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YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ 

  

İnsan haklarına saygılı, demokrasi kültürünü özümsemiş, laik, 

demokrat, hoşgörülü, katılımcı, paylaşımcı, Atatürk ilke ve 

devrimlerine bağlı, sürdürülebilir kalkınma ve çevreyi korumak 

için çaba sarf eden bir yönetim anlayışı. 

 

                          FMO 29.DÖNEM YÖNETİM KURULU 
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ÖNSÖZ 

29. Dönemde Yönetim Kurulu olarak ülkemize, mesleğimize ve 

meslektaşlarımıza karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı siz 

üyelerimizden aldığımız güç ve destekle sürdürdük. Bu dönemde de geçmişte olduğu 
gibi demokrat, laik, vatansever bir anlayışla ve bir meslek odası olmanın 

sorumluluğuyla yönetim kurulu, Denetleme Kurulu, Komisyonlarımız ve değerli 

üyelerimizin katkılarıyla 29. Dönem FMO Çalışma Programı çerçevesinde faaliyetleri 

gerçekleştirmeye çalıştık. 

Mühendisler, eğitilmiş insan gücünün önemli bir unsurudur. Mühendislik 

eğitiminin amacı da, bilimsel ve özgür düşünme yeteneğine sahip, araştırıcı, 

uygulamacı, karar verebilme gücüne erişmiş insanlar yetiştirmek ve bu zemin 

üzerinde toplumsal kalkınmayı sağlamaktır. Kısaca mühendisler bilimi insan ile 

buluşturan kişilerdir. 

6235 sayılı yasa ile mühendislerle ilgili faaliyetleri düzenleme görevi, 

TMMOB ve bağlı Odalara verilmiştir. Mesleği hakkı ile yerine getirmenin, mesleğin 

sorunlarını çözebilmenin, isteklerini ve çıkarlarını savunabilmenin, mesleğin 
uygulamada topluma sağlayacağı faydaları ortaya koyabilmenin ve kamuoyunu bu 

konularda bilinçlendirmenin yöntemi Oda, şubeler ve temsilcilikler tarafından 

gerçekleştirilen faaliyetleridir. 

FMO yönetimi olarak, ülke, kamu ve meslektaşlarımızın yararına uygun 

olarak, meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumayı hedeflemiş ve bu 

işlevini, katılımcı yönetim anlayışla yerine getirmeye çalışmıştır. Yönetim Kurulu, 

üstlenmiş olduğu görevlerin öneminin bilinciyle tüm faaliyetlerinde, siz değerli 

üyelerimizi en iyi biçimde temsil etmeye çalışmıştır.  Dönem içerisinde Odamız,  siz 

saygı değer üyelerimizle birlikte, mesleğimizin gelişmesi ve meslektaşlarımızın 

sorunlarının çözümü noktasında neler yapılabileceğini belirlemek amacıyla, 

etkinlikler ve faaliyetlerde bulunmuştur.  

Üyelerimizin mesleki çalışmalarında uzmanlık alanlarının gerektirdiği 

yetkilerini eksiksiz kullanabilmeleri için, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği 

yaparak çeşitli konularda sempozyum, çalıştay, eğitimler, paneller ve toplantılar 

düzenlenmiştir. Söz konusu etkinliklere kamu ve özel sektörde çalışan 

meslektaşlarımız tarafından yoğun bir katılım sağlanmıştır.  

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren kamu kurum ve 

kuruluşlarının yeniden yapılanması ve çeşitli konularda yapılan mevzuat 

düzenlemesine yönelik çalışmalar hakkında üyelerimizden alınan öneriler 

doğrultusunda faaliyetler  yapılmış, hazırlanan görüşler ilgili kurumlara iletilmiştir. 

Kamu kurumlarına personel alımlarında üyelerimizin de  açıklanan KPSS listelerinde 

olması için girişimlerde bulunulmuş. Bu çerçevede üyelerimizin ağırlıklı olarak 

çalıştıkları kurumlar ziyaret edilerek konunun  

TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu ile dönem içerisinde uyumlu bir çalışma 

süreci geçirilmiştir. TMMOB 43. Dönem yaşamın her alanında var olan 

mühendislerin, sözlerinin de  olacağı anlayışıyla   kamu ve toplum adına çalışmalar 
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yapmış demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yaparak etkinliklerini geniş kitlelere 

yaymıştır. 

 Meslek alanlarımız ile ilgili her türlü konuda görüş oluşturma, oluşan 

görüşleri geliştirme ve bunları kamuoyu ile paylaşma çalışmalarını sürdüren Odamız, 

çalışma programında yer alan Sempozyumlar, Çalıştaylar, konferanslar, söyleşiler, 

paneller düzenleyerek buradan çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaştı.  

İki yıllık sürede çeşitli etkinliklerde Odamızı başarıyla temsil eden 

meslektaşlarımıza, TMMOB Çalışma Grupları ve İKK toplantılarına katılan 

arkadaşlarımıza, Oda Onur ve Denetleme Kurulu Üyelerimize, İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimize, Temsilciliklerimize, Oda Danışma Kuruluna katılan ve yapıcı 

eleştirileriyle bizlere yol gösteren üyelerimize, Komisyonlarda katkı yapan 

üyelerimize, Odamızın gerçekleştirdiği etkinliklerin Düzenleme Kurulu, Yürütme 

Kurulunda yer alan Bilim İnsanları, Kamu ve Sektör Temsilcilerine, Oda adına 

yapılan her çalışmada katkılarını esirgemeyen Öğrenci Üyelerimize ve zaman 

sınırlarını zorlayan ve koşulsuz özverileri çalışanlarımıza, çok teşekkür ediyoruz. 

Saygılarımızla 

 

                                                                     TMMOB  

                                                                           Fizik Mühendisleri Odası 

29. Dönem Yönetim Kurulu 
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29. DÖNEMİNDE ARAMIZDAN AYRILANLAR 
 

 

Odamızın ilk üyesi ve I., IV. ve V.. dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan 

değerli hocamız Prof. Dr. Uğur BÜGET’i 25 Mart 2014’de kaybettik. 

 

 

Odamızın 6. dönem yönetim kurulunda genel sekreterliği ve 16. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanlığı değerli hocamız Prof. Dr. Demir İNAN’ı 23 Aralık 2015 

tarihinde kaybettik. 

 

 
 

10 Ekim 2015 katliamında Fizik Mühendisi  İDİL GÜNEYİ’yi ve üyelerimizden 

Yüksek Fizik Mühendisi Tanju ALTAY’ı kaybettik. Anıları önünde saygı ile eğiliyor, 

yakınlarına ve camiamıza  baş sağlığı diliyoruz. 
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2. FMO HAKKINDA 

2.1  FMO 30. Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi 

Genel kurul ilanı; 

 

Sayın Üyelerimiz, 

Odamızın 30. Dönem Olağan Genel Kurul’u, 27 Şubat 2016 Saat 10.00’da 

Mithatpaşa Cad. No:44/16 Kızılay- Ankara adresindeki Genel Merkezimiz Mustafa 

Gülenç Seminer ve Eğitim Salonunda çoğunluklu olarak toplanacaktır. Seçimler ise 

28 Şubat 2016 Pazar günü saat 10.00 – 17.00 arasında aynı adreste yapılacaktır. 

 

Çoğunluk sağlanamaması halinde, 5 Mart 2016 Cumartesi Günü saat 10.00 

da Yüksel Caddesi No: 19, Kızılay - Ankara adresinde bulunan Otel ALBA’nın 

Konferans Salonunda çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Seçimler ise, 6 Mart 

2016 Pazar günü Odamız Genel Merkezi’nde saat 09.00 – 17.00 arasında 

yapılacaktır. 

Genel Kurul Gündemi 

Birinci Gün 

 

1.  Açılış, 

2.  Başkanlık Divanı Seçimi, 

3. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları ile aramızdan ayrılmış 

meslektaşlarımız için saygı duruşu, 

4. Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması, 

5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması, 

görüşülmesi, 

6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanması, 

7. 2016-2017 yılları bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 
8. Yeni Dönem için TMMOB tarafından belirlenen aidatların Genel Kurul onayına 

sunulması, 

9. Yeni Yönetmelikler ve mevcut yönetmeliklerin revizyonu için yetki istenmesi. 

10. 30. dönem Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarının Asil ve 

Yedek adaylarının,  TMMOB Yönetim, Yüksek Onur ve Yüksek Denetleme Kurulu ile 

TMMOB delegasyon Asıl, Yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması, 

11. Dilek ve öneriler 

 

İkinci Gün; 

1. Seçimler 
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2.2 Kuruluşumuzdan İtibaren FMO Başkanları 

 

I. DÖNEM UĞUR BUGET                    02.05.1970 - 24.10.1970 

II. DÖNEM GÖKÇE BİNGÖL                 25.10.1970 - 06.03.1971 

III.DÖNEM GÖKÇE BİNGÖL                 07.03.1971 - 22.04.1972   

IV:DÖNEM UĞUR BUGET                    23.04.1972 - 10.03.1973 

V.DÖNEM UĞUR BUGET                    11.03.1973 - 03.03.1975 

VI.DÖNEM ERGİN TÜRE                      04.03.1975 - 25.02.1976 

VII.DÖNEM MAZHAR BOYLA               26.02.1976 - 25.01.1977 

VIII. DÖNEM ÖNDER PEKCAN                26.01.1977 - 25.02.1978 

IX. DÖNEM MUSTAFA GÜLENÇ           26.02.1978 - 23.02.1979 

X. DÖNEM MUSTAFA GÜLENÇ           24.02.1979 - 25.02.1980 

XI. DÖNEM MUSTAFA GÜLENÇ           26.02.1980 - 29.02.1981 

XII. DÖNEM MUSTAFA GÜLENÇ           22.02.1981 - 20.02.1982 

XIII. DÖNEM EKREM POYRAZ                21.02.1982 - 18.02.1984 

XIV. DÖNEM EKREM POYRAZ                19.02.1984 - 22.02.1986 

XV. DÖNEM EKREM POYRAZ                23.02.1986 - 27.02.1988 

XVI. DÖNEM DEMİR İNAN                     29.02.1988 - 03.03.1990 

XVII. DÖNEM MUSTAFA GÜLENÇ           04.03.1990 - 07.03.1992 

XVIII. DÖNEM MUSTAFA GÜLENÇ           08.03.1992 - 05.03.1994 

XIX.DÖNEM GÖNÜL BUYAN                 06.03.1994 - 16.03.1996 

XX. DÖNEM ALİ ALAT                           17.03.1996 - 21.03.1998 

XXI. DÖNEM ALİ ALAT                           22.03.1998 - 11.03.2000 

XXII. DÖNEM ALİ ALAT                           12.03.2000 - 22.03.2002 

XXIII.DÖNEM ABDULLAH ZARARSIZ    24.03.2002 - 25.02.2004 

XIV. DÖNEM ABDULLAH ZARARSİZ       27.02.2004 - 10.03.2006 

XV. DÖNEM ABDULLAH ZARARSİZ       12.03.2006 - 29.03.2008 

XVI. DÖNEM ABDULLAH ZARARSİZ       30.03.2008 - 26.02.2010 

XVII.DÖNEM ABDULLAH ZARARSIZ       29.02.2010 - 07.02.2012 

XVIII. DÖNEM ABDULLAH ZARARSIZ 08.02.2012 – 29.02.2014 

XIX. DÖNEM ABDULLAH ZARARSIZ 02.03.2014 – 20.02.2016 
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2.3.  29. Çalışma Döneminde FMO Organlarında Görev Dağılımı 

 

FMO Yönetim Kurulu Üyeleri 

Dr. Abdullah ZARARSIZ                                                             Başkan 

S.Çetin TEKİN                                                 II. Başkan 

Casim AĞCA                                                 Yazman Üye 

Sinan ÖZGÜR                                                  Sayman Üye 

Nurhak TATAR                                                                             Üye 

Alper Nazmi YÜKSEL (12.12.2014 tarihine kadar)                       Üye 

Veda DUMAN KANTARCIOĞLU (28.03.2015 tarihine kadar)   Üye 

Ali DOĞAN (12.12.2014 tarihinden itibaren)                                 Üye 

Tuba AKSU (28.03.2015 tarihinden itibaren)                                 Üye                     

 

FMO Yönetim Kurulu Yedek Üyeler 

Tuba AKSU                                28.03.2015 tarihine kadar 

Ali DOĞAN                                12.12.2014 tarihine kadar 

Oya AKYOL 

Ercan GÜÇLÜ 

Figen ÇEVİK 

Gülin ACAROL ZİLANLI 

H. Selim ARUN 

 

FMO Denetleme Kurulu Üyeleri 

Oğuz PERVAN 

Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ 

İbrahim KAYHAN 

 

FMO Onur Kurulu Üyeleri 

Prof. Dr. Ömer YAVAŞ 

Prof. Dr. Yılmaz KAPTAN 

Doç. Dr. Bahar DİRİCAN 

A. Gönül BUYAN 

Celal TOPKAN 
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FMO TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 

Ekrem POYRAZ 

 

Yedek Üyeler 

Dr. Abdullah ZARARSIZ 

Casim AĞCA 

 

29. Dönem Fizik Mühendisleri  Odası TMMOB Delegeleri 

 

SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI 

1 253 OĞUZ PERVAN 

2 1429 ABDULLAH ZARARSIZ 

3 1555 SİNAN ÖZGÜR 

4 202 A.GÖNÜL BUYAN  

5 1041 SABİT BALIKÇI 

6 518 H.YILMAZ KAPTAN 

7 1267 SEMA ZARARSIZ 

8 25 CASİM AĞCA 

9 1062 YÜCEL BİÇER 

10 379 ATİLA KELEŞ 

11 1297 ALİ DOĞAN 

12 1679 NURHAK TATAR 

13 376 İBRAHİM KAYHAN 

14 632 DİLEK CAN 

15 1351 H.SELİM ARUN 

16 421 MURAT ACAR 

17 981 CELAL TOPKAN 

18 250 MESUT SAYIN 

19 1606 HÜSEYİN GENCEL 

20 128 MÜSLÜM BAŞARAN 

21 1557 SİBEL TÜRKEŞ YILMAZ 

22 836 ADNAN COŞKUNSAKARYA 

23 1256 İSKENDER HANCI 

24 1552 ALPER MERTOĞLU 

25 1553 HİLAL KAYA 

26 1189 HİKMET DURUKANOĞLU 

27 164 HİKMET YÜKSEL 
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2.4. Şube Yönetim Kurulları 
 

FMO İstanbul Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri 

Berkin MALKOÇ                       Başkan 

Ezgi Özkan ALTAYLI          II. Başkan 

İskender HANCI                         Yazman Üye 

Gülseren BULUT                        Sayman Üye  

Alper MERTOĞLU           Üye 

Nakşiye Belgin ONAT                Üye 

Cansu BAŞAK            Üye 

 

Yedek Üyeler 

Cemil MÜFTÜOĞLU 

Hilal KAYA 

Sebahat NAĞAÇ ÇELİK 

Özgür ÇİFTÇİ 

İlknur DAĞAŞAN 

Sinem MERTCAN 

Günal ÇELİK 

 

İletişim: Caferağa Mah. Neşet Ömer Sk. Esen Sk. No:19/9 81300  

Kadıköy/ İSTANBUL 

Tel: 0 216 700 21 82  e-posta: fmoist@fmo.org.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fmoist@fmo.org.tr
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2.5 Genel Merkeze Bağlı Temsilcilikler 

 

Adana İl Temsilciliği 

Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE  İl Temsilcisi 

 

 

İletişim: Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE, Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü 

Tel: 0322 338 66 51/2480, e-posta: ufuk@cu.edu.tr 

 

Gaziantep İl Temsilciliği 

Prof. Dr. A. Necmeddin YAZICI               İl Temsilcisi 

 

 

İletişim: Prof. Dr. Necmeddin YAZICI, Gaziantep Üniversitesi Fizik Müh. Bölümü 

Tel: 0342 317 22 07, e-posta: yazici@gantep.edu.tr 

 

Mersin İl Temsilciliği 

Umut SALCAN                                             İl Temsilcisi 

mailto:ufuk@cu.edu.tr
mailto:yazici@gantep_edu.tr
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2.6. FMO İhtisas Komisyon ve Çalışma Grupları 

 

Medikal Fizik İhtisas Komisyonu 

 

Başkan Doç. Dr. Bahar DİRİCAN 

Üye Ali DOĞAN 

Üye Oya AKYOL 

 

Basın ve Yayın İhtisas Komisyonu 

 

Başkan Sema ZARARSIZ 

Üye Nurhak TATAR 

Üye Berkin MALKOÇ 

Üye 

Üye 

Üye 

Cansu BAŞAK 

Alper Nazmi YÜKSEL 

Tuba AKSU 

 

Eğitim İhtisas Komisyonu 

 

Başkan Ekrem POYRAZ  

Üye Sinan ÖZGÜR 

Üye Nurhak TATAR 

Üye Murat ACAR 

 

Nükleer Teknoloji İhtisas Komisyonu 

 

Başkan Doç. Dr. Şule ERGÜN  

Üye Dr. Abdullah ZARARSIZ 

Üye Veda DUMAN KANTARCIOĞLU 

Üye B. Nazım BAYRAKTAR 

Üye  Sema ZARARSIZ 
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Mevzuat Düzenleme İhtisas Komisyonu 

 

Başkan Dr. Abdullah ZARARSIZ 

Üye 

Üye 

Casim AĞCA 

Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ 

  Üye              Ekrem POYRAZ 

 

Radyasyondan Korunma İhtisas Komisyonu 

 

Başkan Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ 

Üye M. Korhan ERTÜRK 

Üye Nurhak TATAR 

Üye 

Üye 

Sinan ÖZGÜR 

Çiğdem DUMAN 

 

Fotovoltaik Komisyonu 

 

Başkan Prof. Dr. Aynur ERAY 

Üye Cenk YILDIRIM 

Üye Figen ÇEVİK 

Üye Gülin ACAROL ZİLANLI 

Üye 

Üye 

M. Orkun ÇORUH 

Birsen TURGUT ALAÇAKIR 

Üye Burak BAYRAM 

Üye Burçin NEKAYA 

Üye Bulut ULUSOY 

 

Kadın Komisyonu 

 

Başkan Sema PİR 

Üye Sema ZARARSIZ  

Üye Veda DUMAN KANTARCIOĞLU 

  Üye                                 Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ 
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İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu 

 

Başkan H. Selim ARUN 

Üye Doç. Dr. A. Birkan SELÇUK 

Üye Dr. Abdullah ZARARSIZ 

Üye Dr. Ali ALAÇAKIR 

Üye Tuba AKSU 

Üye Levent AKSU 

Üye Tolga PEKİNER 
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2.7  FMO Genel Merkez Büro Çalışanları 

25. Genel Kurulunda alınan karar gereği Odamızın büro hizmetlerinde 

kullanmak üzere iki adet kadro ihdas edildi. Bu kadrolara 26. Dönem bir personel ve 

29. Dönem Oda Genel Kurulunda İstanbul Şubede çalıştırılmak üzere bir personel 

kadrosu tahsis edilmiş ve  Ocak 2015 tarihinde bir personel büro hizmetlerinde 

bulunmak üzere  göreve başlatılmıştır. Büro hizmetlerinde şu anda Genel merkezde 

tam zamanlı olmak üzere iki, İstanbul Şubede de bir olmak üzere üç personel tam 
zamanlı olarak çalıştırılmaktadır.  

 

Çalışan Görevliler: 

- Öznur BEKAR  

- Gülşah GÜNDÜZALP 

- Pınar TETİK (İstanbul Şube) 
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2.8  FMO Üye Yapısı ve Üyelik Faaliyetleri 

1970 yılında TMMOB genel kurulunda  tüzel kişiliğe kavuşup ayrı bir oda 

olarak kurulan Odamıza; Fizik, Matematik ve Nükleer Enerji Mühendis ve Yüksek 

Mühendisleri kayıt yaptırmaktadırlar. Odamızın 08 Ocak 2016 tarihi itibariyle kayıtlı 

üye sayısı 1931’dir. Dönem içerisinde 45 üyemiz istifa etmiş olup, hâlihazırda 27 

üyemiz de yurtdışında bulunmaktadır. 

Odamızın 08.01.2016 tarihi itibarıyla aktif üye dağılımı  

Üye dağılımı Üye sayısı 

Fizik Mühendisi 1482 

Nükleer Enerji Mühendisi 390 

Matematik Mühendisi 59 

TOPLAM 1931 

29. Dönem içerisinde odamıza kayıt olan üyelerimiz  

Üye dağılımı Yeni kayıtlı üye sayısı 

Fizik Mühendisi 66 

Nükleer Enerji Mühendisi 4 

Matematik Mühendisi 11 

Fizik Mühendisi (yabancı uyruklu) - 

TOPLAM 81 

Tüm meslek örgütlerinin önündeki olumsuzluklara rağmen öğrenci üyeliğe 

verdiğimiz önem sayesinde odasını tanıyan öğrenciler mezun olduklarında asil üye 

olarak kayıtlarını yaptırmışlardır.  

29. Dönem seçim çalışmaları döneminde; Çankaya İlçe Seçim Kurulundan 
gelen 15.01.2010 tarihli yazıda seçime girecek odaların üye listelerinde tüm üyeleri 

TC kimlik numaralarının olmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu duruma 

istinaden üyelerimize seçimlerde oy kullanabilmeleri ve aday olabilmeleri için T.C. 

Kimlik numaralarını  Odamıza bildirmeleri yönünde duyurularda bulunulmuştur. 

Türkiye’de eğitim veren Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendislerinin 

bölümlerin az olması, mezunlarının çoğunluğu kamuda çalışanların ve meslek 

odalarına üye olma zorunluluğunun olmaması nedeniyle örgütlülüğümüzü 

sınırlamakta ve üye sayımız istenilen oranda artmamaktadır. Bu durumun yapılacak 

hukuki düzenlemelerle düzeltilmesi ve mezunlarımızın mesleklerine, örgütlerine 

sahip çıkma anlayışının yerleşmesi ile bu sayının artacağını düşünüyoruz. Bunun da 

TMMOB örgütlülüğü açısından çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz. 

Dönem içerisinde, daha önceki dönemlerde yapıldığı gibi çeşitli kamu ve özel 
kurumlara (Üniversiteler, Bakanlıklar, Kamu Kurumları, vb.) irtibata geçilip 
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çalıştırdıkları Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendislerini belirleyerek üye 

envanterini güncelleme çalışmalarına devam edilmiştir. 

Ayrıca kamu personeli seçme sınavı sonucu alınan kamu personelleri 

içerisinde son yıllarda Fizik Mühendisi sayısı iyice azalmıştır. Bu nedenle Oda olarak 

Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendislerinin çalıştıkları ve çalışabilecekleri 

kamu kurumlarının listesi çıkartılarak, ilgili kuruluşlara resmi yazı gönderilmiş ve 

ziyaretler yapılmıştır. Gönderilen yazıların ekine, 2007 yılında Resmi Gazetede 

yayınlanan ve 18.01.2013  ve 14.06.2015 de yeni hizmet ve uzmanlık alanları ilave 

edilen TMMOB FMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, 
Büro Tescil ve Mesleki Denetim (SMM) Yönetmeliği konulmuş ve kurumların 

çalışma alanları SMM yönetmeliğimiz deki hangi uzmanlık alanlarımıza girdiği 

belirtilmiştir. Ayrıca, bu hizmetlerin başka mühendislik disiplinleri tarafından 

yapılmasının uygun olmayacağı, yasa ve yönetmeliğe aykırı olacağı ifade edilmiştir. 

Dönem içerisinde Odamızın resmi web sayfasının (www.fmo.org.tr) 

güncellemeleri hızlı bir şekilde yapılmaya çalışılmış duyuru ve haberler ile ilgili 

sürekli veri girişi yapılmış; böylelikle yaşayan ve sıklıkla ziyaret edilen daha görsel 

ve kullanışlı bir Web sayfasına sahip olunmuştur. Odamızın WEB sayfasına aylık 

ortalama ziyaretçi sayısı 3000 ile 3500 arasında değişmekte olup ortalama kalma 

süreleri 4 dakika civarındadır.  WEB adresimizden Odamız çalışmalarıyla ilgili güncel 

bilgilere ulaşım, üyelerimiz arasında bilgi aktarımı ve paylaşımı sağlanmıştır. 

Ancak eski üyelerimizin adres güncelleme çalışmaları maalesef istenilen 
düzeyde olmamıştır. Mevcut adreslere gönderilen postalar Odamıza geri dönmektedir. 

Bu üyelerimizin Odamızla irtibata geçerek veya WEB sayfamızdan adres bilgilerini 

güncellemelerinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Bilindiği üzere 

TMMOB’ye Birlik hissesi olarak her ay üye sayısı baz alınarak ödeme yapılmaktadır. 

Anılan çerçevede üye kayıtlarının daha etkin bir şekilde kayıt, kontrol ve 

takip altına alındığı yeni bir FMO Üye Takip programı hazırlatılarak, üyelik 

bilgilerinin web sayfamızdan güncellemesi imkânı üyelerimize sağlanmıştır. Böylece 

üyelerimizin e-posta adreslerinin yanı sıra yeni iletişim adresleri ve telefon numaraları 

da programa dâhil edilmiştir. İnternet ortamında oluşturulan FMO Yahoo e-mail 

grubunun yanı sıra, sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter’da hesaplar 

oluşturularak üyelerin Odamız ve birbirleriyle olan iletişimleri sağlanmaya 
çalışılmıştır. 

 

http://www.fmo.org.tr/
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Odamızın en önemli ve anlamlı gelirinin üyelerin aidatları olduğu hepimizin 

malumudur. Örgütlülüğün en önemli parçası olmasa olmazı olan üyelerin örgütlerine 

sahip çıkmaları, onu yaşatmak için gayret göstermeleri gerekmektedir. Gücünü 

üyelerden alan FMO, çok az olan üye aidatlarını ödemeleri bizleri ve çok mutlu 

edecektir.  

29. Dönem Genel Kurulda alınan karar gereği 30 Haziran 2014 tarihine kadar 

üye borçlarını ödeyen üyelerimize eski aidattan ödeme yapmaları konusunda kolaylık 

sağlanmış ve bu sürede önemli bir üye geliri elde edilmiştir.   

Dönem içerisine Kurumlar çalışanlarının istemeleri halinde maaşlarından 
otomatik üye aidatlarını keserek Odamızın Banka hesap numaralarından birine havale 

veya EFT yapılabilmektedir. TAEK, DSİ, A.Ü. YEGM, TÜRKTELEKOM, A.Ü. 

Mühendislik Fakültesi,  vb. kurumlarda bu uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca 

odamızda bulunan POST makinesi kullanılarak ödemeler VISA ile yapılma imkânına 

kavuşmuştur. Ayrıca WEB sayfamızdan SANAL POST ile internet üzerinden aidat 

ödeme imkânı getirilmiş ve bu hizmetten üyelerimizin yararlanmasını beklemekteyiz. 

Odamızda üye aidat ödemesi şu anda değişiklik gösterse de %10 

civarındadır. Bu oranın mutlaka artırılması gerekmektedir. Arkadaşların bu konuda 

duyarlı olmalarını bekliyoruz. 
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2.9  Öğrenci Üyelikleri 

 

Odamızın 26. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan Ana Yönetmelik değişikliği 

ve Yönetim Kurulunca kabul edilen “Öğrenci Üyeliği Esasları” çerçevesinde, Fizik, 

Nükleer Enerji ve Matematik Mühendisliği öğrencileri Odamıza öğrenci üyeliği 

yaptırabilmektedirler. Bu güne kadar Hacettepe, Ankara, Gaziantep,  İstanbul Teknik 

ve Yıldız Teknik üniversitelerinin Müh. Fakülteleri Fizik, Nükleer Enerji ve 
Matematik Müh. Bl. Öğrencilerinden 164 öğrenci kayıt yaptırmıştır.  

 

Odamızın gelecekteki üye ve yöneticileri olacak bu gençlerin kayıt olmaları 

ve çalışmalara hemen katılmaları bizleri çok memnun etmektedir. Dönem içerisinde 

Öğrenci üyelerin  ve yönetim Kurulumuzun düzenlediği organizasyonlar sonucu 

değişik zamanlarda etkinlikler yapılmıştır. Öğrencilerin yaz dönemi staj için talepleri 

doğrultusunda çeşitli kuruluşlarda stajlarının yaptırılması sağlanmış ve Eylül 2014 

döneminde İzmir – Dikili’de II. Öğrenci Yaz Okulu gerçekleştirilmiştir.  

