
 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odamızın iki yılda 

bir gerçekleştirilen 

Olağan Genel Kurul 

süreci; 

10 – 11 Mart 2012 

tarihlerinde 

Ankara’da 

gerçekleştirilmiştir. 

75 üyenin katılımı ile 

gerçekleşen Genel 

Kurulda mesleğimiz 

ile ilgili sorunları 

tartışılmış, 

üyelerimiz görüş ve 

önerilerini dile 

getirmişlerdir.  

Genel Kurul son gün 

yapılan seçimlerle 

sona ermiştir. Resmi  

sonuçlara göre Oda 

organları yapılan 

seçimle oluşmuştur. 
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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. 
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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.  
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28. Çalışma Döneminde de 

bu anlayışla çalışılacağına 

ve etkinliklerimizin daha 

nitelikli kılınması için çaba 

harcanacağına inancımız ve 

güvenimiz tamdır.  
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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;  

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.  
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Birinci Yılında Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde Son Durum,  

Fukushima Nükleer Santral kazasının birinci yılı sonunda Odamız Nükleer Teknoloji 

Komisyonu tarafından hazırlanan bildirisi hazırlanmıştır. 

 

11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da meydana gelen doğal afet sonrasında Fukushima 

Daiichi Nükleer Güç Santrali’nde gerçekleşenlerle, geçen bir yılda yaşananları 

özetlemek üzere odamız Nükleer Teknoloji Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.  

Bir yıl önce Japonya’da, tarihin kaydedilen en şiddetli dördüncü depreminin ardından, 

14-15 m yüksekliğinde tsunami dalgaları pasifik kıyılarını ve kıyıda bulunan Fukushima 

Daiichi Santrali’ni vurmuştu. Ardından, doğal afet nedeniyle gerçekleşenler yüzünden 

1979 TMI kazasından sonra ilk kez bir nükleer santral yakıtı ergimesi, dolayısıyla da 

santralden, 1986 Çernobil kazası ile karşılaştırıldığında, sızıntının yaklaşık olarak % 

10’una karsı gelen radyasyon sızıntısı gerçekleşmiştir.  

Yaklaşık 20,000 kişinin hayatını kaybettiği doğal afet sonrasında, bahsedilen 

radyasyon sızıntısı yüzünden kimse hayatını kaybetmemiş olsa da, Japonya yetkili 

kuruluşları tarafından koruyucu tedbir olarak tahliye kararının verilmesi nedeniyle 

yaklaşık 100,000 kişi bu nedenle evlerini ve yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda 

kalmıştır. Sızan radyasyonun uzun vadede insan sağlığına ve besin zincirine olası 

etkileri ile ilgili kuşku ve korkular Fuksuhima Daiichi Santrali’nde olanları halk için çok 

önemli bir problem haline getirmiştir.  

 

Bir yıl önce Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde gerçekleşenler, hatırlatma amaçlı 

olmak üzere aşağıda özetlenmiştir:  

Santralde, depremin gerçekleştiği tarihte 4, 5 ve 6. üniteleri kapalı durumdayken, 

çalışmakta olan diğer üniteler, depremin öncü sarsıntılarının ardından kapatılmıştır.  

Ancak, nükleer santraller kapatıldıklarında, örneğin; bir gaz sobası gibi, ısı üretimleri 

anında durmaz, bir süre, giderek azalan miktarlarda ısı üretmeye devam ettiklerinden, 

soğutulmaları gerekir. Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nin tüm ünitelerinde, 

santral kapatıldığında soğutmayı sağlayan sistemin çalışması için gerekli olan elektrik, 

depremin etkileri sebebiyle santral içinden ve dışından sağlanamamış, sistemin bir 

sure dizel jeneratörlerle çalışması sağlanmış, ancak tsunami yüzünden, dizel 

jeneratörlerin çalışması durmuştur. Bu nedenle sistem soğutulamamıştır. Sistemler, 

tsunaminin ardından bataryalarla çalıştırılmış, ancak bataryaların çalışma 

kapasitelerinin bitmesi üzerine, soğutma işlemi son bulmuştur.  

