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Odamızın 50. yılında yarım yüzyıllık birikim ile geleceğimizi
‘‘biçimlendirecek
genç kadrolara daha çok olanak tanıyabilmek
umuduyla; öğrencisinden emeklisine dek meslektaşlarımıza
ve meslek alanımıza sahip çıkmak anlamında yıllardır
sürdürdüğümüz çabalar artarak devam ediyor.

’’
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Sürekli kirletilen bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada, dünyayı
sahiplenmeden, evrensel olana sahip çıkmadan yalnızca kendimizi
korumaya çalışarak bir yere varılamayacağının bilincindeyiz.
İnsanlar olarak bir araya gelebilirsek “insanca” bir yaşamı koruyabilir
ve çocuklarımıza “insanca” yaşayabilecekleri bir gelecek bırakabiliriz.
“İnsanca” sözcüğünü yaşamsal bir nitelik olarak kullanıyorum ve doğaya
hükmetme yerine doğanın bir parçası olduğunun bilinciyle onunla barışık,
doğruluk, dürüstlük, emeği ile geçinme, elde etmek istediklerini hak ederek
elde etme, kendisi için istediğini herkes için isteme, cana kastetmeme,
yalan söylememe, iftira atmama, çalmama, insanlara ve haklarına tecavüze
yeltenmeme, adalet ve hakkaniyetten ödün vermeme şeklinde içini
dolduruyorum.

50. Yılımızı doldururken, Dünya çapında pandemi
koşullarında değişimin, karmaşıklığın ve belirsizliğin
oldukça yüksek olduğu bir zaman diliminden
geçiyoruz ve dünya yeni bir döneme girdi, giriyor…
Yeni dönemde her şey yeniden kurgulanacak.
Belki de kurgulandı bile. Kartlar yeniden karıldı ve
yeniden dağıtıldı. Ama görünen o ki, yeni dönemde
de iktidarlar eskiden olduğu gibi “insan”dan
uzak, kapitalizme ve onun en üst aşaması
emperyalizmin temsilcisi bir avuç çıkarcının elinde
olacak. İktidardan nemalananlar giderek azalırken,
dünyanın adil bölüşülmesi gereken nimetlerinden
aldıkları pay çoğalıyor. Daha da kötüsü bu düzen
insanı yok sayan bir şekilde kurumsallaştırılıyor. Her
şey merkezde toplanıyor ve merkez her konuda
kararları biçimlendiriyor. İnsan iradesi hiçe sayılıyor.
Toplumsal bilincin ve evrensel bilincin gelişmesinin
önüne set çekiliyor. Dünyanın kaynakları tüm
insanlığa ve canlılara yetebilecek iken bir avuç
emperyalistin açgözlülüğünü doyuramıyor.
Kapitalizmin krizi fırsata çevirmek anlayışı ülkemizde
pandemiyi fırsata çevirmek şeklini aldı. Yaşamın
her alanında hak ihlalleri sıradan hale geldi. Anti
demokratik girişimler ekonomik ve politik olarak
sıkışan hükümetin gündem değiştirme aracı oldu.
Pandemi nedeniyle vatandaşlarına iban gönderen
tek ülke olarak tarihe geçtik.
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Çağdaş demokratik bir toplum; toplumun en
küçük birimi aileden başlayarak sokakta, semtte,
ilçede, ilde ve tüm ülkede katılımcı, eşit, ortak akılla
karar alan bir toplumsal örgütlenmeyi öngörür. Her
platformda ilgili kararların yerelde alındığı, yerelle
ilgili sorunların yerelde çözüldüğü, her mekanda
ve her alanda yetkiyi sahiplerine devreden, yerel
özerkliklerin toplum yaşamında söz sahibi olduğu
bir anlayış.
TMMOB ve meslek odaları böylesi bir demokratik
yaşamının güvencesidir. Açıktır ki meclisler,
dernekler, odalar, sendikalar halinde örgütlenmiş
toplumun her bir örgütlü nüvesi kendi
üyelerini, kitlesini evrensel değerler ile donatma
doğrultusunda aktive ettiğinde gerici, faşist
girişimlere karşı mücadele toplumsal bir güce ulaşır.
Meslek kuruluşları sınıflı toplumlarda her sınıftan
insanı “meslektaş” olma ortak paydasında bir
araya getiren kamu kurumu niteliğinde meslek
örgütleridir. Sendikaların sınıf temeline dayandığı
(işçi sendikaları, işveren sendikaları), siyasi
partilerin bile en azından ideolojik anlamda sınıfsal
homojenliğe sahip olduğu günümüzde meslek
odaları; toplumsal muhalefet anlamında sınıfsal bir
tavır alış konumundadır.
Bilimin ve bilginin değersizleştirilmeye çalışıldığı, din
makyajlı faşizmin egemen kılınmaya çalışıldığı bu
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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süreçte “işimizi” en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.
Biliyoruz ki bu tür baskı dönemlerinde, özellikle
dönemin muktedir kıldığı bazı kişilere ya da gruplara
artık yasaya uymama özgürlüğünün, rant, talan,
yalan özgürlüğünün verildiği, zayıflara da sadece
yalanlara inanma, katledilme, tecavüz edilme,
yoksullaşma özgürlüğünün kaldığı dönemlerde,
olağan koşullarda işler düzgün yürüdüğü için
fazlaca gündem olmayan meslek ahlakı, işimizi
doğru yapmaya, adil pratiği savunmaya yarar.
Elbette bu kişisel bir tavırdır ama kurumlar da
insanlar sayesinde vardır. Meslek ahlakımız, etik
anlayışımız muktedirin bizden yapmanızı talep
ettiği yanlış işleri niye yapamayacağımızın somut
kanıtı ve gerekçesidir.
Mühendis ne yapar sorusuna verdiğim en yalın
yanıt “yaşamı inşa eder” olmuştu. Yaklaşık 20
civarında mühendislik tanımı güncel iken; “Ülkenin
yaratıcı güçleri arasında yer alan mühendisler,
insanlığın ortak mirası olan bilim ve teknolojinin
toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve
kullanılmasının aktörleridir” tümcesi sanki en doğru
genellemeyi yapıyor.
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Odalarının siyasal sorumluluğu doğal olarak her
zamankinden daha fazla olacaktır. Yakın gelecekte
güzel günler vaad edemiyoruz ama “motorları
maviliklere süreceğimiz güneşli güzel günlere
inanıyoruz.”
50 yıllık süreçte birlikte yürüdüğümüz kardeş
meslek odalarına, üst birliğimiz TMMOB’ye, meslek
örgütlerine, sendikalara, Sivil Toplum Kuruluşlarına,
yüreği özgürlük ve demokrasiden yana çarpan
tüm yurtseverlere teşekkür etmek hazzını da bu
vesileyle satırlara döküyorum.
Evrensel değerleri temel çıkış noktası alan.
Dünyanın ve kaynaklarının ırk, dil, din, cinsiyet,
vb. ayrım gözetmeksizin herkese yeteceği
inancında olan, insan ve doğa merkezli sürekli ve
sürdürülebilir özgürlük, demokrasi ve barış içinde
sağlıklı, güvenli sınıfsız ve sömürüsüz bir yaşamı
hedefleyen, herkesin kendisini nasıl özgür ve
“kendi” hissediyorsa öyle yaşama hakkına sahip
olduğunu ve olması gerektiğini savunan insanların
var olduğunu bilmek bile yarınlara umutla bakmak
için yeterli.

“Toplumsal ihtiyaçlar” tanımı önemli. Gamze
Yücesan Özdemir hocam “Fırtınadaki Arı”
kitabında soruyor; Sert rüzgarlar kıyıları basmış,
gelecek için kaygılar artmış iken, adları bu
topraklarda hep umutla anılan mühendisler
neredeler?” ve soru içinde yanıtı taşıyor;
Aydınlanmanın, sanayileşmenin, ilerlemenin ve
kalkınmanın Türkiye’sinin mahir elleri bugünkü
koşullarda hala yaratıcılığa sahipler ve memleketi
baştanbaşa yeniden kurmayı hedefliyorlar.

50. Yılımızı tamamlamaya yönelik ilk etkinliğimiz
07-08 Eylül 2019 tarihlerinde yaptığımız “50
Yıllık birikimin ışığında geleceği planlamak”
temalı çalışma idi. Çalışmanın ilk gününde;
ülkemizde toplumsal örgütlenmenin ve meslek
odaları örgütlenmesinin tarihsel gelişimini, meslek
odalarının toplumsal ve mesleki sorumluluklarını
tartıştık. Değişen toplumsal koşullara göre
yeniden biçimlenen mühendisin sosyal statüsü
doğrultusunda Meslek Odalarının görev ve
sorumluluklarını somutlamaya çalıştık. Teknik
elemanların sendikal örgütlenmesi üzerine yıllardır
yürütülen tartışmaya bugünden baktık ve işçi
sendikalarında örgütlenmenin gerekliliğini bir kez
daha vurguladık.

’’Toplumsal sorunlara total yanıtlar verebilen bir
“sol”un olmadığı günümüzde TMMOB ve Meslek

Etkinliğin ikinci gününde Meslek Odamızı masaya
yatırdık. Mahmut Kiper’in moderasyonunda

Öncelikle “yaratıcı güç”, sonra “insanlığın ortak
mirası olan bilim ve teknolojiyi kullanıp geliştiriyor.
Ve tabii ki bunu toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda
yapıyor.
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gerçekleştirilen SWOT analizi sonucunda Meslek
Odamızın şöyle bir resmi ortaya çıktı;
Güçlü yönleri: Örgüt bilinci, Meslek bilinci, Doğa ve
çevreye duyarlık ve Sosyal mentörlük,
Zayıf yönleri: Üye sayısı, İletişim eksikliği,
Tanınmama, Tartışma kültürü eksikliği ve Kadın
sayısı,
Fırsatlar: Genç ve yeni insanlara açık olma, Geniş
sektör yelpazesi, Sanayi işbirliği,
Tehditler: Siyasal etkenler, Yetersiz akademik
altyapı, Beyin göçü, Algı operasyonları.
Bu tespitler doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli
eylem/tedbirler, gerçekleştirmesi gereken paydaşlar
ve başarı göstergeleri belirlendi. Önümüzdeki
dönem yönetiminin önünde hem bir kılavuz, hem
de yapılması gereken iş olarak duruyor.
Ancak bugünden fırsat olarak belirtilen konularda
somut ve sonuç alıcı adımların atıldığını görmek
hepimiz adına sevindirici. Bir önceki dönem
İstanbul Şubemiz 14 kişilik Yönetim kurulunda
yedi kadın arkadaşımızın olması, yeni seçilen
Yönetim kurulunda ise altı kadın arkadaşımızın
olmasının yanında yaş ortalamasının 33 olması;
genç ve yeni insanlara açık olmanın yanında kadın
arkadaşların varlığının güçlü yönlerimizden biri
haline gelebileceğini gösteren güzel bir örnek.

Odamızın 50. yılında yarım yüzyıllık birikim ile
geleceğimizi biçimlendirecek genç kadrolara daha
çok olanak tanıyabilmek umuduyla; öğrencisinden
emeklisine dek meslektaşlarımıza ve meslek
alanımıza sahip çıkmak anlamında yıllardır
sürdürdüğümüz çabalar artarak devam ediyor.
Meslek alanımıza, meslektaşlarımızın haklarına ve
memleketimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Ayrıca Odamızın son 20 yıldaki gelişiminde,
düşünsel ve kurumsal anlamda bugünlere
ulaşmasında özverili ve unutulmayacak katkıları
olduğunu düşündüğüm ve benim de
Oda
çalışmalarında hep omuz omuza çalıştığım Hüseyin
Savaş’ı, bu Andaç dahil Odamızın tüm yayınlarının
sizlere ulaşmasında yıllardır özel emeği olan Uğur
Ertem’i anmadan geçmek olmazdı.
Tüm insanlığın eşit, adil dünyası için, özgürlük,
bağımsızlık ve demokrasi idealini yaşatanlar
yolumuzu aydınlatıyor.
Saygılarımla
A. İrfan TÜRKKOLU
TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası
32. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Yine geniş sektör yelpazesi içinde Metem
çalışmaları sonucu oluşan ilişkiler Meslek odamız
açısından bir temel eksikliği gidermek konusunda
çok ciddi adımlar olarak görülmeli. Yukarıdan
aşağı düzenlemeler ile alınan yetkilerin dönemin
siyasi otoritelerince geri alınması nedeniyle
yaşanan sıkıntılar yerine; doğrudan sektöre giderek
sahadaki çalışmaları ile kendini kabul ettiren ve
meslek alanında referans alınan bir meslek odası
olmak yolunda değerli çalışmalar yürütüyoruz.
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Metalurji Dergisi’nin 1995 yılında yayınlanan 100. sayısının ‘Sunuş’
yazısına şu cümlelerle başlanmış;
‘Bazı numaralar köşe taşı sayılırlar.1. yıl, 25. yıl ya da 10. sayı,100. sayı gibi.
Çünkü kimi zaman ilklerin coşkusu yaşanamasa da, neye ya da nelere
rağmen hangi inanç ve dirençlerle varılanların bir değerlendirilmesi
ya da bu noktaya gelinmesinde emeği geçenlerin anılması için bir vefa
borcu şanslarıdır onlar.Yitip giden bir çeyrek asrın o ilk günlerinde
Maden Mühendisleri Odası’ndaki bir kırık dökük çelik dolaptan, bir
çantaya ve ilk Başkanımız Nejat Türkan’ın bürosuna taşınan TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası’nın bir süreç değerlendirmesi için her
türlü veri eksikliğine rağmen kuruluşunun 25. Yılı ve periyodik yayın
organı ‘Metalurji’ dergisinin 100. sayısı çok anlamlı örtüşmüş iki köşe
taşı oldular……’
Ve, 25. Yıl Andacı’ndan 10 yıl sonra 2005 yılında
çıkarılmış Metalurji Mühendisleri Odası 35.Yıl
Andacı Sunuş yazısına ise şöyle bir giriş yapılmış;
“Maden Mühendisleri Odası’ndan ayrılan 100
kadar Metalurji Mühendisinin girişimi ile 1970
yılında, TMMOB’nin 14. Odası olarak kurulan
Metalurji Mühendisleri Odası, kuruluşunun 35.
yılına tabi ki başta metalurji ve malzeme alanı
olmak üzere, birçok konuda önemli izler bırakmış
ve katkıda bulunmuş bir örgüt olarak girmektedir.
Andacın hazırlık çalışmalarında eldeki dökümanları
incelerken ilk yıllarda çıkarılan ilk dergiden ya da
tüm yokluklara inat gerçekleştirilen ilk kongreden
bugüne Türkiye Metalurji ve Malzeme alanı yanında
diğer konularda da ülkenin gelişimi için büyük
çabalar gösterildiğine ve pek çok konuda Oda’nın
söylediklerini ilerleyen zamanın doğru çıkardığına
tanık olduk. Kuruluşunun hemen ertesinde gelen
12 Mart 1971 muhtırasının baskıları, ardından CHPMilli Selamet Partisi ile başlayan ve Milliyetçi Cephe
hükümetleri ile süren koalisyonlar döneminin
tüm olumsuz koşullarında TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası, başta demir-çelik ve diğer
geleneksel sektörlerimiz olmak üzere gerek meslek
alanlarına ve gerekse de diğer ülke sorunlarına
tüm enerjisiyle eğilen genç bir örgüt olmuştur.
Bölgelerarası dengesizliklerin, tarım ve sanayideki
geriliklerin giderek arttığı bu dönemlerde dışa
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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karşı ABD, IMF, NATO ve o zamanın AB’si
olan AET’e, içeride de baskı ve teröre, giderek
artan dışa bağımlılığa karşı ulusal bağımsızlığı
savunan, yurtsever ve ilerici hareketi sürdürmeye
çalışan birkaç örgütten biri olan TMMOB’nin bu
çabalarını destekleyen ve kendi çalışmalarında da
bu unsurları öne çıkaran Metalurji Mühendisleri
Odası’nın bu özelliklerini 35 yıldır hep sürdürdüğü
görülmektedir…..”
Ve Odamız; metalurjiye ilave olarak kapsama
alanındaki malzeme bilimi ve mühendisliğindeki
gelişmelere bağlı şekilde 2014 Oda Genel
Kurulu’nda alınan kararla ve 2 Ekim 2014 tarih
ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
yönetmelikle tescil edilen Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası ünvanıyla da yukarıda sayılan
özelliklerini, kamusal yarar ve toplumsal muhalefeti
öne çıkaran ulusal bağımsızlığı savunan, yurtsever
ve ilerici kimliğini 50 yıldır diğer bir deyişle yarım
asırdır sürdüre gelmiştir.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
da bağlı olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği’nin kurulduğu ilk dönemlerde dile getirilen
meslekdaş, meslek ve memleket meselelerini üç
ana gruptaki temel vazifeler olarak benimsemiştir.
Bunlardan memleket meseleleri en önemli ve en
çok uğraş verilen vazife olmuştur. Andacın ilerleyen
50. Yıl Andacı
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kısımlarında yer verildiği gibi kamu kurumu
niteliğindeki meslek örgütümüzün tüm baskılara
direnerek kamu yararını ve ülkenin tesislerini ve
doğal varlıklarını korumak için yürüttüğü uzun,
zorlu hukuksal mücadeleler Oda tarihimize olduğu
kadar Türkiye’nin toplumsal mücadele tarihine de
düşülen önemli ve değerli notlar ve belgelerdir.
Bunların sonucu olarak iktidarlar tarafından TMMOB
ve benzeri yurtsever örgütler üzerinde yoğun
baskılar kurulmuş, yasalarının değiştirilmesi değişik
zamanlarda gündeme getirilmiştir. Odamızın
50.yılına da ne yazık ki daha da artmış baskılarla ve
yasa değişikliği gündemiyle girilmektedir.
Memleket meseleleri yanında meslek ve meslekdaş
vazifelerine de büyük önem verilmiştir. Gerek
çalışma grupları, gerek teknik kongre, seminer,
sempozyum, eğitim ve periyodik yayınlarla meslek
alanlarımıza ve meslekdaşlarımıza karşı görevler
yerine getirilmeye çalışılmıştır.
Giderek gelişen ve büyüyen meslek alanımızda
daha kurumsal ve kapsayıcı etkinlikler yapmanın
bir gereği olarak Oda İktisadi İşletmesi METEM
ismiyle 12 aralık 2014 te kurulmuş ve meslek ve
meslekdaş faaliyetleri bu tarihten sonra METEM
kanalıyla yapılmaya başlanmıştır.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitimi veren
bölüm sayısı farklı isimlerle özellikle son dönemlerde
ülkemizin ihtiyacının çok üstünde büyük bir
hızla çoğalmıştır. Gelecekteki meslekdaşlarımızın
meseleleri de özellikle son dönemlerde Odanın en
önem verdiği konulardan biri olmuş ve Metalurji
Genç örgütlenmelerinin ve faaliyetlerinin gelişmesi
için çabalar yoğunluk kazanmıştır.
Tarihini incelerken gördük ki, Oda yarım asırlık
tarihi boyunca memleket, meslek ve meslekdaş
vazifelerini yerine getirirken hep kamu yararı ve
toplum vicdanı penceresinden bakmaya çalışmış,
öncelikleri bunlar olmuş. Dünden bugünlere taşınan
bu değerler aynı zamanda sahip çıkılmaktan onur
duyulan ve mücadele gücünü tazeleyen Odamızın
en önemli yapı taşlarını oluşturmuş.
50. Yıl Andacı

35. Yıl Andacı 25. Yıl Andacı’nın üzerine, 50.Yıl
Andacı da 35.Yıl Andacının üzerine inşa edilmiştir.
Bu nedenle 50.Yıl andacında da son 15 yıllık
dönemde görev yapan Oda Yönetim Kurulu
Başkanlarımızdan ve bazı önemli süreçlerle ilgili
sorumluluk üstlenmiş kişilerden yazılar istenmiş,
gönderilenlere yer verilmiştir. İlk 35 yıldaki
mevcutlar ise olduğu gibi bırakılmıştır. Önceki
andaçtan aktarılan bazı yazılarda yer alan 25. Yıl,
35.Yıl gibi ifadelerin sebebi budur.
İlk andaçtan bu yana gelen genel ilkelerden olarak
her bir dönem başta çalışma raporları olmak
üzere eldeki mevcut dökümanlardan alıntılarla
anlatılmıştır ve Genel Kurul tarihleri bir dönemin
sonu, sonraki dönemin başı olarak alınmıştır.
Dönem başlarında ülke durumunu yansıtmak için
o dönemdeki bazı ‘Yurttan Havadisler’ verilmiştir.
Bu çalışma ile ilgili de o döneme ait ‘Yurttan
Havadisler’den başlayarak, dönemlerde yer verilen
olaylara kadar seçilip andaçta yer verilenlere
ilişkin eleştiri ve farklı görüşler olabilecektir. Ancak
kararlaştırılan sayfa sayısına, ülke olaylarının ve
Oda tarihinin tümünü sığdırmak kuşkusuz mümkün
değildir.
Yarım asır gibi değerli bir köşe taşının yarattığı
fırsattan istifade neye ya da nelere rağmen hangi
inanç ve dirençlerle varılanların bir değerlendirilmesi
amacıyla, birikimlerimizi yaratanlara saygıyla
ve daha nice köşe taşlarına temel teşkil etmesi
umuduyla ‘TMMOB Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası 50.Yıl Andacı’nı ilgilerinize
sunuyoruz.
Saygılarımızla
50. Yıl Andacı Çalışma Grubu
A. İrfan Türkkolu
A. Fırat Sapçı
Eda Turgut
Erman Car
Mahmut Kiper
Özge Bingöl
Turgay Aldı
Ünal Oray
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
50. YIL ANDACI
TÜRKİYE’ DE İLK MÜHENDİS – MİMAR ÖRGÜTLENMESİ ve
TMMOB KURULUŞU
Türkiye Cumhuriyeti’ nin ilk yıllarında ülkenin sanayileşmesi için değişik
branşlarda mühendis yetiştirmek için büyük bir çaba gösterilmiştir.
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Osmanlı İmparatorluğu’ nun son dönemlerinden başlayarak, Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği’ nin (TMMOB) kuruluşuna kadar olan mühendis ve
mimar örgütlenme çabalarına ilişkin süreç 2004 yılında yayınlanan TMMOB
50. Yıl Andacı’ nda şu şekilde aktarılmıştır:

TMMOB’ NİN KURULUŞUNA KADAR TÜRKİYE’ DE MÜHENDİS-MİMAR ÖRGÜTLENMESİ
Osmanlı Döneminde İlk Örgütlenmeler
Avrupa’ da ve ABD’ de 19. yüzyılın ortalarında başlayan mühendis ve mimar örgütlenmesi, ülkemizde 2.
Meşrutiyet ile birlikte başlamıştır.
1908’ de İstanbul’ da çok sayıda sivil örgütün kurulduğu bilinmektedir. Bunlardan birisi de Osmanlı Mühendis
ve Mimar Cemiyeti’ dir. Cemiyetin yayın organında “Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyetinin Tarihçesi”
başlığı altında yayımlanan yazıda şu görüşlere yer verilmiştir:
“Osmanlı milleti otuz iki yıllık uğursuz bir baskı altında ezildiğinden, alanımızda bilim ve fen tabii ki layık
olduğu aşamaya erişemedi. Tanrıya şükürler olsun ki geçen yıl elde ettiğimiz Meşrutiyet yönetimi, zulüm
baskısını paramparça ederek, her türlü engeli ortadan kaldırdı ve muhtelif meslek ilgilisinin tek başına ya
da topluca çalışabilmesini sağladı, özgürlük nimetinden beklenilen yararları bir an önce hayata geçirmek
ve birlik gücünün bireysel güçten daha açık ve daha esaslı bir şekilde yararlı hizmetler doğuracağı kuramı
çerçevesinde toplanma amacı, Osmanlı mühendis ve mimarlarında bir birleşme düşüncesi yaratmış idi.
Bu şekilde hazırlanmış görüşler, yapılacak bir çağrıyı beklerken, Mimar Kemalettin Bey fen mensuplarını
birleşmeye davet etti ve bu suretle arkadaşlarından önce davrandı. Osmanlı fen mensuplarının bu çağrıya
hemen uyması ve bir araya gelme teklifinin uygun bulunması sonucunda Osmanlı Mühendis ve Mimar
Cemiyeti adıyla bir örgüt kurulmasına karar verildi.”
Yine aynı dergide yayımlanan dernek tüzüğünün amaç maddeleri arasında “Osmanlı mühendis ve mimarlarının
hukukunu muhafaza etmek” ilk sırada yer almaktadır. Cemiyet, 1912 yılında etkinliklerini askıya almış, 1919’
da çalışmalarına yeniden başlamış ve 1928 yılma kadar varlığını sürdürmüştür. Cemiyet, yabancı ülkelerden
mühendis ve mimar getirilmesine karşı Osmanlı mühendis ve mimarlarına öncelik verilmesini savunmuştur.
İstanbul’ un topografik haritasının çıkarılmasına cemiyet olarak talip olunmuştur. İşin yabancı mühendislere
verilmesi üzerine, cemiyet üyelerinin, bu işleri Osmanlı mühendis ve mimarlarının yapabileceğini belirterek
“hiç olmazsa beş Osmanlı mühendisinin bilgilerini artırmak amacıyla yabancıların yanında çalışmalarına izin
verilmesini” istediklerini, “Şûra-i Devlete” dilekçelerle ilettikleri bilinmektedir.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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1912 yılından sonra, «Association des Architectes
et Ingeniuers en Turquie» [Türkiye’ deki Mimar
ve Mühendisler Derneği] Fransızca adlı bir örgüt
daha kurulmuştur. Bu örgütün tüzüğünde,
Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’ nin aksine,
üyelik için “Osmanlı tabiyetini haiz bulunma”
koşulu bulunmamaktadır. Osmanlı Mühendis
ve Mimar Cemiyeti’ nin çalışmalarının durduğu
bu dönemde, bu yeni örgüt Türk mühendis ve
mimarlığının örgütlenmesine karşı bir hareket
olarak yorumlanmaktadır. 1919 yılında “Mühendis
Birlik Yurdu”, 1923 yılında “Türk Mühendisleri
Ocağı” ve 1925 yılında “Türk Mimar ve Mühendis
Cemiyeti”nin kurulduğu belirtilmektedir.

Cumhuriyet Döneminde Örgütlenmeler
Cumhuriyetten sonra ilk örgütlenmeler, 17 Mayıs
1926 yılında kurulan ve merkezleri Ankara’ da
bulunan Türk Mühendisler Birliği ve Türk Yüksek
Mühendisler Birliği adı altında gerçekleşmiştir.
Birliklerin tüzükleri temelde aynıdır. Amaçlar
arasında “memleketin ilerlemesine ve milli iktisadın
inkişafına ve kuvvetlenmesine hizmet emeli
ile mesleğin yükselmesine çalışmak”, “meslek
haklarını ve azanın ihtiyaç ve menfaatlerini temin
ve himayeye, mühendisler arasında tanışma ve
tesanütün artmasına hizmet etmek”, “başka
memleketlerden mühendis getirilmesine ihtiyaç
kalmayacak derecede meslektaşların yetiştirilmesi
için gençliğin mesleğe karşı rağbetini artırmaya;
sermaye
getirme
mecburiyeti
olmadıkça,
memleketimizde yapılarak inşaatın Türk Mühendis
Müteahhitlerine yaptırılmasını ve memlekette yerli
ve ecnebi müesseselerde Türk Mühendislerinin
çalıştırılmasını temine çalışmak” yer almaktadır.
Bu örgütü 18 Şubat 1927 tarihinde kurulan Türk
Yüksek Mimarlar Birliği izlemiştir. Birliğin amacı
“Türk Yüksek Mimarları arasında fikri ve mesleki
dayanışmayı temin etmek, memleket içinde ve
dışında Türk mimarisini ve mimarlığını tanıtmak,

50. Yıl Andacı

Türk mimarlık sanatının ve inşaat bilgisinin
beynelmilel terakkilere göre inkişafına çalışmak ve
Türk yüksek mimarlarının mesleki, iktisadi ve hukuki
menfaatlerini korumak” olarak belirtilmektedir.
Daha sonraları bu örgütlere çeşitli tarihlerde
uzmanlık dallarında örgütler eklenmiştir. Bunlar
arasında, kurulduktan sonra başka bir örgütle
birleşenler bulunmaktadır. 1954 yılında kabul
edilen TMMOB Yasası uyarınca oluşturulan
“Müteşebbis Heyet” içinde, Bayındırlık Bakanlığı
temsilcilerinin dışında Türk Yüksek Mühendisler
Birliği, Türk Mühendisler Birliği, Türk Yüksek
Maden Mühendisleri Birliği, Karabük Ağır Sanayi
Mühendisleri Derneği, Türk Mühendis Jeologlar
Derneği, Harita ve Kadastrocular Derneği,
Türk Ormancılar Cemiyeti, Türk Yüksek Ziraat
Mühendisleri Birliği temsilcileri yer almışlardır.

1954 Yılına Kadar Yasal Süreç
Mühendislerin ve mimarların yasayla kurulu bir
örgüte kavuşturulması için çalışmaların 1926
yılına kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Bu
çalışmaların ilk ürünü 1927 yılında alınmış ve
1035 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında
Kanun çıkmıştır. Kanun teklifinin gerekçesinde
“son zamanlarda hiçbir sıfat ve salahiyeti olmadığı
halde mühendis ve mimar ismini taşıyanların
türediği” belirtilmektedir. Yasa teklifinin Bayındırlık
Komisyonu raporunda ise “...Memleketin en
uzak köşelerine kadar imalat ve inşa ruhunun
nüfuz eylemesinden bilistifade yerli ve yabancı
birçok kimseler mühendis ve mimarlık gibi uzun
ve yorucu tetkik ve tetebbua muhtaç mesleklerin
namlarını kendilerine izafetle büyük ve cesim
inşaatları deruhte ettikleri ve yaptıkları işlerin ise
ekseriye müessif surette neticelendiği görülmekte
olmasından dolayı doktorluk ve avukatlık ve sair
mesleklerde olduğu gibi mühendislik ve mimarlık
işlerinin de mesleği üzerinde uğraşmış ve meleke
peyda etmiş ehillere tevdii zamanı gelmiş olduğu...”
Yasayla yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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tanımlanmakta, bu tanımlara uymayanların
mühendislik ve mimarlık unvan ve yetkisiyle
mesleklerini uygulamaları yasaklanmaktadır.
Bu yasa, 1936’ da çıkarılan 3077 sayılı yasayla
değiştirilmiş ve bugün halen yürürlükte olan 1938
yılında 3458 sayılı yasa ile ortadan kaldırılmıştır.
Bu yasalarla, mühendis ve mimarların mesleki
tanınırlığı bir aşama kaydetmiştir.
Ancak, daha sonra TMMOB Yasası’ nın gerekçesinde
de yer aldığı gibi “görev ve yetkileri kanunla
belirlenmiş” bir yapılanma çalışmaları sürmüştür. Bu
çalışmalarda özellikle avukatların, hekimlerin yasaya
dayanarak örgütlenmeleri örnek oluşturmuştur.
Kısaca, barolar önce 1876 yılında, daha sonra da
1924 yılında Avukatlık Kanunu ile yasal örgütlenme
dayanaklarına kavuşmuşlar. Aynı şekilde hekimler
de 1929 yılında çıkarılan Etıbba [Tabipler] Odaları
Nizamnamesi ile bu olanağı elde etmişlerdir.
Mühendis ve mimarların yasal bir statüye
kavuşmaları konusu 3458 sayılı yasa ile ilgili olarak
Maarif Vekilliği, Başbakanlığa yazdığı yazıda “...
serbest çalışan mimarları ve mühendisleri organize
edecek olan Mimar Odaları ve Mühendis Odaları
nizamnamelerini resmi mahiyete sokacak olan
maddelerin kanuna ilavesinin yerinde olacağını”
bildirmektedir.
Ayrıca bu yasa teklifinin TBMM’ de görüşülmesi
sırasında, Trabzon Milletvekili Mühendis Mithat
Aydın şu talepte bulunmaktadır: “...Sayın Nafıa ve
Dahiliye vekillerimizden, memlekette vatandaşların
bu hususta yekdiğerine karşı vaziyetlerini
bildirecek, yani ustaların mühendis ve iş sahalarının
vaziyetlerini iyi bir nizam içerisine koyabilecek bir
talimatname, bir nizamname veya kanun vücuda
getirmelerini çok istirham ederim.”
Ulaşabilen belgelerden birisi olan Türk
Mühendisleri Birliği’ nin 16. Yıllık
Kongreye Ait Raporlar, Kararlar ve
broşüründen anlaşıldığı üzere, Türk

Yüksek
Umumi
Zabıtlar
Yüksek
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Mimarları Birliği, 1939 yılında “Türk Yüksek
Mimar Odaları Kanun Projesi” hazırlayarak
Bayındırlık Bakanlığı’ na iletmiştir. Bakanlık ise
“...gerek mimarlarla mühendislerin iş sahasındaki
sıkı münasebetleri bakımından, gerek mühendisler
için buna uygun olabilecek hak ve çıkarların
incelenmesi“ için taslağı Türk Yüksek Mühendisler
Birliği’ ne göndermiş, Birlik de bu taslak yerine
daha kapsamlı olan “Türk Yüksek Mühendisleri
ve Yüksek Mimarlarının salahiyetleri ve bunlara
ait olarak kurulacak birlikler hakkındaki kanun
projesini” hazırlamıştır. Türk Yüksek Mimarlar
Birliği Nizamnamesi’ nin 1939 yılında tasdik
edilmiş yayınında ise “yakında büyük bir alaka
ile beklediğimiz Yüksek Mimar Odaları Kanunu’
ndan” söz edilmektedir.
Bir başka belgeden de, 1947 yılında İstanbul
Yüksek Mühendisler Birliği ile Türk Yüksek
Mimarlar Birliği’ nin İstanbul Şubesi’ yle yaptığı
görüşmelerden sonra, Türk Yüksek Mühendisler
ve Yüksek Mimarlar Odaları Kanun Tasarısı’
nın hazırlandığı anlaşılmaktadır. Tasarının 1.
Maddesinde “bütün inşaat, makina, elektrik, gemi
inşaatı, maden, mensucat, topografya ve jeodezi
ve kimya mühendislerini içine alan bir Mühendisler
Odası ile bütün mimarları içine alan bir Mimarlar
Odası kurulmuştur.” denilmektedir. Tasarının
Mühendisler Odası ve Mimarlar Odası İttihadı
[Birliği] bölümünde ise, İttihadın [Birliğin] amacı
“odalar arası müşterek mesleki meseleleri, odaların
göstereceği lüzum veya devletin bir müracaatı
üzerine ele almak ve yalnız o mesele ile ilgili odalar
delegelerinin iştirakiyle sonuçlandırmak” olarak
belirlenmektedir.
Mühendis ve mimar hareketinin 1940’ larda da
yabancı mühendis ve mimar çalıştırılmasına karşı
tutumu sürmüştür. Mühendislerin ve mimarların
ilk kitlesel hareketi olduğunu tahmin ettiğimiz olay
şudur: “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının
projelerinin Amerikalı mühendis ve mimarlara
yaptırılmak istenmesini protesto etmek üzere, 1949
50. Yıl Andacı
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yılında Türk Yüksek Mühendisler Birliği ile Türk Yüksek Mimarlar Birliği ortak bir yürüyüş düzenlediler. Kızılay’
dan Ulus’ a kalabalık bir mühendis-mimar topluluğu yürüdü.” Ayrıca, 1953 yılında, Bayındırlık Bakanlığı’ nın
Almanya’ dan getirttiği yirmi mühendis ve mimarı çalıştırması üzerine, Türk Yüksek Mühendisler Birliği’ nin,
üyesi olan Bakan Kemal Zeytinoğlu’ nu onur kuruluna verme girişimi olmuştur.
Şimdiki TMMOB Yasası için ilk kanun teklifi 1951 yılında Himmet Ölçmen tarafından “Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği” adıyla, ikinci kanun teklifi ise 1952 yılında Süleyman Kuranel tarafından “Türkiye Mimarlar
ve Mühendisler Odaları” adıyla verilmiştir.
Bilindiği gibi TMMOB Yasası, 1954 yılında kabul edilmiş ve böylece, mühendis ve mimarların kendi ülkelerinde
yabancı mühendislere karşı haklarını alma, toplum nezdinde varlıklarını kabul ettirme ve bunu yasal bir
dayanağa bağlama çalışmaları belli bir sonuca ulaşmıştır. 18 Ekim 1954 - 21 Ekim 1954 tarihleri arasında
dört gün süren 1. Genel Kurul sonunda yapılan TMMOB’ nin ilk Yönetim Kurulu seçimlerinde henüz meslek
odaları oluşmadığından Meslek Birliklerinin adayları içinden seçim yapılmış ve bir defaya mahsus olmak
üzere TMMOB Yönetim Kurulu 14 Meslek Birliği’ nin temsilcilerinden oluşmuştur.

‘‘

Mühendis ve mimarların yasal bir statüye kavuşmaları konusu 3458 sayılı
yasa ile ilgili olarak Maarif Vekilliği, Başbakanlıkta yazdığı yazıda “...
serbest çalışan mimarları ve mühendisleri organize edecek olan Mimar
Odaları ve Mühendis Odaları nizamnamelerini resmi mahiyete sokacak
olan maddelerin kanuna ilavesinin yerinde olacağını” bildirmektedir.

’’
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TMMOB YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Yüksek Müh. Birliği (İnşaat Müh.) Temsilcisi

Naim ŞUKAL
Yönetim Kurulu II. Başkanı

Türk Yüksek Mimarlar Birliği Temsilcisi

Orhan ALSAÇ
Üyeler
Celalettin GÖZEN

Gemi Mühendisleri Birliği Temsilcisi

Muhittin ARAN

Türkiye Harita ve Kad. Derneği Temsilcisi

İsmail BAYINDIR

Karabük Ağır Sanayi Müh. Derneği Temsilcisi

Halil ONAT

Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti Temsilcisi

Tevfik DEMİRCİGİL

Türk Mühendisler Birliği (İnşaat Müh.) Temsilcisi

Sanai ÖZ

Türk Mühendisler Birliği (Makina Müh.) Temsilcisi

Fikri SUVAR

Türk Mühendisler Birliği (Elektrik Müh.) Temsilcisi

Necmi İNANÇ

Türk Yüksek Müh. Birliği (Makina Müh.) Temsilcisi

Emin İPLİKÇİ

Türk Yüksek Müh. Birliği (İnşaat Müh.) Temsilcisi

Mustafa ULUÖZ

Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Temsilcisi

Selçuk ÇAKIROĞLU

Türkiye Orman Cemiyeti Temsilcisi

Azmi HALULU

Türk Yüksek Maden Müh. Cemiyeti Temsilcisi

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Tevfik İLERİ

Türk Yüksek Mühendisler Birliği

Muammer ÇAVUŞOĞLU

Türk Yüksek Mühendisler Birliği

TMMOB DENETLEME KURULU
İsmail ŞENER

Türk Yüksek Ziraat Mühendisler Birliği

Ömer ÖZEN

Türkiye Ormancılar Cemiyeti

Ali Talip GÜRAN

Türk Yüksek Mühendisler Birliği

TMMOB GENEL SEKRETERLİĞİ
Muzaﬀer BİNİCİ

İnşaat Mühendisi
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TMMOB’YE BAĞLI ODALAR VE KURULUŞ YILLARI
TMMOB’nin ilk döneminde 10 meslek Odası oluşturulmuştur. Bugün 100’ün üzerinde
disiplinin temsil edildiği 24 Odası ve bu Odalara üye 589.678 mühendis ve mimar ve şehir
plancısı ile TMMOB, Türkiye’nin en büyük ve etkin örgütlerinden biridir.

Bilgisayar M.O.

2012

Kimya M.O.

1954

Çevre M.O.

1992

Maden M.O.

1954

Elektrik M.O.

1954

Makina M.O.

1954

Fizik M.O

1970

Metalurji ve Malzeme M.O.

1970

Gemi Makinaları İşletme M.O.

1960

Meteoroloji M.O.

1970

Gemi M.O.

1954

Mimarlar O.

1954

Gıda M.O.

1996

Orman M.O.

1954

Harita ve Kadastro M.O.

1954

Petrol M.O.

1970

İçmimarlar O.

1976

Peyzaj M.O.

1994

İnşaat M.O.

1954

Şehir Plancıları M.O.

1968

Jeofizik M.O.

1986

Tekstil M.O.

1992

Jeoloji M.O.

1974

Ziraat M.O.

1954
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Her şey Metalurji ile başladı
‘‘
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1970-2020

TMMOB
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YURTTAN HAVADİSLER
1970 - 1975

13 Nisan 1970

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası kuruldu.

12 Mart 1971

Türk Silahlı Kuvvetleri ‘‘12 MART MUHTIRASI” nı verdi.

26 Nisan 1971

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Eskişehir, Adana, Hatay, Diyarbakır, Siirt
İllerinde 1 aylık sıkıyönetim ilan edildi.

10 Eylül 1971

Boğaziçi Üniversitesi kuruldu. Robert Koleji binası, Boğaziçi Üniversitesi’ ne tahsis edildi.

3 Aralık 1971

11 Bakan, reformların yapılmasının imkanı kalmadığı gerekçesiyle toplu olarak istifa ettiler.
Bunun üzerine, Nihat Erim istifasını Cumhurbaşkanına sundu.

50. Yıl Andacı
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8 Şubat 1972

Türkiye’ de Haşhaş ekiminin yasaklanmasından sonra Amerika, ilk tazminat olarak 35 milyon
TL verdi.

10 Mart 1972

TBMM, 09.10.1971’ de idama mahkum edilen 17 kişiden ; Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve
Hüseyin İnan’ ın cezalarını onayladı.

23 Mart 1972

Cumhurbaşkanı Sunay, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan’ ın cezalarını onayladı.

30 Mart 1972

Mahir Çayan ve arkadaşları Denizlerin idamını önlemek için giriştikleri eylem sonucu Kızıldere’
de katledildiler.

29 Nisan 1972

Cumhurbaşkanı Sunay, Kabineyi kurmakla Kontenjan Senatörü Suat Hayri Ürgüplü ‘yü
görevlendirdi. Ürgüplü, daha sonra görevi Cumhurbaşkanı’ na iade etti.

6 Mayıs 1972

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan Ankara Cebeci Kapalı Cezaevi avlusunda idam
edildi.

7 Mayıs 1972

CHP Olağanüstü Kurultayı’ nda, Bülent Ecevit 709, İsmet İnönü 498 oy aldı.

14 Mayıs 1972

CHP Özel Kurultayı 826 oy ile Bülent Ecevit ‘i Genel Başkanlığa seçti.

20 Temmuz 1972

Almanya’ ya giden 500.000’ nci işçi törenle uğurlandı.

5 Kasım 1972

İsmet İnönü, CHP’ den ve Malatya Milletvekilliği’ nden istifa etti.

16 Kasım 1972

CHP’ den ve Milletvekilliği’ nden istifa eden İnönü Anayasa’ nın eski cumhurbaşkanlarına
tanıdığı haktan yararlanarak, Cumhuriyet Senatosu’ nda ilk ‘Tabi Senatör ‘oldu.

6 Nisan 1973

Uzun süren görüşmeler ve oturumlardan sonra Kontenjan Senatörü ve Emekli Oramirali Fahri
Korutürk Türkiye Cumhuriyeti’ nin Cumhurbaşkanı seçildi.

5 Temmuz 1973

Üniversiteye giriş sınavının soruları çalındı.

13 Ekim 1973

Ünlü hikaye yazarı Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) (doğ: 1887) öldü .

30 Ekim 1973

İstanbul Boğaz Köprüsü, Cumhurbaşkanı Korutürk tarafından törenle açıdı.

1 Kasım 1973

Boğaz Köprüsünden ilk 24 saat içinde 28.126 araç geçti. 400.000 TL gelir elde edildi..

12 Kasım 1973

Korutürk, Hükümeti kurma görevini AP Genel Başkanı Demirel’ e verdi.

17 Kasım 1973

Demirel’ de Hükümeti kuramayacağımı belirterek görevi Cumhurbaşkanı’ na iade etti.
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25 Kasım 1973

Yunanistan’ da darbe oldu.

9 Aralık 1973

Mahalli seçimler yapıldı. 33 il belediye başkanlığını CHP kazanırken, AP: 22 il, DP: 2, MSP: 2 ve
Bağımsızlarda 8 belediye başkanlığı kazandılar.

25 Aralık 1973

Atatürk’ ün silah arkadaşı, “İkinci Adam”, 12 yıl Cumhurbaşkanlığı ve 17 yıl Başbakanlık
yapan İsmet İnönü (doğ: 1883) saat 16.10’ da Pembe Köşkte öldü.

30 Haziran 1974

Memurlara iki günlük hafta tatili uygulaması başladı.

15 Temmuz 1974

Kıbrıs’ ta, Yunanistan’ a bağlı subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Gücü Kuvvetleri, bir
hükümet darbesi yaparak yönetime el koydu.

20 Temmuz 1974

“AYŞE TATİLE ÇIKTI”: Türkiye, Kıbrıs için 5 gündür sürdürdüğü yoğun diplomatik temaslardan
bir sonuç alamayınca, bu parola ile “Kıbrıs Barış Harekatına” başladı. Günün erken
saatlerinde, Türk Ordusu’ nun Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Kıbrıs’ a havadan indirme ve
denizden çıkarma yapmaya başladı.

9 Eylül 1974

Keban Barajı, Başbakan Ecevit tarafından törenle hizmete açıldı.

13 Şubat 1975

Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Devlet Başkanlığı’ na Rauf Denktaş getirildi.

50. Yıl Andacı
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Odalaşma Sürecinde Maden Mühendisleri Odası’ ndan Gelen Değerlendirme Yazısı
“(İlgi: 21.12.1970 gün ve IV-20 sayılı yazınız.)
İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınızda; Odamızın,

Bu tüzüğe göre; Odanıza dahil mühendisleri müstakil bir
başka oda kurmak için;

Metalurji Mühendisleri Odası kurma teşebbüslerinizi

Genel Kurul’ dan karar çıkartmaları gerekir, Metalurji

sürekli

teşebbüsünüzle

Mühendisleri ayrı bir oda kurmak üzere Genel Kurul’ dan

ilgili olarak Danıştay’ da dava açtığı belirtilerek, bu

bir karar çıkarmadıklarına göre, Yönetim Kurulumuz için

tutumumuzdan üzüntü duyulduğu, T.M.M.O.B. ile olan

iki yol vardır.

olarak

zorluklar

çıkarttığı,

anlaşmazlıklardan bu konunun ayrı mütalaa edilmesi ve
Metalurji Mühendislerinin kardeş ihtisas Odası olarak
kabul edilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Mektubunuz Yönetim Kurulumuzda müzakere edilmiş
ve aşağıdaki hususların aracılığınızla konuyla ilgili diğer

Metalurji Mühendislerinin Genel Kurul’ a müracaatlarını
ve Genel Kurul’ dan çıkacak kararı sağlamak,
Bu karar sağlanamıyorsa; tüzük ihlalini kanuni mercilere
duyurarak, ihlâl hareketinin durdurulmasını istemek.

Metalurji Mühendisleri arkadaşlarımıza duyurulmasına

Yönetim Kurullarımız, birinci şıkkı gerçekleştirmek üzere

karar verilmiştir.

içtenlikle çaba harcamışlardır. Odamızla bazı Metalurji

1. Ne yönetim Kurulumuz; ne de daha önceki
Yönetim Kurulları bir “Metalurji Mühendisleri Odası”
kurulmasına karşı olmamışlardır ve karşı olmak gibi bir
iddiayı kanıtlayacak ne yazılı ne sözlü hiç bir beyan veya
yazı Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurullarına
atfedilemeyecektir. Ancak, Metalurji Mühendisleri Odası
kurmaya teşebbüs eden arkadaşlarımız; anlaşılmaz bir
şekilde odamızla temas kurmaktan daima kaçınmışlardır

Mühendisleri arkadaşlarımız bu konuda zaman zaman
münferit temaslarda bulunmuşlar, durum kendilerine
izah edilmiş, bize hak vermişler, bu kısa süre içinde bir
toplantı ve resmî müracaatı sağlayacaklarını vaadetmişler,
ancak bu vaadler hiçbir zaman gerçekleşmemiştir.
Sonuçta (a) şıkkında bir ilerleme elde edemeyen Yönetin
Kurulumuz, üzülerek (b) şıkkını uygulamak zorunda
kalmıştır.

ve neden olarak da, Maden Mühendisleri Odası’ nın, bu

1. İlgideki yazınızın, bundan evvelki teşebbüsler gibi

teşebbüsün karşısında olduğunu ileri süregelmişlerdir.

yarıda kalmaması en içten isteğimizdir. Yazımızda

Bu tutumun T.M.M.O.B. den özel çıkar sağlayanlar

belirtildiği

dışında, kime ne fayda sağladığı da anlaşılmaz bir husus

isteniyorsa; bunun için teklifimiz;

olarak kalmıştır.

2. Genel Kurulumuzdan Odanızın kuruluşuna ait karar

2. Odamızın Danıştay’ da açtığı dava “Metalurji

çıkartılması

Mühendisleri Odasına” karşı değil; bu odanın kuruluş

Yazınızdaki “Odamızın kurulmasını Yönetim kurulumuz

biçimine karşıdır. Şöyle ki :

haricindeki bütün maden mühendislerinin teşvik ettiği”

Odamızın Metalurji Mühendisleri de dahil olmak üzere
tüm üyelerince kabul edilmiş ve Yönetim Kurullarının

şekilde,

ilişkilerimizin

konusunda

normalleştirilmesi

müştereken

çalışmanızdır.

iddiası doğru ise, bu kararın rahatlıkla çıkarılabileceği
şüphesizdir.

uymak ve uygulamakla yükümlü bulundukları ve

3. Sonuç olarak, Odamız tüzüğüne karşı olmayan her

kanunun ön gördüğü bir tüzüğü vardır. Bu tüzüğe aykırı

türlü işbirliğine hazır olduğumuzu, normal yollardan

hareketler, kim tarafından ve ne amaçla yapılırsa yapılsın,

kurulmuş bir “Metalurji Mühendisleri Odasını” kardeş

Yönetim Kurulları gereğini yapmak zorundadırlar, aksi

ihtisas odası olarak kabulün bize onur vereceğini belirtir;

halde sorumlu olurlar.

Şahsınızda diğer müteşebbis arkadaşlarımıza saygı ve
sevgilerini sunarız.
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KURULUŞ VE İLK YILLAR
TMMOB’ nin 50. Yıl Andacı’ nda Metalurji Mühendisleri Odası’ nın kuruluşu ile ilgili kararın alınmasına ilişkin
şu bilgiler yer almaktadır:
“TMMOB’ nin 17. dönem Genel Kurulu, 13 Nisan
1970 Pazartesi günü 10.30’ da İmar ve Iskan
Bakanlığı Konferans Salonu’ nda başlamıştır.
Divan Başkanlığına Sedat Aksu seçilmiş, Mevzuat
ve Bütçe Komisyonları oluşturulmuştur. Bir önceki
dönem faaliyet, mali ve denetleme kurulu raporları
okunmuş ve görüşmelerin ardından 16. dönem
oybirliği ile ibra edilmiştir.

Mühendisleri Odalarının yönetmeliklerinin Genel
Kurul onayına hazır hale getirildiğini bildirmiştir.
İlk olarak Petrol Mühendisleri Odası, ardından
Metalurji Mühendisleri Odası ve daha sonra
sırası ile Fizik, Meteoroloji ve Tekstil Mühendisleri
Odalarının yönetmelikleri okunmuş ve bu Odaların
kurulmalarına ilişkin karar ve yönetmelik kabul
edilmiştir.”

