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EMO IV. Öğrenci Üye Kurultayı Sonuç Bildirgesi

07.10.2007

Mühendislik Eği�mi ve Sorunları, Enerji ve Çevre, Nükleer Enerji, Meslek

İçi Eği�m ve Yetkin Mühendislik, Üniversite ve Öğrenci, Kürt Sorunu,

Enerjide Op�mizasyon, Akreditasyon ve Eşdeğerlilik, Nasıl Bir EMO Genç ve

Mühendislerin Odalarla Olan İlişkileri ve Beklen�leri başlıklarıyla 7 bölgeAdana,

Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, 

Trabzon Şubeleri’nde yapılan bölge toplan�larında tar�şarak oluşturduğumuz

görüşleri Kurultayımızda ortaklaş�rmış bulunuyoruz.

7 Ekim 2007 tarihinde 13 Şube’den 365 öğrenci üyenin ka�lımıyla

gerçekleş�rdiğimiz EMO 4.Öğrenci Üye Kurultayı’nın sonuç bildirgesini

kamuoyuna ve ilgililere duyuruyoruz.

1970’li yıllardan bu yana uluslar arası tekellerin ve emperyalist devletlerin 

dünya genelinde uygulamaya başladıkları neo-liberal poli�kalar sadece belli

alanlarla sınırlı değil, toplumun bütün alanlarını yeniden yapılandırmayı 

hedeflemektedir. Adına ‘neo-liberalizm’, ‘küreselleşme’ ya da ‘yeni dünya

düzeni’ denen yeni poli�k yönelim özetle kamu hizmetlerinin tasfiyesi,

özelleş�rme, işçi sını�nın, emekçilerin kazanımlarının elinden alınması, kısaca

uluslar arası sermayenin önündeki tüm engellerin kaldırılması uygulamalarını 

içermektedir.

Bu uygulamaların hayata geçirilebilmesi için de sürekli olarak ikili ve ya çok 

taraflı anlaşmalar imzalanmakta ve taahhütler alınmaktadır. Bu anlaşmalardan

Türkiye’nin de imzaladığı GATS (The General Agreement on Trade in Services, 

Hizmet Ticare� Genel Anlaşması) adlı anlaşma, enerji, telekomünikasyon,

mühendislik-mimarlık hizmetleri dahil olmak üzere bir çok alanda tam 

liberalizasyon taahüddünde bulunduğu ve ‘stand s�li’ denilen, yani geri dönüşü

olmayan sözler verdiği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle de mühendisliğin yeniden 

tarif edilmeye çalışıldığı ideolojik yaklaşımlara da örtüşmektedir. Uluslararası 
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tahkim yoluyla, IMF/DB ve DTO baskısıyla özelleş�rme ve rant ekonomisini

egemen kılma uygulamalarıyla ülkemizin geleceği ipotek al�na alınmaktadır.

Elbe�e ki bu anlayış ve saldırının bir parçası olarak sermayenin önemli ya�rım

alanlarından biri olan eği�m sistemi hızla metalaş�rılmaktadır.

Bilim ve teknolojinin kaynağı yani ülkemizin ve toplumumuzun en stratejik 

kurumları olması gereken üniversiteler siyasi ik�dar tara�ndan sadece oy

oranı olarak görülmekte, bina, derslik, laboratuar, öğrenim için gerekli 

donanımlar, kütüphane, internet olanakları gibi sıralanabilecek altyapı 

sorunları çözülmeden açılmaktadır.

Şirketleşen üniversite anlayışının hakim kılınmaya çalışıldığı eği�m

programlarında öğre�m üyeleri ve öğrencilerin söz sahibi olmadığı

üniversitelerde mühendislik eği�mi piyasaya uyum için giderek

bilimsel içeriğinden yalı�lmakta ve köşe dönmeci faydacılık yöntemine

indirgenmektedir.

12 Eylül Darbesi’nin insanları apoli�kleş�rme ve baskı araçlarından birisi olan

YÖK özerk, bilimsel ve demokra�k üniversite önündeki en büyük engeldir.

YÖK tüm kurumlarıyla kaldırılmalı, üniversiteler özerk, demokra�k ve bilimsel

anlayış temelinde yeniden düzenlenmeli, üniversitenin bileşenleri olan 

öğre�m üyeleri, öğrenciler ve üniversite çalışanlarının yöne�m ve karar

süreçlerine ka�lmaları güvenceye alınmalıdır.