 

Öğrenci üyeliği yıllık olup, her yıl yenilenmesi gerekmektedir.  
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29. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

2014 - 2016 
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3. 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

 

 

TMMOB 

FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

 

 
 

 

 

29. DÖNEM 

ÇALIŞMA PROGRAMI 

 

 (2014 – 2016) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA 

 MART-2014 
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GİRİŞ 

 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel 

gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak kendini 

göstermektedir. Demokratik,  katılımcı çizgide; bilimin ve aklın yol göstericiliğinde; 

bireysel yaklaşımlarla değil, birlikte üretme, yaratma, yönetme ve paylaşım anlayışı 

içerisinde ve Odamız çalışma ilkeleri doğrultusunda, 2 9 uncu dönem Çalışma 

Programımız; 

•  Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz 
sonuçlandırılamayan çalışmaları, 

•  Odamız 29uncu Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna verilen 

görevleri, 

•  TMMOB ve bileşenleri ile diğer mesleki demokratik kitle örgütleri,  kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla gerekli diyalogu ve ilişkileri 

kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

29uncu Dönem Çalışma Programımızın uygulanma süreci; odamızın hem kamu 

kurumu niteliği, hem de demokratik meslek örgütü niteliği öne çıkartılarak,  kamu 

yararı öncelikli, meslek etiği ve mesleki davranış ilkelerine uygun, meslek 

disiplinimizin yetki ve sorumluluk alanı içerisinde, katılımın ve bağımsız bir yönetim 

anlayışının hâkim kılınması ile işletilecektir. 

 

A. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI  

Üyeler – Öğrenci Üyeler: 

Odamıza üye olmayan meslektaşlarımızın üye yapılması ve tüm oda 

etkinliklerimize katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

Meslektaşlarımızın çalıştığı kurumlarla iletişime geçilerek üye yapılması için 

çalışmalar sürdürülecektir. 29 uncu Olağan Genel Kurulda Yönetim Kuruluna 

verilen görev kapsamında üyelerden birikmiş aidatların toplanması için çalışmalar 

yapılacaktır. 

28. Dönem Genel Kurulunda kabul edilen FMO Öğrenci Üye ve Öğrenci 

Temsilciliği Yönetmeliği çerçevesinde öğrenci üye kayıtlarına devam edilecektir. 

Oda ile üye, öğrenci üye ve üniversiteler arasında iletişim sağlanarak öğrencilere 
yönelik panel, konferans, sosyal etkinlikler aktiviteler gerçekleştirilecek ve 

öğrencilerin staj yapma konularında yer bulmada yardımcı olunmaya 

çalışılacaktır. 

 

Şube, İl/İlçe Temsilcilikleri ve İşyeri Temsilcilikleri: 
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İstanbul Şubemizle ilişkiler geliştirilecek ve il temsilciklerinin sayısı 

artırmak için çalışmalar yapılacaktır. Her türlü etkinlikte örgüt birimlerimizin 

katılımı ve katkıları sağlanacaktır.  

TMMOB, İKK ve Diğer Odalar: 

TMMOB ve bileşeni diğer odalarla kurulu ilişkiler daha da geliştirilecek, 

TMMOB Çalışma Grupları ile diğer komisyon çalışmalarında aktif görevler 

üstlenilecek, İKK çalışmalarına katkı ve katılım sağlanmaya çalışılacaktır. 

 

B. YASA VE YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI  

Oda-Yönetmelik Çalışmaları: 

29’uncu Olağan Genel Kurul’da kabul edilen, “Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası SMM yönetmeliğinin revize edilmesi 

konusunda ve Ana Yönetmenliğimizde düzenlemeler yapmak üzere çalışmalar 

yapılacaktır 

Yasa ve Yönetmelik Çalışmaları: 

Toplumu, mühendislik ve mimarlık alanlarını ve mesleğimizi doğrudan 

ilgilendiren konularda, çeşitli yasal ve yönetsel düzenlemeler, dikkatle izlenecek, ülke 

ve meslek alanımıza etkileri üzerinde gerekli tartışmalar yapılarak, bunların toplum 

yararına düzenlenmesi için oluşturulan politikalar kamuoyu ile paylaşılıp,  

uygulanması yönünde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

 

C. FMO KOMİSYON ÇALIŞMALARI  

- Medikal Fizik Komisyonu 

- Nükleer Teknoloji Komisyonu 

- Basım ve Yayın Komisyonu  

- Eğitim Komisyonu 

- İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu 

- Mevzuat Düzenleme Komisyonu 

- Radyasyondan Korunma Komisyonu 

- Fotovoltaik Komisyonu 

- Kadın Komisyonu 

- Öğrenci Komisyonu 

 

Ç. EĞİTİM ÇALIŞMALARI  

Meslek İçi Eğitim Çalışmaları: 
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Odamız Genel Kurulda sonuçlandırılan “Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve 

Belgelendirme Yönetmeliği” kapsamında meslek içi eğitim çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. Bu eğitimlerde özellikle işsiz üyelerimizden ücret alınmaması 

veya gerektiği durumlarda cüzi ücret alınmasına yönünde uygulama yapılmıştır 

Bu kapsamda yapılması düşünülen öncelikli eğitim çalışmalarından bazıları. 

a) A_1 Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri, 

b) A_2 Mühendislik Akustiği,  

c) B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika Programı, 

d) B-2 Tip Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Sertifika Programı, 

e) C-1 Tip Bina Akustiği Sertifika Programı 

f) C-2 Tip Eylem Planlarını Hazırlama Sertifika Programı 

g) Fotovoltaik Enerji Üretim Sistemlerinin,  

h) Temel Radyasyondan Korunma, 

i) Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma, 

j) Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma, 

k) Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Ölçümü 

l) Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma 

m) Optik Sistemler ve Tasarımı Kursu 

n) Aydınlatma Sistemleri Tasarım ve Projelendirme, 

o) ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel 

Şartlar, 

 

kursları talepler doğrultusunda düzenlenecektir. 

Mesleki bilimsel ve teknik konulara yönelik diğer mesleki eğitimler şeklinde 

sıralanabilir. 

 

D.  KURULTAY,  KONGRE,  SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VE 

TOPLANTI ÇALIŞMALARI 

Dönem içerisinde; 

- Fizik, Matematik ve Nükleer Enerji Mühendisliği Öğrenci Kurultayının 

gerçekleştirilmesi. 

- İş Sağlığı ve Güvenliği , Fiziksel Etkenler Sempozyumu 

- III. FMO Eğitim Çalıştayı 

- Mesleğimiz ile ilgili konularda söyleşi, seminer ve konferanslar 
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düzenlenmesi, 

- Üniversitelerin ve kuruluşların meslek alanlarımızla ilgili sempozyum, kongre 

ve diğer etkinliklerine katılım ve katkı koymak. 

E.YAYIN ÇALIŞMALARI 

Oda, üye iletişiminin en önemli aracı olarak görülen yayın konusuna ayrı bir 

önem verilerek, başta FMO Bülteni olmak üzere, diğer iletişim araçları konusundaki 

çalışmalarımız geliştirilerek sürdürülecektir. 

Yayın çalışmalarından başlıcaları aşağıda sıralanmıştır. 

1. FMO e- Bülten’in ik i ayda bir çıkartılmasına devam edilmesi,  

2. FMO Web Sayfası’nın güncellemesi, 

3. FMO 2015,2016 yılı Ajandasının çıkartılması 

4. Eğitim Çalışmaları kapsamında hazırlanacak diğer mesleki yayınlar, 

5. TMMOB Bülteni, Birlik Haberleri Dergisi kapsamında yapılacak çalışmalar, 

 

G.KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 

Mesleğimizi, kamu yararını ve toplumsal dayanışmayı etkileyen düzenlemeler 

çerçevesinde bütün kurum ve kuruluşlarla gerekli ilişkiler geliştirilerek çalışmalar 

sürdürülecektir. Üyelerimizin çalıştığı kurumlara ziyaretler düzenlemek KPSS ile 

Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik mühendislerinin daha çok alınması için 

kuruluşlarla görüşmek ve yazılar yazmak. 

Bu kuruluşların başlıcaları; TBMM, Bakanlıklar- Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Meslek Odaları, ilgili dernekler. 

 

H. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK ÇALIŞMALARI 

Üyelerin aidiyet duygusunu geliştirme adına sosyal etkinlikler yapılmasına, 

Öğrenci projelerine destek olunması, Bölümlerden mezun olan ilk üç dereceyi alan 

öğrencilere ödüllendirilmesi.. 

27. Dönem başlatılan FMO_GENÇ öğrenci kampının bu dönem de öğrenci 

sayısını artırılarak devam edilmesi.  
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4.  29. DÖNEM ÇALIŞMALARI 
 

01 Mart 2014 tarihinde yapılan 29. Dönem Genel Kurulu ve 02 Mart 2014 

tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından oluşan yeni Yönetim Kurulu ilk 
toplantısında görev bölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır. Birlikte çalışmak ve 

Birlikte üretmek anlayışı ile hareket eden Yönetim Kurulumuz üyelerin destek ve 

katkılarıyla kamu adına, mesleğimiz adına çalışmalar yapmıştır. 29. Dönem öncelikle 

Çalışma Programı hazırlayarak I. Danışma Kurulunda programı son haline getirip 

çalışmaları bu eksende götürmüştür. 

 

Dönem içerisinde yönetim Kurulumuz hemen hemen her hafta toplanarak 

odamız faaliyetlerinin yürütülmesinde üzerine düşen vazifeleri yerine getirmiştir. 

Yönetim Kurulumuzun görevi süresince yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısı ve 

alınan karar sayısı aşağıda görülmektedir. 

 

 

İlgili Dönem Yönetim Kurulu 

Toplantı Sayısı  

Alınan Karar 

Sayısı 

2014 Yılı 44 228 

2015 Yılı 32 171 

Toplam 76 399 

 

Tüm bu çalışmalar, belirli bir düzen içerisinde ve anlamlı olması açısından 

Yönetim Kuruluna yardım etmek adına uzmanlardan oluşan komisyonların 

marifetiyle yapılmaya çalışılmıştır. Oda çalışmaları yanı sıra Birliğin çalışmalarında 

da üyelerimiz uzmanlık alanlarında katkı koymaya çalışılmıştır. TMMOB yönetim 

kurulu üyemiz Sn. Ekrem POYRAZ ve TMMOB komisyonlarında görev alan 

Yönetim Kurulu ve diğer üyelerimiz mesleğimize ve Birliğimize uzmanlık alanlarında 

yardımcı olmuş, öneri ve görüşleriyle Odamızı temsil etmişlerdir.   

 

Odamızın (Genel Merkez ve İstanbul Şubesi) demirbaşları her yıl başında 

oluşturulan komisyon marifetiyle sayılıp kayıt altına alınmıştır. Gerektiği durumlarda 
yönetim kurulu kararı ile demirbaş alımı gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışmalar; Üye Yapısı ve Kayıtları, Ziyaretler, Çalışma  Komisyonları ve 

Çalışma Grupları, Basın Bildirileri, Mesleki Faaliyetler, Şube İlişkileri, Yayın 

Tanıtım Çalışmaları, Sosyal Etkinlikler, Öğrenci Üye ve Yardımlar, Oda – TMMOB 

İlişkileri, 29. Dönem Denetimler ve Mail İşler konuları ekseninde gelişmiştir.  

 

4.1 Çalışma Komisyonları 
 

Yönetim Kurulumuz, mesleğimizin uzmanlık alanlarında olan, kamu 

yararına ve üyelerinin menfaatlerini koruma adına Ana Yönetmeliğimizde 

belirtildiği şekilde dönem içerisinde çalışmalar yapmak üzere komisyonlar 

kurmuştur. Komisyonlar; üyelerimizden katkı koymak isteyenlerden ve Yönetim 
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Kurulundan bir kişinin katılımı ile oluşturulmuş ve çalışmalarını Genel Merkezde 

yürütmüştür.  

 

Dönem içerisinde komisyon çalışmalarının “TMMOB Fizik Mühendisleri 

Odası Çalışma Komisyonları Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmeye çalışılmıştır. 

 

4.1.1 Medikal Fizik Çalışma Komisyonu 
 

Odamız Medikal Fizik alanında çok önemli bir kamu hizmeti yapmakta olup, 

1996 yılından beri bu alanda yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu tarafından kurulan 

komisyon tarafından  sürdürülmektedir. 

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) “Radyasyon Güvenliği” 

yönetmeliği kapsamında Radyoterapi Cihazlarına “Kalite Uygunluk Belgesi (KUB)” 

alma zorunluluğu getirilmiştir. Odamız bu hizmeti yapmak üzere 1995 ve 2002 

yıllarında TAEK’e başvurarak radyoterapi cihazlarına KUB vermek üzere 

yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Oda Yönetim Kurulu kararı ile “Medikal Fizik 

İhtisas Komisyonu” kurulmuştur. Medikal Fizik Çalışma Komisyonu çalışmalarını 
Sn. Doç. Dr. Bahar DİRİCAN’ın başkanlığında FMO Yönetim Kurulu ve 

uzmanlarımızla birlikte “TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Tedavi Amacıyla 

Kullanılan X Işını, Gamma Işını, Nötron, Proton, Elektron Demeti Cihazları ile 

Tedavi Simülasyonu Amaçlı Röntgen Cihazları için KALİTE UYGUNLUK BELGESİ 

VERİLMESİ YÖNETMELİĞİ” çerçevesinde çalışmalarını dönem içerisinde yoğun 

olarak sürdürmüştür. Ayrıca komisyon üyelerimiz ve uzmanlarımız gelişen 

teknolojiye pareler olarak yeni üretilen radyoterapi cihazları için, KUB’a esas 

incelemeler yapmak üzere gerekli olan formları  hazırlayarak hizmete sunmuşlardır. 

Yeni geliştirilen radyoterapi cihazları için ise KUB formları Medikal Fizik Çalışma 

Komisyonu tarafından uluslararası ilgili yayınlar, tavsiyeler ve cihaz ile ilgili teknik 

değerlendirmeler yapılarak hazırlanmaktadır. 

  

Radyoterapi Cihazlarına Kalite Uygunluk Belgesi verilmesi çalışmaları; 

 

Odamız, 2690 sayılı Yasa gereğince yayımlanan Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu (TAEK) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'nin 27. maddesinde belirtilen 

tıbbi ışınlamaların yapıldığı radyoterapi tesislerinde kullanılan cihazların kalite 

kontrollerini içeren incelemenin yapılması ve yapılan inceleme sonunda kalite 

uygunluk belgesi verilmesi yönündeki çalışmalarını 29. dönem de sürdürmüştür. 

 

Amacımız, Kalite Uygunluk Yönetmeliği gereğince "madde, mamul ve 

hizmetlerde kalite kültürünün yerleştirilmesi, niteliklerin geliştirilmesi ve yetkili 

kurumlar tarafından öngörülen esaslar paralelinde uygulanan kalite güvencesinin 
sağlanmasına yönelik faaliyetlerle esaslara uygunluğu belirlenen ürün ve hizmetlere 

kalite belgesi vermek suretiyle tüketicinin korunmasıdır" ilkesinden yola çıkarak tıpta 

tedavi amacıyla kullanılan X ışını, gamma ışını, nötron, proton, elektron demeti 

cihazları ile tedavi simülasyonu amaçlı röntgen cihazları için lisans verilmesi 

aşamalarında sürdürülen bütün faaliyetlerdeki çalışmalarda kalite temininin 

sağlanması, denetimler ve uygulamalarla ilgili esasların belirlenmesidir. 

http://www.fmo.org.tr/kub/kub_yonetmelik.pdf
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Bu çerçevede bahsi edilen cihazlar için lisans alınması aşamasında TAEK tarafından 

yetkilendirilen Odamız başvuruları sonuçlandırmaktadır. 

 

Çok yüksek dozların verildiği tedavi amaçlı radyoterapi cihazlarının lisans 

alma sürecinde gerekli olan Kalite Uygunluk Belgesi verilmesine esas kontrolleri, 

ülke genelinde görev yapan formal eğitimi ve klinik deneyimi Medikal Fizik İhtisas 

Komitesi tarafından uygun bulunup, bu tip kontrolleri yapmak üzere Yönetim Kurulu 

tarafından görev ve yetki verilen toplam 35 uzman ve FMO Medikal Fizik İnceleme 

Komisyonu tarafından, “TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Tedavi Amacıyla 
Kullanılan X Işını, Gamma Işını, Nötron, Proton, Elektron Demeti Cihazları ile 

Tedavi Simülasyonu Amaçlı Röntgen Cihazları için Kalite Uygunluk Belgesi 

Verilmesi” Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.  

 

Ülkemiz genelinde bu alanda faaliyet gösteren eğitimli medikal fizikçiler 

“FMO Bilirkişi “ ve “FMO Tedavi Amacıyla Kullanılan X Işını, Gamma Işını, Nötron, 

Proton, Elektron Demeti Cihazları İle Tedavi Simülasyonu Amaçlı Röntgen Cihazları 

İçin Kalite Uygunluk Belgesi Verilmesi “ Yönetmeliklerinde belirtilen kriterleri 

sağlamaları durumunda bu uzmanların Oda Başkanlığına gerekli bilgi ve belgeler ile 

müracaat etmeleri durumunda komisyonlarda görevlendirilmeleri söz konusu 

olabilmektedir.  

 
Ocak 2014 – Aralık 2015 tarihleri arasında Odamıza yapılan müracaatlar 

sonucu yapılan değerlendirmeler ve görevlendirmeler sonucu sağlık merkezlerinde 

bulunan radyoterapi cihazlarına KUB ve Raporlar verilmiştir. Bu dönem yapılan 

başvurular sonucu KUB verilen cihazların istatistiği bilgileri aşağıda sunulmuştur. 

 

 

Radyoterapi Cihazları 
2014-2015 Dönemi 

Yeni KUB Vize 

BT-Simülatör 15 4 

Pet BT-S - - 

Simülatör 1 12 

Co-60 Teleterapi Cihazı 1 7 

Lineer Hızlandırıcı 32 35 

Tomo Helikal Terapi 2 1 

Brakiterapi 8 6 

Robotik Lineer Hızlandırıcı 3 1 

Gama Knife 2 - 

İntra Operatif Lineer 

Hızlandırıcı 

4 - 

TOPLAM 68 66 

 

 

Dönem boyunca çok etkin çalışmalar yapan komisyonumuz, KUB belgelerinin 

verilme sürecini hızlandırarak sağlık kuruluşlarının lisans alma süresinde mağdur 



TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 29. Dönem Çalışma Raporu 

 

olmalarının önüne geçilmiştir. Bu süreçte önemli görev alan komisyon üyelerimize ve 

uzmanlarımıza da teşekkür ediyoruz. 

 

4.1.2 Basın ve Yayın Çalışma Komisyonu 
 

Komisyon dönem içerisinde etkin bir şekilde faaliyet göstermiş iki ayda bir 

FMO e_Bültenini ve yıllık FMO Ajandalarının  yayınlanmasında gerekli çalışmaları 

yapmıştır. 

  

Bülten Çalışmaları; 

 

Odamızın iki ayda bir yayınladığı FMO e_Bülten dönem içerisinde 

komisyonumuz tarafından 12  adet çıkartılarak üyelerimize e-posta yolu ile iletilmiş 

ve WEB sayfamıza konulmuştur. İki ayda bir de olsa sürekli bülten çıkartmanın 

zorluğu dönem içerisinde fazlasıyla hissedilmiştir, Üyelerimizden mesleğimizle ilgili  

konularda yazacakları yazıları bültende yayınlamak üzere bekliyoruz. Bu bültenleri 
hazırlayan komisyon üyelerimize teşekkür ediyor bundan sonra çıkartılacak sayılarda 

katkı koymak adına üyelerimizi bekliyoruz.  

 

            
 

 

FMO Ajandası; 

 

Komisyon üyelerimize yenil yıl hediyeleri olarak; “2015 ve 2016 FMO 

Ajandalarının” çıkartılması için Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 

çalışmalarına başlamış, ajandaların basım ve dağıtımı masraflarını karşılamak için, 

şirket ve firma sahibi meslektaşlarımızdan firma faaliyetleriyle ilgili reklamlar alarak, 

söz konusu ajandaların finansmanı için kaynak yaratmıştır. Ajandaların dağıtımı çok 

masraflı olması nedeniyle aidatlarını düzenli ödeyen üyelerimize kargo ile 
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gönderilmiş. Diğer üyelerimizin ise Odamız Genel Merkezinden ücretsiz olarak 

almaları için duyuru yapılmıştır.  

 

Önümüzdeki dönemlerde çıkartılacak odamız ajandası için şirket sahibi 

meslektaşlarımızdan reklam bekliyoruz. 

  

                                  
 

2015 ve 2016 Yılı FMO Ajandaları 

 

Teknik Rapor;  

 

ÜLKEMİZDE KURULACAK NÜKLEER SANTRALLARIN RADYASYON 

GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ ÖNERİLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 29. Dönem Çalışma Raporu 

 

Ülkemizde nükleer teknolojinin elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasına 
yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken, bu çerçevede Sn. Dr. Yüksel 
ATAKAN tarafından hazırlanan bu teknik rapor komisyon tarafından incelenip 
bastırılmasına karar verilmiş. Ümit ederiz ki raporda bahsedilen tüm hususlar süreç 
içerisinde ilgili kişi ve kurumlar tarafından özenle göz önünde bulundurulur ve 
gerekenler yapılır. 
 

Raporu hazırlayıp, yayınlanmasına vesile olmamızı sağlayan Sn. Dr. Yüksel 

Atakan’a Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.  

 

Ayrıca üyelerimizden gelen mesleğimizle ilgili alanlarda yapılan çalışmaları, 

çevirileri WEB sayfamızda “POPÜLER BİLİM YAZILARI” ve “FAYDALI 
BİLGİLER” kısmında yayınlamaktayız. 

 

 Fizik Mühendisleri Odası olarak üyelerimizden yayınlamak üzere 

mesleğimizle ilgili olarak kitap, makale ve güncel gelişmeler ile ilgili dokümanları 

göndermeleri durumunda komisyonumuz tarafından incelenerek yayınlanacaktır. 

 

4.2.3 Eğitim Çalışma Komisyonu 
 

Yoğun bir dönem geçiren komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan 

protokoller kapsamında sertifikalı eğitimler düzenlenmesi, bilgilendirme kursları ve 

seminerlerinin organizasyonlarının gerçekleştirilmesi bu etkinliklerde eğitmenlerin ve 

koordinatörlerin belirlenmesi konularında faaliyetlerde bulunmuştur.   

 

Bu dönem Yönetim Kurulunun ve komisyonun çalışmaları sonucu T.C. 

Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında A1, A2, B1, B2, C1 ve 

C2 Tipi Sertifika Programı, C-1 Tip Bina Akustiği Sertifika Programı ve C-2 Tip 

programları bu dönem de düzenlenmiştir.  

 
İyonlaştırıcı Radyasyondan korunma kursları için TAEK’e yapılan başvuru 

sonucu Onaylı Kuruluş olarak bu Endüstriyel Uygulamalarda ve  Tanısal Radyolojide 

Radyasyondan, Endüstriyel Radyografide ve Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan 

Korunma Kursları düzenlenmesi konusunda dönem içerisinde çalışmalar yapılmıştır. 

Komisyon Oda genel merkezinde, İstanbul Şubede ve Fizik mühendisliği 

bölümlerinde meslektaşlarımıza ve öğrenci üyelerimize dönük seminer, konferans, 

eğitimler ve söyleşiler organize etmiştir.  

 

Düzenlenen kurslar; 

  

- Uygulamalı Fotovoltaik Enerji Sistemleri Temel Eğitimi 

- TS EN ISO/IEC 17025; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği 
için Genel Şartlar  

- Optik, Optik Sistemler ve Tasarım Kursu 

- DiaLux ve OptisWorks Programları  

- Uygulamalı Solidworks Semineri 

- Aydınlatama Sistemleri Tasarım Proje ve Uygulama 
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4.2.4 Nükleer Teknoloji Komisyonu 
 

Ülkemizde 50 yıldır Nükleer teknolojinin kullanımına yönelik çalışmalar 

çeşitli alanlarda sürdürülmektedir. Nükleer teknolojinin en önemli ürünlerinden olan 

nükleer santrallerin ülkemizde kurulmasına yönelik çalışmalar 1970'li yıllardan beri 

devam etmektedir. Bugün bulunduğumuz noktada ülkemizde hali hazırda girişimde 

bulunulan ve anlaşmaları imzalanan 2 adet nükleer santral kurulumu projesi 
bulunmaktadır. Bu projelerin konunun uzmanı meslektaşlarımız tarafından yakından 

takip edilmesi ve yetişmekte olan meslektaşlarımızın projelerle ilgili mümkün 

olduğunca bilgilendirilerek meslek hayatlarına hazırlanması büyük önem 

taşımaktadır.  

 

Nükleer santral projeleri olan ülkemizde bir meslek odası olarak, nükleer 

teknolojideki gelişimleri günlük olarak takip etmek ve ülkemizde projelerle ilgili 

verimli ve katılımcı fikirler üretebilmek adına sık sık etkinliklerle bir araya gelerek 

bilgi paylaşımı ortamı yaratmak düzenli faaliyetlerimiz arasına girmektedir.  

 

Bir meslek örgütü olarak konunun bilimsel gerçekler ve ülke gerçekleri göz 
önüne alınarak değerlendirilmesinin doğru olacağına inanarak bu doğrultuda tutum ve 

davranışlar sergilemekteyiz. Ülkemizin hedefleri arasında yer alan nükleer santral 

kurulumu projeleri dolayısıyla, yalnızca ülkemizdeki projelerin ilerlemelerini 

izlemenin yanı sıra dünyada nükleer santrallerle ilgili yaşanan gelişmeleri de takip 

etmekteyiz.  

 

Dönem içerisinde Fizik Yüksek Mühendisi Sn. Dr. Yüksel ATAKAN’ın 

hazırladığı “ÜLKEMİZDE KURULACAK NÜKLEER SANTRALLARIN 

RADYASYON GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ ÖNERİLER” isimli teknik rapor odamız 

tarafından bastırılarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.  

 

Ayrıca Komisyon başkanı Sn. Doç. Dr. Şule ERGUN başkanlığında organize 
edilen I. Nükleer Zirve – İstanbul 30 – 31 Mayıs 2014 tarihinde ve II. Nükleer Zirve 

19 – 20 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirildi.  Odamızın da destek olduğu bu 

etkinliklerde yerli ve yabancı toplam 750 kişinin katıldığı.  Nükleer santraller 

zirvelerinde, Santrallerin kurulum sürecinde sanayimizin bu sürece yapabileceği 

katkılar ve yabancı firmalar ile işbirliği konuları ağırlıklı olarak görüşülmüştür 
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4.2.5 Mevzuat Düzenleme Komisyonu 
 

Komisyon tarafından, Odamızın hukuksal alt yapısını geliştirmek ve 

eksiklikleri gidermek adına dönem içerisinde yönetmelik çalışmalarına devam 

edilmiştir. Bu süreçte gerekli durumlarda TMMOB Hukuk Müşavirliği ile görüşmeler 

yapılmıştır. Komisyon çalışmaları sonucu olarak: “TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 

Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri , Büro Tescil ve Denetleme 
Yönetmeliğine yeni maddeler eklenmiş ve bu değişiklik Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır. 

 

Ayrıca, “TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Tedavi Amacıyla Kullanılan X- 

Işını, Gamma Işını, Nötron, Proton, Elektron Demeti Cihazları İle Tedavi 

Simülasyonu Amaçlı Röntgen Cihazları İçin Kalite Uygunluk Belgesi Verilmesi” 

Yönetmeliği revize edilerek Genel Kurula hazırlanmıştır.  

