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Merhaba, geldik dokuzuncu sayıya...
Yine bir itirafla başlayalım. Her dönemde iki
dergi çıkaracağız diye bir iddiamız vardı birkaç senedir. Ancak karar alındığından bu yana
çok da başarılı olduğumuz söylenemezdi. Gerek elimize ulaşan yazıların (miktar olarak) yetersizliği, gerekse dergiyi
çıkaran ekibin (yazarından
teknik ekibine) tamamının
derslerle-sınavlarla-teknik
imkansızlıklarla
boğuşan
öğrenciler olması dergiyi
istediğimiz periyotta çıkarmamıza engel oluşturuyordu. Biz de dergiyi profesyonel ellere teslim etmek
istemediğimizden (çünkü
HURDACI’nın özü tamamıyle öğrenci ürünü olmasıdır) bir takım kararlar aldık. 6. Temsilciler Kurulu
Toplantısı’nda dergiye dair
alınan karar şöyle:
Derginin tüm sınıfların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasına ve her dönem için bir sayı
çıkarılmasına karar verildi.
Sağlam, dolu dolu sayılar çıkaralım, değil mi?

Üniversitelere şekil yapmakla yükümlü YÖK ve
hükümet harçlara “ayarlama” yapmaya çalıştı
yine. Bu sefer de sökmedi gibi ama 2014’te tekrardan karşımıza çıkacak. Kurufasulye.
Dünyada da bunlar denendi ve deneyenlerin
elleri, ağızları yandı diyerek dosya yazılarından birinin adını analım
“Dünyada Öğrenci Hareketi/2011”. Yaşadıkları bizden
çok farklı değil ama yaşattıkları çok farklı.
Zamları geçiyoruz, onlar iyice rutinleşti artık.
Kadına şiddette de çığır açıyoruz ülke olarak. “Güvenlik” güçlerinden “adalet”
mekanizmasına kadar herşey şiddet uygulayanın yanında, mağdurun karşısında, öldürülene dek hatta. Bu
da kurultay konularımızdan
birisi ile ilgili.
Derginin içinde alüminyumdan tungstene, yurt
sorunlarından yetkin mühendisliğe, müzik, sinema, tiyatro, kitap tanıtımlarına kadar pek çok şey bulabileceksiniz.
Yollayan arkadaşların elleri dert görmesin.

Bu arada biliyoruz ki oralarda HURDACI’ya
çıkmak için bekleyen yazılar var. Yollayın gitsin. Gün gelir de dönemde bir dergi bize yetmezse gelin konuşalım.

Dergi için de kapak rengini artık anketle seçeceğiz haberiniz olsun (unutursak hatırlatın).
Her sayıdan önce Facebook’taki Metalurji
Genç grubunda renk anketi yapacağız. Kırmızı
bu sayıda hakkını kullandı, kapak kızardı.

Biraz da geriye dönüp dergi çıkana kadar ülkede ve dünyada neler olmuş diye bir bakalım.

Kurultaya gelebildiyseniz dergi sıcağı sıcağına
elinize ulaşmıştır. Helali hoş olsun.

Deprem kendini yine ölümlerle hatırlattı. Devletin acizliğini acı bir şekilde yüzümüze çarptı.
İnsanlar enkaz alıtında, kışın o Van soğuğunda
kurtarılmayı beklerken, devlet erkanı “Kendimizi görmek istedik, bu yüzden de yardım istemedik” diye açıklama yaptı. Hayatını kaybedenlerin toprağı bol, hepimizin başı sağ olsun.
Umarız yaralar en kısa zamanda sarılır.

Sizlere iyi okumalar dilerken dergiye yollayacağınız yazıları dört gözle bekliyoruz. Görüş,
öneri ve yazılarınızı hurdaci@metalurjigenc.
org adresine yollayabilirsiniz.
Buyrun içeriye geçelim...
							
METALURJİ GENÇ
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Niye Gelelim?

Ö

ncelikle sırasıyla bir takım tanımlamalara ihtiyacımız olabilir. İşe bu tanımlamaları yaparak başlayalım.

TMMOB: TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi
bulunan TMMOB‘nin, 2010 sonu itibariyle Oda
sayısı 23, üye sayısı ise yaklaşık 400.000’dir.
TMMOB ayrıca 70 meslek disiplinini bir araya
getiren bir kurumdur.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası:
TMMOB’ye bağlı olarak ilgili yasalara uygun bir
şekilde 1970 yılında kurulmuş, metalurji, malzeme, seramik mühendislerinin üye olabildikleri
kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.

Bunların yanında uzunca bir süredir çıkardığımız ve sizlere de ulaşmış olan Hurdacı Dergisi
var. Eksikleri olmakla beraber bu tanımlamalar
yeterlidir diye düşünüyorum.
Bu sene gerçekleştirecek olduğumuz kurultay
ise 3. Kurultayımız olacak. Kurultayımız sorunlarımızın, metalurji-malzeme-seramik mühendisliği eğitiminin çeşitli başlıklarının, ülke ve dünya
gündemindeki toplumsal olayların tartışıldığı bir
ortam ol(-acak, -du, -uyor derginin size ulaştığı
güne göre). Yani öğrenciden öğrenciye uzatılan
mikrofon, öğrencinin söylediğine öğrencinin kulak verdiği bir ortam. Odamızın yöneticileri de

Metalurji Genç (TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu): Oda tanıtım
metninden:
“TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
öğrencileri gelecekte odanın örgütlenmesini ve
sorumluluğunu alacak olan teknik eleman adayları olarak görülmektedir. Öğrenci çalışmaları
metalurjigenç ismi altında yapılmaktadır.” Metalurji Genç de bu sorumluluğun farkında olarak; okullarda mesleki-teknik paneller, teknik
geziler, sosyal faaliyetler, toplantılar, kurultaylar
örgütlemekteyiz. 1. Öğrenci Kurultayı’nın adrından kurmuş olduğumuz haberleşme ağı ile ders
paylaşımı, mesleki tartışmalar, sosyal tartışmalar,
etkinlik duyuruları yapıyor sitemiz olan www.
metalurjigenc.org ile etkinlik haberleri, bilimselmesleki- teknik gelişmeleri, duyuruları, toplumsal olaylara ilişkin görüşlerimizi paylaşıyoruz.

bizlerle olacak tabii ki orası ayrı. Kurultaydaki
kararlara göre, biz öğrencilerin ihtiyaçlarına daha
çok cevap verebilmek için uğraşacaklar.
Tabii son cümle şunu da söyleme şansı tanıyor bize; taleplerimizi temsilciler, telefon ya da
e-posta aracılığıyla değil, birinci ağızdan iletme
şansı bulacağız. Bir bakıma odanın öğrencilerle
buluşup, kendini yenilemesi. İşin burası kurultayın oda boyutu.
Bizler birlikte neler yapabileceğimizi tartışacağız. Belki ülke geneli bir mesleki-teknik etkin5
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lik yapma fikri doğar kim bilir. Sınıflarda birer
birer öğrenci değil, okullarda sınıflar ya da tüm
ülkede okul okul ayrılmış değil şimdinin öğrenci meslektaşları (öyle değil mi öğrencilik de bir
meslek) geleceğin mühendis meslektaşları olarak
yanyana durabileceğimizi, birbirimizin karşısında durarak değil yan yana durarak daha güçlü
olabileceğimizi görecek ve göstereceğiz.
Mühendislik ünvanlarımızın elimizden alınmasına karşı biz buradayız diyeceğiz.
Dört senelik eğitim yetmiyor sertifikalara boğulmak zorundasınız, her sertifika için minik minik servetler yatırmak zorundasınız diyenlere ve
bunu dayatanlara karşı eğitimin kalitesini artırın,
fırsat eşitliği sağlayın ve bölümlerin idaresine öğrencileri daha aktif katın diyeceğiz.
Bu senenin başında pek çoğumuzu korkuttu: Yeni harç uygulaması. Şimdilik geri adım atmış gibi görünseler de ısıtıp yeniden karşımıza
getirecekler ve bizler bu defa daha güçlü karşı
koyacağız, eğitim devletin sağlamakla yükümlü
olduğu bir hizmet, harçlar anayasaya aykırıdır
diyeceğiz.
Kurultaydan sonrası da var tabii ki. Birlikte
seminerler, paneller, forumlar, toplantılar düzenleyip mesleki birikimimize okul derslerinin
yanına sektörden mühendislerin yardımlarıyla
eklemeler yapacağız. Günlük olarak yaptığımız
araştırmaları, okul içinde yaptığımız araştırmaları, kendi çapımızda yazdığımız makaleleri
Hurdacı’da yayınlanmak üzere yollayacak, çalışmalarımızı elle tutulabilir bir ürüne dönüştürürken dergimizi birlikte çıkarmış olacağız.
Metalurji Mühendisleri Odası’nın düzenlemiş olduğu atölye, sempozyum, kongrelere katılarak sektör hakkında daha geniş bilgiye sahip
olacağız.
Tiyatro, sinema, konser, piknik, fotoğraf çekmek... aklınıza gelebilecek pekçok etkinliği birlikte geliştirebileceğiz.
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Bir ekleme daha yapmakta fayda var; sizin de
gördüğünüz gibi yazı biraz fazla serbest oldu.
Bunun da sebebi Metalurji Genç faaliyetinin gönüllülük esasına dayanması ve aramızdaki bağın
sağlıklı arkadaşlık bağı olmasıdır. Öyle değil mi
arkadaşlar? Cevapları bir şekilde değerlendiririz.
Ekleme ekleme diye diye bir hal olduk değil
mi? Ama bir tane daha: Bundan sonra yapacağımız herşeye birlikte karar verebilmek için hepinizi okul ve il komisyonlarına, kurullara bekliyoruz.
Uzatmanın alemi yok, farklı okullarda, farklı
bölümlerde okuyor olsak da yaşadığımız sorunlar ortak. Diyoruz ki biz de hepberaber sorunları
tartışalım, çözüm arayalım.
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Dünya Öğrenci Hareketleri / 2011

Ö

ğrenci protestoları, politik veya akademik durumlar karşısındaki öğrenci
memnuniyetsizliği, otorite ile (üniversite veya sivil veya her ikisi) kurulamayan ilşkiler
veya kurulan ilşkinin yetersizliği ve toplumdaki
genel problemler çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu protestolar sadece oturma eylemi şeklinde olmayıp, üniversite dersliklerinin veya binalarının işgali, boykot v.b. eylem biçimlerinde de
kendini göstermektedir. Hatta geçmişte Kostas
Georgakis adlı öğrencinin Yunan cuntasına karşı
intihar eylemi gerçekleştirmesi gibi radikal eylemler de bu protestolara dahil olmuştur.
2011 YILINDAKİ ÖĞRENCİ TEMELLİ HAREKETLERE GENEL BİR BAKIŞ
1)ARAP BAHARI
• Tunus’ta 18 Aralık 2010’da mühendis adayı
bir gencin kendisini yakması ile başlayan hareket
2011’de hız kazandı ve Zeynel Abidin bin Ali’nin
diktatörlüğüne son vererek demokratik seçimlerin yolunu açtı.
• Cezayir’de 28 Aralık 2010’da öğrencilerin
başını çektiği ve işçilerin dahil olduğu hareket,
ülkedeki 19 yıllık sıkı yönetim uygulamalarının
sonu oldu. Protestolar hala devam ediyor.
• Lübnan’da 12 Ocak 2011’de başlayan hareketin omurgasını yine öğrenciler oluşturuyordu.
• Ürdün, Sudan ve Umman’da aynı tarih 17
Ocak 2011’de başlayan protestolar ekonomik durumun kötü olmasına, geleceksizliğe karşı şekillendi ve Umman’da kanunlarla beraber hükümetin de değişmesini sağladı.
• Suudi Arabistan’da 21 Ocak 2011’de Kral
Abdullah’ın ekonomi programına karşı başlayan
hareket kadınların seçme hakkı kazanmasıyla devam ediyor.
• 25 Ocak 2011’de ise Hüsnü Mübarek’e kar-

şı şiddet ile başlayan hareket, kırk yıllık Mısır
diktatörlüğüne son verdi. Ardından gelen askeri
iktidar ve güçlenen İslami kesime karşı bu kez
tekrar başlayan hareket hala devam ediyor.
• Libya’da 17 Şubat 2011’de başlayan hareket
Kaddafi’nin devrilmesi ve yeni hükümetin seçilmesiyle sona erdi.
• Temmuz 2011’den bu yana insan hakları ve
ekonomik talepler doğrultusunda Fas’ta ayaklanan halk hükümeti değiştirdi. Eylemler hala sürüyor.
• Politik mahkumların serbest bırakılması,
sıkı yönetim uygulamasının kaldırılması, parlementonun istifası, ekonomik nedenlerle ayaklanmaların başladığı Suriye’de anarşi ve eylemler
hala devam ediyor.
• 15 Mayıs 2011’de İsrail’de öğrenciler ve işçi
sendikaları birlikte kitlesel olmasa da bölgesel
eylemlerini başlattılar. Protestolar hala sürüyor.
2) ABD
• ABD’de “Occupy Wall Street” (Wall Street’i
İşgal Et) Temmuz 2011’de Arap Baharı’ndan
esinlenen ve daha fazla demokrasi, eşit bir dünya isteyen hareket başladı. Kısa sürede ABD’nin
birçok şehrine yayılan barışçıl grev ve işgallere
karşı ABD şiddet kullanmaktan çekinmedi. 15
Kasım’a kadar barışçıl devam eden fakat polisin
şiddet ile bastırmaya çalıştığı bu gösteriler, bir
üniversitelinin vurulması ile şiddetlendi. 1968
Protestoları’ndan sonra basında geniş yankı bulan ve tartışılan bu hareket hala devam ediyor.
3) AVRUPA
• İngiltere’de üniversite harçları karşısında
araba ve evlerin yakılmasıyla başlayan öğrenci
hareketi, iki milyona yakın memur, işçi ve doktorun grev kararıyla bütünleşerek devam ediyor.
• İspanya’da Sol Meydanı’nı işgal eden öğrenciler işsizlik ve geleceksizliğe karşı oturma
eylemi başlattılar. Hala devam eden bu hareket,
7
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“halk komiteleri”nin kurulmasına yol açarak yeni
bir düzeni örgütlemeye başladı.

anlamsızlık ve mutsuzluğu bir türlü ortadan kaldıramadı, gizleyemedi.

• Fransa’da özellikle göçmen öğrencilerin
daha adil ve eşit bir dünya için araç yakarak başlattıkları eylemler, genel grevlerle devam ediyor.

90’lı yıllarda yapılan bir NATO toplantısı sonrası “21. Yüzyılın bir ayaklanmalar yüzyılı” olacağına dair sonuç bildirgesi sunulmuştu. Şu günlere
baktığımızda bu öngörünün bir öngörü olmaktan
çıktığı ve bir gerçeğe dönüştüğünü görebiliriz.
İster Arap dünyasında, ister Latin dünyada, isterse Avrupa ve ABD’de olsun ayaklanmaların en
önemli niteliği evrensel değerlerde, daha özgür
ve eşit bir dünya taleplerine sahip olunmasıdır.

• Harç zamlarına karşı başlayan, ekonomik
krizin derinleşmesiyle öğrenci hareketinin en
şiddetli yaşandığı yer Yunanistan... Sendikaları
da tetikleyen Yunan gençlerinin öncülüğündeki
eylemler, Avrupa’da Marx’ın hayaleti yeniden
dolaşıyor korkularını da beraberinde getirdi.
• Diğer bir hareket ise Kongo Birliğine bağlı
gençlerin başını çektiği Belçika’da öğrencilerin
de dahil olduğu ve daha eşit ve adil bir dünya
sloganıyla 28 Kasım’da sokaklara çıktı.
• Kasım ayından itibaren ise Avrupa öğrenci
hareketi sahnesinde Portekiz, Sırbistan ve uzunca bir süredir sadece boykot ile yetinen İtalya
gençleri de yerlerini aldılar. Özellikle İtalya’da
birçok şehirde şiddetli çatışmalar devam ediyor.
• Daha önce yoksul halk hareketleri ile başlayan Güney Amerika eylemliliği Bolivya, Venezüella, Uruguay, Peru ve Brezilya’da hükümetlerin
değişmesine, daha toplumcu ve adil bir sistemin
ilk adımlarını atmaya başladılar.
• Şili’de altı ay önce “penguenler” diye adlandırılan ortaöğrenim gençliğinin başlattığı “ücretsiz eğitim” protestoları kısa zamanda bütün
ülkeyi etkisi altına alarak isyana dönüştü. Hala
devam ediyor.
HAREKETİN TEMELLERİ
1968’i andıran 2011 yılının Arap Baharı ile
başlayan ve öğrenci hareketleri ile devam eden
bu mücadele kimi zaman ekonomik kısıtlamalara, kimi zaman diktatörlüklere karşı sokakta
görünüyor. Ortak slogan ise hep aynı: “Özgürlük”. İşçi hareketlerinden farklı olarak dönemin
“öncülleri” halindeki bu gençler, görece eğitimli
ve burjuva dünyanın onlara önerdiği sözde toz
pembe hayatın hayal kırıklığı ile tarih sahnesinde
yerlerini alıyorlar. Tüm dünyada ekonomik eşitsizlik, gelişmemişlik ve savaşları kanıksatmayı bir
şekilde başaran veyahut kendine özgül bu çelişkilerini gizlemeyi bir şekilde başaran kapitalist
burjuva düzeni, yabancılaşmayı, iş hayatındaki
8

Öncülüğünü ise mühendis, doktor, öğretmen,
öğrenci gibi eğitimli ve bilinçli kesimin yapıyor
olması, egemenler nezdinde tedirginliğe yol açmaktadır. Kimi ülkelerde salt diktatörlük karşıtı
oluşsa da temel neden ekonomiktir. Arzulanan
ise sosyalizm ışığında daha özgürlükçü, daha eşit
yeni bir dünya yaratmaktır.
PEKİ YA TÜRKİYE?
İsrail ve ABD’nin Ortadoğu’daki müttefiki,
NATO’nun ileri karakolu, AB üyelik sırasında
yıllardır bekleyen ülkemiz Türkiye ise bu eylemsellik döneminde belki de hareketin olmadığı
tek yer diyebiliriz. İslami geleneklerle harmanlanmış yeni kapitalist düzen ile seçkin-ulusalcı
cumhuriyetçiler arasındaki savaşta taraf olmaya
çabalanan Türkiye’de, liberal yasalar birbiri ardına çıkarken, sağlık ve eğitim alanlarında ücretli
çalışanlar, işçiler, işssizler, öğrenciler vs. aleyhine birbiri ardına yasalar çıkarken, malesef öğrenci hareketimiz sadece AKP karşıtı olarak kaldı. 80’den bu yana kolluk güçlerinin iktidarının
zirve yaptığı şu dönemde, muhalefet olanların
devamlı operasyona kurban gitmeleri, ideolojik
yetersizlik ve Kürt sorunundaki çözümsüzlük
Türkiye öğrenci hareketinin önündeki en büyük
engeller olarak durdu diyebiliriz.
Bundan sonra ne yapmalı peki? Topluma ve
dünyaya karşı sorumluluğu bulunan biz öğrencilerin, ücretli çalışan ve işsiz mühendis arkadaşlarımızın daha fazla okumaları, bulundukları
yerlerde bu okudukları ve yaşadıklarını paylaşmaları, daha demokratik ve eşit bir Türkiye için
pratik tüm kanalları kullanarak bir hareketin tohumlarını atmalıyız.
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6 Kasım’ın şifresi
Ceyhun YILDIRIM / GYTE Öğrencisi

A

rkadaş sıkıldık yahu, her
Kasım ayında YÖK, yok
üniversiteleri şöyle yapıyor, yok böyle yapıyor.” Aranızda
bu şekilde serzenişler olacak mı
bilmiyorum ama daha önce olmadı değil. Eğer 6 Kasım geldi,
takvim YÖK’ü gösteriyor saatler
YÖK’ü vuruyor diye yapılıyorsa
sıkıntı vardır. Biz öyle yapmamaya çalışıyoruz çünkü bu bela
sadece 6 Kasım’da değil, 365 gün
başımızda. Ne yapalım biz de sürekli konuşmak
zorunda kalabiliyoruz ama umarım ki son olur
bu.
Biraz da sulandırayım meseleyi (tabii ben
mi sulandırmış olacağım orası biraz karanlık),
ÖSYM de liseli arkadaşlarımızın başında bela.
Gerçekleştirilen son üniversite sınavında (isim
değişikleri sebebiyle sınavın adını aklımda tuta-

mıyorum, üniversite sınavı dedim) ortaya çıkan
şifre skandalları üniversite adaylarını canlarından bezdirmişti. Aralarında muhakkak bölüm arkadaşlarımız da vardır.
Meseleyi hepimiz az çok biliyoruz. Sınav sorularının cevaplarına belli başlı şifreler üzerin-

den kalem kıpırdatmadan varılabiliyordu. Sınav sonuçlarında tam
puan alanların sayısında patlama
yaşanmıştı. Liseliler de buna
sessiz kalmamış yurdun dört bir
yanında eylemler yapmışlardı.
Ancak yönetim kademelerinde
yerleşmiş olan zihniyet pişkinliği
elden bırakmayarak, haklarını savunan öğrencilere hem okul yönetimleri hem de güvenlik birimleri olarak cezalar yağdırmış veya
tehdit etmişti. Öte yandan ÖSYM Başkanı’na
çeşitli mevkilerden istifa çağrıları yapılmış ancak
o direnci sayesinde aymazlıkta sınırları aşmıştır.
Demek ki direnç her zaman haklarımız ve onurumuz için değil, aymazlık için de etkili olabiliyormuş. Atom bazı ellerde silah, bazı ellerde hayat
kurtarıcı olabilir durumu.
Bu şifre meselesi yukarılara yerleşmiş kadroların kendi yerlerine yenilerinin gelebilmesi için
yapılmış bir operasyondu kanaatindeyim ama
ülkemizdeki pek çok olay gibi bunun da üstü birilerinin ayaklarıyla örtüldü. Bilinçli bir operasyon olmasa bile yüzbinlerce gencin (araya sıkışan
yaşlılar da var biliyorum ama olsun) hayatını belirleyecek bir sınavda böyle bir hata kabul edilemezdir. İnsanların hayatları ile oyun oynamaktır.
ÖSYM’nin bu sene yaptığı tüm sınavlar neredeyse skandallara yol açtı. Yanlış sorular, şifreler...
Bunlar bildiğimiz şeyler ama tekrar tekrar üstünden geçmek gerekebiliyor ne yazık ki.
Öte yandan YÖK... Bu da bizim başımıza birebir bela. Sondan geriye doğru gidelim. Bize son
kazığı harç ücretleri üzerinden oluyordu. Harçlara çok fena zam yapıyorlardı neredeyse(tabii
tembellere!). %300’lere vardı belki de geçti zam.
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iletmesi ve yönetimde
etki sahibi olabilmesi
için var olan temsilcilikler, söz sahibi olmamızı bile sağlayamayacak
durumda. Ancak okul
yönetiminin taleplerini
öğrencilere iletiyorlar.