Metropol ülkelerin ahlaksız teklifi olan nükleer santrallerin ülkemizde

kurulmasına karşı mücadele edilmesi bir zorunluluktur. Ülkenin enerji sorunu 

kapitalizmin çözüm olarak sunduğu nükleer santrallerle değil, ülkenin yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynakları ile çözülmelidir, insan haya�nı kolaylaş�rmak

adına üre�len enerjinin her açıdan insan haya�nı olumsuz etkilemesi, doğaya

zarar vermesi üre�m zihniye�ne ve insani düşünceye aykırıdır. Bizler geleceğin

mühendisleri, üre�cileri, aydınları olarak sonu düşünülmeyen, para eksenli

a�lımların ülkemiz ve insanlık için hiçbir yarar taşımadığını belirtmek isteriz.

Biz NÜKLEERE HAYIR diyoruz, içimizde kendimize ve insanlığa duyduğumuz 
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duyarlıca bir yakınlıkla...

Ilısu Barajı havzasındaki binlerce yıllık kültürel ve doğal mirası gereği gibi 

gözetmeyen planlama anlayışına karsı bilimsel ve toplumsal bir duruş 

sergilemek; merkezine insanı, doğal, tarihi ve kültürel mirası içine alan bir 

kalkınma perspek�fiyle üre�lecek alterna�f projelerle sadece Hasankeyf’te

değil Türkiye’nin birçok yöresinde benzeri tehditler al�nda bulunan an�k

kentlerimizi kurtarmanın elzem değil, mümkün de olduğunu anlatmaya 

çalışmak; Hasankeyf an�k ken�nin sular al�nda bırakılmamasına dair nihai

bir sonuca ulaşacak, geleceğe yönelik kalıcı bir çözüm stratejisi oluşturacak�r

Enerjinin daima bir alterna�fi vardır ancak bir daha geri ge�rilemeyecek

binlerce yıllık tarihi ve kültürel değeri olan Hasankeyf’ in alterna�fi yoktur.

Dünyada eşi ve benzeri olmayan Hasankeyf’ in ekolojik, kültürel-tarihi 

zenginliğini ve baraj göle� alanında kalacak 300’e yakın Höyük’ü korumak ve 

baraj yapımından dolayı zarar görecek olan yerel halkın kültürel, sosyal ve 

ekonomik haklarını savunmak için ETKİN MÜCADELE EDİLMELİDİR.

Çevreyi, insan sağlığını ve Hasankeyf gibi insanlık mirası olarak bize 

emanet edilmiş kültürel varlıklarımızı tehdit eden yanlış ya�rımlar

sonlandırılmalıdır.

Her türlü gizli açık emperyalist anlaşmalar iptal edilmelidir. GATS, MAI, MIGA 

Uluslararası Tahkim yasaları geri çekilmelidir. Düşünce özgürlüğünü kısıtlayan, 

toplumu tek �pleş�ren ve dışlayan düzenlemeler kaldırılmalı, yükselen

milliyetçi akım ve linç kültürü reddedilmelidir.

Düzenlemelerle farklı görüş ve halkların bir arada yaşama hakkı güvence 

al�na alınmalıdır.

Özelleş�rmeler son bulmalı, özelleş�rilen kurumlar kamulaş�rılmalıdır.

Mevcut poli�ka ve uygulamaların yerine, planlamacı bir anlayışla, toplumsal
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gereksinimleri, üre�mi, is�hdamı ve yaşam boyu eği�mi temel alan ulusal

eğilim poli�kaları hayata geçirilmelidir.

Kürt sorununun çözümü için demokra�k yöntemler belirlenmeli, ana dilde

eği�min önündeki engeller kaldırılmalı, savaşa, silahlanmaya ayrılan bütçe

eği�me ve ya�rıma ayrılmalıdır. Eği�m her kademede eşit, parasız, bilimsel

ve anadilde olmalıdır.

Kürt sorunu; tarihsel, sosyal, ekonomik, psikolojik, kültürel ve siyasal 

boyutları olan geçmişten günümüze gelen çözülmemiş bir sorundur.

Bu sorunun çözümü iç barışı sağlar, toplumun refah düzeyini ar�rır ve

ne�cede güçlü bir Türkiye çıkar karşımıza. Geçmiş acıyı geleceğin ö�esine ve

kinine dönüştürmeden bir tar�şma kültürü yaratmak, bu sorun çözülmese

bile ülkenin geleceği için oldukça önemlidir.

