HURDACI DERGİSİ
1. Öğrenci Kurultayı
Özel Sayısı

içindekiler
m e ta lu rji
TM M O B M ETALURJI M ÜHENDISLERI
O DASI
-1 . Öğrenci Kurultayı Özel Sayısı-

2-4.........Özelleştirmeler ve Bor
5-7...........Dönüşüm Sürecinde
Üniversitenin Yeri

İmtiyaz Sahibi
TM M O B M etalurji M ühendisleri O dası
Adına Yönetim Kurulu Başkanı
Cemalettin KÜÇÜK

So rumlu Yazı İşleri M üdürü
M .Kemal BAŞAK
Yönetim Yeri ve Derg i Yazışma A dresi
TM M O B M etalurji M ühendisleri O dası
M eşrutiyet Caddesi Hatay So kak No :1 0/9
06650 Kızılay/ANKARA
Tel: (0.31 2) 425 41 60
Faks: (0.31 2) 41 8 93 43
E-mail : o da@metalurji.o rg .tr
http://www.metalurji.o rg .tr

8-16......1. Öğrenci Kurultayımız
8.............Çağrı Metni
9-12........Sonuç Bildirgesi

Ücretsiz Dağıtılır
Baskı
Ezg i M atbaacılık
Davutpaşa cad.
Kazım Dinçöz sitesi
81 /229
To pkapı-Istanbul
Tel: (021 2) 501 93 75

13-14......Değerlendirme Yazısı
15...........Yürütme Komitesi
16...........Afiş

Merh ab a,
Kur ult ayned en iyl ear averd iğ im izHurd ac ıçal ışm am ız abukezKur ultayÖz elSay ıs ıil ekald ığ ım ızyerd endev amed iy or uz.Met al urj iMüh endisl er iOd as ıÖğr enc iKom isy on u1.Öğr enc iKur ult ay ı’mız ıgerç ekl eşt irmem iz inmutl ul uğ uvehey ec an ıyl abusay ın ınçal ışm as ın ıyapt ık.
Yakl aş ıkdörtsen en inçal ışm as ın ınson uc uol anÖğr enc iKur ult ay ı,öğrenc iörg ütl ül üğ üm üz üvegel ec ekt ek imesl ek iday an ışm am ız ıbirad ım
öt ey etaş ıd ı.Kur ult ay ım ız aonalt ıün iv ers it ed enbeşyüzciv ar ınd aöğrenc iark ad aş ım ızveell iciv ar ınd amüh end isveöğr et imüy es ikat ıld ı.
Gen elmüh end isl iksor unl ar ın ın,ün iv ers it ekoş ull ar ın ın,sosy alhay at ınve
sekt öril eilg il ikon ul ar ınkon uş uld uğ ukur ult ay ım ızger ekakt iftart ışm a
ort am ıyl ager eks etiy atr o,filmgöst er im ivekons eretk inl ikl er iyl ebaş ar ılıbirşek ild egerç ekl eşt ir ild i.
Kur ult ay ım ızl ailg il ibuöz elsay ım ızd akur ult ayhaz ırl ıksür ec i,kur ult ayaçağr ımetn i,kur ult ayd ayap ıl antart ışm al ar,kur ult ayson uçbild irg esi,kur ult aydeğ erl end irm el er ivekur ult ayd açek ilm işol anfot oğr afl ar ı
sizl er esun uy or uz.
Un utm ay al ımki“Sor unl ar ım ızort ak,çöz üml er ide…”
Iy iok um al ar…

Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu

1

Me t al ur j i ve Topl um

ÖZELLEŞTİRMELER VE BOR
Erşat ÇAYAN
İstanbul Teknik Üniversitesi
Ülkemizde ve dünya genelinde özelleştir- naklarıdışgüçlerearmağ anedilmiştir.Altın,
melerbüyükbirsorundur.Özelleştirmekap- gümüş, bakır madenleri, petrol ve doğ algaz
samında bakacak olursak, amaçları üretimi, uluslararasıortaklaradevredilmiş,sosyalgühammaddeyi, enerjiyi ve işç iyi sömürmek o- venlik sistemi, elektrik şirketleri, benzin islan kapitalist ülkelerin klasik ‘arka bahç e’ tasyonları, demir yolları, telekomünikasyon
politikalarına az gelişmiş diğ er ülkeler gibi sistemleri özelleştirilmiş, hatta ormanları,
ülkemizdedahiledilmiştir.Enbüyüksömü- denizleri,denizticareti,denizulaş ımıvederülerdenbirtanesiiseburadaneoliberalpo- niz ürünleri yabancılara satılmıştır. Ilginçtir
litikaların bir yansıması olan, ulusal sanayi- kiŞili’nintümsanayisektörüsatılsadatopnindışgüçlerepeşkeşçekilmesiveyabancı- lam dış borcunu karş ılayamıyor bunun yalaştırılması olan özelleştirmeler olarak kar- nındatümyeraltı-yerüstükaynaklarınıpaşımızaçıkıyor.Ülkemiztarihindeiktidarpar- zara sunuyor. Ülkemize baktığ ımızda ise bir
tilerin biliçli veya bilinçsiz politikaları ülkeyi “Şilileşme” süreci ile karş ı karş ıya kaldığ ıIMF ve Dünya bankası kıskacına sokmuştur, mız ortadadır. Şu dönemde gerek devletin
sermaye grupları veya uluslar arası güçler gerekse dış güçlerin politikalarıyla parsel
hammaddeyi çıkartır, işler, pazarlar yani sa- parsel satılan bir ülke durumunda olduğ unayiyi ve pazarı sömürür duruma gelmiştir. muz doğrudur. Sürece baktığ ımızda, ülkeNeyazıkkiTürkiyegibi,haş erelertarafından mizdedışgüçlerinvebugüçlerinoluşturdukemirilen birç ok ülke vardır.
ğu organların önemli amaçlarını
Kaldıkigeridekalanlaritirazegerç ekleştirdiğ i görülür. Bunlar;
derse, muhalif olurlar ise kapifinans ve banka sisteminin ulustalist ülkeler dize getiremediklararasıgruplarasatılması,teleleri bu ülkeleri kredi vermeme,
komünikasyon şirketlerinin haambargo, askeri operasyonlar
berleşme ve medya ağ ının ulusveya uluslararası anlaşmalar ile
lararası sermayeye devredilmesi,
onların seslerini kesip, sisteme
ağ ır sanayinin bel kemiğ i olan
uygunbirerülkehalinegetirme
devlet elinde olan bü üretim işyoluna gitmişlerdir. Bu konuda
letmelerinin özelleştirilmesidir.
BOR
Kanadalı akademisyen Michae l
2001  krizinden sonra TMSF sayeHart, düzenlenen bir OECD yuvarlak masa sindefinansvebankasistemininuluslararatoplantısında küresel sistemin kuralları hak- sı piyasalaştırılması, telekomünikasyonda
kında şöyle söylemiştir:’Hükümetler dünya Telekom operasyonu, Petkim, Tüpraş ve Erüzerinde ekonomik etkinliklerin temel dü- demirgibiağ ırsanayidebaşlayanözelleştirzenleyicisiolarakulusalekonomikçıkarlarını me örneklerine baktığ ımızda ise durumun
nasıl koruyacaklardır? Daha küç ük ülkeler i- ciddiyetinianlıyoruz.Kaldıkibudurumbunçinikiseç enekvardır;yaişbirliğ iyadabas- larla sınırlı kalmayacak, yakın bir dönemde
kı; aynı hedefe yönelik yürüme ya da daha doğ al kaynakların, akarsuların, orman arazibüyükgüçlerintiranlığ ınıkabuletme(…)’ lerinin vs satılma sesleri kulaklarımıza gelecektir.
Neoliberal politikaların bir dalı olan özelleştirmelere dünya genelinden bir örnek verecek olursak, durumun vahametinin farkına
varmamıziç inenbüyükörnek1 985yılından
sonraözelleştirmefuryasıiç erisinegirenŞili’dir. Bu ülkenin en büyük ekonomik kay2

Ülkemizinyeraltızenginliklerinde1 50senedir gözü olan sömürücülerin emellerinden
bir tanesi de dünya rezervinin %63’üne sahipolduğ umuzbormadenlerimizüzerinedir.
Borun dünya sanayisinde ve kalkınmada ö-
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nemi yadsınamayacak kadar büyüktür ve üzerindeciddiyetledurulmasıgerekenbirkonudur.Bor’unkullanımalanlarıarasındacam
sanayi, elektronik ve bilgisayar sanayi, enerji
sektörü, görüş sistemleri, ilaç ve kozmetik
sanayi,iletiş imaraçları,inş aatsektörü,kağ ıt
sanayi,kimyasanayi,koruyucu,makinesanayi, metalurji, otomotiv sanayi, seramik sanayi, spor malzemeleri, tarım sektörü, tekstil
sektörü, tıp, uzay ve havacılık sanayi vardır.
Bunlarınyanındaneyazıkkinükleeraraştırmalar ve savunma sanayinde büyük öneme
sahipolmasıyladasömürücüdevletlerinsürekli gözünün üzerinde olduğ u bir maden
türüdür. Dahası, bu listeye bor kimyasallarınıvealaş ımlarınıdakatarsakkullanımalanları 3 katına çıkar. Bu da boru birç ok alanda
vazgeç ilmez hammadde veya ürün yapar.
Türkiye’densonradünyaborrezervlerindeikincisırayı%1 3.7ileABDalır.Ülkemizdebor
madenlerini işleyen, üreten ve pazarlayan
çatıEtiHolding’dirvedünya
bor üretiminin %31 ’ini gerçekleştiren,dünyaborpazarını kontrol eden iki tekeldenbiridir.Diğ eriiseUSBorax’tır. Burada Eti Holding
denbirazbahsetmekgerekiyor.EtiHolding1 935yılında
madencilik alanı kaynaktan
yoksun olmasın diye bankacılık bölümüyle birlikte yapılandırılmış ve Etibank adını almıştır. Devletleştirildikten sonra maden sektörünün
%85’ini ele geç irmiştir. Bir süre sonra ise özelleştirme gündeme oturmuş, ilk olarak
bankacılık bölümü 1 995 yılında madenciliğinfinansmanyönününortadankaldırılması
iç in özelleştirilmiş, bankacılık ve madencilik
bölümüayrılmıştır.1 997yılında‘yapılandırma ve özelleştirmeye ilk adım’ adı altında
madencilik bölümü Eti Madencilik yerine Eti
holding adını almış ve daha sonra Eti Holding’ebağlıortaklıkbiç imindeEtiBor,EtiAlüminyum, Eti Gümüş, Eti Krom, Eti Bakır, Eti
ElektrometalurjiveEtiPazarlamaolarak7ayrıanonimşirketeayrılmıştır.Böylecebölünme sayesinde Etibank’ın özelleştirilmesi dahakolaybirhalalmıştır.