Etkin bir şekilde soğutulamayan reaktörde, reaktör içinde radyasyonu tutmak üzere 

tasarlanmış yakıt ve yakıt zarfı bütünlüğünü kaybetmiş, hatta birinci ünitede basınç 

kabı da bütünlüğünü kaybederek radyoaktif madde birincil koruma kabına geçmiştir.  
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Tekniker Santralde soğutmanın sağlanması için sisteme önce deniz suyu, ardından 

da felaketin etkilerinin azalmasını takiben müdahale imkânlarının artmasıyla taze su 

basılmıştır. Sisteme basılan su, santralin ek bina ve tünellerine dolmuş, bu 

tünellerde afet sırasında oluşan hasarlar yüzünden de okyanusa radyoaktif sızıntı 

olmuştur.  

Denize ulaşan su içinde çözünebilen radyasyon kaynakları ve uçucu olan kaynaklar 

koruma kabından sızarak santral dışından çevreye ulaşmıştır.  

Bugün, santralin soğutulması ve radyasyon sızıntısı göz önüne alındığında durumun 

tamamen kontrol altına alındığı söylenebilir. Santralde gerçekleşenlere özgü, 

oldukça yenilikçi ve etkin yöntemlerle santralin soğutulması, sızıntı miktarının 

ölçülmesi ve özellikle su sızıntısının önlenmesi sağlanmıştır. Santralin birinci 

ünitesinin etrafına koruyucu bir bina daha inşa edilmiştir, ikinci ve üçüncü üniteler 

için başlatılan koruyucu bina inşaatının da bu yıl içinde bitmesi beklenmektedir.  

Fukushima Daiichi Santrali’ndeki radyasyon sızıntısından en çok müdahale sırasında 

görev alan 6 çalışan etkilenmiştir; bu çalışanların maruz kaldıkları doz Japon 

hükümetince radyasyon işçileri için acil durumlar göz önüne alınarak belirlenen limit 

dozunu (250 mSv) aşmıştır.  

 

Şu anda Japonya’da radyoaktif bulaşmanın giderilmesi ve iyileştirme çalışmaları 

sürmektedir. Bu temizlemede amaç, halkın evlerine ve eski yaşantılarına 

dönmelerinin sağlanmasıdır. Bulaşmanın temizlenmesinin yanısıra, radyoaktif 

kaynakların bozunarak radyasyon kaynağı özelliklerini yitirmesinin de etkisiyle (2 yıl 

içinde bu yolla radyoaktivitenin %40’ına düşeceği hesaplanmaktadır), bir kişinin 

maruz kaldığı yıllık radyasyon dozu 1 miliSievert’e düştüğünde Fukushima 

Bölgesi’nde yaşayanlar evlerine dönebileceklerdir. Okullar ve kreşlerin bulunduğu 

alanlar da yıllık doz miktarı 1 miliSievert’e düşene dek kullanıma açılmayacaktır.  

Yaşanan afetin ardından, Japonya’da bulunan 50 nükleer reaktörden 48’i normal 

bakıma alındıklarında, deprem dayanıklılıkları test edilmek üzere kapatılmıştır.  

 

Testlerin iki aşamalı uzun süreçler olması nedeniyle geçtiğimiz yıl içinde Japonya’nın 

fosil yakıt ithalatı ve tüketimi artmıştır.  

Japonya’nın, yaşanan felaketin ardından nükleer santrallerinin doğal afetlere karşı 

dayanıklılığını arttırması ve bunun yanında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili 

teknolojileri geliştirme çalışmalarına hız vermesi umulmaktadır.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur… 
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10 – 12 Nisan 2012 

tarihleri arasında 

İstanbulda yapılan 

SOLAREX “Güneş 

Enerjisi ve Teknolojileri 

Fuarı”na FMO olarak 

katıldık.Fuarın 

organizasyonu tarafından 

verilen stand da, 

Odamızın Fotovoltaik 

Enerji Komisyonu 

üyelerinden Orkun 

ÇORUH,  

Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı 

 

 Fotovoltaik (FV) Enerji Komisyonu 

 

Erdem EŞİGÜZEL ve 

İstanbul Şubemizdem 

Özgür ÇİFTÇİ fuarda 

görev aldılar . Fuar 

sürecinde Odamızın 

Fotovoltaik Enerji 

konusunda yaptığı ve 

yapacağı çalışmalar 

ziyaretçilere aktarıldı. 

