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GĐRĐŞ 

A - ÖRGÜTLENME VE ÜYE ĐLĐŞKĐLERĐ 

22. Olağan Genel Kurulda oy kullanabilecek üye sayımızın 2899'a ulaşmıştır. Üye 

ili şkileri ve örgütlülük Odamızın en önem verdiği konudur. Fakat çağımızın ve ülkemizin de 

en büyük hastalıklarından olan iletişimsizlik, örgütsüzleştirme, yani bireyselleştirme 

Odamızın da yaşadığı en önemli sorunudur. Ancak yapılan etkinliklerde bir araya geldiğimiz 

meslektaşlarımız örgütümüze sahip" çıkılması konusunda samimi olmuşlardır. 

A.1. TMMOB METALURJ Đ MÜH. ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ 

Đstanbul Temsilciliğimiz Kurucu Yönetim Kurulu'nun 22.03.1994 tarihinde atanması 

ile Odamızın şubesi olarak kurulmuş olup 01 Ocak 2002 tarihi itibariyle üyelerimizin yüzde 

40'ı olan 1250 meslektaşımız Đstanbul Şubemize kayıtlıdır. 1250 üyemizin 810'u Đstanbul Đl 

sınırlan içerisindedir. Diğer üyelerimiz Marmara Bölgesinin diğer illerinde bulunmaktadır. 

Şubemizin sorumluluk alanı içinde olan iller, ülkemizin her açıdan en gelişmiş illeri arasında 

önde gelmektedir. Đstanbul Şubemizin www.metalist@tr.net ve 

www.metalist@metalurji.org.tr adında iki e-posta yazışma adresi mevcuttur. 

A.l.a. Đstanbul Şube Yönetim Kurulu  

12-13 Şubat 2000 tarihleri arasında yapılan 4. Olağan Genci Kurulda seçilen Şube 

Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir: 

Başkan  Şefik Doğan 

II.Başkan Feyzi Demir 

Sekreter Serdar Ali Erol 

Sayman Sabahattin, 

Üye  Gürkah Solmaz 

Üye  Đrfan Akyol 

Üye  Tuncay Sulan 

25.07.2001 tarihinde Şube Yönetim Kurulu üyemiz Đrfan AKYOL askerlik görevi 

nedeniyle istifa etmiş olup, 1.yedek üye olarak Timur OLCAY Şube Yönetim Kurulu üyesi 

olarak göreve başlamıştır. 

Şube Profesyonel Çalışanları 

Đrfan Kaptı Gülsüm ÇAĞIL 

A.l.b. Danışma Kurulu  

Şubemiz bu dönemde 5 Danışma Kurulu toplantısı yapılmış olup, bu toplantılar 

sonucunda ortaya çıkan görüşler aşağıdaki gibidir. 



-Đçinde bulunduğumuz dönem ve sonrasında ülkemizin yüz yüze kalacağı en önemli 

sorunlardan biri Đşsizlik ve Sanayisizleşmedir. Bu kapsamda mevcut Sanayi Politikaları 

izlenmeli ve bunların Odalar tarafından belirlenmesine yönelik çabalar içinde bulunulmalıdır. 

-Üst örgütümüz TMMOB'nin önümüzdeki dönemde örgütsel formunun nasıl olması 

gerektiği tartışılmalı ve bu yönde görüş oluşturulmalıdır. 

-Odamızın yapması gereken rutin işlerinin belirli bir standarda oturtulabilmesi için 

belirli formlar ye çizelgelerin oluşturularak, raporlanması ve bu sistem ve model üzerinde 

arşiv , envanter ve veri tabanı geliştirilmelidir. 

-Odamızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların aşılmasına yönelik olarak alternatif 

gelir kaynaklan ile ilgili bir çalışma yapılmalıdır. Üye aidatları tek başına yeterli bir gelir 

kaynağı durumunda değildir. 

-Şube ve Genel Merkez düzeyinde Oda-Üye ilişkilerindeki iletişimsizliğin aşılabilmesi 

için elektronik olanakların daha iyi kullanılması konusunda çalışma yapılması gerekir. 

-Üye profili çıkarılarak, bu çerçevede Odamız üyeler için bir cazibe merkezi haline 

getirilmelidir. 

A.l.c. Komisyon Çalışmaları Isıl Đşlem Komisyonu: 

Komisyonumuz toplantılarına düzenli olarak devam etmiştir. 1-2 Kasım 2001 tarihinde 

II. Isıl Đşlem Sempozyumunu Đstanbul'da ĐTÜ Vakfı Maçka Sosyal tesislerinde yapma kararı 

almıştır. Sempozyum bildiri metinlerin zamanında gelmediği için önce 10-11 Ocak 2002 

tarihin ertelenmiş ancak söz konusu tarihlerde hepimizce bilinen tüm ülkemizdeki hava 

muhalefeti nedeniyle Sempozyum (ikinci kez) 7-8 Şubat 2002 tarihlerine ertelenmiştir. 

II. Isıl Đşlem Sempozyumunda ilk defa sempozyum kitabı yerine CD çıkarılmıştır. 2 gün 

sürecek sempozyumda toplam 7 oturum olup 2 'si ticari olmak üzere 24 adet tebliğ 

sunulmuştur. 

Demir Çelik Komisyonu: 

Demir çelik komisyonu, Asil Çelik'in özelleştirilmesi gündemi ile toplantılara 

çağrılmış, maalesef yeterli katılımlar sağlanamamıştır. 

Mesleki Eğitim Komisyonu: 

Bu dönem içerisinde etkin komisyonlarımızdan birisidir. 

07.04.2001 tarihinde Yılmer Mühendislik Ltd.Şti.'den Can Cansever'in sunumu ile 

"Metal Mikroskoplarının ve Aksesuarlarının Genel Tanıtımı ve Kullanımı" konulu bir 

Seminer organize edilmiştir. Fakat bu etkinlik ücretsiz olmasına rağmen gerekli ilgiyi 

görmemiştir. 

16-18 Mayıs 2001 tarihleri arasında "Çelik ve Dökme Demirlerin Metalografisi ve 

Mekanik Muayenesi Kursu" ĐTÜ Öğretim Görevlilerin katkıları ile gerçekleştirilmi ştir. 



KOSGEB Đmes biriminde gerçekleşen bu kursa, çeşitli sektörlerden 21 mühendis ve teknik 

eleman katılmıştır. Bu kurs kapsamındaki teknik veriler, kitap şekline getirilmiş olup katılım 

sertifikaları Prof. Dr. Feridun Dikeç ve Prof. Dr. Nazım Bozkurt anısına Günnur Dikeç 

tarafından verilmiştir. 