edenkuruluşlarvebormadenlerininözelleştirilmesigündemeoturmuştur.Nitekimdiğ er
iktidar partilerin politikaları gibi AKP hükümetinin de programında temelde IMF programınınuygulanmasıveözelleştirmeyihayatın neredeyse her alanına sokmak olarak tanımlanabilir. Kaldı ki toplumun özelleştirme
konusundaki hassasiyetini tartan ve bunun
farkında olan AKP hükümeti yaptığ ı çalışmaları gündemlerin üzerini örterek kapatmış, kamu imtiyazını oluşturan ve bor aç ısındandaçokönemliolanyasalarauymamaya ve bu yasaları ortadan kaldırmaya cüret
etmiştir.AKPiktidarıilkgündenberibormadenlerimizin işletilmesi görevinin üzerinde
olduğ u Eti Maden işletmelerinde kamunun
her alanında yaptığ ı gibi kadrolaşma gayreti
iç indedir. Bu gayret, tabi ki boş una değ ildir.
Bunun altında bor madenlerimizi yabancı
yandaşlarına peşkeş çekmek yatmaktadır.
AKP’nin özelleştirme politikalarında bilinçli
olarak KIT (Kamu Iktisadi Teşebbüsü)’lere yatırım yapmama, kadrolaşma, içlerini boşaltma, ve ‘zarar ediyor’ gerekç esi vardır. AKP’nin özelleştirmeprogramındayeralan
‘ kamuya ait bütün maden işletmeleri aş amalı olarak özelleştirilecek ve stratejik öneme
haiz madenler iç in farklı özelleştirme metotları uygulanacaktır’ ibaresi ise KIT’lerin zarar ediyor gerekç esiyleözelleştirilmediğ ini,iş iniç indetamamenyandaşlarınapeşkeşçekmemantığ ının olduğ unu bizlere gösterir. Gene bir örnek; 1 9 Şubat 2007 tarihli ihale duyurusu; ‘
EtiMadenişletmelerigenelmüdürlüğ üyılda
1 0.000 ton disodyum oktaborat tetrahidrat
üretecek tesis kurulması, işletmeye alınması
veidarece36aylığ ınakiralanmasıhizmetialınacaktır.’ Yani 3 yıl sonunda özel sektöre
devretmek iç in ihaleyi açmışlardır. Önemli
bir anekdottur ki, bor madenlerimiz konusunda en önemli yasa olan 2840 sayılı ‘bor
tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır’
yasayı dahi hiç e sayarak bor ihalesini aç ıp
bor madenlerini yandaşlarına ve sonra ulusYeni hükümet dönemine baktığ ımızda kar lararasışirketlereteslimetmeyolunagirmiş3
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tir.

