu düzenek sayesinde güneş ışını ve güneş 
radyasyonu 100 kat daha küçük bir alana odaklanmıştır. Böylece, güneş enerjili su ayrıştırma sistemi yarı 
iletken büyüklüğü ve maliyeti önemli ölçüde azaltılmıştır. Yarı iletken üzerinde çok sayıda nano boyutlu 
metal katalizörler ile kaplanmış yüzeyden geçen yoğun güneş ışını demetleri ve kesif güneş radyasyonu ele-
manları elektriksel yükler oluşturarak yapı içinde su ayrıştırma reaksiyonları ve su ayırma tepkimeleri mey-
dana getirmektedir. Ayrıca, Dr Zetian Mi ve bilimsel araştırma ekibi, meydana gelen hidrojen ve oksijen 
gazlarının yeniden kimyasal reaksiyonlara girerek tekrar su oluşumu sürecinin önlenmesi açısından suyun 
ayrıştırılması için ortam sıcaklığını 70ºC ‘a kadar yükseltmiştir. Michigan Üniversitesi araştırma grubunun 
bulduğu cihazın en son versiyonu, sadece suyu ayrıştırmaya uygun olan görünür ve ultraviyole fotonlar 
değil aynı zamanda daha az enerjetik kızılötesi fotonları da kullanmaktadır. Michigan Üniversitesi bilim 
insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada inovatif güneş enerjili su ayracı (sun-powered water splitter) 
ile %9.2 oranında hidrojen yakıtı üretimi sağlanarak önceki konvansiyonel fotokatalitik cihaz yapılarına 
nazaran üç kat daha fazla verim artışı temin edilmektedir. İnovasyona dayalı güneş güçlü fotokatalitik su 
ayrışması cihazı bilimsel araştırma keşfi Ocak 2023 ‘de Nature Dergisi’nde yayımlanmıştır.

Öte yandan, Berkeley kenti konuşlu Kaliforniya Üniversitesi ( University of California, Berkeley) 
öğretim üyelerinden Kimyacı Prof Dr Peidong Yang, evrimsel güneş enerjili su ayırıcı cihazı buluşu ça-
lışmasını oldukça başarılı olarak yorumlamaktadır. Dr Peidong Yang, yaklaşık 20 yıl önceki geleneksel fo-
tokatalitik su ayırma cihazı öncüleri arasında sayılmaktadır. Ancak, Dr Yang halihazır yeni bilimsel araş-
tırmada yer almamıştır. Birleşik Devletler Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı ( U.S. National 
Renewable Energy Laboratory - NREL) uzmanlarından Dr Todd Deutsch, verimlilik açısından %10 
‘luk hedefe ulaşılmasını solar güçlü su ayırıcı (solar powered water splitter) cihazları seri üretimleri başla-
tılması yönünde son derece önemli adım olarak değerlendirmektedir. Dr Deutsch, yenilikçi güneş güçlü 
su ayırıcı cihazı sisteminin hala ticari sorunları olduğunu ifade etmektedir. Örneğin, söz konusu sistemde 
patlayıcı özelliğe sahip hidrojen ve oksijen karışımı gazlar da üretilmektedir. Cihazın ticari versiyonu kap-
samında ise mevzu bahis gazları ayrıştırılması ilave ekonomik yükler ve maliyet artışları getirmektedir. İno-
vatif güneş enerjili su ayırıcı cihazları düzeneklerinin markete açılması durumunda mühendisler tarafında 
dev solar su ayırıcı hidrojen üretimi çiftlikleri kurulması ihtimali doğmaktadır. Böylece, gelecekte temiz 
hidrojen yakıtlı ulaşım araçları, sanayi fırınları ile hidrojeni elektriğe dönüştürerek şebekeye veren ticari 
yakıt hücreleri de devreye girecektir. Ancak Dr Mi ise dünya iklim krizinin önlenmesi ve küresel ekolojik 
dengenin korunması yönünden can alıcı öneme sahip çok olumlu bahse konu gelişmelerin uzun vadede 
gerçekleşeceğini belirtmektedir.