Son dönemlerde adet oldu, zam denilmiyor zaten; güncelleme, ayarlama. Biz de “kazıklama”
tabir ediyoruz, neyse. İşte o zammı iptal ettiler
diye biliyor olabiliriz ama 2014’te geri gelecek.
Biraz daha geri gidince bize hayatı zindan eden
bu yapının başkanının rahat hayatı ve hobileri ile
karşılaşıyoruz. YÖK’ün bahçesinde attan tavuğa
kadar türlü hayvan besliyor, uçmaktan motorsiklet sürmeye kadar türlü hobileri var. Bizde yok,
var ama para yok.
Daha da daha da geri, hatırladığım kadarıyla 2009’da %500’e varan harç zamları vardı. Son
zamlara göre nispeten güçlü eylemlerle geri çekilmesi sağlanmıştı. Biraz daha geri “parasız üniversite dünyanın neresinde var” diyen YÖK başkanı, onun biraz daha gerisinde ya da ilerisinde
“öğrencilere 8000-10000 tl kredi verelim mezun
olunca onları bize geri ödesinler” diyen efsane
başkan. Hangisi efsane değildi ki?
Bunlardan bağımsız olmamakla beraber başbakanın üniversite rektörleri ile birlikte yaptıkları toplantıya öğrenciler kendi taleplerini iletmek
istediklerinde polisler tabiri caizse öte yandan
affola ağızları(mızı)nı burunları(mızı)nı dağıttılar.
Sonra ne oldu? Hiç birşey. Hani üniversite öğrencilerinin üniversite yönetimindeki söz hakkı,
hani yönetişim, demokrasi vs zırvalıkları? Öğrenci temsilcilikleri ile nasıl oynadıkları ise malumunuz. Öğrencilerin taleplerini okul yönetimine
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Uzun zamandır tartışılan “yetkin mühendislik” konusu ise artık
mühendislik ünvanının
elimizden alınması noktasına geldi. Yani pek
çok okul artık bizi “mühendis olarak” mezun
etmiyor. Şimdilik herhangibir sıkıntı yaratmıyor gibi görünse de ileride mühendis ünvanını kazanabilmemiz için neler
isteyeceklerini bilmiyoruz. Bunu kurultay konularından “mühendislik alanının dönüşümü”nü
anlatan arkadaşlar daha da açacaklardır diye düşünüyorum. Çok uzatmamak gerek.
Bir de YÖK mevzu bahis olunca şu tabir eksik
olmaz; “üniversite-sermaye işbirliği”. Bu da gerçektir ve YÖK’ün asıl amacı üniversitelerin sermayenin talepleri doğrultusunda dönüşümünü
sağlamaktır. Mühendisliği dönüştürmek üniversiteleri dönüştürmeden olmaz tabii ki. YÖK meselesi 7. sayının dosya konusunda oldukça etraflı
tartışılmış. Oradan da gözatabilirsiniz.
Bir yandan YÖK bir yandan ÖSYM bir yandan
hükümet... Açık kalan yanları ise onları koruyan
polis, jandarma, özel güvenlik dolduruyor. Onların dışında da sermaye, neyse. Üniversitelerimiz
ve geleceklerimiz kuşatılmış durumda, kariyer,
sertifika vs. Programları sadece bize bu duvarın
üstünden bakma şansı verir(o da bir ihtimal) ama
ancak birlikte davranarak, bir arada durarak, nasıl bir mühendislik tartışmasını güçlendirerek bu
çemberi kırabiliriz.
Kafanızı şişirdimse affola, umarım YÖK’ün ve
üniversite giriş sınavlarının olmadığı günlerde
de görüşmek üzere.
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Harç Teğeti... Peki Ya sonra?
Mustafa SEVİMLİ / Eskişehir Osmangazi Ün. Öğrencisi

Ü

niversite kontenjanlarını arttırırsan, üniversiteye daha fazla öğrenci gelir, döner
sermaye artar, üniversite ve rektör kazanır, yaz okullarında öğretmen kazanır, karşılıklı
(öğrenim kredisi) burslarla devlet kazanır, yurt
sahipleri, ev sahipleri, bakkal, cafe gibi esnaflar
kazanır. Türkiye kazanır. Ama öğrencinin vay haline…

Ülkemizdeki üniversite harçları gerçeği bizlerin eğitim hayatlarını etkileyen en
önemli engellerden
birirdir. Bağış, katkı payı vb. Türlü aldatmaca ve kelime
oyunlarıyla öğrencinin parasını gasp
etme yolunun resmi hali olan harçlar ilk olarak, 80
döneminde yönetime el koyan askeri
cuntanın kurduğu
YÖK ün eğitimin
metalaştırılması ve niteliksizleştirilip içinin boşaltılmasında ki adımlardan en önemlisi olarak
hayata geçirilmiştir. İlk kez alınmaya başalndığı
yıllarda çok düşük miktarlarda toplanan harçlar
o dönemlerde ki iktidarlar tarafından simit ayran parası diye propagandası yapılan bir aldatmacadan ve eğitimin paralılaştırılmasında milad
olmaktan başka hiçbir şey ifade etmemektedir.
Şimdi hep beraber ülkemizde bulunan bu gerçeği ve eğitim hakkının gaspını daha detaylı şekilde
inceleyelim.

Geçtiğimiz aylarda, “torba yasanın” en önemli
gündem maddelerinden birisi olan “harç düzenlemeleri” ile ilgili olarak düşünülen yasa değişikliği, 26 Ağustos’ta Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu kararla birlikte hayata geçirildi. Eğitimin
piyasalaştırılması, öğrencilerin müşteri haline
getirilmesinin bir sonucu olan harçlar, geçtiğimiz
günlerde hükümetin yaptığı “harçlara bu yıl zam
yok” açıklamasının aksine, yeni düzenlemeyle
birlikte inanılmaz oranda arttırıldı.
2009 yazını
dönücek olursak; hükümet ve
YÖK, yaz ayını
fırsat
bilerek,
harçlara yüzde
500
oranında
zam yapmaya
kalkışmış, fakat,
öğrenci hareketlerinin günler
süren,
yoğun
direnişiyle karşılaşınca, zamları geri çekmek durumunda kalmıştı. O dönemin
acısını çıkartırcasına, Bakanlar Kurulu’nun ani
bir kararıyla, har(A)çlara yönelik yapılan bu düzenleme sonrasında, “ders başına, krediye orantılı bir şekilde belirlenecek olan harç ücretlerine
göre”, üniversite öğrencileri, normalin beş katına
varacak şekilde “ekstra harç” ödeme durumunda
kalabilecekler. Okulu uzatanlar içinse; dersi ilk
kez alanlar için normal harcın haricinde, “okulu
uzatma katsayısı harcı”; eğer dersi 3. kez alıyorlarsa ekstradan ders ücretinin yüzde 50 fazlası
oranında bir harç bedelini ödemek durumunda
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kalacaklar. Bu bedel, dersin alış sayısına göre
katlanarak yüzde 300’e kadar çıkabilecek. Ayrıca,
üniversitelere verilen “harçları arttırma yetkisi”
de, yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılmış durumda; yani okul yönetimleri de, kendi inisiyatifleri
dahilinde, mevcut zamların üstüne yüzde 10 oranında ekstradan zam yapabilecekler.
Bu durumun savunma mekanizması olarak
ise ‘’ya kardeşim bunların işi ne öğrencilik oturup
derslerine çalışsınlar geçsinler sınıflarını ödemesinler ekstra harç ücreti.Biz bu sayede öğrencileri
çalışkanlığada teşvik edicez’’ gibi açıklmalarla kamuoyu yaratmaya çalıştılılar
ve kısmende başaraılı oldular diyebiliriz.80 döneminde ise ‘’bir
dersten 2 kez üst üste kalan öğrenci okuldan atılıyordu’’.Tüm
bunların uygulanmak istenmesindeki en büyük etken birkaç ay önce
YÖK başkanı Yusuf Ziya Özcan ın
bir gazeteye verdiği röportajda bulmak mümkün.’’Eskiden üniversite öğrencilerinin üniversitelerde
yarattığı anarşist ortam yüzünden bir sürü gencimiz üniversiteye gidemedi yahut okulunu
bıraktı.Görev başına geldiğim
süreden bu yana üniversitelerimiz artık istenilen çizgilere gelmiştir.Artık
öğrencilerimiz politikayla değil dersleriyle uğraşıyorlar’’ diyerek aslında şuan içinde
bulunduğumuz üniversitelerin nasıl dönüştürüldüğünü kısaca özetlemiş YÖK başkanı.İçi boşaltılmış ders programları sürekli sınavlar, ödevler
,kurslar derken öğrenciin başını kaşıyacak vakti
bugunlerde kalmadı.Eğitimin kalitesizleştirilip
sertifika programlarına dil kurslarına yönlendirilip o alanda ayrı bir pazardan sırtımızdan para
kazanılması bile artık bizlercede toplumdada sıradan münferit bir olay gibi görülmeye başlandı.
Senelerden beri harçlara sistematik zamlar
uygulanmıştır ve uygulanmayada devam ediyor.
Gerek yazılı gerek görsel basınıda kullanarak
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harç karşıtı yapılan eylemleri ‘’3-5 marjinal grubun provakatif eylemleri’’ olarak yaftaladılar.Her
eğitim öğretim yılının başında olduğu gibi bu
eğitim öğretim yılınında başında bir harç zammı uygulanmaya çalışıldı fakat gelen tepkilerden dolayı geri çekildi.Tabi ki yapılan eylemlerin büyük etkileri oldu ama ben tam olarak öyle
düşünmüyorum.Bu daha çok nabız yoklamaya
benziyor.Birileri bize eğitimin ancak ve ancak
para karşılığı verilebileceğini ‘’bu çocukları bedava mı okutucaz?’’ mantelitesini aşılamaya çalışıyor.Kamuoyunada hem bu mesajı veriyor
hemde nitekim 2009 yılında ki harç
zammından sonra araya başbakan
girdi de öğrencileri mağdur etmedi harçları geri çektirdi gibi oynanan tiyatrolarla buradan bile
siyasal rant elde ediliyor.Yeni
harç sitemi suan gözüken konumuyla 2014-2015 eğitimöğretim yılında yürürlülüğe
sokulacak.
Eğitim ve sağlık gibi temel insani
ihtiyaçların, piyasanın gözetiminde,
alınıp satılan bir meta haline sokularak fahiş fiyatlar eşliğinde
pazar ekonomisinin en önemli
kâr getiren kalemlerinden biri
haline getirildiği günümüzde;
“Reel Sosyalizmin” çöküşünü takiben ve ona paralel olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere,
birçok ülkede mücadeleyle kazanılmış, “Sosyal
Devlet” uygulamalarının ve sosyal-ekonomik
hakların birçoğunun budanması son hızla sürdürülüyor. Kapitalizmin dünya çapında yayarak
yürüttüğü bu “budama politikaları”, sömürünün
ve hak gasplarının en ilkel ve ağır koşullarda sürdürüldüğü ülkemizde de, çalışan ve emeğiyle
geçinen kesimleri kölelik şartlarına sürüklerken,
harçlara yapılan bu son düzenlemeyle, şimdi de
yüz binlerce öğrenci, son anda mağdur konumuna itilmiş durumdadır.
Bu senenin net rakamlarına ulaşamadım fakat
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2009 yılındaki veriler üzerinden konuşacak olursak , 2009-2010 öğrenim yılında yüksek öğretime
yaklaşık 800 bin öğrenci kayıt oldu. Bir öğrencinin aylık masrafı; barınma, yeme, içme, kırtasiye masrafları, har-a-ç parasının aylık karşılığı,
zorunlu bağışlar vs. derken yaklaşık 600 liradır
(pek iyimser bir rakam oldu). 800 bin öğrencinin
aylık masrafı toplamı 480.000.000 lira yıllık ise
5.76 milyar liradır. Öğenci kapitalizm için biçilmiş kaftan kriz dönemleri için veli nimettir. Varın gerisini siz düşünün. Zaten bu iştah kabartıcı
rakamlar sayesinde yeni yeni üniversiteler açıldı.
Açıldı dediğime bakmayın bir tabela ile üniversi-

te açabilen bir ülkedeyiz.üniversite kontenjanları
olağanüstü bir şekilde arttırıldı.Kıssadan hisseye
üniversiteler ticarethane öğrenciler ise müşteri
gözüyle görülmeye başlandı.
Olayın birde şu boyutu var asgari ücretle çalışan bir baba bu rakamlar karşısında bir çocuğunu
nasıl üniversitede okutabilir?bazı arkadaşlar ‘’ee
devlet burs veriyor yurt veriyor ‘’ diyecek. 711,45
TL olan asgari ücretle çalışan biri bu paranın en
az yarısını çocuğuna göndermek durumunda.
Bu bile çok iyimser bir tablo olur.BÜyükşehirde okuyan bir öğrenciyi göz önüne alırsak sadece
şehir içi ulaşım için babasının maaşının yaklaşık
dokuzda birine ihtiyacı var.Tablo buyken rakamlar yukarıdayken eğitim hakkından bahsetmek
bu ülkede artık kulağa komik gelmeye başlıyor
benim için.
Hadi her şeyi bir yana bırakıp elimizdeki
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imkanları kullandığımızı farz edelim peki ya
sonra?Kredi Yurtlar Kurumu’nun burs ve kredi
hizmeleri bölümünün açıklamasına göre; 2007
yılında 572.552 öğrenciye 961 milyon YTL öğrenim kredisi, 168.923 öğrenciye 297 milyon YTL
burs, 451.842 öğrenci adına üniversitelerin hesabına 127 milyon YTL katkı kredisi ödenmiş olup,
2011 yılında aylık 240 TL burs ve kredi, yüksek
lisans öğrencilerine 2 katı 480 TL,doktora öğrencilerine ise 3 katı 720 TL olarak ödenmektedir.
Bu da demek oluyor ki 2012 ve 2013 yıllarında
2007-2008 döneminde öğrenim kredisi alan öğrenciler 10-12 bin civarında geri ödeme yapacaklardır; eğer bir işleri varsa, eğer işleri
olsa dahi asgari ölçüde geçimlerini
sağlayabiliyorlarsa… ve bu geri ödeme mezuniyetten iki sene sonra tahsil
edilmeye başlanıyor ister iş sahibi ol
ister işsiz ister askerde ol.
Peki nasıl olmalıdır? Eğitim hakkı
ülkedeki her bir birey için tanımlanmış bir haktır. Bu haktan hiç kimse
hiçbir şekilde mahrum bırakılamaz,
bırakılmamalıdır. Zira bu hakkı sağlamak ve korumak devletin asli görevidir. Eğer
verilen burslarla böbürlenilecekse karşılıklısız
olması halinde yerinde olur. Eğitim tamamıyla
parasız hale getirilmeli ve bilimin bir bedeli ya
da ederi olmamalıdır. Bütçede sermayeden ziyade eğitim öncelikli bir harcama programının
oluşturulmasıyla bu olanaklar elbette sağlanabilir.
Her ne kadar sorunun hepsine değinmeye
çalışsamda atladığım unuttuğum noktlar olabilir.
Benim ise buradan bir çağrım olacak.Eğitim kalitesizleştirlmesine, içinin boşaltılmasına,metalaş
tırılmasına hep birlikte karşı çıkalım.Uygunalan
harç sitemine , bu sistemi uygulayan ve üniversitelerin üzerinde baskıcı,gerici bilimden uzak
eğitim görmemizi sağlayan YÖK e karşı çıkalım.
Şimdi sesimizi yükseltmenin ve birlikte yürümemizin zamanıdır.Eğitim haktır para ile satılamaz....
13

TOPLUM ve YAŞAM

Bir başka CV
Selim USLANMAZ / Dumlupınar Üniversitesi Öğrencisi

S

ıradan bir CV de yazabilirdim size. Şuanda
bu CV’yi inceleyen insan kaynakları sorumlusu, olası iş arkadaşım, olası patronum ve
şuanda tam da kim olduğunu hayal edemediğim
sevgili okur. Beceriklerimden, tecrübelerimden,
donatılarımdan da bahsedebilirdim şuan size. Ha
şu aldığım “sertifika” lardan da bahsedebilirdim.
Hani şu öğrencilik hayatım boyunca söz gelimi
bir trende ben de katılıp, bazısında bir miktar
baba parası aktardığım,
uyuklayarak
izlediğim
bazı konuşmalar sayesinde aldıklarım, kaliteli
basılmış, kötü tasarımlı
üzerinde adımın yazılı
kağıtlar. E bir de diplomam var ki vizesinden
finaline, raporundan projesine tezine uyumadan
gece gündüz çalıştığım
uğruna dört bilemedin
beş hadi doğrusu beşbuçuk senemi harcadığım o kağıt. Ah hani üniversiteyi kazanmadan önce de bir kaç engel daha
atlattılar senelerimizi yiyen ama onlar çoktan
unutuldu zaten. Farzet ki o da bir kağıt parçası
sadece emeğimi bana hatırlatır başka bir iş-levi
yok.
Yok yok bunlardan bahsetmek hiç de manalı
gelmedi bana şuanda. Hani kariyer üzerine okuduğum birkaç makalede yazıyor ya, “başvurduğunuz yerin size muhtaç olduğunu ispatlayın” diye.
Bana daha çok başvuran muhtaçmış gibi gelir, ki
öyledir. Genel olarak işe başvuran kişi muhtaçdır
iş yerine, birine olmasa diğerine kesin muhtaçtır ama. Peki bu muhtaçlık neye olan muhtacıdır
insanın. Hadi diyelim ki görev bilincidir sadece
iş, görev yapılır ve para alınır. Paraya sahip olan
kişi de hayatında aldığı paranın ölçüsünde, daha
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mutlu yaşayabilir elbette. Ama hayatının en verimli yıllarının yarısını okulda geçirmiş insan, gerisini işte geçirecektir ve belki bu iş zamanının
büyük bir bölümünü alacaktır. Yani mutlu olmak
öncelikte iş yaşamından başlayacaktır.
Kendimden bahsetmem gerekiyorsa, evet bu
işe ihtiyacım var öncelikle para kazanmak için
evet bu yanlış değil. Ama sadece paraya değil
muhtaçlığım. İnsan yerine konulmaya, çalışma
arkadaşlarımla iyi ilişkiler kurmaya da muhtacım. Birbibine kariyer
hırsı olan insanlardan
değil, yaptıkları ortak işten övünç duyabilen insanlardan olmak isterim.
Üretmeye de muhtacım,
üretmeye değiştirmeye
çevremi değiştirmeye,
içinde bulunduğum halkı değiştirmeye, dünyayı
değiştirmeye. Hop diyeceksin patron bana “dur orada neyi değiştiriyorsun sen!” Hey patron sen de muhtaçsın değişime, unutma. Muhtaç olduğun değişim sadece
seni kara sokacak bir ürün değil, üretim maliyetini düşürecek bir yeni bir proses değil. Yok yok
biliyorum aramızdaki sınıf farkının hiç de farkında değil sanma beni! Ama sen de itiraf et kendine
çok da memnun değilsin bu dünyadan. Sizi bilmem ama ben burada çalışmaya başlarsam eğer,
maliyetleri kısıyorsam dünyanın doğal kaynakları için, yeni bir ürün geliştiriyorsam insanlığın
konforu için yapıyor olucam. Evet hiçbir zaman
paramın karşılığındaki “görev” bilinciyle hareket
etmeyeceğim. İnsan olma görevini, insan olmaya
yarışır bir şekilde yerine getireceğim.
Referanslarımı saymadan geçemeyeceğim.
Tek bir referansım var o da ETİK!
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Öğrenci ve Yurt Sorunları
Erkan KÖSE / Karabük Üniversitesi

