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TMMOB’ye DOKUNMA; 

BİRLİĞİN VE ODALARINI SİYASİ VESAYET ALTINA ALMA 

GİRİŞİMLERİNİ KABUL ETMİYORUZ  
 

Anayasal düzenleme ile 1970 yılında kurulan, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Fizik 

Mühendisleri Odası (FMO), çalışmalarını 1 Şube,  5  İl temsilciliği ile  mesleğinin gelişimine hizmet 

etme ve meslektaşlarının mesleki sorunlarına dayanışma ile çözüm üretme ekseninde sürdürmektedir.  

 

      Bilindiği üzere temel bilimlerden fiziğin uygulama alanlarından olan mesleğimiz iyonlaştırıcı 

radyasyon uygulamaları, optik ve akustik sistemlerin geliştirilmesi, nükleer enerji çalışmaları, güneş 

hücrelerinin yapımı, tahribatsız muayene, iş güvenliği uygulamaları gibi pek çok alanda toplumun 

tüm taraflarına hizmet etmektedir.  Son dönemlerde büyük bir gelişme içerisinde olan uzay ve 

savunma sanayine, kanser tedavisinde Fizik Mühendisleri önemli katkılar yapmaktadır. Fizik 

Mühendislerinin yanı sıra Nükleer Enerji, Matematik ve Optik&Akustik mühendislerinin  meslek 

kuruluşu olarak FMO, sanayi kuruluşları, üniversiteler ile sempozyum, kongre gibi mesleğe ve 

meslektaşlarımıza faydalı bilimsel çalışmalar yapmaktadır. 

       Bu günlerde dünya ve ülkemizde de halkımızın Covid-19 salgını nedeniyle sosyal ve ekonomik 

anlamda büyük zorluklarla mücadele ettiği böylesi bir ortamda, TMMOB’nin yasalarının ve seçim 

sistemlerinin değiştirilmesine yönelik tartışmalar iktidar tarafından yeniden gündeme getirilmiştir. 

Kanunun doğrudan taraflarıyla hiçbir görüş alış verişinde bulunulmadan böyle bir düzenleme 

yapılacağını TMMOB gibi diğer meslek kuruluşları da basından öğrenmiştir. 

        Anayasamızın 135. maddesine göre TMMOB, üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî 

faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel (kamusal) menfaatlere uygun olarak gelişmesini 

sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim 

kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumakla yetkilidir.  

        TMMOB ve birlik üyesi odalarımızın; Yönetim, Denetleme ve Onur kurulları; her üyenin özgürce 

aday olup seçilebileceği demokratik bir seçim sonucunda oluşmaktadır.  

        Yapılacak yasal düzenlemeyle meslek alanlarının mesleki denetim süreci dışına çıkarılması; kamu 

ve çevre sağlığı, doğal kaynaklarımız, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, tarihi ve kültürel mirasımız 

kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk edilmesi anlamına gelecektir. 

        Meslek Odamız da diğer Meslek kuruluşları gibi, kuruluşundan bugüne dek, bilimi ve teknolojiyi 

ülke ve halk yararına kullanmaya çalışmış, bu doğrultuda meslek alanımıza ilişkin rapor ve projeler 

hazırlamış, meslek alanımızdaki uygulamaları kamu yararı açısından değerlendirmiş, iktidarın kim 

olduğuna bakmaksızın yasalara uygun olmayan işlemlerin takipçisi olmuş ve  yargıya taşımıştır. 

        TMMOB Fizik Mühendisleri Odası olarak; demokratik kazanımlarımızı korumaya,  meslek 

odalarının siyasi vesayet altına alınmasına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi ifade 

etmek istiyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği 

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Adana İl Temsilciliği 

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği 
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