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GİRİŞ 
 

Dünyada ve özellikle ülkemizde son yıllarda artarak devam eden ekonomik, siyasal, sosyal 

ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak kendini 

göstermektedir. Tüm bu olumsuz şartlara ilave olarak yaşadığımız pandemi süreci halkımızı ve 

meslektaşlarımızın yaşam şartlarını oldukça zorlaştırmaktadır.  

Demokratik, katılımcı çizgide; bilimin ve aklın yol göstericiliğinde; bireysel yaklaşımlarla 

değil, birlikte üretme, yaratma, yönetme ve paylaşım anlayışı içerisinde ve Odamız çalışma 

ilkeleri doğrultusunda, 32’inci dönem Çalışma Programımız yaşanan olumsuz şartlar da göz 

önüne alınarak gerek sosyal medyayı kullanarak uzaktan, mümkün olduğu süre içerisinde bir 

araya gelerek ; 

• Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan 

çalışmaları, 

• Odamız 32’inci 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. 

 

32’inci 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 önceliğimiz 

olmuştur 

 

 

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. 32. 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. Ayrıca 32. Dönem Genel Kurulda alınan yetki ile Öğrenci 

üyelere burs verilmesi için çalışma yapılıpi gerekli alt yapı hazırlanacaktır. 

 

Şube, İl/İlçe Temsilcilikleri ve İşyeri Temsilcilikleri: 

 

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: 

 

32’uncu Olağan Genel Kurul’da kabul edilen, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmenliğimizde yapılan değişikliğin Resmi Gazetede 

yayınlanması için gerekli girişimlerde bulunulacak. Ayrıca mesleğimizi ilgilendiren konularda; 

Öğrenci Burs Yönetmeliği, Oda Denetleme Yönetmeliği, SMM Değişiklik yapılması gibi 

yönetmeliklerin hazırlanması ve ayrıca gelişmelere paraler olarak yönetmelik çıkartma 

konularında 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 

Medikal fizikçiler olarak sağlık sektöründe çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını belirler, 

yetkili kurumla ile görüşmek, tanı ve tedavi amaçlı kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon 

yayan cihazların muayene, kalite kontrol ve kalibrasyonları için çalışmalar yapmak ilgili 

kamu kurumlarıyla görüşmeler yaparak ortak çalışmalar yapmak. Radyoterapi cihazların 

Kalite Uygunluk çalışmalarını geliştirerek devam etmek, eğitimler ve toplantılar 

düzenlemek.    

 

 

- Meslek İçi Eğitim Komisyonu 

Meslektaşların, üyelerin mezuniyet sonrası sektörlerin beklentisini karşılamak üzere 

kurslar düzenler, bilgi artırıcı ve geliştirici söyleşi, seminerler düzenler. Öğrenci üyelerin 

mesleğimizin uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgilendirme yapar ve bu alanlar ile ilgili kurslar 

ve etkinlikler düzenler.  

 

- Fizik Mühendisliği Eğitimi Komisyonu 

Meslek alanı ve Fizik mühendisliği eğitimi üzerine çalışmalar yapar; bu bağlamda 

üniversitelerdeki eğitim durumunu akademi bileşenleriyle birlikte değerlendirir. 



Meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıcı, güncel gelişmelerin yakından 

izlenmesini sağlayan faaliyetler yürütür. Uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve 

seminerler düzenler. Akademik kadroların bilimsel görüş ve önerilerini yapılacak tüm 

çalışma ve etkinliklere yansıtarak hareket etmeyi amaçlar.  

 

Yenilenebilir Enerji Komisyonu 

 

Güneş, Rüzgar enerjilerinin ülkemizde doğru, planlı ve çevreye uygun olarak güvenilir 

teknolojilerin kazanılması için katkı koyacak çalışmalar yapar, çalışmalara destek olmak, 

mesleğimizin bu alanlarda etkinliğini artırmak için girişimlerde bulunur. 

 

- Kadın Komisyonu  

Kadına yönelik ayrımcılık ve bunlarla mücadele yolları konusunda farkındalık yaratacak 

çalışmalara destek olur. Oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsil ilkesinin 

uygulamadaki izleyicisi olmayı hedefler. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir 

Plancıları Kurultayında alınan kararların başta FMO mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal 

düzenlemelere yansıması ve yaşama geçirilmesi için çalışmalar örgütler.  