işç i sendikasızlaştırılıyor, işten çıkarılıyor,
sağlıklarıhiç esayılıyor.Dolayısıylamadencilikfaaliyetleri,uluslararasısermayeninmaÖzelleştirme kapsamında bakacak olursak denlere olan talepleri ve yerli işbirlikç ilerin
uluslararası boyutta yaklaş ık 350 milyar do- politikaları sayesinde doğ al varlıklarımız ve
lardeğ eresahipülkemizdekibormadenleri- haklarımızyağmalanıyor.
netalipolabilecektekkuruluş unEtiHolding
Pekineyapmalı?
iledünyatekelinipaylaş an,dünyaborüretiminin %55’ine sahip olan, US Borax’ın tam
Türkiye, üzerinde birç ok neoliberal politihissesini elinde tutan ve araştırma bahane- kanındöndüğ übirülkedurumundadırvegit
siyleülkemizdedefaaliyetgösterenRioTin- gide daha da sömürgeleşmektedir. ÖzelleştoZincCorporation’dır.Sonuçtabor’unhan- tirmeler sorunu ise bunlardan sadece birtagiyöntemlerleolursaolsun,üretimdenişlet- nesidir. Bor madenlerimizin özelleştirilmek
mesinevepazarlamasınakadarözelleştirile- istenmesi ise madencilik ve metalurji başta
rek yerli ve yabancı şirketlere devri bor’un olmaküzerebirç okalandavetoplumsalaç ıRTZ şirketinin eline geçmesini sağlayacaktır. dan üzerinde düş ünülmesi gereken bir koEti Holding’in özelleştirilmesi demek bir ta- nudur.
kım menkul ve gayrimenkullerin, en başta
•
Enbaşta2840sayılı‘bortuzları,uranborolmaküzereyeraltızenginliklerimizinu- yumvetoryummadenlerininaranmasıveişluslararasıtekellerinelinegeçmesi,hakkında letilmesi devlet eliyle yapılır’ yasa titizlikle
sözsahibiolmasıgerekirkenülkemizinbori- korunmalıdır.
leilgilihakimiyetinikaybetmesidemektir.Fa•
Maden ürünlerinin hammadde olarak
katAKP’ninözleştirmeprogramınabakarsak
or
t
a
y
a
çıkarılmasından ziyade ileri ürünler
madencilik sektörünün en önemli kurumları
olan MTA (Maden Teknik Arama), ETIBANK, üretiptoplumadahafaydalıhalegetirmekiTTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu), KÜMAŞ çingerekliişletmeyatırımlarıdevlettarafın(Kütahya Manyezit Işletmeleri) ve ÇINKUR danyapılmalıdır.
(ÇinkoKurş unMetalSanayiA.Ş.)gibikurum•
Bizlere düş en görev ise emperyalist
lar özelleştirme, kapatma veya daraltma devletlerinyerliişbirlikç ilerininbaştaboroldoğrultusundaeldençıkarılmıştırveçıkarıl- mak üzere madenlerimiz üzerindeki emelleri
mayadevamedilmektedir.
olanözelleştirmepolitikalarınakarş ısesimizi şiddetle duyurmak, toplumsal bilinç oluşturmakolmalıdır.
Özelleştirmeler, elden çıkartmalar ve kapatmaların topluma yansıyan yönlerinden
kısaca bahsedecek olursak özelleştirmenin
toplumsaletkilerinivenedenliekonomikbir
çalışmaolduğ unugörmekzordeğ ildir.Özelleştirmeler nedeniyle işsizlik çığ gibi büyüyor, kamuda ihtiyaç duyulduğ u halde işç i alımlarınınyapılmıyoraksinekendibünyesinde çalış an işç iler de emekliliğ e zorlanıyor.
Uygun politikalar yapılıp maden sahaları faal hale getirilmiyor, üretim yapılmıyor, ülke Kaynaklar:
madenciliğ inde temel taşlar olan bazı kuru- -TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yayın Orluşlarkapatılıyor,dolayısıylaistihdamdanve ganı / Temmuz 2003
refahtanbahsetmekmümkünolmuyor.Özel- -Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi / sayı 5
de işç iler günde 1 0 saat çalış ıyor, birç ok iş-TC Başbakanlık Özelleþtirme Idaresi Başkanlığı
yeriasgariücretihlaliyapıyor,haftatatili,iş
Resmi internet Sitesi
güvenliğ i ortadan kalkıyor, işsizlik büyüyor,
4
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DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÜNİVERSİTENİN
YERİ
Özge BALCI

İstanbul Teknik Üniversitesi
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
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(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.
Bilimins anlar ın ındur um u: 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
ta nım la ma la ra ba kıl dı ğın da üç lü sar mal mo - yük sek öğ re ti me a yır dı ğı pay yak la şık %0,9 ci de li nin tam da ne o li be ral sis tem le iç i çe geç ti - 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.
Bu

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.
Bilimvetekn olojiilişk iler i: 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
6