Sonuçta, dünyanın her yerinde bol miktarlarda bulunan deniz sularının dönüştürülmesi ile birlikte gele-
cekte sürdürülebilir karbonsuz, temiz, yeşil, doğa dostu ve çevreci çok geniş kapsamlı güneş enerjili menşeli 
küresel hidrojen yakıtı üretimleri olası kabul edilmektedir.
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TÜRKİYE 2027’DE, GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİLERİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE

DÜNYA’DA BAŞI ÇEKEN 10 ÜLKE ARASINA GİREBİLİR Mİ?

Yüksel Atakan, Dr.Y.Müh. Almanya, ybatakan4@gmail.com

Enerji kaynaklarına göre, Dünya, Almanya ve Türkiye elektrik üretiminde gelişmeler 

Dünya’da 2021’de güneş enerjisinden elektrik üretimi % 23 büyürken, rüzgarda büyüme % 14 oldu Ancak 
kömür enerjisinden elektrik üretimi de % 9 büyüdü. 2021 yılında Dünya toplam elektrik üretimi 27 000 
TeraWattSaat (TWh) oldu. Bunda yine fosil yakıtlar % 61 oranla başı çektiler. Düşük karbonlu yakıtlar ise 
% 35’te kaldılar (Şekil 1) /1/.

Şekil 2: Rüzgar ve Güneş Enerjilerinden elektrik üretimini sağlayan elektrik santrallerinin kurulu güç-
lerinde 2019 ile 2026 yılları arasında beklenen artım: açık yeşil; Kömür: koyu yeşil; Doğalgaz:mavi ve 
Hidrolik:mor çizgilerle gösteriliyor /2/.
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Çizelge 2: Enerji kaynaklarına göre Almanya’da 2021 ve 2020 yıllarında üretilen elektrik miktarları ve
toplam üretilen elektrik miktarındaki payları (%) /4/

Türkiye’de durum

Çizelge 3: 2011 ve 2021 yıllarında enerji kaynaklarına göre, elektrik santrallerinin KURULU GÜÇ’leri
(MW) ve toplam elektrik kurulu gücündeki (%) payları /5/

Not: MegaWatt (MW) olarak ‘Kurulu Güç’ bir elektrik santralinin kapasitesini ya da en fazla üretebileceği 
elektrik miktarının bir ölçüsüdür. Bu nedenle aynı MW güçteki farklı enerji kaynaklarından (santrallerin-
den) yıl sonunda farklı MegaWattSaat (MWh) elektrik üretilebiliyor. Örneğin 1000 MW kurulu güçteki bir 
kömür santrali, yıl sonunda ortalama % 60 kapasiteyle 600 MW net kurulu güç karşılığında elektrik üre-
tirken, bir Güneş santrali ortalama % 20 kapasiteyle ancak 200 MW karsılığında net elektrik üretebiliyor. 
Bunun nedeni güneşin geceleri olmayışı ve bazı kapalı havalarda yeryüzüne daha az enerji aktarabilmesidir. 
Santrallerin bakım, onarım çalışmaları ya da başka nedenlerle durdurulması da, yıl boyunca, üretebilecek-
leri elektrik miktarını etkileyeceği açıktır.
Çizelge 3’deki toplam 99,819 MW kurulu güçten, 2021’de üretilen toplam elektrik 302.000 GWh
(= 302 TeraWattSaat) olmuştur.
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Enerji kaynaklarına göre Dünya’da, Almanya’da ve Türkiye’de 2021 yılında üretilen elektrik miktarlarının 
(TWh) karşılaştırılması (Çizelge 4)

Çizelge 4: 2021 yılında Dünya’da , Almanya’da ve Türkiye’de çeşitli enerji kaynaklarından üretilen elekt-
rik TeraWattSaat (TWh) olarak: 1 TWh= 1 MilyarkiloWattSaat ile üretilen miktarların 2021’de üretilen 
toplam elektrik miktarına oranları (parantez içinde) gösteriliyor (Yukarıdaki çizelge ve şekillerdeki veri-
lerden hesaplandı).
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Çizelge 4‘ de görüldüğü gibi, Güneş ve Rüzgar enerjilerinden üretilen elektriğin Almanya’da toplam miktara 
oranı % 31 iken, bu oran Türkiye’de sadece % 13. Öte yandan, Türkiye’de Güneş ve Rügar’dan üretilen elekt-
rik miktarı, Almanya’dakinin sadece % 28’i kadar.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın 2027 yılı için Türkiye Öngörüsü gerçekçi mi?

