
Odamızın Değerli Yöneticileri,  

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım;  

Öncelikle, FMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.  

İstanbul, Gaziantep ve  Ankara’dan katılan Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik  Mühendisliği 

bölümlerinde okuyan öğrenci arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum, bizlere sizlerle birlikte olma 

onurunu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle, büyük bir özveri ile bu 

buluşmayı sağlayan ve Kurultay  Düzenleme Kurulu’nda görev alan arkadaşlarımıza şükranlarımı 

sunuyorum. Elinize emeğinize sağlık. 28. Dönem Yönetim Kurulu olarak, bu etkinliğin 

gerçekleştirilmesinden dolayı  duyduğumuz  mutluluğu belirtmek istiyorum. 

Sevgili Öğrenciler,  

Bugün, 40 yılı aşkın bir tarihi olan Fizik Mühendisleri Odası’nın birlikte çalışma, birlikte üretme, birlikte 

karar ve paylaşım kültürü örneğini oluşturan önemli günlerden birini yaşıyoruz.  Hepimiz yan yanayız, el 

eleyiz ve birlikte düşünüyoruz.  İnanıyorum ki bu kurultay; önümüzdeki dönemler için deneyimli ve 

özverili oda kadrolarımızın yetişmesinde, meslek alanlarımızın ve eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin 

yaşadığı sorunların tespitine ve çözümüne yönelik görüşlerin oluşturulmasında önemli bir yer alacaktır. 

Sevgili öğrenciler, 

Zorlu bir süreci, bin bir güçlüğü aşarak üniversitelerimizin Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik  

mühendisliği bölümlerinde eğitim almaya hak kazandınız ve bu öğrenim sürecine devam etmektesiniz. 

Yeterince zorlu olan bu öğrenim sürecinin sonunda, birer meslektaşımız olarak, yani birer mühendis 

olarak gerek meslek yaşamında, gerekse de bu çatı altında, Fizik Mühendisleri Odası çatısı altında bir 

arada olacağız. Birçok meslek alanı için, meslektaşlık gerekli eğitim sürecinin tamamlanmasından sonra 

kazanılan bir hak olsa da, Odamız, üst birliğimiz olan TMMOB‘a bağlı birçok Oda’nın yaptığı gibi, 

meslektaşlık ilişkisini öğrencilik sürecinden başlatmayı gerekli görmektedir.  

Sevgili öğrenciler  

Bildiğiniz gibi, bazı mesleklerin yapılabilmesi için, ilgili meslek kuruluşlarına üye olunması Anayasa’dan 

kaynaklı bir zorunluluktur. Mühendislik de bu tür mesleklerden biridir. Kamuda çalışanları istisna 

sayarsak, serbest çalışan her mühendis mesleğini yürütebilmek için Odamıza üye olmak zorundadır. Bu 

zorunluluğun dışında Odamız, geçmişten gelen bilgi, birikim ve deneyimleri ile örgütlü olmanın, örgütlü 

yaşamanın doğruluğunu savunmaktadır. Çağdaş insanın, aydın insanın örgütlü bireyler olması gerektiğini, 

çağdaş toplumların da ancak örgütlü toplumlar olabileceğini düşünmekteyiz. 

Bu nedenlerle, bizler yakın gelecekte aynı mesleği paylaşacak olan sizlerle daha öğrenciliğiniz sırasında 

tanışmayı, kendimizi ve mesleği size anlatmayı, Oda örgütümüzü sizlerin desteği ve katılımıyla daha da 

güçlendirmeyi anlamlı bir görev olarak kabul ediyoruz. Bu düşüncelerle başlattığımız öğrenci üye 

çalışmalarımızın bugün geldiği noktada, ikinci eğitimle 5 üniversiteden 200‘e yakın öğrenci üye sayısına 

ulaşmış bulunmaktayız ve çalışmalarımız devam etmektedir. 

Sevgili öğrenciler,  

Az önce de söylediğim gibi zorlu bir süreci aşarak üniversitelerimizin Fizik, Matematik ve Nükleer Enerji 

Mühendisliği bölümlerine girdiniz. Bu andan itibaren yaşam sizin için belki de daha zorlu hale geldi. 