3.
Öğr enc iler: 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 - la rı na bağ lı kı lın mış bir ku rum ha li ne gel miş tir.
ne, ser ma ye grup la rı na hiz me ti he def le mek te - Böy le bir ku rum da, ‘bi lim a raş tır ma la rı nın top dir. [IV] Tür ki ye’de ü ni ver si te-sa na yi iş bir li ği ni lum sal fay da i çer me si ge rek ti ği’ tü rün den yak en so mut şe kil de ‘Tek no kent’ ler le bir lik te la şım la ra ar tık yer yok tur. O hal de, ü ni ver si te gör mek te yiz. Bu or ga ni zas yon la ra yu ka rı da a - de bi lim sel e ği ti min uy gu la nır lı ğı ko nu sun da
çık la nan lar doğ rul tu sun da, şüp he li ve sor gu la - da bir çok so ru i şa re ti o luş mak ta dır. Her han gi
yı cı bi çim de yak laş mak ge rek mek te dir.
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.
Dö nü şüm de Di ğer Sü reç ler
So
uçç o l a ra
S o nnu
r a k,
k , ü ni ver si te, çı kar grup la rı nın
Ü ni ver si te-Sa na yi Iş bir li ği Prog ram la rı, bu mü da ha le sin den ay rı lır ve ö zerk bir ku rum ha ge niş çap ta ki dö nü şüm le rin sa de ce bir par ça sı li ne ge lir se; bi lim sel ve ni te lik li bir e ği tim den
ya da alt baş lı ğı o lup, is te ni len ü ni ver si te ya - bah se de bi li riz. Biz, ü ni ver si te nin ö nem li bi le pı lan ma sı; ku rum lar, ya sa lar ve i de o lo jik bas kı - şen le rin den o lan öğ ren ci ler, e ği ti mi miz hak lar la bir lik te o luş tu rul ma ya ça lı şıl mak ta dır. Bü - kın da ye te rin ce söz sa hi bi o la bil me li yiz. Dü ze tün yap tı rım lar bir bi rin den ay rı o la rak de ğil, i - nin bü tün bas kı me ka niz ma la rı nı gör dü ğü müz
çi ce geç miş ve bel li a maç la ra yö ne lik ol mak ve bil fi il ya şa dı ğı mız ü ni ver si te or tam la rın da,
su re tiy le kul la nı lı yor gö zük mek te dir. Tür ki ye ar tık öz gür, pa ra sız ve bi lim sel e ği ti mi sa vun a çı sın dan ba kıl dı ğın da, bu sü re ci ya sal ve i de - mak, her za man kin den da ha ö nem li ha le gel o lo jik bas kı sü reç le ri o la rak de ğer len dir mek miş tir!
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
KAY NAK LAR
her tür lü dü zen le me) ve ‘Ya şam Bo yu Öğ ren -[I]
http://www.yok.gov.tr/egitim/ab/avrupa.doc
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: -[II] Koç, K., Mente, A., Inovasyon Kavramı ve
üniversite-sanayi-devlet işbirliğinde üçlü sarmal
Öl çü, A ra lık 2006)
modeli
-[III] Kamu Yararı Açısından Üniversite-Sanayi
Işbirliği Üzerine Değerlendirmemiz, Ölçü, Aralık
Ü ni ver si te de Bi lim sel E ği tim (!)
2006
Ü ni ver si te nin pi ya sa nın her han gi bir ‘sek -[IV] Özuğurlu M., Üniversite-Sanayi Işbirliği
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 - Programının Eleştirisi
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TMMOB ME TA LUR Jİ MÜ HEN DİS LE Rİ O DA SI
I. ÖĞ REN Cİ KU RULTAYI
ÇAĞRI METNİ
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 gerçekleştirilecektir.
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 yapılandırıldığı bir dönemde; üniversitede yaşadığımız sorunları, eğitimdeki ve metalurji eğitimindeki 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

AFİŞ/PANKARLARDAN BİRİ
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TMMOB ME TA LUR Jİ MÜ HEN DİS LE Rİ O DA SI
I. ÖĞ REN Cİ KU RULTAYI
DEĞERLENDİRMESİ
Yaklaşık 450 öğrencinin katıldığı 1. Öğ ren ci Ku rul ta yı’nda
yapılan tartışmalar,
yı
getirilen eleştiriler, kurultay sonrası üniversitelerden gönderilen değerlendirmeleri incelediğimizde, değerlendirmemizi maddeler halinde gerçekleştirmemiz mümkün ve daha
sağlıklı olmaktadır:
•
Genel işleyiş, kurultayın yürütülmesi, öğrencilerin ulaşımları, konaklama ile ilgili
konularda genellikle başarılı bulunuldu. Ancak, Şişli, Bakırköy ve Avcılar Belediye’sinden vaat edilen ulaşım araçlarının belirtilen saatten 45 dakika geç gelmesi, sehir içinden katılımın zorlaşmasına neden oldu.
•
Şehir içine konulan servis araçlarının kurultay broşüründe daha önce belirtilmemiş olması ve kurultay yerinin Istanbul şartlarına göre zor ulaşımından kaynaklı; katılımın azaldığı tahmin edildi. Ileride yapılacak olan kurultay yerinin daha merkezi bir yerde ve üniversite içi konferans salonlarında yapılması, katılımı arttırıcı bir nitelik sağlayacaktır.
•
Metalurji, malzeme ve seramik öğrencilerinin bu buluşmanın ilkini yapıyor olmasının verdiği “acemilik” dışında kurultay çok kabul gördü ve beğenildi. Mesleğimiz öğrencilerini ilk defa sosyal konular altında kapsamlı bir şekilde bir araya getirebildik.
•
Yapılan en büyük eleştiri kurultayın çok fazla siyasi olduğu yönündeydi. Bu konuda kimi arkadaşlar tartışmaları “tek taraflı”, “sağ düşünceye nefret yağdıran”, “sadece muhalif” gibi yargılarla nitelendirirken, kimileri ise “siyasetin hayatımızda var olduğu”, “kurultayın bir çizgisi olması gerektiği”, “her türlü fikir alışverişinin gerekli olduğu”
gibi savunmalarla nitelendirdiler.
•
Tartışma ortamının çok fazla ve düzgün sağlanamadığı konusunda fikir belirtilirken, bu nedenle çözüm için yeterli öneri oluşturulamadığı vurgulandı. Ileride yapılacak
olan kurultay için, dinleyici arkadaşların aktif olarak katılımının sağlanabileceği düşünceler geliştirilmesi ve tartışma ortamına izin verilerek herkesin düşüncelerinin alınması
yönünde fikirler yürütülmesi gerekmektedir.
•