Ardından gündemin 4.maddesi uyarınca 16.
dönemde kurulması önerilen ve bu amaçla
yönetmeliklerinin hazırlanması istenen Odalarla
ilgili görüşmelere geçilmiştir. Birlik Genel Sekreteri,
16. Genel Kurul’ da kuruluş çalışmalarının
başlatılmasına karar verilen Odalardan, Nükleer
ve Elektronik Mühendisleri Odaları hariç,
Petrol, Metalurji, Fizik, Meteoroloji ve Tekstil

TMMOB’ de Elektrik, Gemi, İnşaat, Maden, Makina
ve Orman Mühendisleri Odası’ nın Genel Kurulu
boykot ederek katılmadıkları ve TMMOB’ nin en
güçsüz olduğu bir dönemde 14. Oda olarak kuruluş
kararı alınan Metalurji Mühendisleri Odası, o güne
kadar bünyesinde yer aldığı Maden Mühendisleri
Odası ile de odalaşma süreci nedeniyle tartışmalar
yaşamaktaydı.

‘‘Odanın kurucularından ve İlk Oda başkanı olan Nejat Türkan aynı zamanda 1970-1973 yılları arasındaki TMMOB’
nin en uzun dönemi olan 17. Dönem TMMOB Yönetiminde de Oda temsilcisi olarak yer almıştır.’’
Odanın 1970-1975 yılları arasındaki ilk 5 dönemine
ilişkin Çalışına Raporları, Yönetim Kurulları Karar
Defterleri gibi bu dönemleri kapsamlı olarak
anlatan dokümanlar ve bilgiler tüm gayretlere
rağmen bulunamamıştır.

Mevcut bilgilere göre ilk 5 dönemde Oda
Organlarında şu kişiler yer almıştır.

İlk beş yılda TMMOB Yönetim Kurulunda Oda temsilcisi olarak 1970-1973 yılları arasındaki
TMMOB 17. döneminde Nejat Türkan, 18. dönemde Erdal Talu ve 19. dönemde de
Erdinç Talu yer almışlardır.

50. Yıl Andacı
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1. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
Nisan 1970 - Şubat 1971

01-05
Dönemler

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı

Nejat Türkan

Nisan 1970
16 Şubat 1975

Tuncay Akman
Güleser Akman
Yıldırım Öztürk
Erdal Talu

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Nejat Türkan

2. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
Şubat 1971 - Şubat 1972
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı

Nejat Türkan
Tuncay Akman
Güleser Akman
Yıldırım Öztürk
Erdal Talu

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Nejat Türkan

beş yılda TMMOB Yönetim Kurulunda Oda temsilcisi
‘‘İlkolarak
1970-1973 yılları arasındaki TMMOB 17. döneminde
Nejat Türkan, 18. dönemde Erdal Talu ve 19. dönemde de
Erdinç Talu yer almışlardır..

’’
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3. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI / Şubat 1972-Şubat 1973
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı

Nejat Türkan
Nuri Özdemirel
Muzaﬀer Erol
Erdal Talu

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Nejat Türkan

4. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI / Şubat 1973-Şubat 1974
YÖNETİM KURULU
Erdal Talu

Yönetim Kurulu Başkanı

Melih Töreli

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Erdal Talu

5. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI / Şubat 1974-Şubat 1975
YÖNETİM KURULU
Erdal Talu

Yönetim Kurulu Başkanı

Melih Töreli

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Erdinç Talu

50. Yıl Andacı
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Bu dönemlere ilişkin Sinan Kalyoncu Oda’ nın 25. Yıl andacı olarak çıkarılan “Metalurji” dergisinin 100.
sayısında şunları söylemiştir.

Sinan Kalyoncu

‘‘

...1971 yılı Şubat
ayında ilk genel
kurulumuz yapıldı,
ilk genel kurulumuz
o zaman Mithatpaşa
Caddesi’ nde bulunan
Millî Prodüktivite
Merkezi toplantı
salonunda toplam
83 üyemizin
35’ inin katılımı ile

’’

gerçekleştirildi.

“1968 yılı Nisan ayında Makina Kimya Endüstrisi Kurumu’ nun
Kırıkkale’ de bulunan Top ve Otomotiv Sanayii Müessesesinin
Pik ve Sfero Dökümhanesinde çalışmaya başladım. Aynı yıl
sıcak bir yaz günü dökümhanemizi gezmek üzere A. Ü. Fen
Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ nden 15-20 kişilik bir
öğrenci grubu geldi. Başlarında orta boylu, tıknaz ve yaşlıca
bir bey vardı. Tanıştık, adının Nejat TÜRKAN olduğunu söyledi.
Metalurji mühendisiymiş. Sungurlar Kazan Fabrikasının Ankara
temsilcisi olup, yanı sıra adı geçen okulda öğretim görevlisi
olarak metalurji dersi veriyormuş. Benim de Metalurji mühendisi
olduğumu öğrenince aramızda bir başka yakınlık doğdu.
Sonraki aylarda bağımsız odamızın kurulması için büyük uğraşlar
verdi. 1970 yılı ikinci yarısında odamız Nejat TÜRKAN’ ın
Atatürk Bulvarı No. 107/4 Bakanlıklar Ankara adresinde bulunan
bürosunda kuruldu. Geçici bir yönetim kurulu oluşturuldu. Daha
sonra 1971 yılı Şubat ayında ilk genel kurulumuz yapıldı, ilk
genel kurulumuz o zaman Mithatpaşa Caddesi’ nde bulunan
Millî Prodüktivite Merkezi toplantı salonunda toplam 83
üyemizin 35’ inin katılımı ile gerçekleştirildi. Seçimler sonucunda
Nejat TÜRKAN, Güleser AKMAN, Tuncay AKMAN, Yıldırım
ÖZTÜRK ve Erdal TALU’ dan oluşan geçici yönetim kurulu
üyelerimizi oylarımızla da seçtik.
Odamız kısa bir süre Nejat TÜRKAN’ ın bürosunda 2-3 dosyadan
oluşan mal varlığıyla yaşamını sürdürdü. Bunu takiben tam bir
sığıntı şeklinde Maden Mühendisleri Odası’ nda antre gibi bir
yerde kırk dökük bir dosya dolabı, kimliğini yitirmiş bir masa
ve üzerine oturulunca nasıl çökmediğine hâlâ şaştığım iki
sandalyeden oluşan mobilyamızla sanıyorum iki yıl kadar kaldık.
Çıksın gitsin diye gözünün içine bakılan yoksul akraba çocuğu
gibiydik burada. Daha sonra TMMOB Mimarlar Odası binasının
çeşitli katlarında bazen tek bazen iki odalı saltanatımız oldu.”
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Eski Oda Yönetim Kurulu Başkanlarından Melih Töreli ilk dönemleri şöyle anlatmıştır.

İLK YILLAR

Melih TÖRELİ
10. ve 18. Dönem Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Yetmişli yılların başlarında okulu bitirip Oda ile
tanıştığımızda, üye sayısı 100 dolayındaydı. Bunlar
daha önce Maden Mühendisleri Odası’ na üye iken
kayıtları yeni kurulan Metalurji Mühendisleri Odası’
na devredilmişti. Bir bölümü aktif (düzenli olarak
aidat ödeyen, Oda faaliyetlerine katılan) üyeler
değildi; adresleri bile belirsizdi.
Büyük bir iyi niyetle Oda’ yı toparlamaya çalışan
Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Bey, biz yeni üyeleri
faaliyetlerde görev almaya özendirdi. Nejat Bey
Oda çalışmalarını kendi bürosunda sürdürüyordu.
Atatürk Bulvarında, Yüksel Caddesi’ nin köşesinde
şimdi varolmayan Yaprak Pastanesi’ nin üst katında
Sungurlar Kazan Sanayi Ankara Bürosu o günlerde
Odamızın adresiydi. Ben ve Erdal Talu daha önce
öğrenci derneğinde de görev aldığımız için, Oda
çalışmalarına gönüllü olarak katıldık. Ankara dışında
çalıştığımızdan Yönetim Kurulu toplantılarına hafta
sonları katılıyorduk. Oda üyelerinin çoğu bizim gibi
Ankara dışında olduğundan yönetim, denetleme,
onur kurulları ve bunların yedekleri için yeterli isim
bulmak zordu.
1974’ de Ankara’ da çalışmaya başlayınca,
arkadaşlarla
Oda
faaliyetlerine
bir
ivme
kazandırmaya çalıştık. Ancak, belirli bir mekan,
parasal olanak, profesyonel kadro olmadığından
işler büyük zorluklarla ilerliyordu. Uğradığım
yerlerde henüz kaydolmamış üyeleri kaydetmek,
üyelerden aidat toplamak için üye kayıt defterini,
aidat makbuzlarını vb. çantamda taşırdım.
Arkadaşlar “Metalurji Mühendisleri Odası Melih
Töreli’ nin çantasının içindedir” diye takılırlardı.
50. Yıl Andacı

Bir dönem Maden Mühendisleri Odası’ nın arşiv
olarak kullanılan arka odasında barındık. Daha
sonra, TÜTED (Tüm Teknik Elemanlar Derneği) ile
aynı mekanı paylaştık. 1974’ de Oda dergisinin
yeniden yayınlanması işine giriştik. Ucuz olsun
diye ilkel bir matbaa bulduk. Dizgi, kurşun harfler
yanyana dizilerek yapılıyordu. Düzeltme yapmak
meseleydi çünkü sayfa bozuluyor, bazı kurşun
bloklar çıkarılıyor, yerlerine yenileri yerleştiriliyordu.
Görsel ve şekillerin metal klişelerini yaptırmak
gerekiyordu. Yeterli kaynak olmadığından ilk sayıyı
düz beyaz karton kapakla çıkardık; renk ilavesi için
para ödemek gerekiyordu. Duyuru ve bültenler
teksirle çoğaltılıyordu. Bugünkü basım teknikleri
düşünüldüğünde, bunlar genç arkadaşlara tarih
öncesi gibi gelecektir.
1. Bilimsel ve Teknik Kongre’ nin hangi koşullarda
düzenlediğimizi başka bir vesileyle yazmıştım, burada
tekrar etmiyorum. Ama, yetmişli yılların sonuna
kadar hem etkinliklerin niteliği, hem çalışmalara
katılım hızla gelişti. Sonraki kongrelerin düzeyi, bildiri
ve katılımcı sayısı hızla arttı.
Etkinlikler Ankara dışına taşındı. Karabük
Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği ile birlikte
düzenlediğimiz ilk Demir-Çelik Sempozyumu’ nu
önemli bir dönüm noktasıydı. İki kuruluşun ve
üyelerinin ortak çalışmasının yarattığı sinerji ve
Demir-Çelik İşletmelerinin sıcak ev sahipliği kayda
değer gelişmelerdi.
Bunun ardından, Seydişehir’ de düzenlenen 1.
Alüminyum Sanayi Kongresi’ ne hem alüminyum
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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sanayicilerinin, hem de örgütlerinin yoğun katılımı
oldu. Genç bir sanayi dalının tüm sorunları ayrıntıları
ile ele alındı, sıcak tartışmalar oldu. Seydişehir’
de çalışan değişik branşlardan mühendislerinin
çok sayıda bildiriyle katılımları, işletmenin özgül
sorunlarının büyük bir cesaretle dile getirmeleri
büyük bir aşamaydı. Etibank’ ın ve Seydişehir
Alüminyum İşletmeleri’ nin kongreye sağladıkları
destek olağan üstüydü.

Bu birikim ve cesaretle, İskenderun’ da Demir-Çelik
Kongresi düzenlendi ve başarıyla tamamlandı.
Yetmişli yılların sonunda, modern tekniklerle
basılan, kaliteli, içeriği zengin pırıl pırıl bir dergiye
kavuştuk. Gene bu dönemde, Odamız çok ses
getiren iki raporun altına imza attı: Seydişehir
Raporu ve İsdemir Raporu.

Metalurji Mühendisleri Odası’ nın süreli yayın organı “METALURJİ” dergisinin ilk sayısı
Eylül 1972’ de çıktı. İlk sayının kapak sayfası ve giriş yazıları aşağıdaki gibiydi:
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YAYIN KURULUNDAN MESLEKDAŞLARA
İki seneye yakın bir zamandan beri kurulmuş olan
Metalurji Mühendisleri Odasının Genel Kurulunda
alınan karar gereğince, Odayı temsil eden yayın
organı olarak «Metalurji Dergisi» nin ilk sayısını
çıkarmış bulunuyoruz.

Şimdilik 4 ayda bir defa çıkması düşünülen
dergimizin yayınlanması tamamen ilânlarla
mümkün olduğundan, ilân veren sayın meslekdaş
ve kuruluşlara şükranlarımızı sunar, bu kıymetli
desteğin devamını temenni ederiz.

Meslekdaşlarımızın bilimsel, teknik ve ekonomik
sahalarda mesleki faaliyetlerini geliştirmek,
haberleşme ve dayanışma ihtiyaçlarını karşılamak
ve bilhassa bugüne kadar gecikmiş olan meslek
topluluğu
koordinasyonunun
sağlanmasında
yardımcı olmak, derginin başlıca amaçlarını teşkil
etmektedir.

Metalurji Dergisi’ nin bu sayısında, çıkış nedenleriyle
metalurjinin meslek bakımından önemli konularını
kapsayan ve bilhassa yurdumuzun endüstriyel
sorunlarına da değinen yazılara yer verilmiştir.
Dergide Türkiye’ de Metalurji Mühendisi yetiştiren
iki Üniversiteden birisinin (İstanbul Teknik
Üniversitesi, Maden Fakültesindeki Metalurji
Bölümü’ nün) bugüne kadar olan gelişmeleri de
özetlenmiştir.

Metalurji Dergisine yazı göndermek için yaptığınız
çağrı çok olumlu karşılanmış ve yazı göndermek
lütfunda bulunan meslektaşlarımızın eserleri,
geliş tarihi sırasına göre dergide yayınlanmağa
başlanmıştır. Kendilerine teşekkürlerimizi sunarken,
diğer arkadaşlarımızla birlikte bütün üyelerimizin
yazılarını beklediğimizi tekrarlarız. Basılacak
yazılarda aranan şartlar, aşağıda belirtilmiştir.

Gelecek sayıda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ ndeki
benzer gelişmelerin özetlenmesine çalışılacaktır.
Metalurji Dergisi Yayın Kurulu

Yazı Kabul Şartlan:
Yazılacak yazılarda aşağıdaki hususların gözönünde
tutulması rica olunur:
1. Dergide bilimsel, teknolojik ve
konularda mesleki yazılar yayınlanır.

4. Tercüme makaleler, kaynak belirtilerek ve gerekli
olduğu hallerde yazarları veya yayınevlerinden
izin alınmış olması şartı ile yayınlanabilir,

ekonomik

2. Gönderilecek yazılar daktilo ile iki nüsha yazılmalı,
fotoğraf ve şekiller parlak kâğıt üzerinde net ve
temiz olmalıdır,

5. Başka dergi veya sair eserlerde yayınlanmış olan
makaleler, dergimizde tekrar yayınlanmaz.
6. Yazılardaki düşünce, kanaat ve bunlardan
doğacak sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.

3. Bütün yazılarda Türkçe özet bulunmalı ve
tercihen özetin İngilizce, Fransızca veya Almanca’
sı da eklenmelidir. Yazıların bir defada basılacak
şekilde, fazla uzun olmaması ve referans
göstermek gibi hususlarda mutad bilim ve teknik
icaplarına uyulması gerekir.
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İLK ÇIKARKEN

Nejat TÜRKAN
1. 2. ve 3. Dönem Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Dergimiz, bugün için Türkiye’ de yeterince
değerlendirilmemiş ve gerekli önemi kazanmamış
bir boşluğu hem bilimsel hem de teknolojik
düzeyde doldurmak amacıyla çıkmaktadır.
Türkiye’ nin bugün karşı karşıya bulunduğu
sorunlardan en önemlisinin, sanayileşme problemi
olduğu, şimdiye kadar birçok kimseler ve çevreler
tarafından ortaya konulmuştur. Fakat, sağlam bir
sanayileşmenin ilk şartı olan ana malları üretecek
temel sanayii kurma konusunda bugüne kadar
plânlı ve sürekli bir çabanın gösterildiğini söylemek
sanırız ki pek kolay olmayacaktır, işte, temel
sanayiinin Mühendisleri olarak, bizleri harekete
geçiren güçlü nedenlerden biri, bu olmuştur. Biz
Metalurji Mühendislerine Türkiye’ nin geri kalmışlık
çemberinin
kırmasında
küçümsenmeyecek
görevler düşmektedir. Amacımız Türkiye’ nin
temel sanayiinin problemlerine bu dergi ile çözüm
yolu getirebilmek ve hızlı kalkınmamız için gerekli
bilimsel ve teknolojik birikimin sağlanmasına
katkıda bulunabilmektedir.
Önümüzdeki güç fakat çözmekle yükümlü
olduğumuz sorunların en önemlilerinden biri,
muhakkak ki mühendislik mesleğinin çağdaş
teknolojiye uygun ihtisas dallarında yeterli teknik
personeli oluşturabilmesidir. Mühendislik mesleği,
bir ülkeyi endüstrileşme düzeyine kaldıran en
güçlü zincirlerden biridir. Onun çeşitli ihtisas dalları
ise bu zincirin oluştuğu halkalardır. Biliyoruz ki
bu halkalardan birinin noksanlığı veya zayıflığı,
bütün zinciri etkiler ve onun görevini yapmaz
duruma getirir. Batı ülkelerinin bugünkü düzeye
erişmelerinde, bu zincirin tam ve mükemmel olması
şüphe yok ki önemli bir rol oynamıştır.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Türkiye’ de, Tanzimat ile birlikte başlatılan
mühendislik eğitiminde ve endüstriyel kalkınma
hareketinde, mühendislik ihtisas dallarının
noksanlığı bugüne kadar sürdürülmüştür. Metalurji
ihtisas dalı ise bu noksanlığın ve unutulmuşluğun
acısını en çok yüklenmek durumunda kalmıştır.
Bugün dahi birçok kimse Metalurji dalının
hangi alanları kapsadığını, önemini ve görevini
bilmemektedir.
Metalurji Mühendislerinin görevi, jeoloji, jeodezi
ve jeofizik gibi ihtisas dallarının uğraşıları sonucu
akıp giden bilgilere dayanarak, aranan ve istenen
mineralleri maden mühendislik ihtisas dalının yer
altında yeryüzüne çıkardığı noktadan itibaren
başlamaktadır. Şurası açıktır ki, gelişen teknoloji ile
beraber yürüyen uygarlık daima yeni, bol ve ucuzmetal ve malzeme ister. Mesleki görevimiz maden
mühendislerinin bizlere kadar ulaştırdığı metalik
mineralleri işletmek, arıtmak, alaşım yaparak ve ısı
işlemleri ile bunlara çeşitli özellikler kazandırmak ve
endüstrinin istediği ve kullanabileceği biçim, boyut
ve nitelikte, onun ana malını yeterli, ucuz ve dünya
standartlarına uygun kalitede sağlamaktır.
İşte hızlı bir sanayileşmenin temel alanlarını kapsayan
bu görevlerin bir ihtisas dalı olarak uzun seneler
unutulması ve önemsenmemesi, Türkiye’ nin yüz yıla
yaklaşan sanayileşme çabalarındaki başarısızlığın
başlıca nedenlerinden biri olmuştur. Bu konudaki ilk
olumlu girişimi, 1959 yılında İ.T.Ü. Maden Fakültesi’
nde açılan Metalurji Bölümü vermiştir. Bunu ikinci
olarak, 1965 yılında O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesinde
açılan Metalurji Bölümü, izlemiştir.
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Fakat bu konudaki girişimler yeterli olmaktan
çok uzaktır. Türkiye’ deki mühendislerimizin batı
ülkelerindeki mühendis eğitim ve standartlarına
ulaşabilmesi için yeterli işletme mühendisliği
tecrübesi yanında, üniversite üstü mesleki enstitü
çalışmalarına da ihtiyaç vardır. Bu enstitüler yurt
dışında ve yurtiçinde yapılan yeni uğraşı ve buluşları
endüstriye aktaran, onların problemlerine çözüm
bulmaya çalışan merkezler olmalıdır.

sorumlulukların bilincindeyiz ve bu yolda geçen
seneler içinde küçümsenmeyecek mesafeler
kaydettik. Bugüne kadar sayılarının azlığı ve bir
ihtisas odalarının olmayışı ile biraraya gelememiş;
memleket ve topluma yararlı olma yolunda seslerini
duyuramamış, haklarını alamamış, görevlerini
istenilen ölçüde yapmamış ve çeşitli sorunlarına
çözüm getirememiş olan Metalurji Mühendisleri,
artık bu aşamayı geçmişlerdir.

Türkiye’ deki sanayi ile üniversite çalışmaları
arasındaki bağlantıyı kurmakta önemli katkıları
olacağına inandığımız, bu mesleki ihtisas
enstitülerinin kurulması için 15 yılı aşkın bir süredir
mücadele edilmektedir. Devlet Plânlama Teşkilâtı’
nın yıllık icra programlarında bu konunun sürekli yer
almasına rağmen halâ gerçekleştirilmemiş olmasının
üzerinde önemle durmak gerekir.

Toplumsal sorunları çözebilmenin yolu, bilimi
rehber edinmiş toplumsal örgütlerden ve bu örgüt
içindeki bireylerin toplu çabalarıyla oluşturulacak
ortak mücadelelerden geçer. Meslek örgütümüzün
geride bıraktığı mücadelelerle kazanılmış her
aşama bir taraftan bizleri güçledirilen diğer
taraftan önümüze daha büyük sorumluluklar
isteyen daha zorlu görevler koymaktadır. Bütün
bunlar, gelişmenin kaçınılmaz belirtilerdir, işte
bugün bizleri; bir ihtisas odası içinde ve onun yayın
organı olan “Metalurji Dergisi” ile yeni bir atılıma
geçmeye, bu gelişim çizgisi zorlamaktadır.

Şurası açıktır ki önümüzdeki sorunlar çok
ve güçlüdür. Fakat, Türkiye’ nin bugün
içinde bulunduğu koşullar, artık sanayileşme
problemimizi ertelemeyecek ve ihmal edilmeyecek
bir biçimde önümüze çıkarmaktadır. Biz metalurji
mühendisleri, bu konuda üzerimize düşen büyük

Biliyoruz ki, Türkiye’ nin sanayileşebilmesi, onun
ana mallarını yapan temel sanayiye bağlıdır.

‘‘

Önümüzdeki güç fakat çözmekle yükümlü olduğumuz sorunların
en önemlilerinden biri, muhakkak ki mühendislik mesleğinin
çağdaş teknolojiye uygun ihtisas dallarında yeterli teknik personeli
oluşturabilmesidir. Mühendislik mesleği, bir ülkeyi endüstrileşme
düzeyine kaldıran en güçlü zincirlerden biridir. Onun çeşitli ihtisas
dalları ise bu zincirin oluştuğu halkalardır. Biliyoruz ki bu halkalardan
birinin noksanlığı veya zayıflığı, bütün zinciri etkiler ve onun görevini
yapmaz duruma getirir. Batı ülkelerinin bugünkü düzeye erişmelerinde,
bu zincirin tam ve mükemmel olması şüphe yok ki önemli bir rol
oynamıştır.

’’
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Türk toplumunu güçlendirecek, onun yaşama
düzeyini yükseltecek aşama, yeraltı ve yerüstü
kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ile

gerçekleşebilecektir. Amacımız, daha güçlü ve
mutlu yarınları yaratma konusunda üzerimize
düşen görevleri yerine getirmeye çalışmaktır.

“METALURJİ”nin 2. Sayısı yaklaşık 2.5 yıl sonra Şubat 1975’ de yayınlanacaktı. Bu sayının
iç kapak ve sonraki bölümleri aşağıdaki gibiydi:
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BAŞYAZI
Metalurji bugün ülkemizde yeni sayılabilecek bir
bilim ve mühendislik dalı. Kuşkusuz metalurji
mühendisliği dalı ülkemizde çok daha eskilere
dayanıyor. Yıllardan beri ilgili meslek alanlarında
çalışan metalurji mühendisleri var. Ancak metalurji
mühendislerinin büyük çoğunluğu, metalurjinin
üniversitelerimizde ayrı bir disiplin olarak öğretime
girmesine paralel olarak, geçtiğimiz beş on yıl
içinde meslek hayatına atılmışlardır. Metalurji
mühendislerini temsil eden bir örgüt ise ancak bir
kaç yıl önce kurulmuştur. Bu bilim ve mühendislik
dalının ülkemizde bu kadar gecikmesinin nedenleri
vardır elbet.
Batıda geçen yüzyıl sonlarında bir bilim ve
mühendislik dalı olarak kendini kabul ettiren
metalurjinin bizde daha yeni yeni etkinlik
kazanmaya çalışması düşündürücüdür. Bu konuda
bugüne değin hepimizin yakınmaları olmuştur
ve sorun genellikle iki nedene bağlanmıştır hep.
Birincisi, ülkemizde üniversitelerde metalurji
eğitiminin ihmal edilmiş olduğu, eğitime çok geç
başlanmış olduğu ve bugün halen üniversitelerde
metalurji mühendisliği bölümlerinin yeterli
olanaklara sahip bulunmadığı yönündedir. Ayrıca
üniversiteler dışında metalurji dalında bilimsel
ve teknik araştırma yapan kuramların yetersizliği
de bilinen bir gerçektir. Üzerinde çok söz edilen
ikinci neden ise metalurji mühendisliğinin ihtisas
alanına giren çalışmaların uzun yıllar değişik
mesleklerden elemanlarca yürütülmesi ve metalurji
mühendislerinin ilgili meslek sahalarına bir türlü
hakim olamamaları, bilgi ve becerilerinin yeterince
değerlendirilememesidir. Kuşkusuz bunda da
gerçek payı vardır. Bazı çalışma alanlarında
bu konuda uzman olmayan kişilerin çalışması
metal biliminin ve tekniğinin hiç olmazsa mevcut
sanayiye girmesini ve uygulanmasını bir ölçüde
geciktirmiştir.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Ancak bunlar sorunun nedenlerini tam olarak
açıklamaktan uzaktır. Neden ülkemizde metalurji
gelişmemiştir, metalurji mühendisliğine fazla
gereksinim duyulmamıştır. Çünkü buna maddi
bir temel sağlayacak olan ulusal bir ağır sanayi
yoktur. Nitelikli bir sanayileşmenin gerçekleşmesi
yönünde de hiçbir ciddi atılım olmamıştır. Tüm
madensel hammaddelere, yeraltı ve yerüstü
kaynaklarına sahip çıkma, bunların kullanımında
ulusal bir politika izleme, bunların rasyonel bir
biçimde işletme ve sanayinin hizmetine aktarma
ve tüketim sanayiini değil, gerçek ağır sanayiyi
besleyecek bir metalurji sanayiinin kurulması hiçbir
zaman uluslararası tekelci sermaye ile îçiçe olan
yerli hakim çevrelerin ekonomik ve siyasal tercihi
olmamıştır. Olamazdı da.
Batıda, kendi özgün koşullan içinde (bu arada, etki
alanı içindeki ülkelerin tüm doğal kaynaklarım ve
ucuz insan gücünü de sınırsız biçimde kullanarak ve
bu ülkeleri kendi sanayi ürünleri için geniş bir pazar
olarak tutarak) gelişen hızlı sanayileşme bilimsel ve
teknik gelişmelere büyük gereksinim duyuyordu.
Buna karşılık, bilimsel ve teknik gelişmeler, yeni
buluşlar hızla sanayiye uygulanıyor, bir yandan ortaya
yeni ürünler çıkarken bir yandan da uygulanan yenin
teknolojiler üretim kapasitesini ve ürün kalitesini
hızla geliştiriyordu.
Bilimsel ve teknik araştırmalar ile sanayideki gelişme
birbirini karşılıklı ve sürekli olarak etkilenmektedir.
Bunun için, bu ülkelerde bugün mühendislik
hizmetlerine giderek daha fazla gereksinim
duyulmakta, beyin göçü yoluyla bedavaya temin
edilen bilim adamı ve teknik elemanların da katkısı
ve yüksek tekelci kârlarında aktarımı sonucu
araştırma geliştirme çalışmalarına milyarlarca dolar
harcanmaktadır.
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Peki ülkemizde neler olmuştur? Tüm hammadde
kaynaklarımız batının bu gelişmiş ülkelerinin
hizmetine sunulurken, ülkemiz bu ülkelerin
sanayi ürünleri için açık bir pazar olmuştur. Daha
sonra montajcılık bir sanayileşme modeli olarak
yutturulmaya çalışılmıştır Bu gün de teknoloji
ithali yoluyla bu bağımlılık ve gerçek sanayileşmeyi
saptırma hamlesi sürdürülmekte, sanayileşme
hareketi uluslararası tekelci sermayenin denetimi
altında tutulmaktadır.
Modası geçmiş teknolojiler, makina ve teçhizat ile
lisans, patent know-how gibi gayri-maddî haklar,
yüksek faizli ve birçok bağlayıcı hükümler taşıyan
kredi anlaşmaları aracılığı ile ülkemizin de içinde
bulunduğu azgelişmiş ülkelere ihraç edilmektedir.
Teknoloji
transferi
yoluyla,
bu
ülkelerin
sanayileşmesi yönlendirilmekte, çarpıtılmakta,
denetim altında tutulmaktadır. Bunun sonucu
uluslararası eşitsizlik gün geçtikçe artmaktadır.
Bu işlev içinde ülkemizde metalurji sanayi nasıl
bir gelişim izlemiştir? Daha öncede belirttiğimiz
gibi, ülkemizde metalurji sanayi ulusal bir ağır
sanayiye temel olabilme niteliğinden yoksundur.
Örneğin demir-çelik sanayiinde üretimin büyük
kısmı lüks konut yapımına ve dayanıklı tüketim
malları sanayiine gitmektedir. Döküm, pres,
dövme, çekme, vb. imalât sanayii ise küçük birimler
halindedir ve montaj sanayiine hizmet eden bir
taşeron sanayi düzeyinde gelişim göstermektedir.
Gene bu işlev içinde, bilimsel ve teknik
araştırmalara, proje geliştirilmesine ve teknoloji
üretimine, dolayısiyle mühendislik hizmetlerine
gerçek bir talep olmamakta, teknik elemanların
bilgi ve becerilerini ülke çıkarlarına uygun biçimde
kullanmaları
olanaksızlaşmaktadır.
Metalurjî
eğitimine ve metalurji dalındaki bilimsel ve teknik
araştırmalara gereken önemin verilmeyişinin
gerçek nedenleri de burada yatmaktadır.
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Bu durumun bir yansıması da son yıllarda teknik
elemanlar üzerinde artan ekonomik baskılar
olmuştur. Çok yüksek ücretlerle yabancı teknik
eleman çalıştırılması artarken, yerli teknik elemanlar
personel kanunu ve yan ödeme kararnameleri ile
ekonomik baskı altına alınmaya, aralarında yapay
çelişkiler yaratılmaya çalışılmıştır.
Gene geçtiğimiz dönem teknik elemanlar üzerinde
antidemokratik uygulamaların yoğunluk kazandığı
bir dönem olmuştur. Teknik eleman sendikaları
kapatılmış, Mimar ve Mühendis Odaları’ nın varlığını
fiilen ortadan kaldıracak çabalara girişilmiştir.
Çalıştıkları alanda ülke ve çalışanların çıkarlarını
savunan birçok yurtsever teknik elemanın İşine son
verilmiş, sürülmüş, baskı altına alınmak istenmiştir.
Buna karşılık, geçtiğimiz dönem teknik elemanların
ülke çıkarlarını savunma, ekonomik ve demokratik
haklarını elde etme yönündeki mücadelelerini
güçlendirdikleri, tüm teknik elemanların ve tüm
çalışanların bu mücadele etrafında birlikteliğine
doğru önemli adımların atıldığı bir dönem oldu. Bu
mücadele önümüzdeki dönemde daha da büyük
boyutlara ulaşacaktır.
Önümüzdeki dönem hepimize önemli sorumluluklar
yüklemektedir. Ulusal kaynaklarımıza sahip çıkma
yönünde, uluslararası tekelci sermayenin denetimi
dışında ulusal bir ağır sanayinin kurulması yönünde,
ülke çıkarlarının, demokratik ve ekonomik
haklarımızın savunulması yönünde, bu amaçla
Odaların ve TMMOB’ nin güçlendirilmesi, tüm
mimar ve mühendislerin, tüm teknik elemanların,
tüm çalışanların güçlü dayanışmasının sağlanması
yönünde çalışmak kaçınılmaz görevimizdir.

YÖNETİM KURULU
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Metalurji Mühendisleri Odası’ nın geleneksel ve sürekli etkinliklerinden olan Metalurji
Kongrelerinin ilki 14-15 Şubat 1975’ de Ankara’ da yapılmıştır. 5. Dönem Genel Kurulu’ nun
önceki iki gününde de Oda’ nın ilk Kongresi gerçekleştirilmiştir. Bu Kongre ile ilgili bazı alıntılar
aşağıda aktarılmıştır.

1. Metalurji Bilimsel ve Teknik Kongresi 14-15
Şubat tarihlerinde Ankara’ da toplandı. Oda’ mızca
ilk defa düzenlenen kongre beklenenin üzerinde
ilgi gördü, bu arada TRT tarafından da kamuoyuna
yansıtıldı.
Kongrede Metalurji sanayiinin ulusal ağır sanayiinin
kurulmasındaki önemi ele alınarak, metalurji
sanayiinin ülkemizde bugün ciddî sorunlarla karşı
karşıya kaldığı ve bu sorunların çok acil çözüm
beklediği belirtildi. Kongrede varılan görüşlerin
yetkililerce ele alınması ve bu yönde acil çabalara
girişilmesi hepimizin dileğidir; çünkü ulusal bir
ağır sanayiinin ve buna temel olacak bir metalurji
sanayiinin kurulması ertelenemez hale gelmiştir.

Kongrede tartışılan konuları ana hatlarıyla şöyle
özetleyebiliriz:
Demir-çelik konusunda verilen tebliğlerde ve
yapılan tartışmalarda çoğunlukla hammadde
sorunu üzerinde duruldu. Demir-çelik tüketiminde
talebin hızla artmasına karşılık, buna cevap verecek
tesislerin kurulmasında gecikildiği ifade edilerek,
cevher temini konusunda gerekli tedbirlerin
zamanında alınmayışı, cevher zenginleştirme
tesislerinin kasten geciktirilmesi, kok kömürü
temininde gerekli çalışmaların yapılmaması gibi
konular eleştirildi. Ağır sanayiide vasıflı çeliklerin
önemine değinilerek, makina sanayiinin temelini
oluşturacak vasıflı çelik üretiminin ihmal edildiği
belirtildi.

bir süredir ülkemiz ekonomik kalkınma konusunda
‘‘Uzunca
derin sorunlarla karşı karşıyadır. Sanayileşme uzunca bir süre
dayanıksız tüketim maddeleri üretimi ve montajcılık olarak
ele alınmış, halkımızın gerçek tercihi ulusal ağır sanayii ve
üretim araçları üreten sanayii gerçekleştirilmemiştir.
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Alüminyum sanayiinde en önemli sorunun yardımcı
hammaddeler yönünden dışa bağımlılık olduğunun
vurgulandığı kongrede, bu yardımcı maddelerdeki
sürekli fiyat artışlarının alüminyum üretimini
kösteklediği, ayrıca bu sanayii dalında, bugüne
kadar ülkemizde uygulanmış olan yanlış enerji
politikasının somut bir yansımasının görüldüğü
ifade edildi.
Bakır konusundaki tartışmalarda, tümüyle teknoloji
ithaline dayandırılan bu sanayii dalının, teknoloji
üretimine ve araştırma, geliştirme çalışmalarına
hiç önem verilmeyişi nedeniyle çok kötü şartlar
altında çalıştığı açıklandı. Bakır üretimin tetkik
arama, madencilik, flotasyon, izabe gibi zahmetli
ve masraflı bölümü devlet eliyle yapılırken, işin kârlı
yönü olan elektrolitik rafinasyon işleminin devletçe
ele alınmaması eleştirildi.

1. Metalurji Bilimsel ve Teknik Kongresini
böylece geride bırakmış oluyoruz. Kongrenin
sona ermesi tartışılan, konuşulan konuların,
ileri sürülen görüşlerin sona ermesi anlamında
değerlendirilmemelidir.
Kongremiz
metalurji
sanayiinin sorunları ve bunların halkın yararına
çözümü yolunda atılmış başarılı bir ilk adımdır.
Nitelikli bir ağır sanayiinin kurulması yönünden
görüşlerin
geliştirilmesi,
mevcut
sorunları
çözümlenmesi,
yapılacak
yeni
çalışmalarla
gerçekleşebilecektir. Bu çalışmalar beraberinde
ihtisaslaşma, bilgi birikimi, dokümantasyon gibi
konularında gelişmesini sağlayacaktır, önümüzdeki
dönemde yeni kongreler ve dergide çıkacak
araştırma, inceleme, yorum, belge gibi yazılarla bu
konuda yoğun bir çalışma içine girilmesi hepimizin
ortak sorumluluğu olan bir konudur.

Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Talu’ nun
1. Kongre Açılış Konuşması
“Sayın Konuklarımız ve Değerli Meslektaşlarım,
Metalurji Mühendisleri Odasının 1. Bilimsel ve
Teknik Kongresini Ulusal Metalurji sanayiinin
kurulması ve geliştirilmesi yönünde olumlu ve
yapıcı katkılar getireceği inancıyla açıyorum.
Hepimizin gayet iyi bildiği bir gerçek var: Bir
ülkenin ekonomik kalkınmasının temeli o
ülkenin ulusal ağır sanayisinin varlığıdır. Ülkelerin
ekonomik kalkınmalarını göstermek için kullanılan
tüm istatistik veriler sanayi mamullerinin üretimi
üzerinedir.
Metalurji sanayii ise nitelikli bir ağır sanayiinin
temelidir. Onun gelişim düzeyi ülkenin gerçekten
sanayileşmiş olup olmadığının en önemli
göstergesidir.
Uzunca bir süredir ülkemiz ekonomik kalkınma
konusunda derin sorunlarla karşı karşıyadır.
Sanayileşme uzunca bir süre dayanıksız tüketim
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maddeleri üretimi ve montajcılık olarak ele alınmış,
halkımızın gerçek tercihi ulusal ağır sanayii ve
üretim araçları üreten sanayii gerçekleştirilmemiştir.
Ulusal hammadde kaynaklarımız, başta Amerika
olmak üzere batının gelişmiş ülkelerince
sömürülmüş ve ülkemiz temel sanayii mamulleri
konusunda bu ülkelere bağımlı bir pazar olarak
kalmıştır. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu
derin ekonomik bunalımın temelinde yatan neden,
yapılan yanlış tercihinin artık süregelen sorunlar
karşısında çaresizliğidir.
Metalurji Mühendisliği ülkemizde, nitelikli bir ağır
sanayiinin kurulmamış olmasının ve yaygınlaştırılan
montajcılığın en derinden etkilediği mühendislik
dallarından biri olmuştur. Metalurji mühendisliği
dalının görev ve işlevi bugün dahi yeterince
anlaşılamamıştır. Bu hizmetler bilimsellikten uzak,
bu konuda teorik ve pratik tecrübesi yetersiz,
çeşitli ihtisas dallarından teknik elemanlarca veya
tecrübeli ustalarca deneme sınama veya babadan
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görme kulaktan dolma bilgilerle sürdürülmektedir.
Metalurji Mühendisliği öğrenimi ancak iki büyük
üniversitede çok kısıtlı olanaklar çerçevesinde
yürütülmeğe çalışılmaktadır. Ağır sanayiinin
kurulması ve geliştirilmesine yönelik bilimsel
araştırmalar ise yok denecek kadar azdır.
Bilimsel ve teknik araştırmayı, öğrenim düzeyini
belirleyen ve bunun itici gücünü oluşturan şey,
temelde ekonomiktir. Ekonomik zorlama olmadığı
içindir ki metalurji mühendisliğine fazla gereksinme
duyulmamıştır. Çünkü buna maddi bir temel
sağlayacak ulusal ağır sanayii kurulamamıştır.
Tüm madensel hammaddelere, yeraltı ve yerüstü
kaynaklarına sahip çıkma, bunların kullanımında
ulusal bir politika izleme, bunların rasyonel bir
biçimde işletme ve tüketim sanayiini değil üretim
araçları üreten ağır sanayii besleyecek bir metalurji
sanayiinin kurulması ülkemizin kalkınmasında hiç
bir zaman ekonomik ve politik bir tercih olmamıştır.
Metalurji Mühendisleri olarak ulusal metalurji
sanayiinin kurulması ve geliştirilmesinin bugün
ülkemizin karşı karşıya bulunduğu ekonomik
kalkınma sorununun çözümlenmesinde en
önemli adım olduğu inancındayız. Ulusal metalurji
sanayii ile ulusal çıkarları öne alan, kendi elemanı,
kendi sermayesi ve kendi teknolojisi ile ulusal
kaynaklarımızı en verimli biçimde değerlendiren,
kendini yenileme, geliştirme ve kurma yeteneğine
sahip ve halkımızın çıkarları doğrultusunda
kesinlikle dışa bağımlı olmamayı temel alan sanayii
anlamaktayız.
Bu anlamda bir sanayiinin kurulması için gerekli
maddi temelleri oluşturmak, bilimsel ve teknik
birikimi hazırlamak, pratik deneyin alışverişini
sağlamak açısından yapılan ve bundan sonra
düzenli olarak yapılmasını ümit ettiğimiz
teknik kongrelerin önemli yararlar sağlayacağı
inancındayız. Bu anlamda bir sanayileşme
için gerekli birikimi sağlama görevinin kolay
olmadığının bilincindeyiz. Bu nedenle bilimsel
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ve teknik araştırma bizlerce sadece «büyük
formüllerin yazılıp, büyük sözlerin söylendiği» işe
yaramaz çabalar değildir. Bu anlamda bir teknik
kongre asla hafife alınmamalıdır. Bizler bilimsel
çalışmaya gereken önemin verilmesinden yanayız.
Ancak bilimsel çalışma özünde fildişi kuleler
içinde ve topluma kapalı kapılar ardında sadece
kişisel tatmin için yapılan bir eylem de değildir.
Ülkemizin çok çeşitli ve derin sorunları vardır ve bu
sorunlar her geçen gün ağırlaşmaktadır. Bilimsel
çalışma toplum sorunlarına yönelik olmalıdır,
bu sorunları çözümlemeli ve ülkemizde refahın
arttırılması amacıyla yapılmalıdır. Toplumun acil
sorunlarına çözüm getirmeyen ve sonucundan hiç
yararlanamadığı halde malî yükünü omuzlamak
zorunda bırakılan halkımıza böyle bir çalışmanın
bilimsellik adı altında sunulması büyük haksızlık
olur. Böyle bir çalışmanın ürünleri sadece parlak
kâğıtlar üstünde kalmaya mahkûmdur.
Bir noktayı daha açıklamama izin veriniz. Bilimsel
çalışmanın temelini ekonomik yarar oluşturur.
Ancak bu ekonomik yarar her şeyin tek ölçüsü
değildir.
Bu ekonomik yarar içinde bulunduğumuz
toplumun çoğunluğunu kapsamak zorundadır.
Açıkladığımız anlamda ulusal Metalurji sanayiinin
kurulmasına ve geliştirilmesine yönelik bir bilimsel
çalışma halkımızın büyük çoğunluğunun çıkarlarını
ve ekonomik yararını göz önüne almak zorundadır.
Bunun için, fabrika ve sanayi olsun da nasıl olursa
olsun, sahibine kâr getirsin ve bizlerin çalışması bu
işletmeleri daha çok kazandırsın anlayışı önemlidir,
ancak yeterli değildir. Bunun gerçek mihenk taşı
bu çabanın toplumumuza ve halkımıza neler
getirdiği ve ondan neler götürdüğüdür. Bizlerin
sorumluluğu sadece bir sorunu soyutlayarak ona
çözüm getirmek değil, bu sonuçtan halkımızın
yararlanmasını da sağlamak olmalıdır. Çünkü
amacımız toplum olarak ileriye doğru geliştirmektir.
Bu nedenle bizlerin bilimsel çalışma anlayışımız
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toplum sorunlarına dönük ve bunlara çözüm
arayan, halkımızın büyük çoğunluğunun çıkarlarını
gözeten
ve
sonuçlarından
yararlandırmayı
amaçlayan bir çalışmadır.
Bu anlayışla 1. Bilimsel Teknik Kongremizin ulusal
metalurji sanayiinin kurulması ve geliştirilmesi
yönünde önemli katkılar getireceğine inanıyorum.
Mutlaka önemli eksikliklerimiz, hatta yanlışlıklarımız
olacaktır. Ancak temel amacımızı kendimize rehber
ettiğimiz ölçüde bu yanlışlıklarımızı düzelteceğiz.
Bu nedenle Bilimsel ve Teknik kongremizin düzenli

ve sürekli bir biçimde tekrarlanması, belirlediğimiz
amaç doğrultusunda geliştirilmesi zorunlu bir görev
olmaktadır. Bu kongreler halkımızın çıkarlarına
dönük ulusal metalurji sanayi sorunlarının en
geniş anlamda tartışıldığı, tecrübe ve deneyim
alışverişinin sağlandığı ve bilimsel, teknik
bilgilerimizin derinleştirildiği bir platform olmalıdır.
Bu inançla 1. Bilimsel ve Teknik Kongremize
katılan, çalışmalarında görev alan, düzenlenmesine
yardımcı olan tüm üyelere teşekkür eder, kongre
çalışmalarında başarılar dilerim.»

KONGRE BAŞKANI’ NIN KONUŞMASI
Prof.Dr. Veli AYTEKİN
İTÜ Tatbiki Metalurji Kürsüsü
“Sayın Misafirler ve Meslektaşlarım.
Bir memleketin sanayi yolu ile kalkınmasında
Metalurji Sanayiinin önemi, tartışma götürmeyecek
şekilde herkesçe kabul edilmiştir. Metalurji
sanayi bir taraftan ülkemizin doğal kaynaklarını
değerlendirirken, diğer taraftan da bütün sanayi
dallarında geniş çapta kullanılan ürünler vermekte
ve bilhassa yatırım malı üreten sanayilerin ilk
maddelerini meydana getirmektedir. Bu nedenle,
hızlı gelişen, dengeli ve bağımsız bir ulusal sanayiin
gerçekleşmesi için öncelikle Metalurji Sanayiinin
her yönü ile gelişmiş olması zorunludur.
Şüphesiz son yirmi seneden beri, Türkiye’ de
demir-çelik ve bakır sanayiinde bazı gelişmeler
kaydedilmiştir. Bununla beraber, demir-çelik
sanayiinde gelişme hiçbir zaman yeterli seviyede

olmamış, demir dışı metallerin üretiminde ise çok
geç kalınmıştır. Nitekim, dünyada şahıs başına çelik
üretimi 150 kg’ a ulaştığı halde, Türkiye’ de 1974
yılında bu rakam ancak 54 kg düzeyine gelmiş
bulunmaktadır, iki-üç yıl sonra bunun 100 kg’ a
çıkması ümit edilmektedir.
Metalurji sanayiinin (ürünlerinin değeri itibariyle)
Türkiye gayrı safi milli hasıladaki payı % 7
mertebesindedir.
Maden varlıkları bakımından zengin olan
memleketimizde yeraltı araştırmaları yapıldığı
oranda yeni kaynaklar da bulunmaktadır.
Bunlardan alüminyum, çinko, kurşun gibi bir kısım
metal madenlerinin metalurji tesisleri ancak yeni

- çelik endüstrisinde girişilmiş olan projeler
‘‘Demir
gerçekleşirse 1977-78 yıllarında Türkiye’ nin demir-çelik
ihtiyacı tamamen yurt içi üretimle karşılanmış olabilir. Ancak
bu dönemde 4. büyük demir-çelik tesisinin kuruluşuna da
hemen başlanmalıdır.
50. Yıl Andacı
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kurulmaktadır. Türkiye’ de halen birincil metal
endüstrilerinde: demir-çelik, bakır, alüminyum, cıva
antimuan, kurşun, ferro krom üretimi yapılmakta
ve gelişmektedir. Bunların yanında wolfram oksit
üretimine de yakında başlanacaktır. Böylece
bugüne kadar ithal yolu ile karşılanan alüminyum,
kurşun ve bir kısım çinko önümüzdeki yıllarda
tamamen yurt içi üretimi ile sağlanmış olacaktır.
Ferro-mangan ve ferro silis, zamanla Türkiye’ de
üretilecek, kalay, nikel gibi alaşım ve metallerin ise
ithalât yolu ile karşılanmasına devam edilecektir.
Demir - çelik endüstrisinde girişilmiş olan projeler
gerçekleşirse 1977-78 yıllarında Türkiye’ nin demirçelik ihtiyacı tamamen yurt içi üretimle karşılanmış
olabilir. Ancak bu dönemde 4. büyük demir-çelik
tesisinin kuruluşuna da hemen başlanmalıdır.
Metalurji sanayiinin asıl önemi ise, onun genel
makina sanayiine, uçak sanayiine, gemi sanayiine ve
diğer taşıt sanayilerine, yurt savunması için zorunlu
olan araç - gereç ve silâh yapımı sanayilerine büyük
hizmetinde
görülmektedir.
Memleketimizde,
metalurjinin en şümullü bir dalı olan dökümcülük
ihtisas dalı gelişmeğe muhtaç durumdadır. Yatırım
malı imalât sanayiinin istenilen düzeye ulaşması için
daha kaliteli dökümler imal etmek, daha yüksek
vasıflı malzemeler kullanmak gerekir.
Metalurji Mühendisliğinin kapsamına giren
malzeme araştırmaları ve geliştirmeleri konularında
da yeni ufuklar açılmaktadır. Sanayide ileri düzeye
ulaşmak için malzemeyi iyi bilmek, iyi kullanmak,
yeni yeni malzemeler geliştirmek gerektiği
malûmdur. Uzay çağının en önemli yenilikleri
malzeme bilimi konularını kapsamaktadır.
Yukarda belirtilen hizmetlerin başarılmasında
en önemli görev Metalurji Mühendislerine
düşmektedir.
Metalurji Mühendisleri başlangıçta tamamen yurt
dışında yetiştirilmekte idi. Türkiye’ de ilk olarak
1964 yılında İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Metalurji
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Bölümünden 10 Metalurji Y. Müh. mezun
olmuştur. Bu öğretim kuruluşundan bugüne kadar
360 Yüksek Mühendis ve Mühendis yetişmiştir.
Daha sonra O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesinde
de Metalurji Bölümü açılmıştır. Halen Türkiye’
de, toplam 550’ ye ulaşmış olan Metalurji
Mühendislerinin yaklaşık olarak % 90’ ı Türkiye’
den, % 10 kadar da yurt dışı üniversitelerinden
mezundur. 30 kadar mezun ise yurt dışında ve yurt
içinde doktora ihtisası yapmaktadırlar.
Yurdun her köşesinde kendine düşen görevi
bir «öncü» veya, tabiri caizse bir «misyoner»
gibi başarmak için çaba gösteren sayın
meslektaşlarımızın, eğitim safhası da dahil olmak
üzere, sanayi işyerlerinde, laboratuar ve ekonomik
çalışma alanlarında lâyık oldukları koşullara
kavuşturulması, sanayiimize en büyük hizmet
sayılacaktır. Sanayide erişilmesine çalıştığımız ileri
düzeye ulaşmak için bu yeni meslek dalına, her
safhasında, olağan üstü bir önem verilmeli ve
öncelik tanınmalıdır.
Bu düşünce ve duygular içerisinde, çok yeni
bir meslek kuruluşu olan TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası’ nın tertiplemiş olduğu bu
«Birinci Metalurji Bilimsel ve Teknik Kongresi» çok
anlamlı bir girişimdir. Desteklenmesi ve takdirle
karşılanması gerekir.
Kongrede ele alınacak konular yurt sorunlarına
dönük, bilimsel ve teknolojik bakımdan önemli
konuları kapsamaktadırlar. Türkiye’ de Metalurji
Mühendisleri, ilk defa olarak bir teknik kongrede
meslek konularını tartışmak, yurt yararına olan
önerilerde bulunmak üzere bir araya gelmiş
bulunmaktadırlar. Verimli çalışmalara, bir başlangıç
olacağına emin bulunduğum kongremizin
açılışına şeref verenlere, tebliğ sunmak zahmetine
katılanlara, tebliğleri sabır ve meslek sevgisi ile
izleyecek ve tartışmalara katılacak meslektaşlarıma
saygı ve teşekkürlerimi sunar, kongremize başarılar
dilerim.”
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Eski Oda Yönetim Kurulu Başkanlarından Melih Töreli’ nin 25. Yıl Andacı olarak çıkarılan 100. Sayıda yer alan
yazısında İlk Kongreyi şu şekilde anlatmıştır.

