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Merhaba,

KurultaynedeniylearaverdiğimizHurdacıçalışmamızabukezKurul-
tayÖzelSayısıilekaldığımızyerdendevamediyoruz.MetalurjiMühen-
disleriOdasıÖğrenciKomisyonu1.ÖğrenciKurultayı’mızıgerçekleştir-
memizinmutluluğuveheyecanıylabusayınınçalışmasınıyaptık.

YaklaşıkdörtseneninçalışmasınınsonucuolanÖğrenciKurultayı,öğ-
renciörgütlülüğümüzüvegelecektekimeslekidayanışmamızıbiradım
öteyetaşıdı.Kurultayımızaonaltıüniversitedenbeşyüzcivarındaöğ-
renciarkadaşımızveellicivarındamühendisveöğretimüyesikatıldı.
Genelmühendisliksorunlarının,üniversitekoşullarının,sosyalhayatınve
sektörileilgilikonularınkonuşulduğukurultayımızgerekaktiftartışma
ortamıylagereksetiyatro,filmgösterimivekonseretkinlikleriylebaşarı-
lıbirşekildegerçekleştirildi.

Kurultayımızla ilgilibuözelsayımızdakurultayhazırlıksüreci,kurulta-
yaçağrımetni,kurultaydayapılantartışmalar,kurultaysonuçbildirge-
si,kurultaydeğerlendirmelerivekurultaydaçekilmişolanfotoğrafları
sizleresunuyoruz.

Unutmayalımki“Sorunlarımızortak,çözümleride…”

Iyiokumalar…

Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu 
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ÖZELLEŞTİRMELER VE BOR
Erşat ÇAYAN
İstanbul Teknik Üniversitesi

Ülkemizde ve dünya genelinde özelleştir-
melerbüyükbirsorundur.Özelleştirmekap-
samında bakacak olursak, amaçları üretimi,
hammaddeyi,enerjiyive işçiyisömürmeko-
lan kapitalist ülkelerin klasik ‘arka bahçe’
politikalarına az gelişmiş diğer ülkeler gibi
ülkemizdedahiledilmiştir.Enbüyüksömü-
rülerdenbirtanesiiseburadaneoliberalpo-
litikaların bir yansıması olan, ulusal sanayi-
nindışgüçlerepeşkeşçekilmesiveyabancı-
laştırılması olan özelleştirmeler olarak kar-
şımızaçıkıyor.Ülkemiztarihindeiktidarpar-
tilerinbiliçliveyabilinçsizpolitikalarıülkeyi
IMF ve Dünya bankası kıskacına sokmuştur,
sermaye grupları veya uluslar arası güçler
hammaddeyi çıkartır, işler, pazarlar yani sa-
nayiyi ve pazarı sömürür duruma gelmiştir.
NeyazıkkiTürkiyegibi,haşerelertarafından
kemirilen birçok ülke vardır.
Kaldıkigeridekalanlaritiraze-
derse, muhalif olurlar ise kapi-
talist ülkeler dize getiremedik-
leri bu ülkeleri kredi vermeme,
ambargo, askeri operasyonlar
veyauluslararasıanlaşmalar ile
onların seslerini kesip, sisteme
uygunbirerülkehalinegetirme
yoluna gitmişlerdir. Bu konuda
Kanadalı akademisyen Michael
Hart, düzenlenen bir OECD yuvarlak masa
toplantısındaküreselsisteminkurallarıhak-
kında şöyle söylemiştir:’Hükümetler dünya
üzerinde ekonomik etkinliklerin temel dü-
zenleyicisiolarakulusalekonomikçıkarlarını
nasılkoruyacaklardır?Dahaküçükülkeler i-
çinikiseçenekvardır;yaişbirliğiyadabas-
kı; aynı hedefe yönelik yürüme ya da daha
büyükgüçlerintiranlığınıkabuletme(…)’

Neoliberal politikaların bir dalı olan özel-
leştirmeleredünyagenelindenbirörnekve-
recekolursak,durumunvahametinin farkına
varmamıziçinenbüyükörnek1985yılından
sonraözelleştirmefuryası içerisinegirenŞi-
li’dir. Bu ülkenin en büyük ekonomik kay-

naklarıdışgüçlerearmağanedilmiştir.Altın,
gümüş,bakırmadenleri,petrolvedoğalgaz
uluslararasıortaklaradevredilmiş,sosyalgü-
venlik sistemi, elektrik şirketleri, benzin is-
tasyonları, demir yolları, telekomünikasyon
sistemleri özelleştirilmiş, hatta ormanları,
denizleri,denizticareti,denizulaşımıvede-
niz ürünleri yabancılara satılmıştır. Ilginçtir
kiŞili’nintümsanayisektörüsatılsadatop-
lam dış borcunu karşılayamıyor bunun ya-
nındatümyeraltı-yerüstükaynaklarınıpa-
zara sunuyor.Ülkemizebaktığımızda isebir
“Şilileşme” süreci ile karşı karşıya kaldığı-
mız ortadadır. Şu dönemde gerek devletin
gerekse dış güçlerin politikalarıyla parsel
parsel satılan bir ülke durumunda olduğu-
muz doğrudur. Sürece baktığımızda, ülke-
mizdedışgüçlerinvebugüçlerinoluşturdu-

ğuorganlarınönemliamaçlarını
gerçekleştirdiği görülür. Bunlar;
finans vebanka sisteminin ulus-
lararasıgruplarasatılması,tele-
komünikasyon şirketlerinin ha-
berleşmevemedyaağınınulus-
lararası sermayeye devredilmesi,
ağır sanayinin bel kemiği olan
devlet elindeolanbü üretim iş-
letmelerinin özelleştirilmesidir.

2001 krizinden sonra TMSF saye-
sindefinansvebankasistemininuluslarara-
sı piyasalaştırılması, telekomünikasyonda
Telekom operasyonu, Petkim, Tüpraş ve Er-
demirgibiağırsanayidebaşlayanözelleştir-
me örneklerine baktığımızda ise durumun
ciddiyetinianlıyoruz.Kaldıkibudurumbun-
larla sınırlı kalmayacak, yakın bir dönemde
doğalkaynakların,akarsuların,ormanarazi-
lerininvs satılma sesleri kulaklarımızagele-
cektir.

Ülkemizinyeraltızenginliklerinde150sene-
dir gözü olan sömürücülerin emellerinden
bir tanesi de dünya rezervinin %63’üne sa-
hipolduğumuzbormadenlerimizüzerinedir.
Borun dünya sanayisinde ve kalkınmada ö-

BOR
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nemiyadsınamayacakkadarbüyüktürveü-
zerindeciddiyetledurulmasıgerekenbirko-
nudur.Bor’unkullanımalanlarıarasındacam
sanayi,elektronikvebilgisayarsanayi,enerji
sektörü, görüş sistemleri, ilaç ve kozmetik
sanayi,iletişimaraçları,inşaatsektörü,kağıt
sanayi,kimyasanayi,koruyucu,makinesana-
yi,metalurji,otomotivsanayi, seramiksana-
yi, spor malzemeleri, tarım sektörü, tekstil
sektörü, tıp,uzayvehavacılık sanayi vardır.
Bunlarınyanındaneyazıkkinükleeraraştır-
malar ve savunma sanayinde büyük öneme
sahipolmasıyladasömürücüdevletlerinsü-
rekli gözünün üzerinde olduğu bir maden
türüdür.Dahası,bu listeyeborkimyasalları-
nıvealaşımlarınıdakatarsakkullanımalan-
ları3katınaçıkar.Budaborubirçokalanda
vazgeçilmez hammadde veya ürün yapar.
Türkiye’densonradünyaborrezervlerindei-
kincisırayı%13.7ileABDalır.Ülkemizdebor
madenlerini işleyen, üreten ve pazarlayan
çatıEtiHolding’dirvedünya
bor üretiminin %31’ini ger-
çekleştiren,dünyaborpaza-
rını kontrol eden iki tekel-
denbiridir.DiğeriiseUSBo-
rax’tır. Burada Eti Holding
denbirazbahsetmekgereki-
yor.EtiHolding1935yılında
madencilik alanı kaynaktan
yoksun olmasın diye banka-
cılık bölümüyle birlikte ya-
pılandırılmışveEtibankadınıalmıştır.Dev-
letleştirildikten sonra maden sektörünün
%85’inielegeçirmiştir.Birsüresonra iseö-
zelleştirme gündeme oturmuş, ilk olarak
bankacılık bölümü 1995 yılında madencili-
ğinfinansmanyönününortadankaldırılması
içinözelleştirilmiş,bankacılıkvemadencilik
bölümüayrılmıştır.1997yılında‘yapılandır-
ma ve özelleştirmeye ilk adım’ adı altında
madencilik bölümü Eti Madencilik yerine Eti
holding adını almış ve daha sonra Eti Hol-
ding’ebağlıortaklıkbiçimindeEtiBor,EtiA-
lüminyum,EtiGümüş,EtiKrom,EtiBakır,Eti
ElektrometalurjiveEtiPazarlamaolarak7ay-
rıanonimşirketeayrılmıştır.Böylecebölün-
mesayesindeEtibank’ınözelleştirilmesida-
hakolaybirhalalmıştır.

