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DEĞİŞEN DÜNYADA 
MÜHENDİSLİK PANELİ 

YAPILDI
2 Aralık 2008 tarihinde, Şubemiz Öğrenci Komisyonu 

(EMO-Genç), İTÜ Elektrik Müh. Kulübü, Jeodezi ve 
Fotogrametri Kulübü ile birlikte, "Değişen Dünyada 

Mühendislik" başlıklı panel düzenledi. Panel, 200’e yakın 
öğrencinin katılımıyla İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde Kültür 

Sanat Birliği Oditoryum’da yapıldı.

Doç. Dr. Ahmet Öncü panelin ilk konuşmacısıydı. Kapitalist 
ilişkileri ve bugünkü durumu anlatan Ahmet Öncü, 
"Üretim araçları onların denetiminde olduğu için, kapitalist 
sınıf, aylak sınıf bu sürecin içerisinde kararların alınmasında, 
bilimsel bakışın dışında bir anlayışı hakim kılarak bu süreci 
‘sabote‘ ediyor" diye başladığı konuşmasında şunları 
söyledi:

"Toplumun çalışan sınıfl arı üretimin çıktılarıyla ilgilenir. 
Kapitalist sınıf için ise o üretimin değeri önemli ve o değerden 
ne kadar kar ettiği önemlidir.  Buradan da bütün bilgi fi yat 
sorununa indirgenmekte ve bir şekilde bu bilginin en karlı 
şekilde oluşmasının koşulları yaratılmaya çalışılmaktadır. 
Bunun bilimsellikle bir alakası yoktur.  (...) Bilim ise şunu 
söylemektedir: Bu durum açıklanabilir. Açıklanabildiğine 
göre mühendisler buna karşı emek cephesinde 
örgütlenebilir."

Şubemiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kurtuluş 
Kaya konuşmasında mühendislerin ne tür sorunlarla 
başbaşa kalacaklarını örnekleriyle sunarken, eğitimden, 
akreditasyona kadar birçok konunun altını çizdi.

" Bugün Türkiye‘de 80‘e yakın mühendislik fakültesi var. Her 

yıl 30 bine yakın mezun veriyoruz.  Ve bugün yaklaşık olarak 
TMMOB‘de 300 binin üzerinde mühendis-mimar kayıtlı.  
Yapılan araştırmalar bunun iki katına yakının da odalara 
'kayıtsız' olduğunu gösteriyor. 

"Mühendisler 80’lere kadar kendilerini ayrı bir grup 
olarak görürdü, sayılarının azlığından dolayı ekonomik 
koşulları diğer çalışanlara göre daha iyiydi. Bu durum 
80’den sonra değişmeye başladı ve sayılarıyla koşut olarak 
şartlarının kötüleştiği bir sürece girdiler. Ayrıcalıklarını ve 
sosyal haklarını yitirmeye başladılar. Böyle durumda olan 
mühendislerin örgütlülükleri de yoksa bütün ekonomik 
ve sosyal koşulları işverenler belirliyor. Onların koyduğu 
koşullarda çalışan mühendisler ordusu gittikçe çoğalıyor. 

"Son söz olarak söyleneceği şimdi söylersek; Bugün 
mühendislerin ekonomik ve sosyal haklarını koruyacak, bu 
halkları genişletecek bir örgütlülükleri yok. Birçok mühendis 
bugün hala kafalarında kendilerini ayrıcalıklı görse de somut 
durum bu."

Konuşmalar sonunda soru-cevap kısmına geçildi. Birçok 
öğrenci her iki konuşmacıdan,  mühendislik alanında 
zihinlerinde oluşan sorulara yanıt aradılar.

EMO-GENÇ

EMO GENÇ TANIŞMA TOPLANTISI

Her yıl dönem başında geleneksel olarak yapılan 
EMO-Genç Tanışma Çayı, 2008 yılı içinde 15 Ekim 
günü yapıldı. 200'ü aşkın üniversite öğrencisinin 
katıldığı tanışma çayı öncesinde EMO'yu ve EMO-Genç 
çalışmalarını aktaran bir sunum yapıldı. 

DİĞER ETKİNLİKLER

20 Kasım 2008 akşamı EMO-Genç üyeleri olarak 
"Gitmek" adlı fi lme toplu gidiş sağlandı. 

21 Kasım 2008 günü, EMO-Genç toplantısında, EMO-
Genç Özgür Yazılım Komisyonu tarafından Pardus 
tanıtım sunumu yapıldı.

Matlab, C ve Yapay Zeka kursları devam ettirildi.

23 Kasım 2008'de Santralistanbul'da bulunan Elektrik 
Müzesi'ne ve Che Sergisi'ne gezi yapıldı.

3 Aralık 2008'de İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Ahmet 
Hamdi Tanpınar'ın romanından uyarlanan "Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü" adlı oyun izlendi.

26 Aralık 2008'de günü "Pulb Fiction" fi lminin gösterimi 
yapıldı.