25 Eylül 2001 Salı günü "Đndüksiyon Ergitme Eğitim Semineri" Inductotherm Ocakları 

A.Ş sponsorluğunda Đ.T.Ü. Vakfı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmi ştir. 

Inductotherm Ocakları A.Ş Genel Müdürü Levend Otsukarcı tarafından sunulan 

seminere çeşitli firmalardan 47 katılımcı olmuş ve kendilerine sempozyum katılım sertifikalan 

verilmiştir. 

Alüminyum Komisyonu ; 

Bu komisyon bünyesinde "Alüminyum Üretimi, Birincil ve Đkincil Alüminyum üretim 

Süreçleri, Alüminyum alaşımları" isimli bir kitap Oda kütüphanemize yayın olarak 

kazandırılmıştır. 

Döküm Komisyonu: 

Odamız Döküm Komisyonu tarafından diğer kuruluşlarla beraber organize edilen I. 

Döküm ve Çevre Sempozyumu Kitabı teknik nedenlerle basılamamıştı. Yıldız Teknik 

Üniversitesi tarafından basım işi üslenilmiş olup, gecikmeli de olsa basılarak sektörümüze 

kazandırılmıştır. 

Bu Sempozyum katılımcı ve Delegelerine Sempozyum Tebliğler Kitabı Đstanbul 

Şubemiz tarafından ulaştırılmıştır. 

Ayrıca Dünya gazetesi “Döküm özel sayısına” Odamız adına değerlendirme yazısını 

Şube Başkanımız Şefik Doğan hazırlamıştır.. 

A.l.d. Katılılan Etkinlikler  

26-30 Eylül 2001 tarihleri arasında düzenlenen TIME 2001 Türkiye Uluslararası Üretim 

Teknolojileri Fuarına stand açarak katılmış, oda yayınlarını ve organizasyonlarım etkin olarak 

tanıtmıştır. Ayrıca Şube Yönetim Kurulu üyelerimizin de ziyaret ettiği fuarda katılımcı firma 

standları gezilerek Oda ve etkinlikleri hakkında bilgi aktarılmıştır. 

19-20 Ekim 2001 tarihlerinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Đstanbul Şubesi 

tarafından YTÜ Oditoryumunda düzenlenen 4.Ulusal Kaynak Teknolojileri Sempozyumuna 

stand açarak katilim sağlanmış ve Oda etkinlikleri broşürleri dağıtılmış yayın satışı 

gerçekleştirilmi ştir. 

Türk Loydu Vakfı Đsveç Ulusal Akreditasyon Kurumu SWEDAC tarafından Akredite 

olmuştur. Akreditasyon Belgesi alım törenine Şubemiz, Yönetim Kurulu düzeyinde 

katılmıştır. 

 



A l. e. Teknik Raporlar ve Bilirki şilik  

Dönem içerisinde Şubemizden teknik bilgi talep eden üye ve firmalara yanıt verilmiş, 

bilgi aktarılmıştır. Geçtiğimiz dönem 4 firma ve kurumdan teknik rapor ve bilirkişilik talepleri 

olmuş, bunlardan üç tanesine rapor düzenlenmiş, bir firma ise olumlu yanıt verilmesine 

rağmen talebini yinelememiştir.Bunun dışında mahkemelerden de benzer talepler gelmiş ve 

yanıt verilmiştir. 

A l.f. Sosyal Faaliyetler 

Đstanbul Şubemiz Taksimdeki mekanımızda yeni bir işletmeci ile sözleşme yapmıştır. Bu 

çerçevede yapılan organizasyonda binada geniş çaplı bir tadilat yaptırılarak lokal olarak 

üyelerimizin hizmetine açılmıştır. Geleneksel olarak düzenlenen Şubemizin Yemeği 4 Kasım 

2000 tarihinde TSYD Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmi ş olup yaklaşık 160 meslektaş ve 

konuğumuz katılmıştır. Daha sonraki geleneksel Şube yemeği 22 Aralık 2001 de Armada 

Otelde, yıl başı ve bayram sonrası olması nedeniyle düşük bir katılımla gerçekleştirilmi ştir. 

100 kişi civarında gerçekleşen Şube Yemeği oldukça coşkulu geçmiştir. 

A.2. TEMSĐLCĐLĐKLER 

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak 1 Bölge Temsilciliği, 1 Đl Temsilciliği ve 

48 Đşyeri Temsilciliği ile üyelerimize daha yakın temas kurma çalışmalarımız 

sürdürülmektedir. 

Ostim Sanayi, Sarkuysan, Döktaş, TÜBĐTAK-MAM, Sincan Organize Sanayi, Đmes 

Sanayi Sitesi, Zonguldak Đl Temsilciliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, FMC Nurol ve ODTÜ 

işyeri temsilciliklerimize yeni atamalar yapılmıştır. Temsilciliklerimiz aşağıdaki gibidir: 

S. NO  ADI SOYADI    ĐŞYERĐ 

01  Mustafa Kemal ALPERTEN   OSTĐM SANAYĐ SĐTESĐ 

02  Ahmet TEPĐROĞLU    SARKUYSAN A.Ş. 

03  Ali GÜLEN     ETĐ ELEKTROMETALURJĐ A.Ş. 

04  Armağan BÜYÜKKAHRAMAN  ASKAYNAK 

05  Aynur ODAMAN    KOSGEB-ANKARA 

06  Burak ÖZKAL    ĐTÜ 

07  Bülent ŞĐRĐN     DÖKTAŞ DÖKÜM SANAYĐ A.Ş. 

08  Cem KAHRUMAN    ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ 

09  Cengiz ADAK    MERCEDES-BENZ (AKSARAY) 

10  Erden KARAESMEN   MED UNION (ĐZMĐR) 

11  Erkan COŞKUN    ASĐL ÇELĐK A.Ş. 

12  Fatma GÜNEŞ    K.B.Đ. GENEL MÜDÜRLÜK 

13  Feridun GÖRGÜLÜ    TÜBĐTAK 



14  Galip Ş. YĐNSEL    MĐTAŞ A.Ş. 

15  Gökhan ATALAN    KROMAN ÇELĐK (GEBZE) 

16  Hacer AYGÜN    ĐZMĐR BÖLGE TEMSĐLCĐLĐĞĐ 

17  Havva Kazdal     TÜBĐTAK-MAM 

18  Necdet AKDAŞ    SĐNCAN ORG. SAN. SĐTESĐ 

19  Đbrahim EKĐN     ETĐ ALÜM ĐNYUM A.Ş. 