 

Yönetim Kurulu olarak 29. dönem içerisinde mesleğimizle ilgili gelişen bazı 

durumlar karşısında hızlı hareket etmek ve hemen uygulamaya koyabilmek için 

mevzuatlarda değişiklik veya yeni mevzuatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu neden ile 
30. Dönem Genel Kuruldan meslek alanlarıyla ilgili gerekli olan mevzuat 

düzenlemelerini yapabilmek için Genel Kuruldan yetki alınması gerekliliği ortaya 

çıkmıştır, bu durumun tartışılıp karara verilmesi gerekmektedir. Komisyon da bu 

hususu Yönetim Kuruluna aktarlarmış ve talepte bulunmuştur.  

 

Dönem içerisinde TMMOB’en gelen bazı yönetmelik taslakları için 

odamızdan görüş istenmiş ve komisyon tarafından hazırlanan görüşler yönetim 

Kurulu kararıyla TMMOB’ye iletilmiştir.  

 

Görüş gönderilen bazı yönetmelikler; 

 

- Çevresel etki Değerlendirmesi (ÇED) ile ilgili gelinen süreç içerisinde yaşanan 
aksaklıkların giderilmesi, tanımlanması gereken iş ve süreçlerin açıklığa 

kavuşturulması amacıyla ÇED Yönetmeliği, 

 

- TMMOB Yasası'nda da değişiklikler içeren Torba yasa, 

- TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası İhtisas Alanları Yönetmeliği, 

- Maden Kanunu ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

- Gemi Dizel Motorlarının NOX Emisyonu Ölçüm ve Denetim ve Belgelendirme 

Yönetmeliği. 
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YÖNETMELİK 

     14 Haziran 2015 PAZAR  28540 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından: 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ 

ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

 

MADDE 1 – 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve 

Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinin 

6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “zırhlama 

hesaplarını yapmak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “zırhlama projeleri hazırlamak,” 

ibaresi eklenmiş ve (ğ) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“5) Optik sistemler tasarımı, projelendirilmesi, yapılması ve mühendislik hizmetinin 

verilmesi” 

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yukarıda belirtilen koşulları taşıyan üyelerden aşağıdaki pozisyonlarda olanlar belirtilen 

belgeleri ekleyerek, diğer üyeler ise doğrudan, Oda genel merkezine veya çalışacağı ilin 

bağlı bulunduğu Oda şubesi veya temsilciliğine yazılı olarak başvurmaları gerekir.” 
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

 

 

 

 

4.2.6 Radyasyondan Korunma Komisyonu 
 

Komisyon dönem içerisinde farklı tarihlerde toplanarak Odamız gelen görüş 

taleplerini ve mesleğimizi ilgilendiren konularda çalışmalarını sürdürmüştür. Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan gelen 

yönetmelik taslaklarına ilişkin görüş, komisyon tarafından gerekli çalışma yapışma 

yapılmış ve hazırlanan görüşler ilgili kurumlara gönderilmiştir. Bu görüşler ayrıca 

WEB sayfasından paylaşılmıştır. 

 

Komisyon tarafından ayrıca radyasyon korunmayla ilgili mevzuat çalışması 

yapılmış ve konuya ilişkin hazırladığı yönetmelik taslağının Resmi Gazetede 

yayımlanmasını sağlamak üzere Genel Kuruldan yetki alınması planlanmıştır. 

Komisyon tarafından; radyasyondan korunma kursları ile ilgili olarak bir günlük ve 
üç günlük programlar hazırlamıştır. 

 



TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 29. Dönem Çalışma Raporu 

 

Tıbbi Cihazlara Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelik 

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu tarafından hazırlanan, “Tıbbi 

Cihazlar Test, Kontrol ve Kalibrasyon Yönetmelik” taslağı için komisyonları 

tarafından incelenen taslağı, özellikle meslek alanlarımızı ilgilendiren cihazların test, 

kontrol ve kalibrasyonlarının yapılması sürecinde gerekli prosedürler oluşturulması, 

uzmanlar ve sorumlu müdürlerin nosyonları ve eğitimleri konusunda ki talep ve 

önerilerimiz gerekçeleriyle açıklanarak Kuruma iletildi. Bu yönetmelik  25.06.2015 

tarihli ve 29397 sayılı  Resmi Gazetede yayınlandı. 

 

Yönetmeliğin amacı; Tıbbi cihazların kullanımları süresince hastaların, 

kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek 

tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak için tıbbi cihazlarda yapılması gereken test, 

kontrol ve kalibrasyon hizmeti ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, olarak ifade 

edilmiştir.         

         

Yönetmeliğin ek-2’de Cihazlar ile ilgili Yetki Grupları ve Çalışacak 

Uzmanların Öğretim durumları belirtilmiş olup tüm gruplarda Fizik Mühendisleri 

bulunmaktadır.  Meslektaşlarımızın bu yetki gruplarında Sorumlu Müdür ve/veya 

Uzman olarak çalışabileceklerdir.  Önümüzdeki süreçte bu yetki grupları için 

belirlenecek eğitimlere katılarak Sorumlu Müdürlük ve/veya Uzmanlık belgeleri 
alabileceklerdir. 
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4.2.7. Fotovoltaik Çalışma Komisyonu 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan ve ülkemizde yılardır gözardı 

edilen Güneş-Elektrik üretim sistemlerinin, planlaması, projelendirilmesi, kurulması 

ve işletilmesi konusunda çalışmalar yapmak, karar verici durumda olan kişi ve 
kuruluşları bilgilendirmek adına  konuyla ilgili üyelerimizi bir araya getirerek  28. 

Dönem kurduğumuz dönem başında “Fotovoltaik Çalışma Komisyonu” kuruldu.  

 

 
 

Komisyon 28. Dönem karar alıp bu dönemin başında gerçekleştirilen “II.  

FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI;  Güneş–Elektrik Dönüşüm Sistemlerinin 
Kurulumunda ve İşletilmesinde Olası Riskler ve Değerlendirilmesi”  etkinliği 

gerçekleştirdi. Ayrıca, dönem içerisinde “ Uygulamalı Fotovoltaik Enerji Sistemleri 

Temel Eğitimi” kursları düzenlenmiştir. 

 

Odamız “Temel Fotovoltaik Enerji Sistemleri” kursunun uygulamalarında 

kullanmak üzere altı panelden oluşan 1.5 kW gücünde Güneş Enerjisi Santrali edindi. 

Bundan sonra yapılacak eğitimlerin uygulamaları bu santralde yapılacak. Sistem 

parçalarının ayrı ayrı montajları, kablolamaları ve  tüm ölçümler uygulamalar 

sırasında eğiticilere gösterme ve yaptırma imkanı olacak. Bu santralin edinilmesinde, 

RADSAN A.Ş.’ye, ALFASOLAR’a ve HALK ENERJİYE teşekkür ederiz. 

 
 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2012/04/CIMG6691.jpg
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4.2.8. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu 
 

Komisyon dönem içerisinde toplantılar yapıl işçi güvenliği konusunda 

çalışmalar yapmış, TMMOB’den gelen konuyla ilgili yazılara görüşler hazırlanmış ve 

ayrıca bakanlıktan gelen yönetmelik taslaklarına hazırlanan görüşler iletilmiştir. 27. 

Dönem ilk defa gerçekleştirdiğimiz “İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Fiziksel Etkenler” 

sempozyumunun bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda çok olumlu karşılanması sonucu, 
bu dönem de HÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (HİSAM) 

ile ortak II. İş Sağlığı ve Güvenliği Fiziksel Etkenler Sempozyumu, komisyonun 

katkısıyla 104 kişinin katılımı ile HÜ Kültür Merkezi, Kırmızı Salonda 

gerçekleştirilmiştir.. 

 

Odamız İşçi Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komisyonu lazer cihazlarının 

kullanıcı ve çalışanlarının güvenliği  konularında bilgilendirme ve farkındalık 

yaratmak amacı ile dönem içerisinde çalışma başlatmıştır. 

 

Bu amaçla ülkemizde bulunan yaklaşık 150 OSB’lere birer yazı gönderilerek 

bölgelerinde bulunan  Laser Kesim ve Kaynak yapan firmaların iletişim bilgileri 
istendi. Bu kuruluşlar ile Laser Kullanım ve Güvenliğ konusunda etkinlikler yapılması 

düşünülmektedir. 

 

Ayrıca Avrupa Birliği Direktifi EU Directive 2006/25/EC – “artificial optical 

radiation”  daha önceden Türkçeye çevrilerek komisyon tarafından derlenmiş ve Ulusal 

mevzuata girmesi için çalışmalar başlatılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu; 

Fiziksel Etkenler etkinliğinde bu direktif ile ilgili özel sunum yapılmıştır. 

 

  Günün her alanında yaygın olarak kullanılan bu Laser cihazlarının mutlaka 

denetim ve kontrol altına alınması ve kullanıcılara yönelik eğitimler verilmesi 

gerekmekte, konuyla ilgili bakanlığın çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Dönem 

içerisinde komisyon tarafından hazırlanan “Laser Bilgilendirme Broşürü” ilgili 
kuruluşlara bir yazı ile gönderildi.  
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Laser Bilgilendirme Broşürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/11/bro%C5%9F%C3%BCr.jpg
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4.3  Önemli Yazışmalar 

 
Dönem içerisinde mesleğimiz ile ilgili gelişmelere pareler olarak, bazı kamu 

kurum ve kuruluşlara yazılar gönderilmiştir. Bu yazılardan bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 
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4.4. SMM Uygulamaları için Yapılan Çalışmalar 
 

2007 yılında Resmi Gazetede yayınlanan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Fizik Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, 

Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin” gereği, serbest çalışan Fizik, 

Nükleer Enerji ve Matematik Mühendisleri üyelerimiz mevzuatta ki eksikliklerden 

dolayı SMM ve Büro Teçhil belgelerini yeterince odamızdan talep etmemektedirler. 
Üye profilimize bakıldığında yaklaşık 1900 kişilik kayıt listesinin yaklaşık %60 özel 

sektörde çalışan veya kendi şirketi olan üyemizden oluşmaktadır. Ancak üyelerimizin 

kayıt bilgi güncellemesi sağlıklı yapılamadığından gerçek sayının bundan daha fazla 

olduğunu tahmin ediyoruz. Buna rağmen 2014 ve 2015 yılı için odamızdan verilen 

toplam SMM ve Büro teçhil belge sayısı sadece 6 olarak gerçekleşmiştir. SMM 

Yönetmeliğimizin 6. Maddesindeki uzmanlık alanlarında birisine sahip üyelerimize 

SMM belgesi vererek bu alanda yeterliliği odamız tarafından onaylanmış olmaktadır.  

 

Üyelerimizin LPG istasyonlarında sorumlu müdür olma hakları elde 

edilmesinden sonra, Makine, Çevre, Kimya ve Petrol Mühendisleri Odaları tarafından 

düzenlenen kurslara katılıp başarılı olan meslektaşlarımız odamıza başvurarak 
“Sorumlu Müdür” belgesini almaktadırlar. Ayrıca Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt 

Defterleri odamız tarafından verilmektedir. 2013 yılı ikinci yarısından sonra başlayan 

bu uygulamaya 14 üyemiz odamıza başvurarak Sorumlu Müdür belgesi ve Kontrol 

Kayıt Defterlerini almışlardır. 

 

        Meslektaşlarımızın hizmet ve uzmanlık alanlarını belirleyen ve mesleki 

denetimlerini düzenleyen “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik 

Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro 

Tescil ve Meslekî Denetim (SMM)Yönetmeliği” 21 Haziran 2007 tarih ve 26559 sayılı 

Resmi Gazete’de ve değişikliği ile ilgili yönetmelik de 14 Haziran 2015 tarih ve 29386 

sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla ilgili olarak duyuru 

kurumlara ve tüm Valiliklere gönderilmiştir.  

 

 

 

SMM Yönetmeliğiyle ilgili Valiliklere Gönderilen Resmi Yazının Metni: 

 

…………………………. 

 

6235 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Fizik Mühendisleri Odası (FMO) 

Yasası’nın 39 uncu maddesine istinaden serbest mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 

yapan Fizik ve Nükleer Enerji mühendisleri için hizmet ve uzmanlık alanlarını 
belirleyen ve mesleki denetimlerini düzenleyen “Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri 

Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî Denetim (SMM)Yönetmeliği” 21 Haziran 2007 

tarih ve 26559 sayılı Resmi Gazete’de ve değişikliği ile ilgili yönetmelik de 14 Haziran 

2015 tarih ve 29386 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
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ilgili FMO’nın SMM Yönetmenliği ek’de sunulmuştur. Belirtilen hizmetlerin 

Fizik mühendislik disiplinlerinin ve ilgili diğer mühendislik disiplinlerinin uzmanlık 

ve hizmet alanları olduğu ifade edilmiş ve imza yetkisinin olduğu tescil edilmiştir. 

Kurumunuzun bu alanlarda hizmet üretim ve hizmet alımlarının sağlıklı, güvenli ve 

doğru olması için SMM belgeli fizik mühendislerinin de imzalarının olması mevzuat 

gereği olup bu hususta gerekli özenin gösterilmesini arz ederiz.  

 

 

Casim AĞCA  
                                                                                              Yüksek Fizik Mühendisi     

                                                                                                          Yazman  
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Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Taslağı’nın 

Geneli Üzerindeki  

Görüşler, Değerlendirmeler ve Teklifler 

1. Yönetmelikteki bazı tanımlara yer verilmemiş olması nedeniyle, bu tanımların ele alındığı ilgili kılavuza 

Yönetmelik içerisinde atıfta bulunulması gerekmektedir. Örneğin, etkin doz, eşdeğer doz gibi tanımların mutlaka 

ya kılavuz ile düzenlenmesi ya da eğer düzenlenmiş ise bu kılavuzlara atıfta bulunulması gerektiği 

değerlendirilmiştir. 

2. Yönetmelikte kişinin ve çevrenin radyasyondan korunmasına yönelik düzenleme yapılmadığı tespit edildiğinden,  

bu konuda bir eksiklik oluşmaması açısından kişinin ve çevrenin radyasyondan korunmasına yönelik ayrıca bir 

düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. Ayrıca yönetmeliğin genel gerekçesinde de bahsedildiği üzere 

EURATOM 96/29’da bu husus belirtilmiştir. 

3. Bu Yönetmeliğin yayımlanması ile beraber yürürlükten kaldırılan, özel konulara veya radyasyon uygulamasına 

yönelik düzenleme getiren Yönetmeliklerin, bu Yönetmelik Taslağı’nda yeterince kapsanmadığı ve bu nedenle 

geçerliliğinin devam etmesinin gerekli olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen Yönetmeliklerin 

yürürlükten kaldırılmamasının gerektiği değerlendirilmiştir. Bunların, bu Yönetmelik Taslağı ile uyum içerisinde 

kullanılabileceği düşünülmektedir: 

a) 21/7/1994 tarihli ve 21997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı 

Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği”.  

Söz konusu Yönetmelik, radyoterapi uygulamalarına ve radyoterapide kullanılan cihazlara yönelik, teknik 

bir yönetmeliktir. Gerek uygulamadaki radyasyon güvenliğine ve radyasyondan korunmaya ilişkin özel 

hükümler, gerekse hasta ve çalışan dozları açısından çok önemli olan radyoterapi cihazlarının kalite 

uygunluk testlerine yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu anlamada bu Yönetmeliğin yürürlükten 

kaldırılmasının, boşluklar yaratacağı ve RG Yönetmelik Taslağında yer verilemediğinden bazı konuların 

düzenlenmeden kalacağı anlaşılmaktadır. 

b) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma 

ve Lisanslama Yönetmeliği” 

Bu Yönetmelik, yüksek aktiviteli kaynakların kullanıldığı, son derece riskli ve yüksek doz alma olasılığı 

bulunan endüstriyel radyografi alanında önemli düzenlemeler getirmektedir. Ayrıca ekinde faydalı teknik 

kılavuzlar içermektedir. Söz konusu yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmamasının daha faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

4.      Bu Yönetmelik ile uygulamaya özgü ve adrese dayalı olarak kuruluşlara lisans verileceğinden dolayı, burada 

görevlendirilecek olan radyasyondan korunma sorumluları 22 inci madde gereğince çok önemli sorumluluklar 

üstleneceklerdir. 

     FMO’ya kayıtlı halihazırda 1845 Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisi bulunmaktadır. Üniversitelerin ilgili 

bölümlerinden her yıl ortalama olarak 120 kişi mezun olmaktadır.  

Odamızın Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “FMO Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büro Tescil ve 

Mesleki Denetim Yönetmeliğinde”  radyasyondan korunma alanı Odamız üyelerinin mesleki uzmanlık alanları 

içerisinde tanımlanmıştır. Pek çok Bakanlıklara ait mevzuatlarda meslek odalarına atıflar yapılmaktadır 

(29221, 30.12.2014,Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği M.6, YEGM, Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği, Madde , M.10, ÇŞB Çevre Görevlisi , Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmalık Firmaları 

Hakkında Yönetmelik, R.G. 21.11.2013/28828,Madde 11(1)a,c, ve bunlara benzer pek çok yönetmelik). 

     Buna göre Odamız tarafından, bu kadar önemli bir “radyasyondan korunma sorumlusu” görevine, 1 inci 

ve 2 inci grup uygulamalar için, mutlaka Fizik Mühendisi veya Nükleer Enerji Mühendisi olmak meslek 

şartlarının getirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  

     RKS’ye meslek şartı konularak Fizik Mühendisi veya Nükleer Enerji Mühendisi olmasının sağlanmasının, 

radyasyon tesislerinde, radyasyon uygulamalarında ve radyasyon faaliyetlerinde, TAEK’in getirdiği 

düzenlemelerin uygulanmasının sağlanması ve yaptığı denetimlerdeki düzeltici işlemlerin daha verimli 

gerçekleşmesinin sağlanması açısından da faydalı olacağı değerlendirilmiştir.  

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif 
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1-Madde 1: Amaç 

“Bu Yönetmeliğin amacı; radyasyon 

tesislerinin işletilmesinde, 

radyasyon uygulamalarının ve 

radyasyon faaliyetlerinin 

yürütülmesinde, radyasyon 

güvenliğini sağlamak üzere, görev 

ve sorumluluklar ile yetkilendirme 

esaslarını belirlemektir.” 

Yanda yer alan şekilde 

değiştirilmesi teklif edilmektedir. 

Bu Yönetmeliğin amacı; 

radyasyon tesislerinin 

işletilmesinde, radyasyon 

uygulamalarının ve radyasyon 

faaliyetlerinin yürütülmesinde, 

radyasyon güvenliğinin 

sağlanmasına ve radyasyon 

güvenliğinin sağlandığına dair 

yapılacak olan 

yetkilendirmeye ilişkin esasları 

belirlemektir. 

3-Madde 4’ün (1) fıkrasının a) 

bendi 

“Denetim: Yetkilendirilmek üzere 

Kuruma başvuran gerçek veya tüzel 

kişilerin veya yetkilendirilmiş 

kişilerin Kurum tarafından 

radyasyon güvenliği açısından 

incelenmesini”  

 Yanda yer alan şekilde 

değiştirilmesi teklif edilmektedir 

“Denetim: Yetkilendirilmek 

üzere Kuruma başvuran veya 

yetkilendirilmiş olan gerçek 

veya tüzel kişilerin Kurum 

tarafından radyasyon güvenliği 

açısından incelenmesini” 

Madde 4’ün (1) fıkrasının ff) bendi 

“ff) Radyasyondan korunma 

sorumlusu: Radyasyondan 

korunmada temel ilkelerin ve 

radyasyondan korunma programının 

uygulanması için, bu Yönetmeliğin 

22 nci maddesinde belirtilen 

konularda sorumluluk almak üzere, 

yapılan işe göre Kurum tarafından 

nitelikleri belirlenen ve lisans sahibi 

tarafından görevlendirilen kişiyi,” 

Bundan sonra uygulamaya özgü 

adrese dayalı olarak lisans 

verileceğinden dolayı, burada 

görevlendirilecek olan 

radyasyondan korunma 

sorumluları, 22 inci madde 

gereğince çok önemli 

sorumluluklar üstleneceklerdir.  

Buna göre bu Yönetmelikte 

belirlenen RKS görevlerini 

üstlenebilecek Fizik veya 

Nükleer Enerji Mühendisi 

sayısının yeterli olacağı 

değerlendirilmiştir. 

“Radyasyondan Korunma 

Sorumlusu” tanımında 1 inci 

ve 2 inci grup uygulamalar için 

meslek şartının getirilmesi, 

bunun da Fizik Mühendisleri 

ile Nükleer Enerji 

Mühendislerini işaret edecek 

şekilde düzenlenmesi gerektiği 

değerlendirilmiştir. 

4-Madde 4’ün (1) fıkrasının g) 

bendi. 

“Düzenleyici Kontrol” 

Söz konusu “Düzenleyici 

Kontrol” ifadesi yerine yandaki 

ifadenin kullanılması 

önerilmektedir. 

“Düzenleme Kapsamı” 

 

5- Madde 6’nın (1) fıkrasının a), b) 

ve c) bentleri. 

a) b) ve c) de yer alan ifadelerde 

yapılan tanımlara, daha anlaşılır 

ve açık olması açısından başlık 

eklenmesi önerilmektedir.  

a) Gerekçelendirme :Bir 

radyasyon kaynağı ancak….. 

b) Optimizasyon : 

Radyasyonla çalışanların ve 

halkın maruz…. 

c) Doz Sınırları: Tüm 

planlanmış ışınlamalardan 

maruz kalınacak…. 
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6- Madde 6’nın (1) fıkrasının c) 

bendi. 

“Tüm planlanmış ışınlanmalardan 

maruz kalınacak radyasyon 

dozlarının bu Yönetmeliğin 9, 10 ve 

11 inci maddelerinde verilen doz 

sınırlarını aşmaması sağlanır.” 

İfadenin daha kesin ve açık bir 

anlam vermesi ve ayrıca bu 

cümlenin devamı ile uyum 

içerisinde olması açısından 

yandaki gibi değiştirilmesi 

önerilmektedir.  

“Tüm planlanmış 

ışınlanmalardan maruz 

kalınacak radyasyon dozları, 

bu Yönetmeliğin 9, 10 ve 11 

inci maddelerinde verilen doz 

sınırlarını aşamaz.” 

7- Madde 7’nin başlığı 

“Gerekçelendirme” 

Maddenin başlığının yandaki gibi 

değiştirilmesi önerilmektedir. 

“Gerekçelendirmenin Esasları” 

8- Madde 18 in (5) fıkrası 

“Lisans beş yıl süreyle geçerlidir. 

Lisans sahibinin gerekli koşulları 

sağlaması halinde lisans, Kurum 

tarafından vize edilir.” 

İfadenin yandaki gibi 

değiştirilmesi önerilmektedir. 

“Lisans beş yıl süreyle 

geçerlidir. Lisans sahibinin 

Kurum tarafından istenen 

gerekli koşulları sağlaması ve 

lisans koşullarının uygun 

olarak devam ettiğinin 

anlaşılması halinde lisans, 

Kurum tarafından vize edilir.” 

9- Madde 21’in (2) fıkrasının c) 

bendi. 

“Lisans sahibi veya alt işveren 

tarafından harici çalışanlara gerekli 

kişisel koruyucu ın temin edilmesi” 

Kelime eksikliği yazım hatası “Lisans sahibi veya alt işveren 

tarafından harici çalışanlara 

gerekli kişisel koruyucu 

donanımın temin edilmesi,” 

10- Madde 25 Radyasyon 

Alanlarının Sınıflandırılması 

Denetimli ve Gözetimli Alanların 

tanımına, ortam doz sınırlarının 

ilave edilmesi önerilmektedir. Bu 

şekilde, doz sınırları verilmeden 

yapılan tanım, kullanımda 

karışıklık yaratabilir. 

Söz konusu maddenin a) ve b) 

bentlerindeki ifadelerin yandaki 

gibi değiştirilmesi 

önerilmektedir. 

a) Radyasyonla çalışanların 

ardışık beş yılın ortalaması 

olan yıllık doz sınırlarının 

3/10’undan fazla radyasyon 

dozuna maruz kalma olasılığı 

bulunan, erişimin kontrole tabi 

olduğu ve kişisel dozların 

izlenmesini gerektiren alanlar, 

denetimli alan,  

b) Radyasyonla çalışanların 

ardışık beş yılın ortalaması 

olan yıllık doz sınırlarının 

1/20’sinin aşılma olasılığı 

olup, 3/10’unun aşılması 

beklenmeyen, erişim kontrolü 

ve kişisel dozların izlenmesini 

gerektirmeyen ancak, ortamın 

radyasyon seviyesinin 

izlenmesini gerektiren alanlar, 

gözetimli alan şeklinde 

sınıflandırılır. 
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11- Madde 26 Radyasyon 

Alanlarında Alınacak Önlemler 

Kontrollü erişim ifadesinin biraz 

daha açık yazılması ve yandaki 

ifadelerin dikkate alınması 

önerilmektedir. 

“Giriş ve çıkışlar, yazılı 

talimatlar dahilinde sadece 

yetki verilmiş olan kişiler ile 

sınırlandırılmıştır.” 

“Yetki tanımlanmamış olan 

personelin girişi halinde, RKS 

nin izin vermesi ve bu kişiye 

gerekli talimatların ve 

koruyucu donanımın verilmesi 

akabinde girişine izin verilir.” 

12- Madde 33’ün (1) fıkrası a) bendi 

“a) Hastaya hekimin yazılı isteği 

dışında tıbbi ışınlanmaya maruz 

bırakılamaz.” 

Yazım hatası, cümle düşüklüğü “a) Hasta, hekimin yazılı isteği 

dışında tıbbi ışınlanmaya 

maruz bırakılamaz.” 

13- Madde 2’nin (1) fıkrası 

Kapsam 

“(1) Bu Yönetmelik, radyasyon 

tesislerinde, radyasyon 

uygulamalarında ve radyasyon 

faaliyetlerinde radyasyondan 

korunma, radyasyon kaynaklarının 

güvenliği ve radyoaktif kaynakların 

emniyetine ilişkin hususları kapsar.” 

 Yönetmeliğin kapsamında, kişi 

ve çevrenin radyasyondan 

korunması değil de kaynakların 

güvenliği, emniyetini ile ilişkin 

hususlar düşünülmüştür. 

İfadelerin yandaki gibi 

düzenlenmesi önerilmektedir. 

“Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu 

Yönetmelik, radyasyon 

tesislerinde, radyasyon 

uygulamalarında ve radyasyon 

faaliyetlerinde kişilerin ve 

çevrenin radyasyondan 

korunmasına, radyasyon 

kaynaklarının güvenliği ve 

radyoaktif kaynakların 

emniyetine ilişkin hususları 

kapsar.” 

14- Madde 19’un (1) fıkrasının (a) 

bendi 

“a) Yer seçimi ve mekânların 

tasarımına ilişkin olarak lisans 

başvurusundan önce bina veya 

tesisin konumunu, radyasyon 

kaynağının yerleşim durumunu, 

kaynağın bulunduğu alana bitişik 

alanların kullanım amaçları ile 

zırhlama özelliklerini gösteren plan 

ve projeler ile deşarj edilecek 

radyoaktif maddelerin cinsi, miktarı 

ve aktivitesi, radyasyona maruz 

kalması muhtemel kritik grupları, 

radyoaktif maddelerin kritik 

gruplara erişme yollarını, 

alınabilecek dozları ve etkilerini 

azaltmak üzere alınacak önlemleri 

içeren bir rapor hazırlanarak 

Kurumdan proje onayı alınır.” 

Bu madde içerisinde, tesisin 

zırhlama özelliklerini gösteren 

plan ve projelerin kimin 

tarafından hazırlandığının 

mutlaka belirtilmesi gerektiği 

değerlendirilmiştir. Tüm 

projelerin onaya sunulmadan 

önce, yetkili kişiler tarafından 

hesaplama ve çizimlerin yapılmış 

olması gerekmektedir.  

Zırhlama projesinin TAEK 

tarafından onaylanması işlemi, 

aslında projenin yeniden 

hesaplanması anlamına 

gelmektedir. Bu işlem aslında 

TAEK’in direkt görevleri 

arasında bulunmamaktadır. 

