
Sayın Divan 

Birliğimizin Saygıdeğer Temsilcisi, 

Değerli Meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, 

Genel Kurulumuza hoş geldiniz. 

Sizleri TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 29. Yönetim Kurulumuz ile diğer kurullarımız ve şahsım adına en içten 

duygularımla, sevgiyle, saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. 

 

Değerli meslektaşlarım; 

Odamız 29. Dönem çalışmalarını tamamlayarak, bu dönemi değerlendirip, 30. Dönem yönetimini 
belirlemek için toplanmış bulunmaktayız. 

Bilindiği üzere 29. Dönemi, TMMOB ve Odaların tarihinde acılarla anılacak bir dönem olarak hatırlanacaktır. Bu 

dönemde ülkemizi, iktidarın yanlış politikaları sonucu terörün her türlüsü ile karşı karşıya kalmış, toplum her gün şehit 

haberleri ve vatandaş ölümleriyle travma geçirir duruma düşmüştür. 

Yürütülen yanlış politikalar nedeniyle tüm komşu ülkeler ile sorun yaşayan ve Ortadoğu bataklığına saplanan bir ülke 

durumuna düşülmüştür.  

Bu süreçte TMMOB önderliğine yapılan barış çağırısı ülkemiz barışsever kamuoyunda geniş bir yankı buldu ve 10 

Ekim günü on binlerce barışsever Ankara Gar`ındaki BARIŞ ve DEMOKRASİ mitinginde barış haykırmak için bir 

araya gelirken barış karşıtlarının haince düzenledikleri iki canlı bomba eylemi ile mitingi kana bulandı. Hain saldırı 

sonucu 101 insanımız katledilmiş yüzlerce vatandaşımız yaralanmıştır. Katledilenler arasında meslektaşımız KESK 

üyesi İdil GÜNEYİ de bulunmaktadır. 
Katliamların ardı arkası kesilmemektedir.  Suruç ile başlayıp, Sultanahmet ve 29 kişinin katledildiği Ankara katliamı 

ile devam eden bu sürecin daha süreceği görülmektedir.  

 

Değerli meslektaşlarım; 

Bu dönem siyasi iktidarın saldırısına maruz kalan birliğimiz ve odalarımız önce idari ve mali denetim ile baskılanmak 

istenmiş bunu da başaramayan iktidarı torba yasa ile TMMOB Yasasını değiştirmek isteyerek toplumun tüm 

kesimlerinde olduğu gibi TMMOB`yi ve Odalarımızı da şekillendirmek istemiştir. 

TMMOB torba yasasına Karşı, Birlik Yönetim Kurulu 14 Şubat 2015 de  Olağanüstü Genel Kurul yapmak üzere kararı 

almış ve 9 Şubat 2015`te Türkiye`nin dört bir yanından 8 ana kol üzerinden başlatılan "Ülkemize, halkımıza ve 

mesleğimize sahip çıkıyoruz" yürüyüşünün başlatarak diğer illerden gelen üyelerimizle birlikte Ankara`ya gelerek 

Odalarımızla birlikte asla teslim olunmayacağı haykırılmıştır. 
Seçim sürecinde rafa kalkan torba yasa, önümüzdeki günlerde tekrar önümüze gelecektir. 

 

Değerli meslektaşlarım; 

Biz 29. Dönem Yönetim Kurulu olarak ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından yaşanan bu zorlu 

koşullardan sizlerin de desteğiyle mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda üyelerimizin hak ve çıkarlarını halkımızın 

çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki ve sosyal  gelişmelerini sağlamak, mesleki birikimlerini toplum 

yararına kullanmalarının zeminini yaratmak konusundaki çabalarımızı sürdürdük. 

Geçmiş yıllarda, Nükleer, yazılım, elektronik, iletişim konularında, meteoroloji, istatistik,  enerji olmak üzere pek çok 

alanda kamuda görev alan meslektaşlarımız, maalesef  bu günlerde bu alanlara, özellikle kamuda direk ilgili 

disiplinlerden mühendisler alınmaktadır. On olan mühendislik disiplini bu gün yüzün üzerine çıkmıştır.  

Yaptığımız çalışmalar ile KPSS sınavı ile alınacak meslektaşlarımız için başta kamu kurumlarına yazılar gönderildi ve 

meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştıkları kurumlar dönem boyunca ziyaret edildi. Fizik, Nükleer Enerji 
mühendislerinin istihdam edilmeleri konusunda taleplerimiz iletildi. Mesleğimize ve üyelerimize karşı yapılan yanlış 

ve haksız uygulamalar için hukuki süreçler başlatıldı. 

Meslek alanlarımız ile ilgili her türlü konuda görüş oluşturma, oluşan görüşleri geliştirme ve bunları kamuoyu ile 

paylaşma çalışmalarını sürdüren Odamız, Çalışma Programımızda yer alan  Sempozyumlar, Çalıştaylar düzenleyerek 

buradan çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaştık. Yaptığımız mesleki eğitimler ile üyelerimizin mesleki gelişimlerine 

katkıda bulunduk. Bu çalışmaları yerine getirirken şubemizle birlikte kararlar aldık ve birlikte ürettik. Bu nedenle tüm 

bu çalışmalarda emeği geçen şube yönetim kurullarımıza, desteklerini esirgemeyen, bilim insanlarına, uzmanlara, 

yürütme kurulu, çalışma grubu ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. 

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 yapmış demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yaparak etkinliklerini geniş kitlelere yaymıştır. Bu dönem 
Odamız Yönetim Kurulu üyesi Ekrem POYRAZ TMMOB Yürütme Kurulunda görev alması, odamızın TMMOB’de 

en iyi bir şekilde temsil etmiştir. 



 

Değerli meslektaşlarım; 

Kuruluşlarda pek çok değerli kişiler ve üyeler vardır bunlar süreç içerisinde kurumlarına yaptıkları katkı ve 

desteklerden dolayı, kurumlarıyla özdeşleşirler. TMMOB de Teoman ÖZTÜRK gibi , bizim de odamızda çok değerli 

yöneticilerimiz olmuş ve, hepsinin katkılarıyla odamız bu günlere gelmiştir. Bulundukları zaman ve şartlara göre 

değerlendirdiğimizde bu gün de aramızda olmayan değerli başkanlarımızı burada sizlerin huzurunda anmak istiyorum. 

28. Dönem aramızdan ayrılan  ve 4 dönem Y. K. Başkanlığı yapmış Sn. Mustafa GÜLENÇ’e, bu dönem aramızdan 

ayrılan bir nolu üyemiz ve birinci başkanımız Sn. Prof. Dr. Uğur BÜĞET’e, yine nu dönem aramızdan ayrılan değerli 

hocamız Prof. Dr. Demir İNAN’ı rahmetle anıyor anıları önünde saygı ile eğiliyorum.  
Değerli meslektaşlarım; 

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 ediyor, Genel Kurulumuzun ülkemize ve mesleğimize katkı koyacağı temennisiyle hepinizi saygı ile 

selamlıyor, 

 

Dr. Abdullah ZARARSIZ 
29. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

 


