
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB Fizik 

Mühendisleri Odası I. 

Öğrenci Kurultayı 

gerçekleştirildi. 5 

Mayıs 2012 tarihinde, 

İstanbul Şubemizin 

organizasyonunda 

gerçekleşen kurultaya 

Gaziantep, İstanbul ve 

Ankara’ da bulunan üniversitelerin Fizik, 

Nükleer Enerji ve Matematik 

mühendisliğinde okuyan yaklaşık 110 öğrenci 

katılmıştır. Kurultay’da; Eğitim, Enerji, 

Toplum ve Mühendislik, Kadın ve 

Mühendislik, Çalışma Yaşamı, ve Örgütlenme 

konu başlıkları altında toplam 15 bildiri 

sunulmuştur. 
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Fizik Mühendisleri Odası Sayfa 2 

Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Kurultayı, 5 Mayıs 2012 tarihinde dört 

üniversiteden yaklaşık 100 kadar Fizik, Matematik ve Nükleer Enerji Mühendisliği 

öğrencilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.  

İstanbul, Ankara ve Gaziantep de öğrenci üyelerimizle yaptığımız kurultaya 

hazırlık toplantıları sonucunda kurultay konu başlıkları; “Eğitim”, “Enerji”, “Toplum 

ve Mühendislik”, “Çalışma Yaşamı”, “Mühendislik ve Kadın”, “TMMOB, FMO ve 

FMO-Genç Örgütlenmesi” olarak belirlenmiştir.  

Kurultay kapsamında dile getirilen görüşler ve saptamalar ana hatları ile aşağıda 

özetlenmiştir:  

Eğitim; Mevcut müfredatların günün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmeleri 

gerektiği vurgulanırken öğrencilere yönelik yapılan anket çalışmaları sonucunda da 

öğrencilerin müfredat değişikliği konusundaki önerilerinde, çelişkili sonuçların 

çıkması sorunun eğitimin bütün bileşenleriyle ortak değerlendirilmesi ve çözüm 

aranılması gerektiği belirtildi.  

Üniversitelerde özellikle yabancı dille eğitimin, öğrenciye bir katkı sağlamadığı, 

İngilizce öğrenilmeli ama eğitimin, anadilde olması gerektiği vurgulandı.  

Yetkin mühendislik ve Bologna sürecinin mühendis adayları için ne anlama geldiği 

üzerinde duruldu.  

Fmo-Genç, eğitim hakkının ekonomik hiç bir sınırlama olmadan herkese eşit şekilde 

sağlanması ve üniversitelerin onların varoluş sebebi olan öğrencilerin iradesi ile 

yönetilmesi ve yapılandırılması konusunda taraf olmalıdır denildi.  

Özgür yazılımın; Bilimsel ve akademik çalışmalar için bir ön koşul olduğu ve bunun 

yaygınlaşması için FMO ve FMO-Genç'in bizzat bu konuda çalışmalar yaparak 

öncülük etmesi kararı alındı.  

Enerji; Yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında bir çeşitlilik olarak nükleer 

santrallerin de değerlendirilebileceği vurgulandı. Enerji üretimi ve tüketimi 

sürecindeki sorunlara dair, FMO ve Fmo-Genç'in çalışmalar yapması gerektiği 

belirtildi.  

Toplum ve Mühendislik; Mesleğin eğer toplumsal bilinç ve etik değerler 

gelişmemişse, zaman zaman kişisel ya da sınıfsal çıkarlar doğrultusunda 

kullanılabildiği vurgulanarak, FMO nun özellikle bu tür kullanımların engellemek için 

çalışmalar yapması gerektiği belirtildi.  
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Çalışma Yaşamı; Özellikle çalışma koşullarının emeğiyle geçinen mühendisler için 

çok ağırlaştığı ve iş kanunlarının her ne kadar işçilerden yana olsa da çoğu çalışanın 

bu haklarını bilmemesinde dolayı haklarını savunamadığı belirtildi. Çalışma 

koşullarının değişmesi ve daha güvenceli çalışma yaşamı için mühendislerin işçi 

olduklarını kabul etmeleri ve bu doğrultuda diğer mavi yakalı işçilerle birlikte 

sendikal örgütlenmeler içerinde olması gerektiği vurgulandı. 

