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TMMOB 

Fizik Mühendisleri Odası 

Öğrenci Kurultayı Sonuç Bildirgesi 
 

Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Kurultayı, 5 Mayıs 2012 tarihinde dört üniversiteden yaklaşık 

100 kadar Fizik, Matematik ve Nükleer Enerji Mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla İstanbul'da 

gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul, Ankara ve Gaziantep de öğrenci üyelerimizle yaptığımız kurultaya hazırlık toplantıları 

sonucunda kurultay konu başlıkları; “Eğitim”, “Enerji”, “Toplum ve Mühendislik”, “Çalışma 

Yaşamı”, “Mühendislik ve Kadın”, “TMMOB, FMO ve FMO-Genç Örgütlenmesi”  olarak 

belirlenmiştir. 

 

Kurultay kapsamında dile getirilen görüşler ve saptamalar ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir:  

 

Eğitim; Mevcut müfredatların günün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmeleri gerektiği 

vurgulanırken öğrencilere yönelik yapılan anket çalışmaları sonucunda da öğrencilerin müfredat 

değişikliği konusundaki önerilerinde, çelişkili sonuçların çıkması sorunun eğitimin bütün 

bileşenleriyle ortak değerlendirilmesi ve çözüm aranılması gerektiği belirtildi. 

Üniversitelerde özellikle yabancı dille eğitimin, öğrenciye bir katkı sağlamadığı, İngilizce 

öğrenilmeli ama  eğitimin, anadilde olması gerektiği vurgulandı. 

Yetkin mühendislik ve Bologna sürecinin mühendis adayları için ne anlama geldiği üzerinde 

duruldu. 

  Fmo-Genç, eğitim hakkının ekonomik hiç bir sınırlama olmadan herkese eşit şekilde sağlanması 

ve üniversitelerin onların varoluş sebebi olan öğrencilerin iradesi ile yönetilmesi ve yapılandırılması 

konusunda taraf olmalıdır denildi. 

 

Özgür yazılımın; Bilimsel ve akademik çalışmalar için bir ön koşul olduğu ve bunun 

yaygınlaşması için FMO ve FMO-Genç'in bizzat bu konuda çalışmalar yaparak öncülük etmesi 

kararı alındı. 

 

Enerji; Yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında bir çeşitlilik olarak nükleer santrallerin de 

değerlendirilebileceği vurgulandı.  Enerji üretimi ve tüketimi sürecindeki sorunlara dair, FMO ve 

Fmo-Genç'in çalışmalar  yapması  gerektiği belirtildi.  

 

Toplum ve Mühendislik; Mesleğin eğer toplumsal bilinç ve etik değerler gelişmemişse, zaman 

zaman kişisel ya da sınıfsal çıkarlar doğrultusunda kullanılabildiği vurgulanarak, FMO nun özellikle 

bu tür kullanımların engellemek için çalışmalar yapması gerektiği belirtildi. 

 

Çalışma Yaşamı;  Özellikle çalışma koşullarının emeğiyle geçinen mühendisler için çok 

ağırlaştığı ve   iş kanunlarının her ne kadar işçilerden yana olsa da çoğu çalışanın bu haklarını 

bilmemesinde dolayı haklarını savunamadığı belirtildi. Çalışma koşullarının değişmesi ve daha 

güvenceli çalışma yaşamı için mühendislerin işçi olduklarını kabul etmeleri ve bu doğrultuda diğer 

mavi yakalı işçilerle birlikte sendikal örgütlenmeler içerinde olması gerektiği vurgulandı. 
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Kadın ve Mühendislik; Kadınların daha orta öğrenim sıralarından itibaren mühendislik alanına 

yönelimleri konusunda toplumda açık ya da örtülü  engelle karşılaşmalarına rağmen bu alanda bir 

çok kadının başarılara imza attığı belirtildi. 

Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olaylarında tepkimizi ifade etmenin ötesinde, bu suçların 

önlenmesi ve mağdurlara destek olunması için Odamızda, kadın ve erkek meslektaşlar arasındaki 

dayanışmayı arttırıcı etkinlikler yapılmalıdır dendi. 

 

Örgütlenme;  Fmo-Genç örgütlülüğünün iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için, 

üniversitelerdeki öğrenci  temsilciliklerinin daha etkin hale getirilmesi ve öğrenci kurultaylarının her 

yıl ve bir günlük süreyle yapılması gerektiği belirtildi.  

 

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 

I. Öğrenci Kurultayı Delegeleri 

                 


