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EMO - GENÇ

Ekim 2007 tarihinde yapılacak olan EMO IV. Öğrenci 
Kurultayı için hazırlıklar sürüyor. EMO IV. Öğrenci 
Üye Kurultayı Yürütme Kurulu’nda alınan karar 

doğrultusunda, kurultayı zenginleştirmek amacıyla bölge 
toplantıları yapılıyor.  Bu amaçla 12 Mayıs 2007 tarihinde 
Marmara Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

Marmara Bölge Toplantısı’na İstanbul’dan; Boğaziçi, 
Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, İstanbul, Galatasaray  ve 
Bahçeşehir; Bursa’dan Uludağ ve Kocaeli’nden Kocaeli 
üniversitelerindeki EMO Öğrenci Üye Komisyonu’na 
üye öğrenciler katıldı. TMMOB Onur Kurulu Üyesi Sırdaş 
Karaboğa, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ulutaş, 
EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 
Yılmaz, EMO Örgütlenme Sekreteri ve IV. Öğrenci Üye 
Kurultayı Sekreteri Olgun Yurt, IV. Öğrenci Üye Kurultayı 
Sekretaryası’nda bulunan Mehmet Tirgil ve Ercan Sekin 
toplantıya katıldılar. 

IV. Öğrenci Üye Kurultayı Marmara Bölgesi Toplantısı’nda 
açılış konuşmasını EMO Örgütlenme Sekreteri ve 
EMO IV. Öğrenci Üye Kurultayı Sekreteri Olgun Yurt 
yaptı. Yurt konuşmasında, 'ülke sorunlarının meslek 
sorunlarından ayrı tutulamayacağını ve toplumsal 
sorunların öğrencilerin de sorunları olduğunu' ifade etti. 
Yurt, 24 Şubat’ta Denizli’de, 12 Mart’ta Bursa’da ve 19 
Nisan’da İzmir’de yapılan hazırlık toplantılarının ardından 
bölgesel toplantılar yapılmaya başlandığını aktardı. Ayrıca 
kurultayın örgütlenmesi sürecinde birçok ilde çalışmalar 
yapıldığını, bunların önemli ayaklarından birinin Marmara 
Bölge Toplantısı olduğunu belirtti. 11 Mayıs 2007 tarihinde 
Isparta’da gerçekleştirilen bölge toplantısına ilişkin de 
bilgi verdi. 

Eğitim konusundaki yetersizliklere değinen Yurt, “Eğitimin 
içeriği bir yana, istatistiklere bakıldığında eğitim gören 
insan sayısı çok az” dedi. Toplumsal hafızamızın çok 
zayıf olduğunu belirten Yurt, eğitim gereksiniminin her 
zamankinden daha fazla 
olduğunu ifade etti. 

Teknolojik gelişme düzeyiyle 
uygarlığı paralel tutan 
zihniyeti eleştiren Yurt, “Eğer 
teknolojik gelişme düzeyiyle 
uygarlığın gelişmesi paralel 
olsaydı, bugün ABD en uygar 
ülke olurdu. ABD’nin uygarlık 
gelişiminin ne düzeyde 
olduğunu her gün yanı 
başımızda Irak’ta Filistin’de 
patlayan bombalardan 
görüyoruz “ dedi. 

Bölgesel 

Toplantıların 

Önemi

EMO Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Mahir Ulutaş 
yaptığı açılış 
konuşmasında 
geçmişte yapılan 
üç kurultayın da 
Oda çalışmalarına 
çok şey kattığını ifade etti. Bölgesel toplantıların önemine 
vurgu yapan Ulutaş, bölgesel toplantıların kurultayı daha 
da zenginleştireceğini ifade etti. Neoliberalizmin bütün 
temel altyapı hizmetlerini tasfi ye ettiği bir dönemde 
olduğumuzu belirten Ulutaş, “Paran kadar yaşa” anlayışının 
egemen olduğunu aktardı. 

Ulutaş, EMO’nun faaliyet alanları içerisinde bulunan aynı 
zamanda yanı başımızda savaşlara sebep olan enerji 
alanını EMO’nun yakından takip ettiğini aktardı. Tarihte 
inişli çıkışlı dönemlerin yaşandığını belirten Ulutaş, 
gelecekte, yaşanan bu dönemin çok karanlık bir dönem 
olarak hatırlanacağını ifade etti. Ulutaş “Her karanlık kendi 
içinden bir aydınlığı da doğurur” diyerek, mücadeleye her 
alanda devam etmemiz gerektiğini kaydetti. 

Bursa Öğrenci Üye Komisyonu’ndan Şükrü Kılık Elektronik 
Meslek Dalı Komisyonu çalışmalarını içeren bir sunum 
yaptı. Bildiride MİSEM‘in önemine ve meslek yasası 
çalışmalarından da değinildi. Sunumun ardından 
tartışmalara geçildi. Tartışmalarda özellikle meslek 
alanlarının belirlenmesi ve interdisipliner alanlardaki ayrım 
zorluğuna değinildi. Öğleden sonraki oturumda İstanbul 
Öğrenci Üye Kurultayı tarafından hazırlanan “Akreditasyon 
ve Eşdeğerlik” adlı sunum yapıldı. Sunumun ardından 
özellikle eğitim alanında belirli standartların getirilmesi 

üzerine tartışmalar yapıldı. 

Üçüncü oturumda Kocaeli 
Öğrenci Üye Komisyonu 
tarafından hazırlanan “Yetkili 
Mühendislik” adlı sunum 
yapıldı. Sunumun ardından 
özellikle belgelendirme 
konusu değerlendirildi. Meslek 
içi eğitimin belgelendirme 
konusundan bağımsız 
düşünülmesi gerektiği üzerinde 
uzlaşmaya varılan tartışmanın 
ardından toplantı sona erdi. 
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Geleneksel EMO-Genç Pikniği

Geleneksel olarak yapılan EMO-Genç pikniği 
bu sene İzmit Aytepe’de 6 Mayıs tarihinde 
yapıldı. Pikniğe 30 öğrenci katıldı. 