Yeni hükümet dönemine baktığımızda kar

edenkuruluşlarvebormadenlerininözelleş-
tirilmesigündemeoturmuştur.Nitekimdiğer
iktidar partilerin politikaları gibi AKP hükü-
metinindeprogramında temelde IMFprog-
ramınınuygulanmasıveözelleştirmeyihaya-
tınneredeyseheralanınasokmakolarakta-
nımlanabilir. Kaldı ki toplumun özelleştirme
konusundaki hassasiyetini tartan ve bunun
farkında olan AKP hükümeti yaptığı çalış-
maları gündemlerin üzerini örterek kapat-
mış, kamu imtiyazını oluşturan ve bor açı-
sındandaçokönemliolanyasalarauymama-
ya ve bu yasaları ortadan kaldırmaya cüret
etmiştir.AKPiktidarıilkgündenberiborma-
denlerimizin işletilmesi görevinin üzerinde
olduğu Eti Maden işletmelerinde kamunun
heralanındayaptığıgibikadrolaşmagayreti
içindedir.Bugayret, tabikiboşunadeğildir.
Bunun altında bor madenlerimizi yabancı
yandaşlarına peşkeş çekmek yatmaktadır.
AKP’nin özelleştirme politikalarında bilinçli

olarak KIT (Kamu Iktisadi Te-
şebbüsü)’lere yatırım yapma-
ma, kadrolaşma, içlerini bo-
şaltma, ve ‘zarar ediyor’ ge-
rekçesi vardır. AKP’nin özel-
leştirmeprogramındayeralan
‘kamuyaaitbütünmaden iş-
letmeleri aşamalı olarak özel-
leştirilecek ve stratejiköneme
haizmadenler için farklıözel-
leştirme metotları uygulana-

caktır’ ibaresi ise KIT’lerin zarar ediyor ge-
rekçesiyleözelleştirilmediğini,işiniçindeta-
mamenyandaşlarınapeşkeşçekmemantığı-
nın olduğunu bizlere gösterir. Gene bir ör-
nek; 19 Şubat 2007 tarihli ihale duyurusu; ‘
EtiMadenişletmelerigenelmüdürlüğüyılda
10.000 ton disodyum oktaborat tetrahidrat
üretecektesiskurulması, işletmeyealınması
veidarece36aylığınakiralanmasıhizmetia-
lınacaktır.’ Yani 3 yıl sonunda özel sektöre
devretmek için ihaleyi açmışlardır. Önemli
bir anekdottur ki, bor madenlerimiz konu-
sunda en önemli yasa olan 2840 sayılı ‘bor
tuzları, uranyum ve toryummadenlerinin a-
ranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır’
yasayı dahi hiçe sayarak bor ihalesini açıp
bormadenleriniyandaşlarınavesonraulus-
lararasışirketlereteslimetmeyolunagirmiş-
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tir.

Özelleştirme kapsamında bakacak olursak
uluslararasıboyuttayaklaşık350milyardo-
lardeğeresahipülkemizdekibormadenleri-
netalipolabilecektekkuruluşunEtiHolding
iledünyatekelinipaylaşan,dünyaborüreti-
minin %55’ine sahip olan, US Borax’ın tam
hissesini elinde tutan ve araştırma bahane-
siyleülkemizdedefaaliyetgösterenRioTin-
toZincCorporation’dır.Sonuçtabor’unhan-
giyöntemlerleolursaolsun,üretimdenişlet-
mesinevepazarlamasınakadarözelleştirile-
rek yerli ve yabancı şirketlere devri bor’un
RTZşirketininelinegeçmesini sağlayacaktır.
EtiHolding’inözelleştirilmesidemekbir ta-
kım menkul ve gayrimenkullerin, en başta
borolmaküzereyeraltızenginliklerimizinu-
luslararasıtekellerinelinegeçmesi,hakkında
sözsahibiolmasıgerekirkenülkemizinbori-
leilgilihakimiyetinikaybetmesidemektir.Fa-
katAKP’ninözleştirmeprogramınabakarsak
madencilik sektörünün en önemli kurumları
olan MTA (Maden Teknik Arama), ETIBANK,
TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu), KÜMAŞ
(Kütahya Manyezit Işletmeleri) ve ÇINKUR
(ÇinkoKurşunMetalSanayiA.Ş.)gibikurum-
lar özelleştirme, kapatma veya daraltma
doğrultusundaeldençıkarılmıştırveçıkarıl-
mayadevamedilmektedir.

Özelleştirmeler, elden çıkartmalar ve ka-
patmaların topluma yansıyan yönlerinden
kısaca bahsedecek olursak özelleştirmenin
toplumsaletkilerinivenedenliekonomikbir
çalışmaolduğunugörmekzordeğildir.Özel-
leştirmeler nedeniyle işsizlik çığ gibi büyü-
yor,kamuda ihtiyaçduyulduğuhalde işçia-
lımlarınınyapılmıyoraksinekendibünyesin-
de çalışan işçiler de emekliliğe zorlanıyor.
Uygunpolitikalaryapılıpmadensahaları fa-
al hale getirilmiyor, üretim yapılmıyor, ülke
madenciliğinde temel taşlarolanbazı kuru-
luşlarkapatılıyor,dolayısıylaistihdamdanve
refahtanbahsetmekmümkünolmuyor.Özel-
deişçilergünde10saatçalışıyor,birçokiş-
yeriasgariücretihlaliyapıyor,haftatatili, iş
güvenliği ortadan kalkıyor, işsizlik büyüyor,

işçi sendikasızlaştırılıyor, işten çıkarılıyor,
sağlıklarıhiçesayılıyor. Dolayısıylamaden-
cilikfaaliyetleri,uluslararasısermayeninma-
denlere olan talepleri ve yerli işbirlikçilerin
politikaları sayesinde doğal varlıklarımız ve
haklarımızyağmalanıyor.

Pekineyapmalı?

Türkiye, üzerinde birçok neoliberal politi-
kanındöndüğübirülkedurumundadırvegit
gide daha da sömürgeleşmektedir. Özelleş-
tirmeler sorunu ise bunlardan sadece birta-
nesidir. Bor madenlerimizin özelleştirilmek
istenmesi ise madencilik ve metalurji başta
olmaküzerebirçokalandavetoplumsalaçı-
dan üzerinde düşünülmesi gereken bir ko-
nudur.

• Enbaşta2840sayılı‘bortuzları,uran-
yumvetoryummadenlerininaranmasıveiş-
letilmesi devlet eliyle yapılır’ yasa titizlikle
korunmalıdır.

• Maden ürünlerinin hammadde olarak
ortaya çıkarılmasından ziyade ileri ürünler
üretiptoplumadahafaydalıhalegetirmeki-
çingerekliişletmeyatırımlarıdevlettarafın-
danyapılmalıdır.