Zırhlama, Resmi Gazete’de 

yayımlanmış olan “FMO Serbest 

Müşavirlik Mühendislik 

Hizmetleri Büro Tescil Ve 

“a) Yer seçimi ve mekânların 

tasarımına ilişkin olarak lisans 

başvurusundan önce bina veya 

tesisin konumunu, radyasyon 

kaynağının yerleşim 

durumunu, kaynağın 

bulunduğu alana bitişik 

alanların kullanım amaçları ile 

zırhlama özelliklerini gösteren 

yerler ile ilgili olarak TMMOB 

Fizik Mühendisleri Odası’ndan 

alınmış  SMM/serbest müşavir 

mühendislik belgelerine sahip  

Fizik Mühendisi veya Nükleer 

Enerji Mühendisi tarafından 

çizilmiş, hesaplanmış ve 

onaylanmış plan ve projeler ile 

deşarj edilecek radyoaktif 

maddelerin cinsi, miktarı ve 

aktivitesi, radyasyona maruz 

kalması muhtemel kritik 

grupları, radyoaktif maddelerin 
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Mesleki Denetim 

Yönetmeliğinde”, Odamz 

üyelerinin uzmanlık alanı olarak 

tanımlanmış olması nedeniyle,    

hazırlanan plan ve projelerin 

Fizik Mühendisleri Odası 

tarafından onaylanması gerektiği 

değerlendirilmektedir. Fizik 

Mühendisleri Odası tarafından 

onaylanan projelerin TAEK 

tarafından kabul edilmesi aynı 

zamanda TAEK’in de projelerin 

uygunluğunun değerlendirilmesi 

ve denetimi anlamında 

sorumluluk paylaşımı yapması ve 

ikincil bir denetim mekanizması 

kurması açısından faydalı olacağı 

değerlendirilmiştir.  

kritik gruplara erişme 

yollarını, alınabilecek dozları 

ve etkilerini azaltmak üzere 

alınacak önlemleri içeren bir 

rapor hazırlanarak, Kurumdan 

proje onayı alınır.” 

15- Madde 19’un (1) fıkrasının c) 

bendi  

“1 inci grup radyasyon tesislerinin 

işletmeden çıkarılabilmesi veya 1 

inci grup radyasyon 

uygulamalarının sonlandırılması 

için lisans sahibi tarafından belirli 

bir program çerçevesinde radyoaktif 

kaynakların satışına, devrine, 

radyoaktif atık tesisine 

gönderilmesine, ihraç edilmesine, 

tesisin sökümüne, radyoaktif 

bulaşmanın giderilmesine ve 

düzenleyici kontrolden 

çıkarılmasına ilişkin iş programı ve 

güvenlik önlemlerini içeren bir 

rapor hazırlanarak Kurumdan 

işletmeden çıkarma onayı alınır.” 

1 inci grup uygulamalarda yer 

alan radyoterapi uygulamalarında 

brakiterapi gibi cihazlarda 

kaynak değişiminin sıkça 

yapılması durumunda, işletmeden 

her bir ihraç sonrasında 

işletmeden çıkarma onayı 

alınmasının uygulamada sorun 

yaratabileceği değerlendirilmiştir.  

 

Bu çerçevede işletmeye alma 

ve çıkarma işlemlerinin 

yeniden değerlendirilmesi 

önerilmektedir. 

16- Madde 20’nin (1) fıkrasının ç) 

bendi  

“ç) Bir daha kullanılması 

düşünülmeyen ya da kullanım ömrü 

sona eren kapalı kaynakların ihraç 

edilmesi ya da radyoaktif atık 

tesisine gönderilmesi işlemine 

başlanmadan yeni radyoaktif 

kaynak ithaline izin verilmez.” 

Gönderilme işlemine 

başlanmasının, yeni kaynak ithali 

için yeterli olmaması gerektiği 

düşünülmektedir.  

Kaynak ihraç veya atık tesisine 

gönderdikten sonra yeni 

kaynağın alımı işleminin 

başlamasının daha uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

“ç) Bir daha kullanılması 

düşünülmeyen ya da kullanım 

ömrü sona eren kapalı 

kaynakların ihraç edilmesi ya 

da radyoaktif atık tesisine 

gönderildiğinin belgelenmesi 

halinde yeni radyoaktif kaynak 

ithaline izin verilir.” 
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17- Madde 32’nin (1) fıkrası 

“(1) Tıbbi ışınlanmalarda kullanılan 

radyasyon kaynaklarının ve 

donanımlarının taşıması gereken 

temel gereklilikler, kalite temini, 

piyasa gözetimi ve denetimi gibi 

hususlar Sağlık Bakanlığının ilgili 

düzenlemelerine tabidir.” 

Çok yüksek organ dozlarının 

olduğu tıbbi ışınlamalarda, 

kuruluşlarda kurulan cıhazların 

kurulum sonrası mutlaka kalite 

temininin sağlanmasının 

gerektiği ve cihazlar için kalite 

temininin yapıldığına dair 

belgenin lisans başvurusunda 

bulunmasının gerektiği 

değerlendirilmiştir.  

Aksi hallerde, daha sonra 

olabilecek eksiklik ve yanlış 

uygulamalarla hasta, çalışan ve 

çevrenin radyasyondan 

korunmasında telafisi olmayan 

sonuçlar doğuracaktır.  Bu 

durumda Kurum’un olabilecek 

bu sonuçlardan sorumlu 

olmadığını açıklamasının yeterli 

olmayacağı düşünülmektedir. 

Maddenin sunulan görüşe 

uygun olarak yeniden 

düzenlenmesi önerilmektedir.  

18- Madde 33’ün (1) fıkrasının ç) 

bendi  

“Tanı ve tedavi uygulamalarında 

hastanın planlanandan farklı 

radyasyon dozu alması durumunda, 

lisans sahibi tarafından hastanın 

durumu değerlendirilerek düzeltici 

tedavinin uygulanması sağlanır. 

Duruma ilişkin kayıtlar tutulur, 

benzer durumların tekrarlanmaması 

için gerekli önlemler alınır.” 

Bu ifadeden lisans sahibinin 

hastanın durumunu hangi 

kriterlere göre değerlendireceği 

anlaşılamamıştır.  

 

Lisans sahibi, hekim olamayacağı 

gibi, ilgili alanda uzman hekim 

de olmayabilir.  

Bu fıkranın yeniden 

değerlendirilerek, bu 

tereddüdü ortadan kaldıracak 

şekilde düzenlenmesi 

önerilmektedir. 

19- Madde 33’ün (3) fıkrası 

“(3) Tanı veya tedavi amacıyla 

radyoaktif madde verilen hastalar, 

verilen radyoaktif maddenin 

özelliklerine ve aktivite miktarına 

bağlı olarak gerekirse özel olarak 

zırhlanmış ayrı bir odada bekletilir, 

uyulması gerekli hususlar sözlü ve 

yazılı talimatlar şeklinde imza 

karşılığı verilerek taburcu edilir.” 

Burada, tedavi gören hastanın 

hastanede ne kadar gözetim 

altında tutulacağı süre 

belirtilmemiş.  

Hastaya verilen 

radyofarmasotik’in aktivitesi, 

enerjisi ve yarı ömrüne göre bu 

sürenin önceden belirlenmesi 

gerekmektedir.  

Yanda önerilen maddenin dikkate 

alınarak düzenlenmesi 

önerilmektedir.  

“(3)  Tanı veya tedavi 

amacıyla radyoaktif madde 

verilen hastalar, verilen 

radyoaktif maddenin 

özelliklerine ve aktivite 

miktarına bağlı olarak 

gerekirse özel olarak 

zırhlanmış ayrı bir odada 

tutulur. Verilen radyoaktif 

maddenin doz hızının hastanın 

……… ve …. m. uzağında 

………. düşünceye kadar 

bekletilir, uyulması gerekli 

hususlar sözlü ve yazılı 

talimatlar şeklinde imza 

karşılığı verilerek taburcu 

edilir. Bu hususlar Kurum 

tarafından usul ve esaslar ile 

düzenlenir.” 
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20- Madde 39’un (4) fıkrası “(4) 

Kurum gerekli gördüğü takdirde 

lisans sahibinden doğrulama veya 

ilave çevre ölçümleri yapılmasını 

isteyebilir.” 

Burada deşarjla ilgili tüm 

uygulama ve işlemler lisans 

sahibine verilmiş. 

Bu fıkrada bahse konu olan ilave 

çevre ölçümleri için kurumun 

kendisi veya talep edeceği bir 

kuruma yaptırılabilir. 

Yanda önerilen maddenin dikkate 

alınarak düzenlenmesi 

önerilmektedir. 

“(4) Kurum gerekli gördüğü 

takdirde çevre ölçümlerini 

kendisi veya uygun bulacağı 

kurum ve kuruluşlara 

yaptırabilir. Bu ölçümler ile 

ilgili olabilecek masrafları 

Lisans sahibi tarafından 

ödenir.  Lisans sahibinden 

doğrulama veya ilave çevre 

ölçümleri yapılmasını 

isteyebilir.” 
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4. 5.  Hukuk 

1.) Açtığımız Davalar 

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na acılan dava 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) altı yıldır ilk defa Atom Enerjisi Uzman 
yardımcısı alımında 6 adet fizik mühendisi de talep etmiş ve bu uzman yardımcılığı 

sınavını Türk Hava Kurumu Üniversitesine (THKÜ) yaptırmıştır. 

Fizik Mühendisliği branşı için yapılan yazılı sınavda genel yetenek ve branş 

sorularında eksiklikler ve  yanlışlıklar tesbit edilmesi sonucu Hacettepe Üniversitesi, 
Gaziantep, İstanbul Teknik ve Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümleriyle 

yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan rapor, TAEK ve THKÜ’ne gönderilmiş, 

sınavın iptal edilmesi talep edilmiştir.Dört soru için düzeltme yapılmış ve diğerlerinin 

dikkate alınmaması nedeniyle Ankara İdari Mahkemede dava açılmış, mahkeme 

odanın dava açmaya yetkili olmadığını belirterek davayı ret etmiştir. Bunun üzerine 

Daniştay’a ihtirazda bulunularak talebimiz 16. Daireye gönderilmiştir. Süreç devam 

etmektedir. 

Sınava katılan üyelerimizin mağdur olması, bizleri fazlasıyla üzmüştür. Ancak, 

dava açma sürecinde tüm masrafları Oda tarafından karşılanacağı ifade edilmiş 

olmasına rağmen bu üyelerimizin kişisel olarak dava açmamaları düşündürücüdür. 

 

2.) TC Sağlık Bakanlığı 

Ankara Nükleer Bilimler Enstitüsünün kurulmadan önce, Mühendislik Fakültesi 

Nükleer Fizik Ana Bilim Dalından mezun olan ve Medikal Fizik konusunda yüksek 

lisans yapan üyelerimizin TC Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık Fizikçisi” olarak 
atanmamaları nedeniyle, oluşan haksızlığı gidermek üzere İdari mahkemeye dava 

açılmıştır. 
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4.6 Etkinlikler 
 
Dönem içerisinde Çalışma Programına mümkün olduğu kadar uyularak 

mesleğimizle ilgili alanlarda kurultay, çalıştay, konferans, seminer, sempozyum 

gerçekleştirilmiştir. Tüm bu etkinliklerde destek olan, katkı koyan hocalarımıza, 

meslektaşlarımıza, öğrenci üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerin daha 

çeşitlendirilmesi ve katılımların artırılması için tüm üyelerimize görev düşmektedir. 

Mesleğimizi ne kadar çok tanıtımını yaparsak, sektörlerde yapabileceklerimizi ifade 

edersek mesleğimizle ilgili farkındalık yaratmış oluruz. Bu hepimizin görevidir. 

  

4.6.1 Kurultay, Sempozyum, Çalıştay, Eğitimler, Söyleşi, Konferans 

ve Seminerler 

 

Fotovoltaik Çalıştayı II; 
Güneş – Elektrik Dönüşüm Sistemlerinin Kurulumunda ve İşletilmesinde Olası 

Riskler ve Değerlendirilmesi 
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Odamız, ve Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji AR-UY Merkezi 

ile birlikte düzenlediğimiz ikinci FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI ; Güneş–Elektrik 
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Dönüşüm Sistemlerinin Kurulumunda ve İşletilmesinde Olası Riskler ve 

Değerlendirilmesi etkinliği gerçekleştirildi. 

 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe  Yerleşkesindeki M. Akif ERSOY konferans 

salonunda gerçekleştirilen çalıştaya 147 kişi katıldı. 

 

Çalıştay, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, 

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Aynur ERAY, H.Ü. Rektör Yard. 

Sn. Prof. Dr. Hasan BAYHAN ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yrd. 
Sn. Dr. Selahattin ÇİMEN tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Toplam 

onüç çağırılı konuşmacı üç oturumda sunumlarını katılımcılar ile paylaştılar. Yapılan 

son değerlendirme oturumu ile çalıştay tamamlandı. 

 

Çalıştayı gerçekleştirmemizde ki katkılarından dolayı TEDAŞ, YEGM, TSE, 

OSTİM Yenilenebilir Enerji  ve Çevre Teknolojileri Kümesine, Halk Enerjiye, 

Kalkınma Bankasına, Başkent Elektrik Dağıtıma,  TURSEFF’e, GÜNDER’e, ve Solar 

Türk’e, Çalıştay Danışma ve Düzenleme Kuruluna teşekkür ederiz. 

 

 
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ’ın çalıştay 

açılış konuşması;  
 

Sayın Müsteşar Yardımcım, Rektör Yardımcım, G. Md. Yrd. Değerli Hocalarım ve 

Meslektaşlarım, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler, Odamız ve Hacettepe 

Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji AR-UY Merkezi ile birlikte ikincisini düzenlediğimiz 

FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI; Güneş–Elektrik Dönüşüm Sistemlerinin Kurulumunda 

ve İşletilmesinde Olası Riskler ve Değerlendirilmesi etkinliğine hoş geldiniz diyor, 

Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pek çok mühendislik 

disiplininin birlikte çalıştığı Fotovoltaik enerji sistemleri ile elektrik üretimi konusu 

mesleğimizin de uzmanlık ve çalışma alanlarından olup güneş gözelerinin, 

modüllerin, panellerin tasarlanması, planlanması, üretilmesi ve ayrıca Güneş 

ışınımlarının parametrelerinin ölçülmesi ve bu sistemlerin projelendirilmesi 
konularından fizik mühendisleri çalışmaktadır. Değerli Katılımcılar, Enerji 

konusunda öncelikle dünyaya bakacak olursak, dünya enerji sektörü büyük bir 

değişimin eşiğindedir. Özellikle fosil kaynaklara sahip olmayan ve enerjide dış 

bağımlılığı artan sanayileşmiş ülkeler bu değişim sürecinde hem güvenli enerji 

kaynaklarına yönelmek, hem de yenilenebilir enerji teknolojilerini satarak bu yeni 

dönemde ekonomilerini güçlendirmek istemektedirler. Güneş enerjisi 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/02/calistay-resim.png
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/02/calis_1.png
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günümüzde bütün dünyada en kapsamlı Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bir sanayi 

dalıdır. Bunun sonucunda daha önce konvansiyonel sistemlerle rekabet edemeyen 

güneşten elektrik enerjisi üretim maliyetleri, çok hızlı bir şekilde düşmektedir. Bu gün 

güneş elektriği diğer kaynaklarla rekabet edebilecek düzeylere gelmiştir. Değerli 

Katılımcılar, Bildiğiniz gibi geçen ay (22 Ocak 2014) Avrupa Komisyonu, 2030 için 

iklim hedeflerini açıkladı. Brüksel, 2030 yılına kadar sera gazlarının yüzde 40 

oranında azaltılmasını istiyor. Üye ülkelerin enerji ihtiyaçlarının en az yüzde 27'sinin 

yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını öngören AB, kaya gazı çıkarılması için de 

bazı 'asgari ilkeler' getirmek istemektedir. Ülkemizde ise, yenilenebilir enerji alanıyla 
ilgili olarak, Enerji Bakanlığımızın 2023 projeksiyonunda belirttiği yüzde 30 hedefine 

ulaşılması için mevzuatta sadeleştirme yapılması ve lisansız üretim üst limitinin 

artırılması ve mümkün olduğunca yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Hiç olmazsa kendi evinin çatısına PV paneller koymak isteyenlere, 

güneşten su ısıtma uygulamasına benzer bir mevzuat uygulanmalıdır. Değerli 

katılımcılar, Bugün, Kaynağına sahip olduğunuz ve bedava olduğu için dışarıya döviz 

ödemeyeceğiniz, enerji güvenliğinize büyük katkı yapacak ve ülkemizi ve dünyayı 

zararlı emisyonlarla kirletmeyecek çözümlerden bahsederken, ülkemizde bu enerji 

üretimine geçişte, tüketici, üretici, ithalatçı ve sektördeki diğer aktörlerin bu süreçte, 

teknik ve finans konularında karşılaşabileceği riskleri ve bunların 

değerlendirmelerinden bahsedilecektir. 

Değerli katılımcılar, Konuşmama son verirken çalıştayımızın gerçekleştirilmesinde 
emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 185 

kişinin kayıt yaptırdığı çalıştayımızın ülkemize, enerji sektörümüze ve mesleğimize 

güneş enerjisi konusunda katkı koyacağı inancıyla hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

  

Dr. Abdullah ZARARSIZ FMO 

 Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Aynur ERAY’ın açılış  

konuşması;  

 
Sayın müsteşar yardımcım, sayın rektör yardımcım, ülkemizin önde gelen kurum ve 

kuruluşlarının saygıdeğer yöneticileri, Sayın firma yetkilileri, değerli öğretim 

elemanları, sevgili öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Araştırma 

Uygulama Merkezi (YETAM) ile Fizik Mühendisliği Odası (FMO) tarafından 

ortaklaşa düzenlenen “Güneş Elektrik Dönüşüm Sistemlerinin Kurulum ve 

İşletlmesinde Olası Riskler ve Değerlendirilmesi ” çalıştayına hoş geldiniz. Fizik 

Mühendisleri Odası ve Hacetepe Üniversitesi olarak, Fizik Mühendisliği mesleğimnin 

uzmanlık alanlarından biri olan Fotovoltaik sistemlerinin projelendirilmesinde, 

kurulumunda veya işletilmesi sürecinde olabilecek risklerin bilinmesi, bunların göz 

önünde bulundurulması ve bu risklerin hesaplanması konularının sektörde yatırım 

yapacak özel ve tüzel kişiler açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla 
ikincisini düzenlediğimiz çalıştayda, fotovoltaik sektöründe çalışan ve bu sektöre yeni 

girmek isteyen kişi veya şirketlerin, yatırımcı ve uygulayıcı firmaların doğru yatırım 

yapmaları ve sektörün gelişimi için neler yapabileceklerini, sektörde karşılarına 

çıkabilecek zorlukları/riskleri ve bu zorlukları nasıl atlatabileceklerini öğrenmelerini 
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hedefledik. Bu düşünceden hareketle çalıştay programını oluştururken ülkemizde yasa 

koyucu ve karar verici konumdaki kamu kuruluşlarının yanısıra uzun yıllar fotovoltaik 

sektöründe çalışmış öncü firmaların deneyimlerinin anlatılacağı ve sektörün 

görüşlerinin paylaşılacağı bir ortam yaratılarak, kamu ve özel sektörden belirlenen 

uzmanlar aracılığı ile bilgi ve deneyim aktarılmasının yanısıra, olası riskler ve çözüm 

önerilerini değerlendirmek üzere paydaşları doğrudan buluşturmak hedeflenmiştir. 

Çalıştay süresince,  

 Yatırımlarda Risk Yönetimi  

 Modül üretim tesisi kurulumunda ve işletilmesindeki riskler  

 Güneş Enerji Santrallerinin tasarımından kurulum ve işletilme aşamasına uzanan 
süreçtedeki riskler, teknik, finansal, hukuki açıdan ele alınıp, sektör deneyimi ile geniş 

bir yelpazede tartışılacaktır. Ülkemizin, temiz ve tükenmez enerjiler açısından büyük 

potansiyelinin bulunduğu hepimizce bilinmektedir. Bu alanda yapılan çalışmaların ve 

deneyimlerin duyurulması ve desteklenmesi günümüz koşullarında her gün daha çok 
önem kazanmaktadır. Umuyoruz ki ikincisini düzenlediğimiz bu çalıştay ile sektör 

beklentileri vurgulanmış ve bu konunun daha geniş kitlelere ulaşması sağlanmış olur. 

FMO ve YETAM’ın kuruluş amaçları doğrultusunda, üniversitelerimizin, 

sanayicilerimizin, enerji ile ilgili kurumların fotovoltaik sektöründe yeni fikirleri ve 

uygulamalarda karşılılan sorunları tartışabilecekleri bir ortam yaratacağı inancı ile 

düzenlenen bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen başta H.Ü. rektörü Sayın 

Prof. Dr. Murat TUNCER olmak üzere üniversitemiz yöneticilerine, sponsorluk 

üstlenen Halk Enerji, Solartürk, Alfasolar ve BMD solar’a, çağrılı konuşmalar ve 

panel bölümlerinde yer alan konuşmacılarımıza, öz veri ile çalışan danışma kurulu 

ve düzenleme kuruluna içtenlikle teşekkür ederim.  

 
Prof. Dr. Aynur ERAY  

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı 

 

 

FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI II; Güneş-Elektrik Dönüşüm Sistemlerinin 

kurulumunda ve işletilmesinde olası riskler etkinliği sonuç bildirgesi; 

  

Odamız ve Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi ile ortak olarak 18 Şubat 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü M. Akif ERSOY salonunda 145 kişinin katılımıyla FOTOVOLTAİK 

ÇALIŞTAYI; Güneş- Elektrik Dönüşüm Sistemlerinin kurulumunda ve 

işletilmesinde olası riskler ve değerlendirilmesi etkinliği gerçekleştirildi. Oda 
başkanımız Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Sn. 

Prof. Dr. Aynur ERAY, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Hasan 

BAYHAN ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Dr. 

Selahattin ÇİMEN’in açılış konuşmaları sonrası, toplam üç oturumda onüç konuşma 

ve çalıştay sonunda genel değerlendirme paneli yapılmıştır.   

Türk Enerji Dağıtım Anonim Şirketi, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 

Türk Standartları Enstitüsü, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, 

TURSEF, GÜNDER, OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümesi, Türkiye Kalkınma 

Bankası, Sonsuz Gümrük Müşavirlik, Enerji Hukuk Araştırma Enstitüsü, Halk Enerji, 

Solar Türk Anonim Şirketi birer bildiri ile çalıştaya katılmışlardır. 
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Çalıştay sonucu yapılan değerlendirme sonucu aşağıdaki kararların kamuoyu ile 

paylaşılmasına karar verilmiştir. 

 

1. Güneş- Elektrik Dönüşüm Sistemlerinin kurulumunda ve işletilmesinde olası 

Riskler 

 

1.1 Proje Geliştirme Aşamasındaki Riskler 

 Hatalı yer seçimi (iklim, gölgelenme, zemin yapısı, tozluluk, sahaya erişim, 

vb.),  

 Proje geliştirme sürecindeki mühendislik hizmetlerinin yetersizliği hatalı 

hesap veya raporlama, (Hatalı Projelendirme/ seçilen yere uygun olmayan 

projelendirme, seçilen yere uygun olmayan montaj sistemi, seçilen bileşenin 

garanti koşullarının kurulum yapılan yere uygun olmaması, vb.), 

 Satın alıcı firmanın yetkinlik ve deneyim eksikliği, öz kaynak yetersizliği, 

 EPC (Engineering Procurement Construction) şirketin veya yüklenici 

firmanın yetkinlik ve deneyim eksikliği,  kurumsallaşmamış olması, 

 Ekipman sağlayıcısı veya tedarikçi firmanın yetkinlik ve deneyim eksikliği,  

kurumsallaşmamış olması, 

 Fizibilite aşamasındaki riskleri (üretim hesaplaması kullanılan yazılıma 

göre farklılıklar göstermesi, güncel olmayan ölçüm istasyonu verileri 
kullanılması, finansal hesaplama hataları), 

 Finansman temin eden kurumların taahhütlerini tutamamaları veya taahhüt 

vermemeleri, 

 Hatalı bağlantı noktası seçimi (düşük trafo kapasitesi, lisanssız santrallerde 

kamu yararı kararı olmadığı için dağıtım şirketinin yaklaşımı önemli), 

 İzin süreçlerinin uzaması sonucu fizibilitede sapma, 

 Aynı saha veya çevresi için başka kurumların beklenmeyen tasarrufları, 

 Rekabete dayalı sistemde bir saha için yapılan masrafların boşa gitmesi kamu 

kaynaklarının verimsiz kullanımı. 

 

1.2 Yapım Aşamasındaki Riskler 

 Kötü ürün ve altyüklenici seçimi (her türlü ürün ve hizmette), 

 Uygulamadaki gecikmeler (belirsiz ve yavaş izin süreçleri, yönetmeliklerde 

halen bazı belirsiz noktaların var olması,  sistem bileşenleri için stok 

yetersizliği),  

 Kötü satın alma süreçleri (çok çabuk veya yavaş karar verme, kötü kabul ve 

test, sözleşmelerde bazı hususların göz ardı edilmesi, vb.),  

 Kötü sigorta poliçesi (yüksek muafiyet oranları, tahsilat sorunları), 

 Hatalı mühendislik ve işçilik, 

 Onay ve izin veren kuruluşların hatalı tutumları, yetkinlik ve deneyim 

eksikliği süre taahhütlerine uymamaları, 

 Mevsimsel etkiler nedeniyle proje süresinin uzaması, 

 Çoğunluğu ithal girdiye dayalı malzemelerdeki fiyat dalgalanmaları,  

 Kırsal kesimde yapılan çalışmaların yerel halkta fazla merak, bazen de kaygı 

uyandırması ve abartılı beklentiler. 
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1.3 İşletim Aşamasındaki Riskler 

 Pazara giren ürünlerin kalite kontrol değerlendirilmesinin olmaması, 

 Dizayn aşamasında yeterli koruma önlemlerinin alınmaması, 

 Koruyucu bakımın uygun şekilde yapılmaması, 

 Onarıcı bakım hizmeti sunacak kuruluşların yerel yetkinliklerinin sınırlılığı, 

 Sigorta poliçelerinin küçük ölçekli hasarları karşılamaması,  

 Güvenlik sorunları, 

 Beklenmeyen iklim koşulları (çok şiddetli rüzgar, toz fırtınaları, aşırı kar 
yağışı, vb.), 

 Su temininde yaşanabilecek sorunlar, 

 Garanti yükümlülüklerinin işletilememesi (yükümlü kuruluşun iflası vb.), 

 Şebeke işleticilerinin düşük performans gösterme riski, 

 Üretim ve satış riskleri (üretimin durması, panel üreticisinin güvenilirliği), 

 Öngörülmemiş çevresel değişim (komşu araziye çimento fabrikası, mermer 

işleme tesisi kurmak, taş ocağı işletmek, gölge oluşturabilecek bir yapının 

yapılması), 

 Özellikle değişken faizli kredilerde nakit akışının borç yükünü 

karşılamaması (mevsimsellik ve libordaki dalgalanma), 

 

1.4 Diğer Riskler 

 Mevzuatın olgunlaşmaması ve aşırı merkeziyetçi uygulama, 

 Arazi onayının ve/veya çatı kullanım izninin kısmen ya da tamamen 

alınamaması ya da gecikmesi,  

 Tasarım, yapım, onay ve işletimde yer alan teknik personelin yetersizliği, 

 Proje, yapım ve işletim aşamalarında izin ve onaylardan sorumlu kamu 

kurumlarının imkânlarının yetersizliği, 

 Finans ve sigorta kuruluşlarının konuya yeterince hakim olmaması,  

 Mevzuatta taahhüt edilen sürelere paydaşlar tarafından uyulmaması ve 

yaptırımların güçlüğü, 

 İthal ürünlerin satış sonrası hizmetleri (servis vb.) şartlarını sağlama 
konusunda ve garanti yükümlülüklerini denetleyecek bir mekanizmanın 

olmaması,  

 Oturmuş bir yerli ürün teşvik politikası ve uygulamalarının noksanlığı (cam, 

cam paneller konusu vb.), 

 Çevresel riskler (yatırım öncesi halk tepkisi, yatırım sonrası panele olası 

zarar, atık panellerin geri dönüşüm sürecindeki belirsizlik). 

