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Sunuş
Değerli meslektaşlarımız,
Son beş yıldır HİSAM ile birlikte düzenlediğimiz VI. İSG Fiziksel Etkenler
Sempozyumu bu yıl «Güncel Konular» temasıyla ile Uluslararası katılımlı olarak 19
Kasım 2019 tarihinde HÜ Beytepe kampüsünde düzenlenecektir. Sempozyumumuza
tüm üyelerimiz davetlidir. Özellikle katılmak isteyen üyelerimizin Beytepe’ye giriş için
mutlaka kayıt yaptırmaları gerekmekte.
Kayıt için; https://www.fmo.org.tr/vi-isg-2019/
Öğrencilerimizin aidiyet duygularının gelişmesi ve yeni yılda yapılacak etkinlikleri
paylaşmak için 13 Ekim 2019 geniş katılımlı kahvaltılı toplantı yaptık. Toplantıda
öğrencilerimizin talepleri, odamızdan beklentileri ve yapabilecekleri katkılar konularında
görüş alışverişinde bulunuldu.
Bu dönem de eğitimlere devam edildi, D1 Temel Bina Akustiği sertifika eğitimleri
farklı illerden gelen toplu talepler değerlendirilerek önümüzdeki günlerde, Gaziantep,
Bursa , Konya ve Eskişehir'de D1 eğitimleri düzenlenecektir. İstanbul şubemiz Ekim ayı
içerisinde öğrencilere ücretsiz Linux eğitimi düzenledi ve ayrıca D1 eğitimleri de devam
etmekte.
Genel merkezimizde öğrenci ve üyelerimize Optik Sistemler Tasarımı ve
Aydınlatma kursları düzenlenecektir.

Üyelerimizin ve sevgili öğrencilerimizin katkı ve katılımlarını bekliyoruz.
Saygılarımızla.
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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Haberler
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!

Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin
simgesi olan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün en büyük eserim dediği,
Cumhuriyet`in ilan edilişinin 96. Yıldönümünü gurur ve büyük coşku içerisinde kutladık.
Bundan 96 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde ilan edilen Cumhuriyet demokrasi,
laiklik ve çağdaşlaşma yolunda en önemli bir adım olmuştur.
Cumhuriyet`in kurucu değerlerini özümsemek, laik demokratik hukuk devleti
anlayışından yana olmak, Atatürk ilke devrimlerini korumak, insan hakları ve
özgürlükleri savunmak hepimizin ortak paydası ve sorumluluğu olmalıdır.
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası olarak; Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü olan bu büyük
günde meslektaşlarımızın ve Türk Milleti`nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını vatanı için
canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz.
FMO Yönetim Kurulu
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı’na TFD Tarafından 2019 Yılı Onur Ödülü
Verildi

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah ZARARSIZ’a, Türk Fizik Derneği
tarafından fiziğe ve fizik mühendisliğine yapmış olduğu katkılardan dolayı 2019 yılı Onur
Ödülü verilmesi uygun bulunmuştur.
4 – 8 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan Bodrum’da düzenlenen “35. Uluslararası Fizik
Kongresi'nde ödülü taktim edilmiştir.
Başkanımızın bu ödül ile onurlandırılmasından dolayı TFD yönetim kuruluna teşekkür
eder çalışmalarında başarılar dileriz.
FMO Yönetim Kurulu
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VI. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FİZİKSEL ETKENLER SEMPOZYUMU

Odamız, Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (HİSAM) ile birlikte, 19 Kasım 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda, uluslararası katılımlı “VI. İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ, Fiziksel Etkenler” Sempozyumunu bu yıl «Güncel Konular» temasıyla
düzenleyecektir. Sempozyum, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
Hacettepe Üniversitesinin desteklemektedir.
Sempozyuma katılım ücretsiz olup, katılmak isteyenlerim
kampüsüne girişi için kayıt yaptırmaları zorunludur.
Kayıt için : https://www.fmo.org.tr/vi-isg-2019/
FMO Yönetim Kurulu