İLK KONGREDEN SON KONGREYE TAŞINAN BİLİNÇ
Geçtiğimiz yıl Odamızın 8. Bilimsel ve Teknik
Kongresi uluslararası bir etkinlik olarak başarıyla
gerçekleştirildi. Katılımcı sayısının, bildirilerin sayı
ve niteliğinin düzeyi her türlü övgüye değerdir.
Odamız yöneticilerini, düzenleme kurulunu ve tüm
emeği geçenleri olağanüstü başarılarından dolayı
tekrar kutluyorum.
Son kongreyi değerlendirirken odamızın 1975
yılında yapılan ilk kongresini anımsamamak
mümkün değil. Yeni kurulmuş, kendine ait bir yeri,
yeterli kadroları olmayan Metalurji Mühendisleri
Odası kurulduktan hemen sonra Metalurji dergisini
yayınlamaya başlamıştı. Sınırlı olanaklarla mesleki
sorunlarla ilgili görüşlerini duyurmaya çalışıyordu.
1. Bilimsel ve Teknik Kongrenin düzenlenmesine
böyle bir ortamda karar verildi. Üniversitelerde
yapılan araştırmaları, üyelerin meslek alanında
kazandıkları deneyimleri ortak bir platformda
sergilemeleri, paylaşmaları hedefleniyordu.
Hazırlık süresi çok kısa olduğu için, acele bastırılan
birkaç sayfalık kongre duyurusu hızla üyelere
postalandı. Üye sayısı o günlerde 300-400
dolayındaydı. Kongre duyurusu üyeler arasında
büyük bir coşku yarattı ve süre kısa olmasına
rağmen bildiri özetleri yağmaya başladı. O günlerde
bildirileri önceden kitap halinde bastırma olanağı
yoktu. Kabul edilen bildiriler doğrudan kongreye
getirilip sunulacaktı. Epeyce uğraştan sonra, bir
kamu kuruluşunun şehir merkezine yakın küçük bir
toplantı salonu kongre için uygun bir mekan olarak
ayarlandı. Üstelik salonun girişinde, sergi salonu
olarak kullanılabilecek küçük bir bölüm de vardı.
Salon kısa sürede yaklaşık 100 kişinin oturabileceği
biçimde düzenlendi bir perde ve tepegöz
yerleştirildi. Kongre sabahı her şey hazırdı ama
birkaç stand dışında sergi ortada yoktu. O yıl
50. Yıl Andacı

Seydişehir Alüminyum Tesislerinin levha, folyo
ve profil haddehanesi işletmeye açılmıştı ve
bu münasebetle tüm alüminyum sektörünün
katıldığı bir sergi düzenlenmişti. Bunun Metalurji
Kongresine taşınması planlanmıştı ve serginin
başlıca önemli bölümü olacaktı. Adet olduğu
üzere önce sergi sonra kongrenin açılışı yapılır ama
ortada sergi sayılabilecek yeterli malzeme olmadığı
için doğrudan kongre açıldı ve bildiriler sunulmaya
başlandı.
Daha ilk bildiri sunulurken tepegöz arıza yaptı.
Öğretim üyelerinden birinin cebinde taşımayı
alışkanlık haline getirdiği bir kontrol kalemi
kullanılarak arıza giderildi ve kongre tekrar başladı.
Tam bu sırada dışarıda bir gürültü koptu. Sergiyi
taşıyan kamyonlar gelmiş ve arkadaşlar sergi
malzemesini hızla içeri taşımaya çalışıyorlardı. Onlara
yardım etmek için kongreye ara verildi ve kongre
üyeleri serginin kurulmasına yardım ettiler.
Kongre yeniden başladı ama ite kaka zorla
çalıştırılan tepegöz tümüyle iflas etmişti. Yenisi de
bulunamayınca başka bir yöntem geliştirildi. Bir
önceki bildiri tartışılırken bir sonraki bildirinin sahibi,
sunuşta kullanacağı grafiği tebeşirle karatahtaya
çiziyordu. Bildiriler önceden çoğaltılmadığı için
başka çare yoktu. Bütün yetersizliklere ve aksiliklere
rağmen bu ilk kongre çok ateşli tartışmaların
yapıldığı, çok samimi diyalogların geliştiği, büyük
bir kaynaşmanın yaşandığı güzel bir ortam oldu.
Odamızın bugünkü başarılı çalışmaları o günden
bu güne taşınan bu güzel amatör ruhla, bugün
yakalanan profesyonellik düzeyinin güzel bir
bileşimini yansıtmaktadır.
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YURTTAN HAVADİSLER
ŞUBAT 1975 - ŞUBAT 1976

19 Mart 1975

CHP Genel Başkanı Ecevit, Cumhurbaşkanı Korutürk’ ün kendisine verdiği Hükümeti kurma
görevini kabul etmedi. Bunun üzerine Korutürk, Hükümeti kurma görevini AP Genel Başkanı
Demirel’ e verdi.

31 Mart 1975

AP Genel Başkanı Demirel’ in başkanlığında kurulan MC (Milliyetçi Cephe) Hükümeti
açıklandı. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve
CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı olarak Kabinede yer aldılar.

22 Nisan 1975

Silahlı 4 kişi İstanbul Suadiye İwwş Bankası Şubesini soyarak 35.000 TL/yi çaldı.

3 Mayıs 1975

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yeniden kuruldu. Genel Başkanlığa Behice Boran getirildi.
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9 Mayıs 1975

TRT Genel Müdürü İsmail Cem’ in görevden alınması hakkındaki kararname, Cumhurbaşkanı
Korutürk tarafından imzalandı.

12 Mayıs 1975

Aktör Necdet Tosun öldü.

16 Mayıs 1975

TRT Genel Müdürlüğü’ ne İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Nevzat Yalçıntaş
atandı.

20 Mayıs 1975

Türkiye’ ye yılda 5 milyar liralık kaçak eşya girdiği, Güneydoğu’ da 60.000 kişinin kaçakçılık
yaptığı açıklandı.

30 Mayıs 1975

Türkiye İşçi Partisi eski Başkanlarından Mehmet Ali Aybar ve 49 arkadaşı Sosyalist Parti’ yi
kurdular.

12 Temmuz 1975

Atatürk’ ün eski eşi Latife Uşaklıgil öldü.

24 Temmuz 1975

ABD, Türkiye’ ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırmayı reddetti.

31 Temmuz 1975

Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay, MC Hükümetinin büyük şehirlere yaptığı yardımı
kesmesini protesto etmek için, 3 günlük açlık grevine başladı.

6 Eylül 1975

Diyarbakır’ ın Lice ilçesinde şiddetli deprem. 3.000’ den fazla ölü var.

22 Eylül 1975

Ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu öldü.

11 Ekim 1975

Anayasa Mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kuruluş kanununu Anayasa’ ya
aykırı bularak iptal etti.

26 Ekim 1975

Genel Nüfus sayımı yapıldı. Nüfusumuz: 40.197.669

28 Ekim 1975

Türk Lirası devalüe edildi. 1 dolar 15 TL. oldu.
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6. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
16 ŞUBAT 1975 – 28 ŞUBAT 1976
YÖNETİM KURULU
Erdal Talu

Yönetim Kurulu Başkanı

Sinan Kalyoncu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Melih Töreli

Yazman Üye

Nejat Tarlan

Sayman Üye

Tayfun Akon

Üye

Erdinç Talu

Üye

Rıdvan Bazman

Üye

DENETLEME KURULU
Bülent Durdu
Rıdvan Özgür

ONUR KURULU
Veli Aytekin
A. Fuat Çakır
Piyale Eron
Hikmet Bilge
Kemal Başaran

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Töreli
İlker Akman
Sadık Tezer
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14-15 Şubat tarihlerinde hayata geçirilen 1.Metalurji Bilimsel ve Teknik Kongresinin
hemen ardından 16 Şubat 1975 tarihinde Oda’ nın 5. Genel Kurulu yapılmış ve 6. Dönemi
Oda Organları da bu Genel Kurul’ da seçilerek göreve başlamışlardır.
5. Olağan Genel Kurul 14-15 Şubat 1975 tarihlerinde Ankara’ da hayata geçirilen 1. Metalurji Bilimsel ve
Teknik Kongresinin hemen ardından 16 Şubat 1975 tarihinde yapılmıştır.
5. Genel Kurul ile ilgili bilgiler “Metalurji” dergisinin 3. sayısında şu şekilde yer almıştır:

5. GENEL KURUL ÇALIŞMALARI
Odamız 5. Genel Kurul toplantısı 16. Şubat 1975
günü Ankara’ da yapıldı. Geçen yıllardan daha fazla
üyemizin katıldığı toplantı Odamızın güçlenmesi
doğrultusunda önemli bir aşama oldu.
Genel kurulda ilk konuşmayı TMMOB Başkanı
Teoman Öztürk yaptı. Madenlerimizin hammadde
kaynaklarımızın yüzyıllardır yabancılarca sınırsız bir
biçimde kullanıldığını, bugün kredi anlaşmaları,
teknoloji ve yabancı teknik eleman ithali yoluyla
emperyalizmin sömürüsünün ve sanayiimiz
üzerindeki denetiminin daha da arttığına değinen
Teoman Öztürk, Metalurji Mühendisleri Odasının
geçtiğimiz dönem TMMOB çevresinde Odalarca
yürütülen ortak çalışmalara katkısından övgüyle
söz ederek, önümüzdeki dönemde bu ortak
çalışmaların ve ortak mücadelenin daha da
geliştirilmesi için Odaların birliktelik yönünde daha
çok çaba göstermelerini, sınırlı olanaklar içinde
çalışan TMMOB’ ye olan katkılarını arttırmalarını
istedi.
Daha sonra çalışma raporu okundu ve eleştirilere
geçildi. Geçen dönem çalışmalarının ayrıntılı
biçimde bir değerlendirilmesinin yapıldığı bu
bölümden sonra Genel Kurul Kararlarının
görüşülmesine geçildi. Aşağıdaki kararlar Genel
Kurulca oybirliği ile kabul edildi:
Karar 1. Artan hayat pahalılığı ve enflasyon
karşısında teknik elemanların ekonomik ve
demokratik haklarının artık hayati bir önem
50. Yıl Andacı

kazandığı inancında olan genel kurulumuz, sayıları
yüz elli bini aşan tüm teknik elemanların ortak
sorunu sendikalaşma ve grev hakkını kazanıncaya
kadar mücadelemizi sürdürmeye kararlı olduğunu
bir kere daha belirtir.
Karar 2. Ekonomik ve demokratik haklarımızı
kazanabilmenin tek güvencesi teknik elemanların
ortak sorunları etrafında oluşturduğu birlik,
halkımız
ve
tüm
çalışanlarla
kurulacak
dayanışmadır. Teknik elemanların kazanılacak
hakları tüm teknik elemanların yürüteceği ortak
mücadelenin kararlığına ve güçlülüğüne bağlı
olacaktır. Bu amaçla genel kurulumuz yönetim
kurulunu T.M.M.O.B. çevresinde oluşturulan
dayanışma ve birliği daha da geliştirmek, bu
birliğin tüm mühendis ve mimarları kucaklayarak
güçlendirilmesine yardımcı olmak ve diğer tüm
çalışanlara ortak mücadele içinde dayanışmasını
artırmak için çalışmakla görevlendirir.
Karar 3. Birlik gazetesinin tüm mühendis ve
mimarların
sürdürdüğü
ortak
mücadeleyi
güçlendirmek yolunda önemli bir adım olduğuna
inanan Genel Kurulumuz, bunun etkinliğinin
arttırılması, düzenli bir biçimde çıkarılması, tüm
mühendis ve mimarların merkezi bir yayını haline
dönüştürülmesi T.M.M.O.B.’ nin mali bakımdan
güçlendirilmesi, ve Odaların konut birliğine
kavuşturulması yolunda aktif çalışmalar yürütmek
üzere Yönetim Kurulunu görevlendirir.
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Karar 4. Halkımızın ve tüm çalışanların ayrılmaz
bir parçası teknik elemanlar olarak bütün
antidemokratik baskı ve girişimlerin karşısındayız.
Bu amaçla son günlerde yurtsever gençler
üzerinde yoğunlaşan saldırı ve cinayetleri şiddetle
kınar, tüm güvenlik yetkililerini bu olayların
gerçek faillerini bulmaya ve görevlerini yapmaya
çağırırız. Demokratik kazanımaları korumak ve
bu saldırıların gerisinde yatan anti-demokratik
müdahale özlemlerini boşa çıkarmak amacıyla
Genel Kurulumuz T.M.M.O.B. ile birlikte, tüm
demokrasiden yana örgütlerle yürütülen ortak
dayanışmayı güçlendirmek üzere Yönetim Kurulu’
nu görevlendirir.
Karar 5. Halkımızın gerçek sanayileşme tercihi ve
ülkemizin çıkarları nitelikli çıkarları nitelikli bir ağır
sanayinin kurulması ve geliştirilmesi yönündedir.
Ulusal ağır sanayiimizin bel kemiğini oluşturan
Metalurji Sanayii ancak ulusal hammadde
kaynaklarımıza, teknik bilgi birikimine ve kendi
insan kaynaklarımıza dayanmakla gerçekleşebilir.
Her türlü montaj sanayii girişimlerinin halkımızın
temel sorunlarını çözmekten uzak kalacağına
inanan Genel Kurulumuz, nitelikli ulusal ağır
sanayiinin kurulması, bu konuda etkin bir
kamuoyu yaratılması, gerekli bilgi birikiminin
sağlanması uğrunda çalışmak üzere Yönetim
Kurulunu görevlendirir. Bu amaçla başlatılan
teknik dergi ve teknik kongre girişimlerinin bu
doğrultuda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için
gerekli çalışmaları yapmakla Yönetim Kurulunu
görevlendirir.
Karar 6. Amerikan yardımlarının kesilmesi kendi
kaynaklarımıza ve kendi insan gücümüze dayalı

bağımsız bir politikanın önemini açıkça ortaya
koymuştur. Amerikan yardımının baskıcı ve
ülkemizin kalkınma yolundaki gerçek sanayileşme
doğrultusundan saptırıcı yönü, yardım adı
altında gönderilenden çok fazlasının tekrar geri,
götürülmesi, kredilerin kullanma şartları gibi
ülkemizin çıkarlarıyla çelişen yanları, halkımızın ve
onların ayrılmaz parçası teknik elemanların sürekli
mücadele alanlarından biri olmuştur. Ülkemizin
çıkarlarıyla çelişen böyle bir yardımlaşmayı
reddeden Genel Kurulumuz, Amerikan Kongresinin
son kararının ülkemizi her türlü politik, ekonomik
ve askeri alanlarda gerçek bağımsızlığa ulaşması
yönünde değerlendirilerek gerekli tüm tedbirlerin
en kısa zamanda alınması inancındayız. Bu inançla
Genel Kurulumuz bu konuda T.M.M.O.B ile birlikte
etkin bir kamuoyu yaratılması yönünde çalışmak
üzere Yönetim Kurulunu görevlendirir.
Karar7. Metalurji Mühendislerinin ve tüm
teknik elemanların sorunlarının ancak sağlam
bir birlik içinde atılacak güçlü adımlarla ve ortak
mücadeleyle
gerçekleştirilebileceği
inancında
olan Genel Kurulumuz, bir taraftan T.M.M.O.B.
çevresinde yürütülen ortak çalışmaları geliştirmek,
aynı zamanda gerek oda gerekse ortak çalışmalarda
daha çok üyemizin aktif olarak katılmasını sağlamak
amacıyla Yönetim Kurulunu her türlü girişimlerde
bulunmak üzere görevlendirir. Odamızın etkinliğini
arttırmak ve örgütlenmesini güçlendirmek ancak
üyelerimizin aktif desteğine bağlıdır. Bu amaçla
Genel Kurulumuz, bu konuda Yönetim Kuruluna
yardımcı olmak ve odamızı güçlendirmek üzere
tüm üyelerimizi çalışmalarda aktif görev almaya
çağırır.

ve tüm çalışanların ayrılmaz bir parçası teknik
‘‘...Halkımızın
elemanlar olarak bütün antidemokratik baskı ve girişimlerin
karşısındayız. Bu amaçla son günlerde yurtsever gençler üzerinde
yoğunlaşan saldırı ve cinayetleri şiddetle kınar, tüm güvenlik
yetkililerini bu olayların gerçek faillerini bulmaya ve görevlerini
yapmaya çağırırız...

’’

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

50. Yıl Andacı

44 06. DÖNEM

Bu arada, alınan bir kararla Oda aidatı 30 liraya
çıkarıldı ve yönetim kuruluna kalite belgesi
konusunda teknik ve bilimsel çalışmalarda

bulunmak ve bu konuda TMMOB bünyesinde
yapılacak ortak çalışmalara katılma görevi verildi.

5. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Genel Kurulu
16.2.1975 tarihinde toplanarak aşağıdaki hususları
kamuoyuna duyurmayı oybirliği ile kararlaştırmıştır.
Metalurji mühendislerinin ekonomik ve demokratik
sorunları teknik elemanların ve genelde tüm
çalışanların sorunlarının ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu genel doğrudan hareket ederek tüm teknik
elemanların yasal ve demokratik kuruluşlar
çevresinde en geniş bir güç birliğiyle verilecek
mücadele bizlerin bu dönemdeki temel görevidir.
Ülke sorunlarında gereğince etken olabilmemiz ve
tüm çalışanlarla beraber halk yararına bir yönetime
katılabilmemiz yolu toplu sözleşme ve grev
haklarını içeren sendikal bir örgütlenme ile ancak
gerçekleşebilecektir.
Emperyalizmin bu son dönemde açıkça yoğunlaşan
ülkemiz üzerindeki baskı ve oyunları kendisinin

hükümet bunalımları yaratmak ve faşizan
özlemleri güçlendirmek, halkın demokratik istem
ve mücadelesini kırma amacına yöneliktir. Bunun
en somut örneği dün faşizmi tel’ in toplantıları
düzenlemiş bulunan TÖB-DER’ e ülke sathında
yapılan saldırılardır. Yurtsever gençliğin politik
cinayetlerle sindirilmek istenmesidir.
Bugüne değin hakim güçler tarafından kamuoyuna
yardım gibi gösterilmeye çalışılan Amerikan ilişkileri
aslında tek yönlü bir siyasal bağımlılığın sonucudur.
Bu sebeple en kısa zamanda ulusal metal ve harp
sanayiinin kurulabilmesi amacıyla ikili anlaşmalar
iptal edilmeli ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan
kapitülasyon niteliğindeki bağlar koparılmalıdır.
Teknik elemanların ve tüm çalışanların ayrılmaz bir
parçası olan metalurji mühendisleri bundan böyle
her türlü demokratik mücadelede kendisine düşen
görevi yerine getirmeye kararlıdır.

5. Genel Kurul’ da Oda’ nın 6. Dönem organları da seçilmiş ve göreve başlamıştır. 6. Dönem Çalışma
Raporunda döneme ilişkin çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur:
• Giriş ( Genel bakış)
• Örgütlenme çalışmaları
• Kalite belgesi
• Teknik yayın ve araştırma
• Bilimsel ve teknik kongre
• Alüminyum sempozyumu
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• Metalurji mühendisliği eğitimi ve sorunları
üzerine çalışmalar
• Teknik elemanların ortak sorunları etrafında
yürütülen çalışmalar
a- TMMOB içindeki çalışmalar
b- Türkiye İkinci Teknik Eleman Kurultayı
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Çalışma raporunda o günün koşulları, temsilcilikler ve bazı çalışmalarla ilgili şu açıklamalara yer verilmiştir:
“Geçtiğimiz dönem Ereğli, İskenderun, İzmir, İstanbul, Karabük, Kırıkkale ve Seydişehir temsilciliklerimiz
teknik elemanların birliği yönünde de önemli atımlar atmışlardır.”
“Üyelerimizin oda çalışmalarına etkin biçimde
katıldığı, bu arada sendikalaşma doğrultusundaki
mücadeleye aynı zamanda Türkiye Teknik Elemanlar
Derneği üyesi olarak katıldıkları Seydişehir’ de,
geçen yılın son günlerinde işçiler üzerine yönetilen
saldırılar üyelerimizi de hedef aldı. Seydişehir
temsilcimiz Hikmet BİLGE, aynı zamanda TMMOB’
nin de işyeri temsilcisidir.
Saldırganların uzun süre yazılı hakaretlerine ve
tehditlerine maruz kalan ve saldırı için boy hedefi
haline getirilen Hikmet BİLGE, olaylardan sonra
aleyhindeki ihbarlar sonucu tutuklanmıştır. Kendisi
ve avukatı tarafından tutukluluk halinin kaldırılması
yolunda birçok defa yapılan başvurular reddedilmiş ve
arkadaşımız bir aydan fazla tutuklu kalmıştır.”
“1. Metalurji Bilimsel ve Teknik Kongresi tebliğlerinin
tamamı dergilerde yayınlanmıştır. Gelen mesleki,
teknik yazıların dışında, araştırma ve makalelere de
yer verilmiş, derginin kapsamı olanaklar elverdiği
ölçüde geniş tutulmaya çalışılmıştır.”
“Mesleki çalışmaları örgütlemek, mesleki eğitimi
geliştirmek, ülkemizdeki metalurji sanayiinin
sorunlarına çözüm bulmak ve teknolojik birikimin
sağlanmasına katkıda bulunma amacına yönelik
yayın çalışmalarının tüm üyelerin katkısı ile
gelişeceği inancındayız.”
Çalışma Raporunun Bilimsel ve Teknik Kongre
kısmında bu kongrenin İkincisinin 1976 Şubat
içerisinde yapılamamasının nedenleri açıklanmış
Alüminyum Sempozyumu başlığı altında da
Alüminyum Grup Başkanlığının olumsuz yaklaşımları
nedeniyle sempozyumun protokolünün yapılamadığı
ve gerçekleştirilemediği belirtilmiştir.
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Oda yayını Metalurji Dergisi 6. Dönem Yönetim
Kurulunun görevde bulunduğu süreçte, 6 sayı
çıkarılarak yayın hayatını sürdürmüştür. Bu sayılar
numara ve ait olduğu ay itibarıyla; Sayı:2/ Şubat
1975, Sayı:3/ Nisan 1975, Sayı:4/ Haziran 1975,
Sayı:5/ Ağustos 1975, Sayı:6/ Ekimi 975, Sayı:7/
Aralık 1975’ tir.
Bu dergilerin içeriği incelendiğinde güncel siyasi
ortam, belli başlı metalurji tesislerinin durumu ve
bu kuruluşlarda olup bitenleri üyelerimize yönelik
baskı ve kıyım uygulamalarını analiz eden ve bütün
bunlar karşısında oda görüş ve duruşunu vurgulayan
Yönetim Kurulu imzalı bir başyazının zaman zaman
yer aldığı, ayrıca dergide yer verilen yazıların kısaca
özetlendiği “bu sayıda” başlığı altında bir sunuş
yazısına yer verildiği görülmektedir.
Dergilerde yer alan yazıların dergi sayı numaralarına
göre konu başlıkları ise şöyledir:
Sayı-2: Bakır sülfat Liç Solüsyonlarından Bakırın
Demirle Çökeltilmesi (Sementasyonu); Oksijen
Konverterinde Otojen Bakır İzabesi; Metallerde
Mekanik Titreşimlerin Sönümü; Ulusal Kaynaklar
Kongresi; Türkiye’ de Demir-Çelik Sanayii ve
Hammaddelerin Durumu
Sayı-3: Demir-Çelik Sanayii ve Ulusal Savaş Sanayii
Üzerine; V. Genel Kurul Çalışmaları; V. Genel
Kurul Basın Bildirisi; 1. Metalurji Bilimsel ve Teknik
Kongresi; Türkiye Demir-Çelik Sanayiine Genel Bir
Bakış; Sinter Üretiminde Denge Diyagramlarının
Önemi; Karbondioksid Metodu ile Kalıp ve Maça
Yapımı; Türkiye’ de Özel Çeliklerin Üretimi ve
Sorunları Üzerine Bir Araştırma; Direkt Redüksiyon
Kinetiğinin Matematiksel Modeli; Dünya Haberleri
ve Duyurular
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Sayı-4: İskenderun’ da neler oluyor?; 2. Metalurji
Bilimsel ve Teknik Kongresi Hazırlık Çalışmaları;
Magnezit Dosyası; Türkiye 2. Teknik Eleman
Kurultayı; Seydişehir’ de Mortaş Boksitlerden Bayer
Prosesi ile Alümina Üretimi; Kostik Rejenerasyonu;
Alüminyum
Hurdalarının
Değerlendirilmesi;
Alüminyum
Profil
Üretiminde
Teknolojik
Parametrelerin
Tayini;
Dünya
Alüminyum
Sanayisindeki Yerimiz ve Hammadde Sorunlarımız
Sayı-5: Türkiye’ de Bakır Üretimi ve Planlanması;
B.O.F Çelik Üretiminde Florit Yerine Maden
Kolemenit; Küresel Grafitli Dökme Demirlerde
Magnezyum Oksit ve Sülfür Hataları ve Giderilme
Çareleri; 1. Metalurji Bilimsel ve Teknik Kongresi
Tebliğleri 1-Liç-Organik Çözündürücü- Elektroliz
Yöntemiyle Bakır Üretimi, 2- Bölgesel Arıtma
ve Endüstriyel Uygulaması, 3- Süperplastik
Deformasyonun Teknolojideki Önemi
Ayrıca 5, sayıda Odamızın ilk Yönetim Kurulu
Başkanı A. Nejat Türkan’ ın vefatıyla ilgili bir de
duyuru yer almaktadır.
Sayı-6: Karadeniz Bakır İşletmeleri Üzerine
Notlar; Antalya Ferrokrom ve Karpit Tesislerinde
Yerli Kok Kullanması Etüdü; Kalın Kesitli Küresel
Grafitli Dökme Demirlerde Katılaşma; Bakır
Rafinasyonunda Tiyövre’ nin Etkileri; Alüminyum
Levha ve Folyo Üretimi; Haberler
Sayı-7: Metalurji Mühendisleri Odası Kalite
Belgeleri Uygulanması Üzerine Duyuru; Seydişehir
Olayları; Türkiye’ de Montajcılığın Yapısı; Türkiye’
nin Sanayileşmesinde Teknolojik Yeniliklerin
Hızlandırılması;
Dökümcülükte
Kullanılan
Alüminyum Alaşımları; Döküm Fabrikalarında
Makina Bakım ve Onarım Planlamasında Genel
Etkinlik Katsayısı Tespit ve Uygulanması; DemirÇelik Endüstrisinde Sinter ve Önemi; Metalurji
1975 İndeksi.
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METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KALİTE
BELGESİ UYGULAMASI ÜZERİNE DUYURU
Geçen sayıda da duyurduğumuz gibi Oda’ mızca Kalite
Belgesi verilmesi uygulamasına başlanmıştır. Bilindiği
gibi, bu uygulama çeşitli sanayi ürünleri için bu gün bazı
meslek odalarınca başarı ile yürütülmekte ve sonuçlar
hem üreticiler hem de tüketiciler açısından oldukça yararlı
olmaktadır. Metalurji sanayii içine giren üretim alanlarının
ve ürünlerin çeşitliliği, bu konuda bir kalite denetiminin
ve bu yolla iyi kaliteli üretimin teşvik edilmesinin yararlı
olacağını göstermektedir. Hazırladığımız Kalite Belgesi
Yönetmeliği ve Kalite Belgesi İsteme Formları, Metalurji
Mühendisleri Odası’ ndan temin edilebilir.
AMAÇ:
Kalite Belgesi Yönetmeliğinde de aynen yeraldığı gibi,
Kalite Belgesi uygulamasının amacı ‘‘Türkiye’ de üretilen
ve üretimleri Metalurji Mühendisliği yetki alanına giren
sanayi hammaddesi, yarı mamulü ve mamullerinden
kalitesi Türk ve dünya standartlarına ve teknik şartlara
uygun olanlara belge verilmesi suretiyle, bunların iyi
niteliklerini tüketici ve sanayi alanına tanıtarak iyi kaliteli
üretim ve yapımı teşvik etmektir.
KAPSAM:
Metalurji Mühendisliği faaliyet alanına giren çalışma
alanları ve bunlara ilişkin ürünler şöyle özetlenebilir:
Demir - çelik endüstrisi ve ürünleri; bakır, alüminyum,
çinko, kalay, kurşun, civa, antimuan, ferro alaşımları
üretim tesisleri ve ürünleri; her çeşit metal alaşımı
yapan, pig, sfero, çelik, temper, beyaz metal, bronz
gibi her türlü metal ve alaşımdan (kuma döküm, metal
kalıba döküm, enjeksiyon döküm yöntemleriyle) parça
döken tesisler ve bunların ürünleri; metal alaşımlarının
ısıl işlemi, preslenmesi, soğuk ve sıcak şekil verilmesi
(haddehaneler, dövme tesisleri, tel çekme, presleme);
özel çelikler ve takım çelikleri imâl eden işletmeler ve
ürünleri; toz metal mamuller ve sert metaller.
Kalite Belgesi uygulamasının işlerlik kazanmasında tüm
üyelerimize önemli sorumluluk düşmektedir. Odamızın
özellikle, çalıştıkları işletmeler, üretimi meslek alanımız
içine giren bir ürün için kalite belgesi talep ediyorlarsa,
ilgilileri uyararak bu konunun metalurji mühendisliği yetki
alanına girdiğini belirtmeleri ve Odamıza başvurmalarını
sağlamaları, hem bu işletmeler açısından hem de
Odamızın kendi yetki alanına sahip çıkması açısından
yararlı olacaktır.
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Odamızın kurucularından
ve uzun seneler Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı
yapmış bulunan

Nejat Türkan’ ın
kaybını büyük bir
teessürle öğrenmiş
bulunuyoruz.

‘‘

1915 yılında İstanbul’ da doğan Nejat Türkan Metalurji Mühendisliği
öğrenimini Berlin’ de tamamlamıştır. Çeşitli müesseselerde başarılı
hizmetler veren Türkan, bir süre öğretim görevlisi olarak da vazife
yapmıştır. Kendisi Metalurji Mühendisleri Odasının kurulmasında ve
gelişmesinde büyük çabalar sarfetmiş ve bu bilim dalının ülkemizde
tanıtılmasında, meslektaşlarımızın bir araya gelmesinde önemli katkısı
olmuştur. Kendisinden ülkemize ve meslek topluluğumuza daha birçok
başarılı hizmetler beklediğimiz bir zamanda aramızdan ayrılması bizler
için çok acı bir kayıp olmuştur. Ailesinin ve dostlarının acısını paylaşır,
anısı önünde saygıyla eğiliriz.

’’
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YURTTAN HAVADİSLER
ŞUBAT 1976 - ŞUBAT 1977

11 Şubat 1976

Haliç’ in temizlenmesi için Dünya Bankası’ nın kredi vereceği açıklandı.

8 Mart 1976

İstanbulun ilk çok katlı otoparkı Karaköy’ de törenle hizmete girdi.

19 Mart 1976

ABD’ nin büyük havacılık şirketlerinden Northrop Uçak Şirketi, Türkiye’ de rüşvet dağıttığını
resmen açıkladı.

22 Mayıs 1976

TÖB-DER’ in 17 ilde bulunan şubeleri valiler tarafından süresiz kapatıldı.
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31 Mayıs 1976

TRT Genel Müdürü Karataş: “Renkli TV’ ye karşıyım.” dedi.

24 Haziran 1976

Antalya Film Festivali’ nde ‘en iyi film’ ödülünü, Atıf Yılmaz’ ın ‘Deli Yusuf’ adlı filmi kazandı.

14 Temmuz 1976

Yılmaz Güney, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ nde görülen davasında (Hakim Safa Mutlu’
yu öldürmek) kasten adam öldürmekten 19 yıl ağır hapis cezasına mahkum oldu.

15 Temmuz 1976

45 dubası çürüyen ve değiştirilmesi gereken İstanbul Karaköy Köprüsü’ nün maddi sıkıntılar
nedeniyle ancak 1 dubası değiştirilebildi.

30 Temmuz 1976

Hora (Sismik-1) gemisi Ege’ ye açıldı.

1 Ağustos 1976

Ankara’ da bir Camii’ de ayin yapan ve Nur Cemaati’ ne bağlı oldukları öne sürülen 30 kişi
gözaltına alındı.

18 Eylül 1976

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), MC iktidarını yasal yollardan düşürmek için
‘Genel Yas’ ilan etti. Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ ne karşı, çeşitli sendikalara bağlı
100.000’ den fazla işçi, işyerlerinde direnişe başladı.

21 Eylül 1976

DİSK yöneticileri için tutuklama kararı verildi. Genel Sekreter Mehmet Karaca tutuklandı. DİSK
Genel Merkezi Polis tarafından arandı, defterlere el konuldu.

24 Eylül 1976

Cinsel çekiciliği artırdığı ve tahrik edici olduğu gerekçesiyle, Adana’ da bazı okul müdürleri,
bayan öğretmenlerin pantolon giymelerini yasakladı.

1 Ekim 1976

MC Hükümeti’ nin MSP’ li İçişleri Bakanı Korkut Özal, Ankara Belediye Başkanı CHP’ li Vedat
Dalokay’ ı görevinden aldı. Dalokay, Danıştay’ a başvurdu. Ankara Valiliği, TÖB-DER’ i siyasetle
uğraştığı’ gerekçesiyle kapattı.

7 Ekim 1976

Danıştay, İçişleri Bakanı’ nın Vedat Dalokay’ ı görevden alma ve Ankara Valiliği’ nin TÖB-DER’ i
kapatma kararlarını iptal etti.

24 Kasım 1976

Van ve çevresinde şiddetli deprem. Pek çok bina yıkıldı. Yüzlerce can kaybı olduğu tahmin
ediliyor.

29 Kasım 1976

İstanbul Belediyesi’ nde maaşlarını alamayan işçi ve memurlar, Belediye Sarayı’ nı
işgal ettiler.
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7. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
28 ŞUBAT 1976 - 05 ŞUBAT 1977
YÖNETİM KURULU
Yüksel Atalay

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal Talu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Melih Töreli

Yazman Üye

Rıdvan Bazman

Sayman Üye

Erdinç Talu

Üye

Aybars Ertun

Üye

M. Ali Çevrem

Üye

DENETLEME KURULU
Bülent Durdu
Rıdvan Özgür

ONUR KURULU
Veli Aytekin
Hikmet Bilge
Piyale Eron
Sadık Tezer
Lütfi Erkan

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Töreli
Erdinç Talu
Aybars Ertun
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Metalurji Mühendisleri Odası 6. Olağan Genel Kurulu 28 Şubat 1976 tarihinde Makina
Mühendisleri Odası Küçük Salonu Ankara’ da toplanmıştır. Genel Kurul sonucunda
aşağıdaki basın bildirisi yayınlanmıştır.

6. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
6. Olağan Genel Kurulumuz çalışmalarının sonunda

Meslektaşlarımız

ve

diğer

teknik

elemanlar

aşağıdaki Basın Bildirisini oybirliği ile kabul etmiştir:

üzerindeki antidemokratik baskılar, işe almamalar,
işten çıkarmalar, sürgünler, tehditler her gün biraz

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası VI. Dönem
Genel Kurulu 28.2.1976 tarihinde toplanarak
aşağıdaki konuları kamuoyuna duyurmayı oybirliği
ile kabul etmiştir:

daha yoğunlaşmaktadır. Yurtseverliğin, halkın
çıkarlarını savunmanın cezası pahalıya ödetilmek
istenmektedir. Çalışanların bir parçası olan ve
büyük çoğunluğu işgüçlerini satarak yaşamlarını

Metalurji Mühendislerinin ekonomik ve demokratik
sorunları, teknik elemanların ve genelde tüm
çalışanların sorunlarının ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu genel doğrudan hareket ederek tüm teknik
elemanların yasal ve demokratik kuruluşlar
çevresinde verecekleri mücadele bu dönemdeki en
acil görevimizdir.

sürdüren Metalurji Mühendisleri ekonomik ve
demokratik haklarının savunulmasında en doğru
örgütlenmenin grev ve toplu sözleşme haklarını
içeren sendikalaşma olduğunun ve çalışanların
diğer kesimleri ile bütünleşmenin ve birlikteliğin
sağlanması

amacıyla

işçi

sendikaları

içinde

örgütlenme gereğinin bilincindedirler. Bugüne
Ülke sorunlarına gereğince etken olabilmemiz ve

değin hakim güçler tarafından yardım gibi

tüm çalışanlarla beraber halk yararına bir yönetime

gösterilen Amerikan ilişkileri ve son ambargo kararı

katılabilmemizin yolu toplu sözleşme ve grev

aslında tek yönlü bir siyasal bağımlılığın sonucudur.

haklarını içeren sendikal bir örgütlenme ile ancak

Ulusal Metal ve Harp Sanayiinin kurulabilmesi

gerçekleşebilecektir. Bugüne değin kararnameler,

ancak NATO, AET, CENTO, vb. ile olan bağların

yan ödeme uygulamaları ile teknik elemanlar

koparabilmesi ile mümkündür. Teknik elemanların

üzerinde ekonomik baskıyı yoğunlaştırmaktan ve

ve tüm çalışanlarla ayrılmaz bir parçası olan

aralarında yapay çelişkiler yaratmaktan öte bir şey

Metalurji Mühendisleri bundan böyle her türlü

getirilmemiştir. Kamu kesiminde çalışan teknik

demokratik mücadelede kendisine düşen görevi

elemanlar artan yoksullaşma karşısında ücretlerin

yerine getirmeye kesin kararlıdırlar.

arttırılması

yönünde

toplu

pazarlık

hakkına

sahip değillerdir. Her geçen gün biraz daha kapı
kulluğuna itilmektedirler.
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___ 7. Dönem Oda Organları 5 Şubat 1977 tarihinde yapılan VII. Olağan Genel Kurul
toplantısında döneme yönelik çalışma raporlarını sunmuşlardır... _____
Yönetim Kurulunun 1976 yılı çalışma raporunun
Ana Bölümlerinden biri olan “Giriş” kısmında
yer alan 1976’ da “Genel Ekonomik Yapı ve
Gelişmeler” başlığı altında dile getirilen bazı
görüşler aşağıdaki gibidir.
“Geçtiğimiz yıl hızla yatırımlar yapıldığından söz
edildiği bir dönemde programlanmış yatırımlar bile
gerçekleştirilemedi. Kamu yatırımlarında büyük geri
kalmalar oldu. 1976 yılının ilk altı ayında 24 kamu
kuruluşunun yatırımları programa göre ancak %
21,5 oranında gerçekleşebilmiştir. Bu oran 1975
yılının ilk altı ayında %33,6 düzeyindeydi.
1976 yılının yatırımları hızlandırma ve yeni sanayi
hamlesini başlatma yılı olduğu kamuoyuna ilan
edilirken ve seçim avantajı sağlamak hevesiyle
temel atma törenleri düzenlenirken, kuruluşlardan
alınan harcama miktarları gerçekte kamuoyunun
yalan beyanlarla oyalanmaya çalışıldığını açıkça
ortaya koyuyordu. Gerçekten de yıl içinde atılan
temellerin çoğu yıl sonunda ortadan kayboldu.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’ de faşizmin savunucusu
MC iktidarı, toplumun her kesimini faşistleştirme
çabalarını planlı olarak sürdürdü. Bunun sonucu
olarak işçiler, memurlar öğretmenler, öğrenciler,
tüm emekliler üzerinde politik ve ekonomik baskılar
halen artarak devam ediyor.
Sendikalar, kitle örgütleri, meslek örgütleri, üye
temsilci ve yöneticileri üzerinde baskı, kıyım ve
sindirme politikası her yönüyle uygulandı ve halen
uygulanmaktadır.
Öğretim kurumlarının büyük çoğunluğu eli silahlı
faşist çetelerin saldırı ve işgallerine hedef oldu.
Faşist çeteler, aynı saldırılarını Seydişehir, Bursa vb.
gibi sanayi merkezlerinde de sürdürdüler. Birçok
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işçi ve bu arada bazı üyelerimiz bu faşist saldırıların
hedefi oldular.
Faşist tırmanış DGM yasası gibi anti-demokratik
girişimlerle perçinlenmeye çalışıldı. DGM yasasına
karşı direnen binlerce işçi ve teknik elemanın işine
son verildi.
Kamu kesiminde çalışanları bölme amacından
kaynaklanan işçi-memur ayırımı özellikle işçi
sınıfının yanında mücadele eden teknik elemanları
hedef aldı.”
1977’ ye girerken Metalurji Sanayiimiz ve kimi
sorunları başlığı altında;
Geçen dönemde hammadde ithalatının toplam
ithalat içindeki payının arttığı (%46), bu denli yüksek
oluşun, ülke sanayiinin çarpık dışa bağımlı yapısının
göstergesi olduğu ifade edildikten sonra yakın
zamana kadar hammadde yönünden kendine yeterli
olan demir-çelik ve bakır üretim sanayilerinin de
üretimini hızla hammadde ithalatına dayandırdığına
dikkat çekilmiştir.
Ayrıca, taşkömürü üretim politikasının sadece sınırlı
bölgelerdeki üretim zorlamasına dayandırılması ve
üretilen kömürün önemli kısmının sanayi dışında
kullanılması sonucu Türkiye’ nin tesislerini dışardan
taşkömürü ithal ederek çalıştırmak durumunda
olduğu, benzer durumun tesisleri dışarıdan demir
cevheri, bakır konsantresi ithal ederek çalıştıran
sanayiler içinde geçerli olduğu vurgulandıktan
sonra durumun Alüminyum üretiminde proses
gereği kullanılan sodyum hidroksit, petrol koku,
kriyolit, alüminyum florür, katod bloku, anot
pastası gibi yardımcı kimyasalların yurt dışından
tedarikinde Alüminyum sanayi bazında pazarı
kontrol eden birkaç çok uluslu tekelin saptadığı
fiyatlar üzerinden gerçekleştirilmek durumunda
kalınmasının ülkemizin üretim maliyetinin yüksek
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oluşunun ana nedeni olduğu dile getirilmektedir.
Çalışma raporunun bu bölümünde ayrıca metal
üretim sanayii ile ilgili aşağıdaki saptamalar
yapılarak, bunların açıklamalarına örneklerle yer
verilmiştir.
“Türkiye’ de metal üretim sanayiinde kapasite
kullanım oranı giderek düşmektedir.”
“Metal üretim sanayiinde maliyetler olağanüstü
yüksektir”
“Metal üretim sanayiinde plansızlık egemendir.
Geçtiğimiz yıl bu plansızlığa yeni bir boyut daha
eklenmiş Demir-Çelik Tesislerinin kuruluşu hiçbir
plan, proje, ön çalışma yapılmaksızın bir temel atma
töreni ile gerçekleştirilmiştir. Öyle ki bu temel atma,
demir-çelik ana plan çalışması hatta yapılabilirlik
etüdü bile tamamlanmadan gerçekleştirilmiştir.”
Çalışma raporunun Oda Çalışmaları başlığı
altında ise; Meslek Alanımızla İlgili Çalışmalar
kapsamında Karabük’ te düzenlenen DemirÇelik Sanayi Kongresi, Hasan Çelebi konusunda
ortak basın toplantısı, Metalurji Bilimsel ve Teknik
Kongre Hazırlık Çalışmaları, Planlama Çalışmaları,
TBMM Araştırma Komisyonu ile ilgili Çalışmalar,
Mesleki Denetim, T.S.E ile ilişkilerimiz, KİT’ leri
Holdingleştirme Girişimlerine Karşı Tavrımız,
Üyelerle İlişkiler ve Üye Sorunları Üzerine Yürütülen
Çalışmalar kapsamında da, Temsilciliklerin

Çalışmaları, Üye Sorunlarıyla İlgili Çalışmalar,
Yayın ve Araştırma Çalışmaları-Dergi- Mesleki
Yayın-Eğitim Komisyonu Çalışmaları-Demir-Çelik
Komisyonu-Bakır Komisyonu ve TMMOB İçindeki
Çalışmalar- TÜTED ve diğer demokratik örgütlerle
birlikte sürdürülen çalışmalar ayrıntılı olarak
açıklanmıştır.
Bu bölümde Karabük’ te hayata geçirilen DemirÇelik Sanayi Kongresine yönelik açıklamalarda
aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir:
İki yöresel örgüt olan Karabük Ağır Sanayi
Mühendisleri Derneği ve TMMOB Kimya
Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ile birlikte
Karabük’ te 3-5 Kasım 1976 tarihlerinde düzenlenen
kongre oldukça başarılı geçti. Tesislerde çalışan ve
dışardan gelen birçok teknik elemanın, uzmanın ve
bilim adımının katıldığı kongre umulanın üzerinde
ilgi gördü. Birçok üyemiz gerek tebliğ vererek,
gerek izleyici ve tartışmacı olarak bu çalışmaya
etkin biçimde katıldılar.
Kongre ayrıca bir gerçeği daha açıkça ortaya koydu:
Ülkemizde demir-çelik teknolojisi konusunda
önemli bir eleman potansiyeli ve bilgi birikimi
vardır. Sunulan tebliğlerin ve tartışmaların düzeyi
bunu kanıtlar nitelikteydi. Ayrıca bu çalışma,
odamızla Karabük’ teki meslek ve kitle örgütleri
arasındaki ilişkilerin gelişmesine yakınlaşmasının
sağlanmasına vesile oldu.

Kongreye oda olarak da bir tebliğ sunduk ve özetle şu noktaları vurgulamaya çalıştık:
• Ülkemizde teknoloji transferi konusundaki
çalışmaları
yüklenecek
bir
kurumlaşmaya
gidilmezken, bu konu tek yanlı olarak yabancı
müşavir firmaların tercihine bırakılmaktadır.
Teknoloji transferi konusunda, bilgi birikimini ve
uzmanlaşmayı sağlayacak genel bir politika söz
konusu değildir.
• Ülkemizde teknik kadroların yeni tesislerin
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projelendirilmesi süreci dışında bırakılmaları,
proje ve uygulama görevlerinin yapılmasında dışa
bağımlılığın sürmesini amaçlayan bir politikanın
sonucudur.
• Demir-Çelik sanayiinde yeni üretim tesislerinin
planlanması ile ilgili tüm çalışmalar savsaklanırken,
ithal mekanizmasının bir kar alanı olarak bu denli
mükemmel işlemesi bir rastlantı sonucu değildir.
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Bu tablo ülkemizin sanayileşmemesi ve emekçi halkın daha da fazla sömürülmesi uğruna, bir avuç aracı ve
spekülatörü zengin etmeyi amaçlayan bir politik tercihin sonucudur.
• 4. Demir-Çelik Tesisleri konusunda da tüm önemli stratejik kararların gene yabancı müşavir firmalara
bırakılacağını, ciddi bir ön çalışmadan yoksun olarak başlatılacak kuruluş çalışmalarının yıllarca gecikeceğini,
yabancı müşavir firmaların denetimleri sonucu hammadde, ulaşım vb. sorunların gene çözümsüz kalacağını
bugünden söylemek mümkündür.”

Çalışma raporunda Metalurji 2. Bilimsel ve Teknik Kongresine yönelik olarak şu
açıklamaya yer verilmiştir:
“Ülkemizde metalurji alanında bilimsel ve teknik bilgi birikimi sağlamak, bu yönde ulusal metalurji sanayiinin
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bilimsel ve teknik kongreler düzenlenmesi ve kongrelerin 2 yılda
bir düzenlenmesinin gelenekselleştirilmesi yolundaki Genel Kurul kararlarını hayata geçirmek amacıyla
düzenlediğimiz Metalurji 2. Bilimsel ve Teknik Kongresi 3-4 Şubat 1977 tarihlerinde Ankara’ da ODTÜ’ nde
yapılacak.”
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Çalışma raporunda planlama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda ise; “ihtisas alanımıza giren konularda D.P.T
çalışmalarına etkin bir biçimde katılarak, bu özel ihtisas komisyonlarında planlamadan ve kalkınmadan ne
anladığımızı açıklıkla ortaya koyduk. Komisyon çalışmaları içinde en üretken komisyon üyeleri olmaya çalıştık.
Doğru bildiğimiz ilkeleri sonuna kadar savunduk, bu ilkelerin komisyon raporlarına geçmesi için mücadele verdik”
denilmiştir.
Çalışma raporunda “KİT’ leri Holdingleştirme
Girişimlerine Karşı Tavrımız” başlığı altında şu
görüşler yer almıştır:
“Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bugün ülkemiz
ekonomisinde önemli bir payı vardır. Toplam iş
gücünün %32’ sini bu kuruluşlar karşılamaktadır.
Planlı dönemler içinde kamu yatırımlarının %43’
ü bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu kuruluşlar son yıllarda büyük bir çıkmazın
içine itilmişlerdir. Bu kuruluşlar bir yandan çeşitli
yöntemlerle tekelci sermaye için bir çıkar alanı
durumuna getirilirken ve bu yolla, sürekli zarar

eden kuruluşlar imajı yaratılırken, kredi sağlanamaz
duruma getirilmişlerdir.
Geçtiğimiz dönemde KİT’ ler konusundaki
gelişmeler yeni bir evreye girmiş, bu kez bu
kuruluşların holdingleştirilmesi gündeme gelmiştir.
Hem 3. Beş Yıllık Kalkınma Planının 1976 Programı,
hem de 1976 Bütçe Kanunu bu yönde açık
hükümler getiriyordu. Bu gelişmeler üzerine Maden
ve Jeoloji Mühendisleri Odalarıyla ile birlikte ortak
bir çalışmaya girdik. Anayasa Mahkemesi, bütçenin
ilgili 72. Maddesini oybirliği ile iptal etti.”

