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Fizik Mühendisleri Odası (FMO) IV. Fizik Mühendisliği Eğitim Çalıştayı, Ankara, 

Hacettepe, İTÜ ve Gaziantep Üniversitelerinin Fizik Mühendisliği Bölümlerinden ve Sanayiden 

( Şişe-Cam Fabrikaları Ar-Ge, Nanovak Ar-Ge, TEKA Otomotiv ve Türk Traktör) temsilcilerin 

katılımı ile 13 Mayıs 2017 günü Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans 

Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

 

Ülkemizde toplam 6 üniversitede “Fizik Mühendisliği (FM)” bölümü olup, 4 üniversitede 

eğitim, aktif olarak sürdürülmektedir. Bu bölümlere yılda yaklaşık 200 öğrenci kabul edilmekte 

ve her yıl ortalama 150 civarında mezun verilmektedir. Eğitimin aktif olduğu 4 bölümdeki 

toplam öğrenci sayısı 1500, öğretim üyesi sayısı ise 120 civarındadır. Ayrıca, bu öğretim üyeleri, 

mühendislik fakültelerinin diğer bölümlerinde okuyan (yaklaşık 5.000 kişi olan) birinci sınıf 

öğrencilerinin de temel fizik derslerinden sorumlu akademik kadroyu oluşturmaktadırlar. 

 

Çalıştayda sırasıyla; “Endüstrinin Fizik Mühendislerinden Bilgi, Beceri ve Yetkinlik 

Üzerinden Beklentileri”, “Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü MÜDEK 

Deneyimi” sunumları ile “Fizik Mühendisliği Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Sektörün Fizik 

Mühendisliği Eğitiminden Beklentileri” ve “Mevcut Durumun Değerlendirilmesi” panelleri 

gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın son bölümünde ise tüm katılımcıların katkısı ile Fizik 

Mühendisliği eğitimi konusunda yapılması gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile bu 

çalışmaların nasıl yapılması gerektiği hususunda öneriler ele alınmıştır. 

  

Tespit edilen konular ve geliştirilen öneriler aşağıda belirtilen ana başlıklar altında 

toplanmış olup, Çalıştay Sonuç Bildirgesinin başta Fizik Mühendisliği Bölümlerinin 

Başkanlıkları ile konuyla ilgili makamlara, FMO Yönetim Kurulu tarafından iletilmesi ve 

takibinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

 

1. Fizik Mühendisliği Eğitimi Müfredatı 

- Fizik Mühendisliği eğitimi müfredatının günümüz ve çağımızın gerekleri doğrultusunda 

güncellenmesi gerektiği vurgulanarak bu doğrultudaki çalışmalara katkıda bulunmak 

amacıyla  Bölümlerden ve Sektörlerden temsilcilerin yer alacağı ve yeni oluşturulacak 

“Fizik Mühendisliği Eğitimi Müfredat Komisyonu’nca gerçekleştirilmesi, 

- Müfredatta düzenleme yaparak (ders saati, kredi, zorunlu ve seçmeli ders oranları vb.)  

programdaki mevcut temel derslerin yanı sıra uygulamalı akustik ve optik, metroloji, 

radyasyon fiziği, enerji teknolojileri, hızlandırıcı teknolojileri vb. meslek derslerine de 

ağırlıklı olarak yer verilmesi ve ayrıca proje, yazılım ve tasarım uygulamaları,  bilim ve 

mühendislik etiği, mühendislik hukuğu, mühendislik ekonomisi gibi seçmeli derslerin de 

programda yer almasının gerekliliği,    

- FM eğitiminin Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0’ın içeriği ve kavramları ile bütünleşecek 

şekilde yeniden ele alınması gerektiğinin ve bu bağlamda ortalama beş yılda bir radikal 

bilimsel, teknolojik ve inovatif değişikliklerin yaşandığı dünyamızda müfredatın 

olabildiğince esnek ve dinamik tutulmasının önemi, 

 

vurgulanmıştır. 