Ö

ğrenci ve yurt sorunları Türkiye’de
ilk üniversitenin açılmasından günümüze kadar çığ gibi büyüyerek
karşımıza çıkmıştır. Özellikle Kredi Yurtlar
Kurumu’nun yurt konusunda yetersiz kalması,
fırsat avcılarının harekete geçmesini sağlamış kiralık evler ve özel yurt fiyatları tavan yaparak
rant kapısına dönüşmüştür. Üniversitelerin çevresinde yaşayan yöre
halkı öğrencileri geçim kaynağı olarak görüp yüksek fiyatlar uygulayarak aileleri zor
durumda bırakmaktadırlar .
Üniversiteler açıldığı
bölgenin sosyal- kültürel
ve ekonomik alanda gelişmesini sağlamakta yeni
gelir kapıları açmakta bölgenin kalkınmasında önemli
rol oynamaktadır. Bu yüzden
de bölge insanı üniversite öğrencilerine sahip çıkmalı gelir kapısı olarak görmekten ziyade hoşgörü ve anlayışla karşılamalıdırlar. Türkiye’de yapılan araştırmalarda 5
öğrenciden ancak birinin devlete bağlı yurtlarda
kalabildiğini geriye kalan öğrencilerin özel yurtlarda ya da üniversite çevresindeki akrabalarının
yanında kaldıkları belirtilmiştir.
Yurt yetersizliği öğrencilerin öğrenim hayatlarını olumsuz şekilde etkilemekte olup, ailelerin
sırtından kalkmayan bir yük olarak görünmektedir. Tercih yaparken öğrenci arkadaşlarımızın
özellikle bölümlerin yanı sıra üniversitelerin barınma imkanlarınıda göz önünde bulundurmaları kendileri ve ailelerinin maddi durumları açı-

sından son derece önemlidir.Mutsuz bir eğitim
hayatı öğrencinin bütün yaşamını etkilemekte,
çevresiyle olan ilişkilerini aksatmakta, içine kapanık-asosyal bireyler yetişmesinine neden olmaktadır.
Devletimiz, geleceği açısından öğrenci sorunlarıyla daha detaylı olarak ilgilenmeli, üniversitelerin alt yapı sorunlarını çözüme
kavuşturmakta gecikmemelidir.
Çünkü bir devletin geleceği
eğitim öğretim kurumlarının elindedir. Eğitim ve
öğretime ne kadar çok
önem verilirse uluslar
arası alanda da ekonomik
ve sosyal alanda da ülkelerin saygınlığı o derece
artmakta. Atatürk’ün de
dediği gibi “Eğitimdir ki,
bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk
halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”
Yurtlar konusunda sivil toplum örgütlerinin
de yapacağı çalışmalar son derece önemlidir gerek halkı bilinçlindirmek gerekse devletin belirli
kurumlarının çalışmalarını yakından takip ederek sorunların çözülmesine doğrudan etki edebilirler.
Sonuç olarak bir halkın geleceği olan biz öğrencilerin sorunlarına daha çok önem verilmeli
eğitime yapılan yatırımın boşuna olmadığı bilinmelidir.
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Yetkin Mühendislik(!)
Süreyya YILMAZ / Erciyes Üniversitesi Öğrencisi

GATS

H

izmet Ticareti Genel Anlaşması, adından da anlaşılacağı üzere mühendislik,
sağlık, eğitim, toplu taşıma gibi hizmet
alanlarının serbest dolaşımının,ticaretinin garantisini veren bir anlaşmadır. Yani işsizlik bitti,
yırttık(!) Düşünsenize bir, anlaşmayı imzalayan
herhangi bir ülkede mühendislik yapabileceğiz
ve tabiî ki asıl can alıcı olan nokta o ülkenin vatandaşı meslektaşlarımız da bizim ülkemizde çalışabilecek.

Türkiye bu anlaşma dahilinde birçok hizmet
sektörünü, mühendislik de dahil olmak üzere,
serbest dolaşıma açarak birçok dalda anlaşmaya
dahil olan ülkelerden. Bazı devletler istemezlerse yabancı mühendis isdihdam etmeyebilirler.
Ancak bizden beklenen kendi mühendislerimize tanıdığımız hakları yabancı mühendislere de
tanımamız ve bunun yanısıra bu uygulamanın
gerçekleştirilebilmesi durumu eğitimde denklik
problemini doğuruyor. AB ülkeleri zaten standartları belirleyen taraf olarak hali hazırda standartlara uygunlar. Türkiye’nin bu sürece uyması
gerekiyor!
Ve biz mühendis adayları için çözüm: Yetkin
Mühendislik!
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BOLOGNA SÜRECİ
Bologna Süreci 2010 yılına kadar Avrupa
Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir
reform sürecidir, alışılmışın dışında bir süreçtir.
Bu sürecin oluşturmayı hedeflediği Avrupa
Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları yükseköğrenim görmek ya da çalışmak
amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Böylece Avrupa gerek yükseköğretim gerekse iş imkanları bakımından dünyanın diğer bölgelerine göre kişiler tarafından daha tercih edilir
hale getirilecektir.
Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda en çok arzu
edilen şey üye ülkelerin eğitim sistemlerinde
uyumluluk sağlamaktır. Bu alanda asıl hedeflenen çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır.
Yükseköğretim sistemlerinin birbirleriyle
karşılaştırılabilir olması ve denklik sağlanması
amaçlanmaktadır.
Peki yetkin mühendislik nedir?
Halen uygulanmakta olan yasa ile yetkin mühendis ünvanını almak için iki şart aranmaktadır. Bunlar, kamu kurum ve kuruluşlarında ça-
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lışanlar hariç Türk Mimar ve Mühendis Odaları
Birliği’ne üye olmak ve yüz kızartıcı bir suçtan
hüküm giymemiş olmak şeklindedir. Gündeme
getirilen yasa tasarısı ile aşağıdaki maddelerin de
eklenmesi düşünülmektedir.
1. İlgili meslek alanlarında, uzman mühendisler veya uzman mimarlar denetiminde en az
beş yıl çalışmak ve bunu belgelemek
2.Uzman mühendis ve mimar sınavında başarılı olmak”
Ayrıca, sınav komisyonunun çalışma usülleri,
sınavın niteliği gibi ufak(!) ama önemli ayrıntıların yönetmeliklerle düzenleneceği belirtilmektedir. İMO tarafından hazırlanan broşürde yetkin
mühendis kısaca meslek bilgisini ve deneyimini kişi ve toplum yararına sunan, çalışmalarını
meslek etiği kurallarından ayrılmadan sürdüren
mühendis olarak tarif edilmektedir. Ve yetkin
mühendislik taslağı ile, şu an çarpık bir yapılaşma içerisinde olan mühendislik uygulamalarının
düzenlenmesi, denetimlerin tam olarak yapılma-

sı, hizmetin mesleki açıdan yetkin insanlar tarafından verilmesi, hizmet içi eğitimin sağlanması gibi amaçların hedeflendiği belirtilmektedir.
Aslında yukarıda belirtilen tanım ve amaçlar bir
mühendisin asgari düzeyde sahip olması gereken
vasıflarıdır. Fakat konumuz mühendislik kimliği
ve etiği değildir.Bu yasa tasarısı ile nelerin amaçlandığı ve bu uygulamaların neler getireceğidir.
İlk olarak, beş yıllık çalışma süresi ile ilgili
madde çeşitli soruları gündeme getirmektedir.
Özellikle bu sürenin uzunluğu dikkat çekmektedir. İMO tarafından hazırlanan broşürde de belirtildiği üzere İngiltere’de buna benzer bir yasa
inşaat sektöründe uygulanmakta fakat çalışma
süresi iki yılla sınırlı tutulmaktadır. Bu maddeyle ilgili olarak, bu beş yıllık süreçte mühendislerin UZMAN mühendis olarak değil de bir nevi
STAJER mühendis olarak çalışacakları önemli
bir noktadır. Kısaca, mühendisler beş yıl süreyle
projelere imza yetkisine sahip olamadan çalışacaklar ve potansiyel bir ucuz işgücü kaynağı olarak emeklerinin bu süre içerisinde sömürülmesine yol açacaktır.
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DOSYA
İkinci bir nokta ise, tasarıda belirtilen sınav
konusudur. Tasarıda, sınav içeriği ile ilgili hiç bir
bilgiye rastlanmamaktadır. Fakat ek bir madde
ile sınav komisyonu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: “Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur. Üyelerin 2’si Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nı temsil
eder.Diğer 3 üye Yüksek Öğretim Kurulu’nca
(YÖK) teklif edilecek 5 aday arasından, diğer iki
üye ise TMMOB tarafından teklif edilecek 4 üye
arasından bakan tarafından seçilir. Sınav komisyon üyeliklerine aday gösterileceklerin; uzman
mühendis veya mimar ünvanına sahip olanları ve
mesleğinde 15 yıl fiili olarak çalışmış veya öğretim
üyeliği ve görevliliği yapmış olmaları gerekmektedir.” Çok basit bir hesapla sınav komisyonun 7
üyesinden 5’i devletin kurumları tarafından atanmaktadır. Bu özünde TMMOB’un işlevselliğini
ortadan kaldırmakta ve onu bir formalite haline
getirmektedir. Ayrıca yukarıdaki madedeye ek
olarak, sınav komisyonun ilk oluşumunda üyelerin uzman olmaları şartı aranmamakadır. Sonuç
olarak, tam olarak ne olacağı belli olmayan bir
sınav ve sınav komisyonu bizleri beklemektedir.
Böyle bir durumda bu sınavın neyi, nasıl ölçeceği
de ilginç bir konudur.

yeniden yapılanması üzerine durulmuştur. Yani
böl, parçala ve sindir.
Şu an için bu tasarının ne zaman yasalaşacağı
belli değildir. Fakat biz, gençler olarak, geleceğimizi ipotek altına alabilecek bu tür uygulamaları
önceden incelemeli ve ilerde bu konuyla ilgili
çalışmak için hazırlıklı olmak durumundayız. Bu
tasarı sadece mühendisleri ve mimarları ilgilendirmemektedir. Bu bütün toplumu ilgilendirmesi gereken bir konudur. Çünkü, proje denetimlerinin özel şirketlere devri durumunda , çok yakın
geçmişte deprem örneğindeki gibi yaşadığımız
acıların çok daha fazlasını yaşayabiliriz. Yaşadığmız özelleştirme deneyimleri de bu savları kanıtlamaktadır.
Ve kapitalizm koşullarında sadece doymak
için çalışacaksak, düzenin kurallarına göre mühendislik yapacaksak ve bu durumu değiştirmek
şöyle dursun, çalıştığımız iş yerinde, yaptığımız
iş üzerinde, özne bile olamayacağız. Doğru olanın, etik olanın insanlığın çıkarlarına göre şekillenen bir düzende Yetkin Mühendislik tasarısı
bizi ancak düzene karşı mukavemetimizi arttırma
konusunda yetkinleştirebilir.

Bu noktaya kadar yasa taslağından ve İMO
broşüründen anlatılanlarda temelde yasanın iyi
niyetle hazırlanmış ve toplum yararını gözetmekte olduğu algılanabilir. Ama belirttiğimiz bir çok
noktasının muamma içinde olması, devletin bu
uygulamada büyük bir söze sahip olması ve ileri
bir uygulama olarak proje denetlemelerinin özel
şirketlere bırakılmasının gündeme gelecek olması, bu tasarının hiçte öyle iyi niyetli olmadığının
bir göstergesidir. Diğer sorgulanması gereken
konu ise çok çarpıcı olarak, devletin kendi üniversitelerinde verdiği eğitime güvenmediğinin
açıkça ortada olmasıdır. Üniversite mezunları,
hizmet verecek yetkinlikte görülmemektedirler.
Konunun diğer bir yönü ise, toplum yararını
gözeten TMMOB’un örgütlülüğün ve muhalif
kimliğinin ortadan kaldırılmasının hedeflenmesidir. İMO tarafından hazırlanan broşürde yetkin
mühendislerin bütün yapılarıyla diğer mühendislerinden ayrılması ve bu şekilde TMMOB’un
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KAYNAKÇA:
kinodelia.fisek.com.tr/yetkin.html
http://bologna.yok.gov.tr
İnşaat Mühendisleri Odası Broşürü
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Al Alaşımları
Tufan YILDIZ / Ondokuz Mayıs Ün. Öğrencisi

M

alzeme alanında ,endüstri kolunun aslında en çok kullanım alanına sahip
olması ve kolaylıkla istenilen duruma
getirilebilme özelliklerinden dolayı alüminyum
ve alüminyum alaşımları aranılan malzemeler
konumuna gelmişlerdir.
Alüminyum ve alaşımları hafif metalik alaşımlar olmaları nedeniyle ısıl işlem uygulamalarından sonra var olan mekanik özelliklerini geliştirebilirler.
Bu yazıda ısıl işlemler sonucu mekanik
özelliklerinin gelişim olanağı olan alüminyum ve
alaşımlarının incelenmesi ve kaynak kabiliyetleri
incelenmiştir.
Kaynak işlemlerinde de önemli yeri olan
döküm, dövme ve ısıl işlemle ilgili eldesi zor olan
parçalarda kullanılan kaynak usullerinin parça
üzerine etkisi ve kaynak öncesi yapılan ısıl işlemlerin ,kaynak sonrasındaki mukavemete olan
etkisi de bu yazında ele alınmıştır.
O halde ilk basamakta işlem görmemiş
olan saf alüminyum ve özellikleri ile incelemeye
almış olduğumuz malzemeyi yakından tanıyalım:
SAF ALÜMİNYUM
Yoğunluk		
Ergime sıcaklığı
Isıl genleşme katsayısı
İletkenlik		

: 2.7 g/cm3
: 660 °C
: 24.10-6 l/grd
: 36-37.7 m/(Wmm2)

Kopma uzaması
Kopma büzülmesi
Sertlik

:30 -50 %
: 80-95 %
:15-25 HB30

NEDEN ALÜMİNYUM ?
Alüminyumu diğer metallere göre birçok
alanda avantajlı kılan en önemli ana özelliklerini;
1. Hafifliği,
2. Hafifliğine Karşın Alaşımlandırıldığında
Yeterli Mukavemeti,
3. Tekrar Defalarca Kullanılabilirliği,
4. Yüksek Korozyon Direnci,
5. Çekilebilirliği,
6. Şekillendirilebilirliği,
7. Dövülebilirliği,
8. İşlenebilirliği,
9. Yüksek Isı ve Elektriksel İletkenliği,
10. Işık ve Isı Yansıtıcılığı
olarak sıralayabiliriz.
Al Alaşımları ve Sınıflandırılması
Alüminyum alaşımlarının mekanik, fiziksel ve
kimyasal özellikleri alaşım elementlerine ve mikroyapısına bağlı olarak değişir. Alüminyuma katılan en önemli alaşım elementleri bakır, mangan,
silisyum, magnezyum ve çinkodur.

Gördüğü ısıl işlemlere ve yöne bağlı olarak
geniş bir aralıkta değişen özellikler, haddeleme
ve yumuşatma tavlamasından sonra mekanik
özellikler ise;
Elastik Modül
:65 000- 70 000N/mm2
Çekme mukavemeti : 70 – 140 N/mm2
Akma dayanımı
:20- 30 N/mm2
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1-Korozyona Dayanıklı Al Alaşımları
Alüminyumun korozyona dayanıklılığı yüzeyin koruyucu ve sıkı bir oksit tabakası (Al2O3)
ile kaplanmasından ileri gelir. Havada veya sulu
çözeltili ortamlarda kolaylıkla yüzey bölgesinden
oluşan bu tabaka parçayı oksitlenmenin devamından korur. Çok ince olan bu doğal oksit tabakası
(10-5 mm), korozif koruyuculuğun devamı içini
mekanik zorlanmalardan uzak tutulur. Hatta
kuvvetlendirilir; tabaka sıkılaştırılır ve kalınlaştırılır. (Alüminyumun elektrolitik oksitlenmesi)
Al-Mn, Al-Mg, Al-Mg-Mn yüksek korozyon
dayanımlarından dolayı gıda ambalajı olarak kullanılırlar. Bu alaşımlar ayrıca toksik olmamaları
sebebi ile de gıda ambalajı olarak kullanılır.
Al-Mn ve Al-Mg-Mn deniz suyuna karşı korozyon dayanımlarından dolayı denizcilik sektöründe kullanılırlar.
2- Yaşlandırılabilir (Yüksek mukavemetli) Al
Alaşımları
Yaşlandırılabilir Al Alaşımları
2xxx (Al-Cu)
6xxx (Al-Mg-Si)
7xxx (Al-Zn)
8xxx (Al-Li)
Yaşlandırılamaz Al Alaşımları
1xxx (Saf Alüminyum)
3xxx (Al-Mn)
4xxx (Al-Si Alaşımlarıdır. Mg varsa Yaşlandırılabilir.)
5xxx (Al-Mg)
Bu alaşımların sertlik ve mukavemetlerinin
arttırılması “yaşlandırma” ısıl işlemi ile gerçekleşir. Alaşım elementleri yanında uygulanan yaşlandırma işlemi ve ulaşılan özellik iyileşmeleri de
bu alaşımların kullanım alanlarını tayin edecektir. Alüminyumun sertlik, akma ve çekme mukavemetlerini arttırmak amacı ile Cu, Zn, Mg gibi
elementlerle yaptığı yaşlandırılabilir alaşımlar,
diğer özelliklerden ziyade mukavemetin ön plana geldiği taşıyıcı profiller ve parçaların üretimi
ile makine ve inşaat konstrüksiyonlarında kulla20

nılırlar.
Al-Zn-Mg-Cu Alaşımları
%4-6 Zn, %2-4 Mn, %0,4-2 Cu mertebelerindeki alaşım elementleri kompozisyonu ile uygun
yaşlandırma sonunda Al-alaşımları içerisinde
en yüksek mukavemete sahiptirler (550-600 N/
mm2). Korozyon dayanımları pek yüksek değildir. Kaynak kabiliyeti iyidir. Al-Zn-Mg alaşımlarına kaynak kabiliyeti kazandıran bu en önemli
davranış farklılığı, katı eriyiğe alma sıcaklık aralığının nispeten yüksek oluşunda (350 oC-500 oC)
ve eriyen alaşım elementlerinin düşük soğuma
hızlarında bile, oda sıcaklığında aşırı doymuş katı
eriyik içinde kalmalarında yatar.
Uçak endüstrisi, otomobil ve köprü konstrüksiyonlarında kullanırlar.
Al-Li Alaşımları
Her ne kadar endüstriyel kullanım bakımından geliştirilme aşaması tamamlanmamış sayılsa
da özellikle ağırlık tasarrufu (%10) ve yaklaşık
aynı oranda E-modülünde kaydedilen artışlar
yüzünden teknolojik uygulamalarda vazgeçilemeyecek Al-alaşımları grubunu oluşturur.
Al-Mg-Si Alaşımları
Hem korozyon dayanımı hem de mekanik
özellikler bakımından tatmin edici özelliklere sahiptir.
Korozyon dayanımları yaşlandırılamayan alaşımlara yaklaşırken Mukavemetleri Al-ZN-Mg
ve Al-Cu-Mg alaşımlarının kullanım alanları
doğrultusundaki yerlerde uygulama bulabilecek
düzeydedir (150-350 N/mm2).
Mg ve Si oranları düşük tutulur (Mg:0,4-1,4
ve Si: 0,3-1,5).
Aşınma dayanımı genel olarak yüksek.
Isıl genleşme düşük olduğu için piston üretiminde kullanılır.
Al-Mg-Si alaşımının bir çeşidinin mukavemeti saf Al’nin üç katı ve elektrik iletkenliği de %80
kadardır.
3-Alüminyum Döküm Alaşımları

BİLİM ve TEKNİK
Dökülecek olan parçanın cinsi, boyutu ve
beklenen kaliteye göre yöntem belirlenir.
Dökülebilme özelliğinin yüksek olması gerekmektedir.
Sabit sıcaklıkta katılaşma mümkün. Sıvı halde akışkanlıkları (ve kalıp doldurma yetenekleri)
yüksek olması gerekir. Bu özellik karışık şekilli
parçaların pratik anlamda boşluksuz, gözeneksiz
dökümünü sağlar.
Katılaşma aralıkları çok düşük olmalıdır.
Büzülme (kendini çekme) düşük olmalıdır.
Al-Si Alaşımları
Döküm özellikleri en iyi alaşım grubundandır.
Yapıya bir miktar Mg (%0,2-0,8) veya Cu (%1,24) katılması ile alaşım ısıl işlemle sertleştirilebilir
hale gelir G-AlSi 10 Mg alaşımı yaşlandırma ile
310-350 N/mm2 mukavemete erişebilir. Korozyon dayanımları yüksektir ve motor parçalarında
kullanılır. Si Miktarı ötektik civarındadır. İnce
cidarlı karışık şekilli parçaların dökümünde tercih edilir.

