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kurula verilmekte, ülkemizin en önemli doğal değer-
leri, görevleri koruma kararlarıyla çoğunlukla çelişen 
“yönetici bürokratlara” emanet edilmektedir. Yasalaş-
ması halinde böylesi bir düzenleme, 87 yıllık Türkiye 
Cumhuriyeti’nde alınmış en koruma karşıtı karar ola-
rak tarihe geçecektir.
“Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu 
Tasarısı”, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Söz-
leşmesi (BÇS) de dahil olmak üzere Türkiye’nin de 
taraf olduğu çok sayıda uluslararası anlaşmanın yanı 
sıra Anayasa’nın “Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıkları-
nın Korunması” başlığı altında yer verilen 63. mad-
desindeki; “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici 
ve teşvik edici tedbirleri alır” ilkesine de açıkça 
aykırıdır. 

Kanun Tasarısı, 
amaç maddesinden başlayarak “yatırım” adı altında bu 
alanlara göz dikmiş olan “talan” örgütleyicilerine karşı 
teslim bayrağını çekmektedir. Gerekçesinde mevcut 
mevzuatı ve uygulamaları “Kuralcı ve yasakçı mantık” 
olarak nitelendirerek, “katılım” ve “danışma” organları 
dışlanmakta, Çevre ve Orman Bakanlığı her durumda 
tek başına “son sözü” söyleyebilecek bir konuma ge-
tirilmektedir. “Koruma-kullanma dengesi” ifadesi kis-
vesi altında “kullanmayı” amaç içine sokan düzenle-
meler, ülkemizin en önemli doğal değerlerinin gözden 

TMMOB’nin Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koru-
ma Kanunu Tasarısı’na ilişkin görüşü 11 Ocak 2011 
tarihinde TBMM Çevre Komisyonu’na gönderildi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı, konuya ilişkin olarak bir basın açıklaması yaptı. 

BASINA VE KAMUOYUNA,
TBMM gündemine taşınmış olan Tabiatı ve Biyolojik 
Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, doğayı koruma açısından siste-
matik bir gerilemeye karşılık gelmektedir.
TMMOB konuya ilişkin değerlendirmelerini bugün 
(11 Ocak 2010) TBMM Çevre Komisyonu’na sun-
muştur.

Kanun Tasarısı, var olan bir eksikliği gidermekten çok, 
koruma çabalarının “yatırım” adı altında sürdürülen 
“talan” anlayışına terk edilmesinden başka bir şey de-
ğildir. 
Söz konusu tasarıyla, kanunlarda yaratılan istisnalar, 
sağlanan imtiyazlar, görmezden gelinen işgallerle ye-
tinilmeyip ülke yüzölçümünün yüzde 2’si bile olmayan 
“doğal korunan alanlar” özel kanun kapsamından çıka-
rılmaktadır.
Yasa tasarısı ile bilimsel çalışmayı zorunlu kılan, ulusal 
ve uluslararası nitelikte değer taşıyan alanlara ilişkin 
karar alma yetkisi 14’ü bürokratlardan oluşan 20 kişilik 

 
‘Tabiatı ve Biyolojik 
Çeşitliliği Koruma 
Kanunu Tasarısı’
bu haliyle
kabul edilemez...