6

Beytepe

Sayı 47 *Eylül-Ekim 2019*

Sempozyum Programı
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ZİYARETLER
- Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah
ZARARSIZ, Hacettepe Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yıldırım
GÜRSOY’u, mühendislik fakültesi dekanı
Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU’nu , Dekan
yardımcıları Prof. Dr. Semra İDE ve Prof.
Dr. Murat KÖKSAL’ı makamında ziyaret
ederek 19 Kasım 2019 tarihinde
düzenleyeceğimiz IV. İSG Fiziksel Etkenler
sempozyumuna davet ettiler.
Ziyaret’de sempozyum Düzenleme Kurulu
Başkanlarından,
Fizik
Mühendisliği
Bölümü öğretim üyesi Sn. Şeyda
ÇOLAK’da hazır bulunmuştur.

- İSG Sempozyumu kapsamında HİSAM
Başkanı Prof. Dr. Naci YILDIZ ile İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürü Sn. Sedat
YENİDÜNYA’yı makamında ziyaret ederek
sempozyumda sunum yapmak üzere
davet edildi.
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Öğrenci üyelerimizle
buluştuk…..

kahvaltıda

Hacettepe
ve
Ankara
Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği
öğrencileriyle 13.10.2019 tarihinde 66
öğrencinin katılımı ile geleneksel FMO
Genç tanışma kahvaltısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız
Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, Yönetim
Kurulu üyeleri Sn. Hasan Can KARAKUŞ,
Sn. Dr. Çağıl KADEROĞLU ve Sn. Mehmet
BOZDOĞAN katılmıştır.
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verilip meslektaşlarımızın programlara
alınması
için
gerekli
düzenlenme
yapılması yönünde talebimiz iletildi.

Toplantı kapsamında yeni öğrenci
üyelerimiz ile tanışma, üye olmayan
bölüm öğrencileriyle iletişimin kurulması
önümüzdeki
süreçte
yapmayı
düşündüğümüz etkinlikler anlatılmış,
öğrencilerin önerileri dinlenmiştir. Ayrıca
öğrencilerin oda faaliyetlerine etkin olarak
katılım sağlamaları konularında görüş
alışverişinde bulunulmuştur.

TUSAŞ ve TÜBİTAK UZAY’a Resmi
Yazı Gönderildi
- TUŞAŞ tarafından başlatılan SKY Stajyer
Mühendislik ile ilgili olarak, programda
Fizik ve Optik&Akustik mühendislerinin
olmaması nedeniyle yapılan yanlışın
düzeltilmesi ile ilgili yazı gönderildi.
Fizik ve Optik&Akustik mühendislerinin
hizmet ve çalışma alanlarını ve SMM
yönetmeliğimizi ile ilgili açıklayıcı bilgi
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- TÜBİTAK UZAY tarafından araştırmacı
personel alımı için yapılan ilanda bazı
alanlarda Fizik mühendislerinin, hiçbir
alanda da Optik&Akustik mühendislerinin
olmaması nedeniyle kuruluşun yetkili
kişileriyle telefon görüşmesi yapılıp
eksikliğin düzeltilmesi talep edildi ve
ayrıca kuruluşa resmi yazı gönderildi.
- Aynı şekilde ASELSAN Genel Müdür
yardımcısı Prof. Dr. Mehmet ÇELİK’e
kuruluşlarında Fizik mühendislerinin az
sayıda ve Optik&Akustik mühendislerinin
ise hiç olmadığı ile ilgili durum hatırlatılıp,
bu durumun düzeltilmesi gerektiği ifade
edildi.
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Linux 101 Eğitimi