Öğrencilerin birbirlerini tanıması ve örgütlü davranabilmesi açısından Öğrenci
9
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Kurultayı başarıyla karşılandı. Öğrenci komisyonun daha işlevli bir şekilde çalışabilmesi için, üniversitelerde komisyon temsilcilikleri kurulması ve buraların aktif şekilde çalışır hale getirilmesi hedefler arasına alındı.
•
Kayıtların daha nitelikli alınması, bilgilerin güncellenmesi ve de elektronik ortamda bir hareketliliğin gerekliliği vurgulandı.
•
Der gi nin dü zen li o la rak çık ma sı,
sı der gi ya zı la rı i çin bir ha vuz o luş tu rul ma sı,
sı or tak ge zi düzenlenmesi, o da ve öğ ren ci ko mis yo nu nun or tak söy le şi ler
düzenlemesi ve bi lim sel ko nu la ra da a ğır lık ve ril me si gelen istekler arasındaydı.
•
Ar-Ge, stajlar gibi öğrencilerin eğitim-öğretimi ve gelişmesiyle ilgili konuların gerçek anlamda hiç tartışılmadığı konusunda eleştiri yapıldı.
•
Son olarak bir internet sitesi kurulması, paylaşım yapılması, komisyonun düzenli
ve daha etkin çalışması konularında istek vardı.
•
Konser için kullanılacak ses sisteminin önceden ayarlanması ve konser gününde
hazır bulunması gerekmektedir.
•
Çeşitli üniversitelerin öğrencileriyle kurulan iletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşandı. Daha önce sürekli ve etkin bir şekilde iletişime geçemediğimiz arkadaşlara, kurultay sunum çalışması verilmesi; bazı sunumların öğrenci komisyonunun ortak düşüncesini yansıtmaması gibi sorunlardan ötürü, sunumların içeriği komisyondaki arkadaşlarımız tarafından eleştirildi.