Metalurji Dergisi bu dönemde çıkarılan 5 sayı ile yayın hayatını sürdürmüştür.
Bu sayılar numara ve alt olduğu ay itibarıyla; Sayı:8/Şubat 1976, Sayı:9/Nisan 1976, Sayı.10/Haziran 1976,
Sayı.11/Ekim 1976 ve Sayı:12/ Aralık 1976’ dır.
Sayı-8: Metalurji Mühendisleri Odası Kalite Belgesi
Uygulaması Üzerine Duyuru; TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası 6. Genel Kurulu Toplandı;
Basın Bildirisi; Türkiye’ de Volfram; Sünger Demir
ve SL/RN Metodu; Inmold Projesi; Yüksek Sıcaklık
Potansiyeli PH Diyagramları
Sayı-9: Baskı ve Kıyım Gerçeklerin Söylenmesini
Engelleyemez; Kamu İktisadi Teşebbüsleri Özel
Sektöre Devrediliyor; Etibank’ ı Holdingleştirme
Girişimleri; Kostik Rejenerasyonu; Alüminyum ve
Alaşımlarının Ergitme, Döküm ve İsıl İşlem Pratiği;
Haberler; TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Basın Açıklaması
Sayı-10: Okurlarımıza; Bir Kıyım Makinası
İskenderun; Türkiye’ de Demir-Çelik İşletmelerinin
Yatırım, Kurulu Kapasite, Öğretim ve Teknoloji
Sorunları ve Eleştirisi Ortak Tebliği; Demir Çelik
Endüstrisi Gereksinimleri ve Doğal Kaynaklarımız;
3. Beş Yıllık Planı Döneminde Türkiye Demir Çelik
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Üretim, İthalat, İhracat Talebi; Demir Çelik Üretim
Teknolojisinde Gelişmeler
Sayı-11: Türkiye’ de Metalurji Mühendisliği Eğitimi
ve Sorunları Sempozyumu; Soğukta Sertleşen
Reçine Kum Bağlayıcıları; Katılaşma Aralığı
Geniş Olan Alaşımların Dökümünde Katılaşma
Mekanizması, Porozite Teşekkülü ve Önlenmesi;
Sakin ( Ölü ) Çeliğin Sürekli Dökümünde Dökümü
Sırasında İkincil Oksitlenme İşlemi ve Önlenmesi;
Elastik Deformasyondan Plastik Deformasyona
Geçiş; Eğitim Üzerine; Haberler
Sayı-12: 1. Demir Çelik Sanayi Kongresi Toplandı;
Alüminyum Endüstrisinde Dip Pasta (Cathode
Paste) Teknolojisi; Bazik Oksijen Konverterinde
Oksijen Sarfiyatı Nasıl Hesaplanır?; Soğukta
Sertleşen Reçine İle Bağlı Kumların Reklamasyonu;
Bay Furth’ un İtirafları ve Düşündürdükleri;
Okurlarımıza; Metalurji 1976 Dizin
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YURTTAN HAVADİSLER
Şubat 1977 - Şubat 1978

1 Mart 1977

MC Hükümeti’ nin görevde olduğu süre içerisinde TL 9. kez devalüe edildi. TL’ nin dolara karşı
toplam kaybı %27’ ye ulaştı. Dolar 17.50 TL.

5 Mart 1977

Rektör Tan tarafından 15 gün süre ile kapatılan ODTÜ, Danıştay kararı ile açıldı.

1 Mayıs 1977

Kanlı ‘‘1 Mayıs’’. DİSK’ in İstanbul Taksim Meydanı’ nda kutladığı ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’
sona ermek üzereyken, bazı binaların pencere ve damlarından meçhul kişiler tarafından
açılan ateşle kana bulandı. Onbinlerce kişinin üzerine açılan ateş sonucu çoğu çıkan panik
neticesinde ezilerek olmak üzere 34 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 350
kişi gözaltına alındı.
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15 Mayıs 1977

Türkiye’ nin, tarihinin en büyük döviz sıkıntısını yaşadığına ilişkin haberler büyük tepkilere
yol açtı. IMF, Türkiye’ ye borç vermek için iki koşul ileri sürdü: 1-Seçimler yapılsın, 2-%20
devalüasyon yapılsın.

16 Mayıs 1977

Merkez Bankası’ nın çekleri Japonya ve İsviçre’ deki bazı bankalar tarafından karşılığı olmadığı
gerekçesiyle ödenmedi.

29 Mayıs 1977

İstanbul Sirkeci Tren Garı ile Yeşilköy Havaalanında aynı saatlarde zaman ayarlı bombalar
patladı. 5 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. İki olayı da, 28 Mayıs’ adlı bir Ermeni terör örgütü
üstlendi.

9 Haziran 1977

Türkiye’ nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma’ da Ermeni teröristlerin düzenlediği bir
suikast sonucunda şehit edildi.

13 Haziran 1977

Başbakan Demirel istifa etti. Böylelikle 1. MC Hükümeti sona erdi.

14 Haziran 1977

Cumhurbaşkanı Korutürk, Hükümeti kurma görevini CHP Lideri Ecevit’ e verdi.

3 Temmuz 1977

CHP’ nin kurduğu azınlık Hükümeti, TBMM’ de 217 kabul oyuna karşılık 229 red oyu ile
güvenoyu alamadı. Meclis’ te kavgalar çıktı.

4 Temmuz 1977

Korutürk, AP Lideri Demirel’ e Hükümeti kurma görevini verdi.

7 Temmuz 1977

Demirel: “Hükümeti kurunca, Ecevit’ in yaptığı bütün tayinleri iptal edeceğim.” dedi

8 Temmuz 1977

Antalya Film Festivalini, Süreyya Duru’ nun yönettiği ‘Kara Çarşaflı Gelin’ adlı film kazandı.

19 Temmuz 1977

Demirel’ in Erbakan ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği açıklandı. Demirel:’’Çatı çakılmıştır.’’
dedi.

Temmuz 1977

2. Milliyetçi Cephe (MC) Hükümeti açıklandı. Kabinenin açıklanmasından sonra Enerji Bakanı
Kamuran İnan istifa etti

29 Temmuz 1977

DİSK Başkanı Kemal Türkler, MC Hükümeti’ ne Ulusal Demokratik Cephe çağrısı yaptı.
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1 Ağustos 1977

AP-MHP-MSP Koalisyon Hükümeti (2. MC Hükümeti) TBMM’ de yapılan oylamada, 219’ a
karşın 229 oyla güvenoyu aldı.

Ağustos 1977

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ na, Ege Ordu Komutanı Org. Kenan Evren getirildi.

14 Eylül 1977

Başbakan Demirel, enerji tasarrufu nedeniyle Seydişehir Alüminyum Tesisleri’ ndeki iki ünitenin
durdurulmasını istedi.

20 Eylül 1977

%10 oranında tekrar devalüasyon yapıldı. Dolar 19.25 TL.

1 Kasım 1977

Elektrik borcumuzu ödemediğimiz için, Bulgaristan Türkiye’ ye verdiği elektriği keseceğini
bildirdi. Dolar karaborsada 27 TL. (Resmi kur, 20 TL)

11 Aralık 1977

Yerel seçimler yapıldı. 67 ilin, 42’ sini CHP, 15’ ini AP, 5’ ini MHP, 3’ ünü MSP ve 2’ sini de
bağımsızlar kazandı. Yerel seçimler esnasında yurdun hemen hemen her yerinde protesto ve
çatışmalar görüldü. 13 kişi öldü, 87 kişi yaralandı.

31 Aralık 1977

Meclis’ te yapılan gensoru görüşmeleri neticesinde Hükümet, 218 olumlu, 228 olumsuz
oy aldı. İlk defa bir Hükümet gensoru ile düşürüldü. Bu yıl içinde anarşi ve terör olayları
neticesinde 157 kişinin öldüğü, 1667 kişinin yaralandığı açıklandı.

2 Ocak 1977

Ecevit, Kabinesini açıkladı. Kabinede, bir süre önce AP’ den ayrılan ve bağımsız olan
milletvekili ile CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu ve DP Genel Başkanı Faruk Sükan’ da yer
aldı. Böylelikle CHP dışından Hükümeti destekleyen herkes birer Bakanlık kazanmış oldu.

17 Ocak 1977

Ecevit Hükümeti, 218’ e karşı 229 oyla güvenoyu aldı.
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8. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
5 ŞUBAT 1977 - 26 ŞUBAT 1978
YÖNETİM KURULU
Yüksel Atalay

Yönetim Kurulu Başkanı

Necla Tunca

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Rıdvan Bazman

Yazman Üye

Erdinç Talu

Sayman Üye

Meral İçsel

Üye

Esen Ercan

Üye

Muhlis Özdemir

Üye

08.
DÖNEM

DENETLEME KURULU
Bülent Durdu
Rıdvan Özgür

ONUR KURULU
Veli Aytekin
Hikmet Bilge
Piyale Eron
Kemal Başaran

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Töreli
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___ 8. Dönem Çalışma Raporunun giriş bölümünde 1977 yılının genel bir değerlendirmesi
yapılmış ve özetle şunlar vurgulanmıştır:___
“1977 yılı çalışma dönemi, ülkemiz tarihinde
acı ve ibretle anılacak olan MC iktidarlarının
sonuna sahne oldu. “Büyük Türkiye, “Büyük ve
Ağır Sanayi Hamlesi” sonunda ülke ekonomisini
tam bir çıkmazın içine sürüklerken, “Milliyetçi
Türkiye”, “Milli Devlet, Güçlü İktidar” sloganları
ardına gizlenmeye çalışan faşizm heveslileri,
döktükleri bunca kana rağmen, devletin desteğini
arkalarına almaya çalışarak giriştikleri tırmanma
hareketlerinde başarısızlığa uğradılar.
1977 yılı için, yıllardır ısrarla sürdürülen bir dizi
yanlış politikanın ve uygulamanın patlayış yılı
oldu denebilir. Hayat pahalılığı %50’ nin üstüne
çıkarken, işsizlik oranı %20’ yi aştı. Ekonominin kilit
unsurlarını oluşturan Kamu İktisadi Teşebbüsleri
(KİT)’ nin toplam zararları 28 milyar ile rekor
düzeye ulaşırken, uluslararası kalkınma hızının sıfıra
indirilmesi gibi sözde önlem paketleriyle bunalıma

çare aramaya kalktılar.
Ekonomik bunalıma paralel olarak faşist baskı
ve saldırılarda çok büyük boyutlara ulaştı. Devlet
kurumlan, büyük üretim merkezleri ve üniversiteler
ve diğer eğitim kurumlan faşist işgale uğrarken bu
tırmanışın önüne geçmek isteyen yüzlerce devrimci
hayatını kaybetti.
Hakim
sınıfların
gizli
örgütleri
eliyle
gerçekleştirdikleri provokasyon sonucu 1 Mayıs
1977 kutlama töreni, tüm görkeminin ardından 35
yurt severin yitirilmesiyle sonuçlandı.
Fırsattan yaralanmak isteyen büyük sermayedarlar,
yılların mücadelesiyle kazanılmış sendikal hakları bir
kalemde yok etmek ümidiyle madeni eşya sanayii
dalında büyük çaplı grev ve lokavtlara yol açtılar.”

Çalışma Raporunun, “Genel Ekonomik Yapı ve Metalurji Sanayiindeki Gelişmeler” başlığı
altında şu görüşlere yer verilmiştir:
“Ekonominin dışa bağımlılığına, MC iktidarının
plansızlığı “her şeye rağmen ithalat” diyerek
spekülatif amaçlarla ithalata izin verilmesi, işçi
dövizlerinin azalması, dış borçlanmalarla yaratılan
kaynakların kuruması da eklenince, 1975
başlarında 2 milyar doları aşan döviz rezervleri
1977 sonbaharında “70 sent” in altına düştü.

Kalkınma hızı, IMF tavsiyelerine uygun olarak
düşürüldü. Üçüncü 5 Yıllık Kalkınma Planı 1977
yılı programında öngörülen kamu kuruluşları sabit
sermaye yatırımları %44,1 oranında gerçekleşirken,
fiziki gerçekleşmeye oranı %38,9’ da kalmıştır. Bu
rakam 1974’ de 43,3, 1975’ de 54,4 ve 1976’ da
53,5 idi.”

Çalışma Raporunda Metalurji sektörünü ilgilendiren bazı önemli kamu yatırımlarının
durumuna da kısaca değinilmiştir:
“Demir-Çelik sektörü 1977’ de tam bir
keşmekeşlik içindeydi. Ülkemizin en büyük demir
çelik üreticisi olan TDÇİ elindeki kapasitesinin
yarısını bile kullanamazken, ikinci büyük üretici
olan Ereğli Demir-Çelik Fabrikası yıl sonunda
50. Yıl Andacı

üretimini durdurdu. İSDEMİR’ deki 1 nolu yüksek
fırın işletmeye alındıktan sonra tam kapasiteye
erişmişken üretimi yarıya düşürülüyor, 2 nolu
yüksek fırın ise bitirilmesinin üzerinden 1 yıl geçmiş
olmasına rağmen işletmeye alınamıyordu. Döviz
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

08. DÖNEM 63

darboğazının yarattığı kömür ve diğer hammadde
sorunlarına işletme güçlükleri de eklenince üretim
işletmeye alınışın ikinci yılında proje değerinin
dörtte birine dahi ulaşamadı. ERDEMİR ise bu yıl
1 nolu fırını bakıma alıp 2 nolu fırını işletmeye
sokmayı planlamışken toplu sözleşme görüşmeleri
çıkmaza girince, döviz darboğazından birinci
derecede etkileneceğini göz önüne alarak ikinci
fırını işletmeye alamadı.”
Çalışma Raporunda bu sektördeki önemli projeler
olan İsdemir ilk yatırımı, İsdemir 1. kademe Tevsiatı,
Karabük Modernizasyon, Sidemir (Sivas 4. Entegre
Demir-Çelik Tesisleri), Erdemir 1. Kademe Tevsiatı ve
MKE Aliağa Vasıflı Çelik Fabrikası Projelerinin nakli ve
fiziki gerçekleşme oranları belirtilerek tüm projelerin
gerçekleşmelerinin düşüklüğü vurgulanmıştır.
“Alüminyum sektörü de ülkemizde ısrarla
sürdürülen çarpık gelişmeyi açıkça gösteren bir
başka sektördür” denilen raporda, Alüminyum
üretiminin sorunları üç grupta toplanmış ve
bunların 1. Enerji 2. Yardımcı Hammaddeler 3.
Maliyetler ve Satış Fiyatları olduğu gerekçeleriyle
açıklanmıştır.
Alüminyum üretiminin ihtiyacı olan yüksek
orandaki enerji ihtiyacının “en ucuz kaynaklardan
karşılanması” gereğinin vurgulandığı bu raporda,
Seydişehir projesine paralel Oymapınar baraj
projesinin temelinin 1977’ de atılabildiği, ulusal
elektrik şebekesinden 40 Krş/kwh bedelle verilen
elektrik enerjisinin gereksinimi karşılamadığı acil
durumlarda kullanılan Gaz Türbinlerinden alınan
elektrik enerjisinin 190 krş/kwh maliyetinin ise
aşırı yüksek olduğu; alüminyum üretiminin başka
önemli girdileri olan süd kostik, alüminyum florur,
kriyolit, petrol koku, katod bloku, anot pastası
vb. malzemelerin büyük ölçüde ithalatla tedarik
edildiği ancak bunlar üzerinden devletin aldığı
gümrük vergisi nedeniyle büyük miktarlarda tedarik
edilmeyişinin de üretimi tehlikeye düşürdüğü
belirtilmiştir.
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Anılan raporda Bakır konusunda aşağıdaki görüşe
yer verilmiştir.
“Bakır üretim sanayiinde geçen yıllardan devralınan
sorunlara ciddi çözümler getirilemedi, hatta
yenileri eklendi. Örneğin bakır üretim sanayiinde
yakın zamana kadar hammadde konusunda bir
darboğaz yok sayılırdı. Ancak son iki yıldır üretim
konsantre ithali ile yapılabilmektedir. Geçen yıl
yaklaşık olarak KBİ 8.000 ton, Etibank 20.000 ton
%40 bakır içerikli konsantre ithal etmişlerdir. Aynı
yıl KBİ’ nin 13.430 ton Etibank’ ın toplam 18.150
blister bakır ürettiği göz önüne alınırsa, ithal edilen
konsantre miktarının blister bakır üretimindeki
önemi görülebilir.
Metal üretiminde de 1977 yılında bir önceki
yıla göre önemli bir değişiklik olamadı. KBİ’ nin
üretimi fazla bir değişiklik göstermeyerek 13.430
ton olarak gerçekleşti. Ergani Bakır İşletmesinin
üretiminde düşüş izlenirken (1976’ da 8.013 ton,
1977’ de 7.600 ton) tek önemli artış Murgul bakır
İşletmesinde görüldü. Üretim yoğun bir biçimde
ithal edilen konstreye dayandırılınca Murgul’ un
üretimi 1977 yılında 10.550 ton olarak gerçekleşti.
(1976’ da 6.600 ton)
Üretim miktarlarının gösterdiği gibi 1977’ de bakır
sanayiinin başlıca sorunu kapasite kullanım oranının
düşük oluşudur. 1976’ da %42 olarak gerçekleşen
kapasite kullanım oranı 1977’ de %46 olmuştur.
Diğer bir deyişle geçtiğimiz yılda da bakır üretim
kapasitesinin yarıdan fazlası kullanılamamıştır.”
Çalışma raporunun KİT’ lerin durumunu analiz eden
açıklamaların sonunda “1977 yılında 10 milyar liranın
üstünde zarar eden bu kuruluşlar artık devlet eliyle
kamusal kaynakların özel kesime aktarılmasının
aracı olmaktan çıkartılarak, ülkenin sanayileşmesinde
kendilerinden beklenen görevleri yapabilecek
etkin kuruluşlar haline sokulmak durumundadır.”
denilmiştir.
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Çalışma raporunun oda ve üye sorunları üzerine yapılan çalışmalar bölümünde TMMOB ve odaların yasalara
dayalı (bir anlamda kamu kuruluşu) olmasına rağmen “üyelerin somut sorunlarından hareketle, onların
demokratik ve ekonomik bağımsızlık ve demokrasi mücadelesiyle bütünleştirmek” şeklinde özetlenen genel
ilke odalar içinde geçerlidir savına yer verilmektedir.

Tüm teknik elemanların sendikal haklar mücadelesinde önemli bir misyonu temsil eden
TÜTED (Tüm Teknik Elemanlar Derneği) ve TMMOB’ ye Odanın bakışı ise şöyle özetlenmiştir:
“Bu konuda gözden kaçırılmaması gereken
nokta şudur: TMMOB ve Odaları üyelerinin bu
tür sorunları ile ilgilenmek zorundadır. Ancak, bu
sorunların çözümünde önemli bir mücadele aracı
sendikalardır ve sendikal hakların kazanılması
yönünde mücadele kaçınılmazdır. TÜTED bu
anlamda bir mücadelenin odağını oluşturmaktadır
ve TÜTED’ in güçlendirilmesi için çaba göstermeyip,
TÜTED’ in karşılayabileceği görevleri TMMOB’ ye
yüklemek ya da tersine üyelerin demokratik ve
ekonomik sorunları ile sadece TÜTED’ in ilgilendiğini
varsayıp, odaların sadece özel uzmanlık kuruluşları
olarak görmek eksik ve yanlış olur.”

Temsilciliklerle ilişkilerin de aktarıldığı çalışma
raporunda Elazığ Ferro-Krom’ da çeşitli tarihlerde
üyelerin kıyılmasına kadar varan olaylar
konusunda TMMOB Başkanının bir basın toplantısı
düzenleyerek olayı kınadığı, İsdemir’ de çalışan
üyelerin vardiyalı çalışmalarına karşılık ek bir ücret
ödenmemesi sorununun TMMOB’ ye ve TÜTED’
e iletildiği ve Metalurji Dergisinde yer verildiği
belirtilmiştir.
Ayrıca, Alüminyum Raporunun hazırlanmasında da
temsilciliklerimizin katkıları vurgulanmıştır.

Komisyon Çalışmaları Kapsamında;
• Alüminyum Komisyonu
• Demir-Çelik Komisyonu
• Bakır Komisyonu
• Eğitim Komisyonu
• Çevre Sorunları Komisyonu
• Yayın Komisyonu
çalışmaları aktarılmış, Metalurji Dergisi, 2. Metalurji Bilimsel ve Teknik Kongresi Tebliğler Kitabı, Alüminyum
Raporu, Çelik El Kitabı gibi teknik yayınlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
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Mesleki yayın organımız olan Metalurji Dergisi 8. Dönem Yönetim Kurulunun görevde
bulunduğu süreçte 4 sayı çıkarılarak yayın hayatını sürdürmüştür.
Bu sayılar numara ve ait olduğu ay itibarıyla
Sayı:13/Mart 1977, Sayı:14/Haziran 1977, Sayı:15/
Eylül 1977, Sayı:16/Aralık 1977’ dir.
Bu dönemde de dergide teknik içerikli yazılar
ağırlıkta olmakla birlikte, üye ve okuyucuya
hitabeden “başyazı”, “haber”, “bu sayıda” gibi
yazılara da yer verilmiştir.
Dergilerde yer alan yazıların dergi sayı numaralarına
göre konu başlıkları şöyledir:
Sayı-13: 7. Olağan Genel Kurul; 2. Metalurji Bilimsel
ve Teknik Kongresi; Karadeniz Bölgesi Kompleks
Bakır Yatakları ve Bunların Değerlendirilmesinde
Hidrometalurjinin Önemi; Elektroliz Sıcaklığı ve LIF
Katımının Alüminyum Hücrelerinin Akım Verimine
Etkisi; MTA Enstitüsü Metalurji Laboratuarlarında
Sonuçlandırılan, Sürdürülmekte Olan ve Planlanan
Çalışmalar; Çekirdeksiz İndüksiyon Fırınları
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Sayı-14: Bakır Sanayiimiz ve Yeni Gelişmeler;
Sürekli Bakır Üretim Teknolojisine Termodinamik
Bir Yaklaşım; Demir-Silikat Cüruf, Demir-Bakır
Mat ve Sıvı Bakır Fazları Arasındaki Denge İlişkileri
ve Bu İlişkilerden Cüruflar İçindeki Muhtemel
Bakır Kayıplarının Bulunması; Gerilim Korozyonu;
Çinkur’ da Neler Oluyor?
Sayı-15: Enerji Bunalımı ve Alüminyum Çıkmazı;
Bayer Prosesi ile Alümina Üretiminde Desilikasyon;
Yüksek Fırında Malzeme ve Gaz Hareketleri;
Dökümhanelerde İdari Organizasyon Kriterleri;
Sorunlar: Vardiyalı Çalışma Mı, Angarya Mı?;
TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi Toplandı.
Sayı-16: Yine Elazığ Ferrokrom Üzerine; DemirÇelik Sanayiinde Hammadde Sorunları; Yapay
Kok Teknolojisi ve Ekonomisi; Alttan Üflemeli
Konverterler; Dünya Çelik Savaşı Mı?; Kongreler,
Konferanslar, Toplantılar; Metalurji 1977 Dizini; Bu
Sayıda, Başyazı.
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YURTTAN HAVADİSLER
Şubat 1978 - Şubat 1979

1 Mart 1978

Devalüasyon yapıldı. TL. %38 oranında değer kaybetti.

6 Mart 1978

Yaş haddinden emekli olan Genelkurmay Başkanı Org. Semih Sancar, görevini törenle KKK
Org. Kenan Evren’ e devretti.

16 Mart1978

İstanbul Üniversitesi’ nden çıkan sol görüşlü 100’ e yakın öğrencinin üzerine ülkücüler
tarafından bomba atıldı ve silahla ateş açıldı. 5 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Olayın faillerinden
kimse yakalanamadı. Üniversite süresiz kapatıldı.

10 Mayıs1978

İstanbul’ da, tarihi Çiçek Pasajı çöktü. 12 kişi öldü.
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30 Mayıs 1978

Başbakan Ecevit, ABD Başkanı Carter ile Washington’ da görüştü.

22 Haziran 1978

Ecevit, Moskova’ da SSCB Devlet Başkanı Leonid Brejnev ile görüştü.

22 Haziran 1978

Bu ay içinde 2. kez devalüasyon yapıldı.TL tekrar devalüe edildi.

24 Ekim 1978

Mazot sıkıntısı başladı. Otobüs seferleri aksadı.

3 Aralık 1978

Hacettepe Hastanesi’ nde, Türkiye’ de ilk defa ilik nakli gerçekleştirildi. Kahramanmaraş’
ta gerginlik giderek artıyor, sokak çatışmaları giderek büyüyor, polis şehre hakim olmakta
zorlanıyor.

20 Aralık 1978

Kahramanmaraş’ ta 5, Ankara’ da 3, İstanbul’ da 2, Malatya, Adana ve Eskişehir’ de 1 ‘er kişi
öldürüldü.

22 Aralık 1978

Kahramanmaraş yanıyor.

23Aralık 1978

Kahramanmaraş’ taki ölü sayısı 98’ i buldu. Askeri birliklere sığınan halk çadırlara yerleştirildi.
Bakanlar Kurulu sıkıyönetim kararı aldı.

24 Aralık 1978

Cumhurbaşkanı Korutürk, Başbakan Ecevit ve AP Lideri Demirel ile ayrı ayrı görüştü.

26 Aralık 1978

Bakanlar Kurulu, sabah saat 07.00’ den itibaren 13 ilde (İstanbul, Ankara, Adana, Elazığ,
Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas ve Urfa)
sıkıyönetim ilan etti.

27 Aralık 1978

Kahramanmaraş’ ta ölü sayısı 104’ e çıktı.

2 Ocak 1979

Kahramanmaraş olaylarında yeteri kadar etkili olamamakla suçlanan İçişleri Bakanı İrfan
Özaydınlı istifa etti. İçişleri Bakanlığına vekaleten Orhan Eyüboğlu atandı

12 Ocak 1979

İçişleri Bakanlığı’ na CHP Sakarya Senatörü Hasan Fehmi Güneş atandı.

1 Şubat 1979

Milliyet Gazetesi Başyazarı ve Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, İstanbul Nişantaşı’ nda evinin
önünde otomobilinin içindeyken tabanca ile öldürüldü.
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9. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
26 ŞUBAT 1978 - 18 ŞUBAT 1979
YÖNETİM KURULU
Yüksel Atalay

Yönetim Kurulu Başkanı

Melih Töreli

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Esen Ercan Alp

Yazman Üye

Erdinç Talu

Sayman Üye

Muhlis Özdemir

Üye

Süleyman Ertekin

Üye

Osman Yıldırım

Üye

09.

DÖNEM

05.07.1978 -18.02.1979
YÖNETİM KURULU
Melih Töreli

Yönetim Kurulu Başkanı

Esen Ercan Alp

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Muhlis Özdemir

Yazman Üye

Erdinç Talu

Sayman Üye

Süleyman Ertekin

Üye

Osman Yıldırım

Üye

Mürtez Tulukoğlu

Üye

DENETLEME KURULU
Sinan Kalyoncu
Muzaﬀer Erol
Rıdvan Özgür

ONUR KURULU
Veli Aytekin

Hikmet Bilge

Ekrem Selçuk

Mehmet Şanlı

Süleyman Altun

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Töreli
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Bu dönem Oda faaliyetlerine ilişkin Çalışma Raporu’ nun dört bölümden oluştuğu
görülmektedir. 67 sayfa tutan çalışma raporunun ilk 45 sayfasında, o dönem olayları,
ekonomik yapısı ve Metalurji sektörüne ilişkin açıklamalara yer verildiği görülmektedir.
Çalışma Raporu’ nun Birinci bölümü olan “Giriş” başlığı altında o döneme ait genel bir
analiz yapılmıştır. Bu analizde özetle şunlar söylenmiştir:
“Hak ve özgürlüklerin geliştirileceği, can güvenliğinin sağlanacağı, faşist odakların üstüne gidileceği ve
bunlardan hesap sorulacağı” umutları ile başlayan bir yıl, yeni bir sıkıyönetim dönemi ile son buldu.
Emperyalizme bağımlı geri Türkiye kapitalizmi 1977 yılında derin bir bunalım içine girmişti. Dış borçları
giderek artan, dış ticaret açığı büyüyen, borçlarını ödeyemez ve yeni yatırımlar için döviz sağlayamaz
duruma gelen Türkiye ekonomisi tam bir çıkmazın içindeydi. 98 bin yabancı firmaya, 227 bankaya ve 58
ülkeye borçlanılmış, ülke «70 sente muhtaç» duruma getirilmişti. Türkiye’ nin içinde yer aldığı sistemden
kaynaklanan sorunlarına sermaye iktidarları artık çözüm getiremiyorlardı. Tek çözüm dış baskılara boyun
eğmek, kredi sağlamak için istenen ödünleri vermek, bunalımın yükünü emekçi kitlelerin sırtına yıkmak ve
giderek bilinçlenen işçi-emekçi kesimleri baskı ve terörle susturmak biçiminde belirleniyordu.
Kuruluşu ile birlikte, kapitalist sistemin IMF, Dünya Bankası gibi finansman kuruluşlarının yoğun baskıları ile
karşılaşan CHP ağırlıklı hükümet de çözümü bu baskılara boyun eğmekte buldu.
Sanayi yatırımlarını durduran Türkiye gibi az gelişmiş bir ülke kalkınmasını nasıl gerçekleştirecekti?
IMF ve Dünya Bankası’ nın başlattığı kuşatma, OECD ve AET tarafından tamamlanıyordu.
«Devalüasyon-enflasyon-devalüasyon» döngüsü emekçi kitleleri daha güç yaşam koşullarına iterken,
ücretlerin dondurulması, «Toplumsal Anlaşma», memur maaşlarında katsayının ve yan ödemelerin
dondurulmasını gündeme getirdi. 1977 Eylül ayı ile 1978 Eylül’ ü arasında geçinme endeksi artışı % 67,3
olarak belirlenirken, ekonomik bunalımın yükü emekçi kitlelerin üstüne yıkılmaya çalışıldı.
Dayatılmak istenen bu koşullara demokratik güçlerin kendiliğinden razı olmaları beklenemezdi. Bu
politikaların izlenmesi ancak geniş halk kitlelerin baskı ve terör altında sindirilmesi ile olanaklıydı. Bunun için
yeni hükümetin işbaşına geçmesinin ardından, faşist cinayetler ve terör alabildiğine tırmandırıldı. İşçilere,
emekçilere, tüm halkımıza yönelik cinayet ve saldırılar, giderek kitle kırımlarına dönüştü.
Aynı günlerde ülkemizde faşist odakların da «yetki ve sorumluluğun orduya devredilmesi» ve« otoriter
devlet» yollu çağrılar yapmaları rastlantı değildir. Giderek artan faşist terörün temelinde emperyalizmin ve
tekelci sermayenin çıkarları yatmaktadır.
Ancak hükümet olayların ardındaki bu gerçeği görmek istemedi. Olayları «sağ-sol çatışması» olarak
niteleyerek faşist saldırıların ve terörün daha da azgınlaşmasına gerekçe yarattı. Oysa hükümet milyonlarca
emekçinin, tüm demokratik güçlerin desteğini de sağlayarak faşizmin kaynağına inebilir, faşist terör yuvalarını
dağıtabilirdi. Hükümetin olayları yanlış değerlendirmesi ve olaylar karşısındaki etkisizliği faşist katliamların
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boyutunu daha da artırdı. Sonunda K.Maraş kırımı
ile olaylar bir iç savaş kışkırtıcılığına değin vardırıldı.
Ücretli emekçilerin bir bölümünü oluşturan
mühendis ve mimarlar da giderek artan enflasyonun
zor koşulları altında yaşamlarını sürdürmeye
çalışıyorlar. Faşist baskı ve cinayetler, bir çok işçiyi,
emekçiyi, öğrenciyi, aydını, bu arada mühendis
mimarı, teknik elemanı, bilim adamını ve öğretmeni

de hedef alıyor. Bu koşullar altında demokrasi
ve bağımsızlık mücadelesini sürdürmek ve daha
ileri boyutlara ulaştırmak en temel görevimizdir.
Odamız bu mücadeleyi, uzmanlık alanı içinde
bundan böyle de etkinlikle sürdürecektir. Tüm
demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinin aydınlık
geleceği yakınlaştıracağına inanıyoruz.’

Çalışma Raporu’ nun ikinci bölümünde ‘1978’ DE GENEL EKONOMİK YAPI VE METALURJİ
SANAYİNDEKİ GELİŞMELER’ başlığı altında metalurji sektörünün kapsamlı bir
değerlendirmesine yer verilmiştir. Bu bölümde özetle şu bilgiler yer almıştır:
‘Bu yıl çalışma raporunun içinde, geçtiğimiz
dönemde metalurji sanayiinde ortaya çıkan
gelişmeleri ve bunlara ilişkin Odamız görüş ve
değerlendirmelerine özel bir ağırlık verdik.
Geçtiğimiz yıl, yeni bir plan döneminin başlangıcı
idi. Bu nedenle hazırlanan yeni kalkınma planının
öngördüğü ilke ve hedeflerin yoğun biçimde
tartışıldığı bir yıl oldu. Ayrıca 1978 yılı Türkiye
ekonomisinin en bunalımlı yıllarından biri idi ve bu
olgu metalurji sanayiinde de ağırlığını hissettirdi.
Bu bölüme özel bir ağırlık verilmesinin gerekçeleri
arasında yukarıda sözü edilen gelişmelerin de payı
vardır.
Metalurji sanayiine ilişkin sayısal verilerin de yer
aldığı çalışma raporunun, bu şekli ile yalnız Genel
Kurul çalışmaları döneminde değil, önümüzdeki
dönemde de yararlanılabilecek bir kaynak niteliği
taşıyacağına inanıyoruz.

yılı ise, plan fikrini bir türlü içine sindirememiş bir
iktidarın üstün (!) çabaları sonucu «Yıllık Uygulama
Programı» ile geçirilmiştir. Kuşkusuz 1978 yılının
en belirleyici özelliği plansızlıktan çok Türkiye
ekonomisinin dışa bağımlılığının ve bu bağımlılığın
nasıl bir mekanizma ile gerçekleştirildiğinin geniş
halk kitleleri tarafından ilk kez bu denli somut olarak
görülmesiydi. IMF günlük yaşantımızın ayrılmaz bir
parçası durumuna gelirken, beklenen «yeşil ışık» ın
bir türlü yanmaması, dış girdilere aşırı bağımlı olan
ekonominin işlerliğini olumsuz biçimde etkilemiştir.
Bunun sonucu olarak 1977’ de olduğu gibi 1978
yılında da öngörülen üretim ve yatırım hedeflerine
erişilememiş ve fiyat artışları sürmüştür.
1977 ve 1978 yıllarına ilişkin sektörler itibari ile
katma değer büyüme hızları ve sektörlerin yurt içi
hasıla içindeki paylan Çizelge 1’ de gösterilmiştir.

GENEL EKONOMİK YAPI
Planlı kalkınma ilkesini benimseyen Türkiye,
1963 yılından beri bu ilke doğrultusunda planlar
uygulamıştır. Ancak, ülkemizde hazırlanan ve
uygulamaya konan planlar, ekonomik gelişmeyi
yönlendirememiş,
sosyoekonomik
yapının
biçimlenmesinde belirleyici olamamışlardır. 1978
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Genel Ekonomik Yapı içinde Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin (KIT’ lerin) İşlevleri
KİT’ ler ekonomiye yön vermenin bir aracı
durumundadırlar. KİT’ lerin mevcut kaynaklarını
ekonominin en verimli alanlarına yönelterek
ekonomide büyüme ve gelişmeyi sağlayacak temel
sanayilere işlerlik kazandıracak bir yapı kurması ve
ülke sanayileşmesinde öncülük görevi üstlenmeleri
gerekirken, iç ve dış siyasal baskılarla giderek bu
işlevlerini yitirmişler ve özel kesime ucuz girdi
sağlayarak kamu elinde birikmiş kaynakların özel
kesime devrinin bir aracı durumuna getirilmişlerdir.
KİT’ lerin yatırım ve finansman dengeleri Çizelge 2’
de gösterilmiştir.

KİTler için 1978 yılı için öngörülen 60 milyar
463 milyon liralık yatırım gerekli finansmanın
sağlanamaması nedeniyle ancak 53 milyar
dolayında kalmıştır. Öte yandan 1978 yılında
KİT’ lere Devlet Yatırım Bankasından 22 milyar
liralık kaynak sağlanması öngörülmüştü. Ancak
SSK gibi kuruluşların DYB tahvili almak yerine
fonlarını bazı özel bankalara yönlendirmeleri ve bu
tutumlarında ısrarlı olmaları sonucu DYB katkısı 9
milyar düzeyinde kalmıştır. Bu ayrıca işçi emekçi
kitlelerden toplanan paralarla oluşturulan fonların
tekrar nasıl özel kesime devredildiğinin bir başka
somut örneğidir.
Kamu elinde biriken fonların özel kesime aktarılması
yönünden çabalar bu kadarla da bitmemektedir.
Bilindiği gibi bugün banka sermayesinin yarıdan
çoğu kamuya aittir. Ancak kredi politikasına
bakıldığında bunun tam tersi bir durum ortaya
çıkmaktadır. Kamu bankalarının olanakları özel
kesime aktarılmaktadır.

METALURJİ SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER DEMİR - ÇELİK SANAYİİ
Demir-çelik sanayii, 1978 yılında en çok sözü
edilen sanayi dallarından biri olmuştur. Gerek
madenlerin devletleştirilmesi ve dış alımın devlet
eliyle yapılmasına ilişkin gelişmeler gerekse yeni
yatırımlar üzerine yapılan açıklamalarla oldukça
hareketli bir yıl geçirilmiştir.
Bunların yanı sıra hammadde ve enerji yokluğu,
altyapı yetersizliği, siyasal baskılar gibi nedenlerle
demir-çelik işletmelerinin kapasitelerinin altında
üretim yapmaları da 1978 yılında da süren bir
gerçek. Örneğin taşkömürü yokluğu nedeniyle
her biri 550 bin ton/yıl kapasiteli İsdemir yüksek
fırınlarından ikincisi üretime alınamamış ve bunun
sonucu 1978 yılında 480 bin ton sıcak maden
üretilebilmiştir (%44 kapasite). Aynı şekilde
Erdemir’ de kurulu 800 bin ton/yıl kapasiteli birinci
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fırın cevher yokluğu nedeniyle durdurulmuştur.
Toplu sözleşme döneminde grev olasılığı nedeniyle
de 1 milyon ton/yıl kapasiteli ikinci fırının üretime
alınması geciktirilince, Erdemir’ de bir süre üretim
tümüyle durmuştur. Bunun sonucu Erdemir’ de
%30 kapasite kullanımı ile 1978 yılında 540 bin
ton sıcak maden üretilmiştir.
Yıllardır kamu kesiminde, özellikle haddehane
kapasitelerinin tam olarak kullanılmaması sonucu
özel kesime ucuz girdi sağlanması, 1978 yılında da
sürmüştür. Karabük haddehanelerinde kapasite
kullanımı %88 olmuştur. Bunun içinde özel kesime
satılan kütük de bulunmaktadır. Diğer bir deyişle
üretilen %24’ lük kütüğü düşersek, Karabük’ te
üretilen çeliğin % 84’ ü işletmelerde son ürün
haline getirilmiştir. İsdemir’ de ise haddehane
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kapasite kullanımı % 10’ u özel kesime satılan kütük olmak üzere %30 olmuştur. Bunda %34 kapasiteyle
üretim yapabilen çelikhanenin etkisi büyüktür, ancak çelik üretimi düşük olmasına karşın çok kolaylıkla
kullanılabilecek haddehane kapasitelerinin değerlendirilmeyerek özel kesime kütük satılması, üzerinde
önemle durulması gereken bir olgudur. Ereğli haddehanelerinde kapasite kullanımı, çelikhane kapasitesinin
haddehane gereksinimini karşılayabilecek şekilde planlanmamış olması nedeniyle % 30 dolaylarında kalmıştır.
1977 yılında 3.356.000 ton demir - çelik üretimine karşılık 2.528.000 ton dış alım yapılmıştır. 1978 yılında
ise 3.582.000 tonluk üretime karşılık 1.659.000 tonluk dış alım gerçekleşmiştir. Yani ülkenin demir - çelik
tüketimi 1978 yılında bir gerileme göstermiştir.
Ülke içindeki demir cevheri üretimi yeterli düzeye çıkarılmaz, taşkömürü konusunda ülke çıkarlarına uygun
politikalar belirlenmezse hammadde konusunda bugünden başlamış olan dışa bağımlılık giderek artacaktır.
Ayrıca, bugün demir çelik sanayiinde kendini yeterince hissettirmemiş olan enerji sorunu, gelecekte bu
sanayiinin de önemli bir darboğazını oluşturacak niteliktedir. Bu nedenle, ülke kaynaklarına dayalı ucuz
enerji üretimi için gereken önlemlerin şimdiden alınması zorunludur.
Kısa dönemde, bu sorunlardan bazılarının çözümü, demir çelik sanayiinin hammadde üretiminden, ürünlerin
pazarlanmasına değin kamu girişimciliğinde örgütlenmesi ile olanaklıdır. Bu örgüt içinde yerli hammadde
kaynaklarının geliştirilmesi, planlanan yatırımların gecikmeksizin gerçekleştirilmesi, finansman olanaklarının
değerlendirilmesi, ürünlerin pazarlanması gibi sorunların çözümü gereklidir. Ayrıca kamu kesimine yüklenen,
özel kesime ucuz girdi sağlama ve eleman yetiştirme işlevlerine son verilmelidir.

DEMİR DIŞI METALLER SANAYİİ
1978 yılında demir dışı metaller sanayiinde toplam üretim 1977 yılına göre % 15.2 oranında bir
düşüş göstermiştir. DPT verilerine göre demir dışı metaller sanayiinde kamu sektöründe toplam
250.188 ton / yıl yan ürün üretim kapasitesine karşılık (blister bakır, ham alüminyum, ham kurşun ve çinko,
ferrokrom, regülüs antimuan, kadmiyum) toplam üretim 115.222 ton (tahmini) olarak gerçekleşmiştir. Bu
verilere göre sektörde ortalama kapasite kullanım oranı % 43.4 düzeyindedir.
1979 yılında ise demir dışı metaller sektöründe % 16’ lık bir üretim artışı öngörülmektedir. 1979 yılı sektör
dış satımının ise % 72,2 artacağı tahmin edilmektedir. Uluslararası finansman kuruluşlarının Türkiye’ ye
uyguladıkları ambargo ve buna bağlı olarak döviz darboğazı henüz ortadan kalkmadığına göre önümüzdeki
yıl bu tahminlerin gerçekleşmesi oldukça güç bir olasılık gibi gözükmektedir.
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ALÜMİNYUM SANAYİİ
Yaşanan ekonomik koşullar 1978 yılında alüminyum
sanayiinde de önemli sorunlar yarattı. Bu sorunların
başında enerji yetersizliği gerekçesi ile Etibank
Alüminyum Tesislerinin ham alüminyum üretiminin
% 50 düşürülmesi biçimindeki uygulamanın
sürdürülmesi geliyordu. Bilindiği gibi 1977 yılı
Ekim ayında Seydişehir Alüminyum Tesislerinin
çalışan 4 elektrolizhanesinden iki tanesinin üretimi
bütünüyle durdurulmuştu. Böylece 60.000 ton/
yıl ham alüminyum kapasitesine sahip olan
tesislerin kapasitesi 1978 yılında 30.000 ton
düzeyine düşürüldü. Bu kapasiteye karşın 1978 yılı
alüminyum üretimi 32.300 ton olarak gerçekleşti.
Tesislerin 1977 yılı ham alüminyum üretimi ise
51.300 tondu.
Geçtiğimiz yıla değin özel kesime, maliyetinin çok
altında fiyatlarla yarı ürünler satmakta olan Etibank’
ın satış fiyatlarında 1978 yıl içinde belirli bir artış
olmuştur, örneğin 1977 sonunda 20.000 TL/ ton
düzeyinde olan T-ingot satış fiyatları 1978 yılı içinde
önce 40.000’ TL/ton, daha sonra da 54.100 TL/ton
düzeyine çıkmıştır. Diğer yan ürünlerin satış fiyatları
da benzeri biçimde artırılmıştır. Örneğin ticari külçe
fiyatlan 55.100 TL/ton, yuvarlak ingot fiyatları ise
55.600 - 57.100 TL/ton düzeyine çıkarılmıştır.
Alüminyum sanayiinin genel yapısında 1978 yılı
içinde önemli bir değişiklik olmamıştır. Sanayiinin
çözüm bekleyen sorunları ve alınması gerekli
önlemler şöyle sıralanabilir:
• Gerekli enerji sağlanarak Seydişehir Alüminyum
Tesislerinin tam kapasitede alüminyum üretmesi
sağlanmalıdır.
• Seydişehir Alüminyum Tesisleri hadde ve
ekstrüzyon üniteleri gereği gibi çalıştırılmalıdır.
• Alüminyum üretim sanayiine ucuz enerji
sağlayacak enerji üretim tesislerinin yapımı
hızlandırılmalıdır. Ancak Seydişehir Alüminyum
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Tesislerine enerji sağlanması için bu enerji
tesislerinin tamamlanması beklenmemelidir.

BAKIR SANAYİİ
Blister bakır üretiminde 1978 yılında önemli bir
gerileme oldu, 1977 yılında 32.200 dolayında
gerçekleşen blister bakır üretimi, 1978 ilk 10 ayında
21.461 ton düzeyinde idi. Son iki ayda da üretimin
aynı oranda süreceği varsayılırsa geçen yıla göre,
blister bakır üretiminde yaklaşık % 22 oranında bir
azalma olduğu ortaya çıkmaktadır .

FERRO-ALAŞIMLAR SANAYİİ
3. Plan döneminde yalnızca ferrokrom üretimi
ve dış satımı gerçekleştirilebildi. Ferromanganez
ve ferrosilisyum üretimi konusunda plan dönemi
içinde önemli bir gelişme olmadı. Yurtiçi tüketimleri
giderek artan bu iki ferro alaşımın yurt içinde
üretilmesine ilişkin projelerin gerçekleştirilmesi 4.
Plan dönemine kaldı.
Düşük karbonlu ferro krom üreten Etibank
Antalya Elektro-Metalurji Sanayii’ nin üretiminde
geçtiğimiz dönemde önemli bir değişiklik olmadı.
10.000 ton/yıl kapasiteli bu tesiste, kapasite
kullanım oranı genellikle yüksek düzeyde tutuluyor
ve üretimin büyük bölümü yurt dışına satılıyor.

ÇİNKO-KURŞUN SANAYİİ
Kayseri Zamanti bölgesi çinko ve kurşun yataklarını
değerlendirmek amacıyla kurulan ve 1976
yılında işletmeye açılan ÇİNKUR, hala verimli
bir çalışma düzenine girememiştir. Önceleri baş
gösteren, dışarıdan alınan çinko ile fiyat yönünden
yarışamama sorunu, 1978 yılında çözümlenmiş
olmakla birlikte kurşun üretim tesisi henüz
kurulamamıştır. Bunun yanı sıra çinko üretiminde
ise % 40 kapasitede kalınmıştır. Yılda 40.000 ton
arıtılmış çinko kapasitesine karşılık üretim, 1977’
de 16.050 ton ve 1978’ de 17.382 ton-olmuştur.
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SERAMİK SANAYİİ
Seramik sanayii esas olarak refrakter tuğla,
yer ve duvar döşemeleri, sofra ve süs eşyaları,
sağlık gereçleri ve elektro porselen üretimini

kapsamaktadır. Cam ve çimento da bu kapsama
sokulabilirse de buradaki incelememizin dışında
kalmıştır.

EĞİTİM – BİLİM VE TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
Türkiye
hala,
değişmiş
olan
altyapısının
gereksinimlerine uygun bir eğitim sistemini
oluşturamamıştır. Bir yandan kalkınma modeli
olarak sanayileşmenin seçildiği belirtilirken, bu
sanayiinin gereksinim duyacağı nitelikli işgücü
eğitim politikası çizilmemiş ve işsizliğin aşırı yüksek
olduğu bir toplumda nitelikli işgücü sıkıntısı giderek
artmıştır.
Eğitim politikasına koşut olarak bilim ve teknoloji
konusunda Türkiye örgütlenememenin getirdiği
sıkıntıları çekmektedir.
Teknoloji üretimi ve özümsenmesine yönelik
çalışmalar içinde önemli bir yer alan AraştırmaGeliştirme çalışmaları 1978 yılı içinde gelişme
hedefleri
ile
bütünleşmiş
bir
görünüm
göstermemiştir. Araştırma - Geliştirme çalışmaları
yapan kuruluşlarla sanayi arasındaki kopukluk, yurt
içinde üretilebilecek teknolojilerin bile yurt dışından
satın alınmasına yol açmakta ve dışa bağımlılığın
sürdürülmesine neden olmaktadır. Yurt dışında
“know-how” ve benzeri yollarla aktarılan
teknolojiler konusunda belirtilmesi gereken bir
başka nokta da bu teknolojinin özümsenmesi ve
yurt içinde yaygınlaştırılması konusudur. Ne yazık ki
yurt içinde birikmiş teknoloji, yaygınlaşmamama ve
aynı türden bilgilere birçok kez para ödenmektedir.
Bu konuda, 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ nda
yurt içinde birikmiş bilgilerin toplandığı bir «Bilgi
Bankaları Sistemi» önerilmiştir. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta Türkiye’ de şimdiye değin
eşgüdüm sağlamak üzere kurulan kuruluşların
giderek bağımsız bir Örgüt durumuna geldiğidir.
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Daha sonra bu örgütü de eş güdecek bir başka
kuruluş aranmaktadır. Bunun en somut örneği
TBTAK’ dır. Kuruluşunda güdülen Türkiye’ deki
bilimsel çalışmaları düzenleme amacı giderek göz
ardı edilmiş ve TBTAK kendi başına, pek de verimli
çalışmayan bir kurum durumuna gelmiştir.
Türkiye’ de yıllardır çimento, kağıt, gübre fabrikası
gibi tesisler kurulmasına karşın bu konulardaki proje
hizmetleri hala yurt dışı firmalarca yapılmaktadır.
Bu sorunlara bir çözüm olarak önerilen ve 2. BYKP’
dan başlayarak çeşitli kereler programda yer alan
«Devlet Proje Ofisi» benzeri bir kuruma 4. BYKP
1979 programında da yer verilmiştir. Adı «Kamu
Mühendislik Kurumu» olan bu örgüt MKEK,
TDÇİ, T. Çimento San., T. Şeker Fab. Azot Sanayii
ve ETİBANK’ ın ortak olacağı bir kamu kuruluşu
niteliğinde olacaktır.
Yukarıda sözü edilen ve benzeri diğer yatırımcı
kamu kuruluşları genel olarak şimdiye değin kendi
proje birimlerine gereken önemi vermemişler ve
mühendislik tasarım hizmet gereksinimlerini yurt
dışından karşılamışlardır. Kuşkusuz, bu hizmetler
geliştirilmeyince bu işlerin değişik beceriler
gerektiren çeşitli aşamalarında çalışacak yeterli
eleman yetiştirilmemiş, var olanlar da adeta özel
sektöre itilmişlerdir.
Bu bölümde son olarak Metalurji Sektörü’ nde
Gelecek Dönem için Öngörülen Çalışmalar’ başlığı
altında kuruluşlar bazında çok kapsamlı yapılacaklar
ve öngörülere ilişkin açıklamalar yer almıştır.
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Çalışma Raporu’ nun 3. Bölümü, ‘ODA ÇALIŞMALARI’ başlığını taşımaktadır ve bu bölümde bu
dönem Oda Çalışmaları anlatılmıştır. Bu kısımda yer alan bazı bilgiler şunlardır:
Geçen dönemlerde olduğu gibi, odamız bu
dönemde de üyelerin güncel soruları, ekonomik ve
demokratik haklar çerçevesinde TMMOB ile birlikte
ortak çalışmalar yürüttü.

VARDİYA RAPORU
Dönem başında, özellikle İSDEMİR’ de çalışan
üyelerimizin vardiya sorunlarına ilişkin görüş ve
önerilerimizi dile getiren «TMMOB Vardiya Raporu»
hazırlanarak başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere
ilgili kuruluşlara iletildi.

PLAN ÇALIŞMALARI
BYKP hazırlık çalışmalarına çeşitli özel ihtisas
komisyonları içinde etkin olarak katılan Odamız,
hazırlanan plan taslağı üzerinde sürdürülen
tartışmalara da katıldı.

