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GĐRĐŞ 

GENEL KURULVE SEÇĐMLERE ĐLĐŞKĐN ÖNEMLĐ HUSUSLAR 

 - Tüm üyelerin Oda Genel Kuruluna katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup, geçerli 

bir mazeret olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Oda Onur Kurulunca 

cezalandırılırlar. 

 - Seçimlere katılacak üyeleri gösterir liste, görevli hakimin incelenmesinden geçip, 3 gün 

süre ile Metalurji Mühendisleri Odası ve TMMOB'nin ilan yerlerinde asılmak suretiyle ilan 

edilecek ve görevli hakime iletilen herhangi bir itiraz olmazsa onaylanarak kesinleşecektir. 

Listede adı bulunmayan üyenin oy kullanması yasal olarak olanaksızdır. 

 - Oylar, oy verenin kimliğinin, Oda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği veya resmi 

kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin 

imzalanmasından sonra kullanılacaktır. Ancak, şimdiden öngöremediğimiz sorunların ortaya 

çıkmaması için, tüm üyelerin oda kimliklerini yanlarında bulundurmalarında yarar vardır. 

Oylar üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu 

başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara 

konulmak suretiyle kullanılacaktır. Yönetim Kurulu için kullanılacak oyların, tanımlanan 

kağıtlara elle yazılması zorunludur. 

ÇALI ŞMARAPORU 

14. Dönemin başında Yönetim Kurulu, Genel Kurul Çalışma Programı Komisyonun 

sunduğu program taslağı ışığında yeni dönem çalışmalarını ana hatları ile belirlenmişti. 

Çalışma programının oluşturulmasında ülkenin her bir yanına dağılmış değişik işyerlerinde ve 

koşullarda çalışan metalurji mühendisleri arasındaki iletişim eksikliğini gidermek, varolan 

ili şkilerini geliştirip güçlendirmek, Oda üye ilişkilerini canlandırma yönünde çalışmaların 

yapılması temel hedef olarak alınmıştı. Dönem başında çalışma programı, gelişen şartlar 

sonucu ortaya çıkacak somut durumların gerektireceği biçimde genişletilip zenginleştirilecek 

bir esneklikte tutulmuştu. Ancak bilindiği gibi geçtiğimiz dönem, Oda-üye ilişkisinin 

somutlaştırılmasında belirli sıkıntıların devam ettiği bir dönemdi. Bu olumsuzluklarda 

yaşanan dönemin etkilerini göz ardı etmeksizin, olumsuzlukların aşılacağı dileğimizi 

yineliyoruz. Çalışma Programında ortaya konan çalışmalara katılan üyelerin sayısının sınırlı 

olması, hem planlananların istenilen düzeyde yapılmasını engellemiş, hem de bu katılımların 

çalışmalara getireceği dinamizm ile yönetimi yönlendirecek görüş ve önerilerle çalışma 

programının geliştirip zenginleştirilmesinden yoksun bırakmıştır. 



Tüm üyelerimizi katmayı amaçladığımız, gerçekleştirme oranımızı tartışabileceğimiz, 

geçen dönem yapabildiklerimizi şu şekilde özetleyebiliriz. 

KONGRE 

11, 12, 13 Ekim 1984 tarihinde Seydişehir'de Etibank Seydişehir Alüminyum Đşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak 2. Ulusal Alüminyum Kongresi yapıldı. ilki 

1978'de gerçekleştirilen Kongre 6 yıllık bir aradan sonra yoğun bir katılımla gerçekleşti. 

Kongreye 40 adet bildiri sunuldu, tartışmalar ve konuşmacılara yöneltilen sorularla canlı bir 

ortam yaşandı. Gerek Etibank, Seydişehir Alüminyum Tesisleri çalışanları gerekse 

alüminyum sanayii ile ilgili tüm kuruluş ve kişilerin yakın ilgi gösterdikleri kongrede, çok 

fazla sorunu olan ve hızla gelişen alüminyum sanayiini irdelemek için üç günlük sürenin 

yetersizliği dışında her şey doyurucuydu. 

15-19 Nisan 1985 tarihinde Kimya Mühendisleri Odası ile ortaklaşa olarak düzenlenen 

Seramik Teknik Kongre ve Sergisi Ankara'da yapıldı. Đlki 1981 yılında yapılan, konuyla ilgili 

yerli kuruluşların tamamına yakınının, 8 yabancı kuruluşunda doğrudan ya da temsilcilikleri 

aracılığıyla katıldıkları kongrede 54 bildiri 2 ayrı salonda tartışıldı. Yoğun bir katılımla, 5 gün 

boyunca seramik sektörünün hammadde, enerji, yetişmiş insan gücü, eğitim ve 

standardizasyon gibi tüm sorunları ve çözümleri bilimsel veriler ışığında ele alındı ve sektöre 

ili şkin yeni gelişmeler tartışıldı Kongrenin yanı sıra 9'u yabancı 25 Kuruluşun katılımıyla 

gerçekleşen sergi büyük ilgi topladı. 

Üçüncüsü 1979 yılında yapılan Ulusal Metalurji Kongresi'nin 4.sünü geçtiğimiz dönem 

gerçekleştiremedik ancak 4. Ulusal Metalurji Kongresi'nin 22-25 Ekim 1986 tarihinde 

gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklar tamamlanmış, çalışmalar belli bir aşamaya gelmiştir. 

Kongrenin en yaygın bir şekilde duyurulması çalışmaları devam etmektedir. 

    -YAYIN-  

Dergi 

Dönem sonunda, odamızın en önemli iletişim aracı olan dergi için dönem başında 

öngördüğümüz hedeflerin tümüne ulaştığımızı söylememiz elbette pek kolay olmayacak. 

