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Değerli Meslektaşlarımız,

GİRİŞ

Öncelikle, Cumhuriyetimizin 93. Yılında büyük önderimiz Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmet ile anıyor
bayramımızı en içten dileklerimizle kutlamak istiyoruz.

30. sayısını hazırladığımız bir e_Bültende yine sizler ile birlikteyiz, EylülEkim döneminde FMO olarak yaptığımız etkinlikler ve faaliyetleri sizler ile
paylaşmak istedik.
Bu yıl İzmir, Dikili Bademli Tatil köyünde 25 öğrenci üyemizin katılımıyla III.
FMO GENÇ Öğrenci kampı gerçekleştirdik. Bu etkinlik ile ilgili ayrıntılı
haber ve bilgileri bültende bulabilirsiniz.
2013 ve 2015 yıllarında birinci ve ikincisini gerçekleştirdiğimiz “İş Sağlığı ve
Güvenliği Fiziksel Etkenler Sempozyumunun üçüncüsünü 4 Kasım 2016
tarihinde HİSAM ile birlikte HÜ Beytepe yerleşkesinde. “III. İş Sağlığı ve
Güvenliği Fiziksel Etkenlerde Risk Değerlendirmesi” etkinliğini
gerçekleştireceğiz. Sempozyumun programı bültende sunulmuştur.
Ayrıca Tıbbi Cihazlar Kurumu tarafından 23-26 Ağustos’ta gerçekleştirilen
Çalıştay sonucu oluşturulan Sorumlu Müdürlük, MR, US_Dopler,
İyonlaştırıcı Radyasyon Yayan Cihazlar ve Nükleer Tıp da kullanılan
Cihazların muayene, kontrol ve kalibrasyonunu yapacak uzmanların
eğitimiyle ilgili olarak müfredatlarını hazırlayacak Çalışma
Komisyonlarına Oda olarak katılım sağlanmıştır. Bu konudaki çalışmalar
devam etmektedir.

FMO Yönetim Kurulu
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FMO-Genç III. Yaz Kampını 25 Öğrencinin Katılımı ile
Gerçekleştirdik.

HABERLER

Odamız tarafından üçüncüsü düzenlenen FMO-Genç Yaz Eğitim Kampı 511 Eylül 2016 tarihleri arasında İzmir’in Dikili ilçesinde Badem Tatil
Köyü’nde düzenlendi. Kampımıza Fizik Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği ve Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 25
öğrenci, FMO yöneticileri ve atölye eğitmenleri katılımıyla gerçekleştirildi.

Kampımızın düzenlenmesi ile şu an öğrenci olan gelecekte odamız üyesi
olacak potansiyel meslektaşlarımızın TMMOB kültür ve geleneği hakkında
bilgilendirilmesi; görevlerini, yetki ve sorumluluklarını, çalışma anlayışı ve
uygulamalarını tanımaları; bir arada yaşama, çalışma kültürünü
güçlendirmek; kendi meslekleri hakkında farkındalık yaratmak; teknik ve
sosyal anlamda gelişmelerine katkı sunmak amaçlanmaktadır. Kampın birinci
günü, kamp kayıtları ve kamp alanına yerleşimin ardından kampın açılışı
gerçekleştirildi. FMO Yönetim Kurulu Yazman üye Nurhak Tatar, Yönetim
Kurulu üyesi Hasan Can Karakuş ve FMO İstanbul Şubesi eski yönetim kurulu
başkanlarından Hikmet Durukanoğlu kamp açılış konuşması ve kamp
kurallarını içeren bir konuşma yaptı.
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HABERLER

Kamp süresince yaratıcı drama, fotoğrafçılık, astronomi, ilk yardım ve
özgür yazılım konularında atölyelerimiz yapıldı. Atölye eğitmenleri ile
öğrenciler arasındaki güzel uyum genel anlamda kampın iyi dostluklar
kurularak geçmesine sebep oldu. Kamp boyunca, yaratıcı drama
atölyesinde, eğitmenimiz Öykü Ağtaş ve Emine Kuvat, katılımcıların
birbirlerini tanımasını, kaynaşmasını sağlayacak oyunlar oynattı.
Katılımcılar gruplara ayrılarak her bir gruba farklı konular dağıtıldı, bu
konular drama ile canlandırılarak katılımcıların çatışma durumundaki
sorun çözme becerileri eğlenceli bir şekilde geliştirildi. Eğitmenimizin
mesleğimize uygun hazırladığı çalışmalar ile öğrenciler farklı bakış açıları
geliştirdiler.

