
  

 

Sayın Divan Başkan, Sayın Divan Üyeleri, 
TMMOB gözlemcisi, Sn. İlker ERTEM 
Değerli Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, 
 
TMMOB “Fizik Mühendisleri Odası 27. Olağan Genel Kurulu”na hoş geldiniz. Tüm 
dileğim, bu genel kurulda mesleğimizi layık olduğu yere getirebilmek için sorunlarımızı 
ve geleceğe dönük hedeflerimizi katılımınızla çok iyi irdeleyerek demokratik bir 
atmosferde fikirler üretip, mesleğimize ve odamıza yeni bir ufuk açılmasıdır. 
 
Değerli Arkadaşlarım, 
Fizik Mühendisleri, Fizik ve mühendislik alanlarında edindikleri bilgi ve becerileri, 
yüksek teknolojiye dayalı problemlerin çözümüne, araştırma, geliştirme faaliyetleriyle 
birlikte uygulamaya yönelik çalışmalar yaparlar. Odamız üyesi olan Fizik, Nükleer Enerji 
ve Matematik mühendislerine; nükleer ve yenilenebilir enerji, malzeme, iletişim, 
spektroskopi, medikal fizik, radyasyondan korunma,  ileri teknoloji malzemelerinin 
geliştirilmesi, akustik, optik, mikro ve makro sistemler geliştirilmesi, sistem tasarlama ve 
çözümleme konularında,  kalite kontrol gibi sektörlerde ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
Odamız, Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasının 135. maddesi ile 6235 sayılı Yasaya göre 
1970 yılında kurulan kamu kurumu niteliğinde ve kamu tüzel kişili ğine sahip demokratik 
bir meslek örgütüdür. Yasanın 2. maddesinde belirtildiği gibi; yönetimler, üyeleriyle 
birlikte; özelde bilim ve teknoloji sektörü, genelde ise ülke ve kamu yararına çalışmalar 
yapmaktadırlar.  
  
Fizik Mühendisleri Odası tüm bunların yanı sıra, ülkemizde demokratik – laik ve sosyal 
hukuk devletinin tüm kural ve kurullarıyla işletilmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygı, 
ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması ve laik 
düzenin korunması için sorumluluk üstlenmektedir.  
 
Değişen ve gelişen yeni dünya koşullarının; sanayi ve teknoloji alanında üretimin temel 
öğesi biz mühendislere ve meslek kuruluşlarımıza yüklediği sorumlulukların bilinci ile 
göreve başlarken taahhüt ettiğimiz gibi herhangi bir politik ve ideolojik ayrımcılık 
gözetmeden, meslek örgütü olmanın sorumluluğu ile sürdürdüğümüz 26. Dönem 
çalışmalarımızı tamamlamış ve bugün 27. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmektedir. 
 
Değerli arkadaşlar, 
26. Dönem çalışmaları sürecinde dünyada ve ülkemizde meydana gelen ekonomik kriz 
hayatın her alanında derinden hissedilmiştir. Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 
politikalar insanlarımıza mutsuzluk ve yoksulluk getirmiştir. Çalışanlar ve üretenler her 
platformda mağdur olmuşlar, işsizliğin hat safhaya ulaştığı bu dönemde bu oran mimar, 
mühendis ve şehir plancılarında %30’lara varmıştır. Durum böyle olmasına rağmen 
plansız, programsız tamamen siyasi çıkarlar düşünülerek üniversitelerin sayısı 150’ye 
çıkartılmış ve hedefin 200 olduğu ifade edilmiştir. Bu da yetmiyormuş, mühendis mimar 



  

 

ihtiyacı varmış gibi ikinci eğitim veren bölümler açılmıştır. WEB sayfaları olan, ancak  
öğretim üyeleri olmayan onlarca üniversitede mühendislik bölümleri açmış ve maalesef 
Üniversitelerimizin çoğu yüksek lise düzeyinde birer kurum haline gelmiştir. 
 