Yaşadığınız en temel sorunlar ekonomik ve sosyal sorunlardır. Yaşam koşullarının giderek ağırlaştığı, 

üstelik ekonomik kriz nedeniyle bu ağırlaşmanın katlandığı günümüz koşullarında öğrenime devam 

edebilecek maddi kaynağı sağlamak en temel sorunlardan birisidir. Anayasal bir hak olan üniversite 

öğreniminin, paralı hale getirilmesiyle bu zorluklar bir kat daha artmaktadır. Ayrıca yurt, yemek ve 



ulaşım giderleri, diğer eğitim giderleri ile zorunlu sosyal giderler de düşünüldüğünde üniversite öğrenimi 

giderek zenginlerin ulaşabildiği bir hizmet haline dönüşmektedir.  

Devlet üniversitelerinin paralı hale getirilmesi ve paralı üniversitelerin açılması bir başka önemli soruna 

daha neden olmuştur. Bilimsel araştırma merkezleri olması gereken üniversiteler, böylece ticarethaneye 

dönüştürülmektedir. Bugün üniversitelerimiz bilim-teknik alanında eğitim-öğrenim ilişkisinin yaşanacağı 

ortamlar olması gerekirken, "öğrenci ilişkisi’nden uzaklaşılarak, müşteri ilişkisi kurma yolunda hızla 

ilerlenmektedir. 

Bir başka sorun üniversitelerin kendi kimliğinden ve niteliğinden uzaklaştırılarak adeta lise seviyesine 

indirildiği gerçeğidir.  

Eflatun ve Aristo’nun hiçbir politik ve dini baskı unsuru olmadan öğrencileri ile felsefi tartışma 

yarattıkları ortamdan esinlenerek günümüze kadar evrensel ölçekte bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip 

kurumlar olarak tanımlanan üniversiteler, ülkemizde; Bugün sayıları 182’yi bulan bağımsız bilimsel 

araştırma çalışmalarından önemli ölçüde uzaklaştırılmış kurumlar haline gelmiştir. Üniversite 

öğreniminin ezberci, tek yanlı, anti-bilimsel içeriği, soran-sorgulayan öğrenci yapısından uzaklaşılması, 

öğrenciyi de dışlayan, anti demokratik öğrenim ve idari yapısı, üniversitelerimizi olması gerekenin çok 

gerisine düşürmüştür. 

Tüm dünyada üniversite ve üniversiteli kimliği, toplumun diğer kuruluşlarından ve bireylerinden bir 

anlamda önemli bir farklılaşmanın ifadesi olmuştur. Çünkü üniversiteler insanlığın genel gereksinimleri 

doğrultusunda bilimsel araştırma yapma, bilimsel bilgi toplama, üretme ve yayma merkezleri olarak 

düşünülür. Bunu sağlamanın yollarından biri, belki de en önemlisi üniversitelerin ve yetiştirdikleri 

öğrencilerinin niteliğiyle ilgili olanıdır.  

Üniversiteler içinde bulunulan tarihsel-toplumsal dönemi anlayan ve algılayan, yaşadığı toplumun sosyal, 

siyasal vb. sorunlarına duyarlı olan, bu sorunlara toplumun ve insanlığın genel çıkarları doğrultusunda 

çözümler arayan ve sorunların çözümü konusunda sosyal ve siyasal olarak taraf olabilen bireyler 

yetiştirmek zorundadır. Böylesi bir nitelik sizleri, fikirlerinizi, davranışlarınızı sıradan olmaktan 

çıkartarak toplum tarafından örnek alınması, izlenmesi gereken kişiler haline getirecektir. 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu gün bu salonda sizler; Kurultay Düzenleme Kurulu’nun belirlediği; Eğitim, Örgütlenme, Toplum ve 

Mühendislik, Çalışma Yaşamı, Mühendislik ve Kadın ve Enerji başlıkları altında  sunumlar yapıp, 

konuları tartışarak sonuçlar çıkartacaksınız. Ümit ediyorum, bu sonuçlarınız  ülkemize ve mesleğimize 

önemli katkılar yapacaktır. 

Sözlerimi bitirirken, Kurultay Düzenleme ve Yürütme Kurulu’na, kurultaya bildiri hazırlayan 

öğrencilerimiz ile ülkemizin değişik üniversitelerinden kurultaya katılan siz değerli öğrencilerimize, 

özellikle İstanbul Şubemize bu güzel organizasyonundan dolayı sonsuz teşekkür ediyor, FMO adına 

hepinize saygılarımı sunuyorum.  
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