 

 

Ülkemizde son yıllarda 

gündemde olan ve 

TBMM’de kabul edilen 

yasa ile yatırımları tevik 

edilen Güneş Enerjisi 

Üretim sistemlerinin 

kurulmasına yönelik 

çalışmaların öznesi olmak 

adına Fizik Mühendisleri 

Odası olarak “Fotovoltaik 

(FV) Enerji Komisyonu” 

kurulmuştur. Yapılan 

toplantıda komisyon 

görev dağılımı yapmış ve 

komisyon çalışma 

programı taslağı 

oluşturmuştur. 

 

Komisyon; 

Cenk YILDIRIM Başkan 

Türkay YOLDAR, Başkan 

Yardıncısı 

Figen ÇEVİK, Raportör 

Erdem EŞİGÜZEL 

Burak BAYRAM 

Orkun ÇORUH 

Bulut ULUSOY 

Birsen ALAÇAKIR 

Özgür ÖZDAĞ 

Gökhan BARIŞ 

üyelerden oluşmuştur. 

  

 

Tekniklere Yönelik Çok Kesitli BT Kursuna Katılım  

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği tarafından 28 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen 

“Tekniklere Yönelik Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Kursu” Ankara da İBNİ SİNA 

Hastanesi Hasan Ali Yücel salonunda gerçekleştirilmiştir. Türk Medikal Radyoteknoloji 

Derneği’nin daveti üzerine açılışa Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. 

Abdullah Zararsız katılmış ve davetli konuşmacı olarak Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz 

Sinan Özgür tarafından “Radyasyon Güvenliği Mevzuatı” isimli sunum yapılmıştır. 

 



 

 

 

 

              EĞİTİM 
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Çevre ve Orman Bakanlığı 

ile yapılan protokol 

çerçevesinde Genel 

Merkezimizde  5-8 Nisan 

2012 tarihleri arasında  17 

kişinin katılımıyla A-2 Tip 

Mühendislik Akustiği  

Sertifika programı  ve 13-

17 Nisan 2012 tarihleri 

arasında da 9 kişinin 

katılımıyla B-1 Tipi 

Endüstriyel Gürültü 

Rapor/Haritalama 

Sertifika Programı  

gerçekleştirilmiştir. 

A2 ve B1 Tipi Sertifika Programı Eğitimi 

 Eğiticilerin Eğitimi Kursu 

 

. 

 

 

Odamız tarafından  17-18  

Mart 2012 ile 24 -25 Mart 

2012  tarihlerinde 

düzenlenen ve Gazi 

Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Merkezi öğretim üyeleri 

tarafından gerçekleştirilen 

“Eğiticilerin Eğitimi” 20 

üyemizin katılımı ile 

gerçekleşmiştir. 

 

 

Odamız’ın “Fotovoltaik Enerji 

Komisyonu” tarafından Genel 

Merkezimiz’de 28 Nisan 2012 

(Cumartesi) bir günlük “Fotovoltaik 

Sistemlere Giriş” eğitimi 

düzenlenledi. Yükümlülüğünü yerine 

getiren üyelerimizden herhangi bir 

eğitim ücret alınmayan seminerde  

eğitim sonunda 26 katılımcıya 

“Katılım Belgesi” verilmiştir. 

 

 Seminer 

 

. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yönetim Kurulu ve Odamızın Fotovoltaik 

Enerji Komisyonu üyeleriyle birlikte, 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sn. Yusuf 

YAZAR’ ı makamında ziyaret ettik. Yapılan 

toplantıya, Genel Müd. Yrd. Sn. Atilla 

GÜRBÜZ, Enerji Kaynakları Etüt Dairesi 

Başkanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Şubesi Müdür ve Genel Müdür danışmanı da 

katılmışlardır. 