Fotoğrafçılık atölyesinde, eğitmenimiz Ahmet Bozkurt, fotoğrafın
gelişiminden başlayarak, fotoğraf makinesinin teknik bilgileri anlatıldı.
Fotoğrafta kompozisyon konusundan sonra herkesin kendi fotoğrafını
çekmesi ve eğitmenimize göstermesi sağlandı. Bu sayede
katılımcılarımızın çektiği çok güzel fotoğraflar oluştu. Bu fotoğrafların
öğle yemeği esnasında müzik eşliğinde gösterimi yapıldı. Astronomi
atölyesinde, eğitmenimiz Zeynep Avcı ile Stellarium programından
gezegenler, yıldız kümeleri hakkında bir eğitim düzenlendi. Bir sonraki
eğitim kamp bahçesinde lazer ile gökyüzünde yapıldı. Kamp boyunca
teleskop ile gözlemler yapıldı.
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HABERLER

İlk yardım atölyesi eğitmenimiz Merve Semercioğlu iki gün süren atölyede
ilk yardım içermesi gereken her türlü durumu önce sunum üzerinden
anlattı. İkinci gün öğrendiğimiz ilk yardım yöntemlerini öğrencilerin
katılımı ile uygulamalı olarak tekrar gösterdi. Özgür yazılım atölyesinde
eğitmenimiz Berkin Malkoç Linux ve özgür yazılım hakkında bilgiler verdi.
Kamp sonunda yapılan değerlendirme toplantısında her öğrencinin
eleştiri ve önerileri dinlenmiştir. Öğrenciler genel olarak kampta olmaktan
çok mutlu olduklarını, bu tip bir çalışmanın her yıl yapılmasını istediklerini
belirtmişlerdir. Var olan eksikliklerin ise her yıl birlikte çalışılarak
giderileceğine olan inançlarını dile getirmişlerdir.

İlk yardım atölyesi eğitmenimiz Merve Semercioğlu iki gün süren atölyede ilk
yardım içermesi gereken her türlü durumu önce sunum üzerinden anlattı.
İkinci gün öğrendiğimiz ilk yardım yöntemlerini öğrencilerin katılımı ile
uygulamalı olarak tekrar gösterdi. Özgür yazılım atölyesinde eğitmenimiz
Berkin Malkoç Linux ve özgür yazılım hakkında bilgiler verdi. Kamp sonunda
yapılan değerlendirme toplantısında her öğrencinin eleştiri ve önerileri
dinlenmiştir. Öğrenciler genel olarak kampta olmaktan çok mutlu olduklarını,
bu tip bir çalışmanın her yıl yapılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Var olan
eksikliklerin ise her yıl birlikte çalışılarak giderileceğine olan inançlarını dile
getirmişlerdir.
FMO olarak FMO-Genç Yaz Eğitim Kampının odamıza, oda-öğrenci ilişkilerine,
öğrencilerimizin sosyal-teknik gelişimlerine ve mesleki birlikteliğimize olan
katkılarının farkındayız. Bu çalışmanın önümüzdeki senelerde aksamadan
ilerlemesi için, odamız yönetimi ve öğrenciler olarak gerekli emek ve özveriyi
göstereceğimizi düşünmekteyiz. Bu kampımızda emeği geçen bütün oda
yöneticilerimize, atölye eğitmenlerimize ve katılım gösterip bizlerle olan
öğrencilerimize , ziyareti ve konuşması dolayısıyla TMMOB Yürütme Kurulu
üyesi Sn. Cengiz GÖLTAŞ teşekkür ediyoruz.
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Öğrenci Yorumları