Kadın ve Mühendislik; Kadınların daha orta öğrenim sıralarından itibaren 

mühendislik alanına yönelimleri konusunda toplumda açık ya da örtülü engelle 

karşılaşmalarına rağmen bu alanda bir çok kadının başarılara imza attığı belirtildi.  

Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olaylarında tepkimizi ifade etmenin 

ötesinde, bu suçların önlenmesi ve mağdurlara destek olunması için Odamızda, 

kadın ve erkek meslektaşlar arasındaki dayanışmayı arttırıcı etkinlikler 

yapılmalıdır dendi.  

Örgütlenme; Fmo-Genç örgütlülüğünün iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için, 

üniversitelerdeki öğrenci temsilciliklerinin daha etkin hale getirilmesi ve öğrenci 

kurultaylarının her yıl ve bir günlük süreyle yapılması gerektiği belirtildi.  

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası  

Öğrenci Kurultayı Delegeleri 
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Kadınların daha orta 

öğrenim sıralarından 

itibaren mühendislik 

alanına yönelimleri 

konusunda toplumda açık 

ya da örtülü engelle 

karşılaşmalarına rağmen bu 

alanda bir çok kadın 

başarılara imza atmıştır. 
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Değerli arkadaşlar;  

 

Ülkemizde son günlerde ve genelde insan sağlığına olan etkileriyle gündeme 

gelen GSM ve UMTS gibi hücresel mobil telefon şebekeleri kapsamında kurulan 

baz istasyonları, teknik özellikleri gereği genellikle 1-25 W aralığında düşük 

çıkış güçlerinde olup, hücresel (celluler) yapıda çalışmaktadırlar. Cep telefonları 

ile yapılan görüşmeler, baz istasyonları ile cep telefonları arasında karşılıklı 

gönderilen elektromanyetik dalgalarla sağlanmaktadır. O nedenle cep 

telefonunun kapsama alanı ne kadar dar ise telefonu kullanan kişinin maruz 

kaldığı elektromanyetik şiddeti de o kadar küçük, kapsama alanı ne kadar geniş 

ise kullanıcının maruz kaldığı elektromanyetik dalganın şiddeti o kadar büyük 

olmaktadır. Elektromanyetik dalgaların sağlığa zararları konusundaki araştırma 

sonuçları henüz kesin ve sağlıklı bir değerlendirme yapmamıza olanak vermekten 

uzak olmasına rağmen bu etkilerin elektromanyetik dalganın şiddeti ile doğru 

orantılı olduğu bilinen bir gerçektir.  

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aynı teknik alt yapıya ve ortak Avrupa 

Standartlarına sahip baz istasyonları yerleşim merkezlerinde mümkün olduğu 

kadar bir birine yakın kurularak çıkış gücünün minimum seviyede olması 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda geliştirilen teknoloji ile bunların gücü 

mili watt düzeyine kadar indirilmiştir. Baz istasyonlarının şehir dışına 

çıkartılması ve tek noktadan sinyal gönderilmesi durumunda GSM ve UMTS 

şebekelerinin çalışma imkanı bulunmamaktadır. Çünkü bu mobil telefon 

sistemleri hücresel esasa göre çalışmaları nedeniyle, hücreler olarak bal 

peteğine benzer şekilde birbirini tamamlayarak kapsama sağlamaktadırlar.  

 

Yargıtay’ın, yerel mahkemenin aldığı kararı bozarak baz istasyonlarını şehir 

dışına alınma kararının, teknolojik ve sistem topografisi açısından doğru olmadığı 

uygulama açısından da imkansız bir düzenleme olduğunu değerlendiriyoruz.  

Diğer taraftan GSM ve UMTS baz istasyonlarının çıkış güçlerinden binlerce kat 

daha yüksek olan FM/TV vericileri ile şehir içlerinden geçen yüksek gerilim 

hatlarının oluşturduğu elektromanyetik alan kirliliklerinin göz ardı edilmesi ve 

dikkate alınmamasının düşündürücü görülmektedir.  