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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yolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin “ekosistem yaklaşımı 
prensibine” aykırıdır.
Doğaya ve biyolojik çeşitliliğe karşı işlenen fiillerin 
kabahat kapsamından çıkıp, suç kapsamına girmesi 
beklenirken, tasarıyla bu beklenti boşa çıkmıştır. Ta-
sarıda, “Mutlak koruma bölgesinin habitat kaybına yol 
açacak ölçüde” ciddi tahribatlar bile komik denebile-
cek bir üst sınırdan cezalandırılmaktadır. Tüm dün-
yada önemli gündem maddelerinden birini oluşturan 
yabancı ve yayılımcı tür girişinin önlenmesi konusu 
muğlâk bir biçimde geçiştirilerek, doğa ve biyolojik çe-
şitlilik bakımından çok sakıncalı bir durum meydana 
getirilmektedir.
Sonuç olarak, “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koru-
ma Kanunu Tasarısı”, içerdiği yanlışlıklar ve yaptı-
rımların eksikliği/yanlışlığı nedeniyle ülkemizin doğal 
zenginliklerinin ve doğa koruma alanındaki kazanım-
larının onarılamayacak biçimde zarar görmesine yol 
açabilecektir. 
Bu nedenle Tasarı; bu içeriği ve düzeniyle TBMM’ye 
sunulmamalıdır. Hazırlık sürecinde dile getirilen ve 
katılımcılar tarafından da benimsenen görüş ve öne-
riler dikkate alınarak yukarıda örneklenen eksiklik 
ve yanlışlıkları giderecek biçimde yeniden düzenlen-
melidir. Yeniden düzenlenen Tasarının, TBMM’deki 
ilgili komisyonlarda görüşülmesi sürecine “taraf ” ko-
numundakiler öncelikli olmak üzere ilgili demokratik 
kitle örgütlerinin dengeli katılımları sağlanmalıdır.
Korunan alanları istisna-özel kanun kapsamından çı-
karan, 
İç içe geçen doğal ve kültürel değerleri birbirinden ay-
rıştıran,
Sürdürülebilirlik adı altında kullanımı amaç edinen, 
Ulusal değerleri yerel çıkarlara devreden,
Doğal değerleri piyasa malına dönüştüren,
Korunan alanlarda imar mevzuatı ile yapılaşma yolu 
açan,
Bu tasarıya “HAYIR” diyoruz.
Meslek örgütlerini, bilim insanlarını görmezden gele-
rek hazırlanan bu tasarı bir an evvel geri çekilmelidir. 
Tasarı bu haliyle kesinlikle kabul edilemez. 

