
20
19

9 
M

ar
t

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/Ankara

GELECEĞİN ANAHTARI
ELİMİZDE

EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAM DEMOKRATİK VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE BAŞKA BİR DÜNYA LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM

Bülten Şubat 2019, Sayı 248 Ekidir

Kurultaya giderken...

Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/Ankara



2

Kurultaya giderken

KURULTAYA GİDERKEN

Öğrenci Üye Kurultayı 2019, “Eğitim ve Ör-
gütlenme” temaları ile düzenlenecektir. Bu 
kapsam doğrultusunda 9 Mart 2019 Cumartesi 
Ankara’da gerçekleştirilecek olan Makina Mü-
hendisleri Odası 11. Öğrenci Kurultayı öncesin-
de yereldeki sorunların tespiti ve bu sorunlara 
çözüm üretmek için Şubelerimizde Öğrenci Üye 
Yerel Kurultayları düzenlenmiştir.

Yüzlerce öğrencinin katılarak görüşlerini ifade 
edeceği yerel kurultaylardan süzülen görüşler, 
Öğrenci Üye Kurultayı’na taşınacaktır.
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Şubelerimizde Gerçekleştirilen 
Öğrenci Üye Yerel Kurultayları

Adana ............................................ 2 Mart 2019
Ankara ........................................... 23 Aralık 2018
Antalya........................................... 19 Aralık 2018
Bursa ............................................. 22 Aralık 2018
Diyarbakır ....................................... 15 Aralık 2018
Edirne ............................................. 21 Aralık 2018
Eskişehir......................................... 15 Aralık 2018
Gaziantep ....................................... 22 Aralık 2018
İstanbul .......................................... 15 Aralık 2018
İzmir-Denizli .................................... 8 Aralık 2018
Kayseri ........................................... 11 Aralık 2018
Kocaeli ........................................... 15 Aralık 2018
Mersin ............................................ 20 Şubat 2019
Samsun .......................................... 23 Şubat 2019
Zonguldak ...................................... 1 Aralık 2018

Program

09:00 - 10:00 Kayıt
10:00 - 10:30 Açılış Konuşmaları
10:30 - 10:45 Eğitim Sunumu
10:45 - 11:00 Ara
11:00 - 13:00 1. Oturum (Eğitim)
13:00 - 14:00  Yemek Arası
14:00 - 14:15 Örgütlenme Sunumu
14:15 - 15:15 2. Oturum (Örgütlenme)
15:15 - 15:30 Ara
15:30 - 17:00 Serbest Kürsü
17:00 - 18:00 Sonuç Bildirisinin Okunması
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ADANA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirmek 
ve yine çok sayıda donanımsız üniversite ve 

bölüm açmak yerine, ülkenin gereksinim duy-
duğu elemanlar yetiştirilmeli; yine gereksinim 
doğrultusunda yeterli eğitim kadrosu ve kü-

tüphane, derslik, laboratuar, yurt vb. alt yapısı 
tamamlanmış kuruluşlar oluşturulmalı; şimdiye 

kadar açılmış bulunan üniversitelerin eğitim 
düzeyi artırılmalı, nitelik eşitsizliği ortadan 

kaldırılmalı, oluşturulacak kalite standartları 
doğrultusunda denetimler yapılmalıdır.
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ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Hayal ettiğimiz üniversitelerin bizimle müm-
kün olduğunu bilerek yolumuza devam ede-
ceğiz. Türkiye’nin sorunlarının aynı zamanda 
mühendislerin ve mühendislik öğrencilerinin 
sorunları olduğunun bilincinde olarak bilimi 

ve tekniği bir kısmın çıkarları için değil halkın 
yararına kullanmakta kararlı olacağız!
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ANTALYA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Öğrenci üyeler olarak örgütlü çalışma 
sisteminin katkılarını her fırsatta dile getirmek 

ve yapılan çalışmalarla göstermekten geri 
durmamaktayız. Mesleğimizi kariyerist 

yaklaşım yerine toplumcu bir bilinçle icra 
etmeli ve dayanışma içinde hep birlikte 

gelişmeliyiz. Bunun için örgütlülüğümüzü 
öğrencilikten oluşturup bilincimizi temelden 

güçlendirmemiz büyük bir önem taşımaktadır.
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BURSA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Gerçek anlamda eşit, laik ve özgür bir 
eğitim ancak demokrasinin, eşitliğin, hak ve 
özgürlük alanlarının genişletilmesi ve tüm 
yurttaşların eşit haklar temelinde yaşaması 

ile mümkündür. Bunun yolu da bilimsel, laik, 
anadilde demokratik eğitim mücadelesinden 

geçer.
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DİYARBAKIR ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Biz üniversite öğrencileri, üniversitelerdeki 
mühendislik eğitimi sistemiyle ilgili sorunların 

var olan ülke ve toplum sorunlarından ayrı 
olmadığının ve birlikte incelenmesi gerektiğinin 

farkındayız. Bu çerçevede herkese parasız 
nitelikli bir eğitim hakkını savunuyor, eğitimdeki 

eşitsizliği ve sermaye kesiminin daha çok kar 
etmesine dayalı bir mühendislik anlayışını 
reddediyoruz, üniversitelerin sadece bilim 