Odamızın İstanbul Şubesi tarafından FMO-Genç üyelerine 6 Ekim 2019 ve 13 Ekim
2019 tarihlerinde Linux 101 Eğitimi düzenledi.
İleri tarihlerde benzer eğitimlerin düzenlenmesine devam edilecektir.
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Duyurular
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMA ALANI ANKETİ

İstanbul Şubemiz tarafından Matematik mühendisliği ile ilgili anket
çalışması başlattı ve aşağıda sunulan metni üyeler ile paylaştılar.
Değerli Üyelerimiz,
Mezun sayısı giderek artan Matematik Mühendisliği meslek grubunun, Temel ve Alt
Uzmanlık Alanlarının Bilirkişilik listesinde yer almaması, uzmanlık alanlarının belirsiz
olması sorunlarına çözüm üretmek adına bir araştırma başlatmış bulunmaktayız. Bu
araştırma ile Matematik Mühendisi meslektaşlarımızın hem mesleki hem de çalışma
yaşamındaki konumlanışlarına yönelik bir analiz ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bu önemli
çalışmaya ortak olmanızı ve anketimize katılımınızı bekliyor, desteğiniz için
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ankete katılmak için:

https://docs.google.com/forms/d/199Cbwm01euuhQe4Yh4hRpY5LAccEskRZckBUAL6SKw/edit
Saygılarımızla,
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu
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Bina Akustik Uzmanlığı Eğitim Programı Çalışmaları
Odamızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında, D1,
Temel Bina Akustik sertifika eğitimlerine İstanbul ve Ankara’da başladı. Kurslara
önümüzdeki günlerde devam edilecektir.
Ayrıntılı Bilgi İçin:
https://www.fmo.org.tr/d-1-temel-bina-akustigi-sertifika-programi/
D1 Eğitimlerine:
12 Nisan 2018 30389 sayılı R.G. Yayınlanan BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI
KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA DÜZENLENECEK
SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMLARINA DAİR TEBLİĞ’de belirtilen aşağıdaki
şartlara haiz kişiler katılacaktır.
-Madde 5 (3.fıkra)
Madde 5 (3): Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca
fizik mühendisleri, mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi,
elektrik ve elektronik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler.
-Madde 5 (4. Fıkra)
Madde 5 (4): Üçüncü fıkrada belirtilenlerin dışındaki meslek gruplarından olup, akustik
alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına
katılabilirler.
-Madde 5 (5. Fıkra)
Madde 5 (5): Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği
konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen
meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın
sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler.
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Güncel Makale
MİKRODALGA MUTFAK FIRINLAR ZARARLI MI?
Yüksel Atakan
Dr. Radyasyon Fizikçisi-Almanya, ybatakan3@gmail.com
Sosyal medyada dolaşan bir yazıda, sözde
Hiroşima
Üniversitesi’ndeki
bir
araştırmaya
dayanılarak
Japon
hükümetinin mikrodalga fırınların insana
etkilerinin 1945’de Japonya’da atılan
atom bombalarının insanda kanser yapma
etkisinden çok daha fazla olduğu
gerekçesiyle 2019 yılı sonuna kadar
yasaklanacağı ve buna uymayanların 5-15
yıl arasında cezalandırılacağı yer alınca
birçok kişinin buna inandığı söyleniyor.
Sonradan bu yazının asılsız olduğu, Japon
hükümetinin böyle bir karar almadığı,
açıklandı ama mikrodalga fırınlarla ilgili
kafalarda sorular oluştu ve hatta bize de
sorular gelmeye başladı. Bu nedenle biz
bu
yazımızda
bu
konuyu
biraz
ayrıntılarıyla
açıklamaya
çalışacağız.
Ancak
her
şeyden
önce
şunu
açıklamalıyız:
Mutfak
fırınlarında
kullanılan mikrodalgalar frekansındaki
Elektro Manyetik (EM) radyasyonun,
radyoaktif maddelerden yayınlanan çok
daha girici alfa, beta ve gama iyonlayıcı
radyasyonlarıyla bir ilgisi bulunmuyor. Bu
nedenle
bunlar
birbirlerine
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karıştırılmamalı. Fırınlardaki besinlerin
radyoaktif olmaları ya da radyasyon
yaymaları da söz konusu değil (Ayrıntılı
bilgiler için bkz./6/). Mikrodalga fırınlar ilk
kez nasıl ortaya çıktı? Mikrodalgaların
besinleri çabuk ısıtma ve pişirme özelliğini
ilk kez ABD’li Percy Spencer 1940’lı
yıllarda, radar sistemleri için vakum
tüpleriyle mikrodalga üretirken, cebindeki
çikolatanın
eridiğini
gördüğünde,
rastgele, buluyor. İlk okuldan diploma
almadan 12 yaşında ayrılarak çalışmaya
başlayan, kendi kendini yetiştiren ve
meslek yaşamında 150 patent alan
Spencer, daha sonra çeşitli besinleri
mikrodalgalara tutarak deneyler yapıyor.
Sonunda, aşırı büyüklükteki ilk mikrodalga
fırın 1947 yılında 5000 dolar fiyatla
piyasaya çıkıyor ve bir lokantaya konuyor.
Bugün neredeyse her evde bulunan
mikrodalga fırınların masa üstüne de
konabilen çok daha küçük modellerinin
çok daha ucuza satıldığını biliyoruz (Şekil
1).