• Bizlere düşen görev ise emperyalist
devletlerinyerliişbirlikçilerininbaştaborol-
mak üzere madenlerimiz üzerindeki emelleri
olanözelleştirmepolitikalarınakarşısesimi-
zişiddetleduyurmak, toplumsalbilinçoluş-
turmakolmalıdır.

Kay nak lar:
-TMMOB Me ta lur ji Mü hen dis le ri O da sı Ya yın Or -
ga nı / Tem muz 2003 
-Ka mu Yö ne ti mi Dün ya sı Der gi si / sa yı 5 
-TC Baş ba kan lık Ö zel leþ tir me I da re si Baş kan lı ğı
Res mi in ter net Si te si
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DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÜNİVERSİTENİN

YERİ

E ği tim sis te min de hız la ger çek leş ti ri len dö -
nü şüm ler, biz ü ni ver si te öğ ren ci le ri ni de çok
ya kın dan il gi len di ri yor. Ge nel o la rak e ği tim
sis te min de ki ye ni den ya pı lan dır ma, ü ni ver si -
te le ri de de rin den et ki le miş tir. Sis tem i de o lo ji -
si nin ye ni den ü re tim ye ri o lan e ği tim ku rum la -
rı el bet te ki, o to ri te ler ta ra fın dan ö nem le iz le -
ne cek ve ge rek ti ğin de uy gun de ği şik lik ler ya -
pı la cak tır. 

Ü ni ver si te, top lum ve in san lık ya ra rı na bil gi
ü ret me, pay laş ma ve yay ma a ma cın da ki bi lim -
sel e ği ti min ve ril di ği ö zerk bir ku rum ol ma lı dır
ve bu ta nım çer çe ve sin de dü zen len me li dir.
Pe ki, bu sis tem de ü ni ver si te bu gö rev le ri ni ye -
ri ne ge ti re bi li yor mu? Bil gi yi ne i çin ve ki min
ya ra rı na ü re ti yo ruz? Ü ret ti ği miz tek no lo ji den
kim ler, ne öl çü de ya rar la na bi li yor? Ül ke miz de -
ki ü ni ver si te le rin du rum la rı nı dü şü ne rek bu
so ru la ra ce vap ve re lim. Bu ya zı da, ü ni ver si te -
ler de ki e ği tim dö nü şü mü hak kın da bil gi ve ri -
lip; ü ni ver si te, sa na yi ve dev let a ra sın da ki i liş -
ki ler di ğer dö nü şüm sü reç le riy le bir lik te in ce -
le ne cek tir.  

Tür ki ye’de Ü ni ver si te E ği ti min de ki Dö nü şüm -
le re Kı sa Bir Ba kış 

Tür ki ye ü ni ver si te e ği tim sis te mi, sü reç i çin -
de ki Dün ya e ği tim sis tem le ri ne ve ül ke nin
mev cut du ru mu na bağ lı o la rak dö nü şüm gös -
ter miş tir. Bu dö nü şü mü kı sa ca ö zet le mek ge -
re kir se; Cum hu ri ye tin ku rul du ğu yıl lar dan
1980’e ka dar u za nan dö nem de, ü ni ver si te nin
Al man-Fran sız ge le ne ği ne yas la na rak bir de -
ği şim ge çir di ği ni söy le mek müm kün dür. 1980
as ke ri dar be si i le bir lik te ge nel o la rak e ği tim
sis te min de de ği şim dö ne mi ne gi ril miş tir. Bu
yıl dan i ti ba ren Ang lo-A me ri kan E ği tim Mo de -
lin den et ki le nen ü ni ver si te an la yı şı o luş tu rul -
muş tur. Bu mo de lin Av ru pa’da kin den ü ni ver si -

te de ki du rum a çı sın dan ö nem li fark la rı; kre di li
sis te min ol ma sı, o kul harç la rı nın kre di sa yı sı na
gö re be lir len me si ve mi mar, mü hen dis gi bi
mes le ki un van la rın ü ni ver si te ye ri ne mes le ki
ku ru luş lar ta ra fın dan ve ril me si dir. [I] (Bu ko -
nuy la il gi li ül ke miz den gün cel bir ör nek yet kin
mü hen dis lik tar tış ma la rı dır) Bu sü reç le rin so -
nu cu o la rak ü ni ver si te şu an ki du ru mu na gel -
miş tir. Ü ni ver si te nin bu gün kü du ru mu nu tah lil
et me ye bir ör nek ü ze rin den baş la ya lım.

E ği tim de Dö nü şüm: Ü ni ver si te-Sa na yi Iş bir li -
ği

Ü ni ver si te, dev let ve sa na yi a ra sın da ki i liş ki yi
ö zet le 3 mo del ü ze rin den ta nım la mak müm -
kün.(Etz ko witz, 2002) Bi rin ci mo del, Dev let çi
Ü ni ver si te-Sa na yi-Dev let Iş bir li ği mo de li dir.
Bu mo del de, dev let, ü ni ver si te ve sa na yi po li -
ti ka la rı nı o luş tu rur ve bun lar a ra sın da ki i liş ki -
le ri be lir ler.I kin ci mo del, Li be ral Ü ni ver si te-Sa -
na yi-Dev let Iş bir li ği mo de li o la rak ad lan dı rı lıp
şu şe kil de te o ri ze e dil miş tir : Dev let, ü ni ver si -
te nin fi nan sal kay na ğı nı sağ lar, ü ni ver si te de
a raş tır ma so nuç la rı nı sa na yiy le pay la şır ve sa -
na yi nin de dev le te ver gi ver me so rum lu lu ğu
var dır. Son o la rak ge liş ti ri len mo del i se Üç lü
Sar mal mo de li dir. Bu mo del de ü ni ver si te, sa -
na yi ve dev let ‘ak tör le ri’ sü rek li et ki le şim i çin -
de bu lu nur lar ve bir ku rum di ğe ri nin ro lü nü
üst le ne bi le ce ği gi bi hep si i çin or tak ‘üç lü ağ
ya pı lar ’ da o luş tu ru lur. (Bu mo del ler, bu üç lü
i liş ki nin or ga ni zas yo nu a çı sın dan mut lak bil gi -
ler ol ma yıp, sis tem te o ris yen le ri ta ra fın dan ta -
nım lan mış tır. Mev cut du ru mu an la mak a çı sın -
dan biz de bu mo del le ri an lat mak ta yız.)

Dev let çi Ü ni ver si te-Sa na yi Iş bir li ği Mo de li

Li be ral Ü ni ver si te-Sa na yi Iş bir li ği Mo de li

Özge BALCI

İstanbul Teknik Üniversitesi



Üç lü Sar mal Mo de li

Bu

ta nım la ma la ra ba kıl dı ğın da üç lü sar mal mo -
de li nin tam da ne o li be ral sis tem le iç i çe geç ti -

ği ni ve e ği tim a la nın da ki a ya ğı nı gö re bi li yo -
ruz. Bu ta nım da ser ma ye dö nü şüm lü bir kap -
sam da ü ni ver si te den bek le ne nin a lın dı ğı ve
dev le tin de bu na uy gun ya pı lan dı rıl dı ğı söy le -
ni yor. Bu mo del, ABD’de şu an kul la nıl mak ta
o lup, git gi de bü tün Dün ya’ya be nim se til me ye
ça lı şıl mak ta dır.  

Pe ki, bil gi sü re ci nin ser ma ye ye dö nüş tü rül -
me si nin so nuç la rı ne ler dir? (Bu ra da bah set ti -
ği miz ka pi ta list sis tem i çin de ki sa de ce kar
mak si mi zas yo nu ü ze ri ne var lık la rı nı sür dü ren
ö zel ser ma ye grup la rı o lup, tek no lo ji le ri nin
hal kın ne ka dar ya ra rı na ol du ğu tar tış ma lı dır.) 