Yüksek akışkanlığa yani iyi dökülebilir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla karışık dizaynlı parçaların dökümünde tercih edilir.
Atmosfer etkilerine karşı yüksektir. Mimarı
ve dekoratif dökümler imalinde kullanılır.
Bu alaşımların çekme mukavemeti ve emniyet
gerilmesi, alüminyum – bakır alaşımlarına kıyasla daha düşük olduğu halde süneklik ve darbeye
karşı mukavemetleri daha yüksektir.
Alaşım normal döküm ile yapıldığında iri taneli kristal yapısına sahip olur, teknolojik bir
önemi yoktur.
Fakat küçük miktarlarda (%0,05 mertebesinde) metalik sodyum veya kalsiyum ilavesiyle yüksek mukavemet, süneklik ve ince kristalli yapıya
sahip dökümler elde edilebilir. Bu işlem “ modifikasyon ” olarak adlandırılır.
İçten yanmalı motorlarda, vites kutularında,
silindir ve karterlerde ve nikel gibi metallerin ilavesiyle de piston imalinde kullanılır.
Al-Si-Cu Alaşımları
Döküm özellikleri iyi ve yaşlandırma ile sertleşebilen alaşım grubundandır. Ötektik üstü
alaşımlar da otomotiv teknolojisinde sınırlı alanlarda da olsa yoğun kullanıma sahiptirler. %25 Si
ve %5Cu alaşımı silindir imalinde kullanılır. Al
esaslı alaşımlar, düşük yoğunluğu ve ısı iletim kapasitesinin yüksekliği nedeni ile motor silindiri
gibi yüksek ivmeli hareketlerle çalışan parçaların
üretimine esasen uygundur. Ancak yüksek sıcaklıkta ve yüksek hızda hareket eden parçalar için
gerek duyulan diğer özellikler alaşım elementleri
tarafından karşılanır.
Al-Mg Alaşımları
Deniz suyu etkilerine karşı yüksek direnç
gösterirler ve çekme mukavemetleri yüksektir.
Süneklik ve işlenebilme özellikleri çok iyidir.
Döküm esnasında oksidasyonu önlemek için
özel bir işlemin uygulamasını gerektirirler.
% 10 oranında magnezyum içeren bir alaşımı,
ısıl işlemin uygulanmasından sonra, bütün alü21
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minyum döküm alaşımları içinde çekme mukavemeti, uzama ve darbeye karşı mukavemet bakımından en yüksek özelliğe sahiptir.

Al Alaşımlarının Kullanım Alanları
Yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayinde geniş kullanım alanı
bulur.
Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler
uzay ve havacılık sanayi için vazgeçilmezdir.
Atmosferik şartlara karşı dayanıklı olduğu için
inşaat ve otomobil sanayinde geniş olarak kullanılmaktadır.
Alüminyum ısı ve elektriği iyi iletir. İletken
bir metal olarak bakıra göre iki kat daha hafiftir.
Bu nedenle son zamanlarda bakırın yerini almaktadır.
Özellikle ve mutfak eşyası olarak kullanılmaktadır.

4- Plastik Deformasyona Uygun Al Dövme
Alaşımları
Yaşlandırma ile sertleştirilmesi çeşitli nedenlerle mümkün olmayan bazı homojen yapılı Al
alaşımları soğuk plastik şekil verme ile sertleştirilebilirler ve pekleşmeden sonra başka bir ısıl
işleme tabi tutulmaksızın bir miktar Mn (%1-2)
ve ayrıca Si (%0,5-0,8) içerebilirler.

Elektrik sektöründe; iletken tel imalatında,
Gıda sektöründe; ambalaj ve mutfak eşyası
yapımında
İnşaat sektöründe; kapı, pencere, doğrama ve
dekoratif levha olarak kullanılmaktadır.
Özellikle otomobil ve havacılıkta hafif olması
sebebiyle otomobil ve uçak parçalarının üretiminde tercih edilen bir metaldir.

Yapıda manganın ve özellikle silisyumun bulunması mukavemet artışına katkı sağlayacaktır
(çekme dayanımları soğuk plastik deformasyonla
350 N/mm2 mertebesine kadar çıkarılabilir. Bu
dövülebilen alaşımların magnezyum içermeleri,
korozyon dayanımlarını (özellikle deniz suyuna
karşı) daha da arttırır. Gemi ve taşıt konstrüksiyonlarında, gıda sanayinde kullanıma elverişlidir.
Al-Mg-Si, Al-Cu-Mg, Al-Cu-Mg-Si, Al-ZnMg-Cu alaşımları ise, genel olarak plastik şekil
verebilme yetenekleri yanında ısıl işlemlerle sertleşebilen (çökelme sertleşmesi) ve farklı
kullanım şekilleri (perçin gibi) kazanan ama korozyon dayanımları –ayrışan intermetalik fazlar
yüzünden nispeten düşmüş olan, yüksek mukavemetli alaşım gruplarıdır.
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Otomobil Endüstrisinde Alüminyum
Alüminyum 1800’lü yıllarda keşfedilmiş olmasına karşın gelişmiş bir üretim süreci bulunması
ise 1870’li yıllarda gerçekleşmiştir. Buna rağmen
alüminyum, her yıl diğer demir dışı metallerin
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toplamından hacimsel olarak daha fazla üretilmektedir.
Alüminyum, dünya üzerinde en çok bulunan
3. elementtir. Günden güne kaynakları azalmakta
olan dünyamız’da %8 oranında bulunan alüminyumun, yapısal özellikleri de dikkate alınarak
alüminyum alaşımları halinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Alüminyum ve otomotiv endüstrileri, en yaygın hafif metalin, taşıtlarda kullanımında ortak
bir tarihe sahiptirler. Bu ortak tarihin sonucunda
günümüzde ortalama bir otomobil çok çeşitli alüminyum parçalar içermektedir.
Bunların başında döküm yöntemiyle üretilen
silindir kafaları, dişli kutuları, jantları; levha ve
ekstrüzyon yöntemiyle imal edilen radyatörler,
tamponlar, koltuk rayları, yan çarpma çubukları
vs. gelmektedir.
Bu parçaların bir araçtaki ortalama ağırlığı
100 kg civarındadır (Toplam ağırlığın %10’u).
Her 100 kg ağırlık azaltımında 100 km’de 0,6 litre
daha az yakıt tüketilmektedir. Daha az yakıt tüketimi aynı zamanda daha düşük egzoz emisyon
değeri ve çalışma maliyeti demektir
Düşük özgül ağırlığı ve yüksek mukavemeti
sayesinde alüminyumun yaygın olarak kullanımı
orta sınıf bir otomobilde yaklaşık 300 kg ağırlık
azaltımı sağlayabilir. Bu oran,aracın toplam ağırlığının %30’una denk gelmektedir.

Geri dönüşüm dikkate alındığında alüminyum diğer tüm malzemelerden daha verimlidir.
Alüminyum kalitesinden bir şey kaybetmeden
tekrar geri dönüştürülebilir. Yüksek hurda değeri, geri dönüşümü ve tekrar kullanımını garanti
etmektedir. Otomotiv sektöründe kullanılan alüminyumun %95’i
toplanarak geri dönüştürülmektedir. Bu malzemelerin hurda değeri normal değerlerinin %50
sinin üzerindedir.

SONUÇ OLARAK ;
Alüminyum hafif bir malzemedir ve özgül
dayanımı yüksektir.
Kullanım alanları yaygındır.
Çok fazla olduğundan inşaat sektöründen
otomotiv sektörüne kadar kullanılır.
Özellikle yeniden değerlendirilmesi ekonomiktir ve çevresel etkileri azdır.
Üretilen en genç metal olmasına karşın özellikle taşıtlarda hızla çeliğin yerini almaktadır.

Hafiflik özelliğinin yanında alüminyum malzeme, boyasız veya kaplamasız olsa bile sudan
ve yol tuzlarından kaynaklanan korozyona karşı
dayanıklıdır.

Kaynakça
Al ve Alaşımları, Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan Eker - YTÜ
Alüminyum Teknik Bilgileri / Ürün Kataloğu,
www.altekmetal.com
Al Esaslı Kompozit Malzemeler Bitirme Projesi , Harun Yılmaz - Erciyes Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Faz Diyagramları Ders Notları
Demir Dışı Alaşımlar Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Hasan
Okuyucu
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Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM)
Gökhan TERCAN / Kayseri Erciyes Ün. Öğrencisi

N

anoteknolojik araştırmalarda çok kullanılan bir taramalı uçlu mikroskop çeşidi:
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM) ya da
taramalı kuvvet mikroskobu. Bu mikroskop Binnig, Quate ve Gerber tarafından 1986 yılında üretildi. Optik mikroskop kullandıysanız bilirsiniz,
mikroskopla bir cismi gerçekten görebilirsiniz,
ama atomik kuvvet “mikroskobu” ile bir cismin
ya da yüzeyin nasıl olduğunu öğrenebileceğiniz
bir resim görebilirsiniz. Yani gerçek manada bir
atomu göremezsiniz, ama atomların nasıl dizildiğini anlayabilirsiniz. Bu önemli bir konudur.

Çalışma prensibi ise, sivri uç yüzeyi tarar ve yüzey
ile arasındaki kuvvet ölçülür.
AKM’de sivri uç için manivela kelimesi tercih ediliyor.
Taramalı Tünelleme Mikroskoplarında (TTM) tünelleme
akımı sayesinde görüntüler
oluşturuluyordu. Atomik Kuvvet Mikroskobunda ise tünelleme akımının yerini atomik
kuvvet alıyor. Atomik kuvveti
ise manivelanın ucundaki atom
ile yüzeydeki atom arasındaki
kuvvet şeklinde tanımlayabiliriz. Mikroskobun iki modu var:
itici, çekici. Manivela ile yüzey
arasında eğer uzaklık çok fazla ise yüzey manivelayı çeker, bu çekici moddur. Çekici modda iken
manivela ve yüzey arası uzaklık 10-100 Angström
arasıdır, atomik kuvvet değeri ise 10-12 Newtondur. Eğer uzaklık 10 Angströmden az ise, itici
moda geçilir. İtici modda iken manivela yüzeyle
temas halindedir. Atomik kuvvet değeri ise 10-6
ila 10-7 Newton arasındadır, 10-9 bile olabilir.
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Manivelayı bir yay gibi düşünebiliriz, genel
fizik yasalarına göre yay sabiti ne kadar düşükse
yay o kadar hassastır. Mikroskobun hassas olması için kullanılan manivelaların da düşük yay sabitine sahip olması lazımdır. En fazla kullanılan
malzemeler silikon, silikon oksit, silikon nitritdir.
Üretiminde fotolitografik teknikler kullanılır.
İtici modun çekici moda göre avantajları:
- Manivela yüzeye değmediği için yumuşak
alanlarda (biyolojik sübstratlar gibi) kullanılabilir
Çekici modun itici moda
göre avantajları:
- Çözünürlük yüksek. Atomik seviyede görüntüler bu
modda elde edilir.
Bazen de itici ve çekici modun birleşimi bir modda kullanılır: tıklatma modu. Bu modda
ise manivela yüzeye dokunup,
çekilir; bir nevi tıklatma hareket yapar. Bu sayede çekici
moddaki yüzey hasar sorunu
bir nevi çözülmüş olur, hem de
yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilir. Aynen TTM’de
olduğu gibi AKM’de de bir
başka iki mod vardır: sabit yükseklik, sabit kuvvet. İlk modda manivela ile yüzey arası mesafe
sabit tutulur ve kuvvetteki değişim esas alınır,
geri bildirim sistemi vardır. İkinci modda kuvvet
sabit tutulacağı için mesafe değişir, bu mesafe
değişimine göre görüntü oluşturulur, geri bildirim sistemi yoktur.
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Eğilme miktarı nasıl ölçülür?
AKM ilk üretildiğinde manivelanın üstünde
TTM’de kullanılan bir sivri uç kullanılıyordu.
Manivela ile bu sivri uç arasındaki tünelleme akımındaki değişime göre hesaplamalar yapılıyordu.
Bu süreç biraz zordu ve her zaman istikrarlı bir
ölçüm alınamıyabildiği için
artık kullanılmamaktadır.

TTM’ye göre dezavantajları
- Daha yavaştır.
- Resim büyüklüğü maksimum 150 x 150 olabilir. TTM’de ise milimetre uzunluğunda ve genişliğinde resimler elde edilebilir.
- Dikey menzili kısıtlıdır. Çok yüksek yüzeyler taranamaz.
- Çözünürlüğü daha düşüktür.

Günümüzde optik metodlar
kullanılmaktadır.
Bu yöntemde
manivelanın
üstü bir metalle kaplanır
ve ayna haline
getirilir. Daha
sonra lazerden
demetler gönderilir. Yansıyan demetler iki fotodiyottan oluşan bir sisteme çarpar. Eğer manivelanın konumu değişmiş ise bir diyot daha fazla akım üretir,
akımdaki bu değişime göre manivelanın sapma
değeri belirlenir.

TTM’ye göre avantajları
- Görüntüleme kuvvete bağlı olduğundan,
mikroskop hem iletken hem de yalıtkan yüzeylerde kullanılabilir. Oysa TTM’lerde görüntü
akıma bağlı olduğundan, sadece iletken yüzeylerden görüntü alınabiliyordu.
- Sübstratın 3 boyutlu profilini gösterir. TTM
ise 2 boyutlu profiini gösterebilir.
- Daha ucuzdur. (ama o kadar da ucuz değildir)

Uygulama Alanları
- Görüntüleme - Yüzeylerin topografik görüntüleri oluşturulur.
- Hissetme - Bazı malzemelerin ortamda olup
olmadığını anlamaya yardımcı olur.
- Atom yer değiştirmesi - Yüzeydeki atomların
yerleri ile oynanabilir.
- Ölçme - Malzemenin karakteristik bir özelliğini hakkında bilgi toplama.

- Açıkhavada ve sıvı ortamda çalışabilir, TTM
vakumlu ortamda çalışabilir. Bu yüzden biyolojik
sübstratlarda AKM kullanılır.
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CTP nedir?
Cem Özgür KÖSEMEK / Sakarya Üniversitesi Öğrencisi
CTP, cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel mukavemet değerleri arttırılmış doymamış
polyesterden oluşan kompozit bir malzemedir.
CTP; ahşap, beton, metal, cam gibi bir üretim
malzemesi olup, kullanım amacına uygun değişik
özelliklerin kolayca kazandırılabilmesi özelliği ile
diğer üretim malzemelerine göre üstünlük gösterir. Kısaca “camelyaf takviyeli plastik” (CTP),
cam elyafı ile taşıyıcı bir matriks reçinenin birleştirilmesi ile elde edilen kompozit bir malzemedir. CTP üretiminde kullanılan camelyafı,
kum, alumina, kireç taşı, kolemanit, kaolen gibi
geleneksel hammaddeler kullanılarak üretilmektedir.
“CTP” Camelyafı Takviyeli Plastik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan, Türkçe bir kısaltmadır.
Peki nerelerde kullanıyoruz CTP’i ?
İnşaat Sektöründe: Cephe kaplama panelleri,
çatı kaplamaları, izolasyon malzemesi olarak vb.
Elektrik-Elektronik: Elektrik direkleri, kablo
döşemesinde kullanılan kılavuz çubuklar, rüzgar
jeneratörlerinde taşıyıcı direkler ve pervane kanatları vs.
Karayolu Uygulamalarında: Trafik işaret
levhaları, ışık direkleri vs.
Otomotiv/Taşımada: Komple otomobil gövdesi veya parçalarında, kamyon kasalarında, minibüs tavanlarında, amortisör yaylarında, balatalarda, tren vagonlarının gövdesinde, yat ve gemi
sektöründe vs.
Diğer Uygulamalar: Boru, su tankı, altyapı,
köprüler, parklarda kullanılan çöp kutuları, yüzme havuzları, otobüs durakları, büfeler, iletişim
panoları, pazar yerleri ve haller, yaya köprüleri,
köprü korkulukları, iskeleler, şantiye ve afet ba26

rınakları, arıtma tesisleri, yürüme platformları,
stadyum, açık hava tiyatrosu gibi toplu oturma
birimleri, çocuk bahçesi ve parklar, plajlar ve
tatil beldelerinde kullanılan aksesuarlar, telefon
kabinleri.
Ayrıca uçaklarda, F1 arabalarında ve diğer yarış arabalarında…
CTP artık hayatımızın en önemli parçalarından biri.
Peki CTP’nin Avantajları Nelerdir ?
CTP malzemenin tercih edilmesinde en
önemli etken, malzemenin özgün nitelikleridir.
Bu nitelikler kısaca;
Yüksek özgül mukavemet
Mükemmel elastikiyet
Hafiflik
Yüksek korozyon dayanımı
Mükemmel dielektrik nitelikler
Üstün boyutsal stabilite
Tasarım esnekliği
Kalıplama esnekliği (değişik metodlarla üretilebilme esnekliği)
Kolay tamir edilebilirlik
Yüksek kimyasal dayanım
Yüksek ısıl dayanım
Kendinden renklendirilebilme olanağı
Alev geciktirici katkılar ile alev direnci niteliği sağlanması
İstenildiğinde ışık geçirgenlik özelliği sağlanması
Düşük araç-gereç maliyeti
Yüksek amortisman süreleri (teorik olarak
sonsuz ömür)
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Görünmezlik Pelerininden
Tavuskuşunun Kanadına
Şengül KURUÇAY / Selçuk Üniversitesi Öğrencisi

ÖZET

M

erakla doğan bir sorunun bilimde nelere çığır açtığı ve daha da açacağı bilimin ışığında anlatıldı. Bilim insanı
doğada bulunamayan bir malzemeyi nasıl tasarlamış ve bu tasarımda malzemenin hangi özelliklerinin nasıl değiştirildiği, bilim adamlarının
yaptığı araştırmalar sonucu bulunmuştur. Ve bu
malzeme meta malzemedir. Meta malzemenin
kullanım alanları çok geniştir. Optikten anten
tasarımına, mikrodalgadan elektromanyetizmaya
kadar kulanım alanları vardır. Meta malzemenin
bu günkü durumu ve gelecekte bununla neler
yapılacağı aktarılmıştır.

da Londra Imperial College’ dan Prof. Sir John
Pendry teorik olarak bir malzemeyle negatif indek elde edebileceğini öngören bir makale yayınlar. 2001 yılında bu malzemelerin deneysel
olarak varlığı Prof. Schultz ve ekibi tarafından,
bakır tel ve yarık halka rezanatörlerinde; 2003
yılında ilk kez Prof. Dr. Ekmel Özbay ve ekibi
tarafından dielektrik fotonik kristallerde gösterilir ve imal edilir [1].