Basın ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

 

 

 

 

Cep telefonu 

görüşmelerinde kullanılan 

baz istasyonlarıyla ilgili, 

Yargıtay’ın, yerel 

mahkeme kararını 

bozarak aldığı karar ile 

ilgili olarak, Odamız 

“İyonize Yapmayan 

Radyasyon İhtisas 

Komisyonu” tarafından 

hazırlanan Basın 

Bildirisidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIN BİLDİRİSİ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28.Dönem I.Danışma Kurulu toplantısı 2 

Haziran Cumartesi günü Alba Otel Konferans 

salonunda 14 üyemizin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir.Toplantıya birçok eski 

yönetim kurulu üyelerimizin katılımı olmuş, 

28.Dönem çalışma programı görüşülerek meslek 

sorunlarımızdan eğitim sorunlarına, güncel 

gelişmeler içerisindeki mesleki konumumuza 

kadar çeşitli hususlarda görüş alışverişi 

yapılmıştır. 

 
 

 

 

HABERLER 
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“Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 14-15 Haziran 2012 tarihinde özel sektörden ve 

üniversitelerden katılımcıların hazır bulunduğu Üçüncü Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi 

konferansında, Fizik Mühendisleri Odası adına Fotovoltaik Enerji Komisyonu üyelerinden 

M.Orkun Çoruh, “Uluslararası Güneş Enerjisi Standartları ve Türkiye’ de Uygulanabilirliği” 

başlıklı bildiriyi sunmuştur. Konferansta, Fizik Mühendisleri Odasının Fotovoltaik 

Sistemler konusundaki çalışmalarından bahsedilmiş ve “Türkiye’de Kullanılması Gereken 

Fotovoltaik Enerji Standartları” ile ilgili yapılacak çalıştay ile ilgili çağrı yapılmıştır. 

 

 

 

28.Dönem I.Danışma Kurulu Toplantısı 

 

Üçüncü Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Konferansı 
konferansında 

 

 

 

 

 

18 Mayıs 2012 tarihinde İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ve odamız 

yönetim kurulu üyelerinden Ali Doğan, Nurhak Tatar ve üyelerimizden Ercan Güçlü’nün 

katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.Çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin 

katıldığı toplantıda İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün stratejik planı hakkında 

görüş bildirilip katkı sunulmuştur. 

 

 

 

Katılım  

 



 

 

 
Sayfa 6 

Odamız Genel Merkezi Mustafa Gülenç 

Salonu’nda 12. Mayıs 2012 (Cumartesi) 

saat 15:30′da Prof. Dr. D. Ali ERCAN 

tarafından EVRENİN EVRİMİ isimli 

konferans verildi. Çeşitli bilim 

alanlarından katılımların olduğu sunumda, 

evrenimizin evrimi konusunda içerikli 

bilgilere yer verilmiştir. 

 

Fizik Mühendisleri Odası 

Evrenin Evrimi Konferansı  

 

Hacettepe Üniversitesi ve KEPKO-NF işbirliği ile gerçekleştirilen ” The South 

Korean Experience in Developing Nuclear Technology and Education” isimli çalıştaya 

Y.K. başkanımız Sn.Dr.Abdullah Zararsız,yönetim kurulu üyelerimizden Sn.Veda 

Duman ve Sn.Nurhak Tatar ile Nükleer Teknoloji Komisyonu başkanı 

Sn.Yrd.Doç.Dr.Şule Ergün katılmışlardır. Çalıştayda, Güney Kore’de bulunan 

üniverisitelerdeki Nükleer Enerji Mühendisliği eğitimi, gelişen nükleer teknoloji ve 

bunun Güney Kore’deki uygulamaları hakkında bilgiler verilmiş olup çalıştay 

sonucunda Hacettepe Üniversitesi ile KEPKO-NF arasında ve Hacettepe 

Üniversitesi ile Güney Kore’nin en büyük devlet üniversitelerinden biri olan Hanyang 

Üniversitesi arasında olmak üzere iki adet işbirliği protolü kapsamında MOU            

( memorandum of understanding) imzalanmıştır. 

  

Çalıştay 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Seminer 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü , Hava Yönetimi Daire 

Başkanlığının talebi doğrultusunda, Gürültü Şubesi personeline; Odamızın 

organizasyonunda 31.05.2012 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Ercan ARPAZ tarafından 

seminerler verildi. 
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Ülkemizin ilk proton 

hızlandırıcısı tesisi olan TAEK 

Proton Hızlandırıcısı Tesisinin 

açılışı 30 Mayıs 2012 tarihinde 

Sarayköy Nükleer Araştırma 

ve Eğitim Merkezinde 

yapıldı.Odamız adına Yönetim 

Kurulu Başkanımız Dr. 

Abdullah ZARARSIZ açılışa 

katılmıştır. 