 

Toplantıda Odamızın 

Yenilenebilir Enerji 

konusunda, özellikle 

Fotovoltaik Enerji üretimi ile 

ilgili olarak yaptığımız 

çalışmalar ve etkinlikler 

aktarılmış ve bu konuda 

işbirliği içerisinde 

olabileceğimiz ifade 

edilmiştir. Ayrıca Genel 

müdürlüğe KPSS ile mühendis 

alımında Fizik mühendislerinin 

de tercih edilmesi konusu 

aktarılmıştır. 
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 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

 
 ZİYARETLER 

 

 

Tüm dünyada olduğu gibi Adli bilimlerin en önemli konularında olan Adli Fizik, 

toplumsal olaylar sonucunda adaletin yerine getirilmesinde çok önemli rol oynadığı, buralarda 

oluşturulan raporların mahkeme süreçlerini doğrudan etkilediği bilinmektedir. 

 Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah ZARARSIZ, Yazman Üye Casim AĞCA ve 

Ücretli Çalışan ve İşsiz Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendisleri Komisyonunun 

üyesi Sn. Berna KARAKUŞ Adli Tıp Ankara Bölge Başkanı Sn. Uz.Dr. Mustafa KARAPİRLİ’yi 

ziyaret ettiler.          

 Ankara, İstanbul ve diğer illerde bulunan Adli Tıp Birimlerinde, Adli Fizik ve Balistik 

konularında meslekdaşlarımız çalışmaktadır. 

Görüşmede KPSS yoluyla alınacak personeller içerisinde Fizik Mühendislerinin daha fazla 

olması konusunda Sn. Başkana iletilmiş ve bu konuda Oda olarak her türlü desteğin 

verileceği ifade edilmiştir. 

 

 Adli Tıp Ankara Bölge Müdürlüğü 

 

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

 
20.04.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah ZARARSIZ, TAEK 

Başkan Yrd. Sn. Tahir AKBAŞ ‘ı makamında ziyaret ederek Odamızın Radyasyon Güvenliği 

konularında yaptığı çalışmalar ve KPSS ile mühendis alımlarında Fizik Mühendislerini dikkate 

alınması konularını dile getirmiş ve yapılan iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımızla birlikte diğer üyelerimizden 

Sn. Casim AĞCA, Sn. Sinan ÖZGÜR ve Sn. Nurhak TATAR’ ın da katılımlarıyla Başkan 

yardımcısı Dr.Sancak ÖZDEMİR makamında ziyaret edilmiş, aynı şekilde Odamızın 

çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 

Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirirken gerekli olan mühendisler 

içerisinde Fizik ve Nükleer Enerji Mühendislerinin olması gerektiği ve son üç yıldır Kuruma 

KPSS ile Fizik Mühendisinin alınmaması konusu Sn. ÖZDEMİR’e aktarılmıştır. KPSS sınavları 

sonucu Kuruma alınacak mühendisler içerisinde Fizik Mühendislerinin de olması gerekliliği 

vurgulanmıştır. 
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Değerli üyelerimiz bilindiği üzere odamız, 

mesleğimizin uzmanlık alanlarında olan, kamu 

yararına ve üyelerinin menfaatlerini koruma 

adına Ana Yönetmeliğimizde belirtildiği 

şekilde çalışmalar yapmak üzere komisyonlar 

ve çalışma grupları kurmaktadır. Bu amaçla ilk 

etapta Yönetim Kurulu kararıyla aşağıda 

isimleri sunulan komisyonlar kurulmuştur. Bu 

komisyonlarda çalışmak, katkı koymak isteyen 

üyelerimiz iletişim bilgilerini Odamız Genel 

Merkezine iletmelerini bekliyoruz. 