çıkarıldığının kanıtıdır. 
Bu alanlar sürdürülebilirlik içerisinde ekonomik faali-
yete açılacak demektir. Tasarı ile mevcut ÇED süreç-
leri sayesinde korunan alanlarda gerçekleşen tahribat 
bu sefer Ekolojik Etki Değerlendirmesi (EED) adı 
altında hazırlanacak raporlarla yürütülecektir. ÇED 
raporları benzeri bir süreçle korunan alanlar yatırım-
lara açılmış olacaktır.
Tasarının; tesis edilecek izinler, intifa ve irtifak hakları 
ile ilgili bölümünde ülkemizin neredeyse tüm koru-
nan alanları özel kişi ve şirketlere tahsis edilebilir hale 
getirilmekte, “üstün kamu yararı ve stratejik kullanım” 
tarifi ile izin, intifa ve irtifak hakkı verme yetkisi Ba-
kanlar Kurulu’na verilmektedir. 
Bunun meali şudur: Munzur, İkizdere, Ilısu vadisi 
vb.de yapılmak istenen HES’ler; Kuşadası, Küre Milli 
Parkı vb.ne yapılmak istenen otoyollar, sanayi tesisle-
ri, maden işletmeleri “üstün kamu yararı ve stratejik 
kullanım” olarak tarif edilebilir ve Bakanlar Kurulu bu 
yatırımlara izin verebilir. 
Kanun tasarısıyla, “Milli Parklar Kanunu” ve “Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” gibi 
“özel kanun” niteliğine sahip yasalar tarafından koru-
nan alanlar, “genel kanun” niteliğindeki bir düzenleme 
içine sokularak, “Maden Kanunu”, “Turizmi Teşvik 
Kanunu”, “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu” gibi 
“özel kanun” niteliğini koruyan yasalar karşısında ko-
ruma kararları üstünlüğünü yitirmektedir. 
Tasarının dayandırıldığı doğa koruma stratejisi yan-
lıştır, gerçekçi değildir. Doğa korumanın temel araç-
larından biri olan planlama, siyasal iktidarların her 
türlü keyfi uygulamasına açık bırakılmıştır. Tasarıdaki 
kavramsal boşluklar, belirsizlikler ve anlam kaymaları, 
uygulamaları kargaşaya dönüştürebilecek, ilgili kuru-
luşlar arasında çatışmalara yol açabilecek, doğa koru-
ma alanında şimdiye kadar elde edilebilen kazanımları 
da geçersizleştirebilecektir! Tasarıyla, siyasal iktidarla-
ra daha önce çeşitli koruma yapılarına kavuşturulmuş 
alanları bu yapılarından çıkarma olanağı getirilmek-
tedir.
Tasarıda tanımlanan Mahalli Biyolojik Çeşitlilik Ku-
rulu, halkın çok zayıf bir şekilde temsil edildiği, il ba-
zında yapılan bir örgütlenmeyi tanımlamaktadır. Bu 
değerlendirme, Anayasa’nın katılımcılık ilkesine zıt 
olmasının yanı sıra 1996 yılında taraf olduğumuz Bi-
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Kamuoyuna yansıyan ve yansımayan bu tür kaza-
ların önüne geçilebilmesi için şu hususlar birinci 
derecede önem taşımaktadır: Yapıların bütün de-
netim süreçlerinde, kamu adına denetim kurumu 
işlevi gören mesleki kuruluşlara yer verilmelidir. 
TMMOB ve bağlı Odalar sahip oldukları bilgi biri-
kimleri ve uzmanlık alanlarına ilişkin kamu çıkarla-
rının korunması misyonuyla bu süreçlerde öncelikli 
olarak muhatap alınmalıdırlar. Yerel yönetimlerce, 
mekanik tesisat konusunda proje üreten ve uygula-
yan firmaların Odamızca yetkilendirilmiş firmalar 
olmasına özen göstermesi ve bu firmaların bünye-
lerinde uzmanlık belgesi almış yetkili mühendisler 
bulundurması ve yine bu firmalarca yapılan projele-
rin Odamız mesleki denetiminden geçirilmesi sağ-

Bıçakçı, “Bu okullarımızda çocuklarımız, kardeş-
lerimiz, ağabey yada ablalarımız öğrenim görmek-
tedir. Okullarında bulunan kazan dairelerindeki 
basınçlı kapların (kazan, kompresör vb.) periyodik 
kontrol ve testlerinin yapılıp yapılmadığını bilme-
den ve tehlikenin bilincine varmadan eğitimlerini 
sürdürmektedirler. Acaba konuya yeterince duyarlı 
mıyız? Duyarlı olmamız için bir okulda kazan pat-
laması mı yaşamalıyız? İlle de birilerinin ölmesi, ya-
ralanması mı gerekiyor.  Özellikle okullarımızdaki,  
resmi dairelerdeki, apartmanlarımızdaki kazanları-
mızın mutlaka denetlenip, periyodik kontrollerini, 
testlerini yaptırıp yaptırmadıklarının, ateşçilerin 
eğitilmesinin mutlaka sağlanması gerekmektedir. 
Kazalar gösterdi ki denetimsizlik, bilgisizlik ve dik-
katsizlik bu tür kazalara meydan veriyor” dedi. Bı-
çakçı, “Bu olaydan hareketle, binalarda ve sanayi te-
sislerindeki kazanların/kalorifer tesisatlarının yasa 
ve yönetmelikler uyarınca projelendirilmesi ve peri-
yodik kontrollerinin düzenli olarak yaptırılmasının, 
toplumu can ve mal güvenliği açısından birinci de-
recede ilgilendirdiğini, kamuoyunun dikkatine sun-
mak istiyoruz. Zira çoğu kez, insan yaşamını hiçe 
sayarak daha fazla rant elde etmeyi ön planda tutan 
yaklaşımlar sonucunda en basit emniyet kuralları 
dahi yerine getirilmemekte ve ilgili meslek odaları 
tarafından yapılması gereken mesleki denetimlere 
engeller oluşturulmaktadır. 

