
FMO Genel Kurulu yapıldı! 

FMO 32. Dönem Genel Kurulu, 12 Eylül’de Ankara’da Alba Hotel’de toplandı. 13 

Eylül’de ise Genel Merkez’de seçim yapıldı. 

Fizik Mühendisleri Odası (FMO) Genel Kurulu, saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢı ile baĢladı. 

Ardından, BaĢkanlık Divanı oluĢturuldu. Divan BaĢkanlığına Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği (TMMOB) Yürütme Kurulu Üyesi, FMO Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem 

Poyraz seçildi.  

FMO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Zararsız: Meslek alanının yeniden 

düzenlenmesi ve denetlenmesi için eylem planı hazırlanmalı! 

Kurul‟da ilk konuĢmayı 31. Dönem Yönetim Kurulu (YK) BaĢkanı Dr. Abdullah Zararsız 

yaptı. Zararsız, konuĢmasında TMMOB‟nin 1970`lerden beri bilimi ve tekniği halkın genel 

yararı için kullanma mücadelesinin bir parçası olmaya çalıĢtığını, çalıĢmalarını Türkiye‟nin 

mühendislik birikimini arttırmaya ve mesleklerini geliĢtirmeye odaklanarak sürdürdüklerini 

belirtti. “TMMOB ve Odalar, kamu çıkarlarını koruyan, bu noktada her türlü özveriyi yapan 

kurumlardır. FMO Yönetimi olarak, ülke, kamu ve meslektaĢlarımızın yararına uygun olarak, 

meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumayı hedeflemiĢ ve bu iĢlevini, katılımcı 

olarak yerine getirmeye çalıĢmıĢtır. Kamu hizmetlerinin verilmesinde bir taraf kamu 

kurumları ise, diğer taraf Odalarımızdır ve bu ikisi arasında mutlaka uyum ve koordinasyon 

sağlanması gerekmektedir. Oysa uyum sağlamak bir yana, karar vericiler tarafından meslek 

odaları her aĢamada dıĢlanmaya çalıĢılmaktadır. Bir meslek kuruluĢu olarak asli görevimiz 

Anayasa`nın 135. maddesinden aldığımız yetkiyle, meslek alanımızı düzenlemek ve 

denetlemek, öncelikle alanımızdaki mühendislerin mesleki çıkarlarını öne çıkaran faaliyetler 

yürütmektir.” diye konuĢtu. Bu konudaki sorunun çözülmesi, meslek alanının yeniden 

düzenlenmesi ve denetlenmesi için eylem planı hazırlanması gerektiğini vurguladı. 

2055 aktif üye, 1 şube, 5 temsilcilik 

Dr. Zararsız, Oda‟nın 2020 Temmuz sonu itibarıyla 2055 aktif üyesinin bulunduğunu, 1 Ģube 

ve 5 temsilcilikle hizmet verdiğini aktardı. Pandemi döneminde Oda çalıĢma ve etkinliklerinin 

çevrimiçi ortamda yapıldığını kaydederek, Yönetim Kurulu‟nun üstlendiği görevin öneminin, 

mesleğe ve meslektaĢlara karĢı sorumluluk bilinciyle, üyelerden aldığı destek ve güçle 

çalıĢma ve faaliyetlerini sürdürdüğünün ve üyeleri en iyi Ģekilde temsil etme çabasında 

olduğunun altını çizdi.  

“Bina Akustik Uzmanlığı” eğitimleri başladı! 

Üyelerin mesleki çalıĢmalarında uzmanlık alanlarının gerektirdiği yetkilerini eksiksiz 

kullanabilmeleri için, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluĢlarıyla iĢ birliği yaptıklarını, 

mesleği ve meslektaĢları ilgilendiren kamu kurum ve kuruluĢlarının yeniden yapılandırılması 

ve çeĢitli konularda yapılan mevzuat düzenlemelerine yönelik çalıĢmalar hakkında üyelerin 

önerileri doğrultusunda faaliyetlerin yapıldığını, meslektaĢlar için kazanım elde etmeye 

çalıĢtıklarını ifade etti. 31. Dönem YK BaĢkanı Zararsız, en son bina akustiği konusunda 

çıkarılan Yönetmelik‟te tanımlanan “Bina Akustik Uzmanlığı” için yaptıkları giriĢim ve 

sundukları görüĢ doğrultusunda optik ve akustik mühendisleri ile fizik mühendislerinin de bu 

uzmanlığı alabilmelerinin sağlandığını, söz konusu uzmanlık eğitimlerini vermek üzere Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB) ile protokol yapılarak eğitimlere baĢlandığını söyledi. 

