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Ankara Şube Biyomedikal MDK 25. Dönem çalışmala-
rını üç ana başlık altında gerçekleştirecektir.

A. Biyomedikal Mühendislerinin mesleki birikiminin 
arttırılması

B. Biyomedikal Mühendisliği mesleğinin sektördeki 
yerinin sağlamlaştırılması ve istihdamın arttırılması,

C. Biyomedikal Mühendisleri örgütlenmesinin 
güçlendirilmesi hedeflere yönelik gerçekleştirilmesi 
planlanan ayrıntılı faaliyetler aşağıdaki gibidir.

A. Biyomedikal Mühendislerinin mesleki bilgi 
birikiminin arttırılması biyomedikal mühendisliği 
bölümlerine sahip üniversitelerin ders içerikleri; 
akademik hayat haricinde iş hayatı için teorik, 
pratik ve güncel bilgileri yeteri kadar karşıla-
mamaktadır. Bu sebeple meslektaşlarımızın ve 
bölüm öğrencilerinin mesleki bilgi birikiminin 
güncel bilgilerle arttırılması gerekmektedir.

1. Aşağıdaki konularda aylık olarak webinar plan-
laması yapılacaktır. a. Tıbbi Cihazlarda Test ve 
Kalibrasyon b. DMO Sağlık Market c. MDR Düzen-
lemeleri d. Sağlık Yönetimi e. Sağlık Turizmi f. Pa-
tent Süreci g. OK ve Belgelendirme h. Tıbbi Atık 
Yönetimi i. Piyasaya Arz Süreci j. Girişimcilik k. 
Bilirkişilik l. Klinik Mühendisliği m. Şehir Hastane-
leri Projeleri Süreçleri n. Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi 
o. Bakım-Onarım Planlamaları ve Yönetimi

2.  Bu düzenlencek webinarların mutlaka tüm 
Biyomedikal Mühendisi üyelerimize duyurulması, 
mesaj atılarak bilgi verilmesi, oluşturulacak EMO 
Genç yapılanmamızda duyurulması konusunda 
ŞYK`dan destek talep edilecektir.

3. Bu webinarlarla birlikte alanında tecrübeli mes-
lektaşlarımız sayesinde çalışmalarımız büyük 
kesimlere ulaşacak, mesleki dayanışmamız arta-
cak ve meslek odası örgütlenmemize büyük katkı 
sağlayacaktır. 

B. Biyomedikal Mühendisliği mesleğinin sektör-
deki yerinin sağlamlaştırılması ve istihdamın 

arttırılması biyomedikal mühendislerinin sektör-
lerine yaptıkları katkılar bu mühendislik dalının 
ne kadar önemli olduğunu ispatlamaktadır. 
Bu sebeple meslek dallarının genişliği fazladır. 
Kamuda ya da özel sektörde farklı pozisyonlarda 
çalışmaktadırlar.

1. Biyomedikal MDK, Biyomedikal Mühendisliği 
mesleğiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili 
olan kamu kurumları, özel hastaneler, özel şirket-
ler, tıbbi cihaz firmaları, inşaat firmaları, STK` lar 
ile temas halinde olacaktır ve gerekli ziyaretleri 
gerçekleştirecektir.

2. Bu temaslarla, mesleğimizin yerinin sağlamlaştı-
rılmasının sağlanması yönünde adımlar atılacak, 
Biyomedikal Mühendisi istihdamının arttırılması 
yönünde görüşmeler gerçekleştirilecektir.

3. Biyomedikal Mühendisliğini ilgilendiren mevcut 
mevzuatların çalışılması konusunda MEDAK`a 
destek verilecektir.

4. Biyomedikal Mühendisliği meslek dallarıyla ilgili 
bir çalışma Biyomedikal MEDAK yardımı ile başla-
tılması sağlanacak ve bu çalışmanın tüm üniver-
siteler, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılma-
sı planlanmaktadır.

5. Biyomedikal Mühendisliği mesleğini ilgilendiren 
konularda gerektiğinde basın açıklamaları yapıla-
caktır. Bu düzeyli, teknik bilgi ve çözüm önerileri 
içeren basın açıklamaları ile meslektaşlarımızı 
meslek odalarına ısındırması ve aynı zamanda 
sektörün bu basın açıklamalarını ilgi ile takip 
edecek duruma gelmesi hedeflenmektedir.

6. Biyomedikal meslek alanlarını kapsayan kongre, 
söyleyişi, panellere katılım gösterilerek destek 
verilecektir.

7. Meslektaşlarımız arasında iletişim bağı kurulma-
ya çalışılacak, üyelerin yönlendireceği iş ilanları-
nın tüm üyelerimize yönlendirilmesi için talepte 
bulunulacaktır.
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8. Biyomedikal bilirkişilik için EMO bünyesinde bir 
veritabanı oluşturulup, EMO’dan gerekli kurum 
ve kuruluşlara bu ihtiyacı sağlayabildiklerine yö-
nelik bilgi verilmesi talep edilecektir. Bunun için 
ilk olarak bilirkişilik için bilgilendirici bir seminer 
talep edilecektir.

