
ODADAN VE SEKTÖRDEN HABERLER 
 
GELENEKSEL ODA YEMEĞİ 
Geleneksel Oda Yemeğimiz 28 Mayıs 2005 Cumartesi 19:30-24:00 arasında İTÜ MAÇKA 
SOSYAL TESİSLERİ - HAVUZBAŞI RESTAURANT' ta düzenlenecektir. 
Sektörümüzün farklı bölümlerinde çalışan meslektaşlarımızla, dönem arkadaşlarımızla yılda 
en azından bir kez biraraya gelme fırsatını yakalayabildiğimiz Geleneksel Oda Yemeğimiz, 
Odamızın kuruluşunun 35. yılı olması sebebiyle bu yıl daha da farklı bir anlam kazanmakta.  
Oda Yemeğimize katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
Davetiyeler ve Rezervasyon İçin: 
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Tel:0216.330 91 78 • Faks: 0.216.330 91 92• e-posta: metalist@metalurji.org.tr  
 
PROSES HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ 
18 Aralık 2004 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 
Proses Hata Türü ve Etlileri Analizi semineri yapılmıştır. Sunumları yönetim kurulu 
üyelerimiz Fatma Serin ve Aysun Kurman tarafından gerçekleştirilen seminer 20 kişilik bir 
katılımla gerçekleştirilmiştir. 
 
I. ENDÜSTRİYEL FIRINLAR VE REFRAKTER SEMPOZYUMU 
24-26 Mart 2005 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampusünde; I.Endüstriyel 
Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu düzenlenmiştir. Konusunda bugüne kadar düzenlenmiş ilk 
sempozyum olma özelliğine sahip etkinliğimize, üç gün boyunca çeşitli sektörlerden 90 
firmadan 200-250 kişilik katılım sağlanmıştır. Katılımcılardan 120 meslektaş ve sektör 
çalışanımız sempozyum süresince konaklamış ve sempozyumda sunulan bildirileri takip 
etmişlerdir. Etkinliğimizin üç günlük programı kapsamında refrakter malzemeler ve 
endüstriyel fırınlar alanında, sanayi ve akademik çevrelerden gönderilen toplam 29 bildiri 
sunulmuş, ayrıca “Türkiye’de Refrakter Sanayinin Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
konulu bir panel düzenlenmiştir. Sempozyumda 13 firmanın katıldığı bir sergi de yer almıştır. 
  
BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ OLUŞTURULMASI 
Odamız Bursa İl temsilciliğinin oluşturulması amacıyla, Bursa ilini kapsayan bölgelerdeki 
tüm üye meslektaşlarımıza çağrı yaparak, 5 Mart 2005 tarihinde Bursa Elektrik Mühendisleri 
Odası toplantı salonunda il temsilciliği oluşturulması amacıyla toplantı organize etmiştir. 
Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Oyak-Renault firmasından Özgür Köse 
başkanlığında İl Temsilciliği Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Yürütme kurulunda çeşitli 
firmalardan 8 meslektaşımız yer almaktadır. 
 
SEKA ZİYARETİ 
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası merkez ve İstanbul Şube yönetim kurulu üyelerimizin 
katılımıyla SEKA İzmit fabrikasının kapatılmasına karşı SEKA çalışanlarına destek olmak 
amacıyla fabrikaya bir ziyarette bulunulmuştur. 
 
BEYAZ ADIMLAR PLATFORMU 
Ankara 78’liler Derneği, İnsan Hakları Derneği, DİSK Genel-İş, DİSK-Dev –Maden Sen, 
Ekoloji Kolektifi, Halkevleri, KESK-ESM, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Pir Sultan 
Abdal Kültür Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası  TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 
TMMOB Ziraat Mühendsileri Odası ve Türk Tabibler Birliği’nden oluşan kurum ve 
kuruluşların bir araya gelmesiyle önümüzdeki dönemde ülkemizin tümü için önemli riskler 
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içerecek siyanürlü liç yöntemiyle altın ietmeciliğene karşı birlikte omuz vermek, deneyim ve 
birikimlerimizi ortaklaştırmak için Beyaz Adımlar Platformu oluşturulmuştur. 
 
 
BOR VE KULLANIMI SEMİNERİ 
12 Mart 2005 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Mühendislik Fakültesi 144 Numaralı Konferans 
Salonunda Prof. Dr. Ercan Açma tarafından “Bor ve Kullanımı” başlıklı seminer 
gerçekleştirilmiştir. Seminer öğrenci komisyonumuz tarafından organize edilmiş, öğrenci 
üyelerimizle birlikte üyelerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir. 
 