 

2. Çözüm Önerileri 

 Sistemlerde kullanılacak panel ve sistem bileşenlerinin belirli standartlarda 

olması ve ancak bu standartlardaki ürünlerin üretilmesine ve ihracatına izin 

verilmesinin mevzuatlarca sağlanması, 

 Taraflar arası açık ve kapsamlı tedarik anlaşmalar yapılarak; 

- Ekipmanların test prosedürleri 

- Kurulum ve ilk 2 yıl işletim süresince izlenmesi  

- Ekipmanların performans garantileri için yapılacak işler açıkça 

tanımlanmalı, 
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 Kurulum ve devreye alma sürecinde;  

Farklı sistem bileşenlerinin sevkiyat ve nakliyesi doğru planlanmalı, 

Sahada çalışan teknik ekip eğitilmiş olmalı, 

Sistemin mekanik yük ve elektriksel yük testleri yapılmalı, 

Devreye alma sürecinin mümkün ise en hassas parça olan invertör sağlayıcı tarafından 

yapılmalı, 

 PV projelerinden ortalama ömürleri boyunca (20-25 sene) maksimum verim 

alabilmek için;  

- Sistemin hatalara karşı koruma önlemlerinin alınması,  
- Ekipman hatalarına karşı anlık uyarı veren uzaktan izleme sistemleri, 

- Sürekli bakım planının oluşturulması, 

              gibi doğru bakım faaliyetleri göz önüne alınmalı.  

 Lisanssız uygulamalarda özellikle küçük ölçekli ev uygulamalarında kabul 

süreci yerelleşip, basitleşmeli ve hızlanmalı,  onay- kontrol sürecinin 

yetkilendirilmiş denetim kuruluşlarınca yaptırılması konusunda mevzuat 

oluşturulması, 

 İzin ve lisans süreçlerini kısaltmak için çeşitli kamu kuruluşlarından oluşan 

uzmanlaşmış heyet modeli (California, Georgia gibi eyaletlerde benzer 

girişimler var) oluşturulması, 

 Projelendirmeyi basitleştirecek ve proje okumayı kolaylaştıracak şablon 
proje ve formların kullanımının yaygınlaşması, 

 Kamu özel sektör diyaloğunun artırılması, 

 Dağıtım şirketlerinin şebeke bağlantı sürecindeki uygulamaları daha iyi 

denetlenmeli, 

 Şebekeye düzenli enerji vermeyi taahhüt eden sistemler özendirilmeli ve 

farklı bir teşvik uygulanmalı, 

 Leasing yasasında kiralama yoluyla sistemlerini pazarlamak isteyen EPC 

şirketlerini rahatlatıcı düzenleme yapılmalı, 

 Yerli ürüne verilen teşviklerle ilgili mevzuattaki bazı eksiklikler giderilmeli 

ve böylece yerli üreticiler ihracatı teşvik (ECA )  kredileriyle baş edebilecek 

olanağa kavuşmalılar, 

 Daha uzun vadeli ve dişe dokunur hedefleri olan bir güneş enerjisi politika 

dokümanı kamuyla paylaşılmalı, 

 Finansal ve tecrübe açısından yeterli firmalar seçilmelidir. Enerji üretimi 

dışında mekanik ve elektriksel hesaplar da yapılmalıdır, 

 İzinler için gerekli zaman dikkatlice tahmin edilmeli. Yurtdışı ve Türk 

tedarikçiler ile doğru koordinasyon sağlanarak stok temini için planlama 

yapılmalı, 

 Garantili ve Sigortalı ekipmanlar seçilmeli, Sistemlerin devreye alınması 

mutlaka uzman ekip tarafından yapılmalı, Tedarikçi firmalar ile tasarım 

aşamasında bakım onarım anlaşmaları yapılmalı.   

 YEGM Uygunluk Raporu için, Dağıtım şirketlerinin firmalara ait evrakları 
YEGM’ne iletilmesinde sürecin kısaltılması için gerekli önlemlerin alınması. 
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III. Fizik Mühendisliği Eğitim  Çalıştayı  

 
Günümüzde bilimsel ve teknolojik alanlarda yapılan araştırmalar ve 

gelişmeler sonucu yeni mühendislik disiplinleri ortaya çıkmakta veya ilgili 

mühendislik disiplinlerine yeni uzmanlık ve çalışma alanları eklenmektedir. 

 

       Ülkemizde 1954 yılında başlayan Fizik Mühendisliği eğitimi, bugün dört 

üniversitede devam etmekte ve bu üniversitelerimizden yılda yaklaşık 120 -150 

civarında öğrenci  mezun olmaktadır. Bir temel bilimin uygulama alanı olan 

mesleğimizle ilgili gelişmeler, diğer mühendislik disiplinlerine oranla daha fazla 

ve hızlı olmaktadır.  
 

         FMO tarafından her ne kadar mesleğimizin uzmanlık alanlarını belirleyen 

yönetmeliği 25 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlamış olmasına 

rağmen, ülkemizde ki fizik mühendisliği eğitiminin buna uygunluğunun 

değerlendirilmesi, sanayi ve endüstrinin mesleğimizden beklentilerinin ne olduğu 

tespitinin yapılması, bölümlerde mühendislik nosyonuna sahip bireylerin 

yetiştirilmesi hususlarının tartışılması ve önerilerin görüşülmesi amacıyla Fizik 

Mühendisliği Eğitimi veren bölümler birlikte III. Fizik Mühendisliği Eğitim 

Çalıştayının düzenlenmesine karar verilmiştir. 

        

Odamız ve H.Ü Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü ile 
birlikte ve Ankara, Gaziantep ve İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümlerinin desteği ile 

III. Fizik Mühendisliği Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay Beytepe kampüsü 

Mehmet Akif Ersoy salonunda 96 kişinin katılımı ile üç oturum ve bir panel ile 

ülkemizde fizik mühendisliği eğitimi ve eksiklikleri ortaya konulmuş ve öneriler 

katılımcılar ile paylaşılmıştır.  

 

Çalıştay Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ ve 

Düzenleme Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Semra İDE’nin  açılış konuşmaları ile 

başladı ve belirlenen program çerçevesinde gün boyu devam etti. 
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Çalıştay oturumlarında, oturumda ülkemizde ve dünyada fizik 

mühendisliği eğitimi ve akreditasyon konularında ve ülkemiz mevzuatında 

fizik mühendisliği konusunda sunumlar yapmışlar ve değişik sektörlerde 
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çalışan yönetici ve uzmanlar  sektörlerin fizik mühendislerinden 

beklentilerini ve eğitimiyle ilgili önerilerde bulunmuşlardır.  
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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 Değerlendirme 

Kurulu’ (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. 
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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. 

8. Her yıl son sınıf öğrencilerinin katılabileceği “Fizik Mühendisliği Proje 
Yarışması” düzenlenmesi, öğrencileri uygulamalı fizik çalışmaları ve 

mühendislik tasarımları konusunda motive edecektir. FMO, ilgili bölümler 

ve fizik mühendisi çalıştıran kuruluşların işbirliği ile dinamik bir jüri 

oluşturulması ve bu etkinliklerin sürdürülerek gelenek haline getirilmesi 
görüşü oluşturulmuştur.   

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 
III. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 

DÜZENLEME KURULU 
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II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Fiziksel Etkenler Sempozyumu 

 
Odamız ve H.Ü İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Araştırma ve 

Uygulama Merkezi ile ortak, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve 

H.Ü. Müh. Fak. dekanlığının destekleriyle düzenlenen “II. İş Sağlığı ve 

Güvenliğinde Fiziksel Etkenler”  Sempozyumu 05 Kasım 2015 tarihinde H.Ü Kültür 

Merkezinde gerçekleştirildi. 

 

Sempozyum Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, 

HİSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, H.Ü Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abidin TEMEL, İSG Genel Müdürü İsmail GERİM ve 
H.Ü Rektörü Prof. Dr. Murat TUNCER’in açılış konuşmalarıyla başladı. 

Sempozyumda, Prof. Dr. Çağatay GÜLER tarafından “Çalışma Hayatında Fiziksel 

Etkenler ve Sağlık Etkileri” konulu konferans ardından üç oturumda toplam dokuz 

bildiri sunuldu ve sonunda yapılan Değerlendirme oturumu ile sempozyum 

tamamlandı. 

Sempozyuma destek veren ve katılan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eder, saygılar 

sunarız. 
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II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU 
FİZİKSEL ETKENLER 

5 Kasım 2015 
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Kırmızı Salon (Sıhhiye Yerleşkesi) 

 

  

Türkiye Mimar Mühendisler Odaları 
Birliği (TMMOB) Fizik Mühendisleri 

Odası 

 Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve 
Güvenliği Meslek Hastalıkları  

Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) 

SAAT 
8.30 - 9.00 

KAYIT 

 Prof. Dr. Ali Naci Yıldız 
HÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü 

9.00 – 
9.30 
AÇILIŞ 

Dr. Abdullah Zararsız TMMOB Fizik Mühendisleri Odası YK Başkanı 

Prof. Dr. Abidin Temel HÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı 

İsmail Gerim 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür 
Yardımcısı 

Prof. Dr. Hasan Bayhan Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

9.30-10.15 
Çalışma Hayatında Fiziksel Etkenler ve Sağlık 
Etkileri 

Prof. Dr. Çağatay GÜLER 
HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

10.15-10.30 ÇAY KAHVE ARASI 

10.30-12.30 
 

Oturum başkanı 
Prof. Dr. Şadan ÖZCAN 
HÜ Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı 

İş Hijyeni Temel Kavramlar ve Uygulamalar  
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı  

İş Hijyen Laboratuvarları kapsam ve yetkilendirme 
Kaan YÜCEL  
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı 

Gürültü ve Titreşim 
Ayhan ÖZMEN  
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı 

 Termal Koşullar ve Aydınlatma 
Hamza ALTINSOY 
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı 

12.30 – 
13.30 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30 – 
15:00 

Oturum başkanı 
Doç. Dr. Şeyda ÇOLAK 
HÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 

İyonlaştırıcı Radyasyon Güvenliği ve Uygulamaları 
Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Etkileri ve 
Güvenliği  

Mehmet GÜLŞEN  
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Radyasyonun Sağlık Etkileri 
Prof. Dr. Gökhan ÖZYİĞİT 
HÜ Tıp Fakültesi Rasyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  

15:00 – 
15:15 

ÇAY KAHVE ARASI 

15.15– 
16.15 

Oturum başkanı Mahmut ÇANDIR 

Yapay Optik Rasyasyon Yönergesi  (Directive 2006/25/EC ) 
Tolga PEKİNER  
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Sanayide Lazer Uygulamaları ve Güvenliği 
Prof. Dr. Elif KACAR  
Kocaeli Üniversitesi, Lazer Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi 

16.15 – 
16.45 

Genel Değerlendirme ve Kapanış 

 Oturum başkanları Dr. Abdullah Zararsız ve Doç. Dr. Şeyda Çolak 
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ’ın 

sempozyum  açılış konuşması; 
Sayın Rektörüm, Genel Müdürüm, Dekanım, Değerli Hocalarım, Kıymetli Konuklar, 

Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler, 

Fizik Mühendisleri Odası ve HÜ İş Sağlığı ve güvenliği Meslek Hastalıkları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ortak,  ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü ve H.Ü. Müh. Fak. dekanlığının destekleriyle düzenlenen “II. İşçi Sağlığı 

ve Güvenliğinde Fiziksel Etkenler”  Sempozyumu’na hoş geldiniz diyor hepinizi 

şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

 

Değerli Konuklar, 
Bu tür zeminler, bir taraftan konuyla ilgili mesleki bilgi ve birikimlerimizin 

meslektaşlarımıza aktarılmasını sağlarken, diğer taraftan da toplumsal 

sorumluluğumuz gereği, eleştirel bir yaklaşımla, sosyal bir bakış açısı oluşturulmasına 

katkıda bulunmaktadır. 

 

Teknolojinin hızla gelişmesi, bir yandan insanın refahına hizmet ederken, diğer 

yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmektedir.  

Sanayileşmenin ve üretim süreçlerinin ön plana çıktığı 20. Yüzyıl, yoğun 

makineleşme ve üretim sürecine giren yüzlerce gelişmiş cihazın, kimyasal maddenin 

yol açtığı, meslek hastalıkları ve iş kazalarının yoğunlaştığı bir yüzyıl olarak 

hatırlanacaktır.  
 

Üretilen her yeni madde, her yeni makine, araç ve gereç insan sağlığı, işyeri güvenliği, 

çevre sağlığı ve çevre güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. Yükselen refah düzeyinin 

faturası, insanlığa, iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirliliği olarak 

kesilmektedir. Sağlıklı çalışma ortamı ve çevresi, iş barışının, hızlı kalkınmanın da ön 

şartıdır. Çünkü iş kazaları ve meslek hastalıkları, sonuçları itibarıyla insan hayatını ve 

sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra, işletmeleri de ağır maddi zararlara uğratmaktadır. 

 

Yaşama hakkı, insanın en temel hakkıdır. ILO kaynaklarına göre her yıl 1.2 milyon 

kadın ve erkek, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 

Her yıl 250 milyon insan iş kazaları, 160 milyon insan ise meslek hastalıkları sonucu 

ortaya çıkan zararlara maruz kalmaktadır.  
 

İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu, gerek maddi ve gerekse manevi kayıplar, 

gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarının önünde önemli bir engel teşkil 

etmektedir. Ödenmesi gereken fatura ise bu ülkelerin Gayrı Safi Milli Hasılaları’nın 

(GSMH) önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bazı kaynaklarca, endüstrileşmiş 

ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyetinin, bu ülkelerin Gayrı 

Safi Milli Hasılaları’nın %2’i ile %3’ü oranında değiştiği belirtilmektedir.  

 

Değerli Konuklar, 

Ülkemizin de İSG konusunda karnesi pekiyi olmadığını biliyoruz daha geçen yıl 

özellikle Soma ve Ermenek’te meydana gelen maden kazalar ülkemizde büyük 
travmalar yaratmış yüzlerce kişi hayatını kayıp etmiş veya yaralanmıştır.  
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Türkiye her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü iş kazalarında maalesef Avrupa‘da 

birinci, dünyada da üst sıralardayız. İş kazası sonucu ölüm sayısı 2004‘te 543 iken 

2013‘te 1.360‘a, 2014‘te 1.886‘ya yükselmiştir. 2012 yılı iş kazası sayısı 74.871 iken 

2013 yılında iş kazası sayısı 191.389 olmuştur.  

 

Meslek hastalıklarında durumumuz çok trajiktir, meslek hastalığı olgu sayısı 

gerçeğinden çok düşük gösterilmektedir. 2013 yılında çalışan sigortalı sayısına göre 

yaklaşık 50 binin üzerinde meslek hastalığı tespit edilmesi gerekirken SGK 

istatistiklerinde tespit edilen meslek hastalığı sayı 500 civarında olması, takdir edeceği 
üzere anlaşılır bir durum değildir. 

 

Ülkemizde ise en iyimser yaklaşımla, iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam 

maliyetinin yılda yaklaşık 2 milyar dolar üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

rakamlardan da anlaşılacağı üzere, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu, maddi ve 

manevi kayıplar, ülke ekonomisi açısından önemli boyutlara ulaşmaktadır. Bu 

nedenle, ülkemizde de işçi sağlığı ve güvenliği alanında çok ciddi tedbirlerin alınması 

yanı sıra İSG kültürünün mutlaka yerleştirilmesi ve kazanılması gerekmektedir, bu da 

maalesef istenildiği gibi hızlı olmuyor.  

 

Değerli Konuklar, 

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde (İSG) fiziksel etkenlerin (gürültü, titreşim, elektrik ve 
manyetik alanlar, iyonize radyasyon, termal konfor, basınç...vb.) çalışanlar 

üzerindeki etkilerinin ve bunlara getirilecek çözüm önerilerinin ortaya konması 

bilinciyle bu sempozyumun  düzenlemesine karar  verilmiştir.  

 

Bu kapsamda, ikinci defa yapılacak olan bu sempozyumun amacı;  

 İş sağlığı ve güvenliğinde fiziksel etkenlerin önemine dikkat çekmek,  

 Meslektaşlarımızın konu ile ilgili bilinç düzeyini arttırmak, 

 Fiziksel etkenlerin oluşturduğu İSG işlerinin, fennî yeterliliği bulunan  

kişilerin, teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülmesi gerekliliğini 

vurgulamak, 

 Fiziksel etkenler sonucu meydana gelen iş kazalarının nedenleri ve alınması 
gereken tedbirler konusunda sektörlere ışık tutmak olarak belirlenmiştir.    

 

Değerli Konuklar, 

Sözlerimi bitirirken, sempozyumun gerçekleşmesinde katkı ve desteklerinden dolayı 

HİSAM’a, ÇSGB İSG Gn. Md. HÜ Müh. Fak. Dekanlığına, bildiri sunarak katkıda 

bulunana değerli hocalarıma ve meslektaşlarıma, bizzat katılarak bizleri onurlandıran 

sizlere ve bu sempozyumun gerçekleşmesi için emeği geçen herkese, tekrar şahsım ve 

Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum… 

 

Dr. Abdullah ZARARSIZ 
FMO Y. K. Başkanı 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE FİZİKSEL ETKENLER 

SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 

  

 

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası (FMO) ve HÜ İş Sağlığı ve 

Güvenliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ortak olarak düzenlenen “II. İş 

Sağlığı ve Güvenliğinde (İSG) Fiziksel Etkenler Sempozyumu” 05 Kasım 2015 

tarihinde Hacettepe Üniversitesi, Kültür Merkezi Kırmızı Salonda 107 kişinin 

katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

Sempozyumda belirlenen konularda çağrılı konuşmacılar sunumlar 

yapmışlardır. Sempozyum Sn. Prof. Dr. Çağatay GÜLER’in “İş Sağlığı ve 
Güvenliğinde Fiziksel Etkenler ve Sağlık Etkileri” konulu konferansı ile başlayıp, 

program akışı çerçevesinde; Dokuz Eylül Üniversitesinden Sn. Prof. Dr. Yücel 

DEMİRAL, İSGÜM’den Sn. Kaan YÜCEL, Sn. Ayhan ÖZMEN Sn. Hamza 

ALTINSOY, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan Sn. Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ, 

Bilgi Teknolojileri Kurumundan Sn. Mehmet GÜLŞEN,  HÜ Tıp Fakültesi 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Gökhan ÖZYİĞİT,  İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğünden Sn. Tolga PEKİNER ve Kocaeli Üniversitesi 

Laser Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Prof. Dr. Elif KAÇAR 

bildirilerini sunmuşlar ve Değerlendirme Oturumu ile sempozyum kapanmıştır. 

Sempozyum sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Fiziksel Etkenler 

konusunda ifade edilen görüş ve öneriler ana başlıkları ile aşağıda sunulmuştur; 

 Güvenlik kültürü, aile kültürü ve toplumsal iş sağlığı ve kültürü birarada 

oluşturulmalı ve özendirilmelidir.  

 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bir kamusal hizmet olduğu algısının 

yerleştirilmesi sağlanmalıdır.  

 Akredite iş hijyen laboratuvarların sayısının artırılması teşvik edilmeli. 

 İş güvenliği uzmanlarının eğitimi için hazırlanmış program, konuya 

uygulamaların içerilmesi gerektiği  sektörel açıdan yaklaşmamaktadır. 

Farklı eğitim ve uzmanlık dallarında mühendis, mimar ve teknik 

elemanlara, aynı eğitim programının uygulanması etkili bir çözüm 

değildir her sektörün ihtiyacına uygun iş güvenliği eğitimi verilmeli, 

üniversiteler de dahil olmak üzere bu eğitimi destekleyebilecek meslek 
odaları da işin içine dahil edilmelidir. 

 SGK tarafından hazırlanan yıllık iş kazası istatistikleri, istatistiksel 

çalışma ve iş kazalarının nedenlerini anlamaya yönelik araştırma 

yapmak için yetersiz kalmaktadır.  Bu eksiklik, konu ile ilgili 
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araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önünde ciddi bir darboğaz 

oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle; yeterli teşhis olmadan yeterli tedavi 

de geliştirilememektedir. İstatistiklerin sağlıklı ve güvenilir olması için 

gerekli önemin ve gayretin gösterilmesi gerekmektedir. 

 İSG alanında denetim yetkisi verilen İş Teftiş Kurulu ve İş Müfettişleri 

Türkiye`deki işyerlerinin ancak %15`sını denetleyebilmektedir. Bu 

bağlamda, ülkemizde iş müfettişi kadrolarını genişletme konusunda son 

yıllarda yapılan atılım, hızlandırılarak devam etmeli ve özellikle fiziksel 

etkenler çok önemli iş kazalarına ve iş kayıplarına neden olduğu için 
İSG uzman yardımcılığı ve müfettiş alımlarında, fizik mühendislerinin 

sayısının artırılması için gayret gösterilmelidir. 

 Mevzuatta "iş güvenliği uzmanlığı" tanımı, mühendisler ile diğer meslek 

gruplarını aynı statüde ele almıştır, bu durumun değiştirilmesi 

gerekmektedir. 

 Eğitim ve öğretim müfredatı, öğrenimden başlanarak iş sağlığı ve 

güvenliği konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, bütün 

okullarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeli, üniversitelerin ilgili 

fakültelerinde iş sağlığı ve güvenliği kürsüleri/enstitüleri kurulmalıdır. 

Ders içeriğinde, sektörden gelecek uzmanların da katılabileceği 

uygulamalı dersler de yapılabilmelidir. 

 Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve kişisel koruyucular, ilgili 

standart ve mevzuata uygun olarak üretilmelidir. Bu konuda, zorunlu 

standartlar oluşturulmalı, üretim, satış ve kullanım sırasında mutlaka 

denetim yapılmalıdır. Standart dışı malzemelerin piyasaya girişi ve 

sunumu engellenmeli ve bu konuda meslek örgütleri, TSE ve bakanlık 

kanalıyla bir denetim ağı oluşturulmalıdır.  

 Teknik nezaretçi ve iş güvenliğinden sorumlu olan mühendis, ücretini 

denetlemek durumunda olduğu işyeri sahibinden almakta olup, bu 

durum mühendisin işletme ile ilgili kararlarında özgür davranmasını 

engellemektedir. Bu açıdan, teknik nezaretçinin ve iş güvenliğinden 

sorumlu mühendisin özgürce karar verebilmesi ve görevini layıkıyla 
yerine getirebilmesi amacıyla, ücretini oluşturulacak bir fondan alması 

için gerekli yasal düzenlemeler, kamu sektörü de göz önüne alınarak 

acilen yapılmalıdır. 

 Fiziksel etkenlerin, ölçümü, değerlendirilmesi, raporlandırılması ve risk 

faktörlerinin belirlenmesi için, işletmelere, fizik mühendisi bulundurma 

zorunluluğu getirilmelidir.  

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımları teşvik edilerek desteklenmelidir. 

 Özellikle iyonlaştırıcı radyasyon ve laser uygulamaları yapan iş 

yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının bu alanlarda 

korunmaya yönelik mutlaka ayrı bir eğitim almaları gerekmektedir.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   
 

  II. İş Sağlığı ve Güvenliği,  

Fiziksel Etkenler Sempozyumu     

   Düzenleme Kurulu 
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EĞİTİMLER 

 

- Radyasyondan Korunma Kursu; 

 

Radyasyondan Korunma kurslarını düzenlerken gerekli olan uygulama 
çalışmaları ve kurs yerleri için Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ile 

yapılan protokol ile, kurslarda derslik, eğitmen ve laboratuvar hizmetinden 

yararlanma imkanı sağlanmıştır. Bu katkıdan dolayı Enstitü müdürü Sn. Doç. Dr. 

Niyazi MERİÇ’e teşekkür ederiz. Ayrıca kurslarda ders ve uygulamalarda 

katkılarından dolayı eğitmenlerimize teşekkür ederiz. 

Dönem içerisinde yapılan kurslarda; 

 

- Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma kursuna; 9 kişi, 

- Endüstiriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma kursuna; 73 kişi, 

- Endüstiriyel Radyografide Radyasyondan Korunma kursuna; 15 kişi 

Katılım sağlamıştır. 

 
 

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Eğitimleri 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Odamız arasında imzalanan işbirliği 

protokolü kapsamında, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi gereği; 

Sertifika Programları kapsamında dönem içerisinde kurslar düzenlenmiştir. 

Belediyelerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda Konya Büyük Şehir ve Sakarya 

Büyük Şehir Belediyelerinin çevre birimlerindeki personellere Akustik kursları 

düzenlenmiştir. 

 

 

Kurslar 

 

 

A1 Tip 

 

A2 Tip 

 

B1 Tip 

 

B2 Tip 

 

C1 Tip 

 

C2 Tip 

 

Katılım sayısı 

 

 

178 

 

235 

 

54 

 

10 

 

19 

 

19 

 

 

http://www.fmo.org.tr/duyurular/duyurular_egitimler.html##
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2013/11/akustik.png
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Eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan kurs sunumlarından oluşan kitaplara ISBN 

numaraları alınmış ve FMO’dan izinsiz kullanımı engellenmiştir. Akustik konusu 

mesleğimizin uzmanlık alanlarından olup A-2 , B-1, B-2, C-1 ve C-2  kurslarına 
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meslektaşlarımız yeterli katılım sağlamadığı görülmektedir. Bu alanda konuyla 

doğrudan ilgisi olmayan mühendislik disiplininden fazla katılım olmaktadır.  

Mesleğimizin uzmanlık alanlarında olan bu konularda üyelerimizin ilgi 

göstermemektedirler. Meslektaşlarımızın gelecek dönemlerde   verilecek olan 

kurslara katılımlarını bekliyoruz. Çevre Kontrol laboratuvarları A-2, B-1,B-2,C-1 ve 

C-2 sertifikalara sahip kişiler aranmakta olup bu talepler üyelerimize iletilmekte 

maalesef olumlu dönüşler alınmamaktadır.    

 

- Radyasyondan Korunma Eğitimleri 

Odamız ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından radyasyondan 
korunma kurslarını yapılması konusunda yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde 

Odamız gerekli hazırlıkları yaparak TAEK’e başvuruda bulunmuş ve Eylül 2013 de 

Onaylı Kuruluş belgesini almıştır. Ayrıca, 2014 yılında Endüstriyel Radyografide 

Radyasyondan Korunma kurslarını ve Radyasyondan Ölçüm ve Radyasyondan 

Korunma kurslarını da düzenlemek   için TAEK’e yaptığımız başvuru kabul 

edilmiştir.  

 

Odamız bu yetki çerçevesinde 29. Dönemde; Tanısal Radyoloji, Endüstriyel 

Uygulamalar, Endüstriyel Radyografi ve Radyasyon Ölçüm ve Radyasyondan 

korunma kursları gerçekleştirilmiştir.  

 

 

           
 

Radyasyondan korunma mesleğimizin uzmanlık alanlarından olup, bu 

kurslara meslektaşlarımızın daha yoğun katılmalarını beklemekteyiz.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2013/10/rad_kor.bmp
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2011/08/Görüntü015.jpg
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- TS EN ISO/IEC 17025; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 

Yeterliliği için Genel Şartlar Temel Eğitimi  

Öğrenci üyelerimiz için ” TS EN ISO 17025″ kursu gerçekleştirildi. 

Odamız  Hacettepe Üniversiteli öğrenci üyelerimizin katılımıyla 06 Aralık 2014 
tarihinde  Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar 

Eğitimi “TS EN ISO 17025″ kursu gerçekleştirilmiştir. Kursta öğrencilerden 

herhangi bir ücret talep edilmemiş ve kurs sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” 

verilmiştir. Bundan sonraki süreçte  benzer kurslar düzenlenecektir. 

 

  
 

 
 

- Optik ve Optik Sistemler Tasarımı  

Odamız genel merkezinde 08,15,22 Şubat-01 Mart 2014 tarihlerinde 18 kişinin 

katılımı ile  08,15,22,29  Kasım 2014 tarihlerinde Ankara Genel Merkezde 12 kişinin 

katılımı ve 02,03,04 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul Şubemizde  ile toplam 18 

kişinin katılımı ile 32 saatlik “Optik, Optik Sistemler Ve Tasarım Kursu” 

düzenlenmiştir.  