Tüm bu olumsuzluklar azmış gibi, üç yıl önce Sayın Cumhur-başkanımız tarafından 
yabancı uyruklu mühendis,  mimar ve şehir plancıların ülkemizde çalışmasını 
kolaylaştırılan yasa veto edilmiş olmasına rağmen, mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının bu denli işsiz olduğu ülkemizde benzer bir Yasa düzenlenmesi geçtiğimiz 
ay başka bir Yasanın ucuna eklenerek Yabancı uyruklu mühendis, mimar ve şehir 
plancıları herhangi bir izin almadan, denkliğine bakılmaksızın bir yıl süre ile izinsiz 
çalışabilme hakkına kavuşturulmuştur.  
 
Bu Yasa düzenlenmesi eğer Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmez ise ülkemizde 
işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının sayısı daha da artacaktır.  
 
Değerli arkadaşlarım ülkemizde daha pek çok olumsuz gelişmeler var ki;  sizlerin de 
bildiği bu konular ile vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Ancak yüksek yargı ile 
hükümet arasında artık ayyuka çıkan son gelişmeler Atatürkçü, çağdaş biz mühendislerin 
derin endişeler içinde olmamıza neden olmakta milletimizin hiçte layık olmadığı üslupta 
gelişen, geleceğimize ambargo koyan bu tip tutumları da esefle karşıladığımızı ifade 
etmek isterim. 
     
Değerli arkadaşlarım,  
TMMOB için de birkaç şey söylemek istiyorum. TMMOB’nin bu iki yıllık süreçte ülke 
gündemini yakından takip ettiğini, kamu yararına, halktan yana tavrını koyarken zaman 
zaman tek başına bazen diğer demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek örgütleri 
ile birlikte hareket ettiğini söyleyebiliriz. Kamu yararına açtığı davaların %95’ni 
kazanarak ne kadar doğru iş yaptığı görülmüştür. Kanun, yönetmelik yapmaktan aciz 
veya bazı çevrelere yaranmak amacıyla yapılan düzenlemeler bu sayede yargıdan 
dönmüştür.  
 
Yaptığı ve desteklediği bilimsel, teknik kongreleri, sempozyumları,  çalıştayları çok 
yakından takip etmesi ve desteklemesi, ayrıca odalar arasında işbirliğini sağlayarak 
gerçekleştirdiği ortak kongrelerde halk yararına, gündem belirleyici ve gündemi 
etkileyici işlevinin de yatsınamıyacağını söyleyebiliriz. 
 
Ülkemiz sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal olarak ağır şartlardan geçerken ne yazık 
ki mesleğimizin içinde bulunduğu koşullarda diğer mesleklerden pek farklı değildir. 
 
Ne acıdır ki,  TMMOB çatısı altındaki bazı meslek  örgütlerinin uzmanlık ve çalışma  
alanlarının örtüşmesi  durumunda büyük odalar bu alanlarda daha etkin olmaktadırlar.  
Yazılım ve sistem çözümleyici konularında Odamızla EMO arasındaki sorunda TMMOB 
Bilgisayar mühendislerinin EMO’ya üye olmaları nedeniyle maalesef EMO lehine karar 



  

 

almıştır.  
 
FMO olarak bu dönemde üyelerimize yeni kazanımlar sağlamak adına çalışmalar yapmış, 
Çevre ve Orman Bakanlığı,  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan protokoller 
kapsamında faaliyetler sürdürülmüştür. Sağlık Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu ile görüşmeler devam etmektedir.  
 
21 Haziran 2007 tarihinde ve 26559 sayılı resmi gazetede yayınlanan SMM 
yönetmenliğimizin daha işlerli olması için kamu ve özel kuruluşlara konuyla ilgili yazılar 
gönderilmiştir.  
 