Anahtar sözcükler: Meta malzeme, negatif kırınım, elektromanyetik geçirgenlik, fotonik kristal, görünmezlik pelerini

Anten kümeleri ve radyo frekans girişimi konusunda yeni çözümler.

Giriş
Meta malzemeler, doğada bulunmayan ama
üretilebilen ve ışık kırılma özellikleri negatif olan
malzemelerdir. Faz hızı, ışık basıncı, Doppler etkisi, Cherenkov radyasyonu gibi bilinen tüm optik özelliklerde bu malzemelerde negatif olarak
ortaya çıkmaktadır.
Doğada negatif özelliklere sahip malzemelerin bulunmasıyla neler yapılacağını merak eden
fizikçi P. Veselago 1968 yılında makale yazar.
Böyle bir malzeme bulunmadığı için otuz yıl
boyunca kimse bir şey yapamamış. 2000 yılın-

Meta malzemeler elektromanyetizma, optik,
fotonik, mikrodalga alanlarında birçok kullanım
alanına sahiptir:

Aşağıdaki alanlarda düşük maliyetli ve yüksek performanslı kalıcı mıknatısların yapılması:
Tanklar ve otomobiller için elektrik motorları.
Daha sessiz ve verimli motorlar.
Yağsız motor ve jeneratörler için kalıcı mıknatıslı yataklar.
Açık Manyetik Rezonans Görüntüleme.
Hard disk sürücüler için daha hızlı motorlar.
Güç uygulamaları için yüksek ısıya ve fiziksel
zorlamaya dayanıklı, yumuşak mıknatıslar.
27
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Güç aktarımı uygulamaları için, hafif, verimli,
doğrultucu meta malzemeler.

Meta malzemelerin önemli bir özelliği ışığın
özelliklerinin negatif çıkmasıdır. Hemen hemen
malzemelerin tümünde optik, su ve cam gibi, dielektrik ( ε ) ve manyetik ( µ ) geçirgenliğinin her
ikisi de pozitif değere sahiptir. Ama birkaç metal
( gümüş ve altın gibi ) görünür dalgaboylarında
negatif ε değerine sahiptir. Meta malzeme µ ve ε
negatif olan elektromağnetik ışınımı geçirmeyen
malzemedir. Negatif efektif elektrik geçirgenlik
ince tel yapıların periyodik sıralanmasıyla elde
edilmekte, negatif efektif manyetik geçirgenlik
elde etmek için yine periyodik olarak sıralanmış
Yarıklı Halka Rezonatörleri (Split Ring Resonator) kullanılmaktadır [2].

Meta malzemelerin başka bir kullanım alanı
nanofotonik uygulamalardır. Bu tür aygıtlar metal ve yalıtkan malzemelerin bir araya geldiği ara
yüzeyde oluşturulan ve nanometre boyutlarına
sahip olan yapılardan oluşmaktadır. Bu yapılarda ışık sadece bu ara yüzeyde yer almakta ve bu
bölgede ışığın dalga boyu havadaki dalga boyundan 20-30 kat daha kısa olabilmektedir. 10 nm
seviyesine inen dalga boylarında moleküler seviyede etkileşim veya görüntü almak mümkündür.
‘Optik-anten’ adı da verilen bu yapılar ile normal
yöntemler ile mümkün olmayan optik görüntüleme çözünürlüklerine erişilmektedir. Bir molekülün optiksel yöntemler ile görüntüsünün alın28

ması yanında bu moleküle optiksel olarak erişim
de sağlandığı için bu yöntemin özellikle optik
temelli hafıza uygulamalarında önemli bir avantaj sağlaması beklenmektedir. Günümüzde bir
DVD’ nin bilgi saklama kapasitesini belirleyen
yazılan ışığın dalga boyudur. Nanoplazmonik
yapılarda bu dalga boyunun 30 kat küçüldüğü
düşünülürse, bu yapıların DVD yazma ve okumada kullanılması DVD’ lerin kapasitesini 1000
kat arttırabilecek ve 100 Terabyte bilginin tek bir
diske yazılması mümkün olacaktır. Bu yaklaşık
olarak 25,000 sinema filminin tek bir DVD’ de
saklanması demektir. .[1]

Negatif kırılma indeksine sahip fotonik kristaller de meta malzemelerin bir başka önemli
alanını oluşturmaktadır. Bir kelebeğin veya tavus
kuşunun kanatlarında yer alan renklerin temel
nedeni bu yapılarda doğal olarak bulunan fotonik kristallerdir. Fotonik kristalleri nanolitografi
yardımı ile yarı iletkenler kullanarak da üretmek
mümkündür. Işığın dalga boyunun onda biri inceliğinde (30-50 nm) olan bu yapılarda oluşturulan düzensizlikleri kullanarak ışık çok küçük bir
alana sıkıştırılabilir. Bu yaklaşım ile dünyanın en
küçük çınlaçları yani ışığı çok küçük bir hacimde
sıkıştırabilen yapılar tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bu yapıların boyutları bir dalga boyu küp hacminin 30’ da biri kadardır. Bu kadar küçük boyutlara inebilen bu yapıları kullanarak dünyanın
en küçük lazerleri yapılmıştır. Boyutları bu kadar
küçülen lazerlerden milyonlarcası aynı malzemede yapılabildiği için bu fotonik kristal lazerler
çok ucuz maliyetlere sahiptir. Nanofotonik kristal temelli bu lazerlerden çıkan fotonlar yine fotonik kristaller vasıtası ile yönlendirilerek ışığın
bir devrenin değişik noktalara ulaşmasını sağlayabilir. Günümüzde 4-5 GHz’ de tıkanma seviyesine gelmiş silikon temelli mikroişlemcilerin en
büyük sorunu transistorlar arasındaki elektronik
iletişimin yavaşlığıdır.
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Boyutları 2 cm’ ye varan bu entegre devrelerde bilginin elektronik olarak bir uçtan diğerine
taşınması çok uzun bir süre almaktadır. Oysa
hepimizin bildiği gibi evrende ışıktan hızlı bir
şey olamaz. Bu durumda bu bilginin optik olarak nanofotonik kristaller vasıtası ile taşınması
günümüzdeki bu sınırlamayı ortadan kaldıracak
ve bilgisayarların yüzlerce kez daha hızlı çalışmasına olanak tanıyacaktır. Benzer şekilde günümüzde internetin hızını belirleyen temel olarak
elektronik devrelerdir. Bu elektronik devrelerin
optik devreler ile değişimi sayesinde bilgi iletme
hızında yüzlerce katlık bir hızlanma olacaktır.
Bu optik entegre devreleri oluşturan lazer, modülatör ve detektörlerin yapımında, ve ışığın bu
devre içersinde yönlendirilmesinde nanofotonik
kristaller önemli avantajlar sağlamakta ve bu tür
devrelerin boyutlarının çok küçülmesini sağlamaktadır [1].

Araştırmacıların son çalışmaları, savaş sanayide radar, uydu ve uzaktan algılama sistemlerinde
çok daha ileri teknolojilerin geliştirilmeleri aşamasında kullanılabilecek.

Görünmez, bir maddeyi yok etmek değil,
maddenin optik olarak gözükmemesidir. Optik
olarak görünmezlik radara yakalanmamaktır. Bu
da yansıyan ışığın sıfıra inmesi demektir. Buradaki sorun cismin arka taraftaki insan tarafından fark edilmesidir. Görünmezlik siyah olarak
tanımladığında, siyah bir şeyi beyaz ortama koyulduğunda açık bir şekilde gözükmesi muhtemeldir. Görünmezlik gölgesi olmayan demektir.
Cisme ışık tutulduğu zaman ışık ya etrafını dolanır ya da malzemenin içersinden de kırılarak yoluna devam eder. Yani gelen ışığın cismin arkasında yeniden görülmesidir. Maddenin etrafına
koyulan kalkan ile ışık madde etrafında dolanıp
gider. Bu da meta malzemenin muhteşem özellikleri ile sağlanır [3].
Sonuç
Meta malzeme kullanımının hayata geçirildiği alan anten yapımındadır. Bir cep telefonunu
düşündüğümüz zaman, antenin büyüklüğünü
pozitif optik kullanarak belli bir düzeyin altına
indirebilmek mümkün değil. Meta malzeme kullanarak 30 kat daha küçültebiliyorsunuz. Ama bu
cep telefonu olmasa da uyduda kullanılır [3].

Kaynaklar
[1] Özbay Ekmel, “Metamalzemeler”, Malzeme Teknolojileri
E-Dergi, S:01 (Nisan 2007)
[2] Veselago, V. G. (1968). “The electrodynamics of substances with simultaneously negative values of [permittivity] and
[permeability]”, http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_index_metamaterials
[3] “Ekmel Özbay ile Metamalzemeler ve Nanoteknoloji Üzerine”,Teknoloji 101 Bilkent IEEE Öğrenci Kolu
E-Dergisi
[4] Resim 1,“D. R. Smith and S. Schultz”, UCSD
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Korozyon ve Çeşitleri
ÖZET

Adem HÜMMETOĞLU - Büşra TÜRKCAN
Selçuk Üniversitesi Öğrencileri

K

orozyon, malzemenin bulunduğu ortamın
kimyasal saldırısı sonucu bozulması olarak tanımlanabilir. Metallerdeki korozyonun çoğunda, metaller oluşan elektrokimyasal hücrelerin saldırısına uğrar. Denge koşulları
incelenerek, saf metalin standart sulu ortamdaki
korozyonu, metalin standart elektrot potansiyeli ile ilişkilendirilebilir. Fakat, yenen sistemler
dengede olmadığından, korozyon tepkimelerinin
kinetiği de incelenmelidir. Korozyon hızlarını
etkileyen kinetik etmenlere bazı örnekler, korozyon tepkimelerinin kutuplanması ve metal üzerinde dingin bir filmin oluşmasıdır. Birçok korozyon türü vardır. Bu bölümde incelenen önemli
korozyon türlerinden bazıları üniform ( homojen
dağılımlı ) korozyon, çukur korozyonu, galvanik
korozyon, çatlak ( aralık ) korozyon, seçici ( seçimli ) korozyon, tane sınırları korozyonu ( kristaller
arası korozyon ), gerilimli korozyon ve erozyonlu
korozyondur. Korozyon farklı yöntemlerle denetim altına alınabilir veya önlenebilir. Korozyonu
önlemek için, öncelikle, bulunan ortamda korozyona dirençli malzeme kullanılmalıdır. Birçok
durumda, korozyon metalik, inorganik veya organik kaplamalarla önlenebilir. Cihazın mühendislik tasarımını doğru bir biçimde gerçekleştirmek
de birçok durum için çok önemli olabilir. Bazı
özel durumlarda, korozyon katodik veya anodik
koruma sistemleriyle denetlenebilir.

1.KOROZYON
1.1 Giriş
Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmeleri
olayıdır. Metallerin büyük bir kısmı su ve atmos30

fer etkisine dayanıklı olmayıp normal koşullar altında bile korozyona uğrayabilir [1] . Ancak yeni
bulgular metal olmayan malzemelerinde çevresel koşullardan benzer biçimde etkilendiklerini
ortaya koymaktadır [2] . Amerika Birleşik Devletlerinde yıllık korozyon kaybı, BCL raporunda
82 milyar dolar (gayri safi milli hasılanın % 4,9’u),
NSB raporunda ise 70 milyar $ (gayri safi milli
hasılanın % 4.2’si) olarak bulunmuştur. Her iki
çalışmada da hata payı % 30 olarak verilmiştir.
Korozyon kayıplarının yaklaşık %15 - 45’lik bir
bölümünün önlenebilir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Ülkemizde korozyon kayıplarını belirlemek üzere yapılmış olan benzer bir
çalışmada yıllık korozyon kayıplarının gayri safi
milli hasılanın % 4,5 - 5,0’i arasında olduğu ve
bunun yaklaşık üçte birinin önlenebilir nitelikte
olduğu bulunmuştur [3] . Dolayısıyla, korozyon,
mühendislik açısından bozucu bir süreçtir ve büyük ekonomik kayıpların nedenidir, bu nedenle
korozyonun denetimi ve önlenmesi sanayide çalışan mühendisi yakından ilgilendirmektedir [4] .
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1.2 KOROZYONUN BAŞLICA
ÇEŞİTLERİ
Üniform ( Homojen Dağılımlı ) Korozyon
Metal yüzeyinin her noktasında aynı hızla yürüyen korozyon çeşididir. Normal olarak korozyon olayının bu şekilde yürümesi beklenir [1] .
En yaygın korozyon türüdür. Homojen dağılımlı
korozyonun yol açtığı metal kaybı diğer korozyon
türlerine oranla çok yüksektir. Buna karşın en az
korkulan korozyon türü olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü homojen dağılımlı korozyonun hızı
basit laboratuar deneyleri ile saptanabilir [2] .
Çukur Korozyonu
Metal yüzeyinin bazı noktalarında çukur oluşturarak meydana gelen korozyon türüdür. Bu tip
korozyon olayında anot ve katot bölgeleri birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Anot, yüzeyin
herhangi bir noktasında açılan çukurun içindeki
dar bir bölge, katot ise çukurun çevresindeki çok
geniş bir alandır. Korozyon sonucu çukur gittikçe büyüyerek metalin o noktadan kısa sürede delinmesine neden olur. Bu nedenle çukur korozyonu çok tehlikeli bir korozyon türü olarak kabul
edilir [1] . Çukurcukların çapı, derinliği ve sıklığı
malzeme ve ortama bağlı olarak değişir. Toplam
metal kaybı homojen dağılımlı korozyonun aksine çok düşüktür [2] .
Galvanik Korozyon
Birbirleri ile temas halinde olan farklı türden
metal ve alaşımların aynı ortama terk edilmesi
halinde karşılaştığımız korozyon olayıdır. Bu tür
galvanik eşlemeler çoğunlukla isteğimiz dışında
ve bir tasarım veya imalat gereksinimi olarak karşımıza çıkarlar. Örneğin; otomobil motorunun

soğutma sisteminde farklı türden malzemeler soğutucu ortamla temas halindedirler [2] . Galvanik
bir hücrede korozyon hızı, yürütücü kuvvet olan
anot ve katot arasındaki potansiyel farka bağlıdır.
Ancak bu fark, polarizasyon nedeniyle zamanla
azalır. Polarizasyon genellikle katot bölgesinde görülür. Galvanik korozyonun hızına, çevre
elektroliti iletkenliği ve katot/anot yüzey alanı
oranı da etkilidir [1] .
Galvanik Korozyon
Çatlak ( Aralık ) Korozyonu
Korozyon olayının belirli dar bölgeler üzerinde yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan bozunma
türlerinden biri de aralık korozyonudur. Çukurcukların oluştuğu yerlerin, büyüme doğrultusunun ve dağılımlarının malzemenin iç yapısı ile
ilgili olduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık
aralık korozyonu makine parçalarının montajında kesinlikle yok edilemeyen dar bölgeler ve aralıklar içinde başlar [2] . Çatlak korozyonu yalnız
metal yüzeyinde bulunan bir çatlakta değil, metal olmayan bir malzeme ile metal yüzey arasında
da meydana gelebilir. Örneğin; boruların izole
flanş ile birbirine bağlandığı noktalarda, flanş ile
çelik arasında çatlak korozyonu oluşabilir. Metal
yüzeyinde aralığın olduğu bölgeler anot, çatlağın
çevresindeki bölgeler ise katot olur. Korozyonun
en etkili olduğu yer, çatlağın katot bölgesine yakın olduğu ağız kısmıdır [1] .
Seçici ( Seçimli ) Korozyon
Bir alaşım içinde bulunan elementlerden birinin korozyona uğrayarak uzaklaşması sonucu
oluşan korozyon olayıdır. Bu tip korozyona en iyi
örnek, pirinç alaşımı içinde bulunan çinkonun
bakırdan önce korozyona uğramasıdır. Bu seçimli korozyona özel olarak dezinsifikasyon adı verilir [1] . Korozyonun etkili olduğu bölgelerde çekme dayancının sıfıra indiği kabul edilebilir. Bu
nedenle korozyona uğrayan parçalarda saptanan
dayanç kaybı korozyondan etkilenen kesit alanının doğrudan bir göstergesi olarak önem taşır.
Büyük ölçüde direnç kaybına karşın korozyona
uğrayan parçaların dış görünümde renk değişimi
dışında hiçbir farklılık görünmeyebilir [2] .
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Tane Sınırları Korozyonu
(Kristaller Arası Korozyon )
Bir metalin kristal yapısında tanelerin sınır
çizgisi boyunca meydana gelen korozyon tipidir.
Eritilmiş bir metalin katılaşması veya katı halde
bulunan bir metalin herhangi bir ısıl işleme tabi
tutulması sırasında metal atomu kristallerinin
sınır bölgelerinde korozyon açısından zayıf bazı
bozukluklar meydana gelebilir. Metal korozif bir
ortam içine girdiğinde bu bölgelerde taneler arası korozyon olayı kendini gösterir. En tipik örneği, paslanmaz çeliklerde görülür. Bu tip korozyona daha çok kaynak yapılan bölgelerde rastlanır.
Buna kaynak çürümesi denir [1] . Bu tip korozyonun en belirgin özelliği çok küçük ağırlık kaybına
karşın, korozyon hızının tane sınırları yakınında
çok yüksek değerlere ulaşabilmesidir. Bu koşul,
parçaların kısa sürede tüm kesit alanı boyunca
bozunmalarına yol açar [2] .

Tane Sınırları Korozyonu ve Mikroyapısı

Gerilimli Korozyon

Korozif ortamda bulunan bir metal aynı zamanda statik bir gerilim altında ise metalin çatlayarak kırılması çabuklaşır. Metal yüzeyinde
bulunan herhangi bir çukur veya çatlak, gerilim
altında duyarlı hale gelerek korozyonun başlaması için uygun bir ortam yaratır. Bu tip korozyona
saf metallerden çok alaşımlar duyarlıdır. Burada
söz konusu gerilme yalnızca çekme gerilmesidir.
Basınç gerilmesinin korozyona arttırıcı bir etkisi
yoktur [1] . Gerilimli korozyonun en önemli özelliği kimyasal ve mekanik etkilerin birbirlerine
destekler nitelikte olmasıdır. Bu nedenle aynı
zamana rastlamayan korozif ve mekanik etkilerin
toplamı gerilimli korozyon olarak nitelenemez.
Bu korozyonun oluşabilmesi için; duyarlı bir
malzemeye, etken bir ortama, çekme gerilimine
ve zamana ihtiyaç vardır [2] .
Erozyonlu Korozyon
Korozif çözeltilerin metal yüzeyinde hızla akması halinde, korozyon olayı yanında erozyon da
meydana gelir. Bu durum korozyon hızının da
artmasına neden olur. Bunun nedeni, oluşan korozyon ürünlerinin akışkan tarafından sürüklenerek götürülmesidir. Bu korozyon olayına etkiyen
en önemli faktör, akışkanın akış hızıdır. Akış hızı
arttıkça erozyon etkisi de artar. Akışkan içinde
katı partikül bulunması, olayın şiddetini arttırır.
Korozyon sonucu oluşan küçük bir oyuk türbülans etkisiyle erozyonlu korozyon olayının başlamasına neden olur [1] .
Erozyonlu Korozyon Oluşum Şeması

Gerilimli Korozyon Örneği
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Ya Sürtünme Olmasay dı?
Okan GENÇOĞLU / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencisi

H

ep enerji kaybı olarak görülen sürtünme olmasaydı? Bütün mekanik işlerinizi
%100 verim ile gerçekleştirebileceğinizi
düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Neden mi? Buyurun birlikte bakalım.