 

Kursa katılanlara Katılım Belgesi, yapılan sınavdan başarılı olanlara ise Sertifika 

verilmiştir. 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/12/cid_ii_i3hlip5j4_14a304a20dd78b94.jpg
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/12/cid_ii_i3hlip6u8_14a304a20dd78b94.jpg
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- Temel Fotovoltaik Enerji Sistemleri 

Odamız Fotovoltaik Enerji Çalışma Grubu tarafından 23-25 Mayıs 2014 

Çukurova Üniversitesi Fen – Ed. Fakültesi Fizik Bölümünde ve   5 -7 Aralık 2014,  

17-19 Nisan 2015 ve 16-18 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da uygulamalı olarak             

”FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİ TEMEL EĞİTİMİ” gerçekleştirildi. İki 

günlük teorik ve proje hazırlama eğitimi Genel Merkezimiz’de uygulama ise 

Hasanoğlan’da bulunan yedi panelli Güneş Elektrik Santralinde gerçekleştirildi. 

          
Meslektaşlarımız için önemli olduğunu düşündüğümüz bu etkinliği önümüzdeki 

aylarda tekrar gerçekleştireceğiz. 

   

   
 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/05/IMG_6501.jpg
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/09/adan.jpg
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/09/adana_I.jpg
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- DİALUX ve OPTİSWORKS Programları Eğitimi  

Gaziantep Temsilciliği: 

 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAÜN) FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

BÜNYESİNDE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 

OLARAK AYDINLATMA SEKTÖRÜNDE KULLANILAN “DİALUX VE 

OPTİSWORKS PROGRAMLARI SERTİFİKA EĞİTİM” BAŞLIKLI 3 GÜNLÜK 

EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ 

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fizik Mühendisliği Bölümü bünyesinde Mühendislik 

Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak 17,18,19 Nisan 2015 tarihlerinde  aydınlatma 
sektöründe kullanılan “DiaLux ve OptisWorks Programları Sertifika Eğitim” başlıklı 

3 günlük eğitim semineri düzenlendi. 

 

Eğitim, Fizik Mühendisleri Odası (FMO) tarafından aydınlatma alanında yaygın 

olarak bu programları kullanan tecrübeli eğitmenler tarafından öğrencilere verildi. 

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrencilere FMO tarafından Başarı 

Belgesi, eğitime katılan diğer öğrencilere ise katılım belgesi verildi. 

Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Odamızın Gaziantep İl temsilcisi Sn. Prof. Dr. 

A. Necmeddin Yazıcı, dünya genelinde enerji darboğazının yaşandığı bir dönemde, 

ülkemizde özellikle aydınlatma tasarımında yapılan yetersiz ve büyük yanlışlar, 

uygun olmayan aydınlatma cihazları kullanımı gibi nedenlerden dolayı ciddi enerji 

kayıplarının yaşandığını ve bu nedenle aydınlatma hesaplarının oldukça önem arz 
ettiğini belirtti. 

 

Günümüzde aydınlatma tasarım ve hesaplarının artık gelişmiş OptisWorks 

ve  DiaLux gibi programlar ile bilgisayar ortamında yapılarak geliştirilen tasarımların 

öncelikle   sanal   ortamda  üç   boyutlu   olarak   ele   alındığını  belirten  Prof.  Dr. 

Yazıcı, bu sayede tasarlanan ürünün, üretime başlamadan yapılan yanlış tasarımlar ve 
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hatalı ürün kullanımını görülerek ortadan kaldırdığını ve sonuçta ışığın daha etkin 

kullanılarak enerji sarfiyatında önemli kazançlar sağlandığını vurguladı. 

 

Öğrencilerin katıldığı eğitim ve aldıkları sertifikalar ile mezuniyet sonrasında 

aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren firmalarda tercih edilir birer mühendis 

olacaklarını ifade eden Prof. Dr. Yazıcı, bu bağlamada Gaziantep Üniversitesi intörn 

mühendislik uygulaması ile birlikte Fizik Mühendisliği/Optik ve Akustik 

Mühendisliği Bölümü öğrencilerine bu ve buna benzer sertifika programları ile iş 

hayatında pratiğe yönelik mühendisler olarak daha donanımlı olarak göndermelerinin 
daimi hedefleri arasında olduğunu ifade etmiştir.  

 

Ankara Genel Merkez 
 

Odamız tarafından 4-5-6 Aralık 2015 tarihleri arasında  12 kişinin katılımı 

ile Aydınlatma ile ilgili optik tasarım programı Optiswork  ve aydınlatma hesap 

programı Dialux eğitimi gerçekleştirildi. 
 

İleriki tarihlerde talep halinde Dialux eğitimi tekrarlanacaktır 
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- Uygulamalı Solidworks Semineri 

 
Odamız Gaziantep İl Temsilciliği,  FMO_GENÇ’in organizasyonunda ve 

TEKYAZ A.Ş.’nin katkılarıyla 07, 08, 14 ve 15 Mart 2015 tarihlerinde toplam 27 
saatlik  öğrencilere yönelik  UYGULAMALI SOLİDWORKS seminerleri 35 

öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda katılımcılara  ”Katılım 

Belgesi” verildi 

 

- Uygulamalı SOLIDWORKS Bilgilendirme Semineri 
 

Odamız Genel merkezinde sadece öğrenci üyelerimizin katılımıyla  
16,17,23,24 Mayıs 2015 tarihlerinde toplam 8 kişi katılımıyla UYGULAMALI 

SOLIDWORKS eğitim gerçekleştirilmiştir. 

 

Hem Gaziantep’de hem de Ankara’da ki eğitimleri gerçekleştirmede katkı ve 

desteklerinden dolayı Sb. Ömer Faruk TOY’a ve Görkem TÜREMENE teşekkür 

ederiz. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bu eğitimler önümüzdeki dönem de 

gerçekleştirilecektir. 
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Konferans ve Seminerler 
 

           Konularında uzman meslekdaşlarımız dönem içerisinde üyelerimize ve 

öğrencilere zaman zaman Söyleşiler, söyleş, seminer ve konferanslar verdiler. Bu 
etkinliklerde desteklerini esirgemeyen değerli üyelerimize teşekkür ederiz. 

Farkındalık yaratmak ve mesleğimizle ilgili son gelişmeleri paylaşmak adına çok 

önemsediğimiz bu etkinliklerin bundan sonra da devam etmesini bekliyoruz. 

 

 

1. Evrenin Evrimi 

 

Odamız Genel Merkezi Mustafa Gülenç Salonu’nda 12. Mayıs 2012 

(Cumartesi) saat 15:30′da Sn. Prof. Dr. D. Ali ERCAN tarafından EVRENİN 

EVRİMİ isimli konferans verildi. Çeşitli bilim alanlarından katılımların olduğu 

sunumda, evrenimizin evrimi konusunda içerikli bilgilere yer verilmiştir. 

 
 

 
 

2. Enerji ve Çevre  

 

Dünyanın ve ülkemizin en önemli sorunlarından olan Enerji ve çevre konusunda 

Sayın Prof. Dr. Ali Ercan’ın Odamız genel merkezi Mustafa Gülenç Salonunda 
07.03.2015 tarihinde söyleşi gerçekleştirdi.  

“Enerji ve Çevre” adlı söyleşide konuyla ilgili önemli tespitler ve çözüm önerileri 

katılımcılar ile paylaşılmıştır.  

 

3. Kazadan 4 yıl sonra Fukuşima’da durum, yeni nükleer santrallar için 

alınacak dersler 
 

Fizik Yüksek Mühendisi Dr. Yüksel Atakan (Radyasyon Fizikçisi), 02 Mayıs 2015 

tarihinde, Saat 14:00′de  Odamız Genel Merkezinde   “Kazadan 4 yıl sonra 

Fukuşima’da durum, yeni nükleer santrallar için alınacak dersler”                                                    

başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2012/05/CIMG6813.jpg
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Öğrenci Üye Faaliyetleri 
 

Ankara, Hacettepe Üniversitelerinin  Fizik Mühendisliği öğrencilerinin 

katıldığı toplantıda yeni öğretim yılında FMO olarak yapılması düşünülen etkinlikler 

konuşulmuş ve bunlar için hazırlıkların yapılması yönünde çalışmalara başlanmasına 

karar verilmiştir. 

 

1. Yönetim Kurulu Başkanımız H. Ü. Müh. Fak. Fizik Mühendisliği 

Bölümü birinci sınıf öğrencilerini ziyaret ederek mesleğimiz ile ilgili 

konferans verdi 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ,  H.Ü. Müh. Fak. 

Fizik Mühendisliği birinci sınıf öğrencilerine 13.04.2014 tarihinde “Meslek Tanıtım” 
etkinliği kapsamında konferans verdi. Yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı etkinlikte, 

mesleğimizi uzmanlık alanları anlatılıp, öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır. 

Öğrencilerin bitirme projeleri ve staj konularında Oda olarak yapabileceğimiz 

katkılardan söz edilmiş ve öğrencilerin odaya “Öğrenci Üye olmaları istenmiştir. 

2. Hızlandırıcı Teknolojisi Nedir? Yaşamımızdaki Yeri ve Önemi, 

Dünyada ve Ülkemizdeki Mevcut Durumu 

 
Odamız Genel Merkezi Mustafa Gülenç Salonunda 20 Eylül 2014 tarihinde 

Ankara ve Hacettepe Üniversitesi FMO öğrencileri üyelerinin katılımıyla toplantı 

gerçekleştirmiştir. YK. Sayman üye Sn. Sinan Özgür, YK. Üye Sn. Veda Duman 

Kantarcıoğlu, YK. üye Sn. Nurhak Tatar ve İş Sağlığı ve Güvenliği komisyonu 

başkanı  Sn. Selim Arun’un öncülük ettiği görüşme içerisinde yeni dönem öğrenci 

etkinlikleri konuşularak görüş alış verişinde bulunulmuştur. Diğer öğrencilerimizle 
daha iyi iletişim kurmak için ve FMO öğrenci örgütlüğünü daha etkin hale 

getirebilmek için çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/09/IMAG0613.jpg
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Yönetim Kurulu Üyemiz ve aynı zamanda Odamız Öğrenci Komisyonu 

Başkanımız Sn. Alper Nazmi YÜKSEL tarafından belirtilen çerçevede; “Hızlandırıcı 

Teknolojisi Nedir? Yaşamımızdaki Yeri ve Önemi, Dünyada ve Ülkemizdeki Mevcut 

Durumu” başlıklı söz konusu konuşma kapsamında; Parçacık hızlandırıcılarının 

tanımı, hayatımızdaki yeri, gelişimleri, türleri, önemli parçacık hızlandırıcısı 

teknolojileri, uygulama alanları, dünyadaki dağılımları, ülkemizdeki çalışmalar, 

parçacık hızlandırıcısı teknolojilerinde eğilimler ile parçacık hızlandırıcısı 

teknolojileri üzerine eğitim/çalışma olanakları hususlarında katılımcılara bilgiler 

aktarılmıştır. 
 

 

 

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının 10 Prensibi 

FMO Öğrenci Komisyonu tarafından, 29. Dönem Çalışmaları kapsamında hayata 
geçirilen, öğrenci üyelerimizin önlerindeki meslek yaşamları ve kariyer planlamaları 

açısından kendilerine yol gösterici olmasının hedeflendiği “FMO Genç Meslek 

Sohbetleri” isimli düzenli etkinlik serisi kapsamında 17.05.2014 tarihinde, Odamız 

Genel Merkezi Mustafa Gülenç Seminer Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

 

Fizik Mühendisleri Odası üyesi  Sn. Selim ARUN  tarafından belirtilen 

çerçevede; “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının 10 Prensibi”  başlıklı söz konusu 
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konuşma kapsamında; üyelerimize ve öğrenci üyelerimize bilgi aktarımı yapılmıştır. 

Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edilmiştir. 

  

 
4. Fiber Optik Dünyanın Bugünkü ve Gelecekteki Gelişmelerinin  

 

Odamız 11 Ekim 2014 tarihinde Genel Merkez Mustafa Gülenç Salonunda Sn. 

Tunga Karayazı’nın konuşmacı olarak katıldığı Meslek Sohbetleri  etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 41 öğrenci üyemizin katıldığı etkinlikte Sn. Tunga Karayazı’nın 

iş deneyimleriyle birlikte fiber optik dünyanın bugünkü ve gelecekteki gelişmelerinin 

değerlendirilmiştir. Katkıda bulunan Sn. Tunga Karayazı ve öğrenci üyelerimize 

şükranlarımızı sunarız. 

 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/05/20140517_150137.jpg
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/10/IMAG0643.jpg
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4.6.2 Bilimsel Etkinliklere Katkı ve Katılım 
 

- Fotovoltaik Çalıştayı 

 

TUBITAK MAM Enerji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından 16-17 

Haziran tarihlerinde düzenlenen ve odamız tarafından da desteklenen Photovoltaic 

Workshop İstanbul gerçekleştirildi. Odamızı temsilen Çalıştaya Y. K. Baş. Dr. 

Abdullah Zararsız katıldı. Uluslararası bilim insanlarının da katkı koyduğu çalıştayda 

sekiz oturumda toplam 32 sunum katılımcılar ile paylaşılmıştır. Ayrıca iki panel 

oturumu da gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı çalıştayda PV alanında 
son bilimsel gelişmeler katılımcılar ile paylaşılmıştır. 

 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/10/IMAG0647.jpg
http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/PHOTO_20140616_094711.jpg


TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 29. Dönem Çalışma Raporu 

 

 

 

- SOLAREX “Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı 

 

09 – 11 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da Güneş Enerjisi sektörünün 

organize ettiği SOLAREX 2015 fuarına Fizik Mühendisleri Odası olarak stant 

açarak katıldık 
Fuar sürecinde ,Odamızın Güneş – Elektrik konusunda yaptığı ve yapmakta olduğu 

çalışmalar misafirlere aktarıldı.  

Güneş elektrik konusunda bu tür etkinliklerde faaliyetlerimizi anlatmaya sektör ile 

ilgili gelişmeleri takip etmeye FMO olarak devam edilecektir. 
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- Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği 

 

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği tarafından 19-21 Kasım 2015 

tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “I. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi”ne 

odamız destek olmuştur.  Mesleğimizin uzmanlık alanlarından olan ve pek çok 

üyemizin çalıştığı bu sektörde iyonlaştırıcı radyasyonun etkileri ayrıntılı olarak ortaya 

konmuş ve yapılan değerlendirmeler sonucu hazırlanan Sonuç Bildirgesi 

yayınlanmıştır. 

 
 

- 11. Akustik Kongresi 

 

19-20 Ekim 2015 tarihlerinde İTÜ Taşkışla Yerleşkesi'nde düzenlenen11. 

Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi'ni standa açılarak katılım sağlandı. 

 

Kongrede odamızın akustik ile ilgili çalışmaları ve etkinlikleri konusunda 

katılımcılara bilgilendirme yapıldı.  
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4.7 Basın Bildirileri 
 

Odamız, değişik zamanlarda mesleği ile ilgili veya ilgilendiren konularda 

meslektaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek adına basın açıklamaları yapmıştır. Bu 
basın açıklamalarının bazıları TMMOB’ye bağlı odalar ile birlikte olmuştur. 

- Odamız, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sn. Alper 

MERTOĞLU’nun yargılanmasıyla ilgili basın açıklaması 

yaptı. 

Değerli meslekdaşlarımız, 

Odamız İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Alper MERTOĞLU, 16 Haziran 2013 

tarihinde demokratik protesto hakkını kullanmak amacıyla bulunduğu sokakta çevik 

kuvvet polislerince darp edilerek göz altına alınmıştı. Nöbetçi mahkemece serbest 

bırakılan meslektaşımız, önceden planlanmış yurtdışı gezisinden dönüşünde İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda tekrar göz altına alındı ve tekrar serbest bırakıldı. Akabinde 

de, bu insan haklarını hiçe sayan hukuki yaklaşımın devamında, haksız yere kendisini 

darp eden sorumluların yargılanması yerine; demokratik hakkını 

kullanan meslektaşımız hakkında dava açılmıştı. 

Bu davanın ilk duruşması yarın (19 Mart 2014 Çarşamba) saat 09:30′da Çağlayan 

Adliyesi’nde gerçekleştirilecektir. İnsan hakları ve temel hukuk normları açısından 

kabul edilemez bu süreçte, demokratik hakkını kullanan meslektaşımız ve şube 

yöneticimiz Alper MERTOĞLU’ nun sonuna kadar yanında olduğumuzu bildiriyor 

ve sürecin bir an önce hukuka ve demokrasiye uygun bir şekilde sonlandırılmasını 

talep ediyoruz. 

TMMOB 

Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 

 

- BARIŞ, EMEK VE DEMOKRASİ mitingi bombalı saldırı…… 

Değerli Meslekdaşlarımız, 

29 Dönem Yönetim Kurulu olarak geçtiğimiz iki ay içerisinde ülkemizde yaşadığımız 

süreç herkesim olduğu gibi camiamızı da çok tedirgin etmiştir. 8 Haziran ile birlikte 

sanki düğmeye basılmışçasına ülkemiz savaş alanına dönmüş yüzün üzerinde 

askerimiz, polisimiz şehit olmuş ve pek çok vatandaşımızı bu süreçte öldürülmüştür.  

Tüm bunlara dur demek için, 10 Ekim’de TMMOB, TB, KESK ve DİSK tarafından 
organize edilen ve pek çok demokratik kitle örgütlerinin desteklediği BARIŞ, EMEK 

VE DEMOKRASİ mitingi bombalı saldırı ile kana bulanmış ve 102 vatandaşımızın 

bu canlı bomba eyleminde  katledilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Katliamda 

ölenler için bir çok kente anma ve protesto etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu saldırıda 

Fizik Mühendisi İdil GÜNEYİ’nin de kaybetmenin ayrı üzüntüsünü camia olarak 

yaşadık.  
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Soma Maden Faciası… 
 

   
 

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa`nın Soma İlçesi`nde meydana gelen maden 

faciasında hayatını kaybeden tüm emekçilere Allah’tan rahmet yakınlarına ve 
milletimize sabırlar diliyoruz.   

 

Facianın nedeni ve sorumlularının açığa çıkarılması için yetkilileri 

kamuoyunu doğru bilgilendirme yapmaya davet ediyoruz.  

 

TMMOB  

Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu. 

 

 

- ODALARDAN AÇIKLAMA:  
AKP İKTİDARI, YENİ BİR TORBA YASA TASARISI İLE KAMUSAL 

ALANLARA EL KOYMA VE RANT SÜREÇLERİNİN ÖNÜNDEKİ SON 

ENGELLERİ KALDIRMA HAZIRLIĞINDA.. 
 

 

TMMOB'ye bağlı odalar, TMMOB Yasası'nı değiştiren maddelerin de içinde yer 

aldığı torba yasa taslağına karşı 11 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

 

AKP İKTİDARI, YENİ BİR TORBA YASA TASARISI İLE KAMUSAL 

ALANLARA EL KOYMA VE RANT SÜREÇLERİNİN ÖNÜNDEKİ SON 

ENGELLERİ KALDIRMA HAZIRLIĞINDA.. 
 

Bugün ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye birikim politikaları AKP iktidarı 
elinde esasen kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi veya el 

konulması şeklinde yapılaşma üzerinden, inşaat sektörü ve bağlantılı olarak arazi ve 

mülkiyet düzenlemelerine dayanmaktadır. Üretimden uzaklaşarak sanayisizleşme, 

tarım alanlarının talanı, kültürel varlıklar ve doğal kaynakların tasfiyesi ile 

şekillendirilen yeni liberal dönüşüm, 2B ile orman arazilerinin yağmalanması, 

kentsel-kırsal alanlardaki halka ait özel mülkiyetlerin el değişimi yoluyla 

mülksüzleştirilmesi, kentsel dönüşüm ve bütün ülkenin kamusal değerlerinin 

yapılaşmaya açılması gibi rant eksenli totaliter politikalarla sürmektedir. 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/05/madenci.png
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Yürütülen bu yeni sağ politikalar karşısında duran, mühendislik, mimarlık, şehir 

planlama hizmetlerinin ve toplumsal yarar için çalışan mücadeleci meslek örgütlerinin 

etkisizleştirilmesi, iktidarın sermayeye hizmeti açısından bir bütünlük 

oluşturmaktadır. Bu nedenle mühendislik, mimarlık, şehir planlama disiplinleri 

sosyoekonomik yapı ve kamu idari yapısındaki yeni liberal dönüşüme paralel bir 

değişim/dönüşüm sürecine tabi tutulmuştur. 

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu canların 

hesabını soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB 

ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok edilmek istenmektedir. Önce mali denetim 
tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef gösterilerek, ardından yetkilerini 

kısıtlayıp bu özerk ve demokratik işleyişe sahip kurumlar üzerinde vesayet 

oluşturmaya çalışan iktidar hala istediğine ulaşamamış ve bundan sonra da 

ulaşamayacaktır. Bugün Torba Yasa içerisinde gündeme getirilen düzenleme; 

TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis 

ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istemektedir. 

Ülke genelinde hükümetlerin, kent ve kır ölçeğinde yerel yönetimlerin hatalı 

uygulamalarına, halkın çıkarlarını gözetmeyen faaliyetlerine dair bilimsel-teknik 

bilgiyi kamuoyu ile buluşturan ve sorunlara çözüm üretmeye çalışan TMMOB ve 

Odalarımız etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. 

12 yıllık iktidarı boyunca AKP hükümetleri, farklı düşünceleri bastırmaya, eleştirileri 

göz ardı etmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. 
TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde halkın yaşadığı sorunlara, doğal alanlardaki 

tahribatlara karşı mücadele etmekte, kamusal yarar ve değerleri korumak amacıyla 

yürütülen dava süreçlerinde öncü rol üstlenmektedir. Bilimsel bilgi ışığında görüş ve 

eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak yerel veya genel iktidarın bilinçli bir şekilde 

halktan gizlediği gerçekleri halka aktarmaktadır. Hatalı planlamalar, kentsel 

dönüşümde yaşanan haksızlıklar, çevre sorunları, enerji politikaları gibi çok çeşitli 

alanlarda TMMOB daima kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi siyasi 

irade olursa olsun doğruları söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele etmiştir. Bu 

nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de, siyasi iktidarların hedefi haline gelmiştir. 

AKP daha da ileriye giderek, hukuku, bilimi yok sayan bir perspektifle, mühendisleri, 

mimarları ve şehir plancılarını itibarsızlaştırmayı kendisine görev edinmiştir. AKP 
iktidarı, bu çerçevede yeni bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı 

değişikliklerle kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri 

kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme hazırlığındadır. “3194 Sayılı İmar 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı”; imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri 

mal ve hizmet tarifeleri, iskan, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, tapu ve kadastro 

genel müdürlüğü,  kat mülkiyeti, iller bankası, belediye gelirleri yasaları ve TMMOB 

Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklikleri içermektedir. 

Söz konusu değişikliklerin ana temalarını şöyle özetleyebiliriz: 

 Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini 

merkezileştirme ve hızlandırmak, 

 Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme yoluyla el koymak, 

 “Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak, 

 Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak, 
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 Yapı ve kent mimarisini AKP’nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik 

motifleriyle bezemek, 

 Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini 

kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan 

kaldırmak, 

 Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, 

yerinden yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Odalarını yapısal 

dönüşüme uğratmak, 

 Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi 
işlevsizleştirmek, 

 Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım 

sürecini teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak 

önemsizleştirilmek. 

AKP iktidarı TMMOB’yi, yeni liberal dönüşüm programları uyarınca yıllardan beri 

hedefine koymuştu. Bizzat dönemin Başbakanı Erdoğan, 2008’in Aralık ayında, 2009 

Mart ayındaki yerel seçim kampanyasını başlattığı bir konuşmasında, TMMOB’ye 

bağlı Odaların yürüttüğü yargı mücadeleleri üzerine, “Danıştay’a dava açarlar, 

bilmem nereye dava açarlar. Bunlar yapılmasın derler. Bir de belediyelerimiz 

bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi şu anda yapamıyorsak inanın bu Odalar 

sebebiyle yapamıyoruz…” diyordu. 
Ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, bütün meslek kuruluşları 

üzerine 2009’un Eylül ayında, çok kapsamlı bir rapor hazırladı ve gereğini yapması 

için Başbakanlığa iletti. Ve iktidar, dört yıl önce bir gece yarısı operasyonuyla, 

yabancı mimar-mühendisleri ülkemiz mimar-mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir 

yasa değişikliği yaptı. Üç yıl önce kanun hükmünde kararnamelerle yüzlerce yasa ve 

yönetmelik değişikliği gerçekleştirdi ve bütün ülkeyi imara açtı, bütün yetkileri Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nda topladı. TMMOB’yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma 

yönünde adımlar attı; 2013 Temmuz ayında yine bir “torba yasa” içinde TMMOB ve 

bağlı Odalarını sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği daha yaptı. İki yıl önceki 

TMMOB Yasası’nı değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü 

kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak bu 
son torba tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi. 

AKP iktidarı, son yıllardaki Kanun Hükmünde Kararname düzenlemeleriyle, İmar 

Yasası ve Yapı Denetimi Yasası’nda yaptığı sayısız değişiklikle, Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa ve onun devamı niteliğindeki düzenlemeler 

ve yönetmelik değişiklikleri ile, bir yandan ülkenin tüm doğal tarihi, kültürel 

varlıklarıyla yapılı ve doğal çevreyi kural tanımaksızın imar rantına açarken diğer 

yandan yapı üretim ve denetim sürecindeki mühendislik-mimarlık projeleri arasındaki 

bilimsel-teknik bağları koparmakta, meslek uygulamalarını kuralsızlaştırmakta, 

meslektaşlarımızın Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve TMMOB yönetmelikleriyle 

güvence altına alınan haklarını piyasa keyfiyetine tabi kılmaktadır. Bilimsel-teknik 

denetimin olmadığı, eleştirinin yapılmadığı ortamda, depremde daha fazla hasar gören 

yapılar, çevresel sorunlarla, halk sağlığı problemleriyle boğuşan bir toplumsal tablo 
oluşacaktır. 

Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili 

meslek örgütlerinin, böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokratik 

ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi 
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iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca Odaların 

bağımsızlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir. 
AKP iktidarı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı, yapı denetimi, kent 

politikaları,  enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, 

şehir planlamanın mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterlerini devre dışı 

bırakmakta, kanun hükmünde kararnameler ve torba yasalarla yargı kararlarını 

gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri yapmakta, evrensel bilimsel mesleki 

gereklilikleri tasfiye etmektedir. 

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, siyasi iktidarın egemenlik kurduğu, rant ve 
rekabet temelli müdahalelerine açık bir yapıya dönüştürülmek istenmektedir. 

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, 

kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP 

gericiliği,  piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. Odalarımız ve Birliğimiz 

TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri 

koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, 

halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt 

edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini 

kararlılıkla sürdürecektir. 

11.12.2014 

  

Çevre Mühendisleri Odası 
Elektrik Mühendisleri Odası 

Fizik Mühendisleri Odası 

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası 

Gemi Mühendisleri Odası 

Gıda Mühendisleri Odası 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

İçmimarlar Odası 

İnşaat Mühendisleri Odası 

Jeofizik Mühendisleri Odası 

Jeoloji Mühendisleri Odası 

Kimya Mühendisleri Odası 
Maden Mühendisleri Odası 

Makina Mühendisleri Odası 

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 

Meteoroloji Mühendisleri Odası 

Mimarlar Odası 

Orman Mühendisleri Odası 

Petrol Mühendisleri Odası 

Peyzaj Mimarları Odası 

Şehir Plancıları Odası 

Tekstil Mühendisleri Odası 

Ziraat Mühendisleri Odası 
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BASINDA 

-Odamız Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. S. Çetin TEKİN’in, son günlerde gündeme 

gelen yıldırım düşmeleriyle ilgili yaptığı açıklama. 

 

 

 

 

 
 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, Mersin İl 

Temsilciliği kurma çalışmaları kapsamında Mersin ziyaretinde bölge radyosu olan 

SINKO 98.8 konuk oldu. 