1. Bilimveteknolojiilişkileri: Ü ni ver si te ler -
de ü re ti len bi lim sel bil gi nin, şir ket te ke li ne a -
lın ma sı ve tek no lo ji nin ser ma ye grup la rı nın is -
te di ği yö ne çev ri le rek kul la nı mı. Bu nok ta da,
top lum sal ya ra rı ol ma yan tek no lo ji a lan la rı nın

(sa vaş sa na yi si gi bi…), şir ket le rin kar yö ne lim li
e ği lim le ri ne gö re şe kil len di ril me si söz ko nu su -
dur. Ser ma ye grup la rı, ken di si ne ge re ken tek -
no lo ji bil gi si ni kı sa yol dan ve ma li ye ti en az o -
la cak şe kil de a lır lar. Bu kar mak si mi zas yo nu a -
çı sın dan şir ket i çin o lum lu dur an cak tek no lo ji -
den el de e di len o la ğa nüs tü kar la rın top lu ma
dar an lam da bir dö nü şü o lur. So nuç ta, bi lim
top lum i çin de ğil, şir ket ih ti ya cı na ve çı ka rı na
gö re ü re ti lir.

2. Biliminsanlarınındurumu: Öz gür bi lim -
sel bil gi ü ret me şan sı nın or ta dan kal dı rıl ma sı.
Gü nü müz de ki du rum in ce len di ğin de, ü ni ver si -
te ler de ki bi lim in san la rı nın yap tı ğı a raş tır ma -
la rın se çim den çok zo run lu bir ni te lik ta şı dı ğı
göz lem len mek te dir. Tür ki ye’nin GSMH i çin de ki
yük sek öğ re ti me a yır dı ğı pay yak la şık %0,9 ci -
va rın da dır. [I I I] Bu da, dev let fo nun dan ye te -
rin ce ya rar la na ma yan ü ni ver si te le rin zo run lu
o la rak pro je ek sen li a raş tır ma yap ma ya yö nel -
me si de mek tir. Pro je des tek le ri çe şit li şir ket ler
ta ra fın dan sağ la nır ve bi lim bu grup la rın key -
fi ne bağ lı o la rak ü re ti lir du ru ma ge lir.  

3. Öğrenciler: Ü ni ver si te-sa na yi(ser ma ye!)
iş bir li ğin de sis tem i de o lo ji si ne gö re bi çim le -
nen öğ ren ci ti po lo ji si. Şir ket, ü ni ver si te ye sa -
de ce ya tı rım la rıy la de ğil, i de o lo ji siy le bir lik te
gi rer. Ser ma ye grup la rı a ra sın da var o lan re ka -
bet i liş ki le ri ni, öğ ren ci ler ü ze rin de de ya ra ta -
rak, ki şi sel çı kar la ra ve re ka be te da ya lı i liş ki le ri
o lan bi rey ci öğ ren ci ler ya rat ma yı he def ler. Bu,
dü zen i de o lo ji si nin ye ni den ü re ti mi i çin bü yük
ö nem teş kil e der. Ge rek ü ni ver si te i çi dü zen le -
nen çe şit li or ga ni zas yon lar la, ge rek se rek lam
yol lu da ya tı lan gör sel mal ze me ler le, öğ ren ci -
le rin sis te me en teg re ol ma sı sağ la nır. Sa de ce
bun lar la da sı nır lı kal maz, staj gi bi öğ ren ci le -
rin fir ma ya ba ğım lı ol ma sı zo run lu o lan ko nu -
lar da, ken di po li ti ka la rıy la ha re ket e der. En so -
nu, ü ni ver si te pi ya sa kav ram la rı na ba ğım lı bir
ku rum ha li ne ge lip; bil gi, ‘per for mans’ ve ya
‘kar lı lık’ tü rün den ke li me ler le ta nım la nan bir
me ta ha li ne dö nü şür. Bu or tam i çin de öğ ren -
ci ler, top lum sal fay da ya da bi lim kav ram la rı -
nın ger çek an la mı nı u nu tur ; ‘bi rey sel fay da’ ya
da ‘re ka bet’ un sur la rı nı be nim ser ler.  

So nuç o la rak, söz ko nu su ü ni ver si te-sa na yi
iş bir li ği, e ko no mik re ka be tin ge rek si nim le ri ne
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gö re ör güt lün müş o lup, top lu ma hiz met ye ri -
ne, ser ma ye grup la rı na hiz me ti he def le mek te -
dir. [IV] Tür ki ye’de ü ni ver si te-sa na yi iş bir li ği ni
en so mut şe kil de ‘Tek no kent’ ler le bir lik te
gör mek te yiz. Bu or ga ni zas yon la ra yu ka rı da a -
çık la nan lar doğ rul tu sun da, şüp he li ve sor gu la -
yı cı bi çim de yak laş mak ge rek mek te dir. 

Dö nü şüm de Di ğer Sü reç ler 

Ü ni ver si te-Sa na yi Iş bir li ği Prog ram la rı, bu
ge niş çap ta ki dö nü şüm le rin sa de ce bir par ça sı
ya da alt baş lı ğı o lup, is te ni len ü ni ver si te ya -
pı lan ma sı; ku rum lar, ya sa lar ve i de o lo jik bas kı -
lar la bir lik te o luş tu rul ma ya ça lı şıl mak ta dır. Bü -
tün yap tı rım lar bir bi rin den ay rı o la rak de ğil, i -
çi ce geç miş ve bel li a maç la ra yö ne lik ol mak
su re tiy le kul la nı lı yor gö zük mek te dir. Tür ki ye
a çı sın dan ba kıl dı ğın da, bu sü re ci ya sal ve i de -
o lo jik bas kı sü reç le ri o la rak de ğer len dir mek
müm kün dür. 1995 yı lın da im za la nan GATS an -
laş ma sı i le bir lik te, ‘pi ya sa’ya a çıl ma sı ön gö rü -
len ‘hiz met sek tör le ri nin’ ta nım lan ma sı, e ği ti -
mi de kar a ma cı ta şı yan bir sek tör ha li ne ge ti -
rip, e ği tim de ki dö nü şüm le rin ya sal ze mi ni ni
ha zır la mış tır. U zun dö nem gün dem de ka lan
‘yet kin mü hen dis lik’ gi bi tar tış ma lar ve ü ni ver -
si te le rin pa ra laş tı rıl ma sı i le il gi li dü zen le me
de ne me le ri, an laş ma nın uy gu la ma a şa ma la rı nı
be lirt mek te dir. Bü tün bun la rın ya nın da, i de o -
lo jik bas kı sü reç le ri de ü ni ver si te nin ö ğe si o -
lan tüm un sur la rın fi kir sel an lam da et ki len me -
si ve dö nüş tü rül me si a maç la rı nı ta şı mak ta dır.
Bun la rın i çin de ü ni ver si te de ki e ği tim müf re da -
tı nın bi çim len di ril me si (çan sis te mi gi bi re ka -
bet un su ru i çe ren uy gu la ma lar), ü ni ver si te
yer le şim a lan la rı nın uy gun bi çim de dü zen len -
me si(kan tin le rin du ru mu, ü ni ver si te i çi a lış ve -
riş mer kez le ri, tü ke tim duy gu su nu a şı la ya cak
her tür lü dü zen le me) ve ‘Ya şam Bo yu Öğ ren -
me’ tü rün den or ta ya a tı lan e ği tim yön tem le ri
var dır. (Prog ra mın ay rın tı lı bil gi si i çin ba kı nız:
Öl çü, A ra lık 2006)

Ü ni ver si te de Bi lim sel E ği tim (!)

Ü ni ver si te nin pi ya sa nın her han gi bir ‘sek -
tör ’ün den ay rı tu tul ma dı ğı bu or tam da, ü ni -
ver si te ler ö zerk li ği ni yi tir miş ve ser ma ye grup -

la rı na bağ lı kı lın mış bir ku rum ha li ne gel miş tir.
Böy le bir ku rum da, ‘bi lim a raş tır ma la rı nın top -
lum sal fay da i çer me si ge rek ti ği’ tü rün den yak -
la şım la ra ar tık yer yok tur. O hal de, ü ni ver si te -
de bi lim sel e ği ti min uy gu la nır lı ğı ko nu sun da
da bir çok so ru i şa re ti o luş mak ta dır. Her han gi
bir çı kar gru bun dan ba ğım sız o la rak ü re til me -
si ge re ken bi li min, mev cut ü ni ver si te ler de ki
du ru mu sor gu lan ma lı dır. 