20  Cevahir ARSLAN    ĐMES SANAYĐ SĐTESĐ 

21  Kadir EBEPERĐ    TAĐ 

22  Kadir KUNDAKCI    KARDEMĐR A.Ş. 

23  Kamber AYGÖREN    ZONGULDAK ĐL TEM. 

24  Kemal SARSU    ĐSDEMĐR A.Ş. 

25  Cemil Hakan GÜR    ODTÜ 

26  M. Kemal SÜRÜCÜ    TÜRK TRAKTÖR A.Ş. 

27  M. Şevki TÜRÜDÜ    M.T.A. 

28  Bilal KERTĐ     HUNDAI ASSAN 

29  Mert ÖZBEY     CHRYSLER 

30  Metin KAPTI     ĐMM ĐB 

31  Muammer KIRAÇ    TÜLOMSAŞ 

32  Muzaffer ZEREN    KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 

33  Müzeyyen ATA    D.Ç.Ü.D. ĐŞYERĐ TEMSĐLCĐLĐĞĐ 

34  Nilgün KUŞKONMAZ   YILDIZ TEKN ĐK ÜNĐ. 

35  Oğuzhan KOCAMAN   ROKETSAN 

36  Özgür AKÇAM    FMC NUROL 

37  Pınar GÜNEY     ÇEMTAŞ 

38  Rahmi ALTAY    ÇEMAŞ 

39  Rahmi DEĞĐRMENCĐOĞLU  OYAK RENAULT 

40  Ramazan ATEŞ    TOPRAK SERAMĐK (BĐLECĐK) 

41  Ramazan DAŞ    ÇUKUROVA ĐŞ MAK ĐNALARI 

42  Saliha SĐVRĐ     ETĐ HOLDĐNG A.Ş. 

43  Selda BĐLGĐÇ     ENERJĐ BAKANLI ĞI 

44  Siyami TUNCER    ETĐBANK FERROKROM ĐŞL. 

45  Suat CANOĞULLARI   TEMSA OTOMOTĐV (ADANA) 

46  Tolga MERMERCĐ    ASELSAN 

47  Y. Ziya SOYDAŞ    ÇUKUROVA ÇELĐK (ĐZMĐR) 

48  Yıldırım AVCI    METAMAK 



49  Zeki TOK     SANAYĐ BAKANLI ĞI 

50  Zeynep DEMĐR    ERKUNT DÖKÜM A.Ş. 

Özellikle genel duyurularımızı, ajanda ve dergi dağıtımlarımızı işyeri temsilcilikleri 

üzerinden yaparak temsilciliklerimizi Oda çalışmalarına daha aktif katma ve üyelerimize daha 

sağlıklı ulaşmaya yollan konusunda çatışmalar yapılmıştır. 

A.3. ÜYE VE ÖĞRENCĐ ÜYE ĐLĐŞKĐLERĐ 

Bu dönemde örgüt yapısının sağlam temeller üzerinde genişletilmesi ve üye 

potansiyelinin aktif hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

-22 Eylül 2000 tarihinde Bozüyük- BĐLECĐK'te Toprak Seramik fabrikasında 

bölgedeki meslektaşlarımızla bir üye toplantısı yapılmıştır. 

-16 Aralık 2000 tarihinde ANKARA'da Genel Üye toplantısı yapılmıştır. 

-10 Şubat 2001 tarihinde Seydişehir'de Eti Alüminyum A.Ş. ziyaret edilmiş, 11 Şubat 

2001 tarihinde Seydişehir'de ADD tarafından düzenlenen özelleştirme karşıtı panele Oda 

Başkanı Y, Ziya Kayır panelist olarak katılmıştır. 

-20 Ekim 2001 tarihinde Samsun'da üye toplantısı düzenlenerek üyelerimizin Oda 

çalışmalarına aktif katılabilmesinin yöntemleri üzerinde görüşmeler yapılmışta 

-2001 tarihinde Kütahya Đlindeki Eti Gümüş, Kumaş ve Eti Bor Tesisleri ziyaret 

edilerek hem teknik bir gezi yapıldı hem de bu kurumlardaki üyelerimiz ile görüşülmüştür. 

-19 Ocak 2002 tarihinde Đzmir'de bir üye toplantısı düzenlenmiştir. Đzmir Bölgesindeki 

meslektaşlarımızın daha aktif olarak Oda çalışmalarına katılmaları ile ilgili görüşmeler 

yapılmıştır. Đzmir Bölge temsilciliğinin yeniden yapılanması çalışmaları başlatılmıştır. 

-Merkez ve Đstanbul Şubesi olarak işsiz üyelerimize ve eleman arayan firmalara 

yönelik çalışmalarına, üye ve firma taleplerine uygun olarak bir araya getirmek şeklinde 

devam etmektedir. Đş arayan meslektaşlarımızın özgeçmişler ilerdeki taleplerde 

değerlendirilmek üzere arşivlenmektedir. 

-Đstanbul Şubemiz tarafından Kardemir A.Ş. Genel Müdürlüğü ile kurulan iletişimle, 

TMMOB Yasasına dayanarak öze} sektör firmalarında çalışan mühendislerin Odaya üye olma 

zorunluluğu belirtilmiş ve etkili olmuştur. 

-Đstanbul Şubemiz, Üniversitelerle sürekli irtibat içinde bulunmuş olup 02.03.2000 

tarihinde Đ.Ü., K.Ü., S.Ü., ĐTÜ. ve YT.Ü. Bölüm Başkanlıklarına birer yazı gönderilmiş ve 

ortak toplantılar önermiştir. Bu kapsamda gelen yanıtlar dikkate alınarak Đ.T.Ü. Mezuniyet 

törenine, S.Ü.'ne mesleği tanıtma amacı ile yapılan bir seminere ve K.Ü.'de "Günümüzde 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği" isimli Konferansa Yönetim Kurulu düzeyinde katılım 

sağlanmıştır. 

-Genel Kurulumuzda alınan karar gereği Öğrenci Üyelik Tüzüğü hazırlanmış ve 



uygulamaya konmuştur. 24 Mayıs 2000 tarihinden itibaren başvurular alınmaya başlanmış, 

Odamıza Ve Şubemize kayıt olmuş 108 öğrenci üyemiz bulunmaktadır. 