 

Politik bakış özel programda, Yönetim Kurulu Başkanımız Odamız 

çalışmaları hakkında bilgi verip  Mersin iline özel Akkuyu Nükleer Santrali ve Güneş 

elektrik konusunda odamızın görüşlerini aktardı. 
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4.8. Danışma Kurulu Toplantıları 
 

Odamız Ana Yönetmeliğimizin, 61, 62, 63 maddelerinde, dönem içerisinde 

Danışma Kurulunun toplaması gerekliliği belirtilmiştir. Buna istinaden 29. Dönem 
Yönetim Kurulu olarak 62. maddede belirtilen Danışma Kurulu üyelerini (Yönetim 

Kurulu; İşyeri Temsilcilerini ve ihtiyaç duyulursa Danışma Kurulu gündemi ile ilgili 

üyeleri ve dışarıdan konunun uzmanlarını)  üç defa Odamızın Danışma Kurulu 

toplantısına davet edilmiş ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

 

Danışma kurulu toplantılarında o dönem yapılan çalışmalar ve sonraki 

dönemde yapılacak çalışmalar  bir sunum ile üyelere aktarılmıştır. Sunumlar sonrası 

gündem konusunda üyelerin  görüş ve önerileri Danışma Kurulu toplantı tutanağı  

olarak kayıt altına alınmıştır. 

I. Danışma Kurulu Toplantısı 

 

29. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısı 07.06.2014 tarihinde odamız genel 

merkezinde üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan başkanımız Sn. Abdullah Zararsız FMO Üye Profili ile ilgili 

olarak gelinen son durum özetlenmiş, bir önceki Danışma Kurulu toplantısından bu 

yana gerek Yönetim Kurulu  gerekse Alt Çalışma Komisyonları tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalar üzerinde durulmuştur. Ayrıca odamız faaliyetleri 

içerisinde önemli bir yeri olan eğitim ve seminer faaliyetlerine değinilmiştir.  

 

Danışma Kurulu üyeleri bu değerlendirmeler hakkında görüşlerini bildirerek 

mevcut durum ve ileriye dönük yapılması gerekenler hakkında fikirlerini beyan 

etmişler ve önerilerde bulunmuşlardır. 

 

 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/Foto.jpg
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II. Danışma Kurulu Toplantısı 

 

 
 

28 Şubat 2015 tarihinde Odamız Genel Merkezimizde 29.Dönem II. 

Danışma Kurulu gerçekleştirilmiştir. Yapılan  toplantıda  son altı ay içinde  

gerçekleştirilen  faaliyetler Y. K. Bşk. Sn. Abdullah Zararsız tarafında ifade edilmiş 
olup özellikle meslektaşlarımızın istihdamı ve yeni TMMOB yasası hakkında 

bilgilendirmeler sunulmuştur. 

Eski Y.K. başkanlarının, bir çok değerli üyemizin ve öğrenci 

temsilcilerimizin katıldığı toplantıda gündem hakkında değerlendirmelerde 

bulunulmuş ve öneriler sunulmuştur.  

 

III. Danışma Kurulu Toplantısı 

 

 
 

29. Dönem III. Danışma Kurulu toplantısı 26.12.2015 tarihinde Odamız 

genel merkezinde Danışma Kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkanımız Sn. Dr. Abdullah Zararsız FMO 

Üye Profili ile ilgili olarak gelinen son durum özetlenmiş, bir önceki Danışma Kurulu 
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toplantısından bu yana gerek Yönetim Kurulu  gerekse Alt Çalışma Komisyonları 

tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler vermiştir. Ayrıca odamız 

faaliyetleri içerisinde önemli bir yeri olan eğitim ve seminer hakkında bilgilendirme 

yapmıştır..  

 

Üyelerimiz de değerlendirmeler hakkında görüşlerini bildirerek mevcut 

durum ve ileriye dönük yapılması gerekenler hakkında fikirlerini beyan etmişlerdir. 
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4.9. ZİYARETLER 

 

- Tıbbi Cihazlar Kurumu 

 
 

Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah ZARARSIZ, Medikal Fizik 

Komisyon Başkanı  Doç. Dr. Bahar DİRİCAN, üyelerimiz Ercan GÜÇLÜ ve Çiğdem 

DUMAN' ın katılımı ile Tıbbi Cihazlar Kurumu Başkan yardımcısı Sn. Dr. Ali Said 

SEPTİOĞLU makamında ziyaret edildi. Toplantıya Kurumdan Tıbbi Cihaz Sektörel 

Destek Dairesi Başkanı  Daire Başkanı Sn. Ersan ÜNSA da katıldı. 

 

   Yapılan toplantıda Kurum tarafından hazırlanan  "Tıbbi Cihazların Test, 

Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik" taslağı hakkında odamız 

görüşlerini aktarıp, özellikle iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazların test, kontrol ve 
kalibrasyonlarının yapılması konusunda odamızın birikimi aktarılıp bu konuda 

yapabileceğimiz katkıları anlatıldı.  Ayrıca, bu alanlar ile ilgili uzman ve sorumlu 

müdürlerin eğitimleri ve eğitim içeriği ile ilgili Odamızın görüşleri paylaşıldı. 
 

 

- TSE Ziyareti Genel Sekreter Yardımcısı 
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              Yönetim Kurulu Başkanımız, Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, Yazman 

Üyemiz Sn. Casim AĞCA, Sayman Üyemiz Sn. Sinan ÖZGÜR ve Yönetim Kurulu 

Üyemiz Sn. Ali DOĞAN TSE Genel Sekreteri Sn. Dr. Vedat DEMİR’i makamında 

ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Odamız çalışmaları hakkında Sn. DEMİR’e bilgi 

aktarılmış olup, TSE’nin son yıllarda Uzman Yardımcısı alımlarında Fizik 

Mühendisliği branşının olmamasından duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir. 

 

Ayrıca, dünyada benzer enstitülerde Uygulamalı Fizikçilerin ağırlıklı olarak 

çalıştırıldığı ifade edilmiş olup, bundan sonraki personel alımlarında Fizik 
Mühendislerinin de alınması yönünde çalışmalar yapılması talep edilmiştir İleriki 

günlerde de meslektaşlarımızın istihdam edilebilecekleri kurumlar Yönetim Kurulu 

tarafından ziyaret edilmeye devam edilecek ve yeni personel alımlarında Nükleer 

Enerji, Fizik ve Matematik Mühendislerinin tercih edilmesi konusunda Odamızın 

talepleri ilgili ve yetkili makamlara iletilecektir. 

 

- TSE Muayene ve Gözetim Merkez ve TSE Ankara Kalibrasyon 

Merkezi 

 

 
 

Odamız mesleğimizin uzmanlık alanlarından olan metroloji (ölçüm) konusunda 

daha fazla meslektaşımızın istihdam edilmesi için Türk Standartlar Enstitüsü 

ve  ölçüm, test ve kalibrasyon laboratuvarlarına birer yazı göndererek personel 

alımında Fizik Mühendislerinin tercih edilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir. 

Yazı ekine Resmi Gazetede yayınlanan SMM yönetmeliğimizin ilgili maddesi 

konmuştur. Ayrıca 24.11.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah 

ZARARSIZ, II. Başkanımız S. Çetin TEKİN ve Yazman Üyemiz Casim AĞCA TSE 

Muayene ve Gözetim Merkez Başkanı, Sn. Topel GÜL’ü ve Ankara Kalibrasyon 

Müdürü Sn. Fatih KÖSE’yi makamlarında ziyaret ederek personel alımında Fizik 
Mühendislerinin tercih edilmesi konusu aktarılmıştır. 

 

 

 

 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/11/tse.png
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- İSG Genel Müdür Yardımcısı Sn. İsmail Gerim  

 

 
 
     Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ ve İşçi 

Sağlığı ve Güvenliği Komisyon üyemiz Sn. Tolga PEKİNER ile birlikte Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 

Yardımcısı  Sn. İsmail GERİM’i makamında ziyaret ederek, Odamızın İSG 

konusunda yapmış olduğu ve planladığı çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi verip 

iş birliği konuları görüşülmüştür. 

 
Önümüzdeki dönem Odamız tarafından yapılması düşünülen İş Sağlığı ve 

Güvenliği Sempozyumu “Fiziksel Etkenler II” etkinliğinin hakkında Sn. Gerim 

görüşlerini aktarıp, katkı koyacakları hususları ifade etmişlerdir. 

 

Son yıllarda kamuya personel alımlarında Fizik Mühendislerinin çok az 

olması, fizik mühendislerinin uzmanlık alanlarına farklı disiplinlerdeki  ilgili yeni 

alım yapılmaması nedeniyle Yönetim Kurulu olarak , üyelerimizin istihdam ettikleri  

kuruluşları ziyaret etmek ve Fizik mühendislerinin talep edilmesi ve mesleğimizin 

uzmanlık alanlarına farklı disiplinlerin istihdam edilmesi konularında görüşmeler 

yapmak üzere ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

 

Kurumlar personel taleplerinin alt birimlerden gelen isteklere göre 
şekillendirdiğinden dolayı ziyaretlerimizde bu husus gözönünde bulundurulmuştur. 

Önümüzdeki aylarda bu ziyaretler artarak devam edecektir 

 

 

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje ve 

Uygulama Daire Başkanı Ziyareti 
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Yönetim Kurulu Başkanımız, Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, Yazman Üyemiz 

Sn. Casim AĞCA,  ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ali DOĞAN Enerji 

Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi (NEPUD) Başkanı Sn. Necati 

YAMAC’ı, makamında ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Odamız Nükleer Enerji 

konusunda yaptığı çalışmaları hakkında Sn. YAMAC’a bilgi aktarılmış 

olup, NEPUD’a alınacak personellerde Nükleer Enerji ve Fizik Mühendislerine 

öncelik verilmesi konusu dile getirilmiştir. Ayrıca Odamız tarafından hazırlanan 

Ülkemizde   Nükleer   Santrallerin   kurulması   sürecinde   göz   önünde  

bulundurulması ve yapılması gerekenler ile ilgili hazırlanan  raporlar Sn. YAMACA 
sunulmuştur. 

 

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Santraller Dairesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız, Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, Yazman Üyemiz 

Sn. Casim AĞCA,  ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ali DOĞAN Enerji 

Bakanlığı Nükleer Santraller Daire Başkanı Sn. Dr. Mehmet BULUT’u makamında 

ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Odamız Nükleer Enerji konusunda yaptığı 
çalışmaları hakkında Sn. BULUT’a bilgi aktarılmış olup, NEPUD’a alınacak 

personellerde Nükleer Enerji ve Fizik Mühendislerine öncelik verilmesi konusu dile 

getirilmiştir. Ayrıca Odamız tarafından hazırlanan Ülkemizde Nükleer Santrallerin 

kurulması sürecinde gözönünde bulundurulması ve yapılması gerekenler ile ilgili 

hazırlanan  raporlar Sn. BULUT’a sunulmuştur 

 

 

- Türk Standartlar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı  
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ ve Yönetim 

Kurulu II. Başkanı Sn.  S. Çetin TEKİN, Türk Standartlar Enstitüsü Yönetim Kurulu 

Başkanı Sn. Sabahattin KORKMAZ’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, odamız 

çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılıp, mesleğimizle ilgili alanlarda enstitünün 

yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştür. 

Ayrıca son yıllarda TSE’ye fizik mühendislerinin alınmaması konusu Sn. 

Korkmaza iletilerek bu konuda destekleri talep edildi. 

 

 

- Ermeksan A.Ş. ve FARBA A.Ş 
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, 23 Ekim 

2015 tarihinde yapılacak III. Fİzik Mühendisi Eğitim Çalıştayı kapsamında ve 

meslekdaşlarımızın istihdamını görüşmek üzere Bursa’da bulunan ve Türkiye’nin ilk 

optoelektronik yarıiletken üretim merkezine  sahip ERMAKSAN A.Ş. ve yine 

ülkemizin ve dünyanın sayılı araç dış aydınlatma sistemleri tasarlayan, projelendiren 

ve üreten  firması FARBA A.Ş.nin ziyaret etti. 

        
Her iki kuruluda da çok sayıda Fizik mühendisleri çalışmakta olup, yetkililer 

ile yapılan görüşme sonucu Eğitim Çalıştayına bildiri ile katılım sağlayacaklarını ve 

öğrencilere staj ve iş imkanları konularında yardımcı olacaklarını ifade ettiler 

 

 

- FMO İstanbul Şube Ziyareti 

 

Dönem içerisinde değişik tarihlerde İstanbul şubemiz, Gaziantep 

Temsilciliğimiz, Adana Temsilciliği ve Mersin Temsilciliği zaman zaman yönetim 

kurulu üyeleri tarafından ziyaret edilmiştir. Yapılan ziyaretlerde çalışmalar hakkında 

bilgi paylaşıldı ve bundan sonra  yapılacak etkinlikler ile ilgili konular görüşüldü. 

 

 
 

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanını 

 

Odamız Yönetim Kurulu tarafından TMMOB Merkezi ziyaret ederek 

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Soğancı ile bir süre görüşülmüştür. Görüşmede 

TMMOB Genel Sekreteri Sn. N. Hakan Genç de hazır bulunmuşlardır. 
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4.10 Sosyal Etkinlikler 

- FMO II. Öğrenci Yaz Kampı Gerçekleştirildi 

Odamız, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek, birlik ve 

beraberliğin üretimde paylaşımda güzelliğini yapıcılığını göstermek amacıyla 30 

Ağustos – 7 Eylül 2014 tarihleri arasında İzmir Dikili Sotes Tatil Köyü’nde öğrenci 

üyeleri için II.FMO-Genç Yaz Kampını düzenledi. Kamp çalışmaları 2014 Bahar 

yarıyılı sonu itibariyle başlamış olup mevcut bölümlerimize bilgilendirme faaliyetleri 

yapılmıştır. Kamp katılımcıları öğrenci üyeler, Genel Merkez ve Şube Yönetiminden 

Y.K. Üyeleri ve Atölye hocalarından oluşmaktadır. Koordinatörler Nurhak Tatar 

(FMO Genel Merkez YK Üye) Gülseren Bulut (FMO İstanbul Şubesi YK Sayman 
Üye) Cansu Avcı (FMO İstanbul Şubesi YK Üye) İskender Hancı (FMO İstanbul 

Şubesi YK Yazman Üye) Eğitmenler Ebru Fidan (Yaratıcı Drama Atölyesi ) Fatma 

Özmen ( Yaratıcı Drama Atölyesi ) Mebrur Hatunoğlu ( Fotoğraf Atölyesi ) Arif 

Bayarlı ( Astronomi Atölyesi ) Onur Atılgan ( Astronomi Atölyesi) Mesut Biçer ( İlk 

yardım Atölyesi ) Zafer Öztürk ( İlk yardım Atölyesi ) 
 

Yaratıcı Drama Atölyesi:  

Bu etkinlik içinde temel amaç katılımcıları kaynaştırmak ve drama 

tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir 

olayı, bir fikri, bir konuyu , soyut yada somut bir kavramı veya bir davranışı, kendi 

duygu,düşünce,gözlem, deneyim.hayal gücü ve yaşantılarından yola çıkarak eyleme 
dönüştürme ve yeniden yapılandırma yeteneğini kazandırmaktır. Fotoğraf Atölyesi: 

Fotoğraf atölyesi özellikle görsel sanatlarla yeni tanışan katılımcılarımız için ufuk 

açıcı olmuş daha önce bilgi sahibi olanlar için ise bilgilerini güncelleme ve merak 

ettikleri bazı noktaları aydınlığa kavuşturulması bakımından katkı sağlamıştır.  

 

 
 

Fotoğraf Atölyesi:  

Fotoğraf atölyesi özellikle görsel sanatlarla yeni tanışan katılımcılarımız için 

ufuk açıcı olmuş daha önce bilgi sahibi olanlar için ise bilgilerini güncelleme ve merak 

ettikleri bazı noktaları aydınlığa kavuşturulması bakımından katkı sağlamıştır. 
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Amatör Astronomi Atölyesi:  

Astronomi atölyesi hem teknik anlamda yakın olduğumuz hem de 

uygulaması ile bunu pratiğe dökebildiğimiz zevkli bir atölye çalışması olmuştur. 

Atölye ilk önce sunum yapılarak bazı teorik bilgiler ışığında gökyüzünü tanınması 

sağlanmış, bunun akabinde teleskop kurulumu yapılarak gece gezegenlerin gündüz 

ise güneşin gözlenmesi ile son bulmuştur. 

 

İlkyardım Atölyesi:  

Bu atölye çalışması diğer atölye çalışmalarından farklı ve günlük hayatta 

bilinmesi gerekli bilgiler içerdiğinden önem arz etmektedir. Bu kapsamda temel ilk 

yardım konularına değinilmiş, kamp esnasında oluşabilecek tehlikeler üzerinde 
durulmuştur. 

 

 

 
 

 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/09/Yaz-Kamp%C4%B1.jpg
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- Mezuniyet Törenleri 

 

Ankara ve Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği 

ve Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinin 2015 yılı mezuniyet törenleri yapıldı.  

Bölüm birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak mezun olan arkadaşlarımızın 

hediyeleri  Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ ve Yönetim 

Kurulu  üyesi Nurhak TATAR tarafından takdim edildi. Yeni mezun arkadaşlarımızı 

kutlar, meslek hayatlarında başarılar dileriz. Ayrıca HÜ Mühendislik Fakültesi 

Bölümler proje yarışmasında ilk üçe giren Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisi 
öğrencilere, odamız adına Y. K. Baş. Dr. Abdullah ZARARSIZ hediye taktim ettiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Öğrencilerin ASELSAN Ziyareti 
 

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü 

öğrencileri 10 .04.2015 tarihinde  ASELSAN’ı ziyaret ettiler. Öğrenci üyelerimizin 

çalıştıkları kurumları ziyaret etme talepleri değerlendirilerek, ASELSAN ile yapılan 

görüşme sonucu, özellikle optik sistemler laboratuvarlarında incelemeler yaptılar. 

Öğrencilerimize bu imkanı sunan ASELSAN yönetimine teşekkür ediyoruz. 
Bundan sonra öğrencilerimizden gelecek tekliflere göre bu tür organizasyonları 

gerçekleştirmek için gerekli girişimlerde bulunulacaktır 
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- İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ziyareti 
 

        İTÜ Fen – Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümü, öğrenci kulübünün 

8,9,10 Haziran 2015 tarihlerinde düzenlediği gezi kapsamında , 9 Haziran’da 

Odamız Genel Merkezini ziyaret ettiler. Ziyarete, Bölüm Araştırma Görevlisi Ahmet 

Talha ÜZÜMCÜ, Öğrenci Temsilcisi  Ozan YALÇIN ile birlikte 20 öğrenci katıldı. 

        Yönetim Kurulu başkanımız Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ’ın da hazır 

bulunduğu toplantıda, öğrencilere odamız çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı 

ve önümüzdeki süreçte yapılacak etkinlikler anlatılıp, bunlara katılım sağlamaları 

konusu görüşüldü. Öğrenciler, sanayinin mesleğimizi tanıması açısından çalışmalar 

yapılması  ve  staj konularında Odanın yapabileceği katkıları konusunda taleplerini 
ifade ettiler. Ayrıca, uzmanlık alanlar ile ilgili olarak Odamızın özellikle İstanbul’da 

eğitimler düzenlenmesi isteklerini aktardılar. 
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4.11. Şube ve Temsilcilik Çalışmaları 
 

 Odamızın tek şubesi olan İstanbul Şubesi,  Malzeme ve Metalürji 

Mühendisleri İstanbul Şubeleriyle birlikte aynı daireyi paylaşmaktadırlar. Çalışmalar 
ortak alanda sürdürülmektedir. 

        

Şubemiz 10. dönem Genel Kurulunu 22 Şubat, Seçimleri ise 23 Şubat’ta 

tamamlayarak 10. Dönem Yönetim Kurulunu belirlemiştir. Şube yönetimi 2014 – 

2015  Dönem çalışmalarının yer aldığı 9. dönem Çalışma Raporu hazırlayarak 

meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu dönem şubeye daimi personel 

alınarak çalışmaların daha sürekli ve verimli geçmesi sağlanmıştır. Şubemizde dönem 

içerisinde mesleki etkinlikler düzenlenmiş, öğrenci ve üye toplantıları rutin olarak 

yapılmıştır. Yapılan A1, A2 ve B1 kursları ile oluşan şube geliri, personel ve diğer 

gelirlere katkı sağlamıştır. Ayrıca öğrencileri dönük etkinlikler de gerçekleştirilmiştir. 

 

Adana temsilciliği dönem içerisinde Genel Merkez ile birlikte etkinliklerde 
bulunmuş, İl temsilcisi Sn. Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE ve Doç. Dr. Ahmet 

EKİBİBİL Fotovoltaik Enerji Üretim Sistemlerinin Tasarım ve Kurulumu Eğitimi 

düzenlenmişlerdir. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği 

Bölümü altında Optik ve Akustik Mühendislik Programı açılmış ve programın 

gelişmesi ve tanıtılması yönünde temsilcilik faaliyetleri sürdürülmektedir. 

 

Mersin İl Temsilcisi 

 

Mersin ilinde bulunan üyelerimizin Oda çalışmalarına katılabilmeleri, 

gelişmeleri yakından izleyebilmeleri, yerel kuruluşlarla Oda arasındaki iletişim ve 

işbirliğini sağlayabilmeleri amacıyla, 15.01. 2015 tarihli Mersin ili Temsilcilik açılma 

talep dilekçesine istinaden, Odamız Ana Yönetmeliğinin 113. Maddesine göre 

uygunluğuna Yönetim Kurulu kararıyla  Umut SALCAN’ın ( Üye No:2092)  
Mersin İl Temsilcisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Mersin ilinde odamızın sesi 

olacak Sn. Salcan’a başarılı çalışmalar dileriz. 
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FMO TMMOB İlişkileri  
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RAPORU 2014 - 2016 
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5.  FMO TMMOB İlişkileri 
  

Odamız bağlı olduğu birlik ile dönem içerisinde uyumlu çalışmalar yapmış, 

24 aylık dönemde de Birliğin kurularında yer alan üyelerimiz bu kurulların 

çalışmalarında aktif görev almış ve katkı sağlamışlardır. Birlik Yönetim Kurulu 

üyelerimiz Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli katılarak Birlik-Oda iletişimini ilk 

elden düzenli bir şekilde sağlamışlardır. Yasal düzenlemelere, kanunlara ve 

kararnamelere ilişkin tüm konularda zamanında görüş oluşturularak Birliğimize 

iletilmiştir.  

Birlik-Oda ilişkilerinin önemli bir unsuru olan mali konulardaki Oda 
yükümlülüğümüz de zamanında, düzenli, eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 43. Genel Kurul Duyurusu  

 

TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu 29-31 Mayıs 2014 tarihlerinde 

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi`nde, seçimler 1 Haziran 2014 tarihinde 

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi`nde yapılacaktır. Genel Kurul gündemine 

haberin devamından ulaşabilirsiniz. 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

43. Olağan Genel Kurul Gündemi 
29, 30, 31Mayıs, 1 Haziran 2014 

  

Gündem 
1. Açılış ve Divan Seçimleri, 

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi, 

3. Gündemin Karara Bağlanması, 

4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması, 

5. Konukların Konuşmaları, 

6. Komisyonların Seçimi, 

-Yönetmelikler Komisyonu 

-Kararlar Komisyonu 

-Mali İşler ve Bütçe Komisyonu 
-Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu 

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma 

Raporlarının Okunması, Görüşülmesi, 

8. 42. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması, 

9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, 

10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının 

Açıklanması, 

11. Dilek ve Öneriler 

12. Seçimler 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 43. Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs-1 
Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurulda Soma’da 301 
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madencinin ölümüne yol açan katliam, Gezi direnişinin yıldönümü ve AKP’nin 

baskıcı politikalarına karşı birlikte mücadele çağrısı öne çıktı. 

  
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 29 Mayıs-1 Haziran 2014 

tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu sonucunda seçilen 

Yönetim Kurulu, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk toplantısında görev 
dağılımı yaparak Yürütme Kurulunu belirledi. Kurulda odamız temsilcisi Sn. Ekrem 

Poyraz’da yer almış olup  kendisine başarılar dileriz. 

 

TMMOB Yürütme Kurulu şöyle oluştu: 

 Başkan Mehmet Soğancı (Makina Mühendisleri Odası) 

II. Başkan Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası) 

Sayman Bahattin Şahin (Mimarlar Odası) 

Üye Ekrem Poyraz (Fizik Mühendisleri Odası) 

Üye Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası) 

Üye Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası) 

Üye Mehmet Torun (Maden Mühendisleri Odası) 

 

5.1 TMMOB Oda Başkanları Başkanları Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi 
 

TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı oda yöneticileri TMMOB yasası ve torba 

yasalarla ilgili olarak muhalefet partilerinin mühendis, mimar ve şehir plancısı 

vekilleriyle TBMM’de kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda vekillere 

yasalarla ilgili bilgi verilirken, sonrasında TBMM basın bürosunda bir açıklama 

yapıldı. 

 

http://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/tmmob1.jpg
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5.2 TMMOB YK-Oda Başkanları Toplantısı Yapıldı 
 

Dönem içerisinde mesleğimiz ve ülkemizde gelişen meslek alanlarımızla ilgili 

gelişmelere pareler olarak zaman zaman Oda başkanları toplantıları yapıldı. TMMOB 

Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları toplantısı yapıldı.  

 

-TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısı 18 Haziran 2014 

tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi Sosyal Tesisi`nde gerçekleştirildi. 

Toplantıda TMMOB 43. Dönem Çalışma Programı`na ilişkin görüş alışverişinde 

bulunuldu.  

 

 
 

-TMMOB Yönetim Kurulu ile oda başkanları, oda üyelik ve YÖK denklik belgeleri 
üzerine görüş alışverişinde bulunmak üzere 8 Ağustos 2014 Cuma günü TMMOB 

Makina MO. Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. –  
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-TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları toplantısı 9 Aralık 2014 tarihinde 

yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası'ndaki 

değişiklikleri de içeren torba yasanın ağırlıklı gündem maddesini oluşturduğu 

toplantıda yürütülecek mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu 

 

 
 

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak toplantısı 5 Mayıs 2015 tarihinde 

Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi 

Toplantıda; TMMOB Seçim Bildirgesi 2015, TMMOB Yasası değişikliğindeki 

durum, Soma- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği etkinlikleri, TMMOB etkinlikleri, kent 

sempozyumları, yerel kadın kurultayları, asgari ücret çalışmaları, Kobane inşa süreci 

çalışmaları, yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanması, nakit aktarım durumu 

konularında bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu 

 

-TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları 14 Ocak 2015 tarihinde TMMOB 
Yasası ve torba yasalar gündemiyle toplandı okunmasıyla sona erdi. 
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-TMMOB Yönetim Kurulu, 10 Ekim Ankara katliamı sonrası durum değerlendirmesi 

için Oda başkanları ile bir araya geldi.  

 

 

5.3  TMMOB Oda Sekreterleri Toplantısı Yapıldı 

 

Dönem içerisinde TMMOB’ye bağlı odaların sekreter üyeleri farklı tarihlerde, 

TMMOB Yönetim Kurulunun belirlediği gündem ile toplantılar yapmıştır. Odamız 

Yazman üyesi Sn. Casim AĞCA toplantılara katılarak Odamızın görüş ve önerilerini 

paylaşmıştır. 
 

 
 

5.4  TMMOB Danışma Kurulu Toplantıları 
 

43. Dönem Danışma Kurulları TMMOB Yönetimi Kurulunun belirlediği tarih ve 

gündemler ile dört toplantı gerçekleştirilmiştir. Odamız TMMOB Delegeleri bu 

toplantılara katılım sağlamaya çalışmıştır.  
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- TMMOB 43. Dönem 2. Danışma Kurulu toplantısı 14 Mart 2015 Cumartesi günü 

Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapıldı.  

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin 

çalışmaları ve TMMOB Yasası değişikliğine karşı yürütülen mücadele ile 

bilgilendirmesi ve TMMOB Seçim Bildirgesi’nin özet bir sunumuyla başlayan 

toplantıda söz alanlar TMMOB Yasası kampanyası, ülke gündemi ve genel 

seçimler üzerine değerlendirmede bulundu. 

 

- TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 12 Eylül 2015 tarihinde İMO 

Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı.  

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin 6 aylık 
çalışmalarıyla ilgili verdiği bilgi ve Türkiye gündemi üzerine değerlendirme 

konuşması ile başlayan toplantıda sırasıyla deleğeler gündem ile ilgili görüş ve 

önerilerini paylaştılar. 