Medya’daki haberlere göre Uluslarası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı/6/: ‘Türkiye’nin, Yenilenebilir Enerji (YE) 
kapasitesinin (kurulu gücünün) gelecek 5 yıl içinde % 64 büyümesini öngördüklerini açıklıyor, Avrupanın 
4., Dünya’nın da 10. en büyükleri arasına girebileceğini vurguluyor. Bu büyümenin % 75’inin ise Güneş ve 
Rüzgar enerjilerinden geleceğini de ekliyor. IEA böyle son 10 yılda bile görülemeyen büyük bir artımı, hangi 
veri ya da varsayımlara göre yapmış, bilinmiyor. Bilinen ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın da, özel 
sektörün de bu kadar büyük bir artımı öngören planları olduğunu ve bütçe ayrıp işe koyulduklarını açıkla-
yan herhangi bir haber, bildiri ya da yazının kendilerinin web sitelerinde de medyada da görülemediğidir. 
Tek görülen ise Sayın Kılıçdaroğlu’nun Doğu’da yaptırmayı hedeflediği 5.000 MegaWatt’lık (5 GigaWatt’lık) 
güneş tarlaları santrali. Bu konuda, Güneş tarlalarının yerlerinin seçiminden, en uygun ve verimli şekilde 
yapılmalarına kadar ortaya çıkacak bir dizi güçlükleri ve şimdiden yapılması gerekenleri irdeleyerek öneri-
ler içeren iki yazımız bulunuyor/7/. Ancak bu konuda hazırlığa başlanıldığıyla ilgili bir açıklama henüz ya-
pılmış değil. Türkiye 11.Kalkınma planında Elektrik Enerjsi Talebi’i 2018’de 303 TWh iken, bunun 2023’de 
yaklaşık 376 TWh olacağı, Yenilenebilir enerjlerden elektrik üretiminin payının ise aynı sürede % 32,5’den 
%38,8’e yükseleceği öngörülüyor /8/. Ancak burada büyük pay su (hidrolik) enerjisinden geliyor ve 11.Ka-
lınma planında Güneş ve Rüzgarın katkıları ayrıca gösterilmiyor.

Enerji Bakanlığı web sitesinde (Kasım 2022) şu açıklama yer alıyor: 2020-2040 dönemi için yapılan Tür-
kiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin baz 
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senaryoya göre, 2025 yılında 370 TWh, 2040 yılında ise 591 TWh seviyesine ulaşması beklenmektedir /8/. 
Türkiye’de 2021 yılında YE santrallerinin toplam kurulu gücü 53.642 MW ( = 54 GW) olmuştur. Bu kurulu 
güç, IEA öngörüsüne göre 2027’de gerçekten % 64 büyüyecek olursa, yaklaşık olarak 88 GW ve bunun da 
%75’i öngörüldüğü gibi eğer Güneş+Rüzgar’dan (G+R) sağlanırsa, 2027’de G+R toplamda 66 GW olacaktırr 
(Bkz Çizelge 5). Bu olası mıdır? Geçen son 10 yılda (2021-2011) G+R kurulu gücü ancak 18,42 GW değerine 
ulaşabilmiştir. Bu ise 2021 yılındaki ‘toplam elektrik kurulu gücü’nün % 18’i kadardır.

Çizelge 5: 2011 ve 2021 yıllarında yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kurulu güçleri ve o
yıllardaki toplam kurulu güçlere oranları/ payları (%) /Çizelge 3’deki verilere göre/

2021 yılındaki ‘Güneş+Rüzgar’ Kurulu gücü olan kabaca 18 GW’lık kapasiteyi 6 yıl sonra 2027’de 66 GW 
yükseltebilmek için her yıl ortalama (66-18)/6 = 8 GW elektrik santralleri kurmak gerekir ki bu miktarda bir 
artım (= 8.000 MW/yıl) için Türkiye’de bir planlama ve bütçe ayrılmasına rastlanmadığından IEA öngörüsü 
gerçekçi değildir.