 

Açılış 

 Mezuniyet Töreni 

 

 

Matematik Mühendisliği Bölümü’nün de parçası olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-

Metalurji Fakültesi’nin 2011-2012 akademik yılı mezuniyet töreni, 20 Haziran Çarşamba 

günü üniversitenin Yıldız’daki kampüsünde gerçekleştirildi. Sayıları yüz elliyi bulan yeni 

mezun matematik mühendisi meslektaşlarımıza, mesleğe hoşgeldiniz mahiyetindeki 

hediyeleri FMO İstanbul Şubesi YK üyesi Alper Merdoğlu tarafından takdim edildi. 

Bizleri misafirperverlikle karşılayan bölümün öğretim üyesi Doç. Dr. İnci Albayrak’a ve 

hediyelerin dağıtımında yardımcı olan öğrenci üyemiz Alev Kandemir’e teşekkürlerimizi 

sunuyor; yeni meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz. 

 

 

Amerikan Boing firmasının projelerinden “Phantom Eye (Hayalet gözü)” adı verilen hidrojen 

enerjisiyle çalışan insansız uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 46metre kanat açıklığına sahip 

uçak, yakıt olarak gövdesinin içinde bulunan özel depodaki hidrojen gazını kullanıyor. 

Ford’un geliştirdiği iki adet 2.3litrelik motorla 277km/saat hızına dek ulaşan uçak, askerî 

amaçlı olarak keşif amacıyla kullanılacak. 22bin metreye dek yükselebilen uçağın havada 10 

gün kalabileceği öngörülüyor. Uçaklarda enerji kaynağı olarak hidrojen gazı kullanılması, 

üzerinde 30 yılı aşkın çalışılan bir konu. Yenilmesi gereken en önemli zorluk hidrojen 

gazının depolanması. Bunun için hidrojenin sıvılaştırılması en akla yatkın yöntem. Ancak yine 

de büyük hacimler gerekiyor depolamak için ve bu da uçağın hem ağırlığı hem de 

aerodinamik yapısı için önemli sorunlar yaratıyor. Bununla birlikte hidrojen gazının 

gelecekte kullanılmasında umutlar sürüyor. 

 

 Phantom Eye 
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Almanya’daki güneş enerjisi sistemi, dünya rekoru kırarak, 26.Mayıs.2012 Cumartesi günü 

öğle vakitlerinde 22 Gigawatsaat elektrik enerjisi üretti. (Kurulu gücün %85′i) Bu üretim 

genel talebin yarısını karşıladı. 

Almanya’da hükümet, Fukuşima kazasından sonra, geçen yıl 8 nükleer enerji santralını 

hemen kapatmış ve diğer dokuz tanesini de 2022 yılına kadar kapatmak kararı almıştı;  

buradan oluşacak enerji açığının Güneş Enerjisi ve Biomas enerjisi ile karşılanması 

planlanmıştı. 

Yenilenebilir Enerji Enstitüsü Başkanı Norbert Allnoch, Reuters haber ajansına daha 

önce hiçbir ülkede Fotovoltaik panellerden bu denli büyük bir elektrik enerjisi 

üretilmediğini belirtti. Elektrik fiyatının 23 cent/kWh olduğu Almanya’da tüketiciler, 

güneş enerjisine verilen “satın alış garantisi” nedeniyle kWh başına 2 cent ek maliyeti’de 

ödüyorlar. Toplamda Alman tüketiciler 2012 yılında yaklaşık 10 Milyar dolarlık ilave yükü 

ödemek zorunda kalacaklar. Hükümet elektrik fiyatını 20 cent/kWh’in de altına çekmeye 

çalışıyor. 

Sera gazları salımını 2020 yılına kadar 1990′lardaki seviyenin %40 altına çekmeye çalışan 

Almanya halen yıllık enerji talebinin % 20 sini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. 

Almanya’da Güneş enerjisi toplam kurulu gücü 26 GW. 

 

 
Özgür ÖZDAĞ 

Gökhan BARIŞ 

üyelerden oluşmuştur. 