Sayı 47 *Eylül-Ekim 2019*

Bugünkü mikrodalga mutfak fırınları
güvenli mi? İçinde su bulunan maddeler
örneğin besinler, vücut dokuları, sıvılar
mıkrodalgaların enerjilerini soğurup ısıya
dönüştürüyorlar. Bir mikrodalga fırın,
bunu üreten şirketin kullanım kılavuzuna
göre çalıştırıldığında güvenli olmakla
birlikte bazı önlemlerin alınması yararlı
olabiliyor. Fırınlarda mikrodalgalar ancak
fırının kapısı kapatılıp, şalteri çevrildiğinde
ve çalıştığı sürece ortaya çıkıyor ve
mikrodalgalar fırın içinde kalıyor. Fırının
kapısının sıkıca kapandığı kontrol edilmeli
ve kapı iç çevresinin bozuk olmamasına,
temiz olmasına da dikkat edilmelidir.
Fırının mikrodalga kaçağı, uluslararası
standartlara göre sınırlanmış olup,
genellikle çok azdır. Bununla ilgili Dünya
Sağlık Örgütü Sınır Değeri (WHO),
fırından 5 cm uzaklıkta 50 Watt/m2 dir.
Yapılan ölçümler, ortalama olarak,
fırından 50 cm uzaklıktaki değerin, 5 cm
uzağı için geçerli olan sınır değerin sadece
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%1’i kadar olduğunu gösteriyor. Buradan,
bir mikrodalga fırının, uzun süre çok
yakınında durulmadıkça, vücuda olumsuz
bir etkisi beklenmiyor. Epey eski, çok kirli
ve hasarlı bir fırının, örneğin kapağı yerine
iyice
oturmuyorsa,
kullanılmaması,
servisine bildirilerek onarılması ya da
yenilenmesi gerekir. Şekil 3’deki bir aletle,
mikrodalga fırınlar çalışırken 1-2 m
uzağında yaptığımız ölçümler yukarıdaki
sınır değerin çok altında kalındığını
göstermiştir. Fırının kapağı açıldığında EM
radyasyonun üretilip yayılması anında
kesiliyor. Bugüne kadar yapılan bilimsel
araştırmalara göre sınır değerlerin altında
kalındığında, mikrodalga fırınlardaki az
miktarlardaki kaçaklar nedeniyle insan
sağlığına olumsuz bir etki beklenmiyor. Bu
sonuç, hamileler ve küçük çocuklar için de
geçerli olmasına rağmen, koruyucu bir
önlem olarak hamilelerin ve çocukların
fırın çalışırken çok yakınında kalmamaları
öneriliyor /1/. Yeni fırınların zırhlama ve
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ilgili
güvenlik
önlemlerinin
sağlanmasından fırınları üreten şirketler.
Mikrodalga fırınlarda pişirilen besinlerin
vücudumuza zararı var mı? Bugüne kadar
yapılan bilimsel araştırmalar mikrodalga
fırınlarda ısıtılan ya da pişirilen besinlerin,