 Denetimsiz
Kalorifer Kazanların
Bombadan Farkı
Yoktur! 

Metin Bıçakçı
TMMOB Rize İl Temsilciliği Başkanı

TMMOB Makine Mühendisleri 
Odası Rize İl Temsilciliği Baş-
kanı Metin Bıçakçı Resmi Dai-
relerimizde, Apartmanlarımızda, 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarımızda Katı, Sıvı yada Gaz 
yakıtlı kazanlar Bulunduğunu be-
lirtti. 07/03/2011 
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Sonuçta sıvı yakıtlı sistemden katı yakıtlı sisteme 
yapılan dönüşümde hem kazan hem de tesisat-
ta patlama meydana gelmesi riski oluşmaktadır. 
Odamızdan Mekanik Tesisat Uzman Mühendis 
Yetki Belgesi almış ve SMM (Serbest Müşavirlik 
Mühendislik) Belgesi olan makina mühendisleri 
tarafından hazırlanan projeler sonucunda kazan ve 
ısıtma sistemlerinin montajlarının yapılması gerek-
mektedir. İş bitiminde Projenin Teknik Uygulama 
Sorumlusu Makine Mühendisi tarafından projede 
belirtilen özellikte kazan montajının yapıldığına 
dair uygunluk raporu vermesi ve kazanların bundan 
sonra işletmeye alınması gerekmektedir. Kalorifer 
kazanı ve benzeri kazanları kullananlar ve işletme-
ye alanlar mutlaka eğitimden geçirilmeli ve belge-
lendirilmelidir. Konutlarda ve işletmelerde kazan-
cıların, “Sanayi Tipi Kazanlar Yardımcı Personel 
Yetiştirme Kursu”ndan geçerek “Kazan İşletme 
Sertifikası” almış olmaları gerekmektedir” dedi. 

lanmalıdır” dedi.
Bıçakçı, “Kapalı sistem, sıcak su, kızgın su veya bu-
har kazanlarının her yıl periyodik testlerinin yapıl-
ması gerektiği halde genellikle bu kontroller yapıl-
mamaktadır. Emniyet sistemleri çalışmadığı zaman 
veya kazanlarda eskime, çürüme veya diğer işletme 
hatalarından dolayı kazan patlamaları meydana 
gelmektedir.
Mevcut yönetmelikler doğrultusunda kalorifer ka-
zanı ve basınçlı kapların yılda bir kez hidrostatik 
testleri yapılmalıdır. Bu testlerin, A Tipi Muayene 
kuruluşu niteliğindeki Makina Mühendisleri Oda-
sı gibi akredite olmuş kuruluşlara periyodik olarak 
yaptırılması sağlanmalıdır. Son zamanlarda sıvı ya-
kıt fiyatlarının artması nedeniyle bazı bina sahip-
lerinin sıvı yakıtlı kazanları kömürlü sisteme çevir-
dikleri görülmektedir. Ancak bu işlemi yaparken 
makina mühendisleri tarafından tadilat projeleri 
yapılması gerekirken buna dikkat edilmemektedir. 

DUYURU
Şubemiz SMS (Kısa Mesaj Servisi) duyurularından 
yararlanabilmeniz için cep telefonu numaralarınızı 

şubemize bildirmeniz gerekmektedir.

Üye aidatlarımızı ödeyelim, 
odamıza sahip çıkalım. !

WWWWW
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Kars İl Temsilciliği`nde Seminer verildi
Kars İl Temsilciliği`nde 20.01.2011 tarihinde 

“AİTM Tip Onay Uygulamaları” konulu seminer 
verildi. Temsilcilik Yürütme Kurulu Sekreteri Fa-
tih AKÇAY tarafından verilen seminere 5 üyemiz 
katıldı. 