üreten mekânlar olması, yetişen mühendislerin 
sadece çalışma hayatında değil toplumsal 
yaşamda da faydalı ve verimli olmaları için 

sağlıklı bir üniversite – üretim - toplum 
ilişkisinin kurulmasını istiyoruz. Mesleğe atılan 

ilk adım olan stajların nitelikli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi öğrencilerin, mesleğin, 

üretimin ve sanayinin gelişmesini sağlayacaktır.
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EDİRNE ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Bizleri köleleştiren, mühendislik mesleğini 
itibarsızlaştıran bu düzeni değiştirmenin yolu 

öğrenci örgütlülüğünden geçmektedir. El  
ele, omuz omuza vererek hem mesleki hem 
de toplumsal açıdan kendimizi geliştirmek, 

beraber yaşamak, beraber düşünmek, beraber 
üretmek, beraber yönetmek bu zinciri 

kırmanın tek yoludur. Tabi ki bu  birliktelik ve 
dayanışma Makina  Mühendisleri Odası çatısı 

altında mümkündür.
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ESKİŞEHİR ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Parasız eğitimi ve okullarda bulunan tüm 
birimlerin sermayeleştirilmeden öğrenci 
arkadaşlarımızın özgürce kullanımına 

açılmasını savunuyoruz. Biz mühendislik 
öğrencileri yan yana gelmek, emeğin 

ve bilimin yanında olmak için toplumcu 
mühendislik kavramını yükseltmek ve 

geliştirmek zorundayız.
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GAZİANTEP ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Eşit, parasız, bilimsel, laik eğitim hakları 
temelinde eğitim sisteminin yeniden 

düzenlendiği, emek sömürüsünün olmadığı, 
kentlerin ve doğanın ranta açılmadığı, ezilen 

hakların birlikte barış içerisinde yaşadığı, kamu 
yararının esas alındığı, üreten, sanayileşen ve 

demokratikleşen bir Türkiye için mücadele 
etmektir.
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İSTANBUL ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Üniversiteler üzerine çöken iktidarın ve 
sarayın gerici karanlığına karşı, aydın yarınları 

hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz. 
Türkiye’nin sorunlarının aynı zamanda 

mühendislerin ve mühendislik öğrencilerinin 
sorunları olduğunun bilincinde olarak bilimi 

ve tekniği bir kısmın çıkarları için değil halkın 
yararına kullanmakta kararlı olacağız! 
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MMO toplumcu mühendislik anlayışı 
doğrultusunda yıllardır bu topraklarda 

yaşatılan her türlü acıya, zulme, asimilasyon 
ve sindirme politikalarına, doğanın sermayenin 
açlığı adına talan edilmesine sessiz kalmamış; 
mücadelesini kazanana kadar sürdürmüştür. 
Bizler de geleceğin mühendisleri olarak bu 

anlayış doğrultusunda devralacağımız bayrağı 
ördüğümüz örgütlülük nazarında ilelebet 

dalgalandıracağız.

İZMİR-DENİZLİ ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

KAYSERİ ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Mühendislik öğrencileri olarak görevimiz 
tüketmek değil üretmek olmalıdır.
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KOCAELİ ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Bizler, parasız, nitelikli bir eğitim hakkını 
savunuyor, eğitimdeki eşitsizliği ve sermaye 

kesiminin daha çok kâr etmesine dayalı 
bir mühendislik anlayışını reddediyor, 

üniversitelerin sadece bilim üreten mekanlar 
olması, yetişen mühendislerin sadece çalışma 
hayatında değil toplumsal yaşamda da faydalı 
ve verimli olmaları için sağlıklı bir üniversite-

üretim-toplum ilişkisinin kurulmasını istiyoruz.

MERSİN ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Ezberci eğitim yerine öğrenmek, verileri 
kabul etmek yerine araştırma yeteneğini 

geliştirmek; teknik eğitim yanında sosyal ve 
kültürel eğitimleri de tamamlamak, eğitimde 
sorgulayan, düşünen, dayanışma duygusuna 

sahip, bilimsel kriterleri önemseyen, 
aydınlanmış öğrencilerin yetişmesi en temel 

amaç olmalıdır.
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SAMSUN ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

Üniversitelerdeki sorunların, mühendislik ve 
eğitim sistemi ile ilgili sorunların,  ülke ve 
toplum yapısından ayrı düşünülemeyeceği 

ve toplumsal sorunlarla beraber incelenmesi 
gerektiğini savunuyoruz.

Üniversite öğrencisi olan bizler, birinci 
dereceden tanıdığımız ve mağduru olduğumuz 
çarpık eğitim sistemine, YÖK karanlığına, anti-
demokratik uygulamalara, teknik altyapıdan 

yoksun eğitim kurumlarına karşı örgütlenerek 
ve paylaşarak mücadelemizi sürdürüyoruz. 

ZONGULDAK ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI



“Yüreğimizdeki insan sevgisi 
ve yurtseverliği baskı ve zulüm 

yöntemlerinin söküp atamayacağının 
bilinci içinde bilim ve tekniği 

emperyalizmin ve sömürgelerin 
değil emekçi halkımızın hizmetine 

sunmak için her çabayı güçlendirme 
ve sürdürme yolunda inançlıyız, 

kararlıyız...

Teoman ÖZTÜRK