So nuç o la  rak ,So nuç o  la  rak, ü ni ver si te, çı kar grup la rı nın
mü da ha le sin den ay rı lır ve ö zerk bir ku rum ha -
li ne ge lir se; bi lim sel ve ni te lik li bir e ği tim den
bah se de bi li riz. Biz, ü ni ver si te nin ö nem li bi le -
şen le rin den o lan öğ ren ci ler, e ği ti mi miz hak -
kın da ye te rin ce söz sa hi bi o la bil me li yiz. Dü ze -
nin bü tün bas kı me ka niz ma la rı nı gör dü ğü müz
ve bil fi il ya şa dı ğı mız ü ni ver si te or tam la rın da,
ar tık öz gür, pa ra sız ve bi lim sel e ği ti mi sa vun -
mak, her za man kin den da ha ö nem li ha le gel -
miş tir! 

KAY NAK LAR KAY NAK LAR 
-[I] http://www.yok.gov.tr/e gi tim/ab/av ru pa.doc 
-[I I] Koç, K., Men te, A., I no vas yon Kav ra mı ve
ü ni ver si te-sa na yi-dev let iş bir li ğin de üç lü sar mal
mo de li
-[I I I] Ka mu Ya ra rı A çı sın dan Ü ni ver si te-Sa na yi
Iş bir li ği Ü ze ri ne De ğer len dir me miz, Öl çü, A ra lık
2006
-[IV] Ö zu ğur lu M., Ü ni ver si te-Sa na yi Iş bir li ği
Prog ra mı nın E leş ti ri si  
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Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerini ilk defa kapsamlı bir şekilde bir araya
getirmeyi hedefleyen ve Öğrenci Komisyonu'nun düzenlediği ilk kurultay olma özelliğini
taşıyan Metalurji Mühendisleri Odası 1. Öğrenci Kurultayı 17-18 Mayıs 2008 tarihinde gerçek-
leştirilecektir.

Biz metalurji ve malzeme mühendisliği öğrencileri olarak, eğitim ve meslek sorunlarımızı
tartışmak, beraber öğrenmek ve beraber çözüm üretmek için yola çıktık. Şu an karşılaştığımız
ve ileride mezun olduğumuzda da önümüze çıkacak sorunlarla ilgili görüşlerimizi paylaşmak
ve ortak paydada beraber hareket edebilmek için meslek örgütlülüğümüzün ve bu örgütlülük
çevresinde oluşturulacak geniş kapsamlı çalışmalarımızın, geleceğimiz için büyük önem
taşıdığını düşünüyoruz. 

Üniversitelerimizin hızla bir dönüşümden geçtiği ve eğitim sisteminin yeniden yapı-
landırıldığı bir dönemde; üniversitede yaşadığımız sorunları, eğitimdeki ve metalurji eğitimin-
deki eksiklikleri, çevresel sorunları, genel anlamıyla meslek sorunlarımızı ve çözüm önerilerini
tartışmak, kısaca eğitime, mesleğe, hayata bakış açımızı sorgulamak, geliştirmek ve öğrenci
dayanışmasını sağlamak amacıyla kurultayı gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz. Kurultayın
ülkedeki tüm metalurji ve malzeme mühendisliği öğrencilerini birleştirerek, tartışma ve çözüm
üretme ortamı yaratacağını görüyor, ulaşamadığımız herkesin bizlerle iletişime geçmesini ve
bu çalışmaya emek vermesini bekliyoruz.

Bu çalışmanın sadece kurultay günleriyle sınırlı değil, kurultaya hazırlık süreciyle bir anlam
taşıdığını belirtiyor, daha sağlıklı bir kurultay çalışması için bütün metalurji ve malzeme
mühendisliği öğrencilerini hazırlık sürecinde birlikte çalışmaya, üretmeye ve kurultayı beraber
örgütlemeye çağırıyoruz! 

Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu 

TMMOB ME TA LUR Jİ MÜ HEN DİS LE Rİ O DA SI TMMOB ME TA LUR Jİ MÜ HEN DİS LE Rİ O DA SI 

I. ÖĞ REN Cİ KU RUL TA YI I. ÖĞ REN Cİ KU RUL TA YI 

ÇAĞRI METNİÇAĞRI METNİ

AFİŞ/PANKARLARDAN BİRİ 
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TMMOB ME TA LUR Jİ MÜ HEN DİS LE Rİ O DA SI TMMOB ME TA LUR Jİ MÜ HEN DİS LE Rİ O DA SI 
I. ÖĞ REN Cİ KU RUL TA YI I. ÖĞ REN Cİ KU RUL TA YI 

DEĞERLENDİRMESİDEĞERLENDİRMESİ

Yak la şık 450450 öğ ren ci nin ka tıl dı ğı 1. Öğ ren ci Ku rul ta yı1. Öğ ren ci Ku rul ta yı’nda ya pı lan tar tış ma lar,
ge ti ri len e leş ti ri ler, ku rul tay son ra sı ü ni ver si te ler den gön de ri len de ğer len dir me le ri in ce -
le di ği miz de, de ğer len dir me mi zi mad de ler ha lin de ger çek leş tir me miz müm kün ve da ha
sağ lık lı ol mak ta dır:

• Ge nel iş le yiş, ku rul ta yın yü rü tül me si, öğ ren ci le rin u la şım la rı, ko nak la ma i le il gi li
ko nu lar da ge nel lik le ba şa rı lı bu lu nul du. An cak, Şiş li, Ba kır köy ve Av cı lar Be le di ye’sin -
den va at e di len u la şım a raç la rı nın be lir ti len sa at ten 45 da ki ka geç gel me si, se hir i çin -
den ka tı lı mın zor laş ma sı na ne den ol du. 

• Şe hir i çi ne ko nu lan ser vis a raç la rı nın ku rul tay bro şü rün de da ha ön ce be lir til me -
miş ol ma sı ve ku rul tay ye ri nin Is tan bul şart la rı na gö re zor u la şı mın dan kay nak lı; ka tı lı -
mın a zal dı ğı tah min e dil di. I le ri de ya pı la cak o lan ku rul tay ye ri nin da ha mer ke zi bir yer -
de ve ü ni ver si te i çi kon fe rans sa lon la rın da ya pıl ma sı, ka tı lı mı art tı rı cı bir ni te lik sağ la -
ya cak tır. 

• Me ta lur ji, mal ze me ve se ra mik öğ ren ci le ri nin bu bu luş ma nın il ki ni ya pı yor ol ma -
sı nın ver di ği “a ce mi lik” dı şın da ku rul tay çok ka bul gör dü ve be ğe nil di. Mes le ği miz öğ -
ren ci le ri ni ilk de fa sos yal ko nu lar al tın da kap sam lı bir şe kil de bir a ra ya ge ti re bil dik. 

• Ya pı lan en bü yük e leş ti ri ku rul ta yın çok faz la si ya si ol du ğu yö nün dey di. Bu ko -
nu da ki mi ar ka daş lar tar tış ma la rı “tek ta raf lı”, “sağ dü şün ce ye nef ret yağ dı ran”, “sa de -
ce mu ha lif” gi bi yar gı lar la ni te len di rir ken, ki mi le ri i se “si ya se tin ha ya tı mız da var ol du -
ğu”,  “ku rul ta yın bir çiz gi si ol ma sı ge rek ti ği”, “her tür lü fi kir a lış ve ri şi nin ge rek li ol du ğu”
gi bi sa vun ma lar la ni te len dir di ler.

