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3. ÖĞRENCİ KURULTAYI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Metalurji Genç (Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci
Komisyonu) 3. Öğrenci Kurultayı 11 Aralık Pazar günü
300’e yakın öğrencinin katılımıyla Petrol-İş Sendikası
Genel Merkez Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kurultay’a bölümlerin olduğu pek çok okuldan katılım
vardı.
Kurultayın açılış konuşmasını Metalurji Genç Temsilciler
Kurulu adına Mustafa Sevimli yaptı. Konuşmasında
dünyanın bir krizin içinde olduğuna ve bu krizin tıpkı
1929’daki gibi savaşla çözülmek istediğine değindi
ve “artık savaşlarda ölmemeli, savaşları engellemek
için mücadele etmeliyiz.” dedi. Dünyanın her yerinde
demokrasi, özgürlük ve adil bir dünya talebiyle başlayan
halk ayaklanmalarına da değinilen konuşmada “Dünyanın
üzerinde bir hayalet dolanıyor tekrardan.” denildi.
Konuşmanın Türkiye ayağında ise ekonomik krizden,
örgütlenme hakkına; yaşam hakkımızı tehdit eden
sorunlardan, ifade hakkı kısıtlamalarına; kanun hükmünde
kararnamelerden, iş cinayetleri ve Van Depremi’ne,
TÜBA’dan harç zammı girişimine kadar pek çok konuya
değinildi.

Dergimiz, Okullarda verilen eğitimin
durumu, yaşadığımız sorunlara
karşı birlikte mücadele etmeye,
okullarımızda paneller, forumlar
düzenleyerek Metalurji Genç içinde
aktif rol almaya, Hurdacı’yı daha
çok sahiplenmeye, yazmaya yazdırmaya, ülkemize, hayatımıza,
sahip çıkmaya çağırıyor.”
Konuşmanın sonuna doğru ise bir çağrı yapıldı:
“Okullarımızda verilen eğitimin durumu, imkanlar,
yaşadığımız sorunlar, ülke ve dünya gündemi… hepsi
ortada ve hepsi bizi bu sorunlara karşı birlikte mücadele
etmeye, okullarımızda paneller, forumlar düzenleyerek
mesleki - teknik açıdan kendimizi geliştirmeye,
yeri geldiğinde toplumsal sorunları tartışarak yeri
geldiğinde sosyal etkinlikler yaparak örgütlenmeye
ve örgütlülüğümüzü güçlendirmeye, Metalurji Genç
içinde aktif rol almaya, dergimiz Hurdacı’yı daha çok
sahiplenmeye, yazmaya - yazdırmaya, mesleğimize,
doğamıza, ülkemize, hayatımıza, sahip çıkmaya çağırıyor.”
Öğrenci temsilcisi Mustafa Sevimli’nin konuşmasının
ardından konuşma yapan Cemalettin Küçük ise
mühendisliğin toplumsal yanına değinen bir konuşma
yaparak örgütlülüğün önemini vurguladı.
Açılış konuşmalarının ardından yarım saatlik gecikme
ile başlayan kurultay dört oturum ve sorunların serbest
olarak tartışıldığı forumun ardından son buldu.
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1. Bölümün ve mesleğin tanıtımının yapılması
gerekiyor, bu doğrultuda öncelikle bölümlerimizde
okuyan arkadaşlarımıza mesleğin tanıtımı ile birlikte
TMMOB, Metalurji Mühendisleri Odası ve Metalurji
Genç tanıtımlarının yapılmasına,
2. Bölümde okuyan tüm arkadaşlarımızın mühendislik
ünvanının elimizden alınmasına karşı mücadeleye
çağırılmasına,
3. Geri dönüşü olmayan hasarlar doğuracak olan HES,
termik
santral,
nükleer
santral,
siyanürlü
işletmeciliklere karşı yürütülen mücadelelere kısacası
yaşam savunusu (çevre) mücadelelerine ve toplumsal
muhalefete omuz verilmesine,
4. Parasız eğitim, parasız sağlık, güvenceli gelecek,
insanca yaşam koşulları talebiyle verilen mücadelenin
ilerletilmesine katkı sağlanmasına,
5. Hurdacı Dergisi’nin yılda 4 sayı olarak çıkarılmasının
tartışılması için 8. Temsilciler Kurulu’na görev
verilmesine,

Doğayı ve dolayısıyla insanı
katledecek enerji üretim
yöntemlerine karşı mücadele
edilmesine ve enerji politikalarının
derinlikli olarak tartışılmasına
karar verildi.

6. 12 Eylül’ün üniversiteleri baskı altına almak için
kurmuş olduğu YÖK’ün kaldırılması için mücadele
edilmesine,
7. Doğayı ve dolayısıyla insanı katledecek enerji üretim
yöntemlerine karşı mücadele edilmesine ve enerji
politikalarının derinlikli olarak tartışılmasına,
8. Mühendisliğin ve mühendislik eğitiminin sermayenin
ihtiyaçlarına göre dönüştürülmeye çalışıldığı bu
dönemde mühendislik kavramının bıkmadan
usanmadan anlatılmasına, bunun üzerine diğer
komisyonlarla
da
ortaklaşa
etkinlikler
düzenlenmesine,
9. TMMOB
içinde
öğrenci
örgütlülüğünün
sağlanabilmesi amacıyla mümkün olan her alanda
diğer öğrenci komisyonları ile bir araya gelinmesi ve
ortak etkinlikler düzenlenmesine,
10. Birbirlerine yakın olan okullarda arkadaşlarımızın
bugün ve yarınki meslektaşlarımızla tanışabilmek,
gelecekte de birlikte hareket edebilmek amacıyla
ortak
sosyal/kültürel/mesleki
etkinlikler
düzenlenmesine,
11. Okullarda mesleki seminerlere katılmaları için
mühendislerden yardım istenmesine ve odanın da bu
konuda çalışma yapmasını talep etmeye,
12. Teknik gezilerin daha sık gerçekleştirilebilmesi için
çaba harcanmasına ve Metalurji Mühendisleri Odası
ile daha organize hareket edilmesine,
13. Okullarda yapılan etkinliklerin mümkün olduğunca
kulüplerle ortak düzenlenmesine,
14. TMMOB’nin önünü tıkamak ve mühendislerin
örgütüne zarar vermek halkı ise hükümetin ve
sermayenin arzuları karşısında çaresiz bırakmayı
amaçlayan KHK’lere karşı tüm arkadaşlarımızla
mücadeleyi örgütlemeye,
karar verildi. Kurultayımız metalurji-malzeme-seramik
mühendisliği öğrencilerinin bir araya gelmesini ve farklı
konuları tartışmasını, sorunları ve çözüm yolları ile ilgili
görüş alışverişi yapmasını sağlayan bir kürsü olmayı
başarmıştır.
Bundan sonra ki etkinliklerimizde daha güçlü ve daha
örgütlü buluşmak üzere.
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Yapılan tartışmalar ve alınan kararlar ise şöyle:

