
Dr. Abdullah ZARARSIZ’ın 28. Dönem Genel Kurul Konuşması; 

 
Sayın Başkan ,Divan üyeleri, Değerli Üyelerimiz, sevgili öğrenci 

kardeşlerimiz ve değerli konuklarımız; Odamızın 28. Dönem Genel 

Kuruluna hoş geldiniz diyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Sn Mehmet ÇELİK’ in aramızda 

bulunmasından mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
 

Değerli arkadaşlar; 
27. Dönem Yönetim Kurulu olarak Çalışma Programı çerçevesinde başta 

örgütlenme, meslek içi eğitim, üyelerimizin mesleki uygulamalarında 
karşılaşılan sorunların çözümü, öğrenci temsilciliği (fmo_genç) etkinlikleri, 

seminer, ziyaretler, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel aktiviteleri içeren 
27. dönem faaliyetlerini gerçekleştirerek 2010 – 2011 dönemini 

tamamlamış bulunuyoruz.   
 

2010 – 2011 yıllarını kapsayan 27. Faaliyet dönemi, gerek dünya da 
gerekse ülkemizde tarihi olaylara sahne olmuştur. Bu olaylar, doğal olarak 

hem mesleğimizi hem de meslektaşlarımızı etkilemiştir.   Dünya’da 2008 

yılı ortalarında başlayan global finans krizi giderek nitelik değiştirerek 
ekonomik boyut kazanmıştır. Bu küresel krizin kazanmış olduğu boyut 

birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermiştir. Bunun sonucu 
olarak işsizlik artmış nüfusun giderek daha yoksullaştığı, üretimden 

uzaklaştırıldığı, tüket de  ne şekilde tüketirsen tüket anlayışı ile alım gücü 
düşük insanların sosyal yaşamdan dışlandığı, ekonomik, siyasal yaşamın 

ve sosyal hakların giderek yok edildiği bir ortam yaratılmıştır.  
 

Bu küresel ekonomik kriz Avrupa’da sonuçlarının nereye varılacağı tahmin 
edilemeyen bir kâbusa dönüşmüştür. Krizden kurtulmak için uygulanan 

politikalar çözüm olmadığı gibi sermaye dışında kalan tüm kesimleri 
derinden etkileyerek daha yoksullaşmasına, işsizliğin artmasına, açlığa, 

hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olmuştur. Bu durumdan bütün 
çalışanlar gibi, mühendislik sektörü de payına düşeni almıştır. Serbest 

piyasa ekonomisinin yarattığı ortamda tek değerin para kazanma 

anlayışına dönüşmesi ile plansız büyüyen köy – kentler yaratılmış, 
mühendislik hizmetlerinden ise sıra savma anlayışı ile yararlanılma yoluna 

gidilmiştir. 
 

Kamunun küçültülmesi ve devletin üstlendiği kimi kamusal hizmetlerin 
özel sektöre devri, yani piyasalaştırılması olarak özetleyebileceğimiz süreç 

mesleki kurumlarımızı da etkilemiştir.  Ekonomik krizden ve krizin 
sektörümüzde daralmaya yol açacağı, işsizliği boyutlandıracağı 

endişelerinden bahsettiğimiz bir dönemde yeni üniversiteler,(sanırım şu 
anda 175 adet), yeni Fakülteler, yeni bölümler ve bu da yetmiyormuş gibi 

ikinci eğitimler açılmakta ve açılmaya devam etmektedir. 
 

Kendi özelimizde, gelinen bu noktada Üniversitelerin Fizik Bölümlerinin 
kapanması sebebiyle bu bölümleri Mühendisliğe dönüştürülmesi çalışmaları 



başlamış, hali hazırda ki Fizik mühendisliği bölümleri tam anlamıyla 

mühendislik eğitimi vermediği bir ortamda, Fizik Bölümlerinin aynı öğretim 
üyeleri, aynı anabilim dalları aynı dersler ile mühendislik eğitimi vermeye 

başlanmasını yüksek eğitimdeki gelinen noktanın ne kadar yüzeysel ne 

kadar baştan savma olduğu göstermektedir.  
 

Önümüzdeki süreçte Oda olarak bu duruma müdahil olmak ve gerekli idari 
ve hukuksal girişimlerin başlatılması gerekliliğine inanıyorum. 

 
Değerli arkadaşlar; 

 
Bilimin ve tekniğin toplum yararına kullanılmasını sağlamak, mesleki 

çalışmaların yürütülmesinde ve toplumla ilişkilerde dürüstlüğü hakim 
kılmak, meslek etiğini korumak, emekten ve halktan yana yürütülen 

toplumsal mücadelenin bir öznesi olmak için çalışmalarda bulunduk. 28. 
Çalışma Döneminde de bu anlayışla çalışılacağına ve etkinliklerimizin daha 

nitelikli kılınması için çaba harcanacağına inancımız ve güvenimiz tamdır.  
 

Çalışma dönemimizde, yürüttüğümüz çalışmalar, sizlerle paylaştığımız 

Çalışma Raporumuzda ayrıntılı olarak sunulmuştur. 
 

 
Çalışma Raporunda da görüşüleceği üzerine çalışmalarımızı  mesleğimizle 

ilgili komisyonlar kurarak sürdüremeye çalıştık, burada konunun uzmanı 
üyelerimizin desteği ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızın özverili, 

tamamen amatör bir ruh ile katkılarını ifade etmeden geçemiyeceğim.  Bu 
süreçte, Medikal Fizik, Nükleer Teknoloji, Eğitim, Mevzuat Düzenleme, 

Basım ve Yayın, Radyasyondan Korunma  gibi komisyonlar kurulmuş 
faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Dönem içerisinde en son kurulan komisyon 

ise; İşsiz üyelerimiz durumları ile ilgili yapılacakların ve ücretli çalışan 
meslektaşlarımızın özlük hakları noktasında yapılması gerekenler 

konusunda çalışmalar yapmak üzere üyelerimizden gelen talep 
doğrultusunda “Ücretli çalışan ve İşsiz Fizik Mühendisleri Komisyonu” 

kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır.  