Kurultayda çekilmiş bi foto
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TMMOB ME TA LUR Jİ MÜ HEN DİS LE Rİ O DA SI
I. ÖĞ REN Cİ KU RULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
Ergiten biz döken biz…
Bu “kalıbı” değiştireceğiz…
Geleceğimizi kendi ellerimizle dökeceğiz!!
Dünyanın bir çok ülkesinde açlık isyanlarının gürültüsünün altında, savaş, kan ve
vahşetin insanlığı kuşattığı bir ortamda, insanın ve insana dair her şeyin yok sayıldığı,
bizden olmayanın ‘öteki’leştirildiği bir yaşam alanında, paranın insan yararına üretmenin önüne geçtiği, bilim ve teknolojinin insanlık yararına kullanılmadığı ve doğanın
vahşice katledildiği koşullarda; bizler, yaklaşık 400 metalurji, malzeme ve seramik mühendisi adayı genç bir araya geldik: düşünmek, paylaşmak, çözüm üretmek için…
Böylesi bir dünyada geleceğin mühendislerine düşen görevler ve sorumluluklar gittikçe artmakta. Öncelikle dünyanın şu anki koşullarını değerlendirme ve tespit etme işine soyunduk. Ileride zengin olacağını düşleyerek üretime değil, tüketime katkı da
bulunmak üzere rekabet ortamlarında yetiştirilen geleceğin mühendislerinin tespitini
yapmamız bizim için önemliydi. Sıkışmış, her türlü hak ve özgürlüğü elinden alınmış,
sindirilmiş olan bu geniş ‘aday’ kitle, içinde bulunduğu tüketim toplumunun getirdiği; bilimsellikten uzak, içi boş eğitim sistemini ve kötü çalışma koşullarını görmezden gelmesine rağmen, bu koşullar altında hayatını sürdürmekte ve her geçen gün daha da
fazla ezilmektedir. Bu yüzden, bu sorunlara karşı sessiz kalmamız gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bu doğrultuda, metalurji, malzeme ve seramik mühendisliği öğrencilerini
bir araya getirmek ve bu sorunları hep beraber geniş perspektifte tartışarak; be 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.
Işte bizler bu koşullar altında, olayı bütün bir sistem sorunu olarak ele alıp ihtiyaç ve
gereklilikler doğrultusunda bundan 3 sene önce bu ‘aday’ arkadaşlarımıza ulaşmanın
yollarını aramaya başladık. Gördük ki, savaşların acımasızlığını dizginleyecek insanlar üreten, çözüm önerileri sunabilecek olan bu genç beyinlerdir. Bu genç beyinlerin bir
araya gelip beraber hareket etmesi gerekir ki, ipleri elimize alalım ve dünyanın bu
vahşi gidişatına bir son verelim.
Biz de bu amaca bir katkıda bulunabilmek için, metalurji, malzeme ve seramik mühendisliği öğrencileri olarak 17 – 18 Ma yıs 2008 tarihlerinde bir aradaydık. Yaklaşık
400 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ilk kurultayımızda birçok konu tartışıldı
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ve çözüm yolları arandı. Sadece öğrencilerin sunum yaptığı ve tartıştığı, fotoğraf sergilerinin, kısa film gösterimlerinin, sinevizyonun, tiyatro sahnelenmesinin ve konserin
olduğu büyük ölçüde öğrenci “emeği” ile gerçekleşen bu kurultayda yaşadığımız ortak
sorunları ayrıntılı bir şekilde tartıştık.
Tar tış ma lar ve A lı nan Ka rar lar
*** Kapitalist sistem içerisinde, üniversiteler bilim ve toplum için bilgi üreten yerler
olmaktan çıkıp, özel sermaye gruplarının tekeli altına girmiş ve şirketler için çalışan
kurumlara dönüşmüştür. Bu amaçla, ülkemizde YÖK kurumsallaştırılmış olup; kapitalist şirketlerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde üniversiteleri biçimlendirecek ve öğrenciler üzerinde baskı ve yıldırma politikaları uygulayacak bir kurum olarak
örgütlenmiştir. Üniversite, toplum ve insanlık yararına bilgi üreten ve eğitim veren özgür bir kurum olmalı, karar alma mekanizmalarında üniversitenin tüm bileşenleri bulunmalı ve bu amaç çerçevesinde örgütlenmelidir. Ülkemizde, bunların karşısında engel olarak duran YÖK kaldırılmalı ve üniversiteler gerçek tanımına uyacak biçimde şekillendirilmelidir.
*** Bugün kapitalist dünyada pek çok eğitim modeli uygulanmaktadır ve bunların
hepsi egemen sınıfların ihtiyaçlarına uygun nitelikte bireyler yetiştirmek amacındadır.
Bugünkü mevcut durumda öğrenciler, okullarda kapitalizmin istekleri doğrultusunda
politik ve sosyal olarak yalnızlaştırılmakta, bireyci, rekabetçi ve çıkarcı bir tipoloji oluşturulmaktadır. Böylesi bir ortamda, bilim piyasa tanımlarına göre şekillenirken, bilgi alınıp satılabilen bir metaya dönüştürülmüş durumdadır. Kurultayımız bizlere sorunlarımızın yal nız la şa rak de ğil bir le şe rek,
rek ortaklaşarak çözülebileceğini göstermiştir. Biz
mühendis adayları olarak, başarımızın diğer arkadaşlarımızın başarısızlığıyla değil, ortak çalışmalarımızın başarısıyla ölçülmesinden yanayız. Bugünkü eğitim modelinin
karşısında birlikte çalışmaya ve üretime yönelik, salt bireysel değil top lum sal fay da ya hiz met e den,
den insanlık yararına ve toplum için bilgi üreten, bunu toplum yararına
yayma amacı güden bir model oluşturulmalıdır.
*** 1995 yılında yürürlüğe giren GATS(Hiz met Ti ca re ti Ge nel An laş ma sı) ile birlikte eğitim ve sağlık hizmetleri de birer sektör alanı olarak tanımlanmış ve bu alanların serbest piyasaya açılması için mevcut düzenlemeler genişletilmiştir. Bu hizmetlerin
serbest piyasaya açılması halkın tamamının buralardan yararlanması önünde engel oluşturmaktadır. Bu hizmetler serbest piyasanın kar eğilimli yönelimlerinden kurtarılmalı
ve halkın tamamının yararlanması sağlanmalıdır. Ayrıca, anlaşmanın sağlık sektöründeki bir uzantısı olan SSGSS ya sa sı geri çekilmelidir.
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*** “Yet kin mü hen dis lik” ve “yet ki li mü hen dis lik” türünden eğitim sisteminin mühendis yetiştirmeye elverişli olmadığını itiraf eden ve öğrencileri mezun olduktan sonra
da sınavlara girmek zorunda bırakan; rekabetçiliğin meslek alanında da devamına neden olan ve piyasa için u cuz iş gü cü oluşturmayı hedefleyen, yasa ve kavramlar ortadan kaldırılmalıdır.
*** Türkiye’de genel olarak mühendislik ve metalurji, malzeme ve seramik mühendisliği eğitiminin niteliği sorgulanmalı ve eğitimin içeriğine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Ha vuz der si
s ve çan sis te mi
m gibi rekabetçi, yaz okulu gibi paralı uygulamalar
kaldırılmalıdır. Metalurji ve malzeme ve seramik mühendisliği eğitiminde uygulamalı
laboratuar derslerine önem verilmeli, herhangi bir kısıtlama getirilmeden cihazlar öğrencilerin kullanımına açılmalıdır. Yöneticilik ve girişimcilik ile ilgili dersler yerine metalurji, malzeme ve seramik mühendisliğinin temelini oluşturan temel dersler sıkıştırılmadan verilmelidir. Bu amaçla A BET gibi bütün akreditasyon uygulamaları kaldırılmalı,
yerine öğrenciler ve öğretim elemanlarınca tartışılarak hazırlanacak bilimsel ve toplum
için olan bir eğitim ve öğretim anlayışı getirilmelidir.
*** Ülkemizdeki her türlü kaynakların özelleştirilmesine karşı çıkılması amacıyla;
toplumsal bilince kavuşturulmuş mühendis arkadaşlarımızın da aramıza katılımıyla
cephemizi genişletmek ve yağmalanan değerlerimizin sahipsiz olmadığını göstermek
birincil görevimizdir. Metalurji, malzeme ve seramik mühendisliği adayları olarak, ülkemizdeki metal sektör durumu ile ilgili geniş kapsamlı araştırmalar yapmalı; arkasındaki
güçlere karşı ortak cephe oluşturmalıyız.
*** In san ha ya tı nın hi çe sa yıl ma sı ve çev re nin tah rip e dil me si suretiyle yapılan her türlü üretimin kesinlikle karşısında durulmalıdır. Özellikle bizler metalurji, malzeme ve seramik mühendisliği öğrencileri olarak, ülkemizde mesleğimizle ilgili alanlarda gerçekleştirilen üretimler hakkında teknik olarak bilgi sahibi olmalı, her türlü çevre
felaketinin karşısında durmalıyız. Ülkemizde 15 yıllık bir geçmişi olan si ya nür ile altın
üretiminin başta Eşme ve Bergama olmak üzere bütün uygulamalarına karşı çıkılmalı
ve gereken yasal ve eylemsel mücadeleler gerçekleştirilmelidir.
*** Kapitalizmde iş gü ven li ği önlemleri şirket defterlerinde gider olarak görünürken,
daha fazla kar için I SIG önlemlerinde kısıtlamalar yapılmaktadır. Bu da hem mühendislerin hem de işçilerin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bunun yanında iş yerinde
gerçekleşen her türlü kazadan mühendisler birebir sorumlu tutulmakta ve işverenin suçu mühendislerin üzerine yıkılmaktadır. Bu noktada geleceğin mühendisleri olan bizler
işçilerin mücadelesi içinde yer alarak I SIG konusunda önlemlerin artırılmasını sağlamak için çabalamalıyız. Bu bağlamda I SIG önlemleri olarak: koruyucu sağlık hizmetleri ulaşılabilir hale getirilmeli, asgari ücret yükseltilmeli ve çalışma koşulları iyileştirilmeli, kayıt dışı ve sigortasız çalışma engellenmeli ve yasalardaki yaptırımlar ağırlaştırıla13