TEMSİLCİLİKLERLE İLİŞKİLER
Bu bölümde SEYDİŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ, ERDEMİR
TEMSİLCİLİĞİ, İSDEMİR TEMSİLCİLİĞİ, KARABÜK
TEMSİLCİLİĞİ, KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ, İSTANBUL
TEMSİLCİLİĞİ ve SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ ile ilgili
bilgiler verilmiştir.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI
DEMİR - ÇELİK KOMİSYONU
IV. Plan çalışmalarını ve yeni yatırımları yakından
izlemek, çalışmakta olan kuruluşlar ve çeşitli
uygulamalarla ilgili olarak kamuoyuna ve üyelere
bilgi vermek, dış alım ve satım, özel kesim
haddehane ve ark ocakları konularını incelemek ve
geniş kapsamlı bir Demir - Çelik Raporu hazırlamak
üzere gerekli kadro oluşturularak, komisyona
işlerlik kazandırılmıştır.

TSE’ NE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Türk
Standartları
Enstitüsü’ndeki
yapısal
aksaklıkların giderilmesi ve yasal bir genel kurul ile
yönetimin demokratik bir yapıya kavuşturulması
yönündeki çalışmalar TMMOB ve Odalarla birlikte
sürdürüldü.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu’
nun çalışmalarına sürekli katılarak, 19-21 Ekim
tarihlerinde Türk Tabipler Birliği tarafından İstanbul’
da düzenlenen «1. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi» ne
sunulan bildirinin hazırlanmasına katkı konuldu.
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İlk olarak, İsdemir’ de çalışan üyelerimizden
alınan bilgileri de değerlendirerek, Oda ve
TMMOB düzeyinde çalışmalar yapılmış ve 17. Sayı
METALURJİ Dergisi’ nde de yayınlanan «TMMOB
İsdemir Dosyası» hazırlanmıştır. Raporda «Genel
olarak Demir Çelik Sanayii’ nin, özel olarak da
İsdemir İşletmelerinin ülkemiz açısından taşıdığı
öneme değinilmiş; içinde yaşadığımız düzenin
sonucu olan ve İsdemir’ in kuruluş ve üretim
aşamalarında da gözlemlenen yapısal aksaklıklar
vurgulanmış ve MC Dönemlerinde İsdemir’i
faşistleştirme girişimleri açıklanmıştır.
9 Haziran 1978 tarihinde yapılan ve 18. Sayı
Metalurji Dergisi’ nde yer alan «Türkiye Demir
-Çelik Sanayiinde Teknoloji Sorunu» konulu
panelde özetle :

50. Yıl Andacı

78 09. DÖNEM

Demir-Çelik Sanayiinin bir yandan planlama, hammadde, işletme, pazarlama, istihdam ve teknoloji
sorunlarının yoğunlaştığı; diğer yandan da Demir-Çelik ürünlerine olan ve hızla artan istemi karşılamak üzere
demir-çelik kapasitesinin artırılması gereği» vurgulanmış; «Gerek teknoloji aktarımı ve teknolojik sorunların
çözümü doğrultusunda, gerekse planlama ve uygulamanın ülke yararlarına olması için demir-çelik sanayiinde
yeni bir örgüt yapısına gerek duyulduğu ve bunun için zaman geçirilmeksizin gerekli önlemlerin alınmasının
zorunlu olduğu» belirtilmiştir.
Madenlerin devletleştirilmesi ve demir-çelik dışalımının devlet eliyle yapılmasına ilişkin gelişmeler üzerine,
78/9 -10 sayılı bültende yer alan görüşler açıklanmıştır.
8 Aralık 1978 tarihinde Karabük’ te düzenlenen 2. Demir-Çelik Kongresinde yapılan “Demir - Çelik
Yatırımları” konulu panele katılınmıştır.
Geçtiğimiz dönemde demir-çelik sanayii üzerine Odamız çeşitli zamanlarda birçok kez görüşlerini belirtmiştir.
Ayrıca bu amaçla çok geniş kapsamlı bir «Demir Çelik Raporunun» hazırlıkları sürmektedir. Raporda demirçelik sanayiinin yapısı ve sorunlarının irdelenmesi, bunlara karşı kısa ve uzun dönemde çözüm önerileri
ve alınması gerekli önlemler konusunda görüşler geliştirilmesi öngörülmektedir. Politik seçenekleri de
belirleyecek olan raporun, bu alanda yayınlanmış görüş ve raporlardan çok daha geniş kapsamlı ve yön
gösterici bir rapor olacağı beklenmektedir.
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ALÜMİNYUM KOMİSYONU
Alüminyum sanayiine ilişkin çalışmalar Seydişehir Temsilciliğimiz ile koordineli bir biçimde sürdürüldü.
Geçen dönemlerde tasarlanan ancak, çeşitli nedenlerle gerçekleştirilme olanağı bulunamayan « I. Ulusal
Alüminyum Sanayii Kongresi» Odamız Seydişehir Temsilciliği’ nin ve TMMOB Seydişehir İşyeri Temsilciliği’
nin yürütücülüğünde 14-16 Aralık 1978 tarihlerinde Seydişehir Etibank Alüminyum Tesisleri’ nde yapıldı.
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EĞİTİM KOMİSYONU
Geçen dönemlerde TMMOB Eğitim Komisyonu
çalışmalarına koşut olarak çalışmalarını sürdüren
Odamız Eğitim Komisyonu, bu yıl içinde
çalışmalarını ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü
Öğrenci Temsilciliği ile ortaklaşa sürdürmüştür. Bu
çalışmalar sonucu, Dr. Turgay Ertürk tarafından
verilen «Metalurjinin Tarihsel Gelişimi ve Kapsamı»
ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Melih Töreli
tarafından verilen «Türkiye’ de Teknik Elemanların
Sorunları ve Metalurji Mühendislerinin Konumu»
konulu iki seminer gerçekleştirilmiştir.

YAYIN KOMİSYONU
TMMOB tarafından belirlenen ve Odamız 8. Genel
Kurulu tarafından da benimsenen Odaların genel
çalışma ilkesi «Üyelerin somut sorunlarından
hareketle, onların demokratik ve ekonomik
istemleri doğrultusunda verilen mücadelesiyle
bütünleştirmek» şeklinde özetlenmiştir.
Oda çalışmalarını tanıtmak, üyelerin ekonomik
demokratik istemlerini duyurmak ve ülkedeki
bağımsızlık
ve
demokrasi
mücadelesini
yaygınlaştırmak amacı ile «Metalurji Mühendisleri
Odası Bülteni» niteliksel bir değişim geçirerek
ve düzenli sürelerle yayınlanmaya başladı. Ayda
bir yayınlanan «Bülten» giderek üyelerimizle
ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir araç oldu.
Ancak, TMMOB’ nin almış olduğu ilke kararı
uyarınca «Birlik Haberleri» yeniden düzenli olarak
yayınlanmaya başlayınca, «Bültenin» işlevini büyük
ölçüde yükleneceğinden, doğal olarak «Bülten»
bugünkü kapsamı ve biçimi ile çıkmayacaktır.

çıkartılmıştır. Önümüzdeki dönemde «Bültene»
bağlı gelişmelere, parasal olanaklara ve üyelerimizin
ilgi ve katkılarına bağlı olarak derginin yayınlanma
süresi ve içeriği yeniden değerlendirilmelidir.
Yıl içinde Yayın Komisyonuna iki kitap basılması
önerisi gelmiştir. Bunlardan «1. Ulusal Alüminyum
Sanayii Bildiriler Kitabı» yayına hazır duruma
getirilince baskıya verilecektir, ikinci; kitap ise
«Uygulamalı Metalurji Termodinamiği» konulu bir
çeviridir. Kitap incelenerek görüş bildirilmesi için
üniversiteye gönderilmiştir.
Daha önceki dönemde yayınlanması için odamıza
verilen «Çelik El Kitabı» ise tüm olanakların
zorlanmasına karşın finansman sağlanamadığı için
basılamamıştır.
Ayrıca daha önceki dönemde yayınlanmış olan
“Alüminyum Raporunun” geçen dönemde ikinci
baskısı yapılmıştır.’
Çalışma Raporu’ nun son bölümünde ise ‘9.
Dönem Gelir ve Gider Cetveli’ verilmiştir. Buradaki
açıklamalara göre 12 Ocak 1979 tarihi itibariyle
Oda’ nın bu dönem 315 bin TL geliri, 280 bin
TL gideri olmuştur. Gelirlerin 243 bin TL’ si üye
ödentilerinden, 34 bin TL’ si teknik kongre, 3
bin TL’ si yayın ve geri kalanı da reklam ve faiz
gelirlerinden elde edilmiştir.
Karar Defterine bakıldığında, bu bir senelik dönem
boyunca 22 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı ve
47 karar alındığı görülmüştür.

Teknik yayın konusunda dönem içinde önemli
gelişmeler olmuştur. Yayın Kurulu, Üniversitenin
de desteğiyle yeniden oluşturulmuştur. Yeniden
oluşturulan Yayın Kurulu, «Metalurji» dergisinin
içeriğinin ve biçiminin geliştirilmesi konusunda
önemli atılımlar atmıştır. Bu dönemde planlanan
dört sayı dergi de, sürelerde aksama olmasına karşın
50. Yıl Andacı
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YURTTAN HAVADİSLER
ŞUBAT 1979-ŞUBAT 1980

25 Şubat 1979

Dünyada yaşanan petrol bunalımı Türkiye’ yi derinden etkiliyor. Akaryakıt karneye bağlandı,
kriz had safhada. Yunanistan’ dan mazot istedik, olumsuz yanıt verdiler.

3 Mart 1979

Piyasada ilaç sıkıntısı başladı.

7 Nisan 1979

İstanbul’ da, motorin olmadığı için arabalı vapur seferleri iptal edildi.

25 Nisan 1979

Sıkıyönetim, TBMM tarafından uzatıldı. Mecliste milletvekilleri arasında “Türk-Kürt”
tartışmaları yaşandı.
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14 Mayıs 1979

TÜSİAD (Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği) gazetelere ilan vererek, Ecevit Hükümeti’
nin çekilmesini istedi.

22 Mayıs 1979

Oto lastiği krizi büyüyor. Pirelli’ de grev var, Good-Year üretimini durdurdu, Lassa ise %30
kapasite ile çalışıyor.

10 Temmuz 1979

Gazeteci Abdi İpekçi’ nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca yakalandı.

31 Ağustos 1979

Şiddetli yağışların neden olduğu sellerden dolayı toplam 62 kişi öldü.

16 Ekim 1979

Başbakan Bülent Ecevit istifa etti.

18 Ekim 1979

Hükümet kurma görevi AP Lideri Demirel’ e verildi.

24 Ekim 1979

Sıkıyönetim 19 ilde 2 ay daha uzatıldı

12 Kasım 1979

AP Lideri Demirel, MHP ve MSP’ nin dışarıdan desteklediği azınlık hükümetini açıkladı.

15 Kasım 1979

İstanbul Haydarpaşa önlerinde bir Yunan şilebiyle çarpışan, İndependenta isimli dev Romen
tankeri infilak edip yanmaya başladı. Kazada 51 denizci öldü. Yangın söndürülemiyor. 96.000
ton ham petrolün denize döküldüğü tespit edildi.

28 Kasım 1979

Papa 2. John Paul Ankara’ ya geldi ve ilk kez ayak bastığı Müslüman bir ülkenin toprağını
öptü.

1 Aralık 1979

Başbakan Demirel tarafından, Başbakanlık Müsteşarlığı’ na Turgut Özal atandı.

3 Aralık 1979

67 İlin Valisi değiştirildi.

14 Aralık 1979

İstanbul Haydarpaşa Limanı önünde 29 günden beri yanan independenta isimli tanker fırtına
sayesinde söndü.

2 Ocak 1980

Komutanların Hükümete bir uyarı mektubu verdiği ileri sürüldü ancak mektubu kimse
sahiplenmedi.

5 Ocak 1980

Demirel, Ecevit’ in ‘AP-CHP işbirliği’ önerisini reddetti.

24 Ocak 1980

Ünlü ‘24 Ocak Kararları’ alındı. IMF’ nin isteklerini kabul ettik. Devalüasyon sonucu dolar 70
lira oldu. A’ dan Z’ ye her şeye zam geliyor.
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10. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
18 ŞUBAT 1979 – 16 ŞUBAT 1980
YÖNETİM KURULU
Melih Töreli

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdinç Talu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Muhlis Özdemir

Yazman Üye

Kemal Kolat

Sayman Üye

Esen Ercan Alp

Üye

Süleyman Ertekin

Üye

Mürtez Tulukoğlu

Üye

10.
DÖNEM

03.09.1979 - 02.10.1979
YÖNETİM KURULU
Melih Töreli

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdinç Talu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Muhlis Özdemir

Yazman Üye

Kemal Kolat

Sayman Üye

Esen Ercan Alp

Üye

Süleyman Ertekin

Üye

Osman Yıldırım

Üye

02.10.1979 - 03.12.1979
YÖNETİM KURULU
Melih Töreli

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdinç Talu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Muhlis Özdemir

Yazman Üye

Kemal Kolat

Sayman Üye

Esen Ercan Alp

Üye

Süleyman Ertekin

Üye

Can Yüzer

Üye
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03.12.1979 - 04.12.1980
YÖNETİM KURULU
Melih Töreli

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdinç Talu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Muhlis Özdemir

Yazman Üye

Kemal Kolat

Sayman Üye

Esen Ercan Alp

Üye

Can Yüzer

Üye

Ayşegül Keyman

Üye

04.02.1980 - 16.02.1980
YÖNETİM KURULU
Melih Töreli

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdinç Talu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Muhlis Özdemir

Yazman Üye

Kemal Kolat

Sayman Üye

Esen Ercan Alp

Üye

Ayşegül Keyman

Üye

A. Fahri Özdemir

Üye

DENETLEME KURULU
Cafer Temür
Celal Cıngı
Meral Özuslu

ONUR KURULU
Veli Aytekin

Hikmet Bilge

Ekrem Selçuk

Mehmet Şanlı

Süleyman Altun

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Töreli
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Oda’ nın, 9. Dönem Olağan Genel Kurulu 18 Şubat 1979 tarihinde Bayındır Sok No:10 Yenişehir
adresindeki Türk-İş Toplantı Salonu’ nda yapılmış ve 9. Dönem değerlendirilmesinin
ardından 10. Dönem Oda Organları bu Genel Kurul’ un sonunda yapılan seçimlerle
belirlenerek çalışmalarına başlamıştır.
10. Dönem Çalışma Raporu’ na bakıldığında, ilk
olarak gene 1. Bölüm’ de ‘Giriş’ başlığı altında
1979 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı,
2. Bölüm’ de ‘1979’ da Genel Ekonomik Yapı ve
Metalurji Sanayiindeki Gelişmeler’ başlığı altında
genel ekonomik durum ve metalurji sanayinin
kapsamlı bir analizinin yapıldığı görülmektedir. 3.
Bölümde Oda Çalışmaları ve son bölümde de Mali
durum verilmiştir.

İlk Bölüm olan Giriş’ te özetle şunlar
vurgulanmıştır.
‘1979 yılı ülkemizde ekonomik, toplumsal ve
siyasal bunalımın giderek derinleştiği, geniş emekçi
kesimler açısından koşulların daha da ağırlaştığı
bir dönem olmuştur. Bir yandan hayat pahalığı
ve enflasyon tüm emekçi kesimleri olduğu gibi
mühendis ve mimarları da yaşanılmaz koşullara
iterken diğer yandan da bu kesimlerin ekonomik
demokratik haklar savaşımına karşı faşist baskı
ve terör giderek yoğunlaştırılmaktadır. Böyle bir
dönemde, faşizme ve emperyalizme karşı tüm
demokrasi güçlerinin güç ve eylem birliğini yaşama
geçirmeleri kaçınılmaz bir görev ve zorunluluktur.
Bu görevi yaşamın her alanında başarıyla yerine
getirmekle demokrasi ve sosyalizm savaşımı er geç
zafere ulaşacaktır.
Ülkemizde ekonomik, toplumsal ve siyasal
bunalımın giderek derinleştiği, geniş emekçi
kesimler açısından koşulların giderek ağırlaştığı
bir dönemde yeni bir genel kurula hazırlanıyoruz.
Mevcut bunalıma sistem içinde bir çözüm
getiremeyen tekelci sermayenin iktidarları bir
yandan emekçi halk üzerindeki ekonomik baskıları
yoğunlaştırırken, bir yandan da tüm demokratik
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

hak ve özgürlüklere karşı toplu bir saldırıya
yöneliyorlar.
Geçtiğimiz yıla baktığımızda, genel politikanın
gene işçi ve emekçilerin aleyhine işlediğini
görüyoruz. IMF, Dünya Bankası vb. finansman
kuruluşlarının dayattıkları istemlerin ardı arkası
kesilmedi. Yıllık borç taksitleri ve faizleri yaklaşık 2
milyar doları bulan Türkiye’ ye 50 milyon dolar kredi
vermek için dayatılan koşulların başında «yeniden
devalüasyon yapılması, yatırımların kısıtlanması,
kalkınma planının değiştirilmesi ve kalkınma hızının
düşürülmesi, ücretlerin dondurulması» geliyordu.
Gene her hafta yabancı finansman kuruluşlarının
üçüncü, dördüncü dereceden temsilcileri Ankara’
ya gelip Bakanlarla, diğer yetkililerle görüştü,
verdikleri direktifler doğrultusunda alınan önlemleri
denetlediler. Fiyat artışları bir yıl içinde % 75’ i
buldu.
Bu arada, NATO ve ABD’ nin bölgedeki askeri
çıkarları uğruna, ulusal bağımsızlığımız bir kez
daha pazarlık konusu yapıldı. Bugün Orta Doğu
ülkelerine saldırmak için emperyalizm, Türkiye’ yi
de içine alan yeni komplolar hazırlamaya çalışıyor.
ABD’ nin en yetkili ağızları «Orta Doğuda’ ki yeni
güçler dengesi içinde, batının çıkarları açısından
Türkiye’ ye önemli görevler düştüğünü» belirtiyorlar
ve ekliyorlar: «ABD, İran’ da düştüğü hataya
Türkiye’ de düşmeyecektir (!)» Emperyalizmin
planları Türkiye’ yi tam bir kıskacın içine almayı
hedeflemektedir.
1979’ un bir özelliği de emperyalizmin desteğinde
gelişen faşist hareketin, faşist cinayetlerin ve kitle
katliamlarının ardındaki siyasal odağın tüm çıplaklığı
ile ortaya çıkmasıydı. Yakalanan faşist katillerin
50. Yıl Andacı
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hepsinin aynı partinin ya da yan örgütlerinin üyesi
olmaları, kullanılan silahların bu örgütlerden alınıp,
cinayet işlendikten sonra aynı örgütlere bırakılmaları,
cinayet direktiflerinin her defasında aynı örgüt
yöneticileri tarafından verilmesi, faşist parti ve
yan örgütlerinin maskesini iyice düşürdü. Tüm
halk kesimlerine yönelen faşist saldırı ve cinayetler
önlenmezken, gün ışığına çıkmış faşist odaklardan
hesap sorulmazken, tersine ilerici güçler üzerindeki
baskılar yoğunlaştırıldı. Birçok demokratik örgüt
kapatıldı, örgütlenme özgürlüğünün önüne yeni
engeller çıkarıldı. Sıkıyönetim de yetersiz bulundu,
özgürlükleri tümüyle ortadan kaldıracak baskı
yasaları gündeme getirildi
Böylesine bir yapı içinde girilen 14 Ekim seçimleri
yeni bir Milliyetçi Cephe (MC) Hükümetinin
kuruluşunu gündeme getirdi, iç ve dış gericiliğin
desteğinde kurulan 3. MC, nedeni ekonomik
olan bir yapısal bunalımdan kurtulmanın yeni
yöntemlerini arıyor. Bunun yükünü işçi ve emekçi
kitlelere yüklemek istiyor. Emperyalizme bağımlılığı
sürdürmek uğruna NATO, IMF, AET gibi uluslararası
militarist, mali ve ekonomik kuruluşlarla bağımlılık
pekiştiriliyor. Tekelci sermayenin siyasal iktidarı,
hükümet programını, bu çevrelerin direktifleri
doğrultusunda hazırlamıştır. Bugün sürgün
ve kıyım akıl almaz bir hızla sürdürülmektedir.
Devlet kadroları faşist güçlerce işgal edilmektedir.
Ekonomik baskılar ağırlaşırken, can güvenliği
giderek ortadan kalkarken, tüm demokratik haklar
açıkça baskı ve tehdit altına girerken, demokrasi
güçlerinin güç ve eylem birliğini oluşturmak
yaşamsal önemi olan bir görevdir. Demokrasiyi
yaşatmak, demokratik hak ve özgürlüklere sahip
çıkmak, faşizmi durdurmak ve geriletmek ancak
kitlelerin yığınsal savaşımı ile olanaklıdır.
TMMOB ve Odaları tüm demokrasi güçleri ile kalıcı
bir güç ve eylem birliğini oluşturmak yönünde,
bugüne değin olduğu gibi üzerlerine düşen
sorumluluğun bilincindedirler. Önümüzde canlı bir
19 Eylül deneyi durmaktadır. Mühendis ve mimar
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kitlesinin büyük çoğunluğunun hak ve istemleri
doğrultusunda gündeme getirdiği bu ortak eylem,
tüm demokrasi güçleri ile dayanışma içinde
başarıya ulaştı.
Bölüm 2’ de yer alan, ‘1979’ da Genel Ekonomik
Yapı ve Metalurji Sanayiinde Gelişmeler’ başlığı
altında ise özetle şunlar yazılmıştır:
‘Kalkınma hızı, 1979 yılında, nüfus artış hızı olan
% 2.5’ in altına düştü. Böylece net kalkınma hızı
ilk kez sıfırın altına düştü.
Resmi verilere göre % 75 ile rekor düzeye ulaşan
enflasyon oranı ve hayat pahalılığı karşısında
gerçek işçi ve emekçi ücretleri sürekli geriledi.
Sanayi üzerinde her türlü denetim kamu kesiminden
tümüyle alınarak özel kesime devredildi, yabancı
sermayeye tanınan olanaklar daha da genişletildi.
Sanayiinin yapısından kaynaklanan sorunlar tüm
sanayi dallarını etkilerken kuruluşların üretim ve
kapasite kullanımları düştü, yatırımlar özellikle
kamu kesiminde büyük ölçüde düşerek birçok
alanda durma noktasına geldi.

1979’ DA GENEL EKONOMİK DURUM
1979 yılında ekonomide izlenen gelişmeleri
özetlemek için şu göstergeleri sıralayabiliriz:
1977 yılında % 4,0, 1978 yılında % 3,3 olan
kalkınma hızı, henüz kesin rakam açıklanmamakla
beraber 1979 yılında, nüfus artış hızı olan % 2,5’
in altına düştü. Böylece ilk kez, net kalkınma hızı
sıfırın altına düştü.
Resmi verilere göre 1979’ da enflasyon oranı % 75
ile rekor bir düzeye ulaştı.
Bu bölümde daha sonra ‘Sorunlar Nereden
Kaynaklanıyor?’ ve ‘Enflasyonun Yükünü Kimler
Çekiyor?’ başlıkları altında bu soruların çok detaylı
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analizlerinin yapıldığı görülmektedir. Bu analizler
yapılırken, yurtiçi ve yurtdışından pek çok rapora
atıfta bulunulduğu gözlenmiştir.
Örneğin, çalışmanın
yazılmıştır:

bir

bölümünde

şunlar

‘Dünya Bankası’ nın Türkiye ile ilgili olarak
hazırlamış olduğu «Bunalımdan Büyümeye» (From
Crisis to Growth) adını taşıyan ve 3. MC tarafından
kamuoyundan saklanan raporda, «Nüfus, İstihdam ve
Ücretler» başlığını taşıyan bölümde şu görüşlere yer
veriliyor:
1971 -1972 yıllarında işçilerin almış oldukları gerçek
ücretlerde olağanüstü bir düşme ortaya çıktığı göze
çarpıyor. Bu dönemde, Türkiye askeri bir yönetim
altındaydı... Askeri yönetimin sonunda işçilerin
temel öncelik olarak gördükleri husus, gerçek
ücretleri yeniden eski düzeye yükseltebilmekti.
Dolayısıyla, işçi ücretlerinde 1973 yılından bu yana
ortaya çıkan artışlar, büyük ölçüde 1971 -1972
dönemlerindeki
düşüşlerin
karşılanmasından
ibarettir.
Aynı Raporda 1970-1976 yılları arasında işçi
ücretlerindeki gerçek artışın yüzde 16 dolayında
olduğu, böyle bir artışın ise yılda yaklaşık olarak
yüzde 2,5’ lik bir artış anlamına geldiği ileri
sürülüyor. Bununla beraber, yine aynı dönemde,
Dünya Bankası’ nın verdiği bilgilere göre, Türkiye’
de kişi başına milli gelir yüzde 34 kadar arttığına
göre, işçi ücretlerindeki artışlar kişi başına milli gelir
artışının gerisinde kalmış oluyor.
Dünya Bankası raporunda yer alan bilgilere göre,
1970-1976 döneminde Türkiye’ de kişi başına
üretim artışı yüzde 35 ve işçi başına üretim artışı ise
yüzde 42’ dir. Diğer bir deyişle, işçi ücretlerindeki
artışlar, aynı zamanda, kendilerinin yaratmış
oldukları üretim artışının da çok gerisindedir.
Öte yandan, yine aynı dönemde, tarım dışı kesimde
çalışan işçilerin üretkenliği ise ortalama yüzde 28
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kadar artmıştır.’
Daha sonra, ‘1979’ da Metalurji Sanayii’ başlığı
altında sektörün kapsamlı bir değerlendirmesi
yapılmıştır.
Bu kapsamda sektörün genel bir değerlendirmesi
ardından, Demir-Çelik Sanayii’ nin detaylı bir
analizi yapılmıştır. Bu değerlendirmenin bir yerinde
şu çizelge yer almıştır:
Öte yandan, yine aynı dönemde, tarım dışı kesimde
çalışan işçilerin üretkenliği ise ortalama yüzde 28
kadar artmıştır.
Daha sonra, ‘1979’da Metalürji Sanayii’ başlığı
altında sektörün kapsamlı bir değerlendirmesi
yapılmıştır.
Bu kapsamda sektörün genel bir değerlendirmesi
ardından, Demir-Çelik Sanayii’nin detaylı bir analizi
yapılmıştır. Bu değerlendirmenin bir yerinde şu
çizelge yer almıştır:
Demir-Çelik sektörü değerlendirmesinde
açıklamalara da yer verilmiştir:

şu

‘Üretim yetersizliğinin yanı sıra yatırım politikalarının
da yanlışlığı demir-çelik sanayiinin geleceği için
derin kuşkular yaratmaktadır. 1979 yılında büyük
kamu yatırımları durdurulmuş, gelişme bu yolla
engellenmiştir. Buna karşılık ülke çıkarlarına son
derece ters özel kesim yatırımları ise alabildiğine
teşvik edilmiştir. Bir yandan yerli mühendislik
gücünün ulaştığı boyutlar gözardı edilerek,
danışman firmalar aracılığı ile uluslararası tekellerin
yatırımları denetlemelerine göz yumulmuş, diğer
yandan da dışa bağımlı olmanın da ötesinde gerekli
hurdayı yurt içinden ve dışından hiçbir şekilde
karşılama olanağı olmayan ark ocaklı küçük çelik
kuruluşlarına geniş yatırım olanakları tanınmıştır.
Tüm bunların sonucu olarak, İsdemir ve İsdemir gibi
büyük kamu yatırımları bilinçli olarak geciktirilmiş,
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hatta bunların özel kesime ucuz girdi sağlayacak projeler durumuna getirilmesi için yoğun çabalara
girişilmiştir.
Demir-çelik sanayiinin sorunları da yapısal sorunlardan kaynaklandığı için çözüm de gene yapısal değişliklere
bağlıdır.

Daha sonra ‘Demirdışı Metaller Sanayii’ başlığı altında gene kapsamlı bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu
sektörlerle ilgili Çalışma Raporlarında yer alan bazı açıklamalar şunlardır:
‘Demirdışı metaller sanayiinin 1979 yılı durumuna ışık tutması açısından belli başlı kamu tesislerindeki üretim
gelişmeleri Çizelge 3’ de verilmiştir. Dışalım kanallarının tıkalı olması nedeniyle gerekli yan ürün dışalımı da
yapılamayınca, işlenmemiş alüminyum, blister bakır, külçe kurşun ve kalay sunusunda büyük bir düşme oldu.
Bunun sonucu 1979’da üretim gerilemesi metal ürünlerde, yan-ürünlere oranla daha yüksek oldu.
Demir dışı metaller sanayiinde en çarpıcı gerileme bakırda görüldü. 60 bin ton/yıl blister bakır üretim
kapasitesine sahip olan ülkemizde, blister bakır üretimi 1977 yılında 32 bin ton, 1978 yılında 26 bin ton
düzeyinde gerçekleşmişti. 1979 yılında ise bu üretimin 22 bin ton düzeyinde gerçekleştiği sanılmaktadır.
Bu %37 oranında bir kapasite kullanım oranı demektir. Oysa ülkemizde 1966 yılında, henüz 40 bin ton/yıl
kapasiteli K.B.İ tesisi kurulmamışken, yalnız Etibank 26 bin ton bakır üretebiliyordu.
Bakıra olan yurtiçi talep 50 bin ton/yıl dolayındadır. Blister bakır üretiminin yetersizliği yanında, gerekli ithalat
da yapılamayınca, bakır kullanan sanayi dallarında önemli bir darboğaz ortaya çıkmıştır. Bunların başında
kuşkusuz elektrolitik tel kullanan iletken ve kablo sanayii gelmektedir. 1977’ de 20.700 ton, 1978’ de
16.000 ton dolayında olan elektrolitik bakır tel üretimi 1979’ un ilk 9 ayında 8.000 ton düzeyinde kalmıştır.
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Bakır üretiminde başlıca sorun bakır cevheri yetersizliğidir. Gerek Murgul’ da gerek Ergani’ de mevcut
rezervlerde bakır tenörü giderek düşmüştür. Aynı miktarda bakır elde etmek için her yıl daha fazla cevher
çıkarmak ve cevher zenginleştirme tesislerinin kapasitesini artırmak gerekmektedir.
1979’ un alüminyum sanayii açısından da başarılı geçtiği söylenemez. Seydişehir’ de kurulu Türkiye’ nin tek
alüminyum üretim tesisi 1977’ den bu yana enerji yetersizliği gerekçesi ile yarı kapasitede çalıştırılmaktadır.
Ekonomiye katkısı son derece sınırlı olan tüketim malları üreten birçok tesise enerji bulunabilirken, Seydişehir
Alüminyum Tesisleri’ ne enerji sağlanamaması gene ülkemizdeki sanayileşme politikası ve bu yöndeki
tercihlerle ilgilidir. Yılda en az 70 bin ton ham alüminyum gereksinmesi olan ülkemizde ancak 30 bin ton
dolayında alüminyum üretilmekte ve bir o kadar alüminyum üretim kapasitesi bugün atıl tutulmaktadır.
Son iki yılda alüminyum yan ürünleri dışalımının da ihtiyacın çok gerisinde kalması sonucu, 1977 yılında 82 bin
ton düzeyinde olan alüminyum ürünler toplam yurtiçi üretimi, 1978 yılında 50 bin ton ve 1979 yılında 42 bin ton
düzeyine düşmüştür. Bu nedenle, alüminyum ürünlere olan toplam yurtiçi istem karşılanamamıştır.
Öte yandan, çeşitli alüminyum ürünler üreten tesislerin toplam kapasitesi bugün 135 bin ton/yıl düzeyine
ulaşmıştır. Alüminyum yarı ürünler arzından ortaya çıkan kıtlık, zaten gereksinimin çok üzerinde oluşmuş
bulunan alüminyum işleme kapasitesinden yararlanma oranının son iki yılda giderek düşmesine neden
olmuştur. 1979 yılının ilk 6 ayında bu tesislerin ortalama kapasite kullanım oranı % 24,6 olmuştur.’
Çalışma Raporu’ nun 3. Bölümünde yer alan ‘ODA ÇALIŞMALARI’ bölümünde ise özetle şu açıklamalar yer
almıştır:
‘Metalurji Mühendisleri Odası, 1979 yılında da geçen Genel Kurulda belirlenen Çalışma İlkeleri ve Çalışma
Programı doğrultusunda, güncel olaylara ve üyelerinin sorunlarına ilişkin görüş, öneri ve çalışmalarını, yurt ve
meslek sorunlarından kaynaklanan savaşımını, yayın organları ve diğer kitle haberleşme araçları ile üyelerine
ve kamuoyuna aktarmıştır.
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TMMOB VE DİĞER ODALARLA İLİŞKİLER
Geçen dönemlerde olduğu gibi, Odamız bu
dönemde de üyelerin güncel sorunları, ekonomik
ve demokratik hakları çerçevesinde TMMOB ile
birlikte ortak çalışmalar yürüttü. Ayrıca uzmanlık
alanlarına giren konularda da gerek TMMOB ile
gerekse ilgili Odalarla sürdürülen ortak çalışmalara
etkin olarak katıldı. Bu çalışmalar arasında 19 Eylül
eyleminin özel bir yeri ve anlamı vardır. Odamız, 19
Eylül 1979’ da on binlerce mühendis ve mimarın
faşist saldırılara karşı ve grevli-toplu sözleşmeli
sendikal haklarını elde etme yolunda üst örgütümüz
TMMOB’ nin öncülüğünde gerçekleştirdiği bir
günlük iş bırakma eylemine gerek eylem öncesi,
gerekse eylem sırasında etkin bir biçimde katıldı.
Yönetim Kurulu üyelerimiz de, 19 Eylül’ den önce
yapılan, üyelerimizin yoğun olarak bulunduğu,
İsdemir, Seydişehir, Karabük ve Kırıkkale il ve işyeri
toplantılarına, TMMOB ve diğer Oda yöneticileri
ile birlikte katıldılar ve sorumluluk aldılar. 19 Eylül
günü de işyerlerinde eylemin başarıyla hayata
geçmesi için yoğun çaba harcandı.
Odamız bu çalışma döneminde, demir-çelik ve
Seydişehir Alüminyum konularında TMMOB
görüşü hazırlama çalışmasını yüklenmiş ve
sonuçlandırmıştır. Bu çalışmalardan demir çelik
açıklaması, 79/2 sayılı Nisan -1979 Metalurji
Bülteninde, Seydişehir Dosyası ise 23. sayı Metalurji
Dergisinde yayınlanmıştır.
Odamız tarafından düzenlenen ve TMMOB
İsdemir İşyeri Temsilciliği ile Metalurji Mühendisleri
İskenderun Temsilciliği’ nin yürüttüğü «İskenderun
Demir-Çelik Sempozyumu» diğer Odaların da
katılımı ile 7-9 Haziran 1979’ da İskenderun’ da
yapılmıştır.
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TEMSİLCİLİKLERLE İLİŞKİLER
Daha önceki dönemlerde, temsilciliklerle sağlanan
sağlıklı ve kalıcı ilişkilerin bu dönemde de
sürdürülmesine çalışılmıştır. Bu dönemde yenilenen
Seydişehir, Karabük ve Kırıkkale Temsilcilik
seçimlerine, Yönetim Kurulu adına Oda Yönetim
Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve bazı Yönetim
Kurulu üyeleri katılmıştır. Seçim toplantılarında
işyerlerinde çalışan üyelerin çeşitli sorunları ve
çözüm yolları tartışılmıştır.
Ayrıca, İsdemir’ de çalışan üyelerimizin büyük bir
bölümünün de katılımı ile düzenlenen «İskenderun
Demir-Çelik Sempozyumu», daha önce Karabük ve
Seydişehir’ de gerçekleştirilen çalışmaların yeni ve
başarılı bir örneği olmuştur.

KİTLE HABERLEŞME ORGANLARI İLE
İLİŞKİLER
Odamızın kamu oyunu bilgilendirme ve belirli
alanlarda bilinçlendirme anlamında ortaya koyduğu
çalışmaların etkinlik kazanmasında basınla kurulan
sağlıklı ilişkilerin önemli katkısı olmuştur. Özellikle
3. Ulusal Metalurji Kongresi öncesinde, ülkemizde
metalurji sanayiinin bugünkü yapısı ve sorunları
üzerine Odamızca hazırlanan değerlendirmelerin
basında geniş bir biçimde yer alması bu yönde
atılan adımlardan biridir.
Gene geçtiğimiz dönemde, biri genel olarak
metalurji sanayiine, diğeri alüminyum sanayiine
ilişkin Odamızca hazırlanan iki demece TRT Türkiye’
nin Sesi Radyosu’ nda yer verildi.
Ayrıca TRT Televizyonu için hazırlanan, meslek
alanımızla ilgili her program öncesinde,
Odamıza başvurularak görüş ve öneri istenmesi
de vurgulamaya değer bir gelişmedir. Verilen
görüş ve önerilere bu programlarda yeterince
yer verilmemekle beraber, bu tür programların
hazırlanmasında Metalurji Mühendisleri Odasına
da başvurulmasının bir gelenek haline gelmesi,
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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Odamızın kendi alanında kuramsallaşmasının bir
ifadesidir.

KONGRE... SEMPOZYUM... PANEL...
Odamız, bu dönem «İskenderun Demir-Çelik
Sempozyumu» ile «3. Ulusal Metalurji Kongresi»’ni
düzenlemiş, Maden Mühendisleri Odası’ nca
düzenlenen «Bakır Paneli»’ ne TMMOB adına
katılmıştır. Ayrıca Jeoloji Mühendisleri Odası
tarafından bu dönem içinde yapılacak olan Demir
Paneli’ ne de katılacaktır.
Odamızın, İskenderun Temsilciliğimiz ve TMMOB
İsdemir İşyeri Temsilciliğinin ortaklaşa çalışmaları ile
07-09 Haziran 1970’ da yapılan “İskenderun DemirÇelik Sempozyumunda” demir-çelik sanayiinde
hammadde ve temel girdi sorunları, işletmelerdeki
eğitim, organizasyon ve çevre sorunları, işçi sağlığı
ve iş güvenliği konuları irdelenmiştir. Türkiye’ nin
demir-çelik sanayii ve yatırım planlamalarının da
incelendiği bu sempozyumda, ayrıca “Demir-Çelik
Sanayii içinde İsdemir yatırımlarının irdelenmesi”
konulu bir açık oturum da yapılmıştır.
Odamızın, O.D.T.Ü., İ.T.Ü., araştırma kurumları
ve metalurji sanayiindeki belli başlı kamu
kuruluşlarının ortak çalışmaları ile gerçekleştirilen
«3. Ulusal Metalurji Kongresi», 05-07 Aralık 1979
tarihlerinde Ankara’ da yapılmıştır.
Düzenleme çalışmaları sırasında, ilgili kuruluşlar
arasında sağlanan sürekli ve sağlıklı işbirliği bir
yandan kongrenin nicel ve nitel olarak daha ileri
boyutlara ulaşmasını sağlarken bir yandan da
eğitim ve araştırma kurumları ile sanayi arasındaki
kopukluktan, giderilmesi yolunda bir adım
oluşturmuştur.
Açık oturumlar aracılığı ile gündeme getirilen
«malzeme mühendisliğinin önemi ve sanayi
içindeki yeri» ve “üniversite ve araştırma kurumları
ile sanayi arasındaki, şimdiye dek tek yönlü ve
dar açılı değerlendirmeler sonucu ihmal edilen ve
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geciktirilen teknik işbirliğinin geliştirilmesi” konuları
ile bu alandaki boşluk bir ölçüde giderilmiştir.
Bunların dışında, Samsun’ da düzenlenen “Bakır
Paneline” TMMOB adına katılan Oda Yönetim
Kurulu üyemiz şu görüşleri savunmuştur:
Sorunların temel çözümü, “Tüm yeraltı kaynakları
halkındır” ilkesinin yaşama geçirilebileceği,
emperyalist kapitalist ilişkiler ağı dışına çıkmakla
olanaklıdır. Ancak, bu sürece ulaşılıncaya dek;
• Etibank, KBİ, arıtıcı kuruluş üçlemi ortadan
kaldırılarak, bunlar kamu bünyesinde yeniden
örgütlenmelidir.
• KİT’ lerde özerk ve demokratik bir yapı
kurulmalıdır.
• Teknoloji seçiminden, işletmelerin kurulmasına
dek tüm aşamalarda yerli teknik gücün yaptırımcı
denetimi sağlanmalıdır.
• Üretim hedefleri gerçek ülke gereksinimlerine
göre belirlenmelidir.
• Kamu kesiminde çalışan teknik elemanların grevlitoplu sözleşmeli sendikal hakları tanınmalıdır.
Ayrıca demir-çelik sanayiinin yapısı ve sorunlarının
tartışılacağı Demir Paneli’ ne de Odamız adına
Yönetim Kurulu üyemiz katılacaktır.

YAYIN
Odamız, bu çalışma döneminde de, çalışma
programında belirlenen genel ilkeler doğrultusunda
yayın çalışmalarını sürdürmüştür. Çeşitli aksamalara
karşın süreli yayınlarımız Metalurji Bülteni ile
Metalurji Dergisi bu dönemde de çıkarılmıştır.
Ayrıca “1. Ulusal Alüminyum Sanayii Kongresi
Bildiriler Kitabı” ile “3. Ulusal Metalurji Kongresi
Bildiriler Kitabı” basılmıştır.
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Bu yıl yayın çalışmalarının aksamasından en önemli
neden kağıt ve maliyet sorunlarının dayanılmaz
boyutlara ulaşmasıdır. Bilindiği gibi yüksek tirajlı
gazete ve dergilerin bile karşı karşıya bulundukları
kağıt sorunu Oda yayınlarını da olumsuz yönde
etkilemektedir. Bir anlamda “dolaylı sansür”
uygulaması olan bu sorunun yanı sıra dizgi, baskı,
klişe, vb. maliyetlerin de hızla artması ve bir yıl
içinde iki-üç katına çıkması da yayın çalışmalarını
engellemektedir. Bunlara bir de yeterince reklam
sağlanamaması eklenince yayınlarda önemli
aksamalar doğmaktadır.
Tüm bunlara karşın, bazı aksamalar dışında Metalurji
Bülteni her ay yayınlanmıştır. Üyelerimizle sürekli bir
iletişim sağlamanın en önemli aracı olan Bülten ile
üyelerimizin mesleki sorunları, ekonomik demokratik
hâk ve istemleri, güncel olaylar ve gelişmeler ile
bütünleştirilerek aktarılmıştır.
Metalurji Dergisinin ise 21-22. sayısı çıkarılmış, 23.
sayısı ise baskıya verilmiştir. Bu dönem çıkarılması
gereken 24. sayı ise gelecek döneme kalmıştır.
Ancak unutmamak gerekir ki geçen dönem sonu
çıkan iki derginin maliyetleri ise bu yılki bütçeden
karşılanmıştır.

Süreli yayınların yanı sıra iki «Bildiriler Kitabı»
basılmıştır. Daha önceki dönem Seydişehir’ de
yapılan “1. Ulusal Alüminyum Sanayii Kongresi”
ne sunulan bildiriler, geçen dönem bir kitap
halinde basılmıştır. “3. Ulusal Metalurji Kongresi”
ne sunulan bildiriler de kitap halinde yayınlanarak
kongre öncesinde üyelere ulaştırılmıştır.
Bunların dışında kalan birçok yayın yukarıda
açıklanan nedenlerle ele alınamamış, ele alınanlar
ise finansmanı sağlanamadığı için basılamamıştır.
Bu yayınların başında «İskenderun Demir-Çelik
Sempozyumu Bildiriler Kitabı» gelmektedir,
İsdemir yönetiminin kitabın içeriğine yönelik
istekleri ve finansman güçlükleri, kitabın bu dönem
içinde basılmasını engellemiştir.
Bu bölümde son olarak ‘Komisyon Çalışmaları’ ile
ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Çalışma Raporu’ nun 4. ve son bölümünde yer
alan Gelir-Gider Çizelgesine göre bu dönem Oda’
nın 890 bin TL. gelirine karşılık, 855 bin TL gideri
olmuştur.
Bu dönem Yönetim Kurulu’ nun 36 toplantı yaptığı
ve bu toplantılarda 73 karar aldığı görülmüştür.

‘‘

Yabancı danışman firmaların projeleri kasıtlı olarak çarpıtmalarının,
diledikleri gibi yönlendirmelerin yarattığı sorunlar ortadayken 4. DemirÇelik Tesisleri’ nin yapılabilirlik etüdünün bir başka A.B.D. tekeline (Kaiser
Engineers) hazırlattırılması son derece düşündürücüdür. Bütünüyle
yerli teknik elemanlar tarafından hazırlanmış bir demir-çelik ana planı
ve 4. Demir-Çelik tesisleri yapılabilirlik etüdü elde dururken, projenin
yürütücülüğünün gene çokuluslu tekellerin denetimine bırakmak,
ülkemizin dışa bağımlılığını daha da perçinleyecek bir davranıştır.

’’
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METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MELİH TÖRELİ’ NİN
3. METALURJİ KONGRESİ AÇIŞ KONUŞMASINDAN
Bu oturumda önce Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Melih Töreli’ nin ülke ve sektörün çok kapsamlı
bir değerlendirmesini yaptığı açış konuşması yer
almıştır. Melih Töreli konuşmasının son bölümünde
özellikle demir-çelik yatırımlarında etkili olan
yabancı müşavir firmalar sorununu anlatmıştır. Bu
konu ile ilgili kongre açılış konuşmasında şunları
söylemiştir:
“...Geçtiğimiz yıllarda, demir-çelik ürünlere
olan talebin kamu kuruluşlarınca yeterince
karşılanamaması sonucu, bir yandan demir-çelik
dışalımı hızla artmış, öte yandan genellikle dışalım
kaynaklı yarı ürünleri işlemek üzere kurulan geri
teknoloji, küçük ölçekli ve yüksek üretim maliyetli
haddehanelerin sayısı hızla artmıştır.
Öte yandan, yeni entegre demir-çelik tesislerinin,
kurulması ve mevcutların genişletilmesi yönünde
sürdürülen projelerin sürekli geciktirilmesi, bu
sektörde başka bir çarpık yapılanmayı getirmiş ve
artan çelik gereksiniminin hızla yaygınlaşan ark
ocağı tesisleri ile karşılanması yoluna .gidilmiştir.
Entegre demir-çelik tesislerine karşı bir seçenek
olarak ortaya çıkarılan bu küçük ölçekli tesislerin
ülkemiz açısından başlıca sakıncası yoğun elektrik
enerjisi gereksinmeleridir. Ayrıca, hurdaya dayalı
üretim yapan bu tesislerin gereksinimlerini
yurt içinden karşılamak olanaksızdır ve artan
miktarlarda hurda dışalımı gerekmektedir.
Bu sorunlar karşısında bugün mevcut toplam
kapasitelerinin çok altında bir düzeyde çalışan bu
tesislere yenilerinin eklenmesi için teşvik verilmesi
son derece yanlış ve sakıncalı bir uygulamadır.
Kamu demir-çelik işletmelerinin ürünlerinin düşük
fiyatlarla satışının sürdürülmesi, stokçuluğun,
karaborsanın ve spekülatif fiyat artışları nedeniyle
haksız kârların sürmesine neden olmaktadır.
Demir-çelik ürünlerin alımının devlet tarafından
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

yapılması ve yurtiçi dağıtımın yine merkezi biçimde
kamu tarafından düzenlenmesi ye yürütülmesine
ilişkin geçtiğimiz dönemde çıkarılan kararnameler
de, gerekli Örgütsel yapının oluşturulamaması ve
etkinliğin sağlanamaması sonucu beklenen yararı
sağlayamamıştır. Dağıtım mekanizmasının, diğer
metal ürünleri de kapsayacak biçimde, kamu eliyle
daha etkin bir örgütsel yapı ile sağlanması, işlerliğe
kavuşturulması artık kaçınılmaz bir zorunluluk
haline gelmiştir.
Kamu
kuruluşlarının
hammaddeden,
uç
ürünlerin üretim ve pazarlamasına kadar dikey
bir bütünleşmeyi amaçlayan yeni bir kurumsal
düzenleme içine girmeleri de, eldeki kıt
kaynakların daha verimli kullanımı açısından gene
bir zorunluluktur. Kamu kuruluşlarının yeraltı
kaynaklarımızın, ülke çıkarları doğrultusunda en
uygun biçimde değerlendirilmesini sağlayacak
böyle bir yapıya kavuşturulmaları, madencilik
alanında da yapısal değişmeleri zorlamaktadır.
Demir cevheri ve kömür yanında, başta kurşun
çinko, manyezit ve kromit olmak üzere diğer
hammadde kaynaklarının devlet eliyle işletilmesinin
sağlanması, bu alandaki gerçek potansiyelin ortaya
konması ve eldeki kaynakların daha verimli olarak
kullanılması açısından yararlı olacaktır. Madenlerin
devletçe işletilmesine ilişkin yasa uyarınca başlatılan
uygulamaların durdurulması, hatta geriye doğru
işletilmesine ilişkin girişimler, doğal kaynaklar
üzerindeki sömürünün sürdürülmesinden, eldeki
kıt kaynakların heba edilmesinden ve selektif
madencilik yoluyla eldeki rezervlerin tahrip
edilmesinden öte bir amaç taşımamaktadır.
Özellikle demir-çelik sanayiindeki yatırımlarda
belirgin olarak ortaya çıkan ve halen etkinliğini
sürdüren önemli bir soruna izninizle burada bir
kez daha değinmek istiyorum, Sözünü etmek
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istediğimiz sorun yabancı müşavir firmaların
bu alandaki etkinliğidir. Bu firmalar demir-çelik
sanayiinde yatırımlarla ilgili en önemli kararları
kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilmekte,
yatırımların, sürdürülmesinde önemli aksaklıkların
ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar.

seçiminin yanı sıra, yabancı danışman firma, projeler
hazırlandıktan sonra ünitelerin seçiminde de ülke
çıkarlarına ters kararları dayatabilmiş, önemli
bazı ünitelerin projeden çıkarılmasına ve bunun
sonucu olarak üretim programında bugün önemli
sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bu işleyişin ilk örneklerinden biri Ereğli Demir Çelik
Tesisleri’ dir. Yabancı firmaların ısrarıyla, kuruluş
kapasitesi başlangıçta çok küçük tutulmuş ve o
dönemin teknolojik gelişmelerinden yeterince
yararlanılamamıştır. Tesislerin ilk kuruluşunda,
ülke gereksinmesi ve buna bağlı olarak kapasite
konusunda ileriye yönelik bir perspektif
çizilmediğinden, her tevsiat çalışmasından sonra
tesisin üniteleri arasındaki kapasite uyumu biraz
daha bozulmuştur. Gündeme gelen 3. ve 4. tevsiatın
gerçekleştirilmesi için bugün tesisler çevresinde
elverişli alan da kalmamış ve dağların tıraşlanarak
denizin doldurulması gündeme gelmiştir. Bunun
da yatırım maliyetlerinde önemli bir artışa neden
olacağı açıktır. Bu çarpık gelişmenin ortaya
çıkmasında başlıca sorumluluk kuşkusuz, Ereğli’
nin projelerini hazırlayan UEC (United States Steel
Engineering and Consultants) firmasınındır.

Yabancı danışman firmaların projeleri kasıtlı olarak
çarpıtmalarının, diledikleri gibi yönlendirmelerin
yarattığı sorunlar ortadayken 4. Demir-Çelik Tesisleri’
nin yapılabilirlik etüdünün bir başka A.B.D. tekeline
(Kaiser Engineers) hazırlattırılması son derece
düşündürücüdür. Bütünüyle yerli teknik elemanlar
tarafından hazırlanmış bir demir-çelik ana planı
ve 4. Demir-Çelik tesisleri yapılabilirlik etüdü elde
dururken, projenin yürütücülüğünün gene çokuluslu
tekellerin denetimine bırakmak, ülkemizin dışa
bağımlılığını daha da perçinleyecek bir davranıştır.