Erzurum İl Temsilciliği`nde 18.01.2011 
tarihinde “Araç tadilat projelerinde güncel 
uygulamalar” konulu seminer verildi. Pa-
nelistliğini Üyemiz Fırat ATLI tarafından 
verilen seminere 10 üyemiz katıldı. 

Erzurum İl Temsilciliği`nde Seminer 
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8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü
Kutlu Olsun!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. 

İnsanlık çok önemli bilimsel, tarihsel-toplumsal ge-
lişmeleri gerçekleştirmiş; hemen her alanda doğru-
ların egemenliği için yoğun mücadeleler vermiştir. 
Tarihteki her ileri adımın altında insanların emek-
leri, birikimleri, mücadeleleri bulunmaktadır. 8 Mart 
Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü de böylesi bir 
mücadele sayesinde benimsenmiştir. Bugün dolayı-
sıyla, 1857 yılında New York’ta tekstil iş kolundaki 
kadın işçilerin düşük ücret ve insanlık dışı çalışma 
koşulları altında çalışmaya karşı yaptıkları grevde kat-
ledilen 100 kadın işçiyi, her türlü sömürü, şiddet ve 
baskıya maruz kalan bütün emekçi kadınlar nezdinde 
saygıyla anıyoruz. 

Bütün modernleşme, uygarlaşma, sanayileşme, eşit oy 
hakkı vb. gelişmelere karşın tarihin en ilkel ve en ge-
lişkin sömürü ve ezme biçimleri bugün bir arada var-
lıklarını korumakta; bu nedenle kadınların her alanda 
gerçek eşitlik istem ve mücadeleleri de sürmektedir. 

Anayasa’da “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşün-
ce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” denmesine karşın 
bunun böyle olmadığını biliyoruz. Aile, eğitim ve ça-

lışma yaşamında, istihdam biçimlerinde ve toplumsal 
yaşamdaki bütün negatif ayrımcılıklarda, hatta cinsel 
saldırılardan sonra bile kadınların maruz kaldıkları 
aşağılamalar ve dayatılan aşağılık koşulların aşılma-
sının köktenci bir tarzda aşılması gerektiğine inanı-
yoruz. 

Erkeklerle birlikte dünyayı ve aklı anlamlandıran ka-
dınların yaşadığı çok yönlü sorunları tarihselliği ve 
güncelliği içinde toplum bilincine çıkararak özenli 
davranmak ve gerçek çözümlerine yönelmekle yüz 
yüzeyiz. Sorunların köklerine inmek, mevcut koşul-
larda reformlar/iyileştirmeler yapılmasını sağlamak ve 
nihai çözümlere yönelik toplumsal bilinç oluşturmak 
durumundayız. Bu kapsamda törelerden iş yasaları, 
anayasa, ceza yasaları ve iş yerlerine, ilköğretimden 
yüksek öğrenime, siyasal yaşama, toplumsal yaşamın 
bütününe dek köktenci ve bütünlüklü adımlar atılma-
sı gerekmektedir. Çabalarımızın böylesi bir bütünsel-
lik içinde anlamlanacağı bir tarihsel dönüşüme dek 
kadın-erkek, hep birlikte ilerlemek durumundayız. 

Kadınların mücadelesi, aynı zamanda insanın ve eme-
ğin özgürleşme mücadelesidir. Biz bu tarihsel gerçeğe 
ve kadın-erkek eşitliğine inanıyor, kadınlara yönelik 
artan sömürü ve şiddeti kınıyor, kadınların yanında 
olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, sömürü ve şiddete hayır diyoruz...