HABERLER

Çağrı Tok-Alp Gezgin / Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği
Kampa katılmadan önce Çağrı’yla birlikte kamp hakkında olacakları
düşünürken sosyal açıdan verimli olmayacağını ve atölyelere ilgimizin çok az
olacağı kanaatindeydik fakat daha ilk günden gerek katılımcıların gerek
eğitmenlerin heyecanı ve sıcakkanlılığı bizi çok etkiledi. Gerçekten bir bilene
sormalıyız, öğrenmeliyiz dediğimiz her konunun uzmanlarının kucağına
düştük. Velhasıl kelam biz Çağrı ve Alp olmak üzere kamptan çok güzel
dostluklar, paha biçilemeyecek samimiyette anlatılan ve uygulamaya geçilen
bilim ve sanat etkinliklerini sırt çantamıza koyarak Ankara’ya döndük.

Elif Galip / Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği
Farklı öğrenciler ve farklı kültürlerin harmanladığı, konumu ile göz doldurmuş
bir kamptı. Öğrenciler gerek eğitim gerek eğlence konusunda doyuma ulaştı.
Sosyal çevre edinmek için harika bir ortamdı. Farklı kültür ve okullardan
yetişmekte olan mühendis adaylarının bu kadar renkli bir kampta kaynaşıp
FMO ailesi bünyesinde birlik olmalarına büyük katkısı olacaktır. Akşamları
geçirilen vakitler ve gün içerisindeki deniz araları eminim ki herkesin favorisi
durumundadır. Bir kere yaşadığınızda bin kere katılmak isteyeceğiniz en güzel
etkinliklerden biri FMO-Genç kampıdır.
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HABERLER

III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU, Fiziksel
Etkenlerde Risk Değerlendirmesi Sempozyumu
Odamız, Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) ile birlikte, 04 Kasım 2016 tarihinde
Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü, Mehmet Akif ERSOY salonun’da,
“III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU, Fiziksel Etkenlerde Risk
Değerlendirmesi” etkinliğini düzenleyecektir.
Mesleğimizin uzmanlık alanlarından olan iş yerlerinde; Gürültü, Titreşim,
Radyasyon (iyonlaştıran ve iyonlaştırmayan), Termal Konfor, Aydınlatma ve
Laser uygulamalarının sağlık ve güvenlik etkileri ve bunların Risk
Değerlendirmelerinin tartışılacağı bu etkinlikte, meslektaşlarımız ve bu alanda
çalışanlar ve ilgili sektörler hedef kitle olarak düşünülmüştür.
Sempozyuma katılım ücretsiz olup, kayıt için http://www.fmo.org.tr/ sayfasını
ziyaret ediniz.
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HABERLER

İSG Fiziksel Etkenlerde Risk Değerlendirmesi Sempozyum Broşürü

Toplantı
20 Ekim 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Hastanelerin
Radyoloji Birimlerinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının
Değerlendirilmesi konulu toplantıya Y.K. Başkanımız Sn. Dr. Abdullah Zararsız ve
Yazman üye Sn. Nurhak Tatar katılmışlardır. Toplantıda radyoloji birimlerinde
çalışanların durumları, yapılması gerekenler ve öneriler kapsamında tespitler
yapılmış olup oda olarak gerekli desteğin verileceğini bildirilmiştir.

2016 Fizik Nobel Ödülü
2016 Nobel Fizik ödülleri maddenin topolojik fazlarını ve faz geçişlerini
bulmaları sebebiyle David.J Thouless, F.Duncan M. Haldane ve J.Micheal
Kosterlitz arasında paylaşılmıştır. Bazı maddelerin beklenmeyen elektrik
özellikleri gibi durumlara açıklık getiren çalışma ilerde kuantum bilgisayarları
ve gelişen teknolojiye büyük imkânlar sağlayacaktır.
Kaynak ve ayrıntılı bilgi
için: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/
9
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ODALARIN DENETLENME GİRİŞİMİ
Bakanlar Kurulu kararınca alınan ve 7 Kasım 2013 tarihli 28814 sayılı, 17 Aralık 2013
tarihli 28854 sayılı Resmi Gazete ve 22 Mayıs 2014 tarihli 29007 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan kararlar doğrultusunda TMMOB’ye bağlı Odaların ilgili Bakanlık tarafından
denetlenmesi için girişimler başlamıştır.