Biz 10 yıllık 18,4 GW artımın her yıl ortalama 1,84 GW olduğundan hareketle, yılda en fazla 2 GW(= 2.000 
MW) artım sağlanabileceğini ve böylelikle G+R kurulu gücünün 2027 yılında ancak 12 GW artabileceğini 
ve G+R toplam kurulu gücünün, 66 GW değil, kabaca 18+12 = 30 GW kadar olabileceğini çok daha gerçekçi 
buluyoruz (Çizelge 5).

Ayrıca Türkiye’de 2021 yılında G+R: 18,4 GW kurulu gücünden üretilen elektrik miktarının 2021 yılında 
üretilen toplam elektriğe oranın sadece % 13 olduğu gözönüne alınırsa, bunun Avrupa ve Dünya sıralama-
sında, IEA’nın öngördüğünün aksine, başlardaki 10 ülke içinde değil, çok daha altlarda yer alabileceği de 
Çizelge 6’da görülüyor.

Çizelge 6: Dünya’da güneş ve rüzgar enerjilerinden üretilen toplam elektrik miktarı sıralamasında en
başta gelen ülkelerin, kendi elektrik üretimlerindeki payları (%) gösteriliyor/9/.
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Şekil 5: Yenilenebilir enerjilerde Dünya’da başı çeken 10 ülke, 2021 yılında ulaştıkları kurulu güçlerine
göre GW (GigaWatt) olarak gösteriliyor /9/

Sonuç
Sadece Güneş ve rüzgar enerjilerinin toplam kurulu güçlerinden elde edilen elektrik üretiminde değil, top-
lam Yenilenebilir Enerjilerin kurulu güçlerinde de Dünya’da epey altlardayız (Bkz Şekil 5). Her ne kadar 53,4 
GW ile Rusya’nın biraz altında 11.sırada gözüküyorsak da,Türkiye’de YE’lerin içinde Güneş ve rüzgarın top-
lam katkısı sadece 18,4 GW’dir. Bu ise, hidrolik enerjinin 32 GW’lık katkısının yarısı kadardır. Öte yandan 
tüm ülkelerin YE kapasitelerini 2027 yılına kadar daha da artıracakları, özellikle Ukrayna / Rusya savaşının 
etkisiyle oluşan enerji darboğazında bugünden bile görüldüğünden, başka ülkelerin de sıralamada aralarda 
yer alıp, Türkiye’nin kurulu gücünün daha da altlara düşeceği ve ne yazık ki, ilk 10 ülke arasına giremeyeceği 
açıktır /7-9/.

Bu nedenlerle, Türkiye, Güneş ve rüzgar enerjilerinden elektrik üretmeye ağırlık vermelidir. Ancak her yıl 
hurdaya çıkacak, içlerinde zehirli maddeler bulunan güneş panellerinin, ayrıca rüzgar pervane ve diğer tüm 
aletlerin geri dönüşümleri için hazırlıklar yapılmalı, bunlar çöplüklere atılmamalı ve ekosistem daha da 
bozulmamalıdır.

Kaynaklar
/1/ World Electricity Generation - World Energy Data
/2/ IEA /Statistica Data
/3/ the Global Electricity Review 2022 ve https://worldpopulationreview.com/country-rankings/ener-
gy-consumption-by-country
/4/ https://www.geb-info.de/erneuerbare-energien/stromerzeugung-2021-kohle-ist-wieder-nummer-eins
/5/ https://www.teias.gov.tr/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri ve https://www.elektrikport.com/
sektor-rehberi/turkiye-2020-elektrik-istatistikleri/22927#ad-image-0
/6/ https://www.dunya.com/amp/ekonomi/turkiye-yesil-enerjide-5-yilda-64-buyuyecek-haberi-676361
/7/www.radyasyonyatakan.com 3.Bölümdeki yazılar
/8/ Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı web sayfası ve http://yonetimhaber.com/Haber-10243- turkiye_
nin_11._kalkinma_plani_ve_2023_hedefleri_
/9/ https://elements.visualcapitalist.com/mapped-solar-and-wind-power-by-country/
/10/ https://images.app.goo.gl/9Kon4otFN2RPhNAF8

Not: Bu yazımız 05.01.2023 gününden başlayarak HBT portalında yayımlanıyor.

