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Türkiye`nin çeşitli şehirlerinden 61 
öğrenci üyenin katılımıyla İzmir`in 
Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran'da 
başlayan kamp, 30 Ağustos Cuma 
günü öğle saatlerinde kayıtların 
yapılmasıyla başladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Oda Yönetim Başkanı Yunus 
Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyesi Bedri Tekin, TMMOB 
eski Başkanı Mehmet Soğancı kamp 
programı kapsamında, açılışta ve otu-
rumlarda konuşmacı olarak yer aldılar.  
Açılış konuşmalarının ardından; tanış-
ma, kamp kuralları ve programı hak-
kında bilgilendirme yapıldı.

İlk günün akşam oturumunda "İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği-Risk Değerlen-

dirme" üzerine Bedri Tekin ile söyleşi 
gerçekleştirildi.

Kampın ikinci günü Tanışma Atölyesi 
ile başladı. İkinci günün ilk söyleşisi 
Güncel Siyasal Gelişmeler üzerine İl-
han Cihaner ile gerçekleştirildi. Takım 
sporları ve bireysel spor turnuvaları-
nın açılışı da ikinci gün gerçekleştirildi. 
Ayrıca kamp boyunca düzenlenen ve 
moderatörlüklerini öğrenci üyelerin 
yaptığı oturumlarda birçok konu ele 
alındı.

Sonraki günlerde sırasıyla, “Toplum ve 
Teknoloji” – Yunus Yener, “Anons” - Er-
can Kesal, "Müzikli Memleket Tarihi" – 
Murat Meriç söyleşileri gerçekleştirildi. 

Yine kampta lider eğitmenler eşliğin-
de "Tanışma" ve "MMO Örgütlülüğü" " 
atölyeleri yapıldı. "MMO Öğrenci Üye 

Örgütlülüğü" başlıklı forumda, nasıl 
bir öğrenci üye örgütlülüğü olması 
gerektiğine dair söz alan kamp katı-
lımcıları görüşlerini paylaştılar. Kamp 
değerlendirmesinde ise tüm katılım-
cıların kampa yönelik görüşleri alındı, 
kamp yönetiminin düşünceleri öğren-
ci üyeler ile paylaşıldı.

3 Eylül Salı akşamı Murat Meriç‘in ka-
tılımıyla "Eski 45`likler" eşliğinde veda 
partisi gerçekleştirildi. Kampta ayrıca 
Dikili koylarında tekne turuna çıkıldı.

Kamp yaşamında birçok iş öğrenci 
üyeler tarafından nöbet sistemiyle or-
taklaşa yapıldı. Her gün 07.30'da güne 
uyanış, sabah sporu ve yüzme ile baş-
layan günler, 09.00'daki kahvaltıların 
ardından saat 10.30'da başlayan, ön-
ceden belirlenmiş konulardaki prog-
ramlarla sürdü. 

MMO Öğrenci Üye Kampı 2019, 30 Ağustos-4 Eylül 2019 tarihleri 
arasında İzmir’de gerçekleştirildi.



10

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  AĞUSTOS 2019  www.mmo.org.tr