FMO‟nun, TMMOB 45. Dönem Yönetim Kurulu ile dönem içinde uyumlu bir biçimde 

çalıĢtığını, Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Poyraz‟ın TMMOB Yürütme Kurulu‟nda FMO‟yu 

en iyi Ģekilde temsil ettiğini söyleyerek Poyraz‟a teĢekkür etti.  



Dr. Zararsız: Hükümet olağan dönemlerde yapamadığını Pandemi döneminde yapmak 

istedi. 

12 Mart‟ta yapılması planlanan Genel Kurul‟un COVID-19 Pandemisi nedeniyle ertelendiğini 

hatırlatan Dr. Zararsız, “Bu dönem TMMOB örgütlülüğüne yönelik saldırıların belki de en 

ciddisi, TMMOB Kanunu‟nun değiĢtirilmesi gibi vesayet altına alınmak istenmesidir. 

TMMOB, Ġl Koordinasyon Kurulu (ĠKK) ve tüm odalar bu giriĢime karĢın “TMMOB‟ye 

DOKUNMA!” diyerek yazılı, görsel ve sosyal medyada etkinlikler yapmıĢ, pankartlar asarak, 

bilboard‟lara ilanlar koyarak hükümetin bu giriĢimi engellenmiĢtir. Ama gelecekte bu 

giriĢimler yine olacaktır.” 

FMO, “Demokratikleşme Programı” talep etti! 

Türkiye toplumunda “bir ayrıĢma” yaĢandığını vurgulayan Zararsız, özellikle Suriye ve 

Libya‟da yaĢananların ülkeyi sıkıntıya soktuğunu dile getirdi. “Ġnsanlığın geleceği için barıĢ 

mücadelesi büyük önem taĢımaktadır. Atatürk`ün „Yurtta Sulh, Cihanda Sulh` ilkesi ıĢığında, 

tüm dünyada barıĢın, kardeĢliğin ve demokrasinin yerleĢmesi için çaba harcanmalı; 

dünyamızın ve ülkemizin kaynakları silahlara, füzelere, bombalara değil, insanlığın yararına 

kullanılmalıdır. Ekonomide yapısal reformlar acil olarak yürürlüğe konulmalı, borç batağını 

kurutacak, gelir dağılımındaki adaletsizliği sona erdirecek, refah ve kalkınma getirecek yeni 

bir „DemokratikleĢme Programı‟ uygulanmalıdır.” ifadelerini kullandı. 

“Kamu adına söz söyleyecek, politika önerecek kurum ve kuruluşların kamu 

yönetimiyle bağı kesildi.” 

TMMOB Yönetim Kurulu BaĢkanı Emin Koramaz‟ın mesajını Gıda Mühendisleri Odası 

BaĢkanı ve TMMOB gözlemcisi YaĢar Üzümcü okudu. Koramaz, Türkiye‟nin son iki yılda 

“tarihsel bir kırılmaya tanıklık ettiğini” belirttiği mesajında “Yapılan değiĢikliklerle emek ve 

meslek örgütlerinin hatta üniversitelerin kamuya iliĢkin politika üreten kurumlarda yer alması 

engellendi. Kamu adına söz söyleyecek, politika önerecek kurum ve kuruluĢların kamu 

yönetimiyle bağı kesildi.  

BaĢkan Koramaz, hükümetin Koronavirüs salgınını bir fırsat olarak değerlendirdiğini, 

iktidarın halkın acil sorunlarına çözüm üretmek yerine kendi ajandasındaki önceliklere göre 

adım attığını ve toplumun karĢı çıktığı birçok uygulamanın yaĢama geçirildiğini belirtti.  

“Kararlılığımız ve mücadelemiz TMMOB örgütlülüğünün güvencesidir.“ 

Koramaz, mesajında Ģu sözlere yer verdi:  

“Demokratik seçimlerle kazanamadığı kurumları devletin tüm olanaklarını kullanarak iĢlemez 

hale getirme siyasetinin bir parçası olan bu adımlara karĢı tüm TMMOB örgütleri olarak çok 

hızlı bir tepki gösterdik. Salgın nedeniyle yaĢanan kısıtlamalar altında yürüttüğümüz 

mücadele boyunca hükümetin rahatsızlığının asıl nedeninin toplumsal olanı koruma yolundaki 

inadımız ve gayretimiz olduğunu tüm topluma anlatmaya çalıĢtık. Zor koĢullar altında büyük 

bir özveri ve gayretle örgütlülüğümüzü savunmak için mücadele eden tüm arkadaĢlarımıza, 

tüm TMMOB ailesi adına teĢekkür ediyorum. Kararlılığımız ve mücadelemiz TMMOB 

örgütlülüğünün güvencesidir.“ 

Koramaz‟ın mesajının ardından Genel Kurul‟da FMO yönetim ve denetim kurullarının 

çalıĢma raporu görüĢüldü.  