• Tar tış ma or ta mı nın çok faz la ve düz gün sağ la na ma dı ğı ko nu sun da fi kir be lir ti lir -
ken, bu ne den le çö züm i çin ye ter li ö ne ri o luş tu ru la ma dı ğı vur gu lan dı. I le ri de ya pı la cak
o lan ku rul tay i çin, din le yi ci ar ka daş la rın ak tif o la rak ka tı lı mı nın sağ la na bi le ce ği dü şün -
ce ler ge liş ti ril me si ve tar tış ma or ta mı na i zin ve ri le rek her ke sin dü şün ce le ri nin a lın ma sı
yö nün de fi kir ler yü rü tül me si ge rek mek te dir. 

• Öğ ren ci le rin bir bir le ri ni ta nı ma sı ve ör güt lü dav ra na bil me si a çı sın dan Öğ ren ci
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Ku rul ta yı ba şa rıy la kar şı lan dı. Öğ ren ci ko mis yo nun da ha iş lev li bir şe kil de ça lı şa bil me -
si i çin, ü ni ver si te ler de ko mis yon tem sil ci lik le ri ku rul ma sı ve bu ra la rın ak tif şe kil de ça lı -
şır ha le ge ti ril me si he def ler a ra sı na a lın dı. 

• Ka yıt la rın da ha ni te lik li a lın ma sı, bil gi le rin gün cel len me si ve de e lekt ro nik or tam -
da bir ha re ket li li ğin ge rek li li ği vur gu lan dı.

• Der gi nin dü zen li o la rak çık ma sıDer gi nin dü zen li o la rak çık ma sı, der gi ya zı la rı i çin bir ha vuz o luş tu rul der gi ya zı la rı i çin bir ha vuz o luş tu rul --
ma sıma sı, or tak ge zior tak ge zi dü zen len me si, o da ve öğ ren ci ko mis yo nu nuno da ve öğ ren ci ko mis yo nu nun or tak söy le şi leror tak söy le şi ler
dü zen le me si ve bi lim sel ko nu la ra da a ğır lık ve ril me sibi lim sel ko nu la ra da a ğır lık ve ril me si ge len is tek ler a ra sın day dı.

• Ar-Ge, staj lar gi bi öğ ren ci le rin e ği tim-öğ re ti mi ve ge liş me siy le il gi li ko nu la rın ger -
çek an lam da hiç tar tı şıl ma dı ğı ko nu sun da e leş ti ri ya pıl dı.

• Son o la rak bir in ter net si te si ku rul ma sı, pay la şım ya pıl ma sı, ko mis yo nun dü zen li
ve da ha et kin ça lış ma sı ko nu la rın da is tek var dı.

• Kon ser i çin kul la nı la cak ses sis te mi nin ön ce den a yar lan ma sı ve kon ser gü nün de
ha zır bu lun ma sı ge rek mek te dir.

• Çe şit li ü ni ver si te le rin öğ ren ci le riy le ku ru lan i le ti şim den kay nak lı sı kın tı lar ya şan -
dı. Da ha ön ce sü rek li ve et kin bir şe kil de i le ti şi me ge çe me di ği miz ar ka daş la ra, ku rul -
tay su num ça lış ma sı ve ril me si; ba zı su num la rın öğ ren ci ko mis yo nu nun or tak dü şün ce -
si ni yan sıt ma ma sı gi bi so run lar dan ö tü rü, su num la rın i çe ri ği ko mis yon da ki ar ka daş la rı -
mız ta ra fın dan e leş ti ril di. 
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TMMOB ME TA LUR Jİ MÜ HEN DİS LE Rİ O DA SI TMMOB ME TA LUR Jİ MÜ HEN DİS LE Rİ O DA SI 
I. ÖĞ REN Cİ KU RUL TA YI I. ÖĞ REN Cİ KU RUL TA YI 

SONUÇ BİLDİRGESİSONUÇ BİLDİRGESİ

Er gi ten biz dö ken biz…
Bu “ka lı bı” de ğiş ti re ce ğiz…
Ge le ce ği mi zi ken di el le ri miz le dö ke ce ğiz!!

Dün ya nın bir çok ül ke sin de aç lık is yan la rı nın gü rül tü sü nün al tın da, sa vaş, kan ve
vah şe tin in san lı ğı ku şat tı ğı bir or tam da, in sa nın ve in sa na da ir her şe yin yok sa yıl dı ğı,
biz den ol ma ya nın ‘ö te ki’leş ti ril di ği bir ya şam a la nın da, pa ra nın in san ya ra rı na ü ret me -
nin ö nü ne geç ti ği, bi lim ve tek no lo ji nin in san lık ya ra rı na kul la nıl ma dı ğı ve do ğa nın
vah şi ce kat le dil di ği ko şul lar da; biz ler, yak la şık 400 me ta lur ji, mal ze me ve se ra mik mü -
hen di si a da yı genç bir a ra ya gel dik: dü şün mek, pay laş mak, çö züm ü ret mek i çin…

Böy le si bir dün ya da ge le ce ğin mü hen dis le ri ne dü şen gö rev ler ve so rum lu luk lar git -
tik çe art mak ta. Ön ce lik le dün ya nın şu an ki ko şul la rı nı de ğer len dir me ve tes pit et me i -
şi ne so yun duk. I le ri de zen gin o la ca ğı nı düş le ye rek ü re ti me de ğil, tü ke ti me kat kı da
bu lun mak ü ze re re ka bet or tam la rın da ye tiş ti ri len ge le ce ğin mü hen dis le ri nin tes pi ti ni
yap ma mız bi zim i çin ö nem liy di. Sı kış mış, her tür lü hak ve öz gür lü ğü e lin den a lın mış,
sin di ril miş o lan bu ge niş ‘a day’ kit le, i çin de bu lun du ğu tü ke tim top lu mu nun ge tir di ği; bi -
lim sel lik ten u zak, i çi boş e ği tim sis te mi ni ve kö tü ça lış ma ko şul la rı nı gör mez den gel -
me si ne rağ men, bu ko şul lar al tın da ha ya tı nı sür dür mek te ve her ge çen gün da ha da
faz la e zil mek te dir. Bu yüz den, bu so run la ra kar şı ses siz kal ma mız gün geç tik çe zor -
laş mak ta dır. Bu doğ rul tu da, me ta lur ji, mal ze me ve se ra mik mü hen dis li ği öğ ren ci le ri ni
bir a ra ya ge tir mek ve bu so run la rı hep be ra ber ge niş pers pek tif te tar tı şa rak; be ra berbe ra ber
ha re ket e de bi le ce ği miz bir ze min o luş tu ra bil mek i çin yo la çık tık.ha re ket e de bi le ce ği miz bir ze min o luş tu ra bil mek i çin yo la çık tık.

Iş te biz ler bu ko şul lar al tın da, o la yı bü tün bir sis tem so ru nu o la rak e le a lıp ih ti yaç ve
ge rek li lik ler doğ rul tu sun da bun dan 3 se ne ön ce bu ‘a day’ ar ka daş la rı mı za u laş ma nın
yol la rı nı a ra ma ya baş la dık.  Gör dük ki, sa vaş la rın a cı ma sız lı ğı nı diz gin le ye cek in san -
lar ü re ten, çö züm ö ne ri le ri su na bi le cek o lan bu genç be yin ler dir. Bu genç be yin le rin bir
a ra ya ge lip be ra ber ha re ket et me si ge re kir ki, ip le ri e li mi ze a la lım ve dün ya nın bu
vah şi gi di şa tı na bir son ve re lim. 

Biz de bu a ma ca bir kat kı da bu lu na bil mek i çin, me ta lur ji, mal ze me ve se ra mik mü -
hen dis li ği öğ ren ci le ri o la rak 17 – 18 Ma yıs 200817 – 18 Ma yıs 2008 ta rih le rin de bir a ra day dık. Yak la şık
400 öğ ren ci nin ka tı lı mıy la ger çek leş tir di ği miz ilk ku rul ta yı mız da bir çok ko nu tar tı şıl dı
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ve çö züm yol la rı a ran dı. Sa de ce öğ ren ci le rin su num yap tı ğı ve tar tış tı ğı, fo toğ raf ser -
gi le ri nin, kı sa film gös te rim le ri nin, si ne viz yo nun, ti yat ro sah ne len me si nin ve kon se rin
ol du ğu bü yük öl çü de öğ ren ci “e me ği” i le ger çek le şen bu ku rul tay da ya şa dı ğı mız or tak
so run la rı ay rın tı lı bir şe kil de tar tış tık. 