Öncelikle sürtünme nedir, sürtünme kuvveti
nedir onu tanımlayalım.
Sürtünme Nedir?
Sürtünme, yüzeyler arasında pürüzlerin birbirleriyle olan etkileşimleri sonucu ortaya çıkan
fiziksel bir niceliktir. Skaler bir nicelik olmakla
birlikte, yönü vardır. Fakat siz ne iş yapıyorsanız mutlaka zıt yöndedir. Bu yüzden hep negatif
değer alır ve enerji kayıplarına sebep olur. İstenmeyen bir durum olarak görülür. Fakat...
Arabaların hareket
etmesini ve durmasını,
hatta sizin dahi yürümenize olanak sağlayan
nicelik
sürtünmedir.
Birimi ve boyutu yoktur. Fizikte “k” sabiti ile
ifade edilir. 1 ile 0 arasında değer alır. [Sürtünme kuvveti = Yüzeye uygulanan kuvvet (mg) x Sürtünme sabiti (k) ]
Sürtünme kuvveti, birbiriyle etkileşim içinde
olan yüzeylerin cinsine bağlıdır. Hareket başlatamaz.
Yer ile temas halindeki bir araç kendi motorunun gücüyle en fazla, yeryüzünde yer çekimi ivmesinin (g=9.81 m/s^2) sürtünme katsayısı ile
çarpılması sonucu elde edilen ivme kadar ivmelenebilir. Sürtünme katsayısının en büyük değeri
1 olduğundan bir aracın maksimum ivmesi yer

çekimi ivmesi kadar olabilir. Bu da g=a=9.81 m/
s^2 dir
Eğer aracınızı yere daha fazla yapıştıracak bir
kuvvet yoksa bu eşitlik geçerlidir. (Fazladan sürtünme gereken zamanlarda manyetik kuvvetlerle
veya aerodinamik etkiyle bu iş yapılmaktadır.)
Yani sizin altınızda Bugatti Veyron dahi olsa,
maksimum ivmeniz 9.81 m/s^2 yi geçemez ki
zaten, Bugatti Veyron’un 0–100 km arasını 2.83
saniyede gitmesini göz önünde bulundurursak,
elde edilebilecek en yüksek ivme ile hareket ettiğini görürüz.
Peki ya sürtünme olmasaydı?
Hiç bowling oynadınız mı? Bowlingte
faul çizgisinden ileriye
geçmek yasaktır. Zaten
isteseniz de yürüyemezsiniz orada. Ahşap
olarak gördüğünüz o
zeminin sadece altı ahşaptır. Üzerinde 1mm
den ince oldukça pürüzsüz (sürtünmesi çok
düşük) bir kaplama vardır. Cilalı gibi görünmesinin sebebi de budur.
Hatta yeterince hızlı attığınız bowling topunuz
sürüklenme hareketi yapacaktır. Yuvarlanmaz.
Çünkü yüzey o kadar pürüzsüzdür ki, yuvarlanabilmesi için gereken sürtünmeye ulaşamaz.
Sürtünme olmasaydı, lastik ile yol arasında bir
yol tutuşu olmayacağından Veyronun gaz pedalına sonuna kadar bassanız dahi, çekiş lastikleriniz
sadece patinaj yapacaktır. Sürtünme olmadığında aracınızın ivmesini hesaplayalım.
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Maksimum ivme hesabı;
M aracın kütlesi, a aracın ivmesi, g yer çekimi
ivmesi, k sürtünme katsayısı.
Mxgxk=Mxa
Kütle önemsizdir, taraf tarafa gider. Elde kalan denklem g x k = a dır.
g=9.81, k = 0 alırsak, (sürtünme olmadığını
varsayıp k yı 0 alıyoruz.)
a = 0 gelecektir. Yani aracınız dışarıdan başka
bir kuvvete maruz kalmadıkça, kendi motorunun
gücü ile ivmelenemez.
Benzer durum hız kazanmış bir aracın durması veya yavaşlaması halinde de ortaya çıkar. Zaten
yağmurlu havalarda ıslak zemin üzerinde araçların daha zor durmasının sebebi de sürtünme
katsayısının düşmesidir. Aynı olayı, buz tutmuş
zeminde yürüdüğünüzü düşünürseniz yine fark
edeceksiniz. Siz istediğiniz kadar gitmek için çabalayın, harcadığınız enerji size öteleme hareketi
yerine patinaj yaptırır.

hareketi eksantrik miline tam olarak aktarılamaz,
manifold zamanlamasında sıkıntı yaratacaktır.
Yani tüm kayış ve kasnaklarda tam istenen sürtünme oranı yakalanmalı. Aksi takdirde işiniz aksayacaktır.
Şimdi de frenleme mekanizmalarında sürtünme etkisine bakalım.
Bir açısal hıza sahip tekerleği yavaşlatmak için
sürtünmeye ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat buradaki sorunda, güvenli frenleme
ve tamamen durabilmedir. Frenlerinizin ürettiği
fren kuvveti aracınızın kütlesine bölündüğünde
aracınızın yavaşlama (fren) ivmesini bulursunuz.
Eğer aracınızın yavaşlama ivmesi, yerle arasındaki sürtünme katsayısı ile yer çekimi ivmesinin
çarpımından büyük olursa -tekerleğinizin dönmek için sürtünmeye ihtiyacı olduğunu da unutmayalım- bu kez tekerleriniz dönmeyi bırakıp
kayma hareketi yapacaktır. Kayma durumunda
ise, statik sürtünme katsayısı yaklaşık %30 bir
azalma gösterecektir. Kaymaya başladığınız anda
kinetik sürtünme ile yavaşlamaktasınızdır. Bu da
normal seyir halindeyken maruz kaldığınız statik sürtünmeden az olduğundan fren mesafeniz
uzayacaktır. Mühendisler bu sorunu ABS (AntiBlockier System) ile çözmüşlerdir.
ABS (Anti-Blockier System) Nedir?

Ayrıca, araçlarınızda bulunan vantilatör kayışını hepiniz bilmektesiniz. O prensipte çalışan
tüm kayışlı ve kasnaklı mekanizmalarda sürtünme sayesinde dönebilmektedir. Hiç trigger seti
değiştirdiniz mi bilmem fakat trigger kayışı sıkılırken 1–1,5 cm esneme payı bırakılır. Bunun
sebebi, çok sıkarsanız kayış üzerindeki gerilim
artmakla beraber, yatağına fazlasıyla baskı uygular ve krank milinin dönme momentinin büyük
kısmını yer. Çok olmasa da çekişte güçten kayıp
yaratır. Zaten kendi de o gerilime dayanamaz
boyun verir ve kopar. Az sıkarsanız ise “sıyırır”.
Kayış sıyırması sonucu kranktan gelen dönme
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ABS, tekerleklerin her birinde açısal hız ve
ivme takibi yapan sensörlerin ölçümledikleri bu
değerleri elektronik bir işlemciye göndermesi ve
işlemci tarafından yorumlanması sonucu, işlemcinin tekerlerin dönebilecekleri kadar bir ivme
payı ve sürtünme bırakmasıyla çalışan bir sistemdir.
Sadece gerektiği kadar fren ivmesi oluşturmanızı sağlar ve aracınızın kaymadan, kontrolünüzden çıkmadan güvenle durmasına yardımcı olur.
Halk arasında yaygın olarak bilinen ‘ABS fren
mesafesini uzatıyor’ söylemleri asılsızdır. Aksine, statik sürtünmeyi sonuna kadar kullanmanızı
sağlar ve kaymadan durmanız, daha çabuk durmanız demektir.
Sürtünme sandığınız kadar kötü bir şey değilmiş öyle değil mi?
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Tungsten Metali ve Üretim Prosesi
Kürşat DURMAZ / Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi
1-Giriş

V

olfram beyazımsı gri renkli, eşsiz özelliklere sahip bir metaldir. Atom numarası
74, atom ağırlığı 184, yoğunluğu 19.3 gr/
cm3’tür. 3410 0C ile en yüksek erime noktasına
sahip bir elementtir. Aynı zamanda paslanmaya
çok dayanıklı olan volfram 1650 0C’nin üstünde
en fazla gerilme direnci olan metaldir.
Doğada 20’den fazla volfram minerali bilinse de, ekonomik olarak işletilebilenminerellar
şelit (CaW04) ve volframittir [(Fe, Mn)W04].
Yerkabuğu ortalaması 1-1.3 ppm olan volfram en fazla granitler içinde bulunur
(ortalama 1.5 ppm). Volfram taşıyan ana oluşumlar metamorfik kayaçlardır. Pek çok yatakta
volframa bakır, kalay, bizmut, antimuan ve molibden mineralleri de eşlik eder.
2-Kullanım Alanları
Dünyada yılda 45.000 ton tungsten askeri hizmetler dışındaki amaçlar için kullanılmaktadır.
Kullanılan büyük miktara karşılık tungsten stratejik önemini sürdürmektedir.
Volframın çok geniş ticari, endüstriyel ve
askeri uygulama alanları vardır. Saf volfram vakumda ve asal gazlar içinde 2400 0C’ye kadar dayanıklılığını korur ve bu nedenle de elektrik ampüllerinde, elektrik bağlantı yerlerinde ve x- ışını
tüplerinde kullanılır. Volfram alaşımları ( Cr, Ni,
V, Co, Mo ile yapılan alaşımları) yüksek devirli
kesme aletleri, valf, yay, buji üretiminde, metalik
volfram ise galvanometre, teleskop, yay, jilet, piyano teli, metal aynası, ısıtma elemanı, termostat
yapımında kullanılır. Volfram bileşikleri ise teksir ve baskı boyaları, cila, cam, mürekkep, makina yağları üretiminde kullanılır.

Volframın en geniş kullanımlarından biri de
tungsten karbit şeklindedir. Bu şekliyle yüksek
ısıda (1000-15000C) sertliğini ve aşınma direncini koruduğu için metal işlerinde, madencilik
ve yapı endüstrisinde kullanılır. Aynı zamanda
askeri malzeme, ısı oluğu, radyasyon kalkanı,
ağırlık ve karşı ağırlıkların üretiminde, çelik aksamların ve aşınmaya dayanıklı parça ve kaplama
malzemelerinin yapımında da kullanılır. Benzersiz fiziksel özellikleri ile uzay endüstrisinde,gaz
türbini ve dizel motor üretimi ile yüzey işleme
endüstrisinde giderek daha fazla kullanılan bir
maddedir. Örneğin renkli cam üretiminde, xışını ve televizyon lambalarında, petrol ürünleri endüstrisinde, kimya endüstrisinde, tekstil
endüstrisinde volfram veya bileşikleri kullanılmaktadır. Uçak endüstrisinde de volframın
önemli bir yeri vardır.
3-Dünya Rezervi
Dünya toplam volfram rezervi 3.300.000
ton olarak tahmin edilmektedir. Bunun
2.042.000 tonu işletilebilir rezerv olarak kabul edilmektedir. Kaynakların % 27,5’i gelişmiş
ülkelerde, % 15,2’si gelişmekte olan ülkelerde, %
57,3’ü ise Çin ve Rusya’da bulunmaktadır Buna
Kanada, Kuzey Kore ve A.B.D.’de eklenirse
toplam dünya rezervinin % 80,5’inin 5 ülkede
toplandığı görülmektedir.
Bilinen rezervler 57 yıl yetecek düzeydedir.
3.1-Türkiye’de Durum
Ülkemizde volfram minerali ilk kez 1945 yılında Söğüt-Dudaş antimuan yatağında bulunmuştur. Volfram madenciliği ise 1964’lerde başlamış olup, ilk volfram üretimi 1967 yılında Rasih
ve İhsan Ltd. Şti. Tarafından Niğde’deki Sb-WHg yatağından yapılmıştır.
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Başlıca volfram cevherleşmeleri Bilecik (Söğüt-Dudaş), Bursa (Uludağ-Kozbudaklar), Çanakkale (Yenice-Çakıroba-Hamdibey), Elazığ
(Kebandere-Soğanlıköy-Nallıziyaret), Kırklareli
(Demirköy), Ankara (Keskin-Çelebi), Niğde (Gümüşler), ve Yozgat (Akdağmadeni) yörelerindedir.
Türkiye volfram rezervleri tablo2 de verilmiştir.
Ülkemiz volfram rezervi 67,638 ton olup,
dünya toplam rezervinin yaklaşık % 2’sine karşılık gelir. Bunların içinde Bursa-Uludağ volfram
yatağı ülkemizin en büyük yatağı olup, toplam re36

zervlerin % 98’ini oluşturur. Etibank’ın 1997’de
kurduğu tesiste deneme çalışmalarına başlanmış
ve 28.03.1989 tarihine kadar üretim faaliyetleri
sürmüştür. Tesiste en son 1988 yılında kapalı
ocaktan üretilen 89,829 ton tüvenan cevher zenginleştirilerek 352 ton II. kalite (% 40 WO3)
şelit konsantresi elde edilmiştir. Çeşitli hammadde ve teknolojik sorunlar ile öngörülen yatırımların yapılamaması ve dünya pazarlarındaki
gelişmeler sonucu, işletme faaliyetleri rekabet
edebilirliğini kaybettiği gerekçesiyle durdurulmuştur. Halen ülkemizde volfram madenciliği
yapılmamaktadır. Bu nedenle de konsantre üretimi söz konusu değildir.

DOSYA

Metalurji
Genç

Şekil1: Dünya Tungsten Rezervleri
4-Tungsten’in Cevher Hazırlaması
Volfram cevherlerinin kalitesi yararlı ve zararlı bileşenlerin tenörlerine, cevher yapısına
ve tane büyüklüğüne bağlıdır. Ancak molibden,
kalay,antimuan,fosfor, arsen, kükürt, bakır, bizmut gibi zararlı bileşenler volfram konsantresi
eldesi sırasında çeşitli şekilde ayıklanabilmekte
ve çoğu belli bir tenörden sonra yararlı metaller
olmaktadır. Ancak bu bileşenler konsantrede bulunmamalıdır. Bu durumda volfram cevherlerinin kalitesinin en büyük faktörü W03 (%79.3 W
içerikli ) cinsinden volfram tenörüdür. Đşletilen
mono metalli volfram cevherlerinin çoğunluğunda endüstriyel asgari tenör % 0.3 ile % 0.5 W03
arasında değişmektedir.
Tungsten’in yüksek yoğunluğundan dolayı
dünyanın bir çok tungsten cevherleri gravite
yolu ile zenginleştirilmektedir.Bununla beraber
şelit cevherinin flotasyon yolu ile zenginleştirilmesi büyük gelişme göstermektedir.
Gravite Yönteminin iyi sonuç vermesi için
serbestleşmenin iri boyutta oluşması gerekir.
Kural olarak mineralizasyon ne kadar ince ise,

zenginleştirme de o kadar zor ve elde edilen
ürün de o derece fakir olmaktadır.
Şelit ve Wolframit oldukça kırılgandırlar. Madencilik, kırma ve öğütme prosesleri sırasında bu
özellik dikkate alnımazsa zenginleştirme sırasında zorluklar meydana gelecektir.
Gravite yönteminde en önemli zorluk ince
malzemenin değerlendirilmesi olmaktadır. Ağır
mayi siklonları, jigler, tablalar ve Reichert konilerinde 200 meş’in üzerindeki malzeme randımanlı şekilde zenginleştirilebilmektedir. Şelit’te
ince malzemenin flotasyonu alternatif olarak geliştirilmiştir. Ancak wolframit için sorun çözülmüş değildir.
Cevherde pirit ve yoğunluğu Tungsten minerallerine yakın diğer minerallerin, örneğin
garnet’in olması işi iyice zorlaştırmaktadır. Burada bütün ağır minerallerin konsantre edilmesi,
sonunda flotasyona tabi tutularak piritin yuzdürülmesi ve daha sonra da şelit ve wolframitin
flotasyon yoluyla veya düşük kapasiteli şlam
masaları ile zenginleştirilmesi yönünde gelişme
vardır (Şekil.2).
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Şekil2: Dünya Tungsten Rezervleri
Bununla beraber mineralizasyon’un karmaşık
olması nedeniyle bazıcevherler yeterince zenginleştirilememektedir. Bu aşamada da düşük tenörlü konsantrenin sentetik şelit veya APT tesislerine gönderilerek zenginleştirilmesi mümkün
olmaktadır.

Ayrı merkezlerde (Madencilik ve cevher hazırlama; Extraktif metalürji konversiyonu; Metal karbid ve ferro üretimi; ve fabrikasyon ürün) ayrı
ayrı ürün elde edilmesi yöntemi terkedilmektedir. Eski yöntemin yerini «dikey entegrasyon»
yöntemi almaktadır (Şekil. 3).

Üretilen konsantrenin ticari değerini tam
olarak bulabilmesi için %65-70WO3 ihtiva eder
seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber randımanın tenörden daha önemli olduğu
durumlarda %10 - 30’luk konsantreler üretilerek sentetik şelit ve APT tesislerine gönderilmektedir.

Minerolojik nedenlerle cevher hazırlaması
zor cevherlerden, %5 -40 W03 tenörlü konsantre
üretilmesi halinde, konversiyon için en iyi yöntem kimyasal extraksiyon teknolojisi olmaktadır.
Artık maden işletmeleri elde ettikleri konsantreleri için konvertisaj tesisleri kurarak sentetik
şelit, APT, metal, karbid ve sert metal elde
edilebilmektedirler. Hangi aşamada durulması
gerektiği teknolojik olmaktan çok pazarlama ile
ilgili bir sorundur.

Halen dünyada işletilen en düşük cevher tenörü % 0,2 W03 olmaktadır. Bununla beraber
yeni bulunan ve yüksek rezervli yataklarda tenor
daha da düşük değerlere inebilmektedir. Bu tür
yatakların değerlendirilmesi için düşük maliyetli
ön konsantrasyon tesislerinin, ağır sıvı gibi, kurulması gerekmektedir.
5-Tungstenin Üretime Hazırlanması (Metalurjik İşlemler)
Değerlendirilmeden kastedilen, konsantrelerin fiziksel,kimyasal veya metalürjik
yöntemlerle ara veya son ürüne dönüştürülmesidir, üretilen tungsten’in %65’i kimyasal
yoldan değerlendirilmektedir.
Son 20 yılda tungsten endüstrisinde temel
değişiklikler olmuştur ve hala devam etmektedir.
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Yüksek tenörlü şelit konsantresi wolframli çelik yapımında direkt kullanılabilmekte, ayrıca
konsantrenin direkt karbürizasyonu da
endüstriyel
uygulama
haline g e l m i ş
bulunmaktadır. Bu kısa ve ucuz uygulamaların
yanında daha yüksek kaliteyi tutturabilmek için
pahalı yöntemler de gelişmektedir
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5.1-Kimyasal İşlem
Pahalı kimyasal
yöntemlerle önce konsantre bir ön işleme tabi tutularak temizlenmektedir (Şekil. 5).
Temizlenen konsantre alkali veya asidik
ortamlarda,bazen basınç altında dekompoze edilmektedir.
Şelit prosesinde, yüksek kaliteli konsantre
veya sentetik şelit HCl ile muamele edilerek
dekompoze edilir. APT elde edilmesinde en kısa
yoldur.
Düşük tenörlü şelit konsantreleri
için
kimyasal yöntem «soda otaklav liç» prosesidir.
Bu proses genellikle solvent extraksiyon ile beraber uygulanmamaktadır.
Wolframit prosesinde (Şekil. 6) basınç altında
veya basınçsız «Kostik liç» bilinen en eski yöntemdir. Elde edilen sodyum solüyonu,kimyasal
maddeler elde etmede veya asid dekompozisyo40

nundan sonra tungstik asit elde edilmesinde
kullanılır. APT eldesi için ise en iyi yöntem solvent - ekstraksiyonudur.
Düşük tenörlü volframit
konsantreleri
için «Soda
otaklav liç> başarı ile uygulanmaktadır.
5.2-APT
Tungsten kimyasında APT en önemli yere
sahiptir. Şekil 7’de APT’den elde edilen ürünler
görülmektedir. APT üretimi nedeniyle değer artışı % 15 - 20 olmaktadır.
5.3-Metal Tungsten
APT’den başlayarak gerek «metal tozu» ve
gerekse «karbid tozu» eldesi için oksit hazırlama,
metale redükte etme ve karbid’e dönüştürme gerekmektedir.
Ortam atmosferine bağlı olarak APT’den sarı
oksit mavi oksit veya kahverengi oksit elde edilmektedir.
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5.4-Tungsten Karbid
Tungsten karbid tungsten metali ile
karbonun direkt muamelesinden elde
edilir. Elde edilen ürün son derece
ince yapıda olup, sertliği H.V.2000’e
ulaşmaktadır.
Metal kesme bıçakları yapımında,
madencilik tij ve uçları ve petrol-maden aramalarında sert metal geniş uygulama bulmuştur.
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KÜLTÜR MANTARI
Ezgi TATLI - Hazal AMAÇ / Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri

LAZZARO, DIŞARI ÇIK
Andrea G. Pinketts
Yeraltı edebiyatı
Ayrıntı Yayınları
Son dönemde okuduğum, bitmesini istemediğim
kitaplardan
birisi
“Lazzaro,
Dışarı
Çık”. Ayrıntı yayınları
gayet kapsamlı bir
yeraltı
edebiyatı
serisi
oluşturuyor.
Yeraltı
edebiyatını
okumaya da yeni
başladım diyebilirim,
mecmuaları saymazsak. Neden kitabın
adı “Lazzaro, dışarı
çık”
anlayamadım
hala. Kitabın sadece
iki ya da üç yerinde
böyle bir söz geçiyor. Öte yandan Lazzaro zaten
romanın kahramanı.
Lazzaro tatil yapmak için geldiği bir dağ
kasabasında, geçmişte işlenmiş bir çocuk cinayetinin peşine düşer. Sakat bir işle uğraşmasına
rağmen başına (bizim için) eğlenceli olaylar gelir. Lazzaro’yu biraz tanıtayım: kendisi ziyadesiyle çapkın, hatta kıskandıracak derecede çapkın.
Öte yandan kitabın arkasındaki açıklamadan da
şunu alalım: “(Yazar ile) aralarındaki en önemli
fark Lazzaro’nun çocukluğunu yaşayamamış ve
belki de yaşlanmayacak olması.
Kitabın
arkasındaki
başlangıcıyla bitireyim:

tanıtım

metninin

“Belki de haklıydım: Bellamonte bir Nuh gemisine dönüşmüştü ama kötülüğün yaşadığı bir
gemiydi. Çocuk katilinden esrarkeşe varana kadar, ‘yabancılara’ karşı nefret duyan sarışından
bana nefret duyan güvenlik görevlilerine kadar.
Bellamonte yüzeyde aynı görüntüyü korumuştu
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fakat yeraltında değişmişti. Yeraltında büyük
şehirlerin çirkinlikleri kök salmıştı. Geniş alanlara dağıldıkları için büyük şehirlerde kabul
edilen bu çirkinlikler, Bellamonte’nin kısıtlı
coğrafyasından dolayı kocaman görünüyordu.”