-Đstanbul Şubemiz tarafından Öğrenci Üyelik Komisyonu çalışmaları için Feyzi Demir 

ve Sabahattin Özen'in görevlendirilmiştir. Öğrenci Komisyonu'nun oluşturulması için ilk 

toplantı 25.11.2000 tarihinde yapılmıştır. Yeterli katılım sağlanamadığından 24.02.2001 

tarihinde geniş katılımlı bir toplantı organize edilmiştir. Bu toplantıda her üniversiteden 

adaylar belirlenerek komisyonun üyeleri tespit edilmiştir. Komisyon ilk toplantısını da 

07.04.2001 tarihinde yaparak bir çalışma programı oluşturmuştur. Eğitim dönemi takvimine 

bağlı kalınarak bu çalışma programı kapsamında Đ.Ü. ile beraber bir Teknik Gezi yapılmıştır. 

Ayrıca Staj yeri bulma çalışmaları tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde devam etmektedir. 

-Merkez ve Đstanbul Şubemiz bünyesinde oluşturduğumuz kütüphanelerimiz 

üyelerimizin ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. 

-Odamızda üyelerimizin aidat ödeme konusundaki duyarsızlıkları devam etmektedir. 

2001 yılında üyelerimizin %20'si aidatlarını düzenli olarak ödemişlerdir. Üyelerimizin 

aidatlarını düzenli ödemeleri için 2001 yılında 2 kere aidat borç duyurusu yapılmıştır. Bunun 

yanı sıra e-posta adresleri bulunan üyelerimize de e-posta ile aidat borç duyurusu yapılmıştır. 

Üyelerimize kredi kartı talimatı ile aidatlarını ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 

-Tüm çalışmalara rağmen aidatlarını ödemeyen üyelerimiz için 1999 yılında başlatılan 

yasal yollardan aidat tahsilatına, borcu en yüksek üyeden başlanmak üzere devam edilmiştir. 

Oda üye ilişkilerini zedeleyen yasal yollardan aidat tahsilatı konusunda gereken duyarlılık 

gösterilmiş, yasal süreç başlatılmadan önce üyelerimizin borçlarını ödemeleri için bir çok 

girişimde bulunulmuştur. 

A.4.WEB SĐTEM ĐZ 

Odamız www.metalurji.org.tr web sayfamız yenilene tasarımı ile üyelerimize ve 

sektörümüze hizmet vermektedir. Web sayfamızda bilgilerin yenilenmesine gayret edilmiştir. 

Eksiklerine ve yetersizliklerine rağmen web sayfamıza üyelerimiz büyük ilgi göstermiştir. 11. 

Metalurji ve Malzeme Kongresinin duyurusunda ve bildiri özeti gönderilmesinde yoğun 

olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra üyelik başvurularında, yayınlanan dergilerimizde, 

üyelerimizin adres güncellemesinde ve üyelerimizin şikayet ve önerilerinde de yoğun olarak 

kullanılmaktadır. 

E-posta aracılığı ile üyelerimizle iletişim kanalları çeşitlendirilmiş ve bilgi akışı bu 

dönemde hızlandırılmıştır.700'e yakın üyemizin e-posta adresi temin edilerek üyelerimize 

çeşitli duyuru ile haberleşmede kullanılmaya başlanmıştır. Bu konudaki çalışmaların yoğun 

olarak takibi gerekmektedir. Odamızın 2 adet e-posta adresi bulunmaktadır; 

oda@metalurji.org.tr ve metaloda@ttnet.net.tr 



A.5. OBA YEMEĞĐ 

2000 yılında katılımın yetersizliği nedeniyle Oda yemeğimiz yapılamamıştır. 2001 

yılında ise ĐTÜ Evi Kanon Restaurant'ta az ama coşkulu bir kitle ile Oda yemeğimiz 

düzenlenmiştir. 

B. YAYIN ÇALI ŞMALARI 

B4-METALURJ Đ DERGĐSĐ 

Metalurji dergisi 2000-2001 döneminde sadece 4 sayı çıkabilmiştir. Ülkemizin ve 

Odamızın içinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle yayınlanamamıştır. 

Sayı 124    2000   Genel sayı 

Sayı 125    2000   Genel sayı 

Sayı 126    2001   Genel sayı 

Sayı 127    2001    Genel sayı 

124 ve 125 no.lu sayılar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan GÜR'ün Sorumlu Yazı Đşleri 

Müdürlüğü'nde ve Subutay Akarca'nın Koordinatörlüğünde, 126 ve 127 sayılan ise Yaşar 

Đlhan Öğüş'ün Sorumlu Yazı Đşler Müdürlüğü'nde ve M. Erhan ĐŞKOL'un 

Koordinatörlüğü’nde yayınlanmıştır. 126 no.lu sayımız Đstanbul Şube tarafından Đstanbul'da 

bastırılmıştır. 

Dergimiz bilimsel makalelerin yanında, ürün, teknolojik gelişimler, firma 

tanıtımları,yorum,sektörden haberler, etkinlik duyurulan gibi daha geniş bir yelpaze ile 

yayınlanmıştır. 

B.2. AJANDA 

Merkez Yönetim Kurulumuzun önerisi ile 2001 yılı Oda Ajandamız Đstanbul Şube 

tarafından hazırlanarak üyelerimize, sektör firma ve kuruluşlarına ücretsiz olarak 

gönderilmiştir. Yine 2002 yılı Ajandası için de bu görev Đstanbul Şubeye verilmiştir. Fiyat 

araştırmalarından, ajanda içeriğinin hazırlanmasına kadar bütün organizasyonu yapacak bir 

çalışma gurubu oluşturularak, hazırlanan 2002 yılı oda ajandamız, her yıl olduğu gibi 

üyelerimize ve sektör firma kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmiştir. Teknik bilgiler 

sayfalan ve içerdiği firma reklamları ile birçok farklı sektörden de talep edilmeye 

başlanmıştır. 

B3. DĐĞER YAYINLAR  

2000-2001 döneminde 10. Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı ve 1. 

Demir-Çelik Sempozyumu Bildiriler Kitapları yayınlamış, üyelerimizin ve sektörümüzün 

hizmetine sunulmuştur. 