Tar tış ma lar ve A lı nan Ka rar lar Tar tış ma lar ve A lı nan Ka rar lar 

*** Ka pi ta list sis tem i çe ri sin de, ü ni ver si te ler bi lim ve top lum i çin bil gi ü re ten yer ler
ol mak tan çı kıp, ö zel ser ma ye grup la rı nın te ke li al tı na gir miş ve şir ket ler i çin ça lı şan
ku rum la ra dö nüş müş tür. Bu a maç la, ül ke miz de YÖKYÖK ku rum sal laş tı rıl mış o lup; ka pi ta -
list şir ket le rin her tür lü ih ti yaç la rı na ce vap ve re cek şe kil de ü ni ver si te le ri bi çim len di re -
cek ve öğ ren ci ler ü ze rin de bas kı ve yıl dır ma po li ti ka la rı uy gu la ya cak bir ku rum o la rak
ör güt len miş tir. Ü ni ver si te, top lum ve in san lık ya ra rı na bil gi ü re ten ve e ği tim ve ren öz -
gür bir ku rum ol ma lı, ka rar al ma me ka niz ma la rın da ü ni ver si te nin tüm bi le şen le ri bu -
lun ma lı ve bu a maç çer çe ve sin de ör güt len me li dir. Ül ke miz de, bun la rın kar şı sın da en -
gel o la rak du ran YÖKYÖK kal dı rıl ma lı ve ü ni ver si te ler ger çek ta nı mı na u ya cak bi çim de şe -
kil len di ril me li dir.

*** Bu gün ka pi ta list dün ya da pek çok e ği tim mo de li uy gu lan mak ta dır ve bun la rın
hep si e ge men sı nıf la rın ih ti yaç la rı na uy gun ni te lik te bi rey ler ye tiş tir mek a ma cın da dır.
Bu gün kü mev cut du rum da öğ ren ci ler, o kul lar da ka pi ta liz min is tek le ri doğ rul tu sun da
po li tik ve sos yal o la rak yal nız laş tı rıl mak ta, bi rey ci, re ka bet çi ve çı kar cı bir ti po lo ji o luş -
tu rul mak ta dır. Böy le si bir or tam da, bi lim pi ya sa ta nım la rı na gö re şe kil le nir ken, bil gi a lı -
nıp sa tı la bi len bir me ta ya dö nüş tü rül müş du rum da dır. Ku rul ta yı mız biz le re so run la rı mı -
zın yal nız la şa rak de ğil bir le şe rekyal nız la şa rak de ğil bir le şe rek, or tak la şa rak çö zü le bi le ce ği ni gös ter miş tir. Biz
mü hen dis a day la rı o la rak, ba şa rı mı zın di ğer ar ka daş la rı mı zın ba şa rı sız lı ğıy la de ğil, or -
tak ça lış ma la rı mı zın ba şa rı sıy la öl çül me sin den ya na yız. Bu gün kü e ği tim mo de li nin
kar şı sın da bir lik te ça lış ma ya ve ü re ti me yö ne lik, salt bi rey sel de ğil top lum sal fay da top lum sal fay da --
ya hiz met e denya hiz met e den, in san lık ya ra rı na ve top lum i çin bil gi ü re ten, bu nu top lum ya ra rı na
yay ma a ma cı gü den bir mo del o luş tu rul ma lı dır.

*** 1995 yı lın da yü rür lü ğe gi ren GATS(Hiz met Ti ca re ti Ge nel An laş ma sı)GATS(Hiz met Ti ca re ti Ge nel An laş ma sı) i le bir -
lik te e ği tim ve sağ lık hiz met le ri de bi rer sek tör a la nı o la rak ta nım lan mış ve bu a lan la -
rın ser best pi ya sa ya a çıl ma sı i çin mev cut dü zen le me ler ge niş le til miş tir. Bu hiz met le rin
ser best pi ya sa ya a çıl ma sı hal kın ta ma mı nın bu ra lar dan ya rar lan ma sı ö nün de en gel o -
luş tur mak ta dır. Bu hiz met ler ser best pi ya sa nın kar e ği lim li yö ne lim le rin den kur ta rıl ma lı
ve hal kın ta ma mı nın ya rar lan ma sı sağ lan ma lı dır. Ay rı ca, an laş ma nın sağ lık sek tö rün -
de ki bir u zan tı sı o lan SSGSS ya sa sıSSGSS ya sa sı ge ri çe kil me li dir. 
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*** “Yet kin mü hen dis lik” “Yet kin mü hen dis lik” ve “yet ki li mü hen dis lik”“yet ki li mü hen dis lik” tü rün den e ği tim sis te mi nin mü -
hen dis ye tiş tir me ye el ve riş li ol ma dı ğı nı i ti raf e den ve öğ ren ci le ri me zun ol duk tan son ra
da sı nav la ra gir mek zo run da bı ra kan; re ka bet çi li ğin mes lek a la nın da da de va mı na ne -
den o lan ve pi ya sa i çin u cuz iş gü cüu cuz iş gü cü o luş tur ma yı he def le yen, ya sa ve kav ram lar or -
ta dan kal dı rıl ma lı dır.

*** Tür ki ye’de ge nel o la rak mü hen dis lik ve me ta lur ji, mal ze me ve se ra mik mü hen -
dis li ği e ği ti mi nin ni te li ği sor gu lan ma lı ve e ği ti min i çe ri ği ne yö ne lik dü zen le me ler ya pıl -
ma lı dır. Ha vuz der sHa vuz der si ve çan sis te mçan sis te mi gi bi re ka bet çi, yaz o ku lu gi bi pa ra lı uy gu la ma lar
kal dı rıl ma lı dır. Me ta lur ji ve mal ze me ve se ra mik mü hen dis li ği e ği ti min de uy gu la ma lı
la bo ra tu ar ders le ri ne ö nem ve ril me li, her han gi bir kı sıt la ma ge ti ril me den ci haz lar öğ -
ren ci le rin kul la nı mı na a çıl ma lı dır. Yö ne ti ci lik ve gi ri şim ci lik i le il gi li ders ler ye ri ne me ta -
lur ji, mal ze me ve se ra mik mü hen dis li ği nin te me li ni o luş tu ran te mel ders ler sı kış tı rıl ma -
dan ve ril me li dir. Bu a maç la A BETA BET gi bi bü tün ak re di tas yon uy gu la ma la rı kal dı rıl ma lı,
ye ri ne öğ ren ci ler ve öğ re tim e le man la rın ca tar tı şı la rak ha zır la na cak bi lim sel ve top lum
i çin o lan bir e ği tim ve öğ re tim an la yı şı ge ti ril me li dir.

*** Ül ke miz de ki her tür lü kay nak la rın ö zel leş ti ril me si ne kar şı çı kıl ma sı a ma cıy la;
top lum sal bi lin ce ka vuş tu rul muş mü hen dis ar ka daş la rı mı zın da a ra mı za ka tı lı mıy la
cep he mi zi ge niş let mek ve yağ ma la nan de ğer le ri mi zin sa hip siz ol ma dı ğı nı gös ter mek
bi rin cil gö re vi miz dir. Me ta lur ji, mal ze me ve se ra mik mü hen dis li ği a day la rı o la rak, ül ke -
miz de ki me tal sek tör du ru mu i le il gi li ge niş kap sam lı a raş tır ma lar yap ma lı; ar ka sın da ki
güç le re kar şı or tak cep he o luş tur ma lı yız.  