https://www.worldenergydata.org/world-electricity-generation/
http:///3/ the Global Electricity Review 2022 ve https://worldpopulationreview.com/country-rankings/energy-
http:///3/ the Global Electricity Review 2022 ve https://worldpopulationreview.com/country-rankings/energy-
https://www.teias.gov.tr/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri
https://www.teias.gov.tr/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri
https://www.dunya.com/amp/ekonomi/turkiye-yesil-enerjide-5-yilda-64-buyuyecek-haberi-676361
https://www.radyasyonyatakan.com
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.statista.com/graphic/1/267233/renewable-energy-capacity-worldwide-by-country.jpg&imgrefurl=https://www.statista.com/statistics/267233/renewable-energy-capacity-worldwide-by-country/&tbnid=TxYHNRdXKm10GM&vet=1&docid=FzCRiaesG1k7TM&w=1000&h=743&hl=de-DE&gl=de&source=sh/x/im
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TMMOB’DEN HABERLER

TMMOB TARAFINDAN 122 SAYILI İLKE KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

12.01.2023

TMMOB tarafından 5.11.2022 tarih 32004 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanan 122 sayılı “Nitelikli Doğal 
Koruma Alanlarında Kalan Kültür Balıkçılığı Tesisleri 
Hakkında İlke Kararı”nın yürütmesinin durdurulma-
sı ve iptaliistemiyle Danıştay’da dava açıldı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-tarafin-
dan-122-sayili-ilke-kararinin-iptali-icin-dava-acildi

TMMOB HEYETİ TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

19.01.2023

Özden Güngör (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), 
Deniz Özdemir (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi), 
Haydar Şahin (TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, 
Mimar Ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu Üyesi), 
Akın Ömür (TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, 
Mimar Ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu Üyesi),
Sezgin Çalışkan (TMMOB Teknik Görevli)’dan 
oluşan TMMOB Heyeti 18 Ocak 2022 tarihinde 
TBMM’yi ziyaret ederek milletvekilleriyle görüştü.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-heyeti-tb myi-ziyaret-etti

EMİN KORAMAZ YAZDI: “ÖZLÜK HAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ”

20.01.2023

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 20 
Ocak 2023 tarihli BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde, 
kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın ekonomik iyileştirme talepleri ve özlük hakları
üzerine yazdı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-
yazdi-ozluk-haklarimizi-savunacagiz

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-tarafindan-122-sayili-ilke-kararinin-iptali-icin-dava-acildi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-tarafindan-122-sayili-ilke-kararinin-iptali-icin-dava-acildi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-ozluk-haklarimizi-savunacagiz
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-ozluk-haklarimizi-savunacagiz
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-ozluk-haklarimizi-savunacagiz
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TMMOB’ YE BAĞLI ODALARIN ÜYE SAYISI 660 BİN OLDU

26.01.2023

TMMOB’ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2022 yılı sonu itibariyle 
660 bin 358 oldu. Buna göre 2022 yılında bir önceki yıla göre oda-
larımızın üye sayısı 41 bin 562 kişi arttı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-odalarin-uye-sa-
yisi-660-bin-oldu

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

27.01.2023

Emek ve Özgürlük İttifakı 27 Ocak 2023 tarihinde TMMO-
B’yi ziyaret ederek seçim sürecine yönelik görüş ve değerlen-
dirmelerini paylaştı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/emek-ve-ozgurluk-ittifa-
ki-tmmobyi-ziyaret-etti

TÜM ÜLKEMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYOR, ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ DAYANIŞMA 
VE YARDIM İÇİN SEFERBER OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

06.02.2023

6 Şubat 2023 sabaha karşı Kahraman-maraş’ın Pazarcık İlçe-
sinde yaşanan ve ülke tarihimizin en büyük depremlerinden 
birisi olarak kayıtlara geçen depreme ilişkin TMMOB YÖne-
tim Kurulu tarafından basın açıklaması yapıldı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tum-ulkemize-bassagli-
gi-diliyor-orgutlulugumuzu-dayanisma-ve-yardim-icin-se-
ferber-olmaya

ACİL GÜNDEMLİ TMMOB YÜRÜTME KURULU VE ODA BAŞKANLARI ORTAK 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

06.02.2023

Kahraman Maraş Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat 2023 saat 
04.17’de gerçekleşen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Malat-
ya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve
Diyabakır’da...