 

 



C KONGRE - SERGĐ - SEMPOZYUM - SEMĐNER 

C.1 10 METALÜRJĐ VE MALZEME KONGRE VE SERG ĐSĐ 

10. Metalurji ve Malzeme Kongresi ve Fuarı 24-28 Mayıs 2000 tarihleri arasında CNR 

Dünya Ticaret Merkezi Yeşilköy-ĐSTANBUL'da yapılmıştır. Kongremiz ile birlikte " 

Metalurji ve Malzeme 2000 " Fuarıda Odamız-Klas Fuarcılık ve ITF Fuarcılık ile birlikte 

yapılmıştır. Bir panayır havasında geçen kongre ve fuarımızda sektörümüzdeki gelişmelerin 

anlatıldığı paneller ve bildiriler sunulmuştur. Aynı zamanda sektördeki birçok kişi ve 

kuruluşun da bir araya gelmesi için bir fırsat olmuştur. 

Kongremizde Demir-Çelik, Demir-Dışı Metalurjisi, Döküm, Isıl Đşlem, Yüzey -

Đstemleri Toz Metalurjisi, Kompozit Malzemeler, Seramik Malzemeler ve Cam, Refrakter 

Malzemeler, Korozyon, Aşınma, Malzeme Karakterizasyonu, Kalite Yönetimi, Metalurji ve 

Çevre, Kaynak Teknolojisi, Tahribatsız Muayene, Bilgisayar Uygulamaları başlıklarında 22 

ülkeden toplam 257 bildiri sunulmuş, fuar da ise 25 ülkeden 253 firma yer almıştır. 

C.2 11. METALURJĐ VE MALZEME KONGRE VE SERG ĐSĐ 

11 .Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongre ve Sergisi, 5-9 Haziran 2002 tarihleri 

arasında Đstanbul'da yapılacaktır." Metalurji ve Malzeme 2002 " fuarı önceki fuarda birlikte 

çalıştığımız ITF tarafından organize edilecektir. Fuar kısmında Oda -FFF koordinasyonu için 

meslektaşımız Sayın Hikmet Bilge koordinatör olarak ITF bünyesinde çalışmaya başlamıştır. 

11. Metalurji ve Malzeme Kongresinin çalışmaları Prof. Dr. Lütfi Öyeçoğkı 

başkanlığında ve Burak ÖZKAL koordinatörlüğünde devam etmektedir. Kongrenin web 

sayfasının hazırlanması ve kongreyle ilgili duyuruların gerçekleştirilmesi amacıyla Odamızın 

(www.metalurji .org.tr) web sayfası üzerinde Kongremiz için interaktif sayfa açılmış olup, 

online özet göndermek, Kongreye kayıt yaptırmak mümkün hale getirilmiştir. 

Öncelikli olarak Kongre 1. duyurusu basılarak ve önceki yıllarda olduğu gibi ilgili 

adreslere gönderilmiştir. Daha sonra elektronik posta ile yerli ve yabancı dergilere, ilgili kişi 

ve kurumlara ulaşılmış, yurt dışında Metalurji ve Malzeme Bilimi alanlarında lisans üstü 

eğitim veren üniversitelere Kongrenin duyuruları yapılarak, bildiri göndermeleri istenmiştir. 

TSA (Turkish Student Associations) temsilcilerine kongrenin tanıtımı yapılarak, listelerindeki 

Türk öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Şu ana kadar 4 kez yürütme kurulu, 1 kez danışma kurulu toplantısı yapılmıştır. 

Kongreye yurt içinden 251, yurt dışından ise 20 ülkeden 124 bildiri olmak üzere toplam 375 

bildiri özeti gelmiştir. Bildiri metinleri 31 Ocak 2002 tarihi itibariyle toplanacak olup, kesin 

program hakemlerin değerlendirmelerinden sonra belli olacaktır. Yapılan toplantılar 

sonucunda bu Kongrede bildiriler kitabı yerine OD olarak yayınlanmasına karar verilmiştir. 



Ayrıca bu kongrede yeni olarak, yurt içi ve yurt dışı firmaları, kongrenin çekirdek 

konuları kapsamında düzenlenecek Teknoloji Oturumlarında, teknolojideki yenilikleri,, yeni 

ürünleri ve yeni tasarımlan kongre katılımcıları ile paylaşma fırsatını bulacaklardır. 

Kongrenin fuar bağlantısını güçlendirmek için teknolojik oturumlara önem verilmektedir. 

C3.1. DEMĐR-ÇEL ĐK SEMPOZYUMU VE SERG ĐSĐ 

1. Demir-Çelik Sempozyumu ve Sergisi 03-05 Ekim 2001 tarihleri arasında 

ERDEMĐR Eğitim Müdürlüğü Tesislerinde yapıldı. Yoğun ilginin yaşandığı Sempozyuma, 

ilgili kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler, dernekler ve ilgili kişiler olarak 550 delege 

katıldı. 

Sempozyumun ilk gününde DEMĐR-ÇELĐK SEKTÖRÜNDE GLOBALLEŞME VE 

SEKTÖRÜN TÜRKĐYE EKONOMĐSĐNDEKĐ YERĐ konulu panel yapıldı. Yoğun ilginin 

yaşandığı bu panelde sektörün içinde bulunduğu sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde 

duruldu. 

Sempozyumda paralel iki salonda toplam 58 bildiri sunuldu. Demir-Çelik Sektöründe 

Gelişmeler ve Beklentiler, Demir-Çelik Sektöründe Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları, 

Demir-Çelik Sektöründe Çevre Yönetimi ve Atıkların Değerlendirilmesi, Demir-Çelik 

Sektöründe Enerji Tasarrufu ve Yapı Çeliği konulu 6 ana başlık halinde oturumlar yapıldı. 

Sempozyumun sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanarak ilgili kuruluşlara gönderildi. 

Metalurji dergisinin 127. sayısında da yayınlanarak sektör ve üyelerimize de duyuruldu. 

Sempozyumda sunulan bildiriler 2cilt kitap ve CD olarak yayınlandı.  

D. TAHRĐBATSIZ MUAYENE ÇALI ŞMALARI  

29 Mayıs-01 Haziran 2000 tarihleri arasında Avusturya'da yapılan Tahribatsız 

Muayene Kongresi'ne Odamızı temsilen Tahribatsız Muayene Komisyonu Başkanı Sayın 

Murat Gümrükçüoğlu katılmıştır. 

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamız, metalurji mesleğini 

geliştirmek ve mesleki denetimi sağlamak amacıyla planladığı çatışmalar sonucunda, 

ülkemizde ilk tahribatsız muayene eğitimini yurt dışından getirdiği uzmanlarla 1987 yılında 

gerçekleştirmiştir. 