Yer ve kapasite seçimi konusunda benzeri yanlış
yönlendirmeler İsdemir projesinde de yaşanmıştır.
İsdemir tesislerinin S.S.C.B. ile gerçekleştirilen
ekonomik ve teknik iş birliği anlaşması çerçevesinde
kurulmasına karşılık, tesislerin planlanması ve
yapımı sırasındaki tüm denetim gene UEC’ nin alt
kuruluşu olan bir İngiliz firmasına verilmiştir. Yabancı
müşâvir firma İsdemir’ in toplam kapasitesini
1,4 milyon ton/yıl olarak belirlemiş, daha sonra
kapasitenin başlangıçta 1,1 ve sonradan 2,2
milyon ton/yıl düzeyinde olması öngörülmüştür.
Daha 2,2 milyon ton/yıl kapasite için tevsiat
çalışmaları sürdürülürken, tesislerin 6 milyon ton/
yıl, kapasiteye yükseltilmesi gereksinmesi ortaya
çıkmıştır. Ancak bunun gerçekleştirilmesi, tesis
alanının düzenlenmesi açısından Ereğli’ dekine
benzer önemli sorunlar yaratmıştır. Yer ve kapasite
50. Yıl Andacı

Metalurji sanayiindeki gelişmelerin ve sorunların bir
bölümünü, Kongrenin başlangıcında bir kez daha
vurgulamaya çalışırken, amacımız bu sorunları
tartışmaya açmak ve çözüm yolları üzerinde hep
birlikte öneriler geliştirebilmektir. Bu sorunların
bilimsel ve teknik çözümlemelerin ötesinde
ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutları olduğu
açıktır. Sorunların çözümü yolundaki çabaların da
bütün bu alanları kapsayacağı bilinmektedir. 3.
Ulusal Metalurji Kongresi’ nin tüm bu alanlardaki
çabalara ışık tutacağı inancıyla hepinizi tekrar
saygıyla selamlarım.”
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YURTTAN HAVADİSLER
Şubat 1980 - Şubat 1981

29 Şubat 1980

Dövizli askerlik yasası kabul edildi.

22 Mart 1980

TBMM’ de Cumhurbaşkanlığı seçimi, aday bulunamadığı için yapılamadı.

2 Nisan 1980

Devalüasyon yapıldı. Dolar 75 lira oldu.

7 Nisan 1980

7 yıllık görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, törenle Çankaya Köşkü’ nden
ayrıldı. Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhurbaşkanı Vekili oldu.

10 Haziran1980

Bu yıl içinde 8. kez devalüasyon yapıldı.
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5 Temmuz 1980

Çorum ateşler içinde. Alevi-Sünni çatışması çıktı. Olaylarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

7 Temmuz 1980

Çorum’ da çatışmalar devam ediyor. Ölü sayısı 20’ ye çıktı.

10 Temmuz1980

Çorum’ da çatışmalar sona erdi, toplam ölü sayısı 25 oldu.

19 Temmuz 1980

Eski Başbakanlardan Nihat Erim öldürüldü.

22Temmuz 1980

DİSK eski Genel Başkanı ve Maden-iş Sendikası Başkanı Kemal Türkler öldürüldü.

5 Ağustos 1980

Ali Özgentürk’ ün ‘Hazal’ isimli filmi, Paris’ te düzenlenen ‘Prades Film Festivali’ nde en iyi film
seçildi.

9 Ağustos 1980

Kahramanmaraş olaylarının (23 Aralık 1978) faillerinden 22 kişi idama mahkum edildi.
• DARBE... Genelkurmay Başkanı Org. Kenan Evren Başkanlığında, Kara Kuvvetleri Komutanı
Org. Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oram. Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Org. Sedat Celasun’ dan oluşan
Milli Güvenlik Konseyi (MGK) yönetime el koydu.

12 Eylül 1980

• Milli Güvenlik Konseyi’ nin yaptığı açıklama ile, Hükümet, Senato ve Parlamento feshedildi.
Siyasi Partilerin faaliyetleri durduruldu. Milletvekilleri ve Senatörlerin dokunulmazlıkları
kaldırıldı. Tüm yurtta saat 05.00’ den itibaren sokağa çıkma yasağı kondu. Anayasa
yürürlükten kaldırıldı.
• Tüm sendikalar faaliyetten men edildi. Tüm dernekler kapatıldı. Yurtdışına çıkışlar yasaklandı.
• Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildi.
• Org. Kenan Evren, Devlet Başkanlığı görevini üstlendi.

13 Eylül 1980

14 Eylül 1980

• Milli Güvenlik Konseyi’ nden yapılan açıklamada, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, CHP
Genel Başkanı Bülent Ecevit ve MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ ın ‘güvence altına
alındıkları’ bildirildi. (Gözaltına alınmanın kibarcası.) -MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’ e
teslim olması için saat 15.00’ e kadar süre tanındı.
• İşçi ve memur maaşlarına %70 zam yapıldığı ve tüm grevlere son verildiği açıklandı.
• Alparslan Türkeş teslim oldu.
• Kenan Evren ve MGK üyeleri, TBMM’ de törenle ant içtiler.

18 Eylül 1980

• AP’ den 7, CHP’ den 25, MHP’ den 11, MSP’ den 5 ve Bağımsızlardan 2 olmak üzere toplam
50 parlamenter gözetim ve güvence altına alındığı açıklandı.

11 Ekim 1980

Genel Nüfus sayımı yapıldı. Nüfusumuz 45.000.00’ u geçti.

27 Ekim 1980

Geçici Anayasa açıklandı.

11 Kasım 1980

Cumhuriyet Gazetesi kapatıldı.

31 Aralık 1980

1980 yılında enflasyon oranının %106 olduğu açıklandı.
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11.
DÖNEM

11. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
16 ŞUBAT 1980 – 22 ŞUBAT 1981
16.02.1980 – 10.12.1980
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Osman Yıldırım

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ergün Çalışkan

Yazman Üye

Kenan Çakıroğlu

Sayman Üye

Can Yüzer

Üye

Burhan Öngeoğlu

Üye

Adnan Ünlü

Üye

10.12.1980 – 12.01.1981
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan Ünlü

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ergün Çalışkan

Yazman Üye

Can Yüzer

Sayman Üye

Kenan Çakıroğlu

Üye

Burhan Öngeoğlu

Üye

Ercüment Alptekin

Üye

12.01.1981 – 18.02.1980
YÖNETİM KURULU
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Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan Ünlü

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ergün Çalışkan

Yazman Üye

Can Yüzer

Sayman Üye

Kenan Çakıroğlu

Üye

Burhan Öngeoğlu

Üye

Mahmut Sert

Üye
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DENETLEME KURULU
Necla Tunca
Meral Özuslu
Mustafa Adalı

ONUR KURULU
Mehmet Şanlı
Suat Ayhan
Uğur Coğuplugil
Hasan Köktener

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Necla Yıkılmaz

kamuoyunun oluşumunda ülkemizdeki emperyalist
‘‘TMMOB,
plan ve projelerin açığa çıkartılmasında, sömürü ve yağmanın
teşhir edilmesinde, haksızlıkların önlenmesinde, gerçeklerin
göz önüne serilmesinde önemli rol oynayan bir kuruluş haline
gelmelidir.

’’
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Eylül 1980 Askeri Darbesinin yaşandığı bu döneme ait ülkedeki genel durum ve Oda
çalışmalarına dair Çalışma Raporu’ nda şu açıklamalara yer verilmiştir;
11. Dönem Çalışma Raporu’ ndan:
GİRİŞ
Odamızın 11. Genel Kurulunun gerçekleştiği
1981 yılına toplumsal değişme ve gelişmelerin hız
kazandığı bir ortamda girdik.
İçinde bulunduğumuz koşullar, genel kurulumuza
özel bir nitelik vermekte ve önemli sorumluluklar
yüklemektedir.
Mühendislerin, bilgi ve becerilerini halkın yararına
sunma, çalıştığının karşılığını alma ve işsizlik
sorunları geçtiğimiz dönem boyunca artarak
devam etmiştir.

1980’ DE GENEL DURUM
DEĞERLENDİRMESİ
1980 yılı gerek ekonomik sıkıntılar gerekse de
hızlı bir dönüşüm sürecindeki sosyal kurumlarıyla
önceki yıllardan farklı özellikler taşımaktadır.
Geçtiğimiz yıl boyunca enflasyon, işsizlik tüm
dünyanın korkulu rüyası olmaya devam etmiştir.
Ülkemizde de, DPT raporlarından elde edilen
bilgilere göre 1980 yılında aylık % 8, yıllık % 80’
e varan enflasyon ve temel tüketim mallarının
fiyatlarında hızlı bir yükselme izlenmiştir.
DPT’ nin özel sanayi yatırımları anketi sonuçlarına
göre özel kesim yatırımları %28.6 gerilemiştir.
Geçen yılki bütçe fiyatların % 35 artacağı
dayandırılmış,
bütçenin
denk
varsayımına
bağlandığı söylenmişti. Ancak bütçenin bu yıl 257
milyar açıkla kapatılabileceği, önlem alınamazsa
yıllık enflasyonun % 150’ ye ulaşacağı yine
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yetkililer tarafından belirtilmiştir. Bunlara ek olarak
geçen yılki fiyat artışlarının % 111.5 olduğu
gerçeği de göz önünde tutulursa önümüzdeki
yılın çalışanlar açısından değerlendirilmesi daha
gerçekçi yapılabilir.
Yetkililer önümüzdeki yıl yeni yatırımlara
girişilmeyeceğini, daha önce başlatılmış olanlardan
bitirilmesine olanak bulunanların tamamlanacağını
belirtmektedirler.
İçinde yaşadığımız bu günlerde ekonomik
gelişmeler böyle bir seyir izlerken, tüm sosyal
kurumlarda önemli değişiklikler geçirmektedir.
Bu değişiklikler henüz tamamlanmış değildir. Var
olan kurum ve işleyişlerin bazıları tümüyle ortadan
kaldırılmış, bazıları askıya alınmış, bazıları ise
yeniden tanımlanmaya başlanmış bulunmaktadır.
Mesleki kitle örgütü olan TMMOB’ nin geneldeki
değişimlerden nasıl etkileneceği tam olarak
açıklığa kavuşmamıştır. Yalnız açık olan TMMOB’
nin bu süreçte söz sahibi olamadığı ve değişimleri
açıkça tartışamadığıdır. Geçtiğimiz dönem
TMMOB de izlenen edilgen durumun aşılması
tüm mekanizmaların yeni bir anlayışla ele alınması
gereklidir. Üye, işyeri ve oda ilişkileri sağlıklı bir
yapıya kavuşturulmalı, üyelerin mesleki örgütlerine
olan duyarlıklarını artırma, üye sorunlarına sahip
çıkma ve çözme doğrultusunda gerçekçi adımlar
atılmalıdır.
TMMOB, kamuoyunun oluşumunda ülkemizdeki
emperyalist plan ve projelerin açığa çıkartılmasında,
sömürü ve yağmanın teşhir edilmesinde,
haksızlıkların önlenmesinde, gerçeklerin göz önüne
serilmesinde önemli rol oynayan bir kuruluş haline
gelmelidir.
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Çalışma Raporu’ nda 3. Bölüm olarak
’DÜNYA’ DA VE TÜRKİYE’ DE DEMİR-ÇELİK’
başlığı altında kapsamlı bir demir-çelik sektör
değerlendirmesi yapılmış ve şu hususlar
vurgulanmıştır:
“Büyüklük kavramı göz önüne alındığında ülkenin
somut koşullarını değerlendirerek optimum tesis
büyüklüklerini belirlemek ve yatırım programlarını
buna göre yapmak gereklidir. Bugün ülkemizde tüm
sanayii dallarında olduğu gibi demir-çelik sanayiinde
de yoğunlaşmış birçok sorun vardır. Hammadde
sorunu, istihdam sorunu, üretim düşüklüğü sorunu
gibi sıralanabilen örneklerin etkisi altında sektör
bir çıkmaz içindedir. Diğer taraftan kalkınma
planlarındaki “Ağır sanayi hamlesi” iddialarının
başarısız sonuçları erişilemeyen plan hedeflerinde
somutlaşmaktadır. Demir-çelik sanayiinin içinde
bulunduğu bu durum, demir çelik ürünlerini girdi
olarak kullanan diğer sanayii dallarını da etkisi
altına almış ve Demir-Çelik ürünlerini işleyen diğer
sektörler de durgunluk içine girmiştir.
İmalat sanayiinin girdisi olan D.Ç. ürünlerinde bu
ölçüde bir dışa bağımlılık, bu ürünleri kullanan
sanayilerin de dışa bağımlı olma sonucunu ortaya
çıkarmaktadır.’
Daha sonra kalkınma planında öngörülen 1990’ lar
için demir-çelik üretim hedefleri değerlendirilerek
bu hedeflere karşılık cevher durumu detaylı bir
şekilde ele alınmıştır.
Ardından ülke refrakter sanayi ele alınarak gene bu
konu ile ilgili kapsamlı bilgiler ve değerlendirmelere
yer verilmiştir.
Çalışma Raporu’ nda
‘TMMOB İLE ORTAK ÇALIŞMALAR’ başlığı altında
özetle şu açıklamalara yer verilmiştir;
‘TMMOB
örgütlülüğünün
güçlendirilmesi,
etkinliğinin artırılması 11. Dönem boyunca
yönetim kurulunca benimsenen bir ilke olmuş ve
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

bu doğrultuda faaliyet sürdürülmeye gayret sarf
edilmiştir.
TMMOB’ nin dönem başında gerçekleştirdiği
bölgesel koordinasyon kurullarına odamızda gerek
temsilciler göndererek gerekse de bölgelerdeki
işyeri temsilcilerinin katılımlarını sağlamak yolunda
girişimlerde bulunarak çalışmalara katkı koymuştur.
Mart ayında Zonguldak’ ta yapılan Bölgesel
Danışma Kurulu’ na odamız da, görevlendirilen bir
üyeyle katılmıştır.
Birlik Haberlerinin tekrar yayına geçmesi
doğrultusunda TMMOB bünyesinde oluşturulan
yayın kurulunda odamız da yer almıştır.
TMMOB adına refrakter konusunda bir tebliğ
sunmak üzere odamız tarafından görevlendirilen
bir üyemiz Bulgaristan’ a gönderilmiştir.
Seydişehir’ de çalışan mühendis ve mimarların
ekonomik ve çalışma koşullarından kaynaklanan
sorunlarını tartışmak ve çözümler aramak için
TMMOB adına oluşturulan inceleme heyetinde
odamız da bir temsilci göndererek yer almıştır.’
Çalışma Raporu’ nda daha sonra
‘11. DÖNEM ODA ÇALIŞMALARI’ hakkında şu
bilgiler verilmiştir:
‘11. Dönem çalışmaları, kesinleştirilen çalışma
programı uyarınca başlatılarak sürdürüldü. Çalışma
programının kesinleşmesi, program taslağının
üyeler arasında tartışılarak, öneri ve eleştirilerinin
alınması ve değerlendirilmesi sürecini izledi.
Başta Ankara olmak üzere üyelerin toplu
bulunduğu tüm işyerlerinde bu tür çalışmalar
gündeme getirilerek odalar ve üyeler arasındaki
bağların daha da güçlendirilmesi amaçlandı.
Olabildiğince fazla üyenin katkısıyla oluşturulmak
istenen çalışma programı, değişen koşulların
sürekli bir biçimde değerlendirilmesi ile geliştirilerek
uygulandı.
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Odamızın bu dönem yaptığı çalışmaların bir
değerlendirmesi aşağıda sunulmaktadır. Bu
çalışmaların değerlendirilmesinin yapılarak ve
önümüzdeki güç koşullar göz önüne alınarak daha
etkin çalışmaların saptanması genel kurulumuzun
önemli bir görevi olacaktır.

ÜYELER
TMMOB ve odaların büyük ölçüde sıkıntısını çektiği
oda üyelerinin, çalışmalara seferber edilmesi
sorunu geçtiğimiz dönemde odamızda da kendini
önemli ölçüde hissettirmiştir. Bu konuda oda
yönetiminin istekli olması sorunun çözümüne
yetmemiştir. Bunda, doğru ve yeni yöntemlerin
geIiştirilememesi büyük etken olmuştur. Sadece
bültenlerde oda üyelerine duyuru yapmanın yeterli
olmadığı, bu dönem gerçekleştirdiğimiz tartışmalı
üye toplantılarının daha da sıklaştırılması gereği
ortaya çıkmıştır.
İşyeri somutunda sorunların tespiti ve çözüm
önerilerinin alınmasında işyeri toplantılarının büyük
önemi yadsınamaz.
Bu dönemde üyelerimizin yoğun olduğu Kırıkkale,
Ereğli, Seydişehir, İskenderun, Karabük ve Ankara’
da tartışmalı üye toplantıları gerçekleştirildi. Fakat
ne yazık ki bu toplantılarda gerekli çoğunluğu
sağlayamadık. Bu durumun üzerine ısrarla gidilerek
üye toplantılarının sürekli hale getirilmesinin yararlı
olacağı kanısındayız.(*)
Bu dönemde özellikle yeni mezun üyelerimizin
iş bulamaması önemli bir sorun oldu. Son iki
dönemde ODTÜ den mezun olan üyelerimizin iş
bulma oranının maksimum % 30 olması konunun
önemini belirtmektedir.
Odamızın 10. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla,
odamızı simgeleyen bir rozet çıkartılarak çeşitli
işyerlerine ulaştırılması sağlandı. Öte yandan
önceki hükümetler döneminde çeşitli yerlere
tayini çıkarılan üyelerimizin, Danıştay davalarının
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giderlerinin karşılanması için odamız elinden gelen
çabayı göstermiş ve bu davaların sonuçlandırılması
için TMMOB avukatıyla ilişki kurmuştur.
Önümüzdeki dönemde üyelerimizle olan ilişkilerin
geliştirilmesinin, gerek oda çalışmaları açısından,
gerekse üyelerimizin var olan ve gittikçe ağırlaşan
sorunlarının kamuoyuna duyurulması açısından
belirleyici önem taşıdığı bir gerçektir.
(*) Yapmayı düşündüğümüz 2. tur üye toplantıları
12 Eylülden sonra tüm toplantıların izne
bağlanması ve bunu koordine edebilecek bir yapıyı
sağlayamamamız nedeniyle gerçekleştirilemedi.

TEMSİLCİLİKLER
Bu dönem temsilciliklerle olan ilişkilerin sağlıklı bir
biçimde geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar
yapıldı. Temsilciliklerin oda çalışmalarındaki önemi
göz önüne alınarak işyerlerindeki sorunların
saptanması ve bu alanda odanın yaptığı çalışmaların
üyelere aktarılmasında önemli rol oynadı.
Odamız temsilcilik seçimleri yenilendi. Seçim
toplantıları aynı zamanda odanın ve üyelerinin
görevleri ve sorunlarının tartışıldığı toplantılar
oldu. Bu dönemde yalnızca Samsun temsilciliğiyle
bağlantı aksaklığı oldu.
Bu dönemde İZMİR bölgesinde çalışan Metalurji
Mühendislerinin çokluğu göz önüne alınarak
odamızın İzmir temsilciliği açıldı. İzmir’ deki
üyelerimizle Eylül ayında yapacağımız toplantı,
bilinen gelişmeler nedeniyle ertelendi.
Odamız bu dönem komisyonların işyerlerinde
temsilcilikler öncülüğünde gerçekleştirilmesinin
yararlı olacağı inancıyla İskenderun’ da DemirÇelik Komisyonu kurulmasına karar vermiş ve
bu komisyon İskenderun özelinde hazırladığı bir
raporu odaya sunmuştur.
Bu deneyimin olumlu sonuçları göz önünde
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tutularak önümüzdeki dönemde komisyonların
işyerlerine kaydırılması çalışmalarına hız verilmelidir.
Temsilcilikler, öte yandan oda yayınlarının
dağıtımında ve bu yayınlar hakkındaki üye
görüşlerinin alınmasında yine önemli görevler
yüklenmişlerdir.

KOMİSYONLAR
Bu dönemde mesleki uzmanlık alanına giren
konularda ülke sanayiinin dışa bağımlılık ilişkilerinin
ve mevcut teknolojinin ülke gerçeklerine
uygunluğunun araştırılması yönünde çalışmalar
yapılmış ve bazı komisyonlar kurulmuştur.
Komisyon çalışmalarında en geniş üye katılımı
amaçlanarak komisyonların işyerlerine kaydırılması
veya işyerlerinde alt komisyonlar kurulması
kararlaştırılmıştır. Bu amaca uygun olarak daha
önce de belirtildiği gibi İskenderun’ da Demir-Çelik
alt komisyonu kuruldu.
Bu
dönem
kurulmasını
amaçladığımız
komisyonlardan Demir-Dışı Metaller hariç diğerleri
eksikliklere rağmen ürün vermişlerdir.
Demir-Çelik Komisyonu, Dünyadaki ve Türkiye’
deki Demir-Çelik sanayiinin durumunu araştırarak
bir rapor hazırlamıştır. Kimya Mühendisleri Odası
ile ortaklaşa Türkiye’ de ilk kez SERAMİK TEKNİK
KONGRESİ düzenlenmiştir. 13-16 Ocak 1981
tarihleri arasında gerçekleşen kongre süresince
Seramik sergisi de açılarak seramik ürünler
sunulmuştur. Bu yıl TMMOB’ nin yürütücülüğünü
üstlendiği C.O.P.S.E.E. faaliyetlerine katkı konarak
Bulgaristan’ da Refrakter konulu bir tebliğ
sunulmuştur.
Bu dönem üyelerin özlük haklarının savunulması
amacına yönelik çalışmalar yapmak üzere Özlük
İşleri Komisyonu kuruldu. Bu konuda TMMOB adına
çalışma yürüten KMO ile ortaklaşa çalışma yapıldı,
özellikle Fiili Hizmet Zammı konusunda varolan
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aksaklıkların giderilmesi ve çalışan tüm üyelerin
bu haktan yararlanabilmesi için çalışmalar yapıldı.
Bu konuda temsilciliklerle temasa geçildi. Varolan
uygulamalar tespit edilerek emekli sandığına
bildirildi ve bu haktan diğer çalışan üyelerimizin de
yararlandırılmaları istendi.
Bu dönem yapmayı düşündüğümüz vardiya ve
ağır hizmet koşullan sorunlarına yönelik çalışmaları
gerçekleştiremedik.

METALURJİ EĞİTİMİ, ÖĞRENCİLER
Odamız bu dönemde Metalurji Eğitimi ve
öğrencilere
ilişkin
çalışmalarında
eğitim
kurumlarıyla olan ilişkilerini geliştirmeye önem
verdi. Bu konuda yoğun çaba sarf etti, ODTÜ’ de
görev yapan üyelerle görüşmeler yaptı.
Öğrencilerin staj yeri bulmada karşılaştıkları
güçlükler göz önüne alınarak işyeri temsilcilerinden
staj konusunda yardım istenerek, çözüm
bulunmaya çalışıldı. Fakat odaların ve TMMOB’
nin bu yönde etkin bir konumda olmamaları, bu
çabaların sonuçsuz kalmasına neden oldu.
Yalnızca yer bulmanın staj sorununu çözmeye
yeterli olmadığı, teorik bilgilerin uygulama ile
bağdaştırılmasını amaçlayan staj eğitiminin daha
verimli olması için işletmelere bir öğretim görevlisi
nezaretinde gidilmesinin yararlı olacağı görüşünü
benimseyen odamız bu konuya ilişkin çalışmaların
gelecek dönemde de devam etmesine yarar
görmektedir.
Eğitim-Uygulama kopukluğunun sergilenmesi
konusunda bir adım olarak 4 Temmuz’ da ODTÜ’
de bir panel gerçekleştirildi. Panelin konusu
“Mezuniyet sonrası metalurji mühendislerinin
sorunları” idi.
Panele Karabük, Kırıkkale, Seydişehir, İskenderun,
MTA ve İsdemir’ i temsilen üyelerimiz ve bazı
öğretim üyeleri katıldı. Panele, mezuniyet sonrası
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metalurji mühendislerinin gerek iş bulma, gerekse
de çalışma süresince karşılaştıkları sorunlar dile
getirilerek öğrencilerin bu konularda bilgilenmeleri
sağlandı.
Öğrencilerin Metalurji üretim tekniklerine ilişkin
bilgilerinin gelişmesine yardımcı olacak film
gösterileri için MEB’ yla temasa geçildi. Bu dönem
sonuçlandırılmayan bu çalışmanın önümüzdeki
dönemde
gerçekleşmesinin
yararlı
olacağı
kanısındayız.

YAYIN
Oda bültenlerinde de vurgulandığı gibi bu
dönemdeki yayın politikası üyelerin karşılaştıkları
teknik sorunları ve bu sorunların çözümü
doğrultusundaki görüşlerin yayınlanması yönünde
olmuştur. Bu yönde pek fazla başarı sağlanamadıysa
da olumlu gelişmeler gözlendi. İşyerlerinden çeşitli
zamanlarda üyelerimizce gönderilen mektuplar,
raporlar bizi gelecek için ümitlendirdi.

Önümüzdeki dönemde bilimsel ve teknik
konulardaki yayınlara daha fazla önem verilerek
bu yöndeki çalışmalar sürdürülmelidir. Bu dönem
olanaksızlıklar
nedeniyle
yayınlayamadığımız
üyemiz Suavi Çavuşoğlu tarafından dilimize
çevrilen “Metalurji Termodinamiği” önümüzdeki
dönem yayınlanması gereken bir çalışmadır.

TEKNİK KONGRE, PANEL, VS.
ODTÜ’ de öğrencilere yönelik mezuniyet sonrası
Metalurji mühendislerinin sorunları konulu bir
panel düzenlendi.
13-16 Ocak tarihleri arasında Kimya Mühendisleri
Odası ile ortaklaşa düzenlenen SERAMİK TEKNİK
KONGRESİ VE SERGİSİ gerçekleştirildi. Türkiye’ de
bu konuda ilk defa düzenlenen kongre ve sergi
kuruluşlar ve üyeler tarafından ilgiye karşılandı.
İlk kez düzenlenmesine karşın oldukça başarılı
geçen kongrede konuşmacılar önümüzdeki
yıllarda da belli periyotlarla Seramik Kongresi’ nin
tekrarlanmasını istemişlerdir.

Bu dönem boyunca, dışımızda gelişen olayların
ve maddi olanakların elverdiği ölçüde yayın
faaliyetlerimizde süreklilik sağlandı.
Dr. Savaş İzgiz tarafından hazırlanan, bu alanda
ülkemizde ilk özgün yayın olan ÇELİK EL KİTABI’
nın yayınına geçildi. Mali yönden oda olanaklarını
aşan bir yük getirmesine rağmen, şimdiye değin
üç fasikülü yayınlandı. ÇELİK EL KİTABI sanayi
kuruluşları ve üyelerimiz tarafından ilgiyle karşılandı.
Bu konuda üyelerimiz ve kuruluşlar gerekli desteği
sağlamada yardımcı oldular. Getirdikleri eleştiri ve
öneriler bize ışık tuttu.
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YURTTAN HAVADİSLER
ŞUBAT 1981-ŞUBAT 1982

18 Mart 1981

Sinema oyuncusu Cahide Sonku öldü.

24 Nisan 1981

MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile 33 arkadaşının, laikliğe aykırı hareketten
yargılanmasına, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ nde başlandı.

27 Nisan 1981

Ünlü Türk müziği sanatçısı ve bestekar Münir Nurettin Selçuk öldü.

1 Haziran 1981

MGK tarafından yayınlanan bir bildiri ile, ülkeyi 12 Eylül 1980 ortamına getiren siyasi
partilerin eski yöneticilerinin demeç vermeleri ve yazı yazmaları yasaklandı. Aynı bildiriyle, eski
politikacıları övme, yerme ve eleştirme de yasaklandı.
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5 Haziran 1981

Genel ahlak kurallarını bozduğu gerekçesiyle, eşcinsellerin sahneye çıkması İstanbul Valiliği’
nce yasaklandı. Daha sonra diğer başka valilikler de bu yönde karar aldılar.

30 Haziran 1981

Anayasa, Siyasi Partiler ve Seçim yasalarını hazırlayacak olan 160 üyeli Kurucu Meclis Yasası,
Milli Güvenlik Konseyi’ nce kabul edildi.

27 Temmuz 1981

Kültür Bakanlığı tarafından; Besteciler Cemal Reşit Rey, Nevit Kodallı, Orkestra Şefleri Hikmet
Şimşek, Gürer Aykal, Solistler İsmail Aşan, Tunç Ünver, Sahne Sanatçıları Meriç Sumen,
Cüneyt Gökçer, Suna Korat ve Yıldız Kenter ‘Devlet Sanatçısı’ olarak seçildiler.

16 Ekim 1981

Siyasi partilerin feshedildiğine dair kanun, MGK tarafından kabul edildi.

2 Kasım 1981

Türkiye’ nin en büyük, dünyanın ise 3. büyük barajı olan ‘Atatürk Barajı’ Devlet Başkanı ve
Genelkurmay Başkanı Org. Kenan Evren tarafından törenle faaliyete geçti.

6 Kasım 1981

Kağıt 5.000 liralıklar tedavüle çıktı.

21 Ekim 1981

Yüksek Öğretim Kanunu (YÖK), MGK tarafından onaylandı ve eski Üniversiteler Kanunu
yürürlükten kalktı.

24 Kasım 1981

Atatürk’ ün Başöğretmenliği kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım, ‘Öğretmenler Günü’
olarak ilk defa kutlandı.

13 Ocak 1982

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, ödeme güçlüğü çeken Bankerlerin tasfiye edileceği
belirtildi.

21 Ocak 1982

THKP-C Devrimci Yol davası başladı. 30 kişinin idamı isteniyor.

4 Şubat 1982

41 Banker hakkında tasfiye kararı alındı.

16 Şubat 1982

217 sanıklı TKP davası başladı.
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12.
DÖNEM

12. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
22 ŞUBAT 1981 – 21 ŞUBAT 1982
18.02.1981 - 02.05.1981
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Can Yüzer

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ergün Çalışkan

Yazman Üye

Behzat Akbaş

Sayman Üye

Adnan Ünlü

Üye

Oktay Akman

Üye

Mustafa Alperten

Üye

02.05.1981 - 24.10.1981
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Can Yüzer

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Adnan Ünlü

Yazman Üye

Behzat Akbaş

Sayman Üye

Oktay Akman

Üye

Mustafa Alperten

Üye

Mehmet Ali Er

Üye

24.10.1981 - 28.11.1981
YÖNETİM KURULU
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Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Oktay Akman

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Adnan Ünlü

Yazman Üye

Behzat Akbaş

Sayman Üye

Mustafa Alperten

Üye

Mehmet Ali Er

Üye

Ercüment Alptekin

Üye
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28.11.1981 - 21.02.1982
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Oktay Akman

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Adnan Ünlü

Yazman Üye

Behzat Akbaş

Sayman Üye

Mustafa Alperten

Üye

Ercüment Alptekin

Üye

DENETLEME KURULU
Murat Kepir
Meral Özuslu
Uğur Coğuplugil

ONUR KURULU
Veli Aytekin
Sinan Kalyoncu
Savaş İzgiz
Dündar Daltaban
Mustafa Adalı

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Necla Yıkılmaz
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12 Eylül baskı rejiminin tüm olumsuz koşullarında varlığını sürdürme çabasındaki TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası 11. Genel Kurulu 22 Şubat 1981 tarihinde, TMMOB Toplantı
Salonu, Konur Sok. No:4 Yenişehir Ankara adresinde gerçekleştirilmiş ve 11. Dönem
calışmalarının değerlendirilmesi ardından seçilen 12. Dönem Oda organları göreve
başlamıştır.
12. Dönem Oda faaliyetleri Çalışma Raporu’ nda şöyle anlatılmıştır;
12. Dönem Çalışma Raporu’ ndan GİRİŞ
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak 12.
Dönem çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız.
Bu dönem boyunca ülkemiz gerek sosyal yapısıyla
gerekse ekonomik uygulamalarla hızlı bir
dönüşüm sürecini yaşadı. Yaşanan koşullar Genel
Kurulumuza önemli görevler yüklemektedir.
Yaşam koşullarının gittikçe daha da ağırlaşması,
büyük bir kısmı ücretli çalışan kesim olan genelde
teknik elamanların özelde Metalurji mühendislerinin
kişisel sorunlarının ön plana çıkmasına neden
olmuştur. Bu ise Odanın üyelerle bağ kurmasını
büyüt ölçüde aksatmıştır.
Şu anda, Odamıza kayıtlı mühendis sayısı 1027’
yi bulmuştur. Yapılan değerlendirmeye göre
Odamız üyeleri içinde %20’ ye varan bir işsizlik
söz konusudur. Zaten Devlet Planlama Teşkilatı
tarafından yapılan açıklamaya göre 1981 yılı içinde
işsiz oranı geçen yıla göre % 1.45 artarak % 17,5’
a yükseldiği ve bunun da yaklaşık 3 milyon kişiye
tekabül ettiği belirtilmiştir.
Geçtiğimiz dönemde yaşanan, ücretlerin belli
bir düzeyde tutulması özellikle kamu kesimine
eleman alımlarının durdurulması, yeni yatırımlara
yönlenilmemesi gibi politikalar toplumun önemli bir
kesimini ve bu arada teknik elemanları da yakından
etkilemiştir. Bu beraberinde işsizliği ve uzmanlık
alanında çalışmamayı getirmiştir. Düşük ücret,
artan hayat pahalılığı, ev kiralarının bile ardından
yetişememe, yetişkin teknik eleman gücünde de
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çeşitli sorunlara neden olmuş yurt dışına beyin
göçü olayını hızlandırmıştır.
Bu dönemki çalışmaların temelinde TMMOB’ ın
varlık koşullarının korunması işlevlerinin tanıtılması,
merkezileşme çalışmalarının bir sonucu olarak
ortak muhasebe, yazışma, kayıt uygulamaları gibi
Oda faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Toplumun
organizasyonunun
yeniden
düzenlenmeye
yönelindiği TMMOB’ nin varlığına yönelik kapatılma
girişimlerinin ve TMMOB üzerindeki tartışmaların
yoğunlaştığı bir ortamda T.C. Danışma Meclisi
Anayasa Komisyonu tarafından TMMOB ve
alt birimlerine yeniden oluşturulacak Anayasa
hakkında görüş ve önerileri sorulmuştur. TMMOB
kendi özel ilgi alanına giren konular ile temel hak
ve özgürlükleri kapsayan görüş ve önerilerini bir
yazı ile Danışma Meclisine sunmuştur.
TMMOB ve Odalar uzmanlık bilgi ve becerilerine,
halkın mutluluğu yolunda kullanma istek
ve kararlılığında olan ülke zenginliklerinin
yağmalanmasına haksız uygulamalara karşı çıkan
mühendis ve mimarların bir kurumu olarak üzerine
düşeni bundan sonra da yerine getirmelidir.’
Çalışma Raporu’ nda daha sonra Demir-Çelik
ve ardından Alüminyum sektörlerinin genel bir
değerlendirmesi yapılmıştır.
Alüminyum ile ilgili değerlendirmelerde şunlar
vurgulanmıştır:
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ALÜMİNYUM ÜZERİNE
Seydişehir Alüminyum Tesisleri’ nin genişletilme
çalışmalarının sürdüğü şu günlerde Metalurji
Mühendisleri Odası olarak, alüminyum üretim
teknolojisindeki gelişmeler ve Türkiye’ deki
alüminyum üretiminin sorunları ışığında bir
değerlendirme yapıp, genişletilme çalışmaları ile
ilgili bazı önerilerde bulunacağız.
Türkiye’ de birincil alüminyum üretiminin
durumu: Ekim 1969’ da temeli atılan Seydişehir
Alüminyum tesislerinde sıvı alüminyum Ekim 1974’
de üretilmeye başlanmıştır. 1977 yılı başlarında
tam kapasite ile üretime geçilmiş ise de enerji ve
yardımcı hammaddelerin yetmezliği nedeniyle
Ekim 1977’ de kapasite yarıya indirilmiştir. Buradan
da anlaşılacağı gibi, birincil Alüminyum üretiminde
de önemli sorun enerji ve yardımcı hammaddeler
sorunudur.
Tesislerin tam kapasite ile çalışması durumunda
kullanılması gereken ve halen yurt dışından temin
edilen önemli yardımcı hammaddeler şunlardır:
• Sudkostik
• Fueloil

27.000 ton/yıl
130.000 ton/yıl

• Petrol Koku

25.000 ton/yıl

• Taşkömürü Zifti

12.000 ton/yıl

• Taze Kriyolit

2.500 ton/yıl

• Karbon Blok

1.200 ton/yıl

• Karbon Dip Pasta

500 ton/yıl

• Alüminyum Flörür

1.800 ton/yıl

• Kalsiyum Flörür
• Alaşım Metalleri
• Flaks

200 ton/yıl
1.200 ton/yıl
500 ton/yıl

Ayrıca yılda 1.250.000.000 kiloWt-saat enerji
tüketilmektedir ki Türkiye’ de üretilen elektrik
enerjisinin bir bölümü de petrole dayalıdır.
Yardımcı hammaddelerin dışa bağımlı olması döviz
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kaybına neden olduğu gibi, sürekli ve yeterli stokun
sağlanamaması ve enerjinin de yeterli olmaması
üretim kapasitesinin düşmesine neden olmaktadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi alüminyum üretiminde
karşılaşılan en büyük sorun enerji sorunudur. Enerji
tüketimine bir örnek verecek olursak 1977 yılında
dünyada 14.000.000 ton birincil alüminyum
üretilmiş ve bu üretim için yaklaşık olarak
130.000.000 ton kömürün enerjisine eş değer olan
elektrik enerjisi tüketilmiştir.
Enerji fiyatlarının 1970’ li yıllarda artması sonucu
Avrupa’ da fabrika kapasitelerinin arttırılması veya
yeni fabrikalar kurulması aksamıştır. Enerjinin
giderek dar boğaza girmesi, alüminyum üreticilerini
harekete geçirmiş ve daha az enerji tüketerek daha
fazla alüminyum üretebilmek için yoğun çalışmaları
gündeme getirmişlerdir.
1970’ li yıllara gelinceye kadar elektroliz hücrelerinde
Sodarbeg tipi anodlar kullanılmaktaydı. Bu tip
hücrelerde anodun üst bölümüne anod pasta şarjı
yapılmaktadır.
Oluşum sırasında zift buharları ve kükürt gazı
çıkmaktadır. Bunlar çalışma ortamını ve çevreyi
kirletmektedir.
Ayrıca
anodun
koklaşması
kendiliğinden oluştuğundan kontrolü kolay
olmamakta, bu da porozitenin artmasına, yabancı
maddelerin anod içine girmesine dolayısı ile
anodun direncinin artmasına neden olmaktadır.
Bu sorunları gidermek amacıyla yapılan çalışmalar
sonucu prebaked (pişirilmiş) anodlar bulunmuştur.
1970’ den sonra pişirilmiş anodlu hücreler
kullanılmaya başlanmıştır. Bu tip hücrelerde anod
birden fazla ve önceden pişirilerek hazırlanmış
karbon bloklardan meydana gelmiştir. Pişirilmiş
anoddan gaz çıkışı olmadığından çevre ve çalışma
ortamının kirlenme sorunu ortadan kalkmakta,
ayrıca direnci de düşük olduğundan enerji tüketimi
azalmaktadır. Pişirilmiş anodlu hücrelerde akım
verimi % 85’ den % 91 -% 94’ e çıkarılarak büyük;
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ölçüde enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Bunun yanında bu tip hücreler kapalı sistemle
çalıştığından, hücreden çıkan ve çalışanlara zararlı
etkisi bilinen flor gazının tamamen tutularak
çalışma ortamına çıkması önlenmiş ve alümina,
borularla doğrudan, doğruya hücreye verilerek
tozsuz bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
Yeni kurulan fabrikalarda son on yıldır pişirilmiş
anod kullanılmaktadır. Hatta İngiltere’ de
Soderberg anodlu iki adet elektrolizhane
sökülerek yerlerine pişirilmiş anodlu hücreler
monte edilmiştir, anodlarda yapılan bu değişikliğin
dışında hücre boyutlarında da bazı değişmeler
görmekteyiz. Hücre boyutları büyültülerek akım
şiddeti arttırılmıştır. Günümüzde yeni geliştirilen
elektrolizhanelerin akım şiddeti 150 - 200 kA
arasında değişmektedir. (Seydişehir’ deki hücreler
100 kA) Hücre boyutlarının büyültülmesinin ve
akım şiddetinin arttırılmasının akım verimine ve
enerji tüketimine olumlu yönde katkısı olmaktadır.

SONUÇ

dünyada pişirilmiş anodlu ve daha büyük boyutlu
hücreler almıştır.
Hammadde
ve
enerji
sorununun
çözümlenmesinden sonra düşünülmesi gereken
genişletilme çalışmalarında, geliştirilen en son
hücre tipi seçilmelidir. Yani, akım verimini % 85’
ten % 90’ nın üzerine çıkaracak olan pişirilmiş
anodlu ve 150-200 kA’ lik hücreler kullanılmalıdır.’
Ardından TMMOB ile ilişkiler başlığı altında şu
bilgilere yer verilmiştir:

TMMOB ÇALIŞMALARI
TMMOB geçtiğimiz dönem içinde çalışmalarını,
içinde bulunduğumuz koşulların zorluğunu, basında
çıkan varlığına yönelik kapatılma girişimlerine
rağmen büyük bir özveri ile sürdürmeye çalışmıştır.
Odamız bu dönemde TMMOB’ nin güçlenmesi
üyeleri ve işyerleri ile bağlarının geliştirilmesi etkinlik
alanlarının arttırılması yönünde çalışmalarına aktif
olarak katılmış, Birliğin işlerliğinde sürekli üzerine
düşeni yapmıştır.

Seydişehir Alüminyum Tesisleri’ nin genişletilme
çalışmalarından
önce,
konunun
yukarıda
anlatılanların ışığı altında iki yönlü olarak ele
alınmasının gerekliliğine inanıyoruz.

Bu dönem içinde TMMOB’ deki çalışmaların
özünü “Merkezileşme” faaliyetleri oluşturmuştur.
Merkezileşme doğrultusunda yapılan çalışmaları şu
başlıklar altında özetleyebiliriz.

1. Yeni kurulması düşünülen tesisler ve şu
anda kurulu olan tesislerin tam kapasite
ile çalıştırabilmek ve alüminyum sanayiini
dışa bağımlılıktan kurtarmak için öncelikle
yardımcı hammaddeleri üretebilecek tesislerin
kurulmasına çalışılmalıdır. Ayrıca tamamen
elektrik enerjisine dayalı bir teknoloji olması
nedeniyle hidroelektrik santrallerinin ve kömürle
çalışan termik santrallerin yapımına öncelik
verilmeli ve yapımı sürdürülenlerin de bir an önce
tamamlanması sağlanmalıdır.

• Ortak mekanı kullanmak

2. Seydişehir Alüminyum Tesisleri’ ndeki Soderberg
anodlu hücrelerin yerini son yıllarda bütün
50. Yıl Andacı

• Odaların ortak etkinlik alanlarında birlikte faaliyet
göstermelerini sağlamak
• Ortak muhasebe, ortak kayıt, ortak yazışma
büroları oluşturmak
• Personel ve harcamalarda tasarruf sağlamak
Merkez binada bulunan Odaların katılımıyla ortak
yazışma ve kayıt bürosu oluşturularak, çalışmalarına
başlandı. Ortak muhasebe oluşturulması çalışmaları
devam etmektedir. Tek tip bir muhasebenin
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oluşturulması için mali işler yönetmeliği ile ilgili
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu arada, bilirkişilik,
eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik alanlarında
geçerli olmak üzere bir yönetmelik hazırlanmıştır.
Bu yönetmelik bilirkişi seçilen Odamız üyelerine
gönderilmiştir.
TMMOB’ ın Kütüphanesi ve giriş katında
oluşturulan Yayın Satış Merkezi faaliyete geçmiştir.
Odaların bütün yayınları Yayın Satış Merkezinde
satılmaktadır. TMMOB’ in giriş katı lokal olarak
açılmış, alt katı Toplantı Salonu haline getirilerek
Odaların ve üyelerin kullanımına sunulmuştur.
TMMOB’ ın varlığına ilişkin bazı yasal düzenlemelerin
yoğunlaştığı bir ortamda 16-20 Kasım 1981
tarihleri arasında bütün odaların katılımıyla
gerçekleşen “Cumhuriyetten Günümüze Teknik
Kongre” TMMOB Toplantı Salonunda yapılmış ve
büyük bir ilgi görmüştür. Odamız Teknik Kongreye
Maden ve Jeoloji Mühendisleri Odaları ile ortaklaşa
hazırlanan “Cumhuriyetten Günümüze Madencilik”
paneliyle katılmıştır. Kentleşme, Yapılaşma,
Çevre, Maden, Sanayi, Enerji, Ulaştırma, Tarım,
Ormancılık, Mimarlık ve Mühendislik konularında
hazırlanan tebliğler tartışılmıştır.’
Çalışma Raporu’ nun son bölümünde ise Oda
çalışmalarına ve Yeni döneme ilişkin önerilere yer
verilmiştir:

XII. DÖNEM ODA ÇALIŞMALARI
Yaşamakta olduğumuz dönemin değişen ve gelişen
koşulları, ülke genelindeki ekonomik ve sosyal kriz
TMMOB ve odaları büyük ölçüde etkiledi. Böylesine
zorlu bir dönemde Odamız, sınırlı bir kadro ile
varlık koşulunu sürdürmeye çalıştı. Şartların
gittikçe zorlaştığı, ağırlaştığı, tek tek kişilerin özel
sorunlarının ön plana çıktığı bu ortamda, dönem
başında belirlediğimiz Çalışma programının hayata
geçmesi büyük ölçüde aksadı.
Yıllardır var olan, üyelerin Oda çalışmalarına
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“Seferber edilmesi’’ sorunu geçtiğimiz dönemde
kendini daha çok hissettirdi. Odamızın içinde
bulunduğu, maddi imkansızlık, üye aidatlarının
düzenli bir şekilde toplanamaması faaliyetlerimizi
büyük ölçüde aksattı. Üye aidat toplama oranımız
yıl sonu toplu gelen ödentilerle birlikte gerçekleşen
bütçenin % 45-50’ sini oluşturdu. Bunun büyük
bir kısmı Kamu Kuruluşlarında çalışan üyelerin
aidatlarıyla sağlandı, özel sektörde ve kendi özel
işlerinde çalışan üyelerimiz bu konuda daha az
duyarlı davrandılar. Bu dönemin sonlarına doğru
içinde bulunduğumuz maddi imkansızlık nedeniyle
istemeyerek bir yıldan fazla ödenti borcu olan
üyelerimize borç bildiriminde bulunmak zorunda
kaldık. Aldığımız yanıtlar beklenenin altında
olmasına rağmen üye ödentilerinin gerçekleşen
bütçe içinde % 71’ i olmasını sağlamıştır.
Elverişsiz koşullar nedeniyle üyelerimizle bağ
kurmanın en önemli unsurlarından biri olan
Metalurji Dergi’ sini sürekli yayınlamamız mümkün
olamadı. Ancak bir kez yayınlayabildik, bir sayı da
Bülten çıkarttık.
İşyeri özelinde, sorunların tespiti, üyelerimizle direk
ilişkiye girmemiz yaşanan ortamda mümkün olamadı.
XII. Dönem başında İşyeri temsilciliklerimizle,
yeni temsilciliklerin oluşturulması için gerekli
girişimlerde bulunduk. Fakat şartların elvermemesi
nedeniyle bu gerçekleşemedi. Sadece Seydişehir
İşyeri Temsilciliğimiz yeniden oluşturuldu.
İşyerleri ile ve dolayısıyla üyelerimizle olan
iletişim eksikliği çalışmaların daha çok merkezde
yoğunlaşmasına neden oldu.
Dönem başında oluşturulan komisyonlardan
ancak Demir Çelik Komisyonu çalışmalarını devam
ettirebildi.
Bu komisyonun oluşturduğu çalışmalar İstanbul’
da Milli Prodüktivite Merkezinin düzenlediği “1980’
lerde ‘Demir Çelik Sanayiimiz” adlı seminerde bir
tebliğ halinde sunulmuştur.
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Odamız geçen dönem yayınlamaya başladığı Dr.
Savaş İzgiz tarafından hazırlanan kendi alanında
ülkemizde ilk Türkçe kaynak sayılabilecek olan
“Çelik El Kitabını” çıkarmaya devam etti. Yukarıda
nedenlerini
belirtmeye
çalıştığımız
maddi
imkansızlıklar nedeniyle ancak bu dönemde
4. fasikülü yayınlayabildik. 5. fasikül şu anda
baskıdadır. Yedi fasikülde tamamlanacak olan
kitabın önümüzdeki dönemde tamamlanması
önemle gerekmektedir. Maden Mühendisleri Odası
ile birlikte (finansmanını Maden Mühendisleri Odası
sağladı) Maden Yüksek Mühendisi Sabri Karahan’
ın hazırladığı Bakır Hidro Metalurjisi ve Flotasyonu
adlı kitabı yayınladık.
Odamızın sürekli yayın organı olan “Metalurji”
dergisini de bir yılı aşan uzun bir aradan sonra
yeniden yayınladık. Bundan sonraki dönemde
içinde yaşanılan koşullar göz önünde tutularak,
üyelerimizle organik bağ sağlama açışından önemi
yadsınamaz olan bu yayınımızın devamı sürekli
kılınmalıdır.
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Metalurji öğrenimi ve eğitimi gören arkadaşlarla
olan ilişkilerimiz yetersiz de olsa devam etti. Gerek
İ.T.Ü. gerekse O.D.T.Ü.’ deki öğrencilerle ilişkiler
kuruldu. Bunun sonucu Odamızın yayınlarını
öğrenci arkadaşlarımıza iletme imkanı bulduk.
Öğrenciler arasında Odamızın onuncu kuruluş yılı
nedeniyle bastırılan rozetlerimiz büyük ilgi gördü.
Odamız, TMMOB’ ın çalışmalarına elindeki kısıtlı
imkanlara rağmen düzenli olarak katılmaya
çalıştı. Merkezileşme ve TMMOB çalışmaları
doğrultusunda oluşturulan komisyonlarda yer
aldık. Bunlar TMMOB dosyası hazırlama ortak
faaliyetler düzenleme vs. tipi komisyonlardır. Bu
çalışmaların eksik yönleri olmasına rağmen kalıcı
yönünün ağır basması önümüzdeki dönem için
büyük olanaklar sağlayacaktır.
TMMOB tarafından düzenlenen ve bütün
odaların katılımıyla gerçekleşen «Cumhuriyetten
Günümüze
Teknik
Kongre”
çalışmalarına
Odamız bütün imkanlarıyla katıldı. Ayrıca Milli
Prodüktivite Merkezinin İstanbul’ da düzenlediği
8-10 Aralık 1981’ de yapılan “1980’ lerde Demir
Çelik Sanayiimiz” adlı seminere “Cumhuriyetten
Günümüze Demir Çelik Sanayiimiz” adlı tebliğle
katıldık. Odamızın bu dönem yapması gereken “4.
Ulusal Metalurji Kongresi” için gerekli girişimlerde
bulunuldu. İlk başta düzenleme Kurulu için
kuruluşlarla yazışmalar yapıldı. Kongrenin İstanbul’
da yapılması için İ.T.Ü. Metalurji Fakültesi’ yle ilişkiye
geçildi. Fakat Fakültenin, bu dönemki programının
yoğun olması ve Kongreyi gerçekleştirecek şartların
oluşmamasından, imkanların yetersizliğinden bu
önemli çalışmayı gerçekleştiremedik.
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YENİ ÇALIŞMA DÖNEMİNE ÖNERİLER
Kendine özgü koşulların yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. Yapılan veya yapılamayan çalışmalardan
Yönetim Kurulu sorumludur. Ama başlatılan çalışmaların yürütülebilmesi ancak görevlerin paylaşılmasıyla
olur. Önümüzdeki dönemde çalışmalara, bilhassa merkezdeki arkadaşların katılmaları, komisyonlarda
yer almaları, öneri ve eleştirilerini getirmeleri, bilfiil oda faaliyetlerinin içinde bulunmaları gerekmektedir.
İşyerlerindeki üyeler de, işyeri özelinde çalışmalar yapıp, oda ile olan bağlarını geliştirip sürdürmelidirler.”