normal mutfak fırınlarındakinden daha
fazla zararlı olduğunu göstermemiştir.
Ancak, mikrodalga fırınlarda, ısı yayılması
besinlerin dış yüzeyinden iç yüzeyine
doğru ardı sıra olmadığından, mikrodalga
radyasyon besinin iç bölgelerine aniden
girip, bir bölümünü ısıtırken, besinin diğer
bazı
bölümleri
ısıtılmayabiliyor.
Buralardaki zararlı mikro organizmalar
öldürülemediğinden
mikrodalga
fırınlardaki besinler zararlı olabiliyor. Bunu
önlemek için, besinlerin pişirilirken, ara
sıra
fırının
durdurulup,
besinin
karıştırılması ya da besinlerin cinslerine
göre
ilgili
kılavuzlardaki
pişirilme
sürelerine uyularak fırında daha uzun süre
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tutulmaları öneriliyor /2/. Mikrodalgalar
içinde su olan maddelere (örneğin
besinlere) enerjilerini aktarıp bunları
ısıtırlarken, cam, seramik ve plastik
maddelerden enerjilerini pek yitirmeden
geçiyorlar, metallerden ise yansıyorlar. Bu
nedenle mikrodalga fırınlarda metal kapalı
kaplar
kullanılmamalı.
Üstü
açık
aluminyum
folyelerde
yiyecekler
ısıtılabilir. Mikrodalga fırınların endüstride,
büyük ölçeklerde, kağıt, tekstil, deri, şişe
mantarları, kurşun kalem ve çiçeklerin
kurutulması gibi daha birçok kullanım
alanları da bulunuyor. Mikrodalga fırında
besinlerin nasıl piştiğinin kısa fiziği
Aşağıdaki Şekil 4, EM radyasyonu, çeşitli
dalga boyu ve frekans aralıklarında
adlarıyla birlikte gösteriyor. Görüldüğü
gibi mikrodalgalar da güneş ışınları gibi,
EM spektrumda yer alıyorlar, sadece
dalga boyu ve frekans aralıkları farklı.
Aslında ‘mikrodalga’ adından ‘milyonda bir
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dalga’ anlamı çıkarılabilirse de böyle
olmayıp, gelişigüzel takılmış bir addır.
Mikrodalgaların frekansları çok yüksek
olup 100 Megahertz (Mega=milyar) ile 1
Terahertz
(=1000
Megahertz)
arasındadır. Dalga boyları da 30 cm ile 1
mm arasında değişiyor ve bunlar Şekil
4’den de görüldüğü gibi Radyo Dalgaları
denilen
bölgede
bulunuyorlar.

Mikrodalgalar, TV, FM radyo, cep
telefonları ve baz istasyonlarında,
radarlarda ve daha başka yerlerde de
kullanılıyor /2- 5/. Mutfak fırınları çok
çeşitli olmasına karşın bunlarda kullanılan
mikrodalgaların frekansı 2,45 Giga Hertz
(2,45 milyar Hertz) ve dalga boyları da 12
cm.