Ali Ekber ÇAKAR 
TTMO Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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Mühendislik Öğrencileri 
Ankara’da Buluştu

oman Öztürk’ün belgesel gösterimi yapıldı. Kurul-
tayın Forum bölümünde 48 delege öğrenci; “Öğ-
renci üye örgütlülüğü”, “Mühendislik eğitimi ve 
geleceksizlik sorunu”, “Mühendisin toplumsal 
rolü”, “Eğitimde ayrımcılık” ve “Üniversiteler-
de öğrenci sorunları” konusunda görüşlerini dile 
getirdi. Kurultay; Sevinç Eratalay ve Bandista 
Grubu’nun konseriyle son buldu. 
Kurultayın açılış konuşmaları ise öğrenci üyeleri 
temsilen Gülçin Bengü, MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından ya-
pıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara’da 
İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda, 26 
Mart 2011 tarihinde gerçekleştirildi.
“Baskı Altında Geleceksizliğe Doğru Öğrenci-
lik ve Mühendislik” ana teması altında toplanan 
Kurultaya, Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
Öğrenci Üye Yönetmeliği’ne göre üye olan 10 bin 
öğrenci üyeyi temsilen 39 üniversiteden 690 delege 
katıldı. 
Kurultayın açılışından önce 1973-1980 dönemi 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Te-

Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi...

Öğrenci Üyeleri temsilen Antalya’dan Gülçin Bengü açılışta şöyle konuştu:
“Makina Mühendisleri Odası’nın ilkini 1999 yılında gerçekleştirdiği ve bugün yedincisini düzenlediğimiz 
Öğrenci Üye Kurultayımız, Odamız ile üniversitelerin makine, endüstri ve uçak-uzay-havacılık bölümlerinde 
okuyan öğrenci üyeleri arasındaki bağın güçlülüğünü göstermesi açısından çok özgün bir örnektir. Odamızın 
öğrenci üye örgütlülüğünün düşünsel ve örgütsel düzeyini geliştirmek ve geniş bir alana yayılan sorunlarımızı 
tartışmak ve çözüm önerileri üretmek amacıyla bugün bu salonda yan yana, omuz omuza bir araya geldik. 
Bu noktada ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu koşullar ve krizin yaydığı karamsarlık ortamını 
umuda çevirecek dinamiklerin üretilmesine mühendis adayları olarak katkı sunmanın görevimiz olduğunun 
farkındayız.
Emperyalist çetenin saldırganlıklarına Afganistan ve Irak’tan sonra bugünlerde Libya’yı ekleyerek insanları 
katlettiği, deprem ve tsunami felaketiyle on binlerce insanın hayatını kaybetmesinin yanında nükleer çılgınlı-
ğın insanlığı sürüklediği felaketi yaşadığımız, demokrasi ve özgürlük talebinde bulunan başta üniversite öğ-
rencileri olmak üzere tüm muhaliflerin polis şiddetiyle susturulmaya çalışıldığı, Kürt sorununu inkâr ve şiddetle 
çözmekteki inadın devam ettiği, sermayenin taleplerine göre düzenlenen ekonomik hayatın işsizliği sürekli 
artırdığı ve gelir dağılımının her geçen gün bozulduğu dünya ve Türkiye koşullarında biz gençlerin ülke ve 
dünya politikalarını tartışma kararlılığının, dünün ve bugünün sorunlarına bugünün ve yarının yanıtlarını 
oluşturma azminin taşıyıcısı olarak kurultayımızı açıyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz.
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Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ise açılışta şunları söyledi:
“Değerli Arkadaşlarım,
Biliyorsunuz, bu Kurultaya gelirken 18 Şubemizde Yerel Kurultaylar düzenlendi. Bu uygulama ile katılım 
sürecini bütün öğrenci üyelerimize yaymaya çalışıyor, ilgili mühendislik disiplinlerinde okuyan yaklaşık 30 bin 
öğrenciyle organik bağ kurmayı hedefliyor; bu geniş kitle içinde düşünsel, örgütsel bir alan oluşturmaya çalışıyo-
ruz. Oda ile meslektaş adayları arasında bağların oluşturulması, sizler ve bizler açısından çok anlamlıdır. Şu 
anda Oda organlarında öğrenci üyelik faaliyetinden gelen birçok yönetici arkadaşımızın bulunması, sizlerin bu 
Odanın öznesi olduğunuzu göstermekte; bizler için de bir yenilenme kaynağı olarak önem taşımaktadır. Tüm 
süreçleri sizler tarafından belirlenip planlanan kurultayları toplamadaki ana amacımız öğrenci üyelerimizin 
düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri olgun bir tartışma ve ortak üretim ortamı hazırlamaktır. Öğrenci 
üyelerimiz arasındaki ilişkiyi, dayanışma ve birlikte mücadele etme bağlarını güçlendirmektir. Odamızın gele-
cekte üyesi ve yöneticisi olacak öğrenci üyelerimizle ilişkileri geliştirmektir. Oda çalışmaları hakkındaki düşünce 
ve beklentilerinizin alınmasıdır. Öğrencilikten başlanarak, öğretim ve meslek alanları ile bağlantılı olarak ülke 
ekonomisi ve sanayisine ilişkin yöntemsel makro bakış açısının geliştirilebilmesidir. 