Bilindiği gibi, 1988 yılında, ODTÜ TAHRĐBATSIZ MUAYENE VE KAYNAK 

ARAŞTIRMA MERKEZĐ 'nin (ODTÜ Merkez) kurulmasıyla ODTÜ merkez ve Odamız 

arasımla imzalanan tahribatsız muayene eğitimi i şbirliği Protokolü kapsamında, bu alanda 

başlatılan ortak çalışmalar bugüne kadar sürdürülmüştür. ODTÜ Merkez ile yapılan bu 

işbirliği kapsamında çeşitli yöntemlerde düzenlene» 1. ve 2. Seviye eğitimlerde 1.700 kişi 

vasıflandırılmış ve sertifikalandırılmıştır. 



Avrupa Birliği'nde yapılan yeni teknik düzenlemeler sonucunda, tahribâtsız muayene 

alanında çalışan personelin ülkemizde EN 473'e uygun olarak eğitilmesi ve vasıflandırılması 

amacıyla 1996 yılında, EN 45 013 ve EN 473'e uygun olarak faaliyet göstermek; 

vasıflandırma sınavlarını yapmak ve sertifika vermek üzere ulusal ve bağımsız bir 

sertifikalandırma kuruluşu olarak TAHRĐBATSIZ MUAYENE PERSONEL 

SERTĐFĐKALANDIRMA MERKEZ Đ ( TM-PSM ) Odamız bünyesinde kurulmuştur. 

Kalite sistemini kurarak Alman Ulusal Akreditasyon Kuruluşuna (DAR- TGA) 

akredite olmak için başvuran TM-PSM, dört değişik tahribatsız muayene yönteminde 

(Magnetik Parçacık Muayenesi, Sıvı Penetrant Muayenesi, Ultrasonik Muayene ve 

Radyografik Muayene) 1. ve 2. Seviye eğitimlerin vasıflandırma sınavları için oluşturduğu 

soru bankasındaki 2000 soru, 75 set pratik sınav parçası ve bu konuda yetişmiş elamanlarıyla 

ülkemizin ilk ve tek bağımsız personel belgelendirme kuruluşu olmuştur. 

TM-PSM, kuruluşundan bu yana planladığı hazırlık çalışmalarını ODTÜ Merkezle 

birlikte tamamlayarak DAR-TGA'yâ ( Alman Ulusal Akreditasyon Kuruluşu-Personel 

Belgelendirme Bölümü) akredite olmak için başvurmuştur. 1997 yılından bu yana 

akreditasyon konusunda sürdürülen çalışmalar sonuca ulaşamamıştır. ODTÜ Merkez, bu 

süreçte iki kez akreditasyon denetimine katılmayacağını bildirmiştir. Birincisi, 1999 yılı 

Haziran ayında TM-PSM'nin ortak olarak planladığı akreditasyon, denetim tarihinden tam iki 

gün önce, ODTÜ Merkez bu denetime katılmayacağınız açıklayarak, TGA denetçileri ve 

Odamız güç durumda bırakılmıştır. Bunun üzerine, ODTÜ Merkez ile Odamız arasında 

07.07.1999 tarihinde imzalanan Ek Protokol'ün 2. Maddesi uyarınca TM-PSM'ran 

akreditasyon denetim tarihinin 13 Eylül 1999 tarihi ile başlayan hafta olarak TGA'ya 

bildirilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. TM-PSM'nin 1999 yılında gerçekleşecek 

akreditasyon denetimi ülkemizin yaşadığı 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin DAR - 

TGA denetçilerinin öngörülen tarihte gelmelerine imkan vermemesi nedeniyle denetim 2000 

yılına kalmıştır. 

ODTÜ Merkez, 1999 yılında imzaladığı Protokole rağmen, bu yıl bazı sorunlar 

olduğunu ileri sürerek ( bu sorunların zaman içinde çözülebileceğine inanıldığı ayrıca ifade 

edilerek ) ikinci kez, akreditasyon denetiminden bir ay önce TM-PSM'nin DAR-TGA 

tarafından 18-19 Eylül 2000 tarihlerinde gerçekleştirilecek denetimine katılmayacağım 

09.08.2000 tarihli yazısıyla tarafımıza iletmiştir. 

ODTÜ Merkezin akreditasyon konusunda sürdürdüğü bu olumsuz tavır ve iç denetime 

katılmama kararı, TM-PSM'nin EN 45 013'e göre denetleyemediği ve kuruluş amacını sürekli 

engelleyen bir eğitim ve sınav merkezi olarak ODTÜ Merkez ile işbirliğini sürdürme imkanı 



kalmadığı görüşüne varmasına neden olmuştur. TM-PSM bu görüşünü yazılı olarak ODTÜ 

Merkeze iletmiştir. 

Böylece, OD1EÖL Merkezde yapılan tahribatsız muayene eğitimleri; eğitim ve 

vasıflandırma sınavının bağımsız bir sertifikalandırma kurutuşu tarafından yapılmaması 

nedeniyle EN473'e uygun olma özelliğini kaybetmiştir. Oda Yönetim Kurulumuz, 31 Ağustos 

2000 tarihli toplantısında bu konuyu değerlendirerek almış olduğu 48 sayılı kararı uyarınca, 

ODTÜ Merkez ile Odamız arasında Tahribatsız Muayene Eğitim ve Vasıflandırma Sınavları 

konusunda imzalanan ve 12 yıldır sürdürülen Đşbirliği Protokolü'nün TM-PSM'nin 

gelişmesine imkan verilmemesi ve uygulama imkanı kalmaması nedeniyle iptal edilmesine 

karar vermiştir. 

Tahribatsız Muayene ile ilgili çalışmaların devamı için girişimlerimiz devam 

etmektedir. 

E. ULUSLARARASI ĐLĐŞK ĐLER 

Odamızın kurucu üyesi olduğu Balkan Metalurjistler Birliği (BUM), Aralık 1996'da 

Filibe' de yapılan 1. Balkan Metalurji Konferansıyla kuruldu. BUM, karamacı gütmeyen, 

kamunun çıkarlarının korumayı hedefleyen hükümet dışı bir kuruluştur. BUM' un merkezi ve 

kalıcı sekreteryası Sofya' dadır. BUM, ekonomik gelişmeyi sağlamak için Balkan 

yarımadasındaki ve dışındaki ülkelerde firmalar, üniversiteler ve enstitüler ile ilgili kuruluşlar 

arasında işbirliği ve bilimsel teknik iletişimin artırılmasını hedeflenmiştir. BUM' un ana 

organları, Genel Kurul Yönetim Kurulu ve Sekreteryasıdır. 