Bugünkü mikrodalga mutfak fırınları 100
ile 1300 Watt arasındaki bir elektrik güçte
çalışıyorlar. Fırında bulunan Magnetron
adındaki alette (vakum tüpü), bu gücün
bir miktarı kullanılarak, mikrodalga
frekansında EM radyasyon üretiyor (Şekil
5). Mikrodalgalar, ısıtılan bir katot
telinden
yayılan
elektronların,
magnetronda
bulunan
mıknatısların
yarattığı manyetik alanla etkileşmesi
sonucu üretiliyor (Şekil 6). Mikrodalgalar

endüksiyonla fırın içinde alternatif bir
elektrik alan yaratıyorlar. Fırına konan bir
besinin içindeki su molekülleri, bir ucu
biraz artı, diğer ucu da biraz eksi elektrik
yüklü, iki kutuplu bir pusula iğnesi gibi,
zaten
kararsız
titreşirlerken,
mikrodalgaların endüksiyonla ürettiği
değişken (alternatif) elektrik alandan
aldıkları
enerjiyle
titreşimleri
(rotasyonları) son derecede artıyor.
Moleküllerin artan aşırı hareketleriyle, ya
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da kinetik enerjileriyle, birbirleriyle
çarpışmaları ve sürtünmeleri artıyor ve
kinetik enerjinin ısı enerjisine böylece
dönüşümüyle besin ısıtılmış ya da daha
uzun süre fırında tutularak pişirilmiş
oluyor. Fırının tavanındaki, mikrodalgaları
yansıtıp dağıtan, pervane (Şekil 5) ile

yemeğin konduğu alttaki döner tabla,
mikrodalgaların besinin her yerine
ulaşarak
ısı
enerjisinin
homojen
dağılmasına yardımcı oluyor. Şekil 5:
Mikrodalga fırının çalışması Şekil 6:
Magnetron’un iç yapısı.

Sonuç Mikrodalga fırında pişirilen yemeklerde ısı yayılması homojen olmadığından,
yemeğin bazı bölümlerinde zararlı mikro organizmalar öldürülmemiş olabiliyor. Bunu
önlemek için pişirilme sırasında, karıştırılabilecek yemeklerde, fırının durdurularak,
yemeğin karıştırılması ve yemek pişirildikten sonra da bir kaç dakika beklenmesi ısının
yayılarak mikro organizmaların öldürülmesini sağlayabiliyor. Bugüne kadar yapılan
bilimsel araştırmalar, bakımlı ve kullanım kılavuzuna uyularak çalıştırılan fırınlardaki
mikrodalgaların, gerek besinlere etkileri, gerekse fırından kaçaklar sonucu vücuda
zararlı olabileceğini kanıtlamaktan uzaktır /1,2/.
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İlgili yayınlar:
/1/https://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/quellen/mikrowelle/mikrowelle.html
/2/ https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/info_microwaves/en/
/3/ https://www.livescience.com/57405-who-invented-microwave-oven.html
/4/ The mıcrowave oven power:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08327823.1987.11688024?src=recsys
/5/ The impact of microwaves:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00222739.1973.11688865
/6/ Radyasyon ve Sağlığımız? kitabı Y.Atakan, Nobel yayınları, 2014 (İyonlayıcı
radyasyonlar ve iyonlayıcı olmayan radyasyon bölümleri)
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Yapılacak Etkinlikler
Kasım – Aralık aylarında yapılması düşünülen etkinlikler.
• VI. İSG Fiziksel Etkenler Sempozyumu, 19 Kasım 2019, Beytepe – ANKARA
• HÜ Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümünde, birinci sınıf
öğrencilerine 20 Kasım 2019 tarihinde Y. K. Bşk. Dr. Abdullah ZARARSIZ’ın
mesleğimizi tanıtım söyleşisi.
• Aralık ayında üyelerimize ve öğrenci üyelere «Siber Güvenlik Farkındalığı»
söyleşisi.
• Üyemiz Namık AÇAN tarafından Kasım – Aralık ayı içerisinde Üyelere ve Öğrenci
üyelere «Optik Sistemler Tasarımı Kursu»
• Üyemiz Esra KOÇ tarafından Aralık ayı içerisinde üyelerimize ve öğrenci üyelere
«Aydınlatma Sistemleri ve Tasarım Eğitimi»
• İstanbul ve Ankara’da «D1 Temel Bina Akustik Uzmanlığı Eğitimi»
• Bursa il temsilciliğinde 10 Ekim’de Bursa bölgesinde ikamet eden üyelerimizle
tanışma toplantısı yapılması
Tarihi kesinleşmemiş etkinlikler ile ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır. FMO WEB
sayfasından da takip edilebilinir.
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Çalışma Grupları
TMMOB Çalışma Grupları faaliyetleri…
Aşağıda sunulan TMMOB Komisyon çalışmalarına Odamız tarafından görevlendirilen
ilgili üyelerimiz katılım ve katkı sağlamaktadır.
Üyelerimizin uzmanlık
beklemekteyiz.