*** In san ha ya tı nın hi çe sa yıl ma sı ve çev re nin tah rip e dil me siIn san ha ya tı nın hi çe sa yıl ma sı ve çev re nin tah rip e dil me si su re tiy le ya pı -
lan her tür lü ü re ti min ke sin lik le kar şı sın da du rul ma lı dır. Ö zel lik le biz ler me ta lur ji, mal -
ze me ve se ra mik mü hen dis li ği öğ ren ci le ri o la rak, ül ke miz de mes le ği miz le il gi li a lan lar -
da ger çek leş ti ri len ü re tim ler hak kın da tek nik o la rak bil gi sa hi bi ol ma lı, her tür lü çev re
fe la ke ti nin kar şı sın da dur ma lı yız. Ül ke miz de 15 yıl lık bir geç mi şi o lan si ya nürsi ya nür i le al tın
ü re ti mi nin baş ta Eş me ve Ber ga ma ol mak ü ze re bü tün uy gu la ma la rı na kar şı çı kıl ma lı
ve ge re ken ya sal ve ey lem sel mü ca de le ler ger çek leş ti ril me li dir. 

*** Ka pi ta lizm de iş gü ven li ğiiş gü ven li ği ön lem le ri şir ket def ter le rin de gi der o la rak gö rü nür ken,
da ha faz la kar i çin I SIGI SIG ön lem le rin de kı sıt la ma lar ya pıl mak ta dır. Bu da hem mü hen -
dis le rin hem de iş çi le rin ha yat la rı nı teh li ke ye at mak ta dır. Bu nun ya nın da iş ye rin de
ger çek le şen her tür lü ka za dan mü hen dis ler bi re bir so rum lu tu tul mak ta ve iş ve re nin su -
çu mü hen dis le rin ü ze ri ne yı kıl mak ta dır. Bu nok ta da ge le ce ğin mü hen dis le ri o lan biz ler
iş çi le rin mü ca de le si i çin de yer a la rak I SIGI SIG ko nu sun da ön lem le rin ar tı rıl ma sı nı sağ la -
mak i çin ça ba la ma lı yız. Bu bağ lam da I SIGI SIG ön lem le ri o la rak: ko ru yu cu sağ lık hiz met le -
ri u la şı la bi lir ha le ge ti ril me li, as ga ri üc ret yük sel til me li ve ça lış ma ko şul la rı i yi leş ti ril me -
li, ka yıt dı şı ve si gor ta sız ça lış ma en gel len me li ve ya sa lar da ki yap tı rım lar a ğır laş tı rı la -
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rak uy gu lan ma lı dır. Bu hak la rın el de e di le bil me si i çin ge le ce ğin mü hen dis le ri o la rak
mes le ki ör güt lü lü ğü mü zün ve or tak mü ca de le nin ö ne mi ni vur gu lu yo ruz.

*** TMMOB öğ ren ci ör güt lü lü ğü nün o luş tu ra bil me si, TMMOB öğ ren ci ku rul ta yı nın
ger çek leş ti ri le bil me si i çin ve yu ka rı da sı ra lan pek çok so ru na kar şı di ğer mü hen dis lik
di sip lin le ri nin öğ ren ci le ri i le bir lik te o la bil mek a ma cıy la; TMMOB’ye bağ lı  di ğer o daTMMOB’ye bağ lı  di ğer o da
öğ ren ci ko mis yon la rı i le or tak ha re ket et me ka ra rı a lın mış tır.öğ ren ci ko mis yon la rı i le or tak ha re ket et me ka ra rı a lın mış tır.

So nuç o la rak;

• YÖK
• Pa ra lı ve ez ber ci e ği tim
• Yet kin ve Yet ki li Mü hen dis lik
• Ö zel leş tir me ler 
• Çev re fe la ket le ri 
• Si ya nür i le al tın ü re ti mi 
• Iş ci na yet le ri 

Yu ka rı da sı ra la nan ol gu la ra kar şı bir lik te mü ca de le nin ö ne mi vur gu lan mış ve bu yön de
a dım lar a tıl ma sı i le il gi li ka rar lar a lın mış tır. 

Öğ ren ci  Ku rul ta yı mız ge le ce ğe da ir u mut ve bek len ti le ri mi zi ar tır mış, ör güt lü mü ca de -
le nin ge rek li ve el zem ol du ğu nun al tı nı bir kez da ha çiz miş tir. Me ta lur ji Mü hen dis le ri
O da sı Öğ ren ci Ko mis yo nu, 1.Öğ ren ci Ku rul ta yı’ ndan çı kan e ner ji yi ve u mu du, son ra -
sı na ta şı mak ta ka rar lı dır. 17-18 Ma yıs 2008 ta rih le ri Öğ ren ci Ko mis yo nu ör güt len me -
sin de i le ri ye dö nük bir sıç ra ma ol muş tur. 

Da ha güç lü ve ör güt lü bir öğ ren ci ko mis yo nu o luş tu ra bil mek ve I I. Öğ ren ci ku rul ta yı nın
da ha ge niş bir ka tı lım la ger çek leş ti re bil me si di le ğiy le… 

U nut ma ya lım: So run la rı mız or tak, çö züm le ri de… : So run la rı mız or tak, çö züm le ri de… 

Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu 
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Yürütme  Komitesi

Cemalettin Küçük Metalurji Mühendisleri Odası
Hüseyin Savaş Metalurji Mühendisleri Odası
Kemal Başak Metalurji Mühendisleri Odası
Feyzi Demir Metalurji Mühendisleri Odası 
Çetin Durukanoğlu Metalurji Mühendisleri Odası 
Ekin Kış İstanbul Teknik Üniversitesi
Özgün Küçükoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi
Özge Balcı İstanbul Teknik Üniversitesi
Erşat Çayan                               İstanbul Teknik Üniversitesi
Dogan Baştürk İstanbul Teknik Üniversitesi
Oktay Çakır İstanbul Teknik Üniversitesi
Duygu Alkan İstanbul Teknik Üniversitesi 
Barış Koyunlu Yıldız Teknik Üniversitesi
Emek Durmuşoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi
Aydın Şelte Yıldız Teknik Üniversitesi
Erhan Selvi  Yıldız Teknik Üniversitesi 
Begüm Vural İstanbul Üniversitesi
Nurettin Eroğlu İstanbul Üniversitesi
Azade Yelten İstanbul Üniversitesi
Berkay Tuncay Marmara Üniversitesi
Zennure Özbek Kocaeli Üniversitesi
Burcu Koçak Kocaeli Üniversitesi
Baransel Tarsus Kocaeli Üniversitesi
Burcu Nilgün Çetiner Kocaeli Üniversitesi
Necdet Şencan Sakarya Üniversitesi
Engin Şimşek Sakarya Üniversitesi
Aykut Ayyıldız Sakarya Üniversitesi
Volkan Evni Sakarya Üniversitesi
Şarkay Şasi Sakarya Üniversitesi
Barış Altıntaş Osmangazi Üniversitesi
Kaya Gül Osmangazi Üniversitesi
Özde Eryılmaz Dokuz Eylül Üniversitesi
Aydın Salı Dokuz Eylül Üniversitesi
Mine Ergin Anadolu Üniversitesi
Aytaç Biçer Anadolu Üniversitesi
Ulaş Uçak Fırat Üniversitesi
Mesut Ateş Fırat Üniversitesi 
Gizem Kandazoğlu Dumlupınar Üniversitesi
Serdar Öztürk Cumhuriyet Üniversitesi
Fatih Al Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ceyhun Yıldırım Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Kaan Şimşek  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Rıfat Işler Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Çelik Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Betül Selçuk                               Afyon Kocatepe Üniversitesi
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Özlem Altun ve Barış Çelik’in 
Dinletisi

GYTE Tiyatro Topluluğu’nun

“92626’daki 65. Kare” adlı oyunundan bir kare

Hareketli MARSİS Grubu’nun Elimizdeki En Net Resmi



Kurultay Afişi



Bize Ulaşabileceğiniz İletişim Adresleri:

http://groups.google.com.tr/group/metalurji_ogrenci

http://groups.yahoo.com/group/hurdaci

http://www.metalurji.site50.net 