KÜRK MANTOLU
MADONNA
Sabahattin Ali
Roman
Yapı Kredi Yayınları 163 sf.
Sabahattin Ali’nin 1943 yılında yazdığı romanı.
“Her gün, daima
öğleden sonra oraya
gidiyor, koridorlardaki
resimlere bakıyormuş
gibi ağır ağır, fakat
büyük bir sabırsızlıkla
asıl hedefine varmak
isteyen
adımlarımı
zorla zapt ederek
geziniyor;
rastgele
gözüme çarpmış gibi
önünde
durduğum
‘Kürk
Mantolu
Madonna’yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya
kadar orada bekliyordum.”
Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca.
Kollarıyla bizi sarar. Sorgulanmadan peşlerinden
gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz.
Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali, bu kitabında
güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. Düzenin
sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın
olanaksızlığına dair, yanıtlaması zor sorular
soruyor.
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MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
ÖYKÜLERİ IV
Kollektif
TMMOB 200 sf.
Cumhuriyetin
ilk
yıllarından
bugüne
gelişin
anlatıldığı
kitapta;
“Tarih
Olmasın, Tarihi Kalsın
Haydarpaşa Garı 100
Yaşında”,
“Paydossuz Bir Yaşam: Selahattin
Şanbaşoğlu”,
“Türkşeker
Makina
Fabrikalarının
85 Yıllık Tarihi”,
“T- Cetveli‘nin Hikayesi”, “Bir Ar-Ge
Öyküsü”, “Medeniyet Hamurunu Yoğuran
Kuruluş: SEKA”, “Madenlerde Çalıştırılan Son
Katır”, “Cumhuriyetin Maden İşleme Mektebi:
ETİBANK”, “Zingal Şirketi, Zindan ve Çangal
Ormanı İle Sanayileşme Girişimi Olarak Ayancık
Kereste Fabrikası”, “Gıdı Gıdı”, “Zonguldak
Limanı” ve “Yöneylem Araştırması Serüvenim:
Bir Bilimsel Gelişimin Transferi” başlıklı öyküler yer alıyor.
Kitap için çalışan ekibin koordinatörü ve
odamızın üyelerinden olan Mahmut Kiper’e kulak verelim.
“Bir ülkenin tesisi, kurumu, kuruluşu ve tabii ki
insanı, diğer bir deyişle ‘değer’ olarak nitelenebilecek hiç bir şeyi satılık olmamalı ya da tüketilip yok edilenler arasında bulunmamalıdır.
Bu serinin ülkemizin değerlerinin anılmasında
ve tanınmasında önemli bir işlev gördüğünü
düşünüyoruz.
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Muhendislik Mimarlık Öyküleri-4 kitabının
içerik çalışmalarını da daha öncekilerde olduğu
gibi Orhan Örücü ve Nadir Avşaroğlu ile birlikte
yürüttük. Kitabın dizgi ve baskı çalışmalarını ise
Dijle Göksoy Konuk gene büyük bir titizlikle
ve sabırla gerçekleştirdi. Öykülerini bizlerle
paylaşan değerli dostlarımıza ve sevgili Dijle’ye
katkılarından dolayı teşekkür borcumuz var.
Öyküleri beğeneceğiniz umuduyla ve saygıyla”

http://www.altkitap.com
Bir de site tanıtalım. Yanılmıyorsam Türkiye’nin
ilk çevrimiçi yayınevi.Ortak bir ürün. Amaçları
da ürünleri birinci elden okura ulaştırmak. Tabii
ki daha rahat da oluyorlar. Biraz da onlardan
okursak:
“Bir bahçe düşledik, birlikte biçimlendirmek
istedik.
İletişim teknolojileri ve elektronik veri işleme/
saklama yöntemleri yeni bir devrim yaşatıyor
bize. Tarihin en önemli devrimlerinden birini.
Şenlikli toplum olabilmenin araçlarından
bazılarını sunuyor. İnsanlar birbirlerine, veri
bankalarına, bilgi ve hizmet kaynaklarına
doğrudan bağlanıyorlar. Bu devrimin en güzel
yönlerinden biri bireysel/ düşünsel/ kültürel
özgürlüğü de birlikte getirmesi. Öyle bir devrim
ki, her aşamasında düşsel katkılarınızla biçimlendirebilirsiniz bu devrimi...”
Girip bakındığınızda pişman olmayacaksınız.
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Ceyhun Yıldırım
GYTE Öğrencisi

LUXUS
Oriental Blues

SEXEN
Sexen ilk albümünü 2009’da çıkardı ve günler 1980’i beynimize, kimilerinin bedenlerine
kazıyan 12 Eylül’ü gösteriyordu. İsmi zaten
bir ilginçlik olduğunu belirtiyor. Sexen ilk albümünü çıkardığında şöyle demişlerdi:
“Tarih 12 Eylül 2009; Sexen müzik piyasasına el
koydu” göndereceklerini göndermiş bulunmaktalar.

Ben dinlerken eğleniyorum... (bir yandan
dinleyip bir yandan da yazmaya çalışıyorum,
bakalım başarabilecek miyim?)

Metal müziğin pek çok türünün kulağınıza
çalınacağı albüm müzikal açıdan kalite kokuyor. Arada arkadan gelen ses kayıtları rahatsız
edici olabilir zira sesler Kenan Evren’e ait. Ben
rahatsız olmuştum, hem de çok.

Evet girişin hissiyatından da anlaşılabileceği
gibi beğenmeyenler de çıkabiliyor ama ben
şimdiden şiddetle tavsiye edeyim, yazının sonunda da bunun aynısı olacak.
Sözleri biraz tekerleme, biraz bilmece. Müzik desen kıvrak mı kıvrak, notalar yerinde duramıyor,
“es”ler susarken dans ediyor. Zaten adı üstünde
Luxus Oriental Blues. Çoğumuz merak ediyoruzdur, “insanlar birbirini neden kandırır?” Bu
ekip “ben meraklı bir insanım/ kandırmacalar
niçin yapılır?” diyor. Arada bir de “Tanrım beni
baştan yarat/ Yoksa durur durur merak ederim”
demeyi de eksik etmiyor.
Kelimeleri bulamıyorum gerçekten. Şunları
söyleyebilirim: aldığım ilk orjinal albüm
Luxus’ün. Sahnedeyken seyirci ile iletişimleri
de mükemmel. En son İstanbul/ Kartal’da bir
sokak konseri dizisinde sahne aldılar. Sahne
önünde göbek atma yarışması yapıldı. Ara verdiklerinde de gidip solistleri Alper Bakıner ile
görüştük. Sohbeti de çekiliyor açıkçası. Daha da
diyecek birşeyim yok. Dinleyiverin gari...
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Boşu boşuna da her güzel şeyin bir sonu var demiyorlar. İkinci albümleri çıkacak diye beklerken
ben vatandaşlar grubu dağıttılar sayılır. Ciddi bir değişikliğe gittiler kadroda ve bu tarz
değişiklikler grupların müzikal anlayışlarında
sıkıntılar doğurabiliyor. Umarım Sexen yoluna
aynen devam eder.
Ülkemizde ender olarak yetişen iyi metal
gruplarının dağılması gerçekten üzüntü veriyor.
Şunu da söylemeden geçemeyeceğim:
“Metalurjici insan metal dinler!”

TİYATRO

KÜLTÜR MANTARI

SİNEMA

BIRDY
(WILLIAM WHARTON)

Birdy için yapılacak en güzel şey sanırım tanıtımı
Devlet Tiyatroları’na bırakmak. Buyrun:
Savaştan geri dönen iki yakın arkadaş. Birisi
fiziksel olarak yaralar almışken, diğeri savaş
travmasını atlatamayarak ruhen onulmaz yaralar
almıştır. Özgürlüğünü kafasının içindeki kuş imgesiyle yaşayan bu gence, arkadaşı ve psikoloğu
yardım etmeye çalışırlar. Bir zamanların kült
romanı ve filminin tiyatro uyarlaması ve gelmiş
geçmiş en etkili savaş karşıtı eserlerden birisi…
Savaş naralarının atıldığı, kapitalist sistemin
geçirdiği bir krizi daha yoksulların kanlarıyla atlatmaya çabaladığı bir dönemde savaşın izlerini,
neler yaptığının simülasyonunu görmek gerekiyor. Birdy’de sergilenen savaşın sadece bireysel
boyutu. Sadece bu noktadan bakıldığında bile
dayanılmaz birşey. Toplumsal açıdan ise tam
bir yıkım. Sömürü, talan, tarihin yok edilmesi,
işkence, tecavüz... türlü türlü iğrençlikler.
Birdy’yi izleyip tekrar düşünmek lazım savaşı.

Yönetmen: Muzaffer Hiçdurmaz
Oyuncular: Tarık Akan, Cezmi Baskın, İhsan
Yüce, Kenan Bal, Ferdi Akarnur, Erol Demiröz
Dört fabrika işçisinin mücadele öyküsü. Bir cam
fabrikasında çalışan dört arkadaş, emeklerinin
karşılığını alamayınca patronla çatışmaya girerler. Ancak sonuç aleyhlerine gelişir ve kendilerini
kapının dışında bulurlar. Bu kez dört emekçi bir
tersanede iş bulur. Ne var ki bu yeni işlerinde
de başka bir sömürü düzeni ortaya çıkar. Patron
tarafından grev kırıcı olarak kullanıldıklarını
farkederler. Dört arkadaşın çalışma yaşamındaki
son durakları Kazlıçeşmedeki deri atölyeleridir.
Denetimsiz, son derece derece kötü ve sağlıksız
bir düzende çalışmasını sürdüren işçilerden biri
yaşamını yitirir. Bu iş kazası sonucunda dört
emekçi arkadaş, işçileri bilinçlendirerek haklı
oldukları grevi başlatırlar.
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Linux! Yazıldığı gibi Okunur
Gülseren BULUT / Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu
“Linux nedir? Duydunuz mu hiç?” diye sorduğumuzda, “Duydum ama kullanmadım.”, hatta
bazen de “Duydum ama kullanmadım, kullananı
da görmedim.” şeklinde cevaplar ile karşılaşıyoruz. Bu yazımızda “Linux nedir? Neden önemlidir?” sorularına cevap bulmaya çalışalım. Eğer
daha önce “Linux, GNU/Linux, özgür yazılım”
gibi kavramları duymadıysanız sizi biraz kavram
bombardmanına tutmuş olacağım ama tarihsel
gelişimi takip edersek hem ne olduğu anlamak
hem de neden var olduğunu anlamak daha kolaylaşacaktır. O halde başlama zamanı artık;
Linux, aslında bilinenin aksine bir işletim sistemi değil, GNU/Linux işletim sisteminin çekirdeğine verilen bir isimdir. Linux, Liinuks, ya da
Lihnuks şeklinde okunur. İnglizce bir kelime
olmadığından Linaks, Layneks, Laynaks şeklindeki telafuzlar yanlıştır.
GNU’nun Doğuşu
1970’lerde bilgisayar
kullanıcıları yaptıkları
işleri kendi aralarında
istedikleri gibi paylaşabiliyorlardı. Ancak, 1976’da
ABD’de telif hakları
yasasının yayınlanması ile
birlikte üreticiler rakipleri
kullanmasın diye ürünlerinin kaynak kodlarını
vermemeye başladılar.
MIT’de Yapay Zeka Laboratuvar’ında çalışan Richard Stallman, aldığı
yeni yazıcısını verimli kullanmadığından, kendi
kullanımına uygun hale getirebilmek için üretici
firmadan kaynak kodlarını ister ve kodların
verilemeyeceği cevabı ile karşılaşır. Stallman,
yazılımların herkes tarafından özgürce kullanılmasını savunduğundan 1983 yılında GNU
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Projesini duyurur. GNU projesindeki amaç,
tamamen özgür yazılımlardan oluşan bir işletim
sistemi yapmaktır. GNU, “GNU, Unix değildir”
anlamına gelen “GNU is Not Unix ” rekürsif
(özyinelemeli) bir kelime dizisidir. Ci en yu şeklinde değil de gınu şeklinde okunur. Gnu aynı
zamanda Afrika’da yaşayan öküz başlı antiloplar
olarak da bilinen bir hayvan türüdür ve bu öküz
başı GNU Projesinin de logosu olmuştur.
1984 yılında Stallman işinden ayrılıp tam
zamanlı olarak GNU projesi üzerine çalışmaya
başlar. 1985 yılında ise projeyi kurumsalaştırmak için Özgür Yazılım Derneği (Free Software
Foundation) kurulur ve GNU manifestosu yayınlanır. 1989 yılında bir özgür yazılım linsansı
olan GPL (Genel Kamu Lisansı) yayınlanır. GPL
ile lisanslanmış bütün yazılımlar herkese açıktır,
herkes bu yazılımların kodunu görebilir, istediği
gibi çalıştırabilir, kopyalayabilir, değiştirebilir
ve GPL lisansını koruması şartı ile yeniden
yayınlayabilir.
Linux’un Doğuşu
1990’a gelindiğinde çekirdek hariç bütün özgür
işletim sistemi bileşenleri hazırdır. Helsinki
Üniversitesi’nde bir bilgisayar mühendisliği
öğrencisi olan Linus Torvalds, 1990’da C ve
UNIX dersilerini alıyor. 1991 yılında ilk kişisel bilgisayarını alıyor ve bir Unix türevi olan
Minix işletim sistemini kullanıyor. Bir yandan
da 386 işlemcisi ile ilgileniyor ve Minix’in 386
işlemcisinin bir çok özelliğini desteklemediğini
görüyor. Bunun üzerine kendi işletim sistemini
yapmak için evinin bodrumuna kapanıyor. 1991
Eylülünde Linux adını verdiği işletim sistemi
çekirdeğini yapıyor ve internet üzerinden duyuruyor. Linux, 1992 yılında GPL ile lisanslanıyor.
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Linux çekirdeğine
uygun kabuk ve
programlar eklenerek bir işletim
sistemi olan GNU/
Linux dağıtımları
oluşturulur. Kullanılan yazılımlar
özgür yazılımlardır
ve bu dağıtımlar
ile GNU/Linux
işletim sistemleri
kolaylıkla kurulup yönetilebilir.
Geliştirilen işletim
sistemini GNU/
Linux olarak adlandırmak hem GNU Projesi’nin
sistem üzerindeki emeğini takdir etmek hem de
sistemin kökeni ve amacının yansıtılması konusunda önemlidir.
GNU/Linux’un ne olduğunu az çok anladığımızı varsayarak en çok sorulan sorulardan birine
geçiyorum;

NEDEN GNU/LİNUX? [1]
İşte size bir çok neden;
• İlk ve en önemli nedenimiz; Özgürlük için.
GNU/Linux ve diğer ‘Açık Kaynak Kodlu’
bütün yazılımlar ‘Özgür’dür. Bu yazılımlar
GPL(Genel Kamu Lisansı) ile lisanslıdır.
Eğer Windows kullanıcısıysanız yarın Microsoft bittiğinde Windows desteklenmeyecek
ve geliştirilemeyecektir. Açık Kaynak sayesinde projeyi destekleyen şirket bittiğinde
kodlar herkese açık olduğundan, insanlar onu
geliştirmeye devam edebilirler.
• İşletim sistemine 100 – 300 $ ödemeyin. ‘Ama
ben Windows’a para ödemedim ki’ diyebilirsiniz. Ancak Windows yüklü bir bilgisayar
satın aldığınızda işletim sistemine de para
ödemiş olursunuz. Yani Windows’u yasal olmayan yollardan elde etmediyseniz kesinlikle
para ödemişsinizdir. GNU/Linux’u tamamen