 
Değerli arkadaşlar; 

 
Çalışma dönemimizde, deneyim ve birikimlerini yeni nesil 

meslektaşlarımızla ve öğrenci kardeşlerimizle paylaşmak adına üyelerimiz 
ve Yönetim Kurulundan bazı arkadaşlarımız tarafından söyleşiler, 

seminerler ve kurslar gerçekleştirildi. Bu etkinliklerin artarak 
sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Elbette 

yapamadığımız çalışmalarımız da oldu. Ancak kollektif çalışma anlayışıyla 
ve programatik bir yaklaşımla daha fazlasının yapılabileceğini, ortak bir 

iradenin oluşturulabileceğini biliyoruz. Birlikte üretme ve paylaşma 
çağrımıza yanıt vererek kollektif çalışma anlayışımız ekseninde 

çalışmalarımıza omuz veren  meslektaşlarımız içten bir teşekkürü hak 
ediyorlar. 



 

Değerli arkadaşlar; 
 

Bilindiği üzere ülkemizde Hükümet, aldığı bir karar ile Uluslar arası 

anlaşmayı üç maddelik kanun haline getirerek Nükleer Enerji Santrallerin 
ülkemizde kurulması için süreci başlatmış, bu kanuna istinaden Rus firması 

Akkuyu’da nükleer santral yapımı işine başlamıştır. 
 

Odamızın üyeleri olan Nükleer Enerji Mühendisleri bu konunun uzmanları 
olarak hazırladıkları raporları ve bildirileri meslektaşlarımız ve kamuoyu ile 

paylaşmaktadır. Fizik Mühendisleri Odası olarak; 20 yy. insanlığa sunduğu 
en önemli teknolojilerinde olan Nükleer Teknoloji ve onun ürünü Nükleer 

Enerji Santrallerinden ülkemizde kurulması konusunda ki görüşlerini 
yapmış olduğu basın bildirilerinde kamuoyu ile paylaşmıştır. 

 

FMO olarak ülkemizde nükleer santrallerin kurulmasını; elektrik enerjisi 

üretim kompozisyonunda dışa bağımlığı azaltmak, kaynak çeşitliliğine 

gitmek, elektrik üretiminin mevsimsel etkenlerden bağımsız olması ve 

nükleer teknolojiye sahip olmak adına  gerekliliğine inanıyoruz. Ayrıca 

başarılı bir nükleer programın oluşturulabilmesi ve yürütülebilmesi için 

siyaset üstü ve uzun dönemli bir nükleer politikanın, geçmişte yapılmış 

çalışmalardan da yararlanarak, oluşturulması mutlaka gerekmektedir. 

Bu anlamda Nükleer santrallerin kurulması sürecinde konunun takipçisi 

olacağımızı, gerekli durumlarda kamu ve meslek çıkarları adına uyarı ve 

denetim görevimizi yapacağımızı belirtmek istiyorum.  

Aynı şekilde İş sağlığı ve Güvenliği konusunda Çalışma Bakanlığı ile 

mesleğimiz ile ilgili konularda  çalışmalar yapmak üzere yapılan 

görüşmelerde, Optik Radyasyon uygulamaları ve İşyerlerinde EA ve 

MA’nın etkilerini ortaya koyan  AB direktiflerinin ülkemiz iç mevzuatına 

kazandırılması konularından çalışmalara başlanması konusunda ortak 

fikir oluşmuştur. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihazlar Kurumu ile yapılan 

görüşmelerde İyonize radyasyon yayan teşhis amaçlı cihazların Kalite 

Kontroller ile ilgili yapılması gereken hususlar ile ilgili dönem boyunca 

çalışmalar sürdürülmüştür.  

Değerli arkadaşlar bir önemli konuyu da sizlerle paylaşarak konuşmamı 

bitirmek istiyorum; 
 

Gelecekte oda yönetimlerinde görev alacak Fizik, Nükleer Enerji ve 
Matematik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Odamıza  üye yapılmaları 

sağlandı. Bu genç arkadaşlarımız oda çalışmalarında görev almaları, tüm 
etkinliklere destek vermeleri, geleceğimiz için bizlere güven aşıladılar. 



Üniversitelerimizde çalışmalarımızı öğrencilerle paylaşılmasına öncülük 

eden öğrenci üye kardeşlerimize bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyoruz. 
 

Son söz olarak de Odamızın IX, X, XI, XII. dönemlerde Yönetim Kurulu 

Başkanlığı, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğinin 28.,31.,32. 
dönemlerde II. Başkanlığını ve 27., 29., 30. dönemlerde Yönetim Kurulu 

üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Sevgili Mustafa GÜLENC’i 15 Mayıs 
2010 da kaybettik, Sayın Gülence ve dönem içerisinde kaybettiğimiz diğer 

üyelerimize buradan saygı ve minnet ile anıyorum. 
 

Genel Kurulumuzda; ülkemizin, meslektaşlarımızın ve mesleğimizin 
sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak çalışmalar önümüzdeki döneme 

ilişkin örgüt yapımızı daha da güçlendirecektir. Bu düşüncelerle; hepinizi 
bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 

 
Dr. Abdullah ZARARSIZ 

 
 

 
 