HABERLER

Anayasa’nın 135. Maddesine göre organları kendi üyeleri tarafından seçimle göreve
gelen, kendi işlerini yerinden yönetim esaslarına göre yürüten meslek kuruluşları; “Bu
meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla
düzenlenir.” hükmüyle aynı zamanda merkezi yönetimin vesayet denetimine tabi
kılınmıştır.
Ancak, 6235 sayılı Kanuna eklenen Ek-4 maddede “İlgili Bakanlıkların bu Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca Birlik ve Oda organlarının karar ve işlemleri hakkındaki
tasarruflarına, Birliğin ve Odaların görevli organları tarafından uyulması zorunludur. İlgili
Bakanlığın tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski
kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri
Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik ve Oda organları hakkında da
yukarıdaki fıkralar (yargı kararıyla organların görevlerine son verme) hükümleri
uygulanır.” Hükmü yer almakta olup, yapılan denetimin içeriğine, kapsamına ve usulüne
ilişkin yasal bir düzenleme yapılmadan TMMOB ve Odaların DENETLENMESİ HUKUK DIŞI
VE YETKİ AŞIMIDIR.
Odamız da şeffaf bir meslek örgütü olup, gerek idari gerekse mali açıdan hem Genel
Kurul tarafından hem de seçilmiş Denetleme Kurulu tarafından muntazam
denetlenmektedir. Oda organlarının ve üyelerinin her türlü denetimine açık olan
Odamız, hukuksuzca ve yasal olarak düzenlenmeden keyfi olarak yapılacak olan
denetimlere TMMOB nin ortak kararı olarak karşı duruş sergilemektedir.

ODA DENETLEME KURULU TARAFINDAN YAPILAN
DENETİMLER
Odamızın 30. Dönem Denetleme Kurulu Üyeleri Oğuz PERVAN, Veda DUMAN
KANTARCIOĞLU ve İbrahim KAYHAN tarafından her üç ayda bir düzenli olarak denetimler
yapılmaktadır. Yeni yönetim kurulunun oluşmasını takiben, Ocak-Mart 2016, NisanHaziran 2016 ve Temmuz-Eylül 2016 dönemleri için denetimler yapılmış olup, Odamız
kasa defteri, demirbaş defteri ve karar defterlerinin düzenli olarak tutuldukları, Odamız
hesaplarının kayıt altında tutulduğu ve mali müşavirlik tarafından takip edildiği, Oda
gelir-gider makbuzlarının düzenli tutulduğu ve işlendiği, Oda yönetim kurulunun usullere
uygun olarak toplandığı ve bütün kararların karar defterine işlendiği tespit edilmiştir.
Oda denetleme kurulu tarafından her üç aylık dönemlerde FMO Ana Yönetmeliği, FMO
Mali İşler Yönetmeliği ve TMMOB Denetleme Yönetmeliği hükümleri kapsamında
denetimler yapılmaya devam edilecektir.
10
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Akustik Kursları

EĞİTİM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 08-12 Ekim 2016
2tarihinde 11 kişinin katılımıyla İstanbul şubemizde B1 Tipi Endüstriyel Gürültü
Rapor/Haritalama sertifika programı; 24-27 Eylül 2016 tarihinde 13 kişinin
katılımıyla İstanbul Şubemizde A2- Tip Mühendislik Akustiği sertifika programı
yapılmış olup kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara “Sertifika” diğer
katılımcılara ise “Katılım Belgesi” verilmiştir.
Eğitim talep olması halinde
tekrarlanacaktır.
Bilgi için: http://www.fmo.org.tr/cevresel-gurultu-akustik-kurslari/