Metalurji Mühendisleri Odası’ nın 35 yıllık serüveninde her zaman en önemli ve ağırlık verilen
konulardan biri olan Demir-Çeliğin serüveni binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.
İNSANOĞLUNUN DEMİR-ÇELİK SERÜVENİ VE BİZ!
Prof.Dr. Mustafa DORUK
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Müh.Böl. Öğretim Üyesi
Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biri, hiç şüphe yok, demir çelik sanayiimizdir. Bu sanayi nasıl
kuruldu ve hangi aşamalardan geçerek bugünlere gelindi? Ben, bu ilginç sürecin öyküsünü çok yetkili bir
kişiden, Metalurji Topluluğumuzun en saygın üyesi ve anısı önünde saygıyla eğildiğimiz Sayın Y. Müh.
Selahattin Şanbaşoğlu’ ndan dinledim. Kendisi ile yaptığım bir söyleşi sırasında aldığım notlardan derlediğim
bu kısa yazıyı ilginç bulacağınızı umuyorum. Günümüzü doğru değerlendirmek ve geleceğimizi isabetle
planlayabilmek için geçmişimizle yüzleşmek kaçınılmaz bir zorunluluktur. Demir-çelik alanındaki önemli
gelişmeler kapı komşumuz Avrupa’ da tüm hızıyla yol alırken biz neredeydik ve bu gelişmeleri hangi ölçüde
ve ne denli bir gecikmeyle yakalayabildik ? Gelin, önce demir-çelik sanayiinin gelişmesindeki kilometre
taşlarını kısaca gözden geçirerek belleğimizi tazeleyelim, ve sonra ana konumuza girelim.

DEMİR-ÇELİK SANAYİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Demir-çelik üretiminin dünya üzerinde geçirdiği evreler, hiç kuşku yok, ilginç bir öyküdür. Biraz sonra
göreceğiniz gibi, bu öykü bir avuç insanın serüvenlerinden oluşan bir zincirdir.
Şimdi geriye bakarak demir-çelik sanayiinin gelişmesindeki kilometre taşlarını kısaca gözden geçirelim.
Demirin bir metal olarak tanınması Milattan 4000 ila 3000 yıl öncesine uzanıyor. Mısır’ da tarihi mezarlar
içinde bulunan kalıntılar, demirin o dönemlerde çok değerli bir metal sayıldığını gösterir nitelikte. O dönemde
demir, elbette ki, bir ürün değil metoor demir niteliğindedir. Demirin eldesi için ilk girişimler Milattan 1500
yıl önce başlamış olabilir. Milattan 600 ila 400 yıl öncesinde Kuzey ve Orta Avrupa’ da çelik üretildiğini
gösteren izler vardır. Gelişmenin bu safhasında kullanılabilen tek enerji kaynağı odundu. Çelik üretiminde
oduna bağımlılık 16.yüzyılın başlarına kadar sürdü, hatta 1540 ve 1640 yıllarında İngiltere’ de çeliğe olan
talebin artması üzerine odun fiyatları üç katına yükseldi.
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Bu dönemde çelik üretiminde çok basit fırınlar
kullanıldı. Doğal çekişten yararlanabilmek için
genellikle dağ eteklerinde ve demir cevherlerinin
yakın olduğu yerlerde kurulan fırınlarda demir
cevheri ve odun kömürü katmanlar halinde
istifleniyor ve ısıtma demir-curuf karışımı olan yarı
katı parçaların oluşmasına dek sürdürülüyordu.
Sonra, bu parçalar tekrar tekrar dövülerek
cüruftan arındırılıyordu. Bu dönemde kaydedilen
en önemli gelişme su çarkları tarafından tahrik
edilen hava körüklerinin devreye sokulmasıdır.
Cebri hava ikmali ergitmeyi kolaylaştırdı ve demircuruf karışımı olan yarı katı parçalar yerine sıvı
demir elde edilebildi. Bu uygulama yaklaşık 900’
lü yıllarda Avusturya Alplerine yakın bölgelerdeki
zengin demir cevherinin bulunduğu yerlerde
başlatıldı ve cebri hava kullanımı giderek artarak
1200’ lü yıllara gelindiğinde hayli yaygınlaşmış
oldu. Ancak içerdiği yüksek miktardaki karbon
sonucu kırılgan ve bu nedenle dövülmeye elverişli
olmayan demirin kolay eriyen bir malzeme olduğu
çok geçmeden keşfedildi ve böylece döküm yoluyla
parça üretiminin yolu açıldı.
Demir-çelik
üretiminde
taş
kömüründen
yararlanma ancak 16. yüzyıldan sonra gündeme
gelebildi. İçerdiği yüksek kükürt ve kül miktarı
nedeni ile taş kömürle yapılan deneyler başarısız
oldu. Nihayet 1717 yılında Abrahaım Derby
taşkömürü koku ile ham demir eldesini başardı. Bu
icat üzerine İngiltere’ de ilk kok yüksek fırını 1735
yılında ateşlendi. Ancak, bu teknolojinin bir üretim
süreci olarak yeterli olgunluğa ulaşması 18. yüzyılın
sonlarına dek sürdü, örneğin, Almanya’ da ilk kok
yüksek fırını 1796 yılında işletmeye alınabildi. Bu

dönemde ham demirden dökme demir olarak
yararlanma yaygınlık kazandı, örneğin, İngiltere’
de ilk dökme demir köprü 1788 yılında inşa edildi.
Ham çelikten demir üretme çabaları 18.yüzyılın
ikinci yarısında yoğunluk kazandı. 1740 yılında
Huntsmann tarafından icat edilen pota tekniği
düşük verimi nedeni ile yaygınlık kazanamadı.
Bu alandaki en önemli gelişme Cortes tarafından
geliştirilerek 1784 yılında işletmeye alınan Puddel
fırınıdır. Bu yöntemde fırın ateşlik ve ergime
odaları olmak üzere iki bölmeden oluşur. Böylece
ergimiş metalin taş kömürü ile teması önlenmiş
oldu. Metalin ergimesi oksitleyici özellikli yanma
gazları ile sağlanıyor ve ergimiş metal çubuklarla
sürekli karıştırılarak ham demir içindeki karbon
ve kükürt yanması sağlanıyordu. Puddel fırın
teknolojisi sayesinde çelik üretimi hızla yaygınlaştı.
Bu dönemde yüksek fırın kapasitesinde önemli
artışlar olduğunu görüyoruz, örneğin, 1848-1864
yılları arasında Almanya’ daki ham demir üretimi
beş katına çıktı.
Puddel üretim teknolojisi sınırlarına ulaştı ve
çeliğe olan hızlı talep artışına ayak uyduramaz
duruma geldi, örneğin, çeliğin yeterli miktarlarda
üretilemediği bu yıllarda demir yolu raylarının çelik
yerine dökme demirden yapıldığını gözlemliyoruz.
Çelik üretimindeki darboğaz 1855 yılında Bessemer
tarafından geliştirilen hava üfleme tekniği ile
aşılmaya başlandı. Bu yeniliği 20 yıllık bir aradan
sonra Thomas’ ın konik astarlı konverteri izledi.
Böylece fosfor bakımından zengin olan ham demiri
işleme yolu açılarak çelik üretimi yüksek kapasiteli
bir sınai etkinliğe dönüştürülebildi.

lı yıllara gelindiğinde Türkiye Demir Çelik Sanayii’ nde
‘‘1960’
yeni bir gelişmeye tanık oluyoruz. Elektrik Ark Ocaklarında
hurda eriterek çelik üreten ilk tesis İzmir’ de kuruldu.
’’
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Bu dönemde hızla kalkınan Makina Sanayiinin
vasıflı çeliklere artan gereksinimi bundan sonraki
gelişmelerin itici gücünü oluşturuldu. Bu yöndeki
ilk adım Emile ve Pierre Martin’ in, 1856’ da
Siemens tarafından patenti alınan rejeneratif
ateşleme sistemini çelik üretiminde kullanmalarıdır.
Bunu 1880 yılında Siemens’ in geliştirdiği elektrikli
fırın, ve İsveç’ te Kjellin’ in 1900 yılında prototipini
yaptığı endüksiyon eritme ocağı ve gene aynı yıl
Herould’ un patentini aldığı elektrik ark ocağı izledi.
Çelik üretiminde en genç teknoloji Avusturya’ nın,
Linz/Danau kentinde geliştirilen, oksijen üfleme
tekniğidir. Daha önce değinilen pota teknolojisi
gelişmenin en son halkası olarak, vasıflı çelik
üretiminde yerini aldı.

TÜRKİYE’ DE DEMİR ÇELİK SANAYİ
KURULUŞU VE GELİŞMESİ
Türkiye’ de metalurji sanayiini oluşturma yönündeki
girişimler İstanbul’ un fethi öncesinde kurulan
Tophane ile başladı, İstanbul’ un fethinde önemli
rol oynayan büyük ebatlı bronz topların döküm
yoluyla imal edilmeleri çağdaş teknoloji düzeye
uygun parlak bir başlangıçtı.
Bronzun harp sanayii amaçlı kullanımı 1800’ lü
yıllara kadar sürdü. II. Mahmut Dönemine rastlayan
1820 yılında Tophane Nazırlığı ihdas edildi. Bu
yenilikle birlikte çeliğin harp sanayi amaçlı kullanımı
Osmanlılarda da başlamış oldu. Tophane Nazırlığı
2. Abdülhamit döneminde Tophane Müdürlüğü
adıyla yeniden teşkilatlandırıldı ve Meşrutiyetten
sonra İmalatı Harbiye adıyla 1929 yılına kadar
varlığını sürdürdü.
1929’ da İmalatı Harbiye lav edilerek yerini
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bıraktı.
Teşkilatlanmadaki bu dönüşümlerin son halkası
1950 yılında kurularak faaliyete geçirilen Makina
Kimya Endüstrisi Kurumudur.
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Türkiye’ de çelik üretimi için ilk girişimler 1929
yılında başladı. 1929 ila 1932 yılları arasında
kuruluşu gerçekleştirilen Kırıkkale Çelik Fabrikası,
Siemens-Martin teknolojisi ile çelik üretiyordu.
Amaç silah ve mühimmat yapımı için gerekli
olan malzemeyi yurt içinde üretebilmekti.
Cumhuriyetin bu yıllarında savunma sanayiimizin
dışa bağımlılığını en az düzeye indirgemeye özen
gösterildiği açıkça görülmektedir. Bu amaçladır
ki, Kırıkkale tesisleri harp araç ve gereçlerinin
ihtiyacı olan belli başlı malzemeleri üretebilecek
bir bütünlük ve entegrasyon içinde planlanmıştı,
örneğin, fişek ve mermi kovanlarının yapımında
kullanılan pirinç türlerini üretmek üzere kurulan
Pirinç Fabrikası 1931 yılında faaliyete geçirildi.
Kırıkkale Çelik Fabrikasının uzun ürün yanında
zırh ve kalkan için gerekli olan vasıflı yassı ürünleri
yapabilecek teçhizatla donatılması bu yaklaşımı
kanıtlar niteliktedir. Kırıkkale Çelik Fabrikası içinde
tesis edilen 2 ton kapasiteli elektrik ark ocağı
savunma sanayiinin ihtiyacı olan vasıflı çelikleri
üretmek amacına yönelikti. Kırıkkale Çelik Fabrikası
1940’ a kadar Türkiye’ nin tek çelik fabrikası olarak
önemini korudu.
Bu dönemde göze çarpan ilginç bir yaklaşım,
savunma amaçlı sanayiinin sivil amaçlı kullanımıdır.
Bunun en belirgin örneği, Kırıkkale Çelik
Fabrikasının (o zamanın Başbakanı İsmet İnönü’
nün talimatı ile) ray üretimine başlamasıdır. Bu
fabrika 1935 ve 41 yılları arasında 20.000 ton ray
üreterek Devlet Demir Yollarına teslim edebildi.
Bu arada 1.Beş Yıllık Plan, 1934’ de yürürlüğe
girdi. Bu plan döneminde Türkiye’ nin metalurji
sanayiini geliştirmek üzere bazı kurumların
hayata geçirildiğini görüyoruz. Türkiye’ nin yeraltı
zenginliklerini araştırmak ve rezervlerini tespit
etmek üzere Maden Tetkik Arama Enstitüsü, ve
metalurji sanayiinden sorumlu kuruluş olarak da
Etibank faaliyete geçirildi. Bu arada Almanlarla
işbirliği yapılarak 1938-39 yıllarında kurulan Ergani
Bakır Tesisleri Etibank’ a devredildi.
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Türkiye’ de entegre çelik fabrikaları dönemi 15
Eylül 1939’ da başladı. Ingiliz Brassert firmasına
kurdurtulan Karabük Demir Çelik Fabrikaları bu
tarihte üretime başladı. 200.000 ton/yıl yüksek
fırın, 180.000 ton/yıl çelikhane ve 150.000 ton/
yıl haddehane kapasitesine sahip bu tesisin amacı
inşaat demiri ve ray üretmekti.
İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’ nin Metalurji,
özellikle demir-çelik sanayiinin gelişmesi açısından
duraklama dönemidir. Nitekim Karabük’ deki
tesislerin tevsiatına ancak savaşın bitiminden sonra
başlanabildi. Kendi takım ve yedek parça ihtiyacını
karşılamak üzere kurulan tamirhane ve 3 ton
kapasiteli Elektrik Ark Ocağı bu tevsiat kapsamındaki
yeniliklerdir. Bu yavaş gelişmeye karşın, Karabük
tesisleri bir okul işlevini yerine getirerek,
deneyimli insan gücünün yetiştirilmesinde asla
küçümsenmeyecek bir rol oynadı, örneğin, 1946
yılında Karabük Tesislerinden ayrılan bir mühendis
İstanbul’ da özel haddehane kurdu. Kısa süren
bu girişimi diğer haddehaneler ve dökümhaneler
izledi. Bu yıllarda açılan haddehanelerin sayısında
adeta bir patlama oldu. Türkiye’ de devlet sektörü
ile özel sektör arasındaki rekabet ve çekişmenin
ilk olarak haddecilik sektöründe ortaya çıktığını
söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim, Karabük’
te erken yıllarda kurulan kontinue çubuk
haddehanesinin uzun yıllar işletmeye alınamayarak
atıl bırakılmasında özel haddecilik sektörünün rolü
bulunduğunu ileri sürenler vardır.
1955’ li yıllara gelindiğinde Türkiye’ de demirçelik üretimi sıvı metal bazında halen 200.000
ton/yılın altındadır. 1956 yılında Krupp Firması,
Sümerbank, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri,
Etibank ve İş Bankası’ nın katılımı ile özel statüde
bir şirket kuruldu. Amacı Türkiye’ de Demir Cevheri
Rezervlerini tespit etmektir. Bu şirket 1958’ de
verdiği raporda yassı ürüne yönelik bir ikinci

50. Yıl Andacı

entegre tesisin Ereğli, İskenderun veya Aliağa’
da kurulmasını önerdi, özellikle o dönemdeki İş
Bankası Genel Müdürlüğü’ nün ortaya koyduğu
inisiyatif sonucu 1959-60 yıllarında Amerika
Birleşik Devletleri’ nden kredi alındı. Yılda 280.000
ton kuruluş kapasitesi ile işletmeye alınan bugünkü
Ereğli Demir Çelik Tesisleri ile Türkiye yassı ürün
yapımına büyük çapta başlamış oldu.
1960’ lı yıllara gelindiğinde Türkiye Demir Çelik
Sanayiinde yeni bir gelişmeye tanık oluyoruz.
Elektrik Ark Ocaklarında hurda eriterek çelik
üreten ilk tesis İzmir’ de kuruldu. Mini mil olarak
adlandırılan bu tesisler sayı ve kapasite olarak
ileri yıllarda bir hayli yaygınlaşacak ve Türkiye’ nin
toplam demir-çelik üretiminde %60’ a yaklaşan bir
pay alacaklardır. Halen ülkede büyük çapta üretim
yapan altı adet mini mil bulunmaktadır.
Türkiye’ nin 3. Entegre Demir-Çelik Tesisi 1965’ de
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin kredi teklifi
ile gündeme geldi. Yan tesisleri bakımından hayli
zengin olan bu kuruluş 2.200.000 ton/ yıl yüksek fırın,
2.000.000 ton/yıl çelik ve 1.800.000 ton/yıl haddehane
kapasitesine sahip bulunmaktadır.

TEŞEKKÜR
Bu yazının hazırlanmasında büyük ölçüde
yararlandığım kaynaklara atıfta bulunmayı
görev sayarım. Demir-çelik sanayiinin tarihsel
gelişimine ilişkin birinci bölüm, Technologie
der Metaliurgischen Industrie, G. Damerow,
W. Leudert, WEB Veriag Technik Berlin, 1959’
adlı eserden alıntılarla oluşturuldu. Demir çelik
sanayiinin Türkiye’ de kuruluş ve gelişmesini
konu alan ikinci bölümü ise Merhum Met. Y. Müh.
Selahattin Şanbaşoğlu’ na borçluyum.
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YURTTAN HAVADİSLER
Şubat 1982 - Şubat 1984

17 Mart 1982

Eski Gümrük Bakanı Tuncay Mataracı, ‘rüşvet almak’ suçundan dolayı 3 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.

23 Nisan 1982

TRT, renkli yayına başladı.

16 Mayıs 1982

7 ay önce hapisten kaçan Yılmaz Güney, Fransa’ nın Cannes şehrinde ortaya çıktı ve Cannes
Film Festivaline, ‘Yol’ filmi ile katılacağını açıkladı.

7 Temmuz 1982

Hükümet, bankerzedeler için kararname çıkardı.

21 Ağustos 1982

Cumhuriyet altını bir günde 600 liradan 1500 liraya fırladı.
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9 Eylül 1982

12 Eylül İhtilalinden önce Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin tekrar kurulmasına karar verildi.

15 Ekim 1982

Yaşar Kemal, ‘İnce Memed’ isimli romanıyla, uluslararası ‘Del Duca’ Edebiyat ödülünü kazandı.

20 Ekim 1982

Eski siyasi parti liderlerine ve yöneticilerine 10 yıl siyaset yasağı getiren kanun kabul edildi.

2 Kasım 1982

Ataol Behramoğlu, Asya-Afrika Yazarlar Birliği tarafından verilen ‘Lotus Edebiyat Ödülü’ nü
kazandı.

7 Kasım 1982

Yeni Anayasa için referandum yapıldı. %91.5 kabul oyu alan Anayasa ile Kenan Evren de
Cumhurbaşkanı oldu.

9 Aralık 1982

Türkiye Gazetesi’ nin yayını, Sıkıyönetim Komutanlığınca durduruldu.

7 Ocak 1983

YÖK’ ün, ‘öğretim üyelerinin sakallarını kesmeleri’ kararı tepki ile karşılandı.

25 Ocak 1983

Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından, Cumhuriyet Gazetesi ile Milli Gazete kapatıldı.

15 Mayıs 1983

12 Eylül’ den sonra ilk siyasi parti olarak Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) kuruldu.

21 Mayıs 1983

Büyük Türkiye Partisi (BTP), Anavatan Partisi (ANAP) ve Halkçı Parti (HP) kuruldu. 134 eski
parlamenter BTP’ ye girdi

26 Mayıs 1983

Erdal İnönü’ nün liderliğinde Sosyal Demokrat Parti (SODEP) kuruldu.

20 Haziran 1983

Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.

23 Haziran 1983

SODEP’ in 21 kurucusu MGK tarafından veto edildi. Erdal İnönü’ de veto edilenler arasında.

27 Haziran 1983

SODEP Genel Başkanlığına Cezmi Kartay seçildi.

8 Temmuz 1983

DYP’ nin 30 üyesi, MGK tarafından veto edildi.

15 Temmuz 1983

Paris’ in Orly Havaalanı’ nda bulunan THY bürosuna, ASALA militanlarınca bomba atıldı. 7 kişi
öldü, 56 kişi yaralandı.

22 Temmuz 1983

Marmara Üniversitesi’ nde 79 öğretim üyesinin görevine son veridi.
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14 Eylül 1983

SODEP eski Genel Başkanı Erdal İnönü hakkında Sıkıyönetim Savcılığı’ nca dava açıldı.

14 Ekim 1983

Danışma Meclisi’ nin görevi fiilen sona erdi.

30 Ekim 1983

Erzurum ve Kars arasında sabaha karşı şiddetli deprem oldu. 34 köy yok oldu, 12 köy
oturulamaz hale geldi. 1330 kişi öldü.

6 Kasım 1983

Genel seçimler yapıldı. MGK’ nın seçimlere katılmasına izin verdiği 3 partiden ANAP birinci
parti, HP ikinci, MDP ise üçüncü parti oldu.

15 Kasım 1983

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağımsızlığını ilan etti.

24 Kasım 1983

TBBM açıldı. Başbakan Bülend Ulusu istifa etti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Hükümeti kurma
görevini ANAP Genel Başkanı Turgut Özal’ a verdi.

6 Ocak 1984

Türk Parasını Koruma Kanunu’ nda yapılan değişiklik ile ‘döviz taşımak’ suç olmaktan çıkarıldı
ve alım-satımı serbest bırakıldı.

7 Ocak 1984

TRT yayınlarının yarısı renkli olarak yapılmaya başlandı.

14 Ocak 1984

Kıbrıs Türk Toplumu’ nun önderlerinden Dr. Fazıl Küçük Londra’ da öldü.

8 Şubat 1984

KDV, resmen uygulanmaya başlandı. Böylelikle faturalı yaşama geçilmiş oldu.
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DÖNEM

13. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
21 ŞUBAT 1982 – 11 ŞUBAT 1984
21.02.1982 - 15.04.1982
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Burhan Öngeoğlu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Adnan Ünlü

Yazman Üye

Behzat Akbaş

Sayman Üye

Osman Yıldırım

Üye

Mustafa Alperten

Üye

Ercüment Alptekin

Üye

15.04.1982 - 31.01.1983
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Burhan Öngeoğlu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Adnan Ünlü

Yazman Üye

Oktay Akman

Sayman Üye

Osman Yıldırım

Üye

Mustafa Alperten

Üye

Ercüment Alptekin

Üye

31.01.1983 - 11.02.1984
YÖNETİM KURULU
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Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Burhan Öngeoğlu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ünal Dönmez

Yazman Üye

Oktay Akman

Sayman Üye

Osman Yıldırım

Üye

Mustafa Alperten

Üye

Ercüment Alptekin

Üye
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DENETLEME KURULU
Can Yüzer
Yusuf Ziya Kayır
Mürsel Uğur

ONUR KURULU
Savaş İzgiz
Sinan Kalyoncu
Ali Gök
Veli Aytekin
Erdoğan Tekin

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Necla Yıkılmaz

düşünülen, istenen, özlenen tüm çalışmaların itici
‘‘Yapılması
gücü, üyelerimizin salt mesleki sorumlulukları değil, ama her
şeyden önce bir aydın olarak, toplumsal ve ekonomik dönüşüm
ve değişimlerin farkına toplumun diğer kesimlerine nazaran daha
kolay ve bilinçli varabilen teknik elemanların kendilerini var eden
koşulları tutarlı ve sağlıklı değerlendirerek, önümüzdeki dönem
etkinlik alanlarını kapsayan konularda özveriye dayalı çalışmayı
yürütmede gösterecekleri istekliliktir.

’’
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Oda’ nın 12. Genel Kurulu 21 Şubat 1982 Pazar günü, gene TMMOB Toplantı Salonu’ nda
gerçekleştirilmiştir. Her dönemde olduğu gibi, gündemin son maddesi olarak 13. Dönem
Oda Organları da Genel Kurul’ da belirlenmiştir.
Bu döneme ait Çalışma Raporu olduğu gibi aşağıda yer almaktadır:
GİRİŞ
İki yıllık bir gecikmenin ardından yapılacak Genel
Kurul, geçmiş dönemden kalan birçok sorunla
birlikte, üyelerle kopuk kopuk süre giden ilişkilerin
tazelenmesi olanağını yaratacak. TMMOB’ ye
ilişkin yeni yasal düzenlemeler, Odaların yetki ve
çalışma alanlarını sınırlı bir çerçeveye oturturken,
iç işlerliğini TMMOB dışı organların denetimine
sundu. Metalurji Dergisinin Ocak 1984 sayısında
TMMOB’ ye ilişkin yasal değişiklikler kronolojik sıra
takip edilerek ayrıntılı şekilde verilmiştir.
Kendine özgü koşulları ile yaşanan dönem bir
geçiş sürecinin belirgin özelliklerini taşımaktadır.
Ekonomik ve sosyal alanlarda yapılan bir dizi
düzenleme ve değişiklik TMMOB ve birimlerine
de yansıdı. Bu aşamada mühendis ve mimarların
kendilerini ilgilendiren karar süreçlerine doğrudan
katılmaları olasılığı pek görülmemektedir. Her şeye
karşın, TMMOB ve Metalurji Mühendisleri Odası’ nın
varlık koşullarının savunulması gerekliliğini, işlevi
bu aşamada bilgi üretmekle sınırlı dahi olsa da
vurgulamak isteriz.
Ancak, sorunu salt nesnel durumun doğrudan
sonucu görmek kolaycılığına düşmemek gerekir.
Mühendis ve Mimarlar için gün geçtikçe yaşam
koşullarının ağırlaştığı, çeşitli ailevi sorunların, çevre
etkilerinin mesleki ve teknik gelişimi engellediği,
gündelik koşuşturmalar karşısında zamanın yetersiz
kaldığı savlarına karşın günümüz koşullarında,
TMMOB ve Metalurji Mühendisleri Odası için
zaman ayırmanın özel bir önemi ve anlamı olmalı.
Dışımızda çizilen çerçeve ve düzenlemelere karşın,
Odamızın nicel ve nitel gelişimini sürdürebilmesi,
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gösterilen duyarlığın ölçüsüne bağlı olacaktır.
İletişim eksikliği, kişisel sorunlar, «aydın
sorumluluğu», mesleki-teknik sorunlar, ekonomiksosyal durum gibi boyutlu kavramlar bir yana,
geçmiş dönemde kotarılmış az sayıda çalışmada
Odanın en büyük sorunu kadro eksikliğiydi. Niteliği
konusunda üyelerimizin Odamıza yönelik eleştirileri
saklı kalmak üzere, Çelik El Kitabı, Dergiler, Kalite
Belgesi çalışması, özverili birkaç kişinin yoğun
ilgileri sonucu ortaya çıkmıştır.
Maddi olanaksızlıkların kendini her zamankinden
daha fazla hissettirmesi yayın ve diğer çalışmaların
aksamasının diğer bir nedenidir. Sayılan nedenlerle
Metalurji Dergisi’ ni 1982 yılında bir kez, 1983
yılında ise 2 kez yayınlayabildik. Dr. Savaş İzgiz
tarafından hazırlanan Çelik El Kitabı’ nın 6. ve
7. fasikülleri bir arada basılarak tamamlandı.
Yayın programı büyük ölçüde aksamasına
karşın bu değerli eseri tamamlayabildiğimiz için
sevinçliyiz. Uygulama açısından büyük önemi
olan, dökümhanelerdeki mühendislerin ve diğer
çalışanların her zaman yararlanabilecekleri «Pik
ve Çelik Dökümlerde Besleme ve Yolluklandırma
El Kitabı» maddi olanaksızlık ve kadrosuzluktan
dolayı basılamamıştır.
Bu dönemde yapılan anlamlı bir çalışma özel bir
firmanın müracaatı üzerine ilk kez verilen «Kalite
Belgesi» uygulamasıydı. Bu uygulamanın bundan
böyle de devam edeceğini umuyoruz.
Yukarıda belirttiğimiz kadro yetersizliği, üye
ilgisizliği ve iletişim eksikliği yüzünden ihtisas
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komisyonları oluşturulamadı. Sorunlar aşılabildiği
ölçüde komisyonların oluşturulması ve işlerliğe
kavuşturulması önümüzdeki dönemin önemli
görevleri arasında olmalıdır.

Bilindiği gibi Odamızın temel gelir kaynağı üye
ödentileridir. Yılda birkaç kez yapmak zorunda
kaldığımız borç bildirimine karşın 1982 yılı itibariyle
üye ödentilerinin yıllık gelir içindeki oranı % 66,
1983 yılında ise % 31’ dir.
Metalurji Mühendisliği eğitimi yapan öğrencilerle
ilişkilerimiz, Oda kaynaklarını ve yayınlarını
istifadelerine sunma dışında, oldukça yetersiz kaldı.
Oda rozetleri öğrenci arkadaşlar arasında oldukça
büyük ilgi gördü.
Yaklaşık 5 yıldır yapılabilmesi için çaba sarf edilen
Ulusal Metalurji Kongresi’ nin yeni dönemde
başarılabileceğini umuyoruz. Böylesine boyutları
geniş bir olayda tek tek tüm üyelerimizin üzerine
düşeni yapacağına inanıyoruz.
Tercüme çalışmaları daha önce başlatılan Pik ve
Çelik Dökümlerde Besleme ve Yolluklandırma El
Kitabının basılması yapılması gerekli işlerden bir
diğeridir.

Yine anılan nedenlerle «İşyeri temsilcilikleri»
de fiilen çalışamaz duruma geldi. Dönem
başında oluşturulan Seydişehir, Karabük ve
Ereğli temsilcilikleri ile sınırlı ilişkiler sürmektedir.
İskenderun ve Kırıkkale temsilcilikleri fiilen çalışır
durumda değildir, işyeri temsilciliğinin işlerliğe
kavuşturulması, yeni işyeri ve il temsilciliklerinin
oluşturulması görevi önümüzdeki döneme
devredilmektedir.
Üye aidatlarının ödenmesi konusunda üyelerimizin
önemli bir bölümü oldukça, duyarsız davrandılar.
Bünyesinde önemli sayıda Metalurji Mühendisi
çalıştıran bazı kurumlar zorluklar çıkarmışlardır.
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Yapılması düşünülen, istenen, özlenen tüm
çalışmaların itici gücü, üyelerimizin salt mesleki
sorumlulukları değil, ama her şeyden önce bir
aydın olarak, toplumsal ve ekonomik dönüşüm ve
değişimlerin farkına toplumun diğer kesimlerine
nazaran daha kolay ve bilinçli varabilen teknik
elemanların kendilerini var eden koşulları tutarlı
ve sağlıklı değerlendirerek, önümüzdeki dönem
etkinlik alanlarını kapsayan konularda özveriye
dayalı
çalışmayı
yürütmede
gösterecekleri
istekliliktir.
Bu anlamda, her türden kişisel ve döneme özgü
gerekçelerle bugüne dek arzulanan düzeyde Oda
ve TMMOB çalışmalarına katılamamış üyelerimizin
bundan böyle gereken katkıyı koyacaklarına
inanıyoruz.
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Bu dönem yapılan anket çalışmasının bir örneği aşağıda verilmiştir.
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YURTTAN HAVADİSLER
ŞUBAT 1984 - MART 1986

25 Mart 1984

Yerel seçimler yapıldı. ANAP %45’ in üzerinde oy alarak yine birinci parti oldu.
İstanbul Belediye Başkanlığını ANAP’ lı Bedrettin Dalan kazandı.

29 Mart 1984

Yurtdışından getirilen ithal mallar vitrinleri süslemeye başladı.

30 Mart 1984

ABD Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye’ ye hibe edilen 46 milyon doların serbest bırakılması için
Maraş’ ın Rum yerleşimine açılmasını talep etti.

8 Mayıs 1984

Türkiye, Avrupa Konseyi’ ne kabul edildi.
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15 Haziran 1984

Askerlik süresi 18 aya indirildi.

10 Eylül 1984

Yılmaz Güney, Paris’ te kanserden öldü.

9 Ekim 1984

Gökova Termik Santrali projesine köy halkı tepki gösterdi. Kadınlar yolu kesince temel atma
töreni yapılamadı.

3 Aralık 1984

Büyük tartışmalara yol açan ve günlerce kamuoyunu meşgul eden Boğaziçi Köprüsü’ nün
satılması gerçekleşti. Köprünün 10 milyar liralık hisse senetleri bir saatte bitti.

1 Ocak 1985

KDV yürürlüğe girdi.

6 Ocak 1985

Keban Barajı’ nın satışa çıkan 40 milyar liralık hissesi bir günde tükendi.

13 Şubat 1985

Aniden bastıran kar İstanbul’ da hayatı felce uğrattı, okullar 3 hafta tatil edildi.

20 Şubat 1985

Son 55 yılın en soğuk kışı yaşanıyor. Isı Sivas’ ta -55, Antalya’ da -14 dereceye kadar düştü.

21 Şubat 1985

Türkiye, soydaşlarımıza yapılan kötü muamelelerden dolayı Bulgaristan’ a bir nota verdi.

25 Mart 1985

Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti (DSP) adında parti kurma çalışmalarına başladı.

2 Mayıs 1985

İlk Türk ‘tüp’ bebek, Almanya’ da doğdu.

5 Mayıs 1985

2. Boğaz Köprüsü ihalesini Japon firması kazandı.

18 Haziran 1985

Yeni Trafik Yasası yürürlüğe girdi, bu kanunla puan uygulaması getirildi, 100 puanı dolduran
sürücünün ehliyeti 1 sene geri alınacak.

20 Eylül 1985

Türk Halk Müziği sanatçısı Ruhi Su öldü. Pasaport verilmediği için yurtdışına gidememiş ve
tedavisini yaptıramamıştı.

19 Ekim 1985

Genel nüfus sayımı yapıldı. Nüfusumuzun 51.4 milyon olduğu açıklandı.

2 Kasım 1985

HP ile SODEP birleşerek Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adını aldı. SHP’ nin Genel
Başkanlığına Aydın Güven Gürkan seçildi.

14 Kasım 1985

Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu. Genel Başkanlığına Rahşan Ecevit seçildi.

24 Aralık 1985

Emeklilik yaşı kadınlarda 55, erkeklerde 60 olarak kabul edildi.
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14. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
11 ŞUBAT 1984 – 02 MART 1986
11.02.1984 - 15.12.1984
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ünal Dönmez

Yazman Üye

İbrahim Yurtseven

Sayman Üye

Mürsel Uğur

Üye

Ercüment Alptekin

Üye

Oğuz Tatar

Üye

14.

DÖNEM

15.12.1984 - 09.02.1985
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ünal Dönmez

Yazman Üye

İbrahim Yurtseven

Sayman Üye

Mürsel Uğur

Üye

Ercüment Alptekin

Üye

Behzat Akbaş

Üye

09.02.1985 - 22.03.1985
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ünal Dönmez

Yazman Üye

İbrahim Yurtseven

Sayman Üye

Mürsel Uğur

Üye

Behzat Akbaş

Üye

Oktay Akman

Üye
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22.03.1985 - 02.03.1986
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Oktay Akman

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ünal Dönmez

Yazman Üye

Yusuf Ziya Kayır

Sayman Üye

Mürsel Uğur

Üye

Behzat Akbaş

Üye

İbrahim Yurtseven

Üye

DENETLEME KURULU
Mahmut Sert
Nezihi Okan
Celal Hançerlioğlu

ONUR KURULU
Savaş İzgiz
Erdoğan Tekin
Rıdvan Bazman
Aytaç Coşar
Ali Gök

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Töreli
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TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 14. Dönem faaliyetleri, bu dönem Çalışma Raporu’
nda aşağıdaki şekilde yer almıştır:
‘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 ilişkilerini 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.

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.

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 İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak 2.
Ulusal Alüminyum Kongresi yapıldı. İlki 1978’ de
gerçekleştirilen Kongre 6 yıllık bir aradan sonra
yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kongreye 40
adet bildiri sunuldu, tartışmalar ve konuşmacılara
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

15-19 Nisan 1985 tarihinde Kimya Mühendisleri
Odası ile ortaklaşa olarak düzenlenen Seramik
Teknik Kongre ve Sergisi Ankara’ da yapıldı. İlki
1981 yılında yapılan, konuyla ilgili yerli kuruluşların
tamamına yakınının, 8 yabancı kuruluşunda
doğrudan ya da temsilcilikleri aracılığıyla katıldıkları
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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 ilişkin
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.

DERGİ
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 olacaktır. Öncelikle derginin sadece
bilimsel ve teknik yazılarla sınırlı kalmaması
konusunda çaba sarf edilmiştir. Sürekli bir yayın
kurulu oluşturularak, derginin sürekliliğinin
sağlanması, içeriği ve kalitesinin artırılması için
önlemler alınmıştır. 1985 yılı içinde Derginin
4 sayısı zamanında çıkartılmıştır. 1985 yılında
gelen talepler doğrultusunda, derginin 2 ayda bir
çıkarılması kararı 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
güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Meslektaşlarımızın
karşılaştığı veya karşılaşabilecekleri sorunları
içeren dağarcık bölümüne dergide özel önem
50. Yıl Andacı

verilerek geliştirilmiştir. İhtisas 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” sayısı olarak çıkartılmıştır. Derginin 41. sayısı
ile birlikte her an kullanılabilecek Fe-C denge
diyagramı yayınlanmıştır.

KİTAP
Döküm alanında önemli bir boşluğu dolduracağına
inanılan Çelik Dökümlerde Besleyici ve Soğutucu
Hesapları adlı kitap yayınlanarak döküm sektöründe
çalışan
tüm
mühendislerin,
öğrencilerin,
tasarımcıların ve araştırmacıların yararlarına
sunulmuştur.

TEMSİLCİLİKLER
Dönem başında planlanan işyeri sohbet
toplantılarından Karabük ve Ereğli’ de yapılanların
dışında
diğerleri
yapılamamıştır.
İstanbul
temsilciliğinin işleyen bir yapıya kavuşması ve
temsilcilik için yer temini çalışmalarında önemli
gelişmeler kaydedilmiştir.
Bursa İl 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 odaüye 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
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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 İLİŞKİN ÖNERİLER
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 yönelinmelidir. Kongre ayrıca sürekli
olarak özlemi çekilen üyeler arasındaki güç birliği
ve dayanışmayı sağlamada da önemli bir araç
olarak işlevini yerine getirmelidir.

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.
Bu döneme ait mali
1984 yılında yaklaşık
1.47 milyon gider ve
gelire karşılık 3.56
görülmektedir.

dokümanlara bakıldığında,
2 milyon TL. gelire karşılık
1985 yılında da 4.2 milyon
milyon gider gerçekleştiği

Karar defteri kayıtlarına göre, bu dönemde 32
Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildiği ve bu
toplantılarda 70 karar alındığı gözlenmiştir.

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
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YURTTAN HAVADİSLER
Mart 1986 - Şubat 1988

8 Mart 1986

Türk Lirası devalüe edildi.

29 Nisan 1986

SSCB’ de Kiev yakınlarında Çernobil Nükleer Santrali’ nde kaza oldu. Radyoaktif sızıntı
güçlükle kontrol altına alınabildi ve santralin diğer bölümlerine sıçrama ihtimali önlendi. Ancak
meydana gelen sızıntı ile oluşan radyoaktif bulutlar başta Türkiye olmak üzere, tüm Karadeniz
ülkeleri ile SSCB’ yi etkisi altına aldı.

3 Mayıs 1986

Türkiye’ nin Karadeniz Bölgesi’ nde yer yer radyasyon miktarının 7 kat arttığı açıklandı.

8 Mayıs 1986

18 bağımsız milletvekili ANAP, 22 bağımsız milletvekili ise DYP’ ye geçti.
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18 Mayıs 1986

Atom Enerjisi Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, ‘Radyasyonda endişe
edilecek bir şey yok’ dedi.

30 Mayıs 1986

SHP’ nin 2. Olağanüstü Büyük Kurultayı’ nda Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.

Ağustos 1986

Bir süredir hasta olan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar 104 yaşında vefat etti.

1 Eylül 1986

2. TV kanalının test yayınına başlandı.

6 Eylül 1986

Neva Şalom Katliamı. İstanbul Kuledibi’ nde bulunan Neva Şalom Sinagogu’ nu ayin esnasında
basan teröristler önce silahla ateş açtılar daha sonra Sinagog’ un içine el bombaları atarak
kaçtılar. 21 kişi öldü, onlarca yaralı var.

23 Eylül 1986

Doğu Karadeniz’ de yetişen fındıkta AET standartlarının üstünde radyasyon bulunması üzerine
Hükümet fındığa el koydu ve il sınırlarının dışına çıkartılmasını yasakladı.

6 Ekim 1986

TRT’ nin 2. kanalı resmen yayına başladı.

1 Aralık 1986

Dünya Şampiyonasına katılmak için geldiği Avustralya’ nın Melbourne şehrinde kaybolan Türk
asıllı Bulgar halterci Naim Süleymanov ortaya çıktı ve Türkiye’ den siyasi sığınma hakkı istedi.

23 Aralık 1986

5 yıldır devam eden DİSK davası sonuçlandı. 1477 kişinin yargılandığı davada 1166 kişi beraat
ederken, diğer sanıklar çeşitli cezalara çarptırıldılar. Mahkeme, DİSK’ in kapatılmasına karar
verdi.

28 Ocak 1987

Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral’ ın ‘Radyasyon tehlikesi yoktur. Hele çayda hiç yoktur’
şeklindeki açıklamasından hemen sonra, uluslararası bir rapor, Karadeniz’ deki radyoaktivite
oranının tehlikeli bir şekilde yükseldiğini açıklıyordu.

6 Şubat 1987

Yazar Aziz Nesin, Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhinde, ‘Aydınlar dilekçesini imzalayanları
eleştirirken kişiliğine yönelik ağır bir saldırı olduğu’ gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk
Mahkemesi’ nde 500.000 liralık manevi tazminat davası açtı.

28 Mart 1987

Yurtdışındaki din görevlilerine Rabıta’ dan maaş ödendiğinin ortaya çıkması üzerine
bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Evren, kararnameyi döviz sıkıntısı nedeniyle bilerek
imzaladığını söyledi.

8 Mayıs 1987

TBMM Anayasa Komisyonu, ANAP’ ın seçmen yaşının 20’ ye indirilmesi ve milletvekili sayısının
400’ den 450’ ye çıkarılmasını öngören teklifini kabul etti.

6 Eylül 1987

Siyasi yasakların kalkmasına dair yapılan referandumda, %50.16 evet oyu ile siyasi yasaklar
kaldırıldı. Çok renkli bir kampanya dönemi yaşandı. Başbakan Özal, üzerinde ‘No No’ yazılı
tişörtler ile mitingler düzenledi.
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21 Ekim 1987

Türkiye’ de montajı yapılan ilk savaş uçağı ‘Savaşan Şahin’ F-16, yapılan törenle resmen
uçuruldu.

30 Aralık 1987

2. Turgut Özal Hükümeti güvenoyu aldı.

28 Ocak 1988

THY, iç hat seferlerinde sigara içmeyi yasakladı.

30 Ocak 1988

Döviz fiyatlarının ani yükselmesi üzerine panik yaşanmaya başlandı, serbest döviz piyasasının
kalbi Tahtakale’ de yaşanan arbedenin üzerine polis copla müdahale etti.

12 Şubat 1988

Dr. Ziya Özel’ in zakkum bitkisiyle kanseri tedavi ettiğine dair çalışmaları TRT’ de ilk haber
olarak verildi. Bu haber büyük yankı uyandırdı.

17 Şubat 1988

65 yaşındaki kanser hastası İzzet Şakacı, TRT’ deki ‘zakkumla kanser tedavisi’
programından etkilenerek bahçesindeki zakkum bitkisini kaynatıp içince öldü.

ve faaliyet alanımızın tanımlanması,
‘‘Mesleğimizin
meslektaşlarımızın yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, hak ve
çıkarlarının daha iyi korunabilmesine yönelik olarak başlatılmış
olan “Metalurji Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret ve Esasları”
yönetmeliği çalışmaları sonuçlandırılmalıdır.

’’
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15.
DÖNEM

15. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
02 MART 1986 – 28 ŞUBAT 1988
01.03.1986 – 21.03.1987
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Oktay Akman

Yönetim Kurulu II. Başkanı

M. Cemal Yıldırım

Yazman Üye

Burhan Öngeoğlu

Sayman Üye

Ali Han

Üye

Yusuf Ziya Kayır

Üye

İbrahim Yerci

Üye

21.03.1987 - 27.02.1988
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu II. Başkanı

M. Cemal Yıldırım

Yazman Üye

Burhan Öngeoğlu

Sayman Üye

Ali Han

Üye

İbrahim Yerci

Üye

Behzat Akbaş

Üye

DENETLEME KURULU
Mustafa Alperten
Ünal Dönmez
Mürsel Uğur

ONUR KURULU
Veli Aytekin

Erdoğan Tekin

Muharrem Timuçin

Savaş İzgiz

Feridun Dikeç

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Töreli
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14. Dönem Genel Kurulu’ nun seçimlere kadar olan 1 Mart 1986 tarihindeki ilk gün
görüşmelerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Toplantı salonunda (Necatibey Cad. No.63
Ankara) yapıldığı, ikinci gün ise 15. Dönem Oda Organlarının belirlenmesi için seçimlerin
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası’ nda (Konur Sok. 4/1 Kızılay-Ankara) yapıldığı
belirtilmiştir.
Dönem Oda faaliyetleri bu dönem Çalışma Raporu’ ndan olduğu gibi aşağıda verilmiştir:
TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 15. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Mesleki ve örgütsel sorunların ele alınacağı, üyelerin yönetim organlarının iki yıllık çalışmalarını gözden
geçirerek, denetleyeceği tartışılacağı; Yönetim Kurulunun da örgüt sorunlarını ve bunların nedenlerini
üyelerine aktaracağı ve bunlardan çıkarak gelecek döneme ilişkin önerilerin üretileceği bir platform olan
genel kurul dönemine girmiş bulunmaktayız.
Bir önceki dönem çalışmalarının verileri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 15. Dönem çalışmalarını 5
ana başlık altında toplamıştır. Bunlardan biri “Daha etkin bir oda için üye sorunları doğru bir anlayışla ele
alınarak, meslek alanına ilişkin konularda seçenekler sunularak, toplum ve üyelerin aydınlatılması” olarak
belirlemişti. Bunun yanında Oda çalışmalarının ve daha etkin bir Oda isteminin önündeki en önemli sorun
Odanın üye tabanıyla istenen düzeyde iletişim ve ilişki kuramaması, Oda çalışmalarına üyelerin düşünsel
ve maddi katkılarındaki durgunluk ve yetersizlik, buna bağlı olarak mesleki alanda ki birikimlerin Odaya
yeterince aktarılamaması da saptanmış bulunmaktadır. Ancak bu saptamanın nedenlerinin büyük ölçüde
kuruluşu aşan düzeyde ve toplumsal dinamiklerle ilgili olması göz önüne alınırsa, söz konusu hedefimizin
bir parçası olarak yalnızca üyeleri Odaya getirmek şeklinde ele almak, bunu da yeterince gerçekleştirememiş
olma sonucuna varmak gerçekçi değildir.
Bilindiği gibi genel olarak ele alınacak olursa, meslek odalarının amaç ve çalışmalarını ülke çıkarları
doğrultusunda ilgili meslek eğitimi ve sorunlarından başlayarak, meslek alanıyla ve sektörle ilgili konularda,
üyelerin mesleki etkinliklerini yerine getirme sürecinde ortaya çıkabilecek mesleki, teknik, bilimsel ve özlük
sorunlarının çözümünde, üyelerin mesleki bilgi ve birikimlerinin geliştirilmesi yönünde her türlü çalışmayı
yapmak, yürütülen çalışmalara katkı koymak, programlar oluşturmak ve programların hayata geçirilmesine
yönelik çaba göstermek olarak tanımlayabiliriz.
Örgüt açısından bakıldığında bu başlıkların ifade ettiği kapsamlı görevlerin doğru bir yöntemle yerine
getirilmesinde iki önemli faktör söz konusudur. Aktif, zorlayıcı bir üye topluluğu ve bu üye topluluğunun
dinamiği içinde oluşan, giderek gelişme perspektifine sahip, güçlü üretken bir örgüt yapısı. Yaklaşık otuz yıllık bir
TMMOB ve bağlı Odalar deneyiminin bu güne getirdiği sonuç, gerek anlatılmaya çalışılan aktif üye tabanından
gerekse böylesine bir tabanın ortaya çıkarabileceği dinamik örgüt yapısından yoksun olmuştur. Bu saptamanın
nedenlerine ilişkin verileri yaşanan toplumsal süreç ve gelinen teknolojik ve mesleki gelişkinlik düzeyi içinde
bulmakla birlikte, bu durum kuşkusuz Odaların ve yönetim kurullarının üzerine düşen yükümlülük ve
sorumlulukları ortadan kaldırmamaktadır. Ancak değişen toplumsal koşulların, yaşanan sürecin ve
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örgüt yapısının doğru ve gerçekçi bir biçimde
irdelenmesi, programların, çalışma yöntemlerinin
bu saptamalardan hareketle belirlenmesi gereğini
ve zorunluluğunu gündeme getirmektedir.
Belirtilen bütünlük içinde, yetersiz hale gelmiş
olan Oda-üye ilişkilerini geliştirme sorunu, Odanın
bir meslek kuruluşu olduğu gerçeğinden de
hareketle, mesleki örgüte üyeleri arasında bir işlev
kazandırmaya çalışma yönünde de ele alınmıştır.
Bunun bir adım ötesi, meslek kuruluşlarının
işlevleriyle toplumda ve meslektaşları arasında
kurumsallaşma zorunluluğudur. Bu zorunluluğun
uzun vadeli bir çabanın sonucu yerine getirilebileceği
düşünülürse, Odamız geçmiş pratiğinden çıkarılan
sonuçların gelecek dönemlere de taşınmasının
gerekliliği iki yıllık çalışma dönemimizde bir kez
daha yaşanmıştır.
Bu bağlamda ve perspektif içinde TMMOB Metalurji
Mühendisleri olarak geçtiğimiz döneme ilişkin
değerlendirmeleri ve gelecek döneme yönelik verileri
şu şekilde toplayabiliriz.
Üyelerle ilişkilerde görülen belirli bir gelişmeye
karşın bu ilişkilerin yeterli düzeye ulaştırılmasının,
sistemli ve kurumsal hale dönüştürülmesinin
koşulları henüz oluşturulmamıştır. Söz konusu
ilişkilerin gelişmesi ancak Odanın çeşitli kurullarının
gündeme getireceği çalışmalara ve bu doğrultuda
üye motivasyonuna bağlıdır.
Odaya
katkı
koyan
kadroların
yeterli
olmamasının yanında bu katkıların verimli bir
şekilde değerlendirilmesi mümkün olamamıştır.
Önümüzdeki dönemde de bu konuda önemli bir
gelişme olamayacağı öngörüsünden hareketle oda
çalışmalarının kurumsallaştırılması doğrultusunda
seçilmiş az, ancak net ve belirli hedeflere
yönelmelidir.
3. Oda çalışmaları ve programları, Oda
çalışmalarının gelenekselleşmesi ve giderek
yapının kurumsallaşması yönünde sürdürülecek
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

çalışmalarla uyumlu hatta bunlara tabi olarak
götürülmelidir. Bu tür bir hedef, çalışmaların daha
profesyonelce bir anlayışla yürütülmesini gerekli
kılmaktadır.