 

 



Öğrenci üyelerimize staj ve projelerine destek verilmeye çalışıldı! 

FMO 31. Dönem faaliyetlerinin ikinci yarısında YK Yazman Üyesi görevini üstlenen Çağıl 

Kaderoğlu, çalıĢmaları özetledi, komisyonların etkinliklerinden bahsetti. Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı ile yapılan protokol ile Temel Bina Akustik Uzmanlık eğitimlerinin yapılmaya 

baĢlandığını, Türkiye Atom Enerjisi (TAEK) tarafından Oda‟ya verilen radyasyondan 

korunma kurslarının yetkisinin süresinin 31. Dönem‟de dolduğunu ve yeniden yetki 

alamadıkları için bu kurslara ara verdiklerini söyledi. Bir önceki dönemde mühendislik 

öğrencileri için planlanan iĢ ve staj havuzu oluĢturma çalıĢmalarının devam ettiğini, ancak 

yeni dönemde tamamlayacaklarını duyurdu.  

Sayman Karakuş, gerçekleşen bütçeyi açıkladı! 

Sayman üyelik görevini yürüten Hasan Can KarakuĢ, 2018-2019 bütçelerinin uygulanmasına 

ve yapılan denetimlere dair bilgi verdi. Kurul‟un Mart ayında yapılamaması nedeniyle ve 

Ocak-Haziran dönemi Merkez ve ġube denetimlerini de kendilerinin yaptığını aktardı. 

KarakuĢ, 2020-2021 döneminde gerçekleĢen bütçeyi açıklayarak, “2020-2021 bütçeleri 

oluĢturulurken herhangi belirli bir oran üzerinden oluĢturulmamıĢtır. Bu yapılırken 

önümüzdeki dönemde öngördüğümüz yapılacak faaliyetlerden elde edilecek gelirler veya 

giderler üzerinden tek tek değerlendirilerek mali müĢavirimizle beraber hazırlanmıĢtır.” dedi. 

Bütün önergeler kabul edildi! 

KarakuĢ‟un sunumundan sonra Denetleme Kurulu Raporu‟nu Denetim Kurulu Üyesi Ġbrahim 

Kayhan Genel Kurul‟a sundu.  Yönetim ve Denetim raporları oybirliğiyle kabul edildi ve YK 

aklandı. Önergeler ise Denetleme Kurulu Üyesi Oğuz Pervan tarafından okunarak üyelerin 

onayına sunuldu. Tüm önergeler oy birliğiyle kabul edildi. 

İkinci gün seçim yapıldı! 

Genel Kurul‟un son gününde ise seçim yapıldı. Genel Merkez‟de yapılan seçimin ardından 

32. Dönem Genel Kurul tamamlandı. 

FMO Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ile TMMOB Yönetim Kurulu, 

Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Asil üye aday listesi ise şöyle:  

  

32. Dönem Yönetim Kurulu Asil üye adayları 

Abdullah ZARARSIZ 

S. Çetin TEKĠN 

Çağıl KADEROĞLU 

Hasan Can KARAKUġ 

Sibel TÜRKEġ YILMAZ 

Ġbrahim KAYHAN 

Zeki TUĞCULAR 

 

32. Dönem Denetleme Kurulu Asil Adayları 

Oğuz PERVAN 

Güngör ARSLAN 

Ali DOĞAN 

 

32. Dönem Onur Kurulu Asil Adaylar 

Bahar DĠRĠCAN 



A. Gönül BUYAN 

Aynur ERAY 

Ömer YAVAġ 

ġinasi ALTUNKAYA 

 

TMMOB Yönetim Kurulu Adayları 

Ekrem POYRAZ 

Hasan Can KARAKUġ 

Abdullah ZARARSIZ 

 

TMMOB Denetleme Kurulu Üyeliği 
  

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeliği 

Nurhak TATAR Recep ÜNVER 

 