alanlarıyla

ilgili

komisyonlara

katılım

ve

desteklerini

Katılım Sağlanan Komisyonlar:
• KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu, Dr. Çağıl
KADEROĞLU
• Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Gurubu, Dr. Abdullah
ZARARSIZ
• Kadın Komisyonu, Dr. Çağıl KADEROĞLU
• Mevzuat Komisyonu, Dr. Abdullah ZARARSIZ
• Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu, İbrahim
KAYHAN
• İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu Çalışma Grubu, S. Çetin TEKİN
• Enerji Çalışma Grubu, Burçin NEKAY
• Bilirkişi Komisyonu Çalışma Grubu: Oğuz PERVAN, Dr. Abdullah ZARARSIZ,
İbrahim KAYHAN
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Eğitim
13. Akustik Kongresi Gerçekleşti
Türk Akustik Derneği tarafından 17 -18
Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen 13.
Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, Dicle
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.

A2 Tip ve D1 Temel Bina Akustik
Uzmanlığı Eğitimleri Düzenlendi
Odamızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
yaptığı protokol kapsamında,
A-2 Tip Mühendislik Akustiği
- 07-10 Eylül 2019 7 kişi (Ankara)
D-1 Temel Bina Akustiği
13,14,15-20,21,22-27,28,29
2019 13 kişi (Ankara)

Eylül

- 25,26,27 Ekim 1-6 Kasım 2019 19 kişi
(İstanbul)
Kursları düzenledi.

Yönetim Kurulu başkanımız Dr. Abdullah
ZARARSIZ’ın katıldığı kongre iki gün
sürdü, Çevresel gürültü, Bina akustiği,
Hacim akustiği ve diğer akustik
konularında yapılan çalışmalar katılımcılar
ile paylaşıldı.
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Yeni Üyelerimiz
ADI SOYADI

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE MEZUN OLDUĞU BÖLÜM

Cemil KOCAR

Hacettepe Üniversitesi

Nükleer Enerji Mühendisliği

Akın DİNLERGÜLER

Hacettepe Üniversitesi

Fizik Mühendisliği

Haydar MUTAF

Gaziantep Üniversitesi

Fizik Mühendisliği

Nevzat Caner AYDOĞAN

Ankara Üniversitesi

Matematik Mühendisliği

Sevgi AYYILDIZ

Hacettepe Üniversitesi

Fizik Mühendisliği

Türkan DİNÇERSOY

Hacettepe Üniversitesi

Fizik Mühendisliği

YENİ ÜYEMİZE MESLEK HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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TMMOB’den Haberler
“On Birinci Kalkınma Planı (20192023)” Üzerine TMMOB Görüşü

hedeflerini belirlemesi ve bunu yazılı
olarak
parlamentodan
geçirerek
kamuoyuna açıklaması elbette çok
önemlidir. Ancak, daha da önemli olanı bu
planın
uygulanabilir
olması
ve
uygulanmasıdır.
Haberin devamı için :
https://www.tmmob.org.tr/icerik/birincikalkinma-plani-2019-2023-uzerinetmmob-gorusu

