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Fizik Mühendisleri Odasının (FMO) öğrencilere verdiği önem ve destek doğrultusunda, 

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Fizik Mühendisliği Bölümünün daveti 

üzerine 03 Mart 2012 tarihinde öğrenci ve yeni mezunlara yönelik Fizik Mühendisliğinin 

çalıĢma alanları ve uygulamaları konulu seminerler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

120 öğrencinin katılımıyla gerçekleĢen seminerler,  Gaziantep Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Celal KORAġLI ve Fizik Mühendisliği Bölüm BaĢkanı 

Sayın Prof. Dr. Necmettin YAZICI’ nın açılıĢ konuĢmaları ile baĢlamıĢtır.  

 

  
 

“Fizik Mühendisi mezun olduktan sonra nerelerde çalıĢır” veya “Fizik Mühendisliği 

öğrencileri hangi mesleki alanlar üzerine yönelebilirler” gibi öğrenci ve yeni mezun 

arkadaĢlarımızın kafalarında oluĢan sorulara cevap bulabilmek adına düzenlenen seminerler 

programına, farklı uygulama alanlarında Fizik Mühendisi olarak çalıĢan, FMO üyeleri 

seçilmiĢ ve çalıĢtıkları alanları birer seminer olarak anlatmaları sağlanarak öğrenci 

arkadaĢlarla bilgi paylaĢımında bulunulmuĢtur. 

Bu kapsamda, etkinlik programını özeti aĢağıdaki gibidir: 

1- “Fizik Mühendisliğinin Uzmanlık ve ÇalıĢma Alanları” sunumu FMO Yönetim 

Kurulu BaĢkanı Sayın Dr. Abdullah ZARARSIZ tarafından gerçekleĢtirilmiĢ ve Odamıza 

kayıtlı mühendislerin meslek grupları ve çalıĢtıkları alanlar ile ilgili istatistiksel bilgiler 

aktarılmıĢtır. Ayrıca programın ilerleyen saatlerinde deney ve kalibrasyon laboratuvarlarda 

çalıĢmayı düĢünen öğrenci arkadaĢlara yönelik, uluslar arası düzeyde geçerlilik ve saygınlık 

kazanmak isteyen laboratuarların akreditasyonu için yapılması gereken hususlar kapsamda TS 

EN ISO 17025 Standardı hakkında Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sayın Abdullah ZARARSIZ 

tarafından sunum yapılmıĢtır.  

 

    



 

2- “Radyasyondan Korunma” sunumu, FMO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan 

ÖZGÜR tarafından gerçekleĢtirilmiĢ ve öğrencilere iyonlaĢtırıcı radyasyonun çeĢitleri, madde 

ile etkileĢmesi, biyolojik etkileri ve radyasyondan korunma felsefesi hakkında bilgiler 

aktarılmıĢtır. 

3- Fizik Mühendislerinin yoğun çalıĢtığı diğer bir alan olan Medikal Fizik ile ilgili olarak 

öğrencilere bilgilerini aktarmak üzere Medikal Fizik uzmanı olarak çalıĢan ve aynı zamanda 

Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Sayın Ali DOĞAN,  “Medikal Fizik” 

isimli sunusunu yapmıĢ ve öğrenciler tarafından yoğun bir ilgi ile karĢılanmıĢtır.  

 

 
 

4- Özellikle özel sektörde çalıĢan Fizik Mühendislerinin çalıĢabilecekleri ve 

yönelebilecekleri alanlara örnek oluĢturabilmek adına, FMO üyesi iki arkadaĢımız 

deneyimlerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaĢmıĢtır. Sayın Selim ARUN “ĠĢ “Sağlığı ve 

Güvenliği” konusunda sunum yapmıĢ ve bir Fizik Mühendisi olarak bu konuya nasıl 

yönelebileceklerini öğrencilere aktarmıĢtır. Sayın Murat ACAR ise “Çevresel Gürültünün 

Ölçümü, Değerlendirilmesi ve Raporlaması” isimli sunumu ile yine Fizik Mühendislerinin 

doğrudan mesleki ve uzmanlık alanlarını ilgilendiren çevresel gürültü, ölçümü ve 

raporlanması konusunda öğrenci arkadaĢlara bilgi vermiĢtir. 

 

 
 

 

BaĢarılı geçen bu etkinlikte öğrenciler, öğretim üyelerine, Bölüm BaĢkanına ve Dekanımıza 

gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı teĢekkür ederiz. 

 

 

 