 



2. Ülkemizdeki Fizik Mühendisli Eğiminin Akreditasyonu  

- Ülkemizde FM eğitimi veren bölümlerimizin MÜDEK tarafından akredite edilmelerinin 

kaliteyi artırıcı ve eğitimin izlenebilir olmasını sağlayıcı etkileri dikkate alınarak henüz 

akredite olmayan bölümlerin mümkün olan en kısa sürede MÜDEK akreditasyonu için 

başvurmaları,   

- Hacettepe FM Bölümünün MÜDEK tarafından akredite edilmiş olması takdirle 

karşılanmış olup bu deneyimin başvuru yapacak diğer bölümlerle de paylaşılması, 

 

tavsiye edilmiştir. 

3. Anabilim Dallarının Yenilenmesi 

- FM Bölümlerindeki mevcut anabilim dallarının Fizik Bölümlerinden farklı olarak güncel 

eğitim ve araştırma alanlarını yansıtacak, uzmanlaşmayı ön plana çıkaracak ve özellikle 

lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde disiplinler arası işbirliğini ve dünya ile 

entegrasyonu artıracak şekilde sayı, isim ve içerik olarak güncellenmesi gerektiği 

vurgulanarak,  

- Bu konudaki çalışmaların FMO gözetiminde Bölüm Başkanlıkları ile koordineli olarak 

gerçekleştirilmesi ve olabildiğince görüş birliği ile geliştirilecek yeni yapının, 

gerekçeleriyle birlikte Üniversiteler ve YÖK nezdinde ilgili yasal adımları da 

tamamlayacak şekilde hayata geçirilmesi,  

benimsenmiştir.  

4. FM SMM Yönetmeliği ve Sertifika Programları 

- Fizik Mühendisliği Serbest Mühendislik Müşavirlik (SMM) Yönetmeliğinde yer alan ana 

konu başlıklarına yönelik olarak FMO tarafından düzenlenen kurs ve sertifika 

uygulamalarının yoğunlaştırılması, özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin bu konuda teşvik 

edilmesi, 

- Mezun olan öğrencilerin en az 2-3 alanda sertifika edinmelerinin iş bulmalarında avantaj 

sağlayacağı kaydedilmiştir. 

5. Staj ve Stajyer Mühendislik Uygulamaları  

- Mühendislik stajı uygulamasının mümkünse en az kırk iki iş günü olacak ve bir defada 

aynı yerde yapılacak şekilde uygulanması,  

- Gaziantep FM Bölümünde uygulandığı şekilde FM eğitiminin son yarıyılının (8. yarıyıl) 

stajyer mühendis olarak bir iş yerinde veya araştırma merkezinde uygulamalı olarak 

yapılması konusunu oluşturulacak müfredat komisyonunca değerlendirilmesi. 

 

 FM Mesleğinin Tanıtılması ve Tercih Edilirliğinin Özendirilmesi 

- FM mesleğinin tanıtımına yönelik olarak, özellikle potansiyel aday lise öğrencilerini ve 

mezunların istihdam ihtiyaçlarını gözeterek ilgili liseler, sektörler, kurum ve kuruluşlar 

nezdinde farkındalığının arttırılması gerekliliği vurgulanmıştır.  

- Bu doğrultuda, ortak paydaşların katılımları ile “FM Kariyer Günleri” ve “Fizik 

Mühendisliği Proje Yarışması” vb. etkinliklerin yılda en az bir kez olacak şekilde 

gerçekleştirilmesi,  



- Bu etkinlikler yapılırken ilgili bölümler ve fizik mühendisi çalıştıran kuruluşların işbirliği 

ile dinamik bir jüri oluşturulması ve bu etkinliklerin sürekli iyileştirme çalışmaları 

kapsamında geleneksel hale getirilmesi, 
 

benimsenmiştir.    

6. Mezunlar ve Sektörler İle İlişkiler 

- FM Bölümlerinin mezun veri tabanı, FMO’nun ise öğrenci ve mezun üye veri tabanları 

oluşturması, sektörel dağılım, uzmanlık, çalışma süresi vb. bilgileri içerecek şekilde 

güncellenerek daha kolay ulaşılabilir ve etkin kullanılabilir hale getirilmesi, 

  

- FMO’nun FM Bölümleri ve mezunları ile ilişkilerinin canlı tutularak, mezunların mesleki 

birikim ve deneyimlerinin öğrenciler ile paylaşımını sağlayacak etkinliklere (konferans, 

seminer, teknik gezi, kurs, sosyal etkinlik vb.) ağırlık verilmesi gerektiği,  
 

vurgulanmıştır.  

 

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
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