16.10.2019
2019-2023
yıllarını
kapsayan
11.
Kalkınma Planı üzerine TMMOB tarafından
hazırlanan
değerlendirme
raporu yayınlandı.
8 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı
onayının ardından TBMM’ye sunulan ve
Meclis’te kabul edilen On Birinci Kalkınma
Planı,
“Cumhurbaşkanlığı
Hükümet
Sistemi” dâhilinde hazırlanan ilk Kalkınma
Planıdır.
Bir
ülkenin, ekonomide
ve
tüm
sektörlerde mevcut durumunu tespit
ederek, gelecek beş yılını planlayarak
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65.
Yılımızda
Güçlenerek
Ve
Büyüyerek…
Yaşasın
TMMOB,
Yaşasın Mücadelemiz!
18.10.2019
18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen
TMMOB'nin Birinci Genel Kurulu'nun 65.
yıldönümünü
ve Mühendislik-Mimarlık
Haftasını kutlamak amacıyla TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
tarafından 18 Ekim 2019 tarihinde basın
açıklaması yapıldı.

Sayı 47 *Eylül-Ekim 2019*

TMMOB 6. Kadın Kurultayı Programı
Yayınlandı
25.10.2019

65. YILIMIZDA GÜÇLENEREK VE
BÜYÜYEREK…
YAŞASIN
TMMOB,
YAŞASIN
MÜCADELEMİZ!

"Kadınlar Her Yerde" temasıyla, 16-17
Kasım 2019 tarihinde İMO Teoman Öztürk
Salonu'nda
gerçekleştirilecek
olan
TMMOB 6. Kadın Kurultayı'nın programı
yayınlandı.

Ülkemizin mühendis, mimar ve şehir
plancılarının uzun geçmişe dayanan
meslek örgütü kurma çabaları, 1954
yılının Ekim ayında, Ankara’da gerçeğe
dönüşmüştür. Farklı meslek alanlarında
mühendis ve mimar temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel
kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul
edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek
odası kurularak TMMOB’nin örgütsel
hayatı fiilen başlamıştır. Bu tarihleri
kapsayan hafta ise mühendislik mimarlık
haftası olarak ilan edilerek 65 yıldır
kutlanmaktadır.
Haberin devamı için :
https://www.tmmob.org.tr/icerik/65yilimizda-guclenerek-ve-buyuyerekyasasin-tmmob-yasasin-mucadelemiz
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Kurultay programına aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz.
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob
-6-kadin-kurultayi-programi-yayinlandi
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TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu Çanakkale'de Toplandı
30.09.2019
TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı 28 Eylül 2019 tarihinde Çanakkale'de,
Belediye Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Ercan Adsız Konferans Salonu'nda
gerçekleştirildi. Toplantıda Kaz Dağlarında ve ülkemizin dört bir yanında yürütülen
sömürge madenciliğine karşı mücadelenin güçlendirileceği vurgulanırken, ülke
gündemindeki demokrasi karşıtı gelişmeler değerlendirildi.

Haberin devamı için :
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-45-donem-4-danisma-kurulu-canakkaledetoplandi
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İletişim
FMO e-bülten ile ilgili fmo@fmo.org.tr adresine e-posta gönderebilir, fikirlerinizi
iletebilirsiniz.
GENEL MERKEZ
Dr. Abdullah ZARARSIZ
Y.K. Başkanı
fmo@fmo.org.tr

İSTANBUL ŞUBE

MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ

Alper MERTOĞLU
Şube Y.K.Başkanı
fmoist@fmo.org.tr

Umut SALCAN
İl Temsilcisi
umutsalcan@gmail.com

ADANA İL TEMSİLCİLİĞİ
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Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE
İl Temsilcisi
ufuk@cu.edu.tr

Nigar ÖZEY
İl Temsilcisi
nigarozey@gmail.com

GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Necmettin YAZICI
İl Temsilcisi
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