http://www.tmmob.org.tr/icerik/acil-gundemli- tmmo-
b-yurutme-kurulu-ve-oda-baskanlari- ortak-toplantisi-ger-
ceklestirildi

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-odalarin-uye-sayisi-660-bin-oldu
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-odalarin-uye-sayisi-660-bin-oldu
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emek-ve-ozgurluk-ittifaki-tmmobyi-ziyaret-etti
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emek-ve-ozgurluk-ittifaki-tmmobyi-ziyaret-etti
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tum-ulkemize-bassagligi-diliyor-orgutlulugumuzu-dayanisma-ve-yardim-icin-seferber-olmaya
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tum-ulkemize-bassagligi-diliyor-orgutlulugumuzu-dayanisma-ve-yardim-icin-seferber-olmaya
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tum-ulkemize-bassagligi-diliyor-orgutlulugumuzu-dayanisma-ve-yardim-icin-seferber-olmaya
http://www.tmmob.org.tr/icerik/acil-gundemli-tmmob-yurutme-kurulu-ve-oda-baskanlari-ortak-toplantisi-gerceklestirildi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/acil-gundemli-tmmob-yurutme-kurulu-ve-oda-baskanlari-ortak-toplantisi-gerceklestirildi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/acil-gundemli-tmmob-yurutme-kurulu-ve-oda-baskanlari-ortak-toplantisi-gerceklestirildi
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TMMOB, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BA-
KANLIĞI İLE AFAD’A AFET ÇALIŞMALARINDA İŞBİRLİĞİ 
VE DESTEK TALEBİNİ İÇEREN YAZILARINI GÖNDERDİ

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-cevre- sehirci-
lik-ve-iklim-degisikligi-bakanligi-ile- afada-afet-calismala-
rinda-isbirligi

DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ!

08.02.2023

TMMOB organizasyonu ile emek ve demokrasi güçlerinin deste-
ğiyle 8 Şubat Çarşamba günü, Ankara’ dan Elbistan, Kahraman-
maraş, Adıyaman ve Malatya’ya; İstanbul’dan Hatay’a; Van’dan 
Adıyaman ve Malatya’ya; Konya’dan Hatay’a; Bolu’dan Hatay’a; 
Bursa’dan Urfa’ya ihtiyaç malzemeleri gönderildi. Dayanışmaya 
siz de destek verin.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/dayanismayi-buyutuyoruz

TMMOB HEYETİ HATAY’DAKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanları tarafından oluşturu-
lan heyetlerin depremin etkilediği illerdeki çalışmaları devam ediyor. Çalış-
malar kapsamında TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata ve beraberindekiler 
8 Şubat 2023 tarihinde TMMOB Hatay il Koordinasyon Kurulu ve Hatay 
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya geldi.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-heyeti-hataydaki-calismalari-
ni-surduruyor

EMİN KORAMAZ YAZDI: “KİBİR ÖLDÜRÜR, DAYANIŞMA YAŞATIR”

10.02.2023

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 10 Şubat 2023 
tarihli BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde, ülkemizin güneyinde 
yaşanan deprem ve yaşanan toplumsal trajedi üzerine yazdı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz- yazdi-kibir-ol-
durur-dayanisma-yasatir

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligi-ile-afada-afet-calismalarinda-isbirligi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligi-ile-afada-afet-calismalarinda-isbirligi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligi-ile-afada-afet-calismalarinda-isbirligi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/dayanismayi-buyutuyoruz
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-heyeti-hataydaki-calismalarini-surduruyor
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-heyeti-hataydaki-calismalarini-surduruyor
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-kibir-oldurur-dayanisma-yasatir
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-kibir-oldurur-dayanisma-yasatir
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UZAKTAN DEĞİL, GÜVENLİ ORTAMLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM İSTİYORUZ!