Kürtlere ait saygın ve kaliteli bir edebi yaşam, hem sayılamayacak kadar 

çok olan önyargıları kıracak�r, hem de hep bir aşağılamayı da içeren acıma

duygusunu aşarak Kürtleri komşuları ve dünyayla eşit insanlar haline gelecek�r.

Kürt kimliği anayasal güvence al�na alınmalıdır. Kürt dili-kültürü üzerindeki

inkâr, imha poli�kaları kaldırılmalı ve Kürt dili ve kültürünün geliş�rilmesine

izin verilmelidir. Anadilde eği�min önü açılmalıdır.

Sistem içerisinde oluşan çeteler ortaya çıkarılmalı ve faili meçhuller 

aydınla�lmalı. Koruculuk sistemi, Olağanüstü Hal, düşünce özgürlüğüne engel

ve an�-demokra�k tüm yasalar değiş�rilmeli ya da kaldırılmalıdır

Sağlıklı ve kaliteli staj yapabilme koşulları düzenlenmeli, üniversiteler bu 

konuda da sorumlu olduklarını kabul etmeli ve stajyerlerin sosyal hakları ve 

emeklerinin karşılığı olan ücretler güvence al�na alınmalıdır.

Üniversite bünyesinde bulunan medikolar kapa�lmamalı, tüm

öğrenciler ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelidir.
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Bilimi ve teknolojiyi insanla buluşturan ve yaşam boyu eği�m gerek�ren

mühendislik hizmetlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi için mühendislerin 

bilgilerini yenileyebilecekleri ve geliş�rebilecekleri eği�m olanakları

sağlanmalıdır.

Bununla birlikte kendi üniversitesinin diplomasına yabancılaşmak üzere 

olan bir ülkede olduğumuz gerçeğinin önümüze koyduğu Meslek öncesi 

seviye tespit sınavları ya da Yetkin Mühendis kavramlarının iyi anlaşılması 

ve birilerinin siyasi ran�na malzeme edilmemesi gerekmektedir. Bu konuda

yapılacak bir düzenleme olacak ise TMMOB’ un onayı olmadan yapılmaması 

en doğru olanıdır.

Eği�m kavramının aslında beşikten mezara kadar süreklilik arz eden bir

gerçeği vardır, bu gerçek ile birlikte Mühendislerin bilgilerin tazeleyebileceği 

ve sürekli bilgi anlamında besleneceği merkezler kurmak gerekir. Bu MİSEM’ 

de olabilir, başka bir şeyde … Meslek alanlarının sınırlarının belirlenmesi ve 

bu alanların korunması yolunda gerekli adımları meslek odaları tara�ndan

hızla a�lmalıdır.

Ülkemizde verilen lisans diplomalarının uluslar arası düzeyde tanınırlığı 

sağlanmalı ve bu amaçla eği�m programlarının akreditasyonunda yabancı

akreditasyon kurumları yerine TMMOB’ nin içinde yer aldığı MÜDEK (Mühendis 

Geliş�rme Kurulu) çalışmaları yaygınlaş�rılmalıdır.

Nitelikli ve yeterli sayıda öğre�m üyesi ye�ş�rilmeli ve öğre�m üyeliği saygın

ve çekici hale ge�rilmelidir.

Bizleri kendi ülkemizde mülteci konumuna düşürecek Yabancı Mühendis 

Mimar Yasa Tasla… tekrar gündeme ge�rilmemelidir.

Mühendisler gibi biz öğrencilerin sorunlarının da toplumun sorunlarından 

ayrılmayacağı bilinciyle, ülkeye Pazar, devle� tüccar, yur�aşı müşteri konumuna

ge�rmeyi amaçlayan tüm saldırılara karşı, TMMOB’ nin unutulmaz başkanı
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Teoman Öztürk’ ün sözleriyle diyoruz ki “ yüreğimizdeki insan sevgisini  ve 

yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atacağının bilinci içinde, 

bilim, tekniği, emperyalizmin ve sömürgecilerin değil; emekçi halkımızın 

hizme�ne sunmak için her çabayı güçlendirerek  sürdürme yolunda inançlı ve

kararlıyız.

Herkes Farklı Herkes Eşit.

Üniversiteler Üniversite Bileşenlerinindir.

Eşit, Parasız, Demokra�k, Bilimsel, Anadilde Eği�m İs�yoruz.

Yaşasın Özerk ve Demokra�k Üniversite Mücadelemiz.

Yaşasın EMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü.

07. Ekim. 2007, Ankara


