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IV. ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI

EMO GENÇ SAMSUN ŞUBE BİLDİRİSİ
ÜNİVERSİTE VE SANAYİ

Üniversite ve Sanayi işbirliğinde iki tarafında beklentilerinin ayrı ayrı 
farklı olması ve birçok konuda uzlaşamamaları sonucunda sadece Ar 
– ge çalışmalarıyla sınırlı kalmış bir haldedir. Ar-ge çalışmalarında dahi 
üniversitenin proje süreleri çok uzun olmakta ve dolayısıyla maliyet 
artmaktadır.

Üniversiteler sanayiden, teknolojik ekipman ve teknik eğitim konusunda 
yardım isterken sanayi de, üniversiteden kendi çalıştığı alanda yetişmiş 
eleman desteği ve nitelikli iş gücü istemektedir.

Ayrı ayrı bakıldığında üniversiteler kamudan istediklerini elde edemeyip 
diğer sektörlerden bu tür kaynaklar elde etme yoluna gitmeleri 
kaçınılmazdır. Sanayi içinde benzer durum söz konusudur. Kendi 
eğitim kurumlarını açıp, kendi elemanlarını yetiştiremeyecek durumda 
olan şirketlerin umudu üniversitelerdeki nitelikli eleman arayışıdır.

Burada eğitim sistemindeki karmaşanın bir ürünü olarak karşımıza 
çıkan akademik eğitim mi yoksa sanayiyi de içine alan stajlara dayalı 
bir eğitim anlayışı mı sorusu sorulmaktadır. Sanayiyle ortak stajlara 
dayalı bir eğitim süreci hem üniversite de verilmeyen iş becerisi ve yeni 
teknolojileri tanıma konusunda faydalı olabileceği gibi hem de sanayi 
açısından da kendi aradığı elemanları eğitme fırsatı vermektedir.

Bu açıdan bakılınca devletin üstüne düşen görevler konusunda neleri 
yapmadığı ve bakış açısının yanlışlığı ortaya çıkmaktadır. Üniversiteleri 
bacasız sanayi, öğrencileri eğitilecek bireyler olarak değil müşteri olarak 
gören devletin üniversite anlayışı Anadolu üniversitelerini çıkmaza 
sürüklemektedir. Öğrencileri kapitalist düzenin bir parçası haline 
getiren bu sistemle Anadolu ‘daki üniversite öğrencileri bulunduğu 
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kentin ekonomik sömürgesi haline getirilmiştir. Öğrenciler kentin 
geçim kaynağı olarak görülmektedir.

Hal böyle olunca böyle bir eğitim düzeninde eğitim alan bir bireyin 
kendi toplumuna ne kadar yararlı bir birey olacağı aşikardır. Bu konu 
da şu söz konunun ne kadar vahim olduğunu anlatmaya yeter ;   ‘ Bir 
toplumun kendine verdiği zararı başka hiçbir toplum veremez.’ .

Gerçek anlamda Parasız, stajlara dayalı sanayiyi de kapsayan bir 
akademik eğitim, öğrencinin müşteri olarak değil de eğitim ve öğrenim 
alması gereken bir birey olarak görülmesini sağlayan bir eğitim 
sisteminin herkesçe benimsenmesi dileğiyle…
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