Ancak dergide önemli gelişmeler kaydettiğimizi belirtmek de yerinde olacak, öncelikle 

derginin sadece bilimsel ve teknik yazılarla sınırlı kalmaması konusunda çaba sarf edilmiş tir. 

Sürekli bir yayın kurulu oluşturularak, derginin sürekliliğinin sağlanması, içeriği ve 

kalitesinin artırılması için önlemler alınmıştır. 1985 yılı içinde Derginin 4 şayia zamanında 

çıkartılmıştır. 1985 yılında gelen talepler doğrultusunda, derginin 2 ayda bir çıkarılması karan 

alınarak, 6 sayı çıkartılarak sayısal hedefe ulaşılmıştır. Ülkenin dört bir yanına dağılmış 

1000'den fazla metalurji mühendisi her gün yüzlerce sorun ile karşılaşmaktadır. Çoğu kez bu 

sorunlar daha önceden çözülmüş ya da çözümleri doğrultusunda önemli ilerlemeler 



kaydedilmiş olsa bile, bu sorunların çözümünde meslektaşlarımız gücüklerle 

karşılaşmaktadırlar. Meslektaşlarımızın karşılaştığı veya karşılaşabilecekleri sorunları içeren 

dağarcık bölümüne dergide özel önem verilerek geliştirilmi ştir. Đhtisas alanımızın önemli 

konularından birini derinlemesine irdelemeyi hedeflediğimiz "özel sayılardan" otomotiv 

çıkartılmıştır. Derginin 40. sayısı, Metalurjik süreçlerin büyük bir kısmını bünyesinde 

toplayan otomotiv sektörüne ayrılarak bu alandaki bilgi birikimi ve teknolojik gelişmeler, 

karşılaşılan darboğazlar ortaya konmaya çalışılarak "Otomotiv özel" sayın olarak 

çıkartılmıştır. Derginin 41. sayısı ile birlikte her an kullanılabilecek Fe-C denge diyagramı 

yayınlanmıştır. 

Kitap 

Döküm alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanılan Çelik Dökümlerde 

Besleyici ve Soğutucu Hesaplan adlı kitap yayınlanarak döküm sektöründe çalışan tüm 

mühendislerin, öğrencilerin, tasarımcıların ve araştırmacıların yararlanımlarına sunulmuştur. 

Temsilcilikler 

Dönem başında planlanan işyeri sohbet toplantılarından Karabük ve Ereğli'de 

yapılanların dışında diğerleri yapılamamıştır. Đstanbul temsilciliğinin işleyen bir yapıya 

kavuşması ve temsilcilik için yer temini çalışmalarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Bursa il Temsilciliği açılmış ama fonksiyonel bir yapıya kavuşamamıştır. Seydişehir 

Temsilciliğimiz II. Alüminyum Sanayi Kongresinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde 

büyük katkıları olmuştur. 

Gerek kongreler gerek yayın faaliyetleri ile oda-üye ilişkilerinde özlenen düzeyde 

olmasa da belli bir düzelme gözlenmiştir. Yılda bir-iki kez yapılması öngörülen danışma 

kurulu toplantılarından ancak biri gerçekleşebilmiştir. Geçen 2 yıl boyunca, oda kadro 

meselesinde, göreceli olarak olumlu bir konuma ulaşmıştır. Bilindiği gibi Odanın ihtisas 

alanına yönelik etkinlikleri ağırlıklı olarak gönüllü çalışmalarla üretilmektedir. Gönüllü 

mekanizmaların Odada yarattığı üretkenliğin sürekli kılınması ve etkinleştirilmesi ancak 

profesyonel mekanizmaların desteği ile gerçekleşebilir. Orada oluşturulan profesyonel 

ağırlıklı mekanizmalarla oda yöneticileri tekdüze bürokratik hizmetlerden ve işletmecilik 

görevlerinden kısmen de olsa arındırılması sonucunu getirmiş ve oda yöneticilerinin 

üretkenliği artmıştır. 

Gelecek Döneme Đli şkin Öneriler 

 - 22-25 Ekim 1986 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen ve bu konudaki çalışmaları belli 

bir noktaya gelen 4. Ulusal Metalurji Kongre ve Sergisi mutlak şekilde zamanında ve en geniş 

bir katılımla yapılmalıdır. Şimdiye değin yapılan kongreler göstermektedir ki ülkemizde tüm 

sanayi dallarında çözüm bekleyen birçok sorun yaşanmaktadır. Metalurji sektörünü 



ilgilendiren tüm sorunlar bu kongrede ortaya konmalı, gerçekçi kalıcı çözümler bulunmaya 

yönelmelidir. Kongre ayrıca sürekli olarak özlemi çekilen üyeler arasındaki güç birliği ve 

dayanışmayı sağlamada da önemli bir araç olarak işlevini yerine getirmelidir. 

 - Üyelerin mesleki ve teknik yönünü geliştiren derginin teknik ve estetik yönden doyurucu 

olma çalışmaları devam etmeli ve dergi zamanında çıkartılmalıdır. 

 - Baskıya hazır durumda bulunan "Döküm Hataları Atlası" adlı eserin basılması faaliyeti 

de önümüzdeki dönem gerçekleşmelidir. 

 - Daha etkin bir oda için, kesinlikle çözülmek zorunda olan temsilcilik mekanizmaları 

doğru bir anlayışla ele alınmalıdır. 

 - Göreceli olarak olumlu bir düzeye ulaşan kadro sorununa önümüzdeki dönem 

gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler göz önüne alınarak kalıcı çözümler getirilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