Fabrikalar, firmalar, fakülteler, kamu kuruluşları ve yasal mesleki kuruluşlar BUM'un 

üyeleridir. Gelir kaynaklan, üye ödentileri, etkinliklerden elde edilen gelirler ve bağış ve 

yardımlardan oluşur. BUM, periyodik bültenler, özel kitaplar vb. yayın çalışmaları yapar ve 

konferans, sempozyum, demir ve demir dışı metalurji alanında etkinlikler düzenlemektedir. 

Metalurji alanında bilimsel ve teknik bilgi ve deneyim değişimi bilim adamları arasında 

yardımlaşma, Balkan yarımadasındaki firmalar ve metal üreticileri arasında ikili ve çoklu 

işbirliği sağlar. BUM, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, projeleri, iş dünyasındaki gelişmeleri 

tanıtır. 

BALKAN M ĐTALURJ ĐSTLER BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU  

Prof. Dr. A. Avramov - Sofya ( Başkan) Müh. M. Georgievski – Üsküp 

Prof. Dr. S. Dimitriu – Bükreş 

Müh. Y. Ziya KAYIR - Ankara Müh.A.Malkja-Tiran 

Müh. L. Loukas -Atina 

Prof.Dr. B. Miskovic – Belgrad 

 



BUM'UN 2000-2002 FAALĐYET PROGRAMI 

1) 10 Ulustar arası Metalurji ve Malzeme Kongresi (24-28 Mayıs 2000, Đstanbul, 

Türkiye) Düzenleyen: TMMOB METALÜRJĐ MÜHENDĐSLERĐ ODASI 

2) 2. Balkan Kongresi "21. y.y. başında Balkan Ülkelerinde Metalurji, (28-30 Eylül 

2000- Romanya) Düzenleyen: Romanya Mühendisler Birliği 

3) 3.Madencilik ve Metalurji Kongresi (22-24 Kasım 2000, Atina, Yunanistan) 

Düzenleyen: Yunan Teknik Odası - BUM 

4) Uluslararası Metalurjik Atıkların ve Atıkların Metalurjide Kullanımı Konferansı, 

26-28 Haziran 2001, Varna, Bulgaristan Düzenleyen: Bulgar Metalurjistler Birliği 

5) Uluslararası Çinko ve Kurşun Sempozyumu, 25-30 Eylül 2000, Filibe, Bulgaristan) 

Düzenleyen: Bulgar Metalurji Bilimsel Teknik Kurulu 

6) 11 Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi (05-09 Haziran 2002, Đstanbul, 

Türkiye) Düzenleyen: TMMOB METALURJĐ MÜHENDĐSLERĐ ODASI 

7) Güney Doğu Avrupa Metalurji fakülteleri Rektörler Toplantısı (17-18 Ekim 2002, 

Atina, Yunanistan) Düzenleyen: BUM - Ulusal Atina Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi 

Balkan Metalurjisler Birliği (BUM ) 'un Yugoslavya'da kurulan Balkan Metalurjik 

Bilimsel Araştırma ve Proje Çözümleri Koordinasyon Merkezi Danışma Kurulu'na Odamızı 

temsilen meslektaşlarımız Mahmut Kiper ve Önder Yücel önerilmiş ve bu merkezin danışma 

kurulu üyesi olmuşlardır. 

Balkan Metalurjisler Birliği ( BUM ) 'un Makedonya'da kurulan Balkan Galvaniz 

Merkezi (Balkan Center For Hot Dip Galvanising ) Danışma Kurulu'na Odamızı temsilen 

Galvanizciler Birliği Başkanı meslektaşımız Sayın Alper AKÇAM önerilmiş ve bu merkezin 

danışma kurulu üyesi olmuştur. 

26-28 Haziran 2001 tarihleri arasında yapılan Balkan Metalurjistler Birliği tarafından 

Varna'da düzenlenen " Metalurjik Atıkların ve Atıkların Metalurjide Kullanımı Konferansına” 

ve BUM Genel Kurul toplantısına Odamız adına başkan Yusuf Ziya KAYIR katıldı. Oda 

başkanımız bu konferansta Türkiye'de Demir Çelik konulu bir bildiriyi sundu. 

F DĐĞER ETK ĐNLĐKLER ĐMĐZ 

-TMMOB ve bağlı Odalar, aynı meslek grubundan kişilerin bir araya gelerek 

oluşturduğu, kendi içlerinde bir çalışma programı ve tüzüğüne sahip yapılanmalardır. 

TMMOB ve bağlı odaların birer demokratik mesleki kitle örgütü ve bu anlamda Mühendislik-

Mimarlık alanının, mühendisler mimarlar adına düzenlenmesi görevini üstlendikleri gerçeğini 

göz önüne alan Odamız faaliyetlerini mesleki alanda daha güçlü ve üretken, çevremizde 

gelişen olaylara ve sorunlara karşı duyarlı bir çalışma anlayışı ile sürdürmeyi hedeflemiştir. 

Bu bağlamda ülkemiz ve dünyada gelişen ekonomik ve sosyal değişimlere karşı öneri ve 



etkinliklerimizi, TMMOB çatısı altında toplanan diğer meslek örgütleri ile çözüm politikaları 

oluşturmasına katkıda bulunmaya çalışmıştır. 

-20 Nisan 2001 tarihinde Odamızın da imzaladığı F-tipi cezaevlerinde ölüm 

oruçlarının sona erdirilmesi yönelik, Adalet Bakanlığının taahhütlerini yerine getirmesi 

konusunda basın açıklaması yapılmıştır. 

-28 Kasım 2000 tarihinde Kızılay - ANKARA'da yapılan " IMF Bütçesine Hayır" 

kitlesel basın açıklamasına katilindi. 

-1 Mayıs 2000 ve 2001 Mitinglerine aktif ve coşkulu bir şekilde katılım sağlanmıştır. 

-28 Temmuz 2001 tarihinde yapılan " Zamlara, Zulme, Sömürüye ve Yoksulluğa 

Hayır ; Demokratik Türkiye, Đnsanca Yaşam "mitingine katılım sağlanmıştır. 

-Odamızda maddi yetersizlikler nedeniyle 2001 yılı sonu itibarıyla TMMOB 'ye 

4.000.000.000 TL borcumuz bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz aldığı kara gereğince bu 

borcu çift aidat ödeyerek kapatma kararı almıştır. 