 

Kaynak: Erik Kirschbaum Germany Sets 

Solar Power Record: 50% of Electricity 

Demandhttp://www.reuters.com/article/

2012/05/26/us-climate-germany-solar-

idUSBRE84P0FI20120526    May 26, 

2012 

 

Güneş enerjisiyle çalışan “Solar Impulse” uçağı deneme uçuşlarını başarıyla 

gerçekleştirdi. İsviçre’de Payrene’den kalkan uçak Madrid’e 17 saat 3 dakikada, 

oradan da Fas’ın Rabat kentine 19 saat 8 dakikada ulaştı. Böylece fosil yakıtlar dışında 

yakıt kullanarak en uzun uçuşu gerçekleştirdiği için rekorlar kitabına da geçmiş oldu. 

Üzerinde 7.5kW gücünde dört elektrik motoru bulunan uçak enerjisini, kanatları 

üzerindeki güneş gözesi panellerinden sağlıyor. Gündüz akülerde depolanan elektrik 

enerjisini gece akülerden alarak uçuşunu sürdürüyor. Uçak 9 bin metreye dek 

yükselebiliyor. Saatteki hızı 70-90 km olan uçağın bundan sonraki hedefi dünya turu 

yapmak. Proje 2003’te başlatılmıştı. Uçağı, proje sahibi Andre Borschberg ve 

Bertrand Pickard dönüşümlü olarak kullanıyorlar. Bertrand Pickard dünyayı balonla 

dolaşmıştı. 

 

SOLAR IMPULSE 

 

 

 

Güneş Enerji Sistemi 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://feedproxy.google.com/~r/solveclimate/blog/~3/11eNdf1j4-8/germany-sets-solar-power-record-50-electricity-demand?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/solveclimate/blog/~3/11eNdf1j4-8/germany-sets-solar-power-record-50-electricity-demand?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/solveclimate/blog/~3/11eNdf1j4-8/germany-sets-solar-power-record-50-electricity-demand?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/solveclimate/blog/~3/11eNdf1j4-8/germany-sets-solar-power-record-50-electricity-demand?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.reuters.com/article/2012/05/26/us-climate-germany-solar-idUSBRE84P0FI20120526
http://www.reuters.com/article/2012/05/26/us-climate-germany-solar-idUSBRE84P0FI20120526


 

 

 

EĞİTİM 
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Çevre ve Orman Bakanlığı 

ile yapılan protokol 

çerçevesinde Genel 

Merkezimizde  24-27 Mayıs  

2012  tarihleri arasında  14 

kişinin katılımıyla A-2 Tip 

Mühendislik Akustiği  

Sertifika programı  ve 01-

05 Haziran 2012 tarihleri 

arasında da  8 kişinin 

katılımıyla B-1 Tipi 

Endüstriyel Gürültü 

Rapor/Haritalama 

Sertifika Programı  

gerçekleştirilmiştir. 

A2 ve B1 Tipi Sertifika Programı Eğitimi 

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ile  yapılan protokol çerçevesinde Genel 

Merkezimizce 30 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 30 kişinin katılımıyla Endüstriyel 

Uygulamalarda Radyasyondan Korunma Kursu gerçekleştirilmiştir. Başarılı  katılımcılara 

sertifika verilmiştir. 

 

       

     

 

 EURK Kursu 

 

Odamız tarafından B2 Tip, C1 Tip ve C2 Tip 
Sertifika Programları Düzenlenecek 
Odamız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yaklaşık üç 

yıldır “Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında” A1, A2 ve 

B1 Tip sertifika programları odamız tarafından verilmektedir. Mayıs ayı içerisinde 

Bakanlıkla yapılan protokol kapsamında  B-2 TİPİ ULAŞIM SEKTÖRÜ GÜRÜLTÜ 

HARİTALAMA SERTİFİKA PROGRAMI, C1 TİPİ BİNA AKUSTİĞİ ve C2 TİPİ 

EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI SERTİFİKA PROGRAMLARINI 

düzenlemeye başlayacağız. Meslektaşlarımıza duyrulur.  
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Geçen yaz ilki yapılan, Odamıza kayıtlı Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve 

Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinde okuyan ve Odamız öğrenci üyelerine yönelik 

ikinci yaz kampımız, 3-10 Eylül 2012 tarihleri arasında Dikili / İZMİR de bulunan 

Bademli Tatil Köyü tesislerinde yapılacaktır. 

Yaz Kampı ile yakın gelecekte meslektaşımız olacak mühendis adayı arkadaşlarımızın, 

TMMOB ve bileşeni Odaların yetki ve sorumluluklarını, çalışma anlayışı ve 

uygulamalarını tanımalarını; bunun yanında mühendislerin toplumdaki yeri ve örgütlü 

bulundukları TMMOB’nin önemini kavramalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Aynı 

zamanda öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunacak atölye vb.(Fotografcılık, 

Amatör Astronomi, Drama,…) etkinlikler planlamaktayız. 