1 . Öğr e nc i Kur ul t ayı

rak uygulanmalıdır. Bu hakların elde edilebilmesi için geleceğin mühendisleri olarak
mesleki örgütlülüğümüzün ve ortak mücadelenin önemini vurguluyoruz.
*** TMMOB öğrenci örgütlülüğünün oluşturabilmesi, TMMOB öğrenci kurultayının
gerçekleştirilebilmesi için ve yukarıda sıralan pek çok soruna karşı diğer mühendislik
disiplinlerinin öğrencileri ile birlikte olabilmek amacıyla; TMMOB’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.
Sonuç olarak;
•
•
•
•
•
•
•

YÖK
Paralı ve ezberci eğitim
Yetkin ve Yetkili Mühendislik
Özelleştirmeler
Çevre felaketleri
Siyanür ile altın üretimi
Iş cinayetleri

Yukarıda sıralanan olgulara karşı birlikte mücadelenin önemi vurgulanmış ve bu yönde
adımlar atılması ile ilgili kararlar alınmıştır.
Öğrenci Kurultayımız geleceğe dair umut ve beklentilerimizi artırmış, örgütlü mücadelenin gerekli ve elzem olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Metalurji Mühendisleri
Odası Öğrenci Komisyonu, 1.Öğrenci Kurultayı’ ndan çıkan enerjiyi ve umudu, sonrasına taşımakta kararlıdır. 17-18 Mayıs 2008 tarihleri Öğrenci Komisyonu örgütlenmesinde ileriye dönük bir sıçrama olmuştur.
Daha güçlü ve örgütlü bir öğrenci komisyonu oluşturabilmek ve II. Öğrenci kurultayının
daha geniş bir katılımla gerçekleştirebilmesi dileğiyle…
Unutmayalım: So run la rı mız or tak, çö züm le ri de…

Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu
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Yürütme Komitesi
Cemalettin Küçük
Hüseyin Savaş
Kemal Başak
Feyzi Demir
Çetin Durukanoğlu
Ekin Kış
Özgün Küçükoğlu
Özge Balcı
Erşat Çayan
Dogan Baştürk
Oktay Çakır
Duygu Alkan
Barış Koyunlu
Emek Durmuşoğlu
Aydın Şelte
Erhan Selvi
Begüm Vural
Nurettin Eroğlu
Azade Yelten
Berkay Tuncay
Zennure Özbek
Burcu Koçak
Baransel Tarsus
Burcu Nilgün Çetiner
Necdet Şencan
Engin Şimşek
Aykut Ayyıldız
Volkan Evni
Şarkay Şasi
Barış Altıntaş
Kaya Gül
Özde Eryılmaz
Aydın Salı
Mine Ergin
Aytaç Biçer
Ulaş Uçak
Mesut Ateş
Gizem Kandazoğlu
Serdar Öztürk
Fatih Al
Ceyhun Yıldırım
Kaan Şimşek
Rıfat Işler
Ahmet Çelik
Betül Selçuk

Metalurji Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
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Hareketli MARSİS Grubu’nun Elimizdeki En Net Resmi

Özlem Altun ve Barış Çelik’in
Dinletisi

GYTE Tiyatro Topluluğu’nun
“92626’daki 65. Kare” adlı oyunundan bir kare
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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