Bildiğiniz gibi bu yönetmeliğin amacı; 

            Serbest çalışan ve fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği hizmetleri üreten 
kişi veya kuruluşların mesleki etkinliklerinin, TMMOB FMO tarafından; 

• Denetlenmesini ve denetime esas kayıt ve sicillerinin tutulmasını,  

• Mesleki ve bilimsel teknik esaslara göre, kamu ve meslektaş yararı doğrultusunda 
geliştirilmesini,  

• Üretilen hizmetlerin TMMOB FMO yönetmelikleriyle, ülkemizde geçerli standartlara 
uygunluğunu,  

• Fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği hizmetleri asgari ücretlerinin 
uygulanmasını,  

• Meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesini,  

• Ülkemizin fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği alanındaki bilimsel ve 
teknik gücünün envanterinin oluşturulmasına  

ili şkin usul ve esasları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. 

Ayrıca;  14 Aralık 2004 tarihli ve 25670 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan,  

TMMOB MESLEK İÇİ EĞİTİM VE BELGELEND İRME YÖNETMEL İĞİ’nin 
amacı ise; 

• Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanları ile ilgili denetimin 
yapılabilmesi,  

• Yetkili üyelerin tanımlanması, 

•  Üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına yaptıkları işlere ve tamamlayıcı 
eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının Odalarca belirlenmesi, belgelendirilmesi ve 
gerektiğinde yetkili üyelerin kamuoyuna önerilmesinin sağlanmasıdır.  

 
Daha sonraki süreçte, Odalar kendi Belgelendirme yönetmeliklerini yayınlamışlardır.  
 



  

 

Odamızın 26. Dönem hazırlanan “MESLEK İÇİ EĞİTİM, UZMANLIK VE 
BELGELEND İRME YÖNETMEL İĞİ” ni  Genel Kurulun  onayına sunacak ve kabul 
edildiği taktirde Resmi Gazetede yayınlanma süreci başlayacaktır. 
 
Bu yönetmeliğe istinaden SMM yönetmeliğimizdeki belirlenen uzmanlık alanlarımızla ilgili 
önümüzdeki süreçte eğitim ve belgelendirmeler yapılacaktır. Bu konularla ilgili hazırlanan 
ilk taslakları Çalışma Raporunda görebilirsiniz. 
  
Değerli Meslektaşlarım; 
Bu dönem; Uzmanlık alanlarımızdan olan “Radyasyondan Korunma” konusunda dünyada 
son gelişmelerin sunulduğu ve tartışıldığı “Radyasyondan Korunmada Güncel Tavsiyeleri” 
isimli sempozyum düzenlenmiştir.  
Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendisliği eğitimi veren Üniversitelerimiz ziyaret 
ederek profesyonel uğraş alanlarımızın tanıtılmasına özel gayret gösterdik.   
 
Biraz sonra 26. Dönem Çalışma Raporumuzu Sayın Burçin OKYAR ve Sayın Sinan 
ÖZGÜR ayrıntılı olarak sunacaklardır. 

 
Değerli meslektaşlarım; 
Yönetim Kurulumuz 26. Dönem çalışmalarını, bilimin ve tekniğin ışığında, bilim 
insanlarının yol göstericiliğinde ve 40 yılı aşkın çokda başarılı bir geçmişin birikimiyle 
yürütmüştür.  
 
Tüm bu çalışmalarda karşılaşılan zorlukların ve yaşanan sıkıntıların üstesinden 
gelinmesinde en önemli unsur, Yönetim Kurulu üyelerimiz arasındaki uyum, anlayış ve 
güvenin sağlanmasıyla her üyenin özverili çalışmaları olmuştur.  
 
Çalışmalarımız elinizde bulunan bu kitapta özetlenerek Genel Kurulumuzun ve 
kamuoyunun değerlendirmelerine sunulmuştur. 
 
Sözlerime  burada  son  verirken  26. Döneminde görev alan tüm arkadaşların onurla 
taşıdığımız bu bayrağı, 27. Dönem seçilecek arkadaşlarımızla  daha yetkin, örgütlü ve güçlü 
bir FMO arzusuyla Genel Kurulumuzun ülkemiz ve mesleğimiz adına başarılı geçmesini 
temenni eder saygılar sunarım.  

 
 

Dr. Abdullah ZARARSIZ 
26. Dönem  

Yönetim Kurulu Başkanı 
 