Sevgili Arkadaşlar,
Gençlik, gerek üretim politikalarında gerekse söz hakkı, katılım, demokrasi politikalarında toplum yaşamından 
en çok dışlanan kesimlerden birini oluşturuyor. Diğer yandan üniversite yaşamında birçok zorlukla karşılaşan 
bizler, mezun olduktan sonra istihdamdaki adaletsiz yapılanma sonucu büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Ni-
telikli eğitilmiş iş gücünün çalışma yaşamında yer alışı sırasında yaşadığı sorunlardır bunlar. Özellikle sanayi 
sektöründe birçok genç arkadaş işçi statüsünde kayıt dışı çalıştırılıyor ya da çok düşük ücretlerle çalışmak zorun-
da bırakılıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan, diplomasıyla ortada kalan genç mühendisler, 
farklı işlerde çalıştırılarak mesleki üretken güçleri harcanıyor, heba ediliyor ya da gizli ve açık işsizlikle boğuşu-
yor. Üstelik işsizliğin her gün arttığı günümüzde bu sorunlar daha da artmaktadır. Bu noktada bizim sorun-
larımızla ülkemiz ve sanayinin sorunları arasındaki bağlar temelinde, mühendislerin öğrencilikten başlayarak 
içine girdikleri hayatın rengini ve sorumluluklarımızı tartışacak, çözüm önerileri sunacak, eksikliklerimizi 
tespit edip, buradan daha örgütlü bir anlayışla çıkacağız. 
Merkezi kurultayımız için hummalı bir hazırlık dönemini hep birlikte geçirdik. 18 Şubemizin tamamında 
yaklaşık iki bin öğrencinin katıldığı yerel kurultaylar yaptık ve örgütlenmeye dair yeni deneyimler edindik. 
Şubelerimizde gerçekleştirdiğimiz yerel kurultaylarımızda, “Baskı Altında Geleceksizliğe Doğru Öğrencilik, 
Mühendislik ve...” ana temasıyla “MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü”, “Mühendislikte Eğitim ve Geleceksizlik”, 
“Üniversitelerde Öğrenci Sorunları”, “Mühendisin Toplumsal Rolü” ve “Eğitimde Ayrımcılık” alt başlıkların-
da tartıştık ve görüşler oluşturarak buraya geldik. Bugün ise açılış konuşmalarının ardından beş alt başlığa 
ilişkin çerçeve metinler sizlere sunulacak ve ardından yapılacak Forum bölümünde burada oluşturduğumuz 
özgür kürsüden arkadaşlarımız görüşlerini bizlerle paylaşacak, akşam da hep birlikte eğleneceğiz. Bizlere bu 
olanakları sunan Oda ve Şube Yönetim Kurullarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bugüne gelene kadar öğrenci 
üye çalışmasında yer alan ve katkı koyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kurultayımızın başarılı geç-
mesini diliyor, çıkaracağımız sonuçların yaşam bulması için örgütlülüğümüzü geliştirerek sorunlarımıza sahip 
çıkacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Hepimize kolay gelsin.”
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