Kampın homojen olabilmesi açısından farklı üniversitelerde yer alan Fizik 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinden 

5’er kişi olmak üzere kontenjan ayrılmış olup, kampın toplam kontenjanı 35 kişi ile 

sınırlandırılmıştır. 

Bu kapsamda başvuru ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

Son başvuru tarihi: 

24 Ağustos 2012 (Cuma) 

Kamp tarihi ve yeri: 

3-10 Eylül 2012 ,  

Bademli Tatil Köyü, 

Dikili / İZMİR 

Kontenjan: 

35 öğrenci 

 

Uluslararası Matematiksel Fizik Yaz Okulu III 
 

  DUYURU 

 

 

Feza Gürsey Enstitüsü 

Uluslararası Matematiksel Fizik Yaz Okulu III 

 

-- Güncel Fiziğin Olasılıksal Yönleri -- 

 

20 Haziran – 6 Temmuz 2012 Feza Gürsey 

Enstitüsü  

Kandilli, Istanbul – TÜRKİYE 

 

http://www.fezagurseysummerschool.com/ 

 

 

 

  FMO-Genç II. Öğrenci Yaz Kampı 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.fezagurseysummerschool.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sicil No Adı Soyadı Okul Bölüm 

1976 Muhammet Ayanoğlu Hacettepe Üniversitesi 

Nükleer Enerji 

Mühendisliği 

1977 Sinem Güngör Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1978 Samet Aktı Hacettepe Üniversitesi 

Nükleer Enerji 

Mühendisliği 

1979 Sedat Kaykaç Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1980 Deniz Bacaksız Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1981 Özgür Bora İmran Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

1982 Arda Kandemir Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği 
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Yeni üyelerimize 

meslek 

hayatlarında 

başarılar dileriz.. 

 

YENİ ÜYELERİMİZ 
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TMMOB Yönetim Kurulu, 42. Dönem Çalışma 

Programıyla ilgili görüş alışverişinde 

bulunmak üzere 23 Haziran 2012 tarihinde 

Oda yöneticileri ile bir araya geldi. Odamızı 

temsilen toplantıya katılan Yönetim Kurulu 

Başkanımız Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, 

TMMOB 42. Dönem Çalışma Raporu taslağı 

üzerinde Odamızın görüşlerini aktardı. 

http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.p

hp?kod=8217&tipi=2 

 TMMOB’den Haberler 

 
 

 

 

 

 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 42. Olağan 

Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde 

Ankara’da gerçekleştirildi. Siyasi İktidarın 

Türkiye’yi yeniden şekillendirirken, TMMOB’yi de 

işlevsizleştirmeye yönelik politikalarının hız 

kazandığı bir dönemde gerçekleştirilen Genel Kurul 

sokağa taştı. Mühendis, mimar, şehir plancıları  

  

 

TMMOB Maden 

Mühendisleri Odası 

Zonguldak Şubesi ve 

Bülent Ecevit 

Üniversitesi`nin 6-8 

Haziran 2012 tarihleri 

arasında düzenlediği 

Türkiye 18. Kömür 

Kongresi sonuç bildirgesi 

yayımlandı.  

 

Gıda Mühendisleri Odası 

ve Ziraat Mühendisleri 

Odası’nın da 

düzenleyicileri arasında 

bulunduğu, 10-12 Mayıs 

2012 tarihlerinde 

Konya’da gerçekleştirilen 

III. Geleneksel Gıdalar 

Sempozyumu sonuç 

bildirgesi yayımlandı. 

 

Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği`nin süreli 

yayın organı "Birlik 

Haberleri"nin Mayıs-

Haziran 2012 dönemini 

içeren 144`üncü sayısı 

çıktı. 

 

 

 

Genel Kurulun ilk günü TMMOB’yi yeniden yapılandırmaya yönelik politikalara karşı 

sokaktan Siyasi İktidarı uyarırken, Genel Kurulun üçüncü gününde de TMMOB’li 

kadınlar Başbakanın “Kürtaj cinayettir” sözlerine karşı AKP İl Binasına yürüdü. 

 

 

http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8217&tipi=2
http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8217&tipi=2