 

- Öğrenci Komisyonu 

Fizik mühendisliği öğrencilerine mesleği, Odamızı, iş yaşamını tanıtır. Staj 

gereksinimlerini karşılayıcı çözümler üretir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca destek 

vererek sorularına yanıt bulmak, sorunlarını çözmek için yardımcı olmayı amaçlar. Eğitim, 

yaz kampı, seminer gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin hem meslek yaşamına 

hazırlanmasını hem de meslektaşlarıyla kaynaşıp paylaşımlarda bulunmasını sağlayan 

ortamlar oluşturur. 

 

- Nükleer Teknoloji Komisyonu 

Nükleer teknolojinin ülkemizde barışçıl amaçlar ile sanayi, sağlık ve farklı alanlarda  

kullanılmasında uyulması gereken uluslar arası ve ulusal mevzuata uygunluğu takip eder.  

Ülkemizde kurulmakta olan Nükleer Santrallerin yapım ve lisans süreçlerini takip edip 

kamuoyunu bilgilendirmek ilgili kurumlar ile görüşmeler yaparak, gerekli görülen 

konularda bilgi paylaşımında bulunur. 

 

- Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu 

Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek iş 

yaşamında karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine çalışmalar 

yürütür. Ücretli çalışmanın esnek çalışma, evden çalışma ve benzer modelleri üzerinde 

durum saptaması yaparak sorunları tanımlar, çözümler üretmeye çabalar. Çalışma yaşamını 

belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş 

güvencesi üzerine aydınlatıcı toplantı, açıkoturum düzenler. 

 

 

- Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu 
Üyelerimizin hem Oda’ya aidiyet duygusunu hem de meslektaşlar arasındaki bağları 

güçlendirme amacıyla çalışmalar yürütür. Meslektaşlarla iletişim kanalları kurmak üzere 

işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını ve etkin katılımlı çalışmalar yapılması hedefler. 

Meslektaşların çalışma ortamlarına ilişkin bilgi derleyerek gereksinimlerinin 



belirlenmesini, Oda’dan beklentileri karşılayacak girişimlerde bulunulmasını sağlar. Kamu 

ve özel kesimde personel alımlarını inceleyerek bu meslektaşların hakkını gözetecek bir işe 

alım politikasının tanımlanması amacıyla çalışmalar yürütmeyi planlar.  

 

- Yönetmelik ve Hukuk Komisyonu 

Oda’nın kurumsal yapısına yönelik kurum içi mevzuatı (yönetmelik, yönerge) hazırlar; 

FMO’nun ilgi alanına giren ulusal mevzuatı inceleyerek ve gerektiğinde ilgili kurumlarla 

ortak çalışmalar yürüterek görüş oluşturur, düzenlemeler önerir. Mevcut yönetmelik lerin 

revizyonlarını yapmak, Önceki dönemde taslakları oluşturulan ya da hazırlanması 

hedeflenen yönetmelik ve yönergelerin (Oda Personel Yönetmeliği, Oda Denetleme 

Yönetmeliği, Öğrenci Burs Yönetmeliği,) çalışmalarını sürdürerek yürürlüğe girmelerini 

amaçlar.  

Fizik, Nükleer Enerji , Matematik ve Optik&Akustik mühendislik alanlarında ülkemizde 

gelişmelere paraler olarak ortaya çıkacak mevzuatlara katkı koymak görüş bildirir. 

 

- Basın Yayın Komisyonu 

Odanın, üyelerinin ve sektörün faaliyetlerini, mesleki teknik, akademik konuları içeren periyodik 

yayınlar, Odanın üyeler veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hazırlayarak 

yayınlanmasına karar verdiği bülten, dergi, kitap, broşür vb. yayınların hazırlar. Sosyal medyada 

etkili çalışmalar yapar. Tüm bu faaliyetlerin ülkeye, mesleğe ve üyelere katkılarının 

değerlendirilerek oluşturduğu katma değer anlamında sürekli iyileştirir.  

 

- Sosyal Etkinlikler Komisyonu 

Üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve öğrencilerinin bir araya gelerek tanışması, bilgi ve 

deneyimlerini paylaşması, bu yolla dayanışma ve güç birliğimizin artırılması amacıyla 

çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirir. Bilişim tarihimiz ve ilgi alanımıza giren güncel 

gelişmelerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişime de katkıda bulunacak konuların işlendiği 

söyleşiler, buluşmalar düzenler. 