ERDEMİR BASIN AÇIKLAMASI 
 
Odamız 17 Mart 2005 tarihinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın “Parayı veren düdüğü çalar, 
paranın rengi olmaz.” anlayışı ile Ereğli Demir Çelik Tesisleri’ndeki kamuya ait % 46.12 hissesinin 
önümüzdeki günlerde satışa çıkaracağını ancak, ülkenin tek ve stratejik konumdaki bu entegre 
(madenden uç ürün üreten) tesisin satılmaması gerektiğini açıklayarak yetkilileri bir kez daha 
uyarmıştır. 
 
 
SEYDİŞEHİR ÇALIŞANLARI VE HALK FABRİKALARINI SATTTIRMAMAK 
İÇİN YİNE ALANLARDA 
Fabrikada çalışanı, esnafı, çiftçisi tüm Seydişehir halkı fabrikalarının özelleştirilmesini 
engellemek amacıyla tek yumruk oldu. 4 Nisan 2005 tarihinde Eti Alüminyum’un 
sattırmamak için Çelik-İş Sendikasının başlattığı mücadeleye tüm Seydişehir halkı destek 
verdi. Sendikalar, kitle örgütleri, çiftçi örgütleri ve esnaf da eyleme katıldı. PTT önüne 
yürüyen işçiler ve halk yürüyüş boyunca özelleşirime yanlısı hükümet aleyhine sloganlar 
attılar. PTT önünde toplanan binlerce Seydişehirli fabrikalarının satılmaması için kararlı 
olduklarını sonuna kadar direneceklerini ve öfkelerini dile getirdiler. 
 
ODAMIZ SEYDİŞEHİR’DE  
Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin ihale şartnamesi ve son gelişmeleri değerlendirmek 
amacıyla davet edilen Odamız 5 Nisan 2005 tarihinde Seydişehir’deydi. 
Çelik-İş Sendikasına yapılan ziyarette, Şb. Başkanı Sn. Muharrem Oğuz, Alüminyum 
Tesislerinin satılmaması için direniş kararı aldıklarını ve mücadeleye devam edeceklerini 
bildirdi. 
Şehirde fabrika çalışanları ve şehir bileşenleriyle de bir toplantı yapıldı. Toplantıda 
çalışanların ve Seydişehir halkının bugüne kadar uyutulduğunu ihale şartnamesini görünce 
anladıklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirttiler. Verilecek bu mücadelede 
Odamızın bugüne kadar verdiği desteğin bundan sonra da devam edeceğinden kuşkuları 
olmadığını belirttiler. Yoğun ilginin olduğu toplantıda yapılması gerekenler hakkında 
görüşmelerde bulunuldu.  
 
YANI BAŞINIZDA BİRŞEYLER OLMAKTA 
İhale aşamasındaki Eti Alüminyum tesislerinde inceleme gezisi yapmak isteyen LİMAK 
firması temsilcilerinin geldiğini öğrenen gündüz vardiyasındaki işçiler 19 Nisan 2005 
tarihinde işyerlerini terk etmediler. 
Durumu öğrenen Şehir Meclisi bileşenleri, Seydişehir halkı ve çalışanların aileleri fabrika 
önünde toplanarak eyleme destek verdiler. 
Sendika Şube Başkanı Muharrem Oğuz konuşmasında, "fabrikayı sattırmamak için gerekirse 
fabrikayı terk etmeyeceklerini,  hiçbir firma temsilcisini fabrikaya sokmayacaklarını" belirtti. 



Firma temsilcilerinin fabrikaya giremeden geri dönmesi üzerine işçiler işbaşı yaptılar. Eyleme 
desteğe gelen yaklaşık 2500 kişilik grup ta şehir merkezine yürüdü.  
 
ODAMIZ 22 NİSAN'DA SEYDİŞEHİR'DEYDİ 
5 Nisan Seydişehir ziyaretimiz sırasında Seydişehir Şehir Meclisi ve Eti Alüminyum 
çalışanlarından gelen talep üzerine Odamız, Sn Mümtaz Soysal ve Sn Aziz Konukman'ın 
konuşmacı olarak katılacağı "Özelleştirmeler ve Seydişehir II" konferansı düzenlenmesi 
kararı aldı. 
Yoğun katılımın olduğu kapalı spor salonunun yetersiz kalması nedeniyle yaklaşık 2500 
kişinin izleyebildiği etkinlikte, Seydişehirliler fabrikalarına sahip çıkacaklarını bir kez daha 
dile getirdiler 
 
 