ücretsiz elde edebilirsiniz. İnternet
üzerinden yasal
olarak ücretsiz
indirebilirsiniz
• Virüslerden
kurtulursunuz.
Eğer bilgisayarınız kendiliğinden
kapanıyorsa ya
da istemediğiniz
reklâm pencereleri açıyorsa,
e-postalarınız sizden habersiz bütün
kullanıcı listenize iletiliyorsa bu bilgisayarınızda büyük ihtimalle virüs olduğu anlamına
gelir. GNU/Linux’ta virüs ile karşılaşmak
imkansızdır denilemez ancak kesinlikle
virüs bulunma olasılığı çok düşüktür. GNU/
Linux’ta virüs ile karşılaşmak imkansızdır
denilemez ancak kesinlikle virüs bulunma
olasılığı çok düşüktür.
• Sistemlerde önemli olan ne kadar açık olduğu
değil, bu açığın fark edilmesi ve fark edildikten sonra ne kadar sürede giderildiğidir. Açık
kaynak kodlu bir yazılımda hata bulunduğunda kodlar herkese açık olduğundan dünyanın
dört bir yanından insanlar kodları kontrol
edip yardımcı olabilir ya da geliştiricilere
güvenlik açığı olarak düşündükleri kısımları
iletebilir. Bu nedenle açığın çözülmesi birkaç
gün hatta belki birkaç saat sürecektir.
• GNU/Linux kesinlikle çökmez diye bir şey
söylenemez ancak çok dayanıklı bir sistemdir
ve GNU/Linux’u yeniden başlatmadan yıllarca çalıştırabilirsiniz. Tabi ki çok kritik güncellemelerde sisteminizi yeniden başlatmanız
gerekebilir ama tabi ki normal yollardan.
• Windows’da sıklıkla yaşadığınız sürekli yavaşlama sorunu ile karşılaşmazsınız. GNU/
Linux’u 4 yıla kadar bir süre yeniden kurmadan kullabilirsiniz.
• Yeni bir yazılım yüklemek için internette
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araştırma yapmak ve ücret ödemek zorunda
kalmazsınız. İhtiyaç duyduğunuz yazılımı
“Paket Yöneticisi”nden kolaylıkla indirebilirsiniz.
• Ek sürücülere ihtiyacınız kalmaz. Bütün sürücüler işletim sistemi ile birlikte gelir.
• Ücretsiz ve sınırsız destek alabilirsiniz. Web
forumlarından, e-posta listelerinden, IRC
kanallarından topluluklara ulaşabilir, anlamadığınız bir şey olduğunda istediğiniz vakit
sorabilirsiniz.
• Çoklu masaüstü kullanabilirsiniz. Bir tane
olan ekranınızı birden fazla olarak kullanın.
Farklı işlerinizi masaüstlerinde yaparak karmaşadan kurtulun.
• Windows, sürüm numarası yükseldikçe eski
donanımları kabul etmez ya da her işlemden
sonra çok fazla beklemenize neden olur. Ancak GNU/Linux eski donanımlarınız üzerinde de çok iyi çalışır.
Sürekli Özgür Yazılım diyip durduk. Bir çoğumuzun kafasında muhtemelen hala net bir kavram değildir ve belki bir çoğumuz “iyi tamam da
bu insanlar bu işi niye yapıyor, onların kazancı
nedir?” soruları ile boğuşuyordur. Biraz da bunlar üzerine düşünelim.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, özgür yazılım
kullanıcısına çalıştırma, kopyalama, dağıtma,
değiştirme özgürlükleri tanıyan yazılım türüdür.
Bir yazılımın özgür yazılım olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdaki dört özgürlüğü barındırması gereklidir [2];
• 0. özgürlük; yazılımı herhangi bir amaçla
kullanma özgürlüğü,
• 1. özgürlük; yazılımın nasıl çalıştığını inceleyebilme ve ihtiyaca göre değiştirebilme yani
kaynak koduna erişebilme özgürlüğü,
• 2. özgürlük; yazılımın kopyalarını dağıtabilme özgürlüğü,
• 3. özgürlük; yazılımı iyileştirebilme ve kamu
ile paylaşabilme özgürlüğü.
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Bu özgürlük maddelerine baktığımızda, yazılımı kullanan kişinin, yazılımı üreten kişi kadar
yazılım üzerinde hakka sahip olması günümüz
koşulları için kabul edilmesi oldukça güç görünüyor. Çok zor da olsa kabul etmek gerekir ki,
özgür yazılımlar tamamen toplumun ve bilimin
yararı için geliştirilir. Bunun yazılım geliştiricilere ne tür faydaları vardır kısmında söyleyecek
bir kaç sözümüz var aslında. Bu akım sayesinde
yazılım geliştiricilerin sologanı ortaya çıkıyor: “
Biz tekerleği yeniden keşfetmiyor, araba üretiyoruz.” . Yani daha önceden üretilmiş yazılımların üstüne yeni araçlar eklenerek yeni yazılımlar üretilebiliniyor. Bu sayede aynı işi yapan
yazılımların en iyi yönleri alınarak, en yüksek
verimliliği sağlayacak birden fazla yazılım üretiliyor ve kullanıcılara sunuluyor.
Büyük bir çoğunluğumuz bilgisayarlarımızda
lisans bedeli ödenmemiş kopya yazılımlar kullanarak kanunen hırsız durumana düşüyor ve suç
işliyoruz. Belki bir kısmımız da lisans bedellerini ödeyerek yazılımları kullanıyoruz ve en
yakın arkadaşımızın dahi bir kopyasını istemesi
durumunda “hayır” demek zorunda kalıyor ya
da bir kopyasını vererek linsans kurallarını çiğnediğimiz için yine suç işlemiş sayılıyoruz. Yani
lisans bedelini ödesek bile bir yazılımı özgürce
kullanamıyoruz. Richard Stallman’ın “bu yaşam
şeklini reddettim” dediği yaşam şeklini bizlerin yaşaması üzerine düşünülmesi gereken bir
noktadır.

Özgür yazılımlar aslında özlemini duyduğumuz
bir dünyanın kapılarını aralıyor bizim için. Toplumsal barışın, dayanışmanın, birlikte üretmenin mutluluğunu yaşatıyor. Belki hepsinden
de önemlisi ister inanın ister inanmayın özgür
yazılımlar bizim malımızdır, gelin hep birlikte
özgürlüğümüze sahip çıkalım.

Kaynaklar:
[1] http://indistinguishableness/index.php?lang=
[2] http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.tr.html
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6. Temsilciler Kurulu Toplantı
Tutanağı
Gündem:
Komisyonların tartışmalara açılması işleyiş
şeklinin konuşulması
Komisyonların görev ve yetkilerinin yeniden belirlenmesi
Metalurji Genç’e altarnetif yapılanmaların
değerlendirilmesi
3.Öğrenci Kurultayının örgütlenmesi ve görev dağılımı
Harçlara yapılan zam ve akabinde sergileyeceğimiz tutum
Okulların etkinlik tarihlerinin oluşturulması, oda ziyaretleri
Oda-Metalurji Genç ilişkisi
Not: Oda-MetalurjiGenç İlişkisi Konusu Çetin Durukanoğlu’nun önerisi üzerine gündem
maddelerine eklendi.
Faaliyet Raporlarının Sunulması:
Kocaeli Üniversitesi: “Mühendislik Günleri”
yapıldı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Componenta teknik gezisi,Türkiye’de enerji politikaları
paneli,düzenli toplantılar alındı
Afyon Kocatepe Üniversitesi: Oda tanıtım
toplantısı yapıldı

Listede olmayan okullarda herhangibir faaliyet gerçekleşmedi.
Harç Zamları:
Yapılan harç zamlarının aslında bir ısındırma
çalışması olduğu üzerinde karara varıldı. Bu yönde yapılacak değişikliklere temelden mücadele
kararı alındı.

KOMİSYONLAR:
YÜRÜTME KURULU;
Yürütme Kurulu Metalurji Genç içindeki komisyonların ve temsilciliklerin koordinasyonunu
sağlar, Temsilciler Kurulu’nun almış olduğu kararları takip etmek ve hatırlatmakla yükümlüdür.
Aksayan işlerde inisiyatif alıp işlerin yapılması
yolunda hareket eder.
Ek: İşin tanımı: Temsilciler Kurulu’nda alınan kararlar.
Çok kişi yerine aktif rol oynayacak daha az kişi
yürütme kurulunu oluşturmalıdır.
Ek: Dönemin ihtiyaçlarına göre Yürütme Kurulu, Temsilciler Kurulu arasından seçilen en az
5 kişiden oluşur ve tek sayıdır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi: Oda Tanıtım
toplantısı yapıldı

Yürütme Kurulu her dönem için ,dönemin ortasında ve sonunda olmak üzere, 2 adet faaliyet
durum raporu sunar.Temsilciliklerin dönemlik
faaliyet raporlarını sağlamakla yükümlüdür.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Oda tanıtım toplantısı yapıldı

Hiyerarşik yapı: Metalurji genç komisyonları
yürütme kuruluna, yürütme kurulu temsilciler
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kuruluna, temsilciler kurulu ise öğrenci kurultayına bağlıdır.
Her Temsilciler Kurulu toplantısında Yürütme Kurulu yeniden seçilir.
6.Temsilciler Kurulu’nda Seçilen Yürütme
Kurulu Üyeleri ( EYLÜL 2011-ŞUBAT 2012 )
Yağmur Özbağ

KTÜ

Ceyhun Yıldırım

GYTE

Deniz Eren Erişen

AÜ

Alişan Yılmaz

ESOGÜ

Hazal Amaç 			

YTÜ

Uğur Kaya

AKÜ

Mustafa Sevimli

ESOGÜ

Ahmet Sağlam

YTÜ

Şarkay Şaşi

SAÜ

DERGİ KOMİSYONU:
Şarkay Şaşi (SAÜ), Deniz Eren Erişen(AÜ),
Alişan Yılmaz (ESOGÜ),Ceyhun Yıldırım (GYTE)
, Uğur Kaya (AKÜ),Hazal Amaç (YTÜ),Ahmet
Sağlam (YTÜ),Ersin Arslan (KOÜ),M.Kerem Yücetürk (İTÜ)
Komisyonun görevleri;

sitesine koymakla yükümlüdür.
9.sayının 15 kasıma kadar baskıya hazır hale
getirilmesi kararı verildi.
Her dönem için bir sayı çıkarılmasına karar
verildi.Güz dönemi için ekim ayı bahar dönemi
için mart ayı uygun görüldü.Ayrıca ekimdeki sayılarda 1.sınıflar için ayrı bir köşe oluşturulmasına karar verildi.
Derginin tüm sınıfların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasına karar verildi.
Derginin biçimi olarak 6, ve 7 . sayıdaki biçemin sabitlenmesine karar verildi.
Derginin sabit köşeleri; Dosya, bilim ve teknik, toplum ve yaşam, kültür mantarı, metalürji
genç’ten haberler, Diğer öğrenci komisyonlarından haberler, konuk öğrenci komisyonu
Dosya Konusu:
Dosya Konusunun “3. Öğrenci Kurultayına
giderken üniversitelerde durum” olması belirlendi.
İçerik:
Har(a)çlar
Dünyadaki öğrenci hareketleri
ÖSYM- YÖK (6 Kasım’ın şifresi)
kurultay propagandası

Temsilciler Kurulu derginin kapak konusu
belirler.

konu başlıklarının t.k içinde dağıtılmasına karar verildi.

Hurdacı komisyonu her dergide 2’şer kişilik sekreterya seçer ve bu sekreterya kararların
uygulanmasıyla ve organizasyonun takibiyle yükümlüdür.

9.sayı için son yazı teslim tarihi 15 kasım olarak kararlaştırıldı.

Komisyon yazı talebi,takibi,toplanmasıyla,yaz
ı gelmiyorsa arayıp bulmakla yükümlüdür.
Dizgiye yardımcı olabilecek tüm bilgileri odaya veya matbaaya ulaştırmakla yükümlüdür.
Çıkan derginin pdf şeklinde metalurjigencin
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Van Depremiyle İlgili Basın
Açıklamamız
Basına ve kamuoyuna duyrulur
23 Ekim pazar günü Van‘da meydana gelen 7,2
büyüklüğündeki depremle yıkıldık. Depremde hayatını kaybeden tüm insanlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Van’daki kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz.
Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen
henüz yardım ulaşmamış bölgeler var.Köylerin
büyük bir kısmında ciddi sıkıntılar devam ediyor.
İş makinelerinin yetersizliğinden söz edililyor.
Çadır,battaniye ve erzak sıkıntısı çözülebilmiş değil.Zor olan hava koşulları arama-kurtarma ve barınma için sıkıntılı bir durum halinde.
Türkiye deprem gerçeği ile yine acı bir şekilde
yüzleşiyor
17 Ağustos 1999 depreminin ardından neredeyse 12 yıl geçmiş olmasına rağmen,bir doğa olayı olan deprem yine bir afete dönüşüyor. Yaşanan
acılardan ve kayıplardan hiçbir ders çıkarılmadığı,
Türkiye’nin deprem gerçeği ile yaşamak durumunda olduğu bilinmesine rağmen hiçbir önlemin alınmadığı bir kez daha anlaşılıyor. Önlemlerin alınması bir yana hükümetin çıkarmış olduğu kanun
hükmünde kararnameler ile yapı denetimlerinin
en aza indirilmesi ise daha vahim bir tabloyu gözler
önüne seriyor.
Yine bir diğer nokta Kütahya Simav’da yaşanan
depremin ardından tehlike yoktur denildi fakat
deprem siyanür barajını yıktı ve halk sağlığına karşı
ciddi bir tehdit oluşturdu. Diger yandan hükümetin bitmek bilmeyen nükleer santral hevesi.Deprem kuşağında yaşamamız göz ardı edilerek 40 sene
önceki ÇED raporları ile proje halen daha devam
ettirilmektedir.Japonya fukushima santralindeki
deprem sonrası sızan radyasyon tehlikenin boyutlarını gözler önüne sererken bundan hala kendimize
bir pay biçememiz ise bir hayli üzücü ve düşündürücü .

Acının ve ölümün coğrafyası yoktur
Yüzlerce ölü ve binlerce yaralının olduğu bu
vahim durumda acılarımızı , sıkıntılarımızı sarmaya çalışırken televizyonlarda ve sosyal medyada
ırkçı söylemlerin kol gezdiği bugünlerde , aslında
Van’ın değil ”insanlığın” enkaz altında kaldığını görüyoruz.Bu gaflet içine düşen , ölümleri bile ayrı
tutan bu sığ zihniyeti esefle kınıyoruz.Çünkü bizler
biliyoruz ki acının ve ölümün coğrafyası yoktur.Bu
zor günlerde kardeşlerimizle birlik olmaya acılarını
paylaşmaya , halkların kardeşliği adına , barış adına
tüm arkadaşlarımızı Van halkının yanında olmaya
çağırıyoruz.
Toplumcu mühendis halkının yanındadır!
Sevgili arkadaşlar;
Gün yardımlaşma günüdür.Gün acılarımızı paylaşma günüdür.Gün ”insanlık” günüdür.Gün görev
günüdür.Van’da yaşanan insanlık dramına seyirci
kalmayalım.Bir yardım elide biz uzatalım.ÇADIR,
İÇME SUYU, ÇOCUK MAMASI, KURU GIDA,
BATTANİYE, KATALİTİK SOBA, KIŞLIK GİYECEK, PİL, EL FENERİ, KADIN PEDİ, BEBEK BEZİ acil ihtiyaç listesinde.
TMMOB‘nin Van halkıyla dayanışma için yapacağı çalışmalar Van İl Koordinasyon Kurulumuz
ve TMMOB Genel Sekreterliği üzerinden yürütülecek. Bütün İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza,
Odalarımıza, Şubelerimize büyük görev düşüyor.
TMMOB, bütün üyelerini örgütümüz aracılığı
ile Van halkı ile dayanışmaya çağırıyor.
Her türlü yardımı Şube ve Oda merkezlerimize
ulaştırabilirsiniz. Bölgede gerekli olan ihtiyaçları
Van İl Koordinasyon Kurulumuzdan öğrenebilirsiniz.
TMMOB Örgütlülüğünün Van halkıyla her türlü dayanışmayı yapacağına inancımız tamdır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Metalurji-Genç Yürütme Kurulu
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Kurultay Programı
3. kez biraraya geliyoruz. Farklı yüzler, farklı
bölümler, farklı okullar, farklı…
Nevar ki yaşanılanlar aynı. Ortaklaştırabildiğimiz konuları kurultay programına almaya çalıştık.
Daha önce şöyle bir eleştiri almamış değildik;
“bu ülkede hep kötü şeyler mi oluyor, iyi şeyleri
neden işlemiyorsunuz?”.Pek çok yerde de söyledik,
bir kez de burada tekrarlayalım; Ortaklaşılan konuların daha fazla arkadaşımızı kapsayabilmesi için
daha kalabalıklaşmalı, daha çok birlikte iş yapmalıyız. Kurultayda bunları da konuşacağız.
Bizim amacımız çözüm üretebilmek için biraraya gelmek, iyi olan şeyler için çözüm üretemeyiz
ancak çözüm üretmek için örmekler oluşturabilirler.
3. kez sorunlarımızı tartışacak, 3. kez çözüm
önerileri arayacağız. Hep beraber. Bu sene tartışacağımız başlıklar ise bunlar. Bunun dışında da
forumlarda programda olmayanları da konuşabileceğiz.
3. Kurultayımız 11 Aralık 2011 Pazar günü
Petrol-İş Genel Merkezi Konferans Salonu Altunizade/İstanbul’da gerçekleşecektir.
3. Kurultay Programı
11 Aralık 2011 Pazar
09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.00 Açılış Konuşmaları
10.00-10.30 Yök ve Bologna Süreci
10.30-11.00 Teknoloji Fakülteleri
11.00-11.15 Ara
11.15-11.45 Mühendislik Alanının Dönüşümü
11.45-12.15 TMMOB Öğrenci Örgütlülüğü
12.15-13.15 Yemek Arası
13.15-14.00 Arkeometalurji
14.00-14.45 Cam ve Seramik
14.45-15.00 Ara
15.00-15.45 Mühendislik ve Kadın
15.45-16.30 Türkiye’de Enerji Politikaları
16.45- … Forum+ Serbest Kürsü
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Etkinlikler
5 Aralık Pazartesi günü saat 14:00’de Sakarya
Üniversitesi Kültür ve Kongre Sarayı’nın 3 numaralı salonunda ‘Metalurji Genç’ ve ‘Sakarya Üniversitesi Malzeme Bilimleri Topluluğu’ ortak etkinliği kapsamında odamız başkanı Sayın Cemalettin
Küçük’ün katılımıyla bir panel gerçekleştirilmiştir.
1 Aralık Perşembe günü TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı sn.
Cemalettin Küçük tüm sorularımızı yanıtlamak
üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne geldi.
5. Alüminyum sempozyumunda yine hep beraber çalıştık.
7 Ekim 2011 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Aydın Şelte ve Metalurji Genç Yürütme
Kurulu üyesi Mustafa Sevimli, Malzeme bilimi ve
Mühendisliği katında seminer salonunda öğrencilere odamızın tanıtımını yaptılar ve sorularını yanıtladılar. Üye kayıtları için bir stant kuruldu ve gelecek dönemki planlar, kurultay ve sempozyumlar
hakkında bilgi verildi.
Anadolu Üniversitesi’nde Cemalettin Küçük
MMF seminer salonunda Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrencilerinin sorularını yanıtladı oda,
mühendisin toplumdaki yeri ve etik üzerine konuştu.
Bu etkinliklerin dışında bilgisi bize ulaştırılmayan ve kurultay döneminde olduğumuz için irili
ufaklı çokça yapılan etkinlik mevcut.
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3. Öğrenci Kurultayı
Çağrı Metni
Metalurji, Malzeme ve Seramik Mühendisliği öğrencilerini kapsamlı bir şekilde bir araya
getirmeyi hedefleyen, bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Metalurji Mühendisleri Odası
3. Öğrenci Kurultayı 11 Aralık 2011 tarihinde
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
(Karaköy) şubesi kongre salonunda gerçekleştirilecektir.
Metalurji, Malzeme ve Seramik mühendisliği öğrencileri olarak önceki iki kurultayımızın
bilgi ve deneyim birikimini üçüncü kurultayımıza taşıyarak toplumsal, mesleki, eğitimsel yani
hayati sorunlarımızı yapılan sunumlar ışığında
tartışacak ve çözüm önerileri oluşturacağız. Kurultayın forum bölümünde gerek yerelde gerekse ülke genelinde yaşadığımız ya da yaşanılan
sorunlarla(belki de güzelliklerle) ilgili fikir alışverişinde bulunacak, bu defa dinleyen değil konuşan, anlatan olacağız. Çünkü burası biz öğrencilerin kürsüsü.
‘Sorunlarımız ortak, çözümleri de’ sloganıyla
yola çıkmıştık.
Peki neler değişti o günden bugüne? Üniversitelerimizin hızla bir dönüşümden geçtiği ve
eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığı bir dönemde; üniversitede yaşadığımız sorunları, eğitimdeki ve metalurji , malzeme ve seramik eğitimindeki eksiklikleri, çevresel sorunları, genel
anlamıyla meslek sorunlarımızı ve çözüm önerilerini tartışmak, kısacası eğitime, mesleğe, hayata
bakış açımızı sorgulamak, geliştirmek ve öğrenci
dayanışmasını sağlamak amacıyla kurultayı gerçekleştireceğimizi buradan 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.

Ergiten biz döken biz,
Bu kalıbı değiştireceğiz,
Geleceğimizi kendi ellerimizle dökeceğiz!
demiştik.
Derdimiz sadece bir kurultay örgütlemek değil, derdimiz bizim dışımızda şekillendirilmek
istenen hayatımıza müdahale etmek ve bunun
yollarını tartışmak. Bunun için de kurultayımız
sadece bir araç, öncesinde okullarımızda “kurultay hazırlık toplantıları” düzenlemek, arkadaşlarımızla kurultay konularını tartışmak ve çıkan önerileri oraya taşımak, sonrasında da kurultaydan
çıkan öneriler ışığında çalışmalar düzenlemek ve
takip etmek bizi asıl amacımıza götürecektir. Hayatımıza müdahil olabilmeyi tartışabileceğimiz
kurultayımızda ve hazırlık sürecinde görüşmek
üzere.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Öğrenci Komisyonu

Metalurji Genç
Not: Kurultay katılımı daha önce öngörülen
sayıyı aşacağından kapasite ve teknik imkanlar
yönünden daha elverişli bir mekana geçilmesi
kararlaştırılmıştır. Bunun için de Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi Konferans Salonu uygun
görülmüştür.
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ergimiş demirin ışığını taşıyoruz
karanlıktan aydınlığa koşuyoruz!

Bize Ulaşın, Takip Edin
www.metalurjigenc.org
www.facebook.com/metalurjigenc
hurdaci@metalurjigenc.org
iletisim@metalurjigenc.org