 

 

Ç. EĞİTİM ÇALIŞMALARI  

 

Meslek İçi Eğitim Çalışmaları: 

 

Odamız Genel Kurulunda sonuçlandırılan “Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme 

Yönetmeliği” kapsamında meslek içi eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

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) D-1 Temel Bina Akustiği  

h) D-2 Bina Akustiği Ölçümü 

i) Fotovoltaik Enerji Üretim Sistemlerinin Tasarımı,  



j) Bir Günlük Temel Radyasyondan Korunma, 

k) Radyolojik Cihazların Kalite Kontrolüne  

l) İyonize Radyasyon kaynakları ve cihazları bulunduran tesislerin “Tehlike ve Acil Durum 

Planlarının” hazırlanması, 

m) Optik Sistemler ve Tasarımı Kursu 

n) Magmatik Rezonans Cihazlarının Kalite Kontrol ve Performans Test Eğitimi 

o) ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel Şartlar, 

p) ISO EN 17205 Standardına Göre Ölçüm Belirsizliği, 

q) Katı cisim tasarımı veya benzeri yazılım programları kullanılması 

r) Laser ve Laser Güvenliği (TS EN 60825-1/Ekim 2014) 

s) Programlama Dilleri (MC, C+, C++, Phyton, …) 

 

kursları talepler doğrultusunda düzenlenecektir. 

 

 

D. KURULTAY,  KONGRE,  SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SÖYLEŞİ VE TOPLANTI 

ÇALIŞMALARI 

 

Dönem içerisinde pandemi süreci de göz önüne alınarak etkinlikler sosyal medya kullanılarak 

veya mümkün olması durumunda yüz yüze; 

- V. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 

- Mesleğimiz ile ilgili konularda söyleşi, seminer ve konferanslar düzenlenmesi 

İçin çalışmalar yapılacaktır. 

-  

-  

-  

 

E. YAYIN ÇALIŞMALARI 

 

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

verilerek, başta FMO e_Bülteni olmak üzere, diğer iletişim araçları konusundaki çalışmalarımız 

geliştirilerek sürdürülecektir. 

Yayın çalışmalarından başlıcaları aşağıda sıralanmıştır. 

 

1. FMO e-Bülten’in iki ayda bir çıkartılmasına devam edilmesi ve daha zengin içerik 

hazırlanması 

2. FMO Web sayfasının güncellemesi, 

3. FMO 2021, 2022 yılı Ajandasının çıkartılması 

4. Eğitim Çalışmaları kapsamında hazırlanacak diğer mesleki yayınlar, 

 

 

F.  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; Bakanlıklar- Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, 

Üniversiteler, Meslek Odaları, ilgili dernekler. 

 

  Belli başlı kuruluşlardaki meslektaşlarımıza doğrudan ve dolaylı olarak ulaşarak 

üyeliklerimizi etkinleştirmek. 

 

  Kurumlar aracılığı ile gerçekleşen ve mesleğimizi doğrudan ilgilendiren yönetmelik 

değişikliklerine doğrudan müdahil olarak mesleki kazanım sağlanması çalışması yürütülecektir. 

 

Temsilciliklerimiz ile daha sıkı bir iletişim içinde olup meslektaşlarımızın yoğun olduğu 

yerlerde temsilcilik açılacaktır. 

 

H.   SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK ÇALIŞMALARI 

 

- Üyelerin aidiyet duygusunu geliştirme adına sosyal etkinlikler yapılmasına,  

- Bölümlerden mezun olan ilk üç dereceyi alan öğrencilerin ödüllendirilmesi için çalışmalar 

yapılacaktır, 

- Proje yarışmalarında ilk üç dereceye giren öğrencilere başarı hediye takdimi yapılacaktır, 

- Teknik geziler düzenlemek, 

- Öğrencilerin sektörler ile buluşmasını sağlayıcı etkinlikler düzenlemek, 

- Öğrencilere yönelik proje yarışması düzenlemek, 

- 27. Dönem başlatılan FMO_GENÇ öğrenci kampının bu dönem de öğrenci sayısını 

artırılarak devam ettirmek.  

 

 

 

 

 

 

 