Radyasyondan Korunma Kursları
Odamız tarafından 14-15 Ekim 2016 tarihinde 4 kişinin katılımıyla Endüstriyel
Uygulamalarda Radyasyondan Korunma Kursu, 14-15 Ekim 2016 tarihinde 5
kişinin katılımıyla Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Kursu
gerçekleştirildi. Kursa katılanlara Odamız tarafından katılım belgesi verildi.
Önümüzdeki günlerde Odamız tarafından
Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan
Korunma , Endüstriyel Radyografide
Radyasyondan Korunma ve Tanısal Radyolojide
Radyasyondan Korunma kursları
gerçekleştirilecektir.
Ayrıca bir günlük radyasyondan korunma kursları
da gerçekleştirilmektedir. Bilgi için:
http://www.fmo.org.tr/radyasyondan-korunmakurslari/

Arduıno İle Gömülü Sistem Tasarımı Eğitimi
8 -9 Ekim 2016 tarihleri arasında 9 kişinin katılımı ile Odamız Genel Merkezinde
Arduino geliştirme kartı üzerinden “Gömülü Sistem Tasarımı” eğitimi
gerçekleştirilmiştir. Benzer kurslar yapılmaya devam edilecektir.
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Adı Soyadı

YENİ ÜYELERİMİZ

Remziye Nur
2221 TARLAKAZAN

Okul

2222 Oğuz GÜRCÜOĞLU

İstanbul Teknik
Üniversitesi
İstanbul Teknik
Üniversitesi

2223 Kübra AKMAN

İstanbul Teknik
Üniversitesi

2224 Murat ÇAYDAŞİ

Bölüm

Matematik
Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Matematik
Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği

2225 İsmet DÖNMEZ

Selçuk Üniversitesi

Fizik Mühendisliği

2226 Erdem YILMAZ

Ankara Üniversitesi

Fizik Mühendisliği

2227 Gökçe OKAY

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği

2228 Sevtap KARAER

Ankara Üniversitesi

Fizik Mühendisliği

2229 Gökhan TAŞKIRAN

Ankara Üniversitesi

Fizik Mühendisliği

YENİ ÜYELERİMİZE MESLEK HAYATLARINDA
BAŞARILAR DİLERİZ.
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FEANI (European Federation of National Engineering Associations)
Genel Kurulu, 35 ulusal mühendis odaları birliğinin katılımı ile 13 Ekim
2016 tarihinde Stockholm-İsveç’te gerçekleşti.
TMMOB adına genel kurula katılan Prof. Dr.
Müfit Gülgeç tarafından birliğimizi tanıtan bir
sunum yapıldı. Sunumun ardından
TMMOB’nin FEANI’ye üyelik başvurusu
oylanarak kabul edildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin
çağrısıyla 10 Ekim 2015’te “Emek,
Barış, Demokrasi Mitingi”
için toplanılan Tren
Garı'nda gerçekleşen 101 kişinin
hayatını kaybettiği canlı bomba
saldırısının birinci yıldönümünde
dört örgüt ve 10 Ekim Barış ve
Dayanışma Derneği tarafından çeşitli
anma etkinlikleri düzenlendi.

TMMOB 44. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 24 Eylül 2016
tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı. TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açış konuşmasıyla başlayan
toplantıda, ülke gündemi ve TMMOB çalışmaları değerlendirildi.
Danışma Kurulu toplantısına 346 kişi katıldı.
Detaylı bilgi için:
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmo
b-44-donem-1-danisma-kurulutoplantisi-yapildi

13

Sayı: 30 * Eylül – Ekim *2016

FMO e-bülten ile ilgili fmo@fmo.org.tr adresine e-posta
gönderebilir, fikirlerinizi iletebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

GENEL MERKEZ
Dr. Abdullah ZARARSIZ
Y.K. Başkanı
fmo@fmo.org.tr
İSTANBUL ŞUBE
Alper MERTOĞLU
Şube Y.K.Başkanı
fmoist@fmo.org.tr
ADANA İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE
İl Temsilcisi
ufuk@cu.edu.tr
GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Necmettin YAZICI
İl Temsilcisi
yazici@gantep.edu.tr
MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ
Umut SALCAN
İl Temsilcisi
umutsalcan@gmail.com
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