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III. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI, 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

Odamız, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü ile 

ortak olarak, 23 Ekim 2015 tarihinde, Beytepe Kampüsü, Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda III. Fizik 

Mühendisliği Eğitim Çalıştayı’nı gerçekleştirmiştir. 

Ülkemizdeki toplam 6 üniversitede “Fizik Mühendisliği (FM)” bölümü olup, 4 üniversitede 

eğitim, aktif olarak sürdürülmektedir. Bu bölümlere 2015 yılında, yaklaşık 210 öğrenci kabul 

edilerek kayıt yaptırmıştır. İlgili bölümlerden her yıl, ortalama 150 civarında öğrenci, fizik 

mühendisi ünvanını alarak, mezun olmaktadır. 2015 yılı verilerine göre, bu bölümlerde eğitim 

gören öğrenci sayısı yaklaşık 1500 olup, öğretim üyesi sayısı ise 115 dir. Ayrıca, bu öğretim 

üyeleri, mühendislik fakültelerinin diğer bölümlerinde okuyan (yaklaşık 5.000 kişi olan) birinci 

sınıf öğrencilerinin de temel fizik derslerinden sorumlu akademik kadroyu oluşturmaktadırlar. 

Düzenlenen çalıştayın temel amacı, fizik mühendisliği eğitimi almış olan meslektaşlarımızın 

çalışma hayatına atıldıklarında daha başarılı olmaları için; Fizik Mühendisleri Odası, üniversiteler 

ve sanayi işbirliği ile eğitim programlarının günümüz şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi, 

eğitimde akreditasyonun irdelenmesi,  gelişmiş ülkelerde mühendislik eğitimini karşılaştırarak 

ülkemiz koşullarına uyarlanması, ilgili ana bilim dallarının tartışılması, öğrencilerin beklentileri gibi 

konularda bilgi paylaşımı ve bazı sorunların çözümlerinin belirlenmesi olmuştur. Ayrıca, karar 

merci durumunda olan kurum ve kuruluşlara öneriler sunularak, bunların hayata geçirilmesi için 

yapılması gerekenlerin tartışıldığı bir platform da oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalıştayımızda oluşan görüşler ve alınan kararlar aşağıda 

sıralanmıştır. 

1. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre eğitim programları yenilenmeli, yeni açılımlar ve 

deneyimler paylaşılmalıdır. Ders programları dinamik ve interaktif hale getirilmelidir. 

2. Fizik Mühendisliği bölümlerindeki eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve Ana Bilim 

Dallarının Fizik Bölümlerinden farklı olarak belirlenmesi için akademisyenler, sanayiciler 

ve FMO’nun da içerisinde olduğu bir komisyon kurulması yerinde olacaktır. 

3. Evrensel bir meslek olan Fizik Mühendisliği’ eğitimi için ulusal akreditasyon çabaları ve bu 

kapsamda ‘Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği’  (MÜDEK) çalışmalarının desteklenmesi, kaliteli eğitime ve kalifiye mühendisler 

yetiştirilmesine zemin hazırlayacaktır. 

4. Fizik Mühendisliğinin daha iyi tanınması için, eğitim veren bölümlerin ve odanın birlikte 

veya ayrı ayrı girişimlerde bulunması, alternatif ve daha kapsamlı tanıtımlar açısından 

yerinde olacaktır. 

5. FM uzmanlık alanlarımızdan olan akustik, metroloji, radyasyon fiziği, mühendislik ve 

malzeme tasarımı vb. gibi uygulamalı derslerin açılması farklı alanlarda çalışabilme olanağı 

sağlayacağından iş tanımı geliştirebilecektir. 

6. FM bölümlerinde Ana Bilim Dallarının belirlenmesi ve bu anabilim dallarının öğrencilerin 

ilgi alanlarına göre aktif hale getirilerek, ileride uzmanlaşabilecekleri dalların eğitim alt 

yapısının oluşturulması görüşü ortaya çıkmıştır. 

7. Öğrencilerin stajlarında kuruluşlarla önceden iletişime geçilmesi, staj kontenjanların 

belirlenerek bu bilgilerin oda ve bölümlerin işbirliği sonucunda bir veri tabanı 

oluşturulabilecektir. Bu veri tabanının aktif ve sistematik olarak her yıl kullanılabilmesi 

yerinde olacaktır. 



      
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
UNION OF CHAMBERS OF ENGINEERS AND ARCHITECTS OF TURKEY  

 CHAMBER OF PHYSICS ENGINEERS 
Mithatpaşa Cad. Hürriyet Apt. No: 44/16, Kızılay/ANKARA Tel: (312) 4315542  Fax : (312) 4357524              

            

 
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 7303 sayılı yasa, 66 ve 85 sayılı KHK ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

8. Farklı üniversitelerden mezun olan genç meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmek 

istedikleri konularda meslek içi eğitim çalışmaları, Oda yapısı içinde genişleterek 

sürdürülmelidir. 

9. Oda, Fizik mühendisliği bölümlerine ziyaretlerini sıklaştırarak devam ettirmeli, Odanın 

öğrencilere tanıtımı çalışmaları sürdürülmelidir.  

10. Her yıl son sınıf öğrencilerinin katılabileceği “Fizik Mühendisliği Proje Yarışması” 

düzenlenmesi için bölümler ile işbirliği içerisinde çalışmalara başlanması. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
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