C. Biyomedikal Mühendisliği örgütlenmesinin 
güçlendirilmesi Biyomedikal Mühendisliği bö-
lümü Türkiye’de 2000 yılından itibaren öğrenci 
almakta olup; 2020- 2021 dönemi için, halihazırda 
30 üniversite öğrenci almaya devam etmektedir 
ve bu üniversiteler toplam 1.370 kontenjana sa-
hiptir. Yıllık verilen mezun sayısı dikkate alındı-
ğında; EMO bünyesindeki üye sayımız 162’dir ve 
bu üyelerin çoğu Ankara Şube bünyesindedir.

1. Mesleki örgütlenmemizin arttırılmasının yolu üni-
versitelerden geçtiği ortadadır. Bu sebeple EMO 
Genç yapılanmasına önem verilecek, EMO`nun 
işlevi üniversite öğrencilerine ayrıntılı bir şekilde 
anlatılacak, EMO Genç yapılanmasına dahil olma-
sı yönünde adımlar atılacaktır.

2. Ankara Şube`ye bağlı şubeler mutlaka etkinlikle-
re dahil edilecek, kendi illerinde olan üniversite-
lerdeki etkileşimlerinin arttırılması planlanmak-
tadır.

3. Üniversitelerdeki Biyomedikal Mühendisliği 
bölüm başkanlarına bir çağrı mektubu hazırlana-
caktır.

4. Biyomedikal Mühendisi iş ilanlarının üyelere 
duyrulması istenecektir.

5. Komisyonumuzun gerçekleştireceği webinarların 
reklamı öğrenci, öğretim üyeleri ve meslektaşları-
mıza kadar ulaştırılması planlanmaktadır.

6. Bu dönemde sosyal medyanın gücü yadsınama-
yacağı için yapılan çalışmalar ve mesleki bilgilerin 
mutlaka sosyal medyada (Linkedin, Instagram 
vb.) duyurulması ve etkileşimin arttırılması gerek-
mektedir. Bu konuda ŞYK`dan destek istenmesi 
planlanmaktadır.

7. Biyomedikal MDK çalışmalarının başarıya ulaş-
masında örgütlenmenin rolü büyüktür ve ger-
çekleştirilecek faaliyetlerin devamlılığı üye sayısı 
ve alanında tecrübeli meslektaşlarımızın odaya 
kazandırılması ile yakından ilişkilidir.

275	 ADNAN	DİNÇEL
727	 HÜSEYİN	NADİR
791	 ABDULLAH	ÇAVUŞOĞLU
915	 GÜLTEKİN	TÜRKOĞLU
1501	 TURHAN	BÜKÜLMEZ
1578	 MUHARREM	ALTUNBAĞ
1804	 MEHMET	NEBİL	ERGÜN
2223	 HASAN	GÖÇMEN
2380	 METİN	FIÇI
2647	 ALİ	İHSAN	TOSUNER
2785	 AHMET	TAHİR	HATİBOĞLU
3406	 YUSUF	ATA	ARIAK
3631	 REMZİ	ÇEÇEN
3702	 OSMAN	SEVAİOĞLU
4002	 MEHMET	ŞÜKRÜ	KIRVAR
4045	 ZİHNİ	KAYA
4047	 HALİL	GÜNER
4746	 ABDULLAH	KARACAOĞLU
4980	 NECATİ	İPEK
5936	 SAVAŞ	ELGİN	YALI
6225	 HÜSEYİN	İMAN
6512	 CEMAL	GÖREN
6691	 DURSUN	YÜNİPEK
6865	 MEHMET	POLAT
7679	 FEHİM	SEYHAN
7906	 VELİ	DİDİ
8161	 ZEKİ	BÜYÜKSOYLU
8165	 ÖMER	ADAY
8194	 MEHMET	ŞAHİN
8488	 ADNAN	BİLSEL
10057	 RIZA	NAMIK	MADEN
10312	 MUSTAFA	KÖSEOĞLU
10704	 HÜSEYİN	AY
11090	 AHMET	AYHAN	YAKICI
11439	 MESUT	BECANIM
12230	 İLHAM	KANTER
15185	 SUAT	ÇETİN
17391	 MESUT	BÜLENT	TÜRKOĞLU
17876	 MEHMET	ALGÜL
17881	 HALİL	BİREKUL
18145	 ABDULLAH	DEMİRDAŞ
18247	 ABDULKADİR	BELLİ
19110	 MEHMET	PEKSARI
19702	 MUSA	KAZIM	UZDOĞAN
12733	 İSMAİL	HAKKI	EMİROĞULLARI
38610	 HAKAN	TANIR
57119	 ADNAN	SARIKAYA
70500	 MUSTAFA	ALTUNTAŞ
71835	 FİKRET	EFE

YİTİRDİKLERİMİZ
2020	Yılında	aramızdan	ayrılan	tüm	değerlerimizi	

saygı	ile	anıyoruz.