-TMMOB / Metalurji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Jeoloji 

Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, KĐGEM, Petrol-Đş Sendikası, T. Maden-Đş 

Sendikası, Genel Maden-Đş Sendikası, ve Maden-Sen Sendikasının katılımı oluşturulan 

platform, bor ve özelleştirme sürecine ilişkin kamuoyunun Ve ilgili kurum-kuruluşların 

bilgisine sunmak üzere çalışmalarda bulunmuş, etkinlik ve eylemlilikler düzenlemiştir. 10 

Ocak 2001 tarihinde bir basın açıklaması yapılmıştır. 13 Ocak 2001 tarihinde Bandırma'da bir 

miting düzenlenmiştir. Odamızın hazırlanmasında büyük katkıları bulunduğu BOR konulu 

kitap, TMMOB tarafından kısa sürede bastırılacaktır. 

-ĐKK'nın yayın organı olan ÖLÇÜ gazetesinin sekretaryası Đstanbul Şubemiz 

tarafından yürütülmekte olup Odamız adına üyemiz Soydan Keneş'in yetkisi devam etmekte, 

muhasebesi ve dağıtımı Đstanbul Şubemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

-Mühendislik ve Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında 14 Ekim 2001 günü yapılan 

stand açılışları ve sergisine Odamızı temsilen katılınmış, yine hafta kapsamında yapılan 

"Ücretli ya da Đşsiz Mühendis ve .Mimarların Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu Panele 

Üyelerimiz Aziz H. Hatman ve Alpaslan Kara panelist olarak katılmışlardır. 

-TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Đstanbul Şubesi'nin 5 Haziran 2001 Dünya Çevre 

Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Her yer Bergama, Hepimiz Bergamalıyız" 

Şenliği'ne katılım sağlanmıştır. 

-22 Eylül 2001 tarihinde Đzmir'de ve 03 Kasım 2001 tarihinde Eskişehir'de Metalurji   

Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya 

Mühendisleri Odası ve konunun diğer ilgili kurum ve kişilerinin katıldığı " Altın Đşletmeciliği 

Nereye Kadar " ve "Altın Đşletmeciliği : Neoliberalizmin Yeni Talan Alanı!" konulu 



sempozyumlar gerçekleştirilmi ştir, Bu sempozyumlara Süleyman Sami Altun ve Cemalettin 

Küçük Odamız adına konuşmacı olarak katılmışlardır. Dünyadaki bu tür işletmelerdeki 

kazaların slayt ve film gösterileri yapılmıştır. Sempozyumlarda ; 

Ülkemizin bir altın zengini olduğu ve toplumsal ekonomik çıkışın altın 

işletmeciliğinde olduğu savlarının yanlışlığı, 

Türkiye'deki altın rezervinin bugünkü bilgilerle 200-300 ton olduğu, Çokuluslu 

şirketlerin yapacağı altın işletmeciliğinden, ülkemize kalacak maddi gelirin hiç de düşünülen 

miktarlarda olmadığı, Kamuoyunda TÜBĐTAK raporu olarak bilinen raporun hataları, 

Siyanürlü altın işletmeciliği ile ortaya çıkan insan sağlığı ve çevre sorunları, Bergama'da 

hukukun nasıl hiçe sayıldığı, 

Bergama'da altın işletme sahasının depremselliği yeterli duyarlılıkla saptanmadığı ve 

konunun diğer tüm yanlarının incelendiği geniş katılımlı sempozyumlar gerçekleştirilmi ştir. 

-23 Temmuz 2001 tarihinde Metalurji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası 

ve Elektrik Mühendisleri Odası olarak " TEAŞ'da Laboratuarlar Kapatılıp, Makam Odalarına 

Dönüştürülüyor" başlık bir basın açıklaması yapılmıştır. 

-Haziran 2001 'de Metalurji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji 

Mühendisleri Odası ye Kimya Mühendisleri Odası olarak "Bergama Gerçeği ve Siyanürlü 

Altın Đşletmeciliği ve başlıklı bir kitapçık bastırılmış ve üyelerimize dağıtılmıştır. 

-1. Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı 28-29 Nisan 2000 tarihlerinde Ankara'da 

yapılmıştır. Bu kurultayda alınacak kararların örgüt birimlerinde yeterince tartışılmaması 

nedeniyle karar alınmamasına ve 2002 yılında 2. bir kurultayın yapılması kararlaştırılmıştır. 

Amacının; Mühendislik -Mimarlık alanları ile ilgili olarak dünyadaki ve Türkiye'deki 

gelişmelerin, bu gelişmelere bâğlı olarak Mühendislik -Mimarlık hizmetlerindeki üretim 

sistemlerinin,iş süreçlerinin, mühendislik-mimarlık hizmetlerinin tanımının uygulama ve 

denetim süreçlerindeki konumlarının, mühendis ve mimarlarının eğitiminin ve öğretiminin, 

TMMOB'nin yasal statüsünün, yapısının, örgüt tarihinin, üye bileşiminin, üyelerle 

ili şkilerinin, hizmet üretiminin araştırılma» ve bu araştırmalar temelinde örgüt misyonunun, 

yapılanmasının ve politikalarının belirlenmesi olan kurultay Nisan 2002 tarihinde 

yapılacaktır. 

Tüm örgüt birimlerinde tartışılabilmesi için önce yerel kurultaylar düzenlenmektedir. 

TMMOB 2. Mimarlık ve Mühendislik Kurultayı konu başlıkları aşağıdaki gibidir. 

Mesleki Yeterlilik - Mesleki Yetkinlik; başlığı altında mühendislik mimarlık lisans 

eğitimi, bilim ve teknolojinin günümüzde eriştiği düzeyde, 'meslek yaşamı boyunca sürecek 

meslek içi eğitime olanak sağlayacak bilimsel eğitim' ve buna bağlı olarak mesleki yeterliliğin 

saptanarak yetkin mühendislik konularının tartışılması, 



Mesleki denetim-Uzmanlık ayrımları; konusu başlığı altında değişen teknoloji ile 

birlikte meslektaşın denetimi ve mesleki etkinliğin denetimi konularının tartışılması, 

Örgüt birimlerinin hizmet üretimi; konusu başlığı altında üyelere yönelik hizmetler 

hakkında görüşlerin açılması, 

Mesleki davranış ilkeleri: başlığı altında topluma, doğaya ve çevreye karşı meslek ve 

meslektaşlara karşı ve son olarak da kendilerine karşı sorumluluklar konusunda görüşlerin 

açılması, Örgüt misyonu konusu tartışılmaktadır. 

 