 

 

28. Dönem İhtisas Komisyonları 

*Radyasyondan Korunma Komisyonu 

*İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

*Nükleer Teknoloji 

*Medikal Fizik 

*Mevzuat Düzenleme Komisyonu 

*Basın Yayın Komisyonu 

*Eğitim Komisyonu 

*Öğrenci Komisyonu 

*Ücretli Çalışan ve İşsiz Fizik, 

Nükleer Enerji ve Matematik 

Mühendisleri 

Çalışma Grubuları 

*Güneş Enerjisi 

*İyonlaştırıcı Olmayan  Radyasyon 

  FMO-Genç Kurultayı 

 

  DUYURU 

 

 
 

 

Odamız tarafından İstanbul Şubemizin koordinasyonunda, 5 Mayıs 

2012 tarihinde FMO_GENÇ Öğrenci Kurultayı” düzenlenecektir. 

Kurultay; Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik mühendsiliği öğrencisi 

olan, mesleklerini, eğitimlerini, mesleki örgütlerini ve toplumdaki 

sorunlarını tartışmak, fikir paylaşımı yapmak üzere aşağıdaki 

başlıklarla ilgili “BENİM DE SÖZÜM VAR DİYEN”  bütün 

öğrencilerimizin  katılımına  açıktır. 

- Eğitim   - Enerji 

- Çalışma Yaşamı  - Mühendislik ve Kadın 

- Toplum ve Mühendislik - Örgütlenme 

 

 

 

 

 

 

 Komisyonlar 

 

 Ulusal Güneş Enerjisi Kongresi 

 Eskişehir Orhangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fİzik Bölümü tarafından 

14 – 15 Haziran 2012 tarihleri arasında “III. Ulusal GÜneş ve Hidrojen Enerjisi 

Kongresi” düzenlenecektir. 

Ayıntılar için:  http://www2.ogu.edu.tr/~fizik/ughek2012/ughek2012.html 

 

 

 

http://www2.ogu.edu.tr/~fizik/ughek2012/ughek2012.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sicil No Adı Soyadı Okul Bölüm 

1964 Şölen  Yüksel Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1965 Yusuf  Bozdemir Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1966 Yılmaz  Sıtkı Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1967 Burak  Bayram Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1968 Cenk  Yıldırım Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1969 Cihat  Utku  Serinoğlu Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1970 Berna  Akbay Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1971 Canan  Çelik Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1972 Utku  Kaya 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 

Matematik 

Mühendisliği 

1973 Seher  Ünlü Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1974 Ahmet  Burak  Aksoy Hacettepe Üniversitesi 

Nükleer Enerji 

Mühendisliği  

1975 Ali Tiftikçi Hacettepe Üniversitesi 

Nükleer Enerji 

Mühendisliği  

1976 Muhammet  Ayanoğlu Hacettepe Üniversitesi 

Nükleer Enerji 

Mühendisliği  
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Yeni üyelerimize 

meslek 

hayatlarında 

başarılar dileriz.. 

 

YENİ ÜYELERİMİZ 
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TMMOB Karasu Çalışma 

Grubu tarafından 

hazırlanan Karasu Kıyı Alanı 

Kıyı Daralması Raporu 

yayımlandı. 

 

 TMMOB’den Haberler 

 
 

22 Ocak 2011 tarihinde 

Ankara`da 

gerçekleştirilen TMMOB 

Onur Kurulları Eğitim 

Semineri çalışmaları 

kitap haline getirildi. 

 

 

 

 

 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 23-

24 Mart 2012 tarihlerinde Abant`ta 

düzenlenen "II. İş Sağlığı ve Güvenliği 

Strateji Çalıştayı" hakkında 28 Mart 2012 

tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı. 

Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı`nın "hangi stratejiyi planladığı" 

soruldu. 

  

Ankara Kocatepe Kültür 

Merkezi`nde 17 Mart 

2012 tarihinde 

gerçekleştirilen TMMOB 

Demokrasi Kurultayı 

sonuç bildirgesi 

yayımlandı. 

 

25 Şubat 2012 tarihinde 

Kocatepe Kültür Merkezi`nde 

gerçekleştirilen TMMOB 2. 

Ücretli Mühendis, Mimar ve 

Şehir Plancıları Kurultayı 

kitabı çıktı. 

 

Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği`nin süreli yayın 

organı "Birlik Haberleri"nin 

Ocak-Şubat 2012 dönemini 

içeren 142`inci sayısı çıktı.  

 

 