14.02.2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan üniversite-
lerde “uzaktan eğitim” kararına ilişkin TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Şubat 2023 
tarihinde basın açıklaması yapıldı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/uzaktan-degil-
guvenli-ortamlarda-yuz-yuze-egitim-istiyoruz

TMMOB KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ GÜNCEL DURUM TESPİTİ -2- (14 ŞUBAT 2023)

14.02.2023

TMMOB vebağlı odalarımız bünyesinde oluşturulan teknik he-
yetlerin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ile birlikte Odala-
rımızın şube ve temsilcilikleriyle yaptığımız görüşmeler doğrul-
tusunda 13 Şubat 2023 günü akşam saatleri itibariyle aldığımız 
değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyoruz.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-kahramanmaras-dep-
remi-guncel-durum-tespiti-2-14-subat-2023

TMMOB YÖNETİM KURULU, ODA BAŞKANLARI VE İKK SEKTERERLERİ ORTAK TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15.02.2023

TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkanları ve İKK Sekreterleri 
Ortak Toplantısı 14 Şubat 2023 tarihinde, deprem sonrasında 
afet koordinasyon çalışmaları gündemiyle gerçekleştirildi.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob- yonetim-kurulu-o-
da-baskanlari-ve-ikk- sektererleri-ortak-toplantisi-gercekles-
tirildi

DAYANIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ, BÜYÜTECEĞİZ!

16.02.2023
Deprem bölgesinde devam eden dayanışma faaliyetlerini en-
gellemeye dönük girişimlere ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/dayanismayi-surdurecegiz-bu-
yutecegiz

http://www.tmmob.org.tr/icerik/uzaktan-degil-guvenli-ortamlarda-yuz-yuze-egitim-istiyoruz
http://www.tmmob.org.tr/icerik/uzaktan-degil-guvenli-ortamlarda-yuz-yuze-egitim-istiyoruz
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-kahramanmaras-depremi-guncel-durum-tespiti-2-14-subat-2023
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-kahramanmaras-depremi-guncel-durum-tespiti-2-14-subat-2023
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-yonetim-kurulu-oda-baskanlari-ve-ikk-sektererleri-ortak-toplantisi-gerceklestirildi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-yonetim-kurulu-oda-baskanlari-ve-ikk-sektererleri-ortak-toplantisi-gerceklestirildi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-yonetim-kurulu-oda-baskanlari-ve-ikk-sektererleri-ortak-toplantisi-gerceklestirildi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/dayanismayi-surdurecegiz-buyutecegiz
http://www.tmmob.org.tr/icerik/dayanismayi-surdurecegiz-buyutecegiz
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TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI

27.02.2023

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları 
“Depremler ve Genel Durum Değerlendirmesi” 
gündemi ile toplandı. Toplantıya odamızı tem-
silen yönetim kurulu başkanı Dr. Abdullah ZA-
RARSIZ katılım sağladı.

Toplantıda depremin getirdiği sıkıntılar ve TM-
MOB olarak bundan sonra yapılacaklar ile ilgili 
konular görüşüldü. Oda başkanlarının katılımı 
ile 3 Mart’tan sonra bölgeye ziyaret edilmesi ka-
rarlaştırıldı.
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GENEL MERKEZ
Dr. Abdullah ZARARSIZ YK Başkanı 

fmo@fmo.org.tr

İSTANBUL ŞUBE
Gülseren BULUT TEK Şube YK Başkanı 

fmoist@fmo.org.tr

ADANA İL TEMSİLCİLİĞİ
Doç Dr. Ahmet EKİCİBİL-İl Temsilcisi 

ahmetcan@cu.edu.tr

ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Yasemin KÜÇÜK-il Temsilcisi

ykucuk@akdeniz.edu.tr
Gonca DÜLGER BEDELOĞLU- İl Temsilcisi Yardımcısı

dulger.gonca@gmail.com

BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ
Nigâr ÖZEY-İl Temsilcisi 
nigarozey@gmail.com

İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ
GÖKSAN GÜL-İl Temsilcisi 

goksan.gul@tractebel.engie.com

GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Vural Emir KAFADAR-İl Temsilcisi 

kafadar@gantep.edu.tr

MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ
Umut SALCAN-İl Temsilcisi 

umutsalcan@gmail.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Fizik Mühendisleri Odası
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FMO e-bülten ile ilgili
görüş, öneri, değerlendirme ve yazılarınızı e-posta adresimi-

ze iletebilirsiniz.

Mithatpaşa Cad. No:44/16 
Kızılay/ANKARA

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

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

@fmogenelmerkez

TMMOB Fizik Mühen-
disleri Odası

Fizik Mühendisleri 
Odası

Sosyal Medya Hesaplarımız İçin:

Fizik Mühendisleri 
Odası