 

TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞIN 14 ŞUBAT 

2015 TARİHİNDE ANKARA’DA OLAĞANÜSTÜ GENEL 

KURUL YAPILDI 
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Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar, şehir plancılarıyla 

toplanan TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda direniş ve mücadelenin 

büyütülmesi vurgusu öne çıktı. 

 

TMMOB Yasası değişikliğine karşı Türkiye’nin farklı bölgelerinde 8 koldan 

"Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta yolan 

çıkan yürüyüş kolları, 14 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da buluştu. 

 

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda toplanan ve sokağa taşan 
Genel Kurul heyecanı, 3 binden fazla kişiden oluşan kortejin Kızılay Güvenpark’a 

yürüyüşü ve burada okunan sonuç bildirisiyle sona erdi. 

 

 

 

 

5.6 TMMOB Çalışma Grupları 
 

43. Dönem TMMOB Çalışma Programında belirtilen ve oluşturulan pek çok 

çalışma gruplarına katılım sağlanmaya çalışılmıştır. Bu gruplarda çalışmak isteyen  

üyelerimize mesaj ile duyuru yapılmış ve aşağıda belirtilen çalışma gruplarında 

üyelerimiz yer almışlardır. 

 

Bilirkişi Çalışma Grubu 

 

Söz konusu çalışma grubuna FMO adına Sn. Casim AĞCA katılım 

sağlamışlardır.  

 
 

Enerji Çalışma Grubu 

 

Dönem içerisinde odalardan gelen temsilciler ile oluşturulan komisyonda, 

odamızı genelde toplantılara Dr. Abdullah ZARARSIZ katılım sağlamışlardır.  

 

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu  

 

TMMOB’nin her dönem oluşturduğu ve pek çok odanın üye verdiği 

komisyon bu dönem de önemli çalışmalar yapmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına 

istinaden dönem içerisinde bakanlık tarafından hazırlanan 11 yönetmelik taslağına 
odamız tarafından hazırlanan görüş ve öneriler TMMOB’ye iletilmiştir. Komisyon 

başkanlığını A sınıf İş Güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi Sn. Selim ARUN (A. Sınıfı 

Uzman) yapmıştır. Ayrıca Nurhak TATAR (B sınıf uzman) ve üyelerimizden Doç. 

Dr. Akil Birkan SELÇUK’da (A sınıf uzman) katkı koymuşlardır.    
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Çevre Politikaları Çalışma Grubu  

 

Dönem içerisinde yapılan toplantılara Odamızı temsilen Sn. Murat ACAR 

katılım sağlanmış ve Çevre ve Orman Bakanlığının mevzuat düzenlemelerine görüşler 

hazırlanmış ve bakanlığa iletilmiştir. 

 

 

Kadın Çalışma Grubu  

 
Hemen hemen tüm odaların komisyona üye vererek desteklediği çalışma 

grubu, dönem içerisinde yoğun bir çalışma içerisinde olmuş ve  15 ilde 

gerçekleştirilen çalıştaylar sonucu 14 -15/11/2015 tarihinde İzmir’de  “IV. Kadın 

Kurultayı’nı” gerçekleştirmiştir.  

Ankara’da ki toplantılara üyemiz Sn. Sema PİR katılmış ve Kurultayın 

Düzenleme Kurulunda görev almıştır.  

 

 

Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu  

 

Dönem içerisinde TMMOB ve Odaların saymanları ve Odaların mali işler ile 

ilgili personellerin katıldığı toplantılarda, Oda Denetleme Kurularının Denetleme ile 
ilgili usul ve esaslar üzerinde çalışmalar yapılmış ve tüm odaların aynı denetim 

prosedüründen geçmeleri için çalışmalar yapılmıştır. Toplantılara Sayman üyemiz Sn. 

Sinan ÖZGÜR katılmıştır.   
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5.7. TMMOB Basın Açıklamaları 
 

43. dönem TMMOB yönetim kurulu dönem içerisinde farklı konularda kamu 

ve meslek alanlarının yararı noktasından 120 adet basın açıklaması yapmıştır. Basın 
açıklamalarına ulaşabilmek için; http://www.tmmob.org.tr/basin-aciklamalari  

 

 

 
 

10 EKİM 2015 Katliamı üzerine ortak basın açıklama 

YASTAYIZ, İSYANDAYIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ! 

 
16.10.2015 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Özden Şener, 10 Ekim 
Ankara katliamı üzerine 16 Ekim 2015 Cuma günü TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi. 

YASTAYIZ, İSYANDAYIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ! 
Bizler emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizin içine sürüklendiği kaotik ve militarist ortama 
dur demek istedik. Ülkemizin başkentinde gür bir barış sesi haykırmak istedik. 
Bizler emek meslek örgütleri olarak, ülkemizdeki savaş iklimini ve ortamını dağıtmak, kendi 
var oluş ortamımızı korumak, emeğin haklarıyla barış arasındaki dolaysız irtibatı kurmak üzere 
bir miting çağrısı yaptık. 

Başka ne yapabilirdik ki? 
Yangın yerine dönen ülkemizi dıştan seyretmemiz beklenemezdi elbette. 
Bir sorumluluk üstlendik. 
Ankara’da gür bir barış sesi çıkacak iken bu iradeye bomba konuldu. 
10 Ekim 2015’te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamı başkent Ankara’da 
gerçekleştirildi. 
Dört emek ve meslek örgütünün çağrısıyla düzenlenen Emek-Barış-Demokrasi mitingine 
yönelik bombalı saldırıda çok sayıda arkadaşımızı, kardeşimizi, canımızı, dostumuzu, 

http://www.tmmob.org.tr/basin-aciklamalari
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sevdiklerimizi yitirdik.  Eşimizi, kızımızı, oğlumuzu, yitirdik. Onlarca arkadaşımızın da 
hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Yüreğimiz yanıyor. 
Olayın üzerinden 6 gün geçmesine karşın Başbakanlık kayıplarımızın adlarını 

açıklayamamıştır. Hükümeti bu skandala son vermeye ve bir an önce katliamda yaşamını 
yitirenlerin tümünün adlarını kamuoyuna açıklamaya çağırıyoruz. 
Öncelikle tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna bir konuyu hatırlatmak istiyoruz. 100 
civarında insanımızı, katillerin Ankara’da rastgele seçtikleri bir alanda yitirmedik. O 
insanlarımızı “Emek-Barış-Demokrasi” mitingi için buluştukları bir alanda gerçekleşen 
saldırıda yitirdik. 

Saldırganların hedefi oldukça açıktır: Hedef emektir. Hedef barıştır. Hedef 

demokrasidir! 
Saraylarını, saltanatlarını kurtarmak için Türkiye’yi kanlı bir sürecin içine çekenlere karşı 
ülkenin dört bir yanından gelen Türküyle Kürdüyle, Alevisiyle Sünnisiyle, kadınıyla erkeğiyle, 
genciyle yaşlısıyla on binlerin buluştuğu, kucaklaştığı, aynı halaya aynı horona durarak “Emek-
Barış-Demokrasi” dediği bu alanın ismi bizim için artık “Emek-Barış-Demokrasi” 

meydanıdır! 
Bilindiği gibi miting DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenmiştir. 

 Bu dört emek ve meslek örgütü güvencesiz, kölece, ölümüne çalıştırmaya karşı 
mücadelenin örgütüdür. 

 Bu dört emek ve meslek örgütü, emeği köleleştirirken doğayı, kentleri yağmalayan 
sermayeye karşı mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 Bu dört emek ve meslek örgütü ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, düşmanlığa 
karşı kardeşliği, her türlü ayrımcılığa karşı eşitliği savunan, saflarında ırk-mezhep-
cinsiyet temelli ayrımcılığa asla izin vermeyen ilkelere sahiptir. 

 Bu dört emek ve meslek örgütü, kuruluşlarından bugüne toplumsal 
sorumluluklarından kaçmamış, milyonlara kölelik, ölüm, yağma ve talandan başka 
hiçbir şey vaat etmeyen baskıcı düzenin karşısında diz çökmemiştir.  İşte bunun için 

saldırganların, katliamcıların hedefindedir. 
Soruyoruz, bu ülkede barış sesinin daha gür, daha çoğalan, daha yankılanan bir biçimde 
çıkmasından “KİM” rahatsız olabilir? Fail mi arıyoruz? Kim saldırdı bize, fail kim? Onu mu 
arıyoruz? Fail bellidir. Failin kim olduğu sadece Türkiye’nin değil, dünya halklarının da 

malumudur! Katliamda kullanılan canilerin kimliklerinin ortaya çıkması ise, işte bu malumun 
ilanıdır! 
Biz, savaşın ortasında barış diyen bir taraf olarak inisiyatif üslendik. Böyle davrandığımız için 
bize bir bedel ödetildi. 

Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz. 
10 Ekim 2015 Cumartesi günü 10:04’ten sonra, tesadüfen nefes aldığımız her dakika bu 

ülkeyi yönetenlerin nasıl bir ülke vaat ettiklerini apaçık göstermektedir. 

 Bombalar patlamadan önce toplanma noktasında neredeyse tek bir polis bile yokken, 
patlamanın ardından onlarca polis, TOMA eşliğinde ortaya çıkmış, birçok yaralının 

son nefesi atılan gaz bombaları olmuştur. Yaralılara ilk yardım müdahaleleri gaz 
bombalarıyla engellenmiştir. 

 Ambulanslar çok geç gelmiştir. 

 Kan anonsu yapanlardan yaralı taşıyanlara kadar herkes hedef gösterilmiştir. 

 Yine patlamadan hemen sonra iktidarın havuz medyası ve Ak-Troller hep birlikte ve 
neredeyse aynı cümlelerle büyük bir dezenformasyon ve karalama kampanyası 
başlatmıştır. Bu kampanya çerçevesinde örgütlerimiz ve yöneticilerimiz iktidar 
sözcüleri, milletvekilleri, havuz medyası ve sosyal medya trolleri tarafından gayet 
organize biçimde hedef gösterilmiş, saldırı, ilgisiz olduğu açık olan örgütlerle 
ilişkilendirilerek hedef saptırılmış, halay çeken gençler “bomba şifrecisi” ilan 
edilmiş, neredeyse ölenlerin suçlandığı bir söylem yaygınlaştırılmıştır. 
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 Ülkede yürütmenin başında olan Başbakan’ın açıklamaları, bu ülkede 80 milyon 
yurttaşın güvenliğinin kimlerin elinde olduğunun ibret verici örnekleri olarak 
hafızalardan silinmeyecektir. Bu ülkenin Başbakanı Suruç’ta kendini patlatan canlı 
bombanın ismini vererek “adalete teslim edildiğini” iddia edebilmiştir. Bu ülkenin 

Başbakanı “Canlı bomba listesi elimizde ama eylem yapmadan 

tutuklayamıyoruz” diyebilmiştir. Yas ve anma törenlerimize katılan arkadaşlarımız, 
“makul şüpheli” olarak “önleyici gözaltı” adı altında polisin hedefindeyken canlı 
bombaların pimi çekmeden tutuklanmamasının itirafı ibret vericidir. Açıklamadan 
anlaşıldığına göre Türkiye’de şu anda kimliği ve yeri belli olan ancak 
hükümetin “yakalamadığı” canlı bombalar vardır. Bu bir skandaldır ve yasadışı 
siyasi bir tutumdur. Bu tutum bütün muhaliflere açık bir tehdittir. 

 Başbakan ve İçişleri Bakanı şu sorularımıza yanıt vermelidir: Emek, Barış ve 
Demokrasi mitingimize “bombalı saldırı yapılacağı”ihbarının 3 gün önceden 

geldiği haberleri doğru mudur? Bu katliamda kullanılan kişilerin kimlikleri de 
haberlerde iddia edildiği gibi ihbar edilmiş midir? Böylesine ciddi bir ihbar neden 
Tertip Komitesi’yle paylaşılmamıştır? Başta 1 Mayıs olmak üzere yaptığımız birçok 
eylemi, “ihbarlar yapıldığı” gerekçe göstererek yasaklayanlar, bu kanlı saldırıya karşı 
neden en küçük bir önlem almamışlardır? 

 Yasımız neredeyse yasaklanmıştır. Cenazelerimiz verilmemiş, Olay yerine karanfil 
koymamızdan, çeşitli anmalara kadar birçok etkinliğimiz polis engeliyle 
karşılaşmıştır. Cenazelere soruşturma açılmış, “Yastayız, isyandayız!” diyerek iş 
bırakan emekçilere yönelik baskılar artmıştır. 

 İlk andan itibaren sosyal medyaya ve daha sonra da medyaya sansür başlatılmıştır. 

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar gerçeklerin üstü örtülemedi, örtülemeyecek! 
Biz bıkmadan, usanmadan tüm ülkeye gerçekleri anlatacağız! Başbakan’ın aslında 
“yakalamama” konusunda doğru söylediğini, Ankara katliamındaki bombacıların da isimlerinin 
tespit edilmesine rağmen yakalanmadığını anlatacağız. Gazetelerin haberlerinde ve siyasi 
partilerin raporlarında dahi ismi geçen kişilerin MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü de dahil 
birçok devlet kurumuna çok yakın bir mesafede bu korkunç katliamı gerçekleştirdiklerini 
herkes bilecek! Reyhanlı, Roboski, Diyarbakır ve Suruç katliamları örtbas edildiği için bu 
katliamın yaşandığını her yerde anlatacağız! Ankara Katliamı’nda adı geçenlerin Suruç 

Katliamı ile bağlantılarını hatırlatıp, Suruç ile ilgili Meclis araştırmasını reddedenleri her 
platformda teşhir edeceğiz! 
10 Ekim katliamının üzerinin örtülmesine, Ankara’nın kirli, karanlık dehlizlerine 
hapsedilmesine izin vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, emek, barış ve demokrasi 
mücadelemizden geri adım atmayacağız. 
Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, tüm dost kurumlarla beraber arkadaşlarımızın anısını 
ve mücadelesini yaşatmak için her zaman bir arada olacağız, her zaman omuz omuza olacağız! 

Ankara Katliamı’nda kaybettiğimiz insanlarımızı, katledilişlerinin 7. gününde anmak 

için 17 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 10:04’te bütün illerde anmalar gerçekleştireceğiz. 
Buradan bir kez daha tüm halkımıza sesleniyoruz! Bu iktidar bu ülkeye sadece savaş, ölüm, 
baskı, zulüm vaat ediyor! Bu gidişe dur demek sizlerin elindedir! 

Yastayız, isyandayız, unutturmayacağız!  

 

TMMOB, TTB, KESK, DİSK 

 

 

 

 



TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 29. Dönem Çalışma Raporu 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM - 6 

 

 

 

FMO 29. DÖNEM MALİ 

RAPORU 

 

 

29. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

2014 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 29. Dönem Çalışma Raporu 

 

6. FMO-29. DÖNEM MALİ RAPORU 
 

Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 29. Olağan Genel 

Kurulumuzda kabul edilen 2014 ve 2015 yıllarına ait tahmini bütçelerinin 
uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz iki yıllık dönem 

içerisinde bütçelerin gerçekleşmesi için üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir.  

 

29. Dönemde Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliğinde belirtildiği 

üzere, düzenli olarak Oda Denetleme Kurulunu her 3 aylık dönemlerde toplantıya 

çağırmış ve yapılan denetimlerde Yönetim Kurulunun hesap, gelir ve giderleri ile 

banka ve kasa kayıtlarını düzenli olarak işlediği tespit edilmiştir.  

 

Odamız, daha önceki dönemlerde olduğu gibi 29. Dönemde de tüm mali 

işlemlerini, TMMOB’nin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, serbest muhasebeci 

mali müşavirden ve ayrıca da bağımsız denetçiden hizmet alarak profesyonel olarak 

gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, Odamız banka hesapları ve Genel Merkez kasa 
gelir-gider belgeleri esas alınarak mali müşavir tarafından tutulan kayıtlar neticesinde 

aylık, üç aylık ve yıllık mizanlar oluşturulmuş ve Oda Denetim Kurulumuza 

sunulmuştur.  

 

Oğuz PERVAN, Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ ve İbrahim KAYHAN’dan 

oluşan 29. Dönem Denetleme Kurulu, dönem içerisinde Yönetim Kurulu çalışmalarını 

ve Odamızın mali durumunu üçer aylık periyotlarla denetlemiş ve düzenledikleri 

Denetleme Kurulu Raporları ve Tutanaklar TMMOB’ye düzenli olarak 

gönderilmiştir. 

 

29. Dönemde, Oda Genel Merkezimizin yanı sıra İstanbul Şubemiz de düzenli 
olarak Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edilerek Şube 

Yönetim Kurulunun çalışmalarına ve mali durumuna ilişkin rutin denetimler ve 

incelemeler gerçekleştirilmiştir.  
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Şube Denetimleri: 
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2014-2015 YILLARINA AİT TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER 

BÜTÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

 

2014 yılına ait tahmini ve gerçekleşen gelir bütçesinin karşılaştırılmasına 

ilişkin rakamlar Tablo-1’de verilmektedir.  

 

Odamız 2014 yılında tahmin ettiği 438.055,61 TL gelire karşılık 652.803,68 

TL gelir elde ederek, gelir kalemini %1,49 oranında gerçekleştirmiştir. Odamız 

gelirleri arasında Belge Gelirleri (KUB belgesi, SMM belgesi, diğer belgeler) %45,7 
ve Hizmet Gelirleri (kurs gelirleri) %36,2 olmak üzere Odamızın toplam gelirinin 

%82’sını oluşturmaktadır. Odamızın gelirleri arasında önemli bir diğer kalem de faiz 

gelirleridir.  

 

Odamız 2015 yılında tahmin ettiği 468.719,50 TL gelire karşılık 571.040,72 

TL gelir elde ederek, gelir kalemini %1,22 oranında gerçekleştirmiştir. 2015 yılındaki 

Odamız gelirlerinin en yüksek kalemi yine yukarıda açıklandığı şekilde Belge 

Gelirleri ile Hizmet Gelirleridir. 

 

2015 yılına ait tahmini ve gerçekleşen gelir bütçesine ait rakamlar Çizelge -

2’de verilmektedir.  

 
 

ÇİZELGE -1 : 2014 DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ 

Hesap 

Kodu 
Açıklama 

2014  

Tahmini 

2014  

Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı 

 (%) 

600 Gelirler 438.055,61 652.803,68 1,49 

60001 Üye Kayıt Gelirleri 14.960,41 63.372,00 4,24 

60002 Belge Gelirleri 222.507,30 297.855,93 1,34 

60003 Hizmet Gelirleri 176.244,24 236.657,16 1,34 

60004 Yayın Gelirleri 8.324,60 14.580,00 1,75 

6000501 İstanbul Şube Gelirleri 224,70 260,00 1,16 

60006 Faiz Gelirleri 13.549,89 38.033,02 2,81 

60007 Diğer Gelirler 2.244,47 2.045,57 0,91 
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ÇİZELGE -2 : 2015 DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ 

Hesap 

Kodu 
Açıklama 

2015 

Tahmini 

2015 

Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

600 Gelirler 468.719,50 571.040,72 1,22 

60001 Üye Kayıt Gelirleri 16.007,64 17.109,00 1,07 

60002 Belge Gelirleri 238.082,81 299.094,00 1,26 

60003 Hizmet Gelirleri 188.581,33 185.062,59 0,98 

60004 Yayın Gelirleri 8.907,32 19.400,00 2,18 

6000501 İstanbul Şube Gelirleri 240,43 3.050,00 12,69 

60006 Faiz Gelirleri 14.498,38 47.325,04 3,26 

60007 Diğer Gelirler 2.401,59 0,09 0,00 

 

 
2014 ve 2015 yıllarına ait tahmini ve gerçekleşen gider bütçesine ait rakamlar 

Çizelge 3 ve Çizelge 4’te verilmektedir. 

 

2014 yılında tahmin edilen gider bütçesi toplamı 406.842,53 TL iken 

gerçekleşen gider bütçesi toplamı 466.743,70 olarak %1,15 oranında gerçekleşmiştir. 

Odamızın gider kalemlerinden en büyük olanını 214.537,46 TL ile Hizmet Giderleri 

oluşturmaktadır. Bu gider kaleminin içinde kurs giderleri ve KUB giderleri yer 

almaktadır. 2014 yılına ait gider bütçesi, artan gelir bütçesine bağlı olarak tahmin 

edilen rakamdan daha yüksek bir rakam olarak çıkmıştır. Bunun sebebinin ise Odamız 

bünyesinde meslek grubumuza yönelik olarak yapılan faaliyetlerin fazla olmasından 

ve bu faaliyetlerde Odamızın kar amacı güden ticari bir kuruluş gibi yaklaşım 
göstermeyip gerekli yerlerde sahip olduğu bütçeyi kullanmasından dolayı olduğunu 

söylemek daha doğru olacaktır.  

 

2015 yılında tahmin edilen gider bütçesi toplamı 435.321,50 TL iken 

gerçekleşen gider bütçesi toplamı 472.098,73 olarak %1,08 oranında gerçekleşmiştir. 

Gider kalemlerinden en büyük miktarı ise yukarıda açıkladığı üzere 199.977,62 TL 

ile Hizmet Giderleri oluşturmaktadır. 
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ÇİZELGE -3 : 2014 DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİ 

Hesap 

Kodu 
Açıklama 2014 Tahmini 

2014 

Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

770 Genel Yönetim Gideri 406.842,53 466.743,70 1,15 

77001 Yönetim Gideri 80.250,86 59.186,61 0,74 

77002 Personel Gideri 41.292,70 54.623,54 1,32 

77003 
Dışarıdan Sağlanan Hizmet 

Alım Giderleri 
52.623,70 77.908,07 1,48 

77004 Hizmet Giderleri 176.538,80 214.537,46 1,22 

77005 Büro Giderleri 30.649,49 33.305,54 1,09 

7700601 İstanbul Şube Giderleri 176,28 18.635,43 105,71 

77007 Finansman Giderleri 2.109,59 2.077,05 0,98 

77008 TMMOB Hissesi 23.201,11 6.470,00 0,28 

 

ÇİZELGE -4 : 2015 DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİ 

Hesap 

Kodu 
Açıklama 

2015 

Tahmini 

2015 

Gerçekleşen 

Gerçekleşm

e 

Oranı (%) 

770 Genel Yönetim Gideri 435.321,50 472.098,73 1,08 

77001 Yönetim Gideri 85.868,42 40.726,69 0,47 

77002 Personel Gideri 44.183,19 79.451,50 1,80 

77003 
Dışarıdan Sağlanan 

Hizmet Alım Giderleri 
56.307,36 81.116,71 1,44 

77004 Hizmet Giderleri 188.896,51 199.977,62 1,06 

77005 Büro Giderleri 32.794,95 30.355,15 0,93 

7700601 İstanbul Şube Giderleri 188,62 28.447,70 150,82 

77007 Finansman Giderleri 2.257,26 3.523,36 1,56 

77008 TMMOB Hissesi 24.825,19 8.500,00 0,34 
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30. DÖNEM İÇİN TAHMİNİ GELİR – GİDER BÜTÇELERİ (2016-2017 

YILLARI) 

 

2016 ve 2017 yılları için tahmini gelir-gider bütçeleri hazırlanırken belli bir 

yüzde oran eklenerek tahmini rakamlar belirtmek yoluna gidilmemiştir. 30. Dönem 

tahmini bütçelerinin hazırlanmasında, Odamızın bu dönemde yapacağı faaliyetler, bu 

dönem içerisinde bu faaliyetlerden elde edilebilecek olan gelirler ve bu faaliyetler 

yapılırken oluşacak olan giderler tek tek değerlendirilerek ortaya çıkan tahmini 

rakamlar kullanılmıştır. 
Aslında bu tahminlerin iyimser olduğunu belirtmek gerekmektedir. Örneğin; 

radyasyondan korunma konusunda kurs veren  kuruluşların artmış olması ve kurslara 

olan talebin bu dönemde azalmış olması dolayısıyla, hizmet gelirleri içerisinde yer 

alan kurs gelirlerindeki ve dolayısıyla giderlerindeki rakamlar geçen senelere göre 

daha düşük tutulmuştur.   

Buna rağmen, 2016 ve 2017 yılında gelirlerin beklenen şekilde artmaması 

veya tahmin edilen rakamlara ulaşmaması durumunda özellikle personel ve genel 

yönetim giderlerinin çok fazla azaltılması mümkün olmayacağından dolayı, tahmini 

bütçelerin gerçekleşmesinde aksamaların yaşanması olasıdır. Yeni oluşacak olan 

Yönetim Kurulu’nun bu konuda dikkatli olacağını umarız.  

2016 ve 2017 yıllarına ait tahmini gelir-gider bütçeleri Tablo-5 ve Tablo-6 

da verilmektedir. Denk Bütçe sistemine göre gelir ve gider kalemleri eşit (denk) 
olacak şekilde hazırlanmıştır. 

 

TABLO -5: 2016 VE 2017 YILLARINA AİT TAHMİNİ GELİR BÜTÇELERİ 

Hesap Kodu Açıklama 2016 2017 

600 GELİRLER 505.500 515.000 

600.01 ÜYE KAYIT GELİRLERİ 40.000 15.000 

600.02 BELGE GELİRLERİ 290.000 300.000 

600.03 HİZMET GELİRLERİ 110.000 120.000 

600.04 YAYIN GELİRLERİ 17.500 25.000 

600.05.01 İSTANBUL ŞUBE 5.500 7.000 

600.06 FAİZ GELİRLERİ 40.000 45.000 

600.07 DİĞER GELİRLER 2.500 3.000 
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TABLO -6: 2016 ve 2017 YILLARINA AİT TAHMİNİ GİDER BÜTÇELERİ 

Hesap Kodu Açıklama 2016 2017 

770 GENEL GİDER 505.500 535.000 

770.01 YÖNETİM GİDERİ 80.000 80.000 

740.01 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 85.000 100.000 

770.02 PERSONEL GİDERİ 10.000 11.500 

770.03 
DIŞARIDAN SAĞLANAN 

HİZMET ALIM GİDERLERİ 
70.000 70.000 

770.04 
HİZMET GİDERLERİ 

(Belge Giderleri ve Kurs 
Giderleri) 

180.000 190.000 

770.05 BÜRO GİDERLERİ 35.000 35.000 

770.06.01 
İSTANBUL ŞUBE 

GİDERLERİ 
33.000 35.000 

770.07 FİNANSMAN GİDERLERİ 2.500 2.500 

770.08 TMMOB HİSSESİ 10.000 11.000 

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

 

2014 yılı gelir tahminleri Odamız lehine gerçekleşmiştir. Tahmin edilen 

hemen hemen her gelir kalemi aşılmıştır. Gelir kalemleri arasında tahminlere göre  en 

yüksek gerçekleşme oranı faiz gelirleri ve üye kayıt gelirlerinde oluşmuştur. 2015 

yılında da gelir tahmin Odamız lehine gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise tahminlere 
göre  en yüksek gerçekleşme oranı İstanbul Şube gelirlerinde ve faiz gelirlerinde 

oluşmuştur.   

 

2014 ve 2015 gerçekleşen gider bütçelerinde en çok dikkat çeken 

hususlardan birisi İstanbul Şubemizin giderlerindeki artıştır. Bunun nedeni İstanbul 

Şube’ye tam zamanlı çalışan bir personel alımının gerçekleşmiş olması ve Şubemizin 

yeni yerine taşınması sonucunda kira masrafının oluşmasıdır. Ancak buna karşılık 

olarak 2014-2015 yıllarında İstanbul Şubemiz bünyesinde birçok kurs düzenlenmiştir. 

Bu kurs gelirlerinin Odamızın kurs gelirlerine önemli bir katkısı olmuştur.    

 

Odamızın 29. Dönem Yönetim Kurulu mali işler konusunda titiz bir çalışma 
göstermiş ve tüm harcamaları usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Hükümetin 

2014 ve 2015 yıllarında yaptığı bazı düzenlemeler ile TMMOB’ye bağlı pek çok oda 

maddi sıkıntı içerisine düşmüş ve gelirleri büyük oranda azalmıştır. Buna karşılık 

Odamızın gelirlerinde artış olmakta ve bu durum Yönetim Kurulunun çabaları ile 

korunmaya çalışılmaktadır. Tabii ki gelirimiz azaltabilecek uygulama ve 

düzenlemelere de maruz kalınabileceği bilinciyle  harcamalarda olabildiğince dikkatli 

ve ölçülü davranılmaktadır. .  