KONGRE VE SERGİ
15. Dönem çalışmalarının bir diğer ana başlığı ise
4. Ulusal Metalurji Kongre ve Sergisi idi. Geniş bir
katılımla ve en iyi biçimde gerçekleşmesi için büyük
çaba sarf edilen, Oda faaliyetleri içerisinde geniş
bir öneme sahip olan. 4. Ulusal Metalurji Kongre
ve Sergisi 7 yıl gibi oldukça uzun bir aradan sonra
22-25 Ekim 1986 tarihinde, Ankara’ da Maden
Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi
Salonlarında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi büyük
ilgi ile karşılanmış, gerek öğretim kuruluşlarından,
Metalurji alanındaki kuruluşlardan gerekse
de meslektaşlardan büyük destek görmüştür.
Kongrede sektörde oluşan bilgi birikiminin daha
geniş kesimlere yayılması, sürdürülen bilimsel
ve uygulamaya yönelik özgün çalışmaların
sonuçlarının ortaya konulmasına, çözüm yollarına
ilişkin önerilerin sunulmasına olanak yaratılmıştır.
Kongre kapsamında yer alan 67 değerli bildiri 4
gün içinde sunulup tartışılmıştır. 73 bildirinin yer
aldığı Bildiriler Kitabı Kongre esnasında katılımcılara
verilmiştir.
Kongre nedeniyle 350 meslektaşımız ve
sektörümüzde çalışan diğer meslek mensupları
bir araya gelerek bilgi alış verişinde bulunmuşlar;
meslektaşlarımız ve diğer meslek grupları arasında
güç birliği ve dayanışmanın kurulması sağlanmış,
Kongre süresince bunun aracı olan sosyal
etkinlikler organize edilmiştir. Kongre sonunda
meslekte 25 yılını doldurmuş üyelere ve Kongre
ve Serginin gerçekleşmesinde katkıda bulunan
kişi ve kuruluşlara plaket verilmiştir. Ayrıca Kongre
süresince Metalurji sektörüne ilişkin ürün, makina
ve donanımların yer aldığı ülke sanayiinde önemli
yer tutan 33 firmanın katıldığı geniş kapsamlı bir
sergi düzenlenmiştir.
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YAYIN FAALİYETLER!
Yayın faaliyeti içinde önemli bir yeri olan Metalurji
Dergisi iki ayda bir çıkarılarak Metalurji sektörü ve
mesleğimizi ilgilendiren önemli ve güncel sorunları
ve gelişmeleri içeren yazılara yer verilmeye
çalışılmıştır. Alanımızda sıkıntısı çekilen kaynak
eksikliğini giderme yönünde çeşitli konulardaki
çeviri yazılara ağırlık verilmiştir. Sürekli bir yayın
kurulunun oluşturulamaması, çalışmaların daha
profesyonel bir anlayışla yürütülememesi Derginin
teknik estetik yönden istenen düzeyde doyurucu
olmasını engellemiştir. Tüm olumsuzluklara rağmen
iki yıl boyunca Derginin düzenli olarak çıkartılması
gerçekleştirilmiş, 45. sayı Alüminyum özel sayısı
olarak hazırlanmış, 87 yılı sonunda da Tahribatsız
Muayene konusunda özel ek bir sayı çıkartılmıştır.
Ayrıca geçtiğimiz dönem Yapraksı Grafitli Gri
Dökme Demirlerin İç Yapı Denetimi diyagramı ve
İmalat Çelik Türlerini içeren bir tablo yayınlanmıştır.
Alanımızdaki kaynak eksikliğini yayın yoluyla
gidermenin diğer bir yolu olan kitap konusunda
elimize ulaşan “Metalik Korozyon-İlkeleri ve
Kontrolü” isimli eser uygun görüldüğü takdirde
ancak önümüzdeki dönem yayınlanabilecektir.

MESLEK İÇİ EĞİTİM
Geçtiğimiz dönem, üyelerin meslek içi eğitim
faaliyetlerine ağırlık verilmeye çalışılmış, özellikle
sanayide çalışanların, uygulamaya yönelik bilgi ve
becerilerini geliştirmek, teknolojik süreçlerin ülke
sanayiine doğru ve hızlı bir biçimde aktarımına
katkıda bulunmak ve karşılaşılan sorunlara çözümler
getirebileceği düşünülen uygulamalı seminerlere
başlanmış ve bu kapsamda 28 Nisan-2 Mayıs 1987
tarihinde ‘Metalografi Okulu I -Demir Alaşımlarının
Optik Metalografisi’ semineri Ankara’ da TEKFKM laboratuarında düzenlenmiştir. Yabancı
ve yerli kuruluşların katkılarıyla gerçekleşen 24
kişinin katıldığı uygulama ağırlıklı seminer Doç. Dr.
Erdoğan Tekin tarafından verilmiştir. Katılımcılara
katılım belgesi ve kurs notları da verilmiştir.
50. Yıl Andacı

Ayrıca Odamız bünyesinde 87 yılı başında
Tahribatsız Muayene Komisyonu kurulmuştur.
Komisyon çalışmalarının merkezine eğitim
faaliyetini koyarak, uzun vadedeki en önemli
hedefini ise tahribatsız muayene konusunda, ulusal
çapta personel eğitimi ve sertifikalandırılması
olarak belirlemiştir. Komisyon tahribatsız muayene
kapsamına giren Radyografik Kontrol, Ultrasonik
Kontrol, Manyetik Parçacık ve Sıvı Penetrant ile
Kontrol ve Eddy Akımları ile kontrol konularında
mühendis ve teknisyen düzeyinde uygulamalı
seminerler düzenlemeyi, yayın etkinliklerinde
bulunmayı, yeterli bir potansiyel oluştuğu takdirde
bir kongre düzenlemeyi ve uluslararası geçerliliği
olan sertifikalar vermeyi amaçlamaktadır. Komisyon
bu amaçlara yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışındaki
ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkiye geçmiş, mevcut
potansiyeli tespit etmek amacıyla ilk olarak ilgili kişi
ve kuruluşları içeren bir adresleme sistemi ve cihaz
/ donanım envanteri çıkarmıştır. Aynı zamanda
komisyon faaliyetlerini personel eğitimi ve
sertifikalandırılması konusunda yoğunlaştırmıştır.
Bu kapsamda uluslararası kuruluşlarla Türkiye’
de gerçekleştirilecek uzun vadeli eğitim ve
sertifikalandırma konusunda işbirliği imkanları
araştırılmıştır. İlişki kurulan kuruluşlar arasında,
Türkiye’ nin mevcut potansiyeli göz önüne alınarak
en uygun kuruluş olarak DGZfP (Alman Tahribatsız
Muayene Cemiyeti) belirlenmiş ve Radyografik
Muayene ile başlamak üzere bir dizi kurs ve sertifika
sınavı düzenlenmesi planlanmıştır.

TEMSİLCİLİKLER VE ÜYELERLE
İLİŞKİLER
Dönem içinde Temsilciliklerin gerçek anlamda işler
hale gelmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunulmuştur.
Belli bir işlerliğe kavuşan İstanbul Temsilciliği,
mekan sorununu çözemediğinden son dönemde
faaliyetlerini yavaşlatmak durumunda kalmıştır.
17 Ocak 1987 tarihinde İstanbul’ da, 7 Şubat
1987 tarihinde Ankara’ da yemek düzenlenmiştir.
Yemeklere büyük ilgi ve yoğun bir katılım olmuştur.
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Ayrıca İsdemir’ de 20 Şubat 1987 tarihinde,
Müessese ve Oda Temsilciliğimiz tarafından bir
Metalurji Kokteyli düzenlenmiştir. Kokteyle Oda
Yöneticileri, müessesedeki Müdürler ve Metalurji
Mühendislerinin büyük çoğunluğu katılmıştır.
Bu kokteylde meslektaşlarımız, sorunlarını dile
getirip, birbirlerini daha yakından tanıma olanağı
bulmuşlardır.
5 Haziran 1987’ de Yıldız Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümünün
ilk mezunlarını vermesi dolayısıyla düzenlenen
gecede, Odamıza ilk mezunların anısına Yıldız
Üniversitesi’ nin rozet, ve plaketi verilmiştir.
Ayrıca, Oda adına Metalurji Mühendisliği Bölümü
Başkanlığına plaket, başarılı öğrencilere de plaket
ve Oda yayınları verilmiştir.
Dönem boyunca, sınırlı sayıda üye ile gerçekleşen
tiyatro, sinema ve piknikler organize edilmiştir.

BİNA ALIM KAMPANYASI
1987 yılı içinde başlattığımız bina alım kampanyası,
Odanın diğer yoğun faaliyetlerinden dolayı
istenen düzeye ulaşamamıştır. Gerek Odanın
bugün ulaştığı üye sayısı gerekse faaliyetleri
için Odaya ait bir mekan zorunlu hale gelmiştir.
Bu dönem bina alımına ilişkin faaliyetlerimiz,
duyurularımızı üyelerimize ulaştırmak, bağış
makbuzlarımızı temsilciliklerimize göndermek ve
yayın organlarımızda bu konuyu işlemekle sınırlı
kalmıştır. Odanın sağlıklı bir mekana, rahat ve
düzenli bir çalışma ortamına kavuşturulması ancak
Odaya ait bir mekan alımı ile gerçekleşebileceği
gerçeği göz önüne alınarak önümüzdeki dönemin
en önemli görevlerinden biri Odaya ait bir mekanın
satın alınmasıdır.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME İLİŞKİN
ÖNERİLER
Odaya en kısa zamanda bir mekan alınmalıdır.
Metalurji Kongresi, ülkenin çeşitli yerlerinde çalışan
meslektaşları, Metalurji sektöründe çalışan diğer
meslek gruplarını bir araya getiren, bir tartışma
ortamı, buluşma platformu olarak kapsamı
genişletilerek en iyi şekilde organize edilmelidir.
Çalışmalara başlayan Tahribatsız Muayene
Komisyonu’ nun çalışmalarına profesyonelce
yaklaşılmalı, başlatılan eğitim ve sertifikalandırma
çalışmalarına devam edilmeli, bu konuda daha
köklü ve kalıcı düzenlemeler yapılmalıdır.
Öğrencilerle ilişkilerin geliştirilmesine özel bir önem
verilmelidir.
ilişkileri
Odanın
yurtdışı
zenginleştirilmelidir.

geliştirilmeli

ve

Mesleğimizin ve faaliyet alanımızın tanımlanması,
meslektaşlarımızın yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesi, hak ve çıkarlarının daha iyi
korunabilmesine yönelik olarak başlatılmış olan
“Metalurji Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret ve
Esasları” yönetmeliği çalışmaları sonuçlandırılmalıdır.
Bina alımı önümüzdeki
gerçekleşmelidir.

dönem

muhakkak

Çalışma Raporu’ nun son kısmında yer alan
bilançoya göre 1986 yılında yaklaşık 22.5 milyon
TL gelir ve 12 milyon TL gider, 1987 yılında ise 15.5
milyon TL gelir ve 20 milyon TL gider gerçekleştiği
görülmektedir.
Bu dönem 30 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış
ve bu toplantılarda 80 karar alınmıştır.
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METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECLA YIKILMAZ’ IN
4.ULUSAL METALURJİ KONGRE VE SERGİSİ AÇILIŞ KONUŞMASI
Sayın başkan, sayın bakan, TRT ve basınımızın
değerli temsilcileri sayın konuklar, sayın
meslektaşlarım.
Hepinizi Metalurji Mühendisleri Odası adına saygı
ile selamlarım.
Öncelikle 4. Ulusal Metalurji Kongre ve Sergisi’
nin bir düşünce olarak ortaya çıkmasından, somut
canlı bir olgu haline dönüşmesinde, bugüne kadar
her aşamada emeği geçen, maddi ve manevi
katkılarda bulunan, başta düzenleme kurulu ve
yürütme kurulu üyeleri ve temsil ettikleri kuruluşlar
olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etmek
istiyorum.
Ayrıca, Metalurji Mühendisleri Odası’ nın
kuruluşundan bugüne, özveriyle, inançla, var olma
mücadelesinde yer alan kadroları, üyelerimizi,
aramızdan ayrılmış olan meslektaşlarımızı Yönetim
Kurulumuz adına saygı ile anıyorum. Değerli
konuklar, 7 yıl gibi oldukça uzun bir aradan sonra
Odamızın temel etkinliklerinden biri olan 4. Ulusal
Metalurji Kongre ve Sergisi’ ni düzenlemiş olmaktan
mutluyuz. Yedi yıl içinde, ülkemizde bir dizi
siyasi, ekonomik ve toplumsal değişim dönüşüm
yaşandı. Bu değişim ve dönüşüm beraberinde,
siyasi ekonomik tercihleriyle, ülke sanayiine ilişkin
yeni düzenlemeleriyle, yeni anayasası ile eğitim
kurumlarında yapılan değişiklikleriyle birçok
bakımdan, eskisinden farklı yeni bir dönemin
kapısını açtı.

Böylesi teknik kongrelerin en önemli amaçlarından
biri, bilim ve teknolojide ulaşılan düzeyin
açımlanmasına, üretilen bilginin yayılmasına ve bu
yolla sağlanan bilimsel gelişmenin üretime hangi
yollarla aktarılacağının belirlenmesine yardımcı
olmaktır. Bu anlamda, yaşanan siyasal, ekonomik
ve toplumsal değişim dönüşümlerle bunların
kurumlar, kişiler ve nihayet kavramlar üzerindeki
etkilerine de değinmek gerekmektedir.
Ülkemiz sanayi yapısı, sektörler arası ilişkiler,
metalurji sanayiinin bu yapılanma içindeki konumu ve
geleceğine yönelik genel bir yaklaşımda bulunmadan
önce bu yapı ile yakından ilişkili eğitim konusuna
kısaca değinmekte yarar görmekteyim.
Bilgi üretimi bir ülkenin, bilimsel ve teknolojik
düzeyine ve toplumda bilgiye duyulan talebe
bağlıdır. Bilginin eğitim sürecine aktarılmasında
temel araç eğitimdir. Eğitim, kişiye kazandırılan
bilgi, beceri ve alışkanlıklarla, kişide bir davranış
değişikliği yaratmaya yöneliktir. Üniversite eğitimi
kişiye bilgiyi vermenin dışında, onun kullanım
biçimlerini yeni yöntemleri de öğretmek zorundadır.
Üniversite eğitimi, bireye yalnızca meslek
formasyonu sağlamakla kalmamalı, bireyin
toplumsal ve ekonomik yapıyla daha yakından
ilgilenmesine zemin hazırlamalıdır. Ancak,
ülkemizde bilimsel ve teknolojik gelişmeyi nitelikli bir
eğitim sistemini sınırlayan etkenler bulunmaktadır.
80 sonrası eğitim sisteminde yapılan düzenlemeler,
yeni sıkıntıları da beraberinde getirmiştir.

Ülkemizde bir yandan gelişme için gereksinim duyulan teknik eleman, uzman ve bilim adamı yetiştirme
çabalarına yönelinirken, bir yandan da sınırlı olanakların bir bölümü araştırma, geliştirme çalışmalarına
ayrılmak zorundadır. Oysa uygulanan ekonomik politikalarla kaynakların çoğu israf edilmekte, üstelik ithal
edilen teknolojilerin, ülke içinde yeniden üretilmesini sağlayacak mekanizmalar harekete geçirilememekte,
bilimsel çalışmalara ayrılan kaynaklar çok sınırlı kaldığından bu çalışmaların ve yapılamayan bir dizi bilimsel
çalışmanın sonuçlarının, ülke kalkınması doğrultusunda kullanılması mümkün olamamaktadır.
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Ülkemizin kendi koşullarını iyi değerlendirebilecek,
gereksinimlerini
çok
iyi
saptayacak
ve
teknoloji transferi sürecinde çeşitli seçenekleri
karşılaştırabilecek, denetleyebilecek bir bilimsel,
teknik potansiyele sahip olması gerekmektedir. Bir
çok somut örnek, metalurji sektöründe ülkemizin
bilim adamı, mühendis, teknik elemanlarla bu
bilimsel teknik potansiyele sahip olduğunu
göstermektedir. Buna karşın yeni yatırımların
planlama, projelendirmesinde ulusal düzeyde, bir
örgütlenmeye gidilememekte ve bunun sonucu
olarak da mevcut bilgi düzeyi belirlenememektedir.
Yaşanan dönemde meslektaşlarımız, zaman zaman
mesleki olarak da işlevsiz konuma düşmektedirler.
Metalurji sanayiinde şartlar çok daha ağırdır.
Kalifiye eleman sıkıntısı çekilmekte, büyük bir
sirkülasyon yaşanmaktadır. Sosyal durum açısından
kaybedenler safında kalan meslektaşlarımız,
uygulanan ekonomik politikalardan diğer kesimler
gibi etkilenmektedir.
Bugün metalurji sektöründe yoğunlaşan sorunların
yalnızca bilimsel ve teknik araştırmaların nicelik ve
nitelik olarak yetersiz olmasından kaynaklanmadığı,
sorunların yalnız teknik içerikte olmadığı, uğraş
verdiğimiz alandaki sorunların, ekonomik, toplumsal
yapıdan kaynaklandığı ve çözümlerinin de bu yönde
olması gerektiği açıktır.
Sektörler bazında kısa bir değerlendirmeden önce,
ülke sanayi yapısına, gelişme ve bugünkü duruma
kısaca değinmek yararlı olacaktır.
1929’ larda uygulamaya konulan ülke sanayiinde
devlet desteği ve korumacılığına dayalı politika,
1970’ lerin sonlarında büyük bir bunalıma girerek,
sonuçlarını iki temel sorunda duyurmuştur: Şiddetli
enflasyon ve döviz dar boğazı.
Bu iki sorunun ortak sonucu ise kaynakların üretken
sektörlerden, üretken olmayan spekülatif alanlara
kayması ve buna koşut olarak, atıl kapasiteli
çalışmanın çok ileri boyutlara ulaşmasıdır. Tıkanan
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iç pazara yönelik modelin yerine 1980’ lerde,
ihracata yönelik alternatif bir program uygulamaya
konulmuştur. Bu dönemde sanayi ağırlıkla yerli
hammaddeye, özellikle tarımsal ve ucuz emeğe
dayanan, tekstil, konfeksiyon, cam, seramik,
ambalaj, deri eşya, dayanıklı tüketim malları,
otomobil dışındaki ulaşım araçları, metal parça yan
sanayi ve turizm gibi sektörlerde yoğunlaşmıştır.
Demir-çelik, petrokimya gibi ağır sanayi
yatırımlarından kaçınılması var olanların yerinin
daraltılması, hiç olmazsa genişletilmemesi yoluna
gidilmiştir. Yoğunlaşılması öngörülen sektörlerin bir
bölümü, tüketim malları (gıda, tekstil, konfeksiyon,
ev araçları) bir bölümü ise çok uluslu tekeller için
fason üretime olanak tanıyan sektörlerdir (metal
yan sanayi, elektronik cihaz). 1986’ nın ilk üç
ayında elektrikli makina imalat sektöründe, reel
büyümenin % 38 olması bunun göstergesidir. Yine
aynı dönemde ana metal sanayiinde reel olarak
üretim büyümesi % 21.9 düzeyine çıkarken, bu
miktar 85’ te % 8.4 idi. Metal eşya sanayiindeki reel
büyüme oranı bu dönemde % 24.4 olup, 1985’
te oran % 2.2 idi. Uygulanan program ile sermaye
merkezileştirilmekte, dış rekabete dayanabilecek,
dış pazarda yer bulabilecek düzeyde düşük maliyetli
üretimi sağlayabilecek az sayıda, büyük ölçekli firma
ile üretimin sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Yeni
model çerçevesinde, ihracat ve döviz kazandırıcı
işlemler teşvik edilmiş, firmalar dışa açılmaya
zorlanmıştır. Bu politika sonucu daralan iç talep
karşısında stoklar büyümüş ve dış pazar aramak
zorunlu olmuştur, iç talep sıkı para politikası
uygulanarak, çalışanların reel ücretleri düşürülerek
daraltılmış ve diğer ekonomik, demokratik haklar da
kısıtlanmıştır. Yine bu dönemde, devletçe ihracata
sağlanan krediler dev boyutlara ulaşırken, hızlı
devalüasyon politikası uygulanmıştır. Yatırımlar,
özellikle de; özel kesim yatırımları beklenen ölçüde
artmadığı için işsizlik sorunu ağırlaşmıştır.
Kısa, genel bir bakıştan sonra şimdi de dünyada
ve Türkiye’ de demir çelik sektörü ve diğer
sektörlerden de söz etmek istiyorum.
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Bir ülkenin kalkınma ve endüstrileşmesinde
temel alınan ve öncelik verilen sektörlerden birisi
metalurjinin en geniş uğraşı alanı olan demir çelik
sektörüdür. Geçmişi oldukça eskiye dayanan ve
gelişiminin insanlığın gelişimini etkilediği demir
çelik sektörü geçmişte olduğu gibi bugün de, ülke
ekonomileri içindeki önemini korumakta olup,
ülkelerin gelişmişlik veya endüstrileşme düzeyinin
önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra dünya çelik
üretimi bir iki istisna dışında 1974 yılına kadar
sürekli artış göstermiştir. 1974 yılında ortaya çıkan
petrol krizi dünya ekonomisini temellerinden
sarsmış, bütün sektörlerde talep ve üretim düşmesi
görülmüştür. 1975’ te 60 milyon tondan fazla
düşen dünya çelik üretimi 1979 yılında yaklaşık
750 milyon tonla rekor düzeye ulaşmıştır. Aynı
yıl yaşanan ikinci petrol şoku krizi daha da
derinleştirmiş ve 1979’ dan 1982’ ye 100 milyon
ton civarında üretim düşmesi olmuştur. Demir
çelik sektörü taşımacılıktan üretimde kullanılan
fuel-oil, tabii gaz, kömür ve elektriğe kadar pek
çok yönden petrole dayalı, enerji yoğun bir üretim
dalıdır. Bu nedenle, 1974 ve 1979 petrol fiyatları
yükselişi ve ardından yaşanan ekonomik krizden
ilk ve derinden etkilenen sektör olmuştur. Petrol
fiyatlarındaki artışa paralel olarak, girdi fiyatları
ve maliyetlerin yükselmesi, kullanıcı sektörlerde
benzer nedenlerle talep düşmesi ile kapasite
fazlalığının oluşması firmaları güç durumda
bırakmıştır. Bu durum, çelik üreticilerini yeni pazar
bulma ya da mevcut pazarı paylaşmada büyük bir
rekabete itmiştir. Rekabetin yoğunlaşması ile çelik
fiyatlarının düşmesi firmaların durumunu daha da
zorlaştırmıştır. Demir çelik sektörünün yukarıda
değinilen özelliği ve belirleyiciliği nedeni ile ülkeler
ve topluluklar düzeyinde alınan koruyucu ve
geliştirici önlemlere rağmen pek çok firma zarar
etmiş, bazıları iş hayatından silinmiş ve dünya
genelinde yüz binlerce çelik işçisi işsiz kalmıştır.
Söz konusu kriz ve gelişmeler, ülkelerin demir
çelik sektörlerini ayakta tutmak ve geliştirmek için
önlemler almalarına yol açmıştır. 1977 yılında AET
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içinde Davignon Planı uygulamaya konurken, pek
çok ülkede gümrük korumaları, kota uygulamaları,
antidamping önlemleri, devlet alımları ile
sektörde modernizasyon ve yeniden yapılaşma
yatırımlarının hükümet yardımları ile veya imtiyazlı
kredilerle finanse edilmesi gibi korumacı önlemler
geliştirilmiştir. Hükümetler düzeyinde yapılan bu
uygulamalara paralel olarak; şirketlerde verimliliği
arttırmak, maliyetleri düşürmek, rekabet gücü
kazanmak amacıyla yeniden yapılaşma, zarar eden
işletmeleri kapatma, şirket birleşmeleri yoluyla
kapasite indirimi ve rekabeti azaltma, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi, iş gücünün eğitilmesi,
enerji tasarrufu ve tesislerin modernizasyonu gibi
konulara ağırlık vermişlerdir. 1979’ dan sonra AET
çelik tüketimi 1984’ de ilk defa artış göstermiştir.
Bütün gözlemcilerce kabul edilen bir durum; çelik
sektörünün iyileşme yolunda olduğudur. Fakat
iyileşme çok ağır seyredecek ve dünya çelik üretim
ve tüketiminin itici gücünü gelişmekte olan ülkeler
oluşturacaktır. 1984 ve 85 yıllarında görülen ABD
Dolarının aşırı değer artışı sektördeki düzelmeyi
yavaşIatmıştır. Doların Avrupa paraları karşısında
değer kazanması; fiyatları Dolara bağımlı olan
demir cevheri, kok kömürü ve hurda ithaline
dayalı olarak üretim yapan çelik şirketlerinin 1985
maliyetini üçte bir oranında arttırmıştır.

Dünya demir çelik sanayiine kısa bir bakıştan sonra
ülkemizdeki duruma göz atalım. Ülkemizde demir
çelik sektörünün kurulması cumhuriyet döneminde
gerçekleştirilmiştir. 1930’ lardan sonra, ilk olarak
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bugün MKE Kurumuna ait olan Kırıkkale Çelik
Tesisleri kurulmuştur. Türkiye’ nin ilk entegre
demir çelik tesisi 1939’ da Karabük’ te işletmeye
alınmıştır. Ardından, 1965 yılında ERDEMİR ve
1975 yılında İSDEMİR’ in işletmeye alınması ile
kamu kesimi toplam sıvı çelik kapasitesi 4.8 milyon
ton/yıla ulaşmıştır. Türkiye’ nin üç entegre tesisi
olan bu kuruluşların dışında 1960’ lardan sonra
başlayan elektrik ark ocakları ile üretim konusunda
çalışan yirmi civarında özel kuruluşun iki buçuk
milyon ton/yıl civarında kapasitesi mevcut olup,
1985 üretimindeki payları % 36’ dır. Genelde
tüm dünyada demir çelik sektöründe mevcut krize
ve üretim düşmesine rağmen, ülkemiz sıvı çelik
üretimi 1981’ den bu yana sürekli olarak artarak
2,4 milyon tondan 5 milyon tona çıkmış ve %
106’ lık bir büyüme göstermiştir. Dünya ülkeleri
içinde bu yönde en büyük gelişme gösteren
ülkemiz, sıvı çelik üretiminde dünyanın 25. büyük
üreticisi konumuna gelmiştir. Doğu Bloku dışındaki
Batı Avrupa ülkeleri arasında yedi AET ülkesinin
ardından sekizinci sırada bulunmaktadır.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında üretim ve
tüketimin arttırılması planlanmıştır. 1983 ve
1984 yıllarında 91 kilogram olan kişi başına çelik
tüketiminin 1989 yılında 140 kilograma çıkarılması
hedeflenmektedir. Bu plan döneminde yıllık % 9.4
üretim artışı öngörülmüş olup, 1989 yılında toplam
7.5 milyon ton sıvı çelik üretimi hedeflenmektedir
ve çelik sektörünün ülkemiz için önem taşıdığı diğer
bir konu da dış ticarettir. Sektörün dış ticaretteki
payı % 10-12 civarındadır. Şimdiye kadar sürekli
olarak dış ticaret açığı verdiğimiz bu sektörde
1985 yılı için göreceli bir düzelme olduğu ve açığın
azaldığı görülmektedir. Geçen yıl gerçekleştirilen
2.885 milyon ton ve 966 milyon Dolarlık ihracata
karşılık 4.493 milyon ton ve 1.060 milyar Dolarlık
ithalat yapılmıştır. İthalatımız içinde hurda ve blumkütük-platina vs. ya da rulo sac taslağı şeklindeki
yarı ürünlerin payı 1982’ de % 26 iken 1985’ de
532 milyon Dolarla % 50’ ye çıkmıştır. İthalatımız
içinde ikinci büyük ithal demir çelik ürünü % 10
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

civarında paya sahip olan vasıflı çeliklerdir. 1982’
den 85’ e ihracat 362 milyon Dolardan 969 milyon
Dolara yükselerek, % 168 artmıştır. En önemli
ihraç ürünleri sırasıyla çubuk, profil-köşebent ve
borulardır. İhracatımızın en önemli özelliği üç yıl
içinde yaklaşık üç katına çıkması yanında esas olarak
sadece İran ve Irak pazarına bağlı olmasıdır. Bu iki
ülkenin payı ürün bazında ele alındığında % 70-95
arasında büyük bir oran göstermektedir. İhracattaki
ana pazar bu iki ülkenin de içinde bulunduğu
Ortadoğu ve Arap ülkeleridir. İhracat içinde en
büyük paya sahip olan Avrupa ülkesi Batı Almanya’
dır. Son yıllarda ABD’ ye yapılan ihracatımızda artış
olması yanında Çin Halk Cumhuriyeti yeni bir pazar
olarak ortaya çıkmış ve bu yıl içinde Japonya’ ya
yassı mamul ihracı gerçekleştirilmiştir. Son yıllar
incelendiğinde demir çelik üretim ve ihracatında
büyük gelişmeler kaydedildiği söylenebilir. Olaya
rakamlarla bakıldığında tablo iyimser görünebilir
fakat teknoloji ve kalite, ürün çeşitliliği, maliyetler,
verimlilik, enerji sarfiyatı gibi değerler göz önüne
alındığında aynı şeylerin söylenmesi olanaksızdır.
Bunların kıyaslanması sektörün durumunu ortaya
koymakta her zaman için gerekli olmuştur fakat
AET’ ye giriş gibi bir konunun güncelleştiği ve
çeşitli çevrelerde bu konuda olumlu görüşlerin
savunulduğu bir dönemde bunların yakından ve
gerçekçi olarak değerlendirilmesi daha da zorunlu
hale gelmiştir. Ülkemizde kapasitenin optimuma
getirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi, maliyetlerin
düşürülmesi ve yeni teknolojilerin uygulanması
gibi modernizasyon çalışmaları yürütülmesine
karşın harcanan enerji, verimlilik ve maliyetler
AET ülkeleri ile kıyaslandığında yapılanları yeterli
bulmak olanaksızdır. İSDEMİR ve Karabük’ te 1984
işçi verimliliği 59 ton/adam, 1983’ te ERDEMİR’
de 152 ton/adam düzeyinde olması buna karşılık
AET’ de 300 ton/adam civarında olması ve kok
sarfiyatının AET ortalamasından yüksekliği olumsuz
örneklerdir. Ark ocakları ile üretimde ise verimliliğin
Avrupa ortalamasına yakın olduğunu söyleyebiliriz
.
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Bugün için ülkemizde kişi başına çelik tüketimi 100
kilogram civarındadır. 2000 yılında endüstri ülkesi
olmanın hedeflendiği göz önüne alınırsa, kişi başına
tüketimi en azından bugünkü Avrupa ortalaması
olan 350 kilograma çıkarabilmek için nüfus artışı da
düşünüldüğünde 20-25 milyon ton çelik üretmemiz
ve tüketmemiz gerekmektedir.

Üretimin yapısı gereği, emek yoğun bir dal olan
dökümde otomasyon, üretimin belirli kesimlerinde
yoğunlaştırılabilmektedir. Kapasite küçüklüğü,
işletme sermayesi ve öz kaynak yetersizliği sorunu
bulunan bir sektörde de bu tür yatırımların
güç olması nedeni ile işçi verimliliği, Avrupa
ortalamasından çok düşüktür.

Ulusal sanayi böylesi bir gelişmeden payını almayı
hesaplarken, bu kadar gelişme olanağı gösteren bir
pazarın kapasite fazlalığı sorunu bulunan dünya
tekellerince serbest bırakılmayacağı da bilinmelidir.
Bu nedenle, yönetim erkinde bulunanlar, çelik
üreticileri, ilgili kuruluşlar, üniversiteler ve meslek
kuruluşlarınca ülke çıkarları doğrultusunda
ortak olarak hazırlanacak uzun vadeli bir demir
çelik planlaması çevresinde, öncelikle mevcut
işletmelerin optimum kapasiteye getirilmesi
ve modernizasyonu, verimliliğin arttırılması,
maliyetlerin düşürülmesi yolunda ciddi olarak,
çalışmalar yapılmalı, sağlam temellere dayanan bir
üretim ve dış ticaret politikası saptanmalıdır.

Gelişmiş ülkelerde işçi ücretlerinin yüksek olması,
üretimin emek yoğun karakteri, çalışma koşullarının
ağırlığı ve çevre kirletici özelliği nedeni ile dünya
ekonomik iş bölümü içerisinde döküm sektörünün
gelişmekte olan ülkelere kaydırılması eğilimi ağırlık
kazanmıştır.

Endüstriyel üretim açısından en önemli demir çelik
ürünlerinden biri de döküm mamulleridir. 1974 ve
1979 krizlerinden en yoğun olarak etkilenen ve
1984 yılı başından bu yana göreceli olarak iyileşme
gösteren döküm sanayii ekonomik işlevi gereği
diğer sektörlerde oluşan olumsuz faktörlerden çok
çabuk etkilenmektedir. 1980 sonrasında, demir
çelik ürünlerinde ihracata yönelirken, dökümde
aynı gelişme yaşanmamıştır. İnşaat, otomotiv,
tarım alet ve makinaları en çok döküm üreten
sektörlerde talep düşmeleri çeşitli nedenlerle
var olan kapasite fazlalığını arttırmış, ihracata
yönelinilememesi dökümhanelerin bir kısmının
kapanması ile sonuçlanmıştır. Döküm sektöründe
mevcut kapasitemiz 550 bin ton, son yıllardaki
üretim ise 450-480 bin ton civarındadır. İçe dönük
ekonomi modeli gereği kapasite küçüklüğü bu
sektörü iki yönlü etkilemektedir, bir yandan kullanıcı
sektörlerden gelen talepler yetersiz kalmakta, diğer
yandan da yeni yatırım ve verimliliğin arttırılmasını
engellemektedir.
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Dünyada demir çelikten sonra en çok kullanılan
metal olan alüminyuma gelince; bugün, bütün
dünyada alüminyum ve alaşımları büyük ticari
değeri olan ve büyük miktarlarda üretilen malzeme
grubudur. Ülkemizin yıllık alüminyum gereksinimi
120 bin tondur. Seydişehir Alüminyum Tesisleri 1.5
yıldır tam kapasite ile çalışmasına karşın, talebin
ancak yarısını karşılayabilmektedir. 90’ lı yıllara
gelindiğinde alüminyum tüketiminin 150 bin
tonu aşacağı tahmin edilmektedir. Bilindiği gibi
alüminyum metalurjisi de enerji yoğun bir üretim
dalıdır. Maliyet içinde en büyük girdiyi elektrik
enerjisi oluşturmaktadır. Dünya üretim maliyetinde
enerjinin payı % 17 iken, bu oran ülkemizde % 40
civarındadır Alüminyum sanayiimizin 15-20 yıllık
bir geçmişi olmasına karşın, alüminyum ürünlerine
olan talep ve buna bağlı olarak yurtiçinde işlenen
alüminyum ürünlerinin miktarı hızla artmıştır.
Alüminyum üretiminde en önemli sorun, yardımcı
ham maddeler ve enerji sorunudur.
Sanayiimizin
yapısından
kaynaklanan
tüm
sorunlar alüminyum sanayiinde de belirgin bir
şekilde hissedilmektedir. Alüminyum üretiminde
kullanılan ve maliyetlerin % 20’ sinî oluşturan 15
civarındaki yardımcı hammaddeden dokuzu yurt
dışından sağlanmaktadır. Yardımcı hammaddeler
üretim kapasitesini ve maliyeti etkileyen önemli
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faktörlerdendir. Ülkemizde, alüminyum üretiminde
maliyetler, dünya fiyatlarına göre çok yüksektir.
Dünyada kişi başına yedi kilogram olan alüminyum
tüketim ortalaması gelişmiş ülkelerde 25
kilogramken, ülkemizde iki kilogram kadardır.
Ülkemiz alüminyum sanayiinde teknik bilgi birikimi
ve deneyimi küçümsenemeyecek düzeydedir.
Yassı hadde ürünlerinden çok çeşitli amaçlar için
kullanılan levha ve folyonun % 50’ si Seydişehir
ile iki özel kuruluşta, diğer yarısı ise sayılan yüzün
üstündeki küçük haddehanelerde üretilmektedir.
Alüminyum parça döküm sektöründe özellikle
otomotiv ve dayanıklı tüketim malları sektörüne seri
parça üreten tesislerde kaliteli ve spesifikasyonlara
uygun mamuller üretilmekte ise de, birçok işletme
ergitme ve kalite kontrol yönünden yetersizdir.
Hammadde, bu alanda kullanılan alüminyum
alaşımlarının yeterince ve zamanında temin
edilememesi, kalıp sorunu ve kalifiye eleman
yetersizliği alüminyum parça sanayiini tehdit eden
sorunlardır.
Ülkemizde kuruluşu demir çelik sanayi kadar
eski olan bakır sektörü, bugün ekonomimizde
üçüncü derecede öneme sahiptir. Blister bakır
üretim kapasitemiz 36.500 ton, elektrolitik bakır
üretim kapasitemiz ise 100 bin ton kadardır.
Blister bakır üretimi talebi karşılamaktan uzaktır.
Elektrolitik bakır üretimi ise bir süre daha
talebi karşılayabilecek düzeydedir. Bu sektörde
yapılacak tevzi işlemleri sonucunda ulaşılacak
üretim kapasitesi de talebi karşılamakta yetersiz
kalacaktır. Tevzi işlemleri süresince ithalatın daha
da artması söz konusudur. Bakır üretiminde
başlıca sorun, bakır cevheri yetersizliğidir. Mevcut
rezervlerdeki bakır tenörü giderek düşmüştür. Aynı
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miktardaki bakırı elde etmek için her yıl daha fazla
cevher çıkartmak ve zenginleştirmek, tesislerin
kapasitesini arttırmak gerekmektedir. Bu sektörde
blister bakır üreten tesisler sürekli zarar ederken
elektrolitik bakır üreten kuruluşlar yüksek karlılık
düzeylerini korumaya devam etmektedirler. 19771980 döneminde gerileyen yurtiçi bakır tüketimi
1981’ den itibaren yılda ortalama % 19 oranında
artmıştır. Yine 1981’ den itibaren başlayan ihracatın
tümü demir çelikte olduğu gibi bakırda da İran ve
İrak’ a dayanmaktadır.
Kaliteli ve önemli ölçüde krom cevheri rezervimiz
ve ferrokrom üretim miktarımızla dünya ölçeğinde
sayılı bir yerimiz bulunmaktadır. Buna karşın
sektörün enerji yoğun bir üretim dalı olması nedeni
ile maliyetleri dünya fiyatlarına göre, yüksek
kalmakta ve daha çok cevher ihracatçısı olmaktan
kurtulamamaktayız. Benzer şekilde refrakter
hammadde deposu olan ülkemizde yeterli ve
kaliteli refrakter üretilememektedir. Bu iki alanda
da katma değeri yüksek ürün ihracatı yerine, ülke
kaynaklarının heba edilmesi süre gitmektedir.
Ülke ve metalurji sanayiindeki sorunların ve
gelişmelerin bir bölümünü, kongrenin başlangıcında
bir kez daha dile getirmeye çalışırken amacımız,
bu sorunları olabildiğince sergileyebilmek, çözüm
yollarına ilişkin öneriler geliştirebilmektir.
4. Ulusal Metalurji Kongre ve Sergisi’ nin
aktarılmaya çalışılan sorunları bilimsel, ekonomik,
teknik ve toplumsal boyutlarda ele alarak çözme
çabalarımıza ışık tutacağı inancıyla hepinizi saygı ile
tekrar selamlarım.
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YURTTAN HAVADİSLER
ŞUBAT 1988 - MART 1990

9 Mart 1988

Zorunlu tasarruf teşvik fonu kurulmasına dair kanun TBMM’ de kabul edildi. Bu kanun ile
çalışanlardan %2, işveren ve devletten %3 oranında kesinti yapılması hükmü getirildi.

26 Nisan 1988

Kanseri tedavi ettiği öne sürülen zakkum ekstresinin tedavide etkili olup olmadığını araştırmak
için kurulan Etik Kurul, zakkum ekstresinin ilaç olmadığına karar verdi.

2 Mayıs 1988

ASALA terör örgütünün kurucusu ve lideri Agop Agopyan öldürüldü.

27 Haziran 1988

SHP 2. Büyük Kurultayı’ nda, Erdal İnönü yeniden Genel Başkanlığa, Deniz Baykal Genel
Sekreterliğe seçildiler.

3Temmuz 1988

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü törenle açıldı. Başbakan Turgut Özal, eşi Semra Özal ile birlikte
kendi kullandığı arabayla köprüden ilk resmi geçişi yaptı.

50. Yıl Andacı
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7 Temmuz 1988

PTT hizmetlerine %100 zam yapıldı.

11 Ekim 1988

Mevduat faizleri serbest bırakıldı.

13 Ekim 1988

Akaryakıt ile başlayan zam sağanağı tüm hızıyla devam ediyor.

28 Kasım 1988

Başbakan Özal’ ın Tercüman Gazetesi’ ne verdiği demeçte Cumhuriyet Gazetesi’ ni ‘Babıali’
nin Pravdası’ diye nitelemesi üzerine Cumhuriyet Gazetesi’ nin açtığı davada, İstanbul 10.
Asliye Hukuk Mahkemesi, Özal’ ı, 500.000 lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

1 Aralık 1988

Öğrenci affı ve giyim kuşamın serbest bırakılmasına dair yasa, Cumhurbaşkanı Evren
tarafından, ‘giyimde serbestlik zararlıdır’ gerekçesiyle veto edildi.

26 Mart 1989

Erken yerel seçimler yapıldı. SHP (%28.2 oy) 39 İl Belediye Başkanlığı, DYP (%25.6 oy) 16 İl
Belediye Başkanlığı, ANAP (%21.9 oy) 3 İl Belediye Başkanlığı, RP 5 İl Belediye Başkanlığı ve
MÇP 3 İl Belediye Başkanlığı kazandı. Bir İli Bağımsız aday kazandı.

18 Nisan 1989

Türkiye’ de ilk tüp bebek, İzmir’ de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi’ nde dünyaya geldi.

2 Haziran 1989

Bulgaristan, 20 gündür Avusturya üzerinden sürdürdüğü zorunlu göçü direkt Türkiye
üzerinden yapmaya başladı. Kapıkule ve Dereköy sınır kapılarında tam bir insanlık dramı
yaşanıyor, binlerce kadın, çocuk, yaşlı Türk, aç ve sefil bir halde, bir an önce Türkiye’ ye
geçebilmeye çalışıyor.

14 Haziran 1989

Kapalı yerlerde, her türlü toplu taşıma araçlarında ve bekleme salonlarında sigara içmeyi
yasaklayan kanun kabul edildi. Bu kanunla sigara reklamı yapmak da yasaklandı.

15 Haziran 1989

Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale il yapıldı. İl sayısı 71’ e çıktı.

29 Haziran 1989

Akaryakıta %25 oranında zam yapıldı.

16 Temmuz 1989

Bulgaristan’ dan gelen soydaşlarımızın sayısı 160.000’ i buldu. Türkiye’ nin ve dünyanın bütün
uyarılarına kulak tıkayan Bulgaristan, göçü olanca hızıyla devam ettiriyor.

7 Ağustos 1989

Bulgaristan’ ın zorunlu göçe tabi tutarak Türkiye’ ye gelen soydaşlarımızın sayısı 400.000’ i
geçti.

2 Ekim 1989

TRT 3 ile GAP TV yayın hayatına başladı.

31 Ekim 1989

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun yeterli olduğu 3. tur oylamada DYP ye SHP’ lilerin
katılmamasına rağmen, 263 Milletvekilinin oyu ile Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyetinin 8.
Cumhurbaşkanı seçildi.

9 Kasım 1989

Çankaya Köşkü’ nde düzenlenen törenle, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren görevini
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ a devretti.

31 Ocak 1990

Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, düzenlenen bir suikast sonucu
öldürüldü.
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DÖNEM

16. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
28 ŞUBAT 1988 – 03 MART 1990
28.02.1988 - 03.04.1989
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Ünal Dönmez

Yönetim Kurulu II. Başkanı

M. Cemal Yıldırım

Yazman Üye

Ali Han

Sayman Üye

Yıldırım Avcı

Üye

Seza Öker

Üye

Necip Kültür

Üye

13.04.1989 - 25.08.1989
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Ünal Dönmez

Yönetim Kurulu II. Başkanı

M. Cemal Yıldırım

Yazman Üye

Ali Han

Sayman Üye

Yıldırım Avcı

Üye

Seza Öker

Üye

Behzat Akbaş

Üye

25.08.1989 - 01.12.1989
YÖNETİM KURULU
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Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Ünal Dönmez

Yönetim Kurulu II. Başkanı

M. Cemal Yıldırım

Yazman Üye

Seza Öker

Sayman Üye

Ali Han

Üye

Yıldırım Avcı

Üye

Behzat Akbaş

Üye
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01.12.1989 - 03.03.1990
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Ünal Dönmez

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ali Han

Yazman Üye

Seza Öker

Sayman Üye

Yıldırım Avcı

Üye

Behzat Akbaş

Üye

Gül Çolakoğlu

Üye

DENETLEME KURULU
Hasan Şahan
Oktay Akman
Neşe Ozan

ONUR KURULU
Veli Aytekin
Muharrem Timuçin
Azmi Ayhan
Erdoğan Tekin
Hakkı Gürol

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Töreli
Yusuf Ziya Kayır
Meral Özuslu
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15. Dönem Olağan Genel Kurul 27- 28 şubat 1988 cumartesi günü Dost Kitapevi’ nde
yapılmış ve son gündem maddesi olarak 16. Dönem Yönetim Kurulu ve Oda organları
oluşmuştur.
1988-1989 yönetim yılında yönetim kurulu toplam
119 karar almış ve uygulamaya koymuştur. Dönem
içerisinde 54. sayıdan itibaren 66. sayıya kadar
toplam 12 dergi yayınlanmıştır.
Çalışma Raporu’ nda yer alan bilgiler özetlenerek
aşağıda başlıklar halinde verilmiştir:
Bu dönemde birçok komisyonlar oluşturulmuş ve
bu komisyonlar alanlarında belirlenen çerçevelerde
çalışmalar yapmışlar ve bu çalışmalar, rapor olarak
yayınlanmıştır.

Muhittin Usta’ nın panelist olarak katılımlarıyla
düzenlenmiştir.
21 Kasım 1988 akşamı Çukurova Kimya End.
A.Ş. katılımcılara bir kokteyl vermiştir. Kokteylde
meslekte 25 yılını dolduran üyelerimize 25. yıl
plaketi verilmiştir. Ayrıca 23 Kasım akşamı Best
Otelde katılımcılara bir akşam yemeği verilmiştir.
4 Haziran 1988 tarihinde ISTAŞ tarafından Fuar
Şarapevinde İzmir yöresi üyelerimize kokteyl
verilmiştir. 100 civarında meslektaşımız bu
toplantıya katılmıştır.

• Bu komisyonlar şunlardır;
• Arkeometalurji Komisyonu
• Yayın Komisyonu
• Refrakter Malzemeler Komisyonu
• Isıl İşlem Komisyonu
• Asgari Ücret ve Çizim Standartları Komisyonu
• Tahribatsız Muayene Komisyonudur.
Ekim 1987 tarihi itibarı ile üye sayısı 1500’ dür.

KONGRE
21-25 Kasım 1988 tarihleri arasında 5. Metalurji
Kongre ve Sergisi MTA Kültür Sitesi Ankara
adresinde yapılmıştır.
Kongrede 67 bilimsel bildiri sunulmuştur. Sergiye
31 sanayi kuruluşu katılmıştır. 450 delege katılımı
olmuştur.

11 Haziran 1988 tarihinde, ODTÜ Metalurji
Mühendisliği bölümündeki öğrencilere tanışma
çayı verilmiştir.
1988 Haziran ayında İstanbul Temsilciliği Taksim
Cad. Stüdyo Apt. No:15/4 Taksim İstanbul adresine
taşınmıştır. 26.03.1988 tarihli karar ile temsilci
olarak İrfan Kaptı’ nın ve yardımcı olarak Önder
Yücel ile Mesut Erk’ in atanmasına karar verilmiştir.
9 Ekim 1988 günü, İstanbul Temsilciliği’ nin
organizasyonunda 200’ e yakın üyemizin katıldığı
“Oda Yemeği” yapılmıştır.
16 Aralık 1988 tarihinde, üyelerimizin, yapılan
kampanyaya katılarak maddi destek vermesi ve
kongre gelirlerinin katılımı ile Oda Merkezi olarak, şu
anki Hatay Sokak No:10/9 Kızılay/Ankara adresindeki
daire satın alınmıştır.

Diploma öncesi ve sonrası metalurji mühendisliği
eğitimi, Oda-Sanayi-Ünîversite işbirliği” konulu
panel Sn. Bülent Tanık yönetiminde ve Prof. Dr.
Veli Aytekin, Prof. Dr. Mustafa Doruk, Prof. Dr.
Feridun Dikeç, Hayrettin Çaycı, Melih Töreli ve
50. Yıl Andacı
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TAHRİBATSIZ MUAYENE ÇALIŞMALARI
Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti ile birlikte, NDT kursu yapılmış ve kurs sonrası sertifikalandırma sınavı
yapılarak, başarılı kursiyerlere akredite sertifikaları teslim edilmiştir.
20 Mart 1989 tarihinde 21 kişinin katıldığı Ultrasonik Muayene Kursu (U1) ve 1. seviye sertifika sınavı, ODTÜ,
DGZfP (Alman Tah. Mua. Cem.) ve BAM (Batı Alm. Fed. Malz. ve test ens.) ile birlikte yapılmıştır.
22-23 Mayıs eğitim, 30 Mayıs sınav olarak “sıvı penetrant mua. (El) kursu ve sınavı”; 24-26 Mayıs eğitim, 29
Mayıs sınav olarak “Manyetik parçacık mua. (Mİ) kursu ve sınavı” ; 5-16 Haziran eğitim, 19-20 Haziran sınav
olarak “end. Radyografi (R1) kursu ve sınavı” ; 11 Eylül’ de eğitim, “ 2. seviye ultrasonik mua. (U2) kursu ve
2. seviye sınavı” ;16 Ekim’ de eğitim “2. seviye radyografi kursu ve 2. seviye sınavı” yapılmıştır.

DİĞER ETKİNLİKLER
Nisan 1989, Metalurji 61 sayılı dergisinde Refrakter Malzemeler Komisyonu raporu yayınlanmıştır.
19-23 Haziran 1989’ da İTÜ’ de “Metalik Malzemelerde Mekanik Muayene Yöntemleri” kursu, Prof. Dr. E.
Sabri Kayalı ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çimenoğlu tarafından verilmiştir.
25-27 Eylül’ de Yıldız Üniversitesi’ nde “Niobyum Alaşımlı Çelikler” semineri yapılmıştır.
29 Mart 1989’ da Metamak ve Meehanite firması tarafından Sheraton Otelinde “Dökümhane Verimliliğini
Arttırmak” konulu bir seminer verilmiştir.
18-22 Aralık 1989 tarihinde Türk Loyd’ u salonlarında Prof. Dr. Feridun Dikeç tarafından “Takım Çeliklerinin
Isıl İşlemi” semineri verilmiştir.
30 Haziran’ da Oda Merkezinde ODTÜ’ den mezun olan yeni meslektaşlarımıza “Mesleğe Hoş Geldiniz”
kokteyli verilmiştir. Ayrıca 25 Temmuz’ da İTÜ mezunları ve ailelerine “Bitirme Kokteyli” verilmiştir. Her iki
toplantıya yeni meslektaşlarımız ve aileleri ilgi göstermiştir.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası’ nın her dönem önemli gündem maddelerinden biri de “Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Eğitimi” olmuştur.
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ÜLKEMİZDE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE GELİŞMELER ve
YENİ OLUŞUMLAR
Prof. Dr. Muharrem TİMUÇİN ODTÜ Metalurji ve Malzeme Müh.Böl. Öğretim Üyesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği kavramı tarihsel gelişim sürecinde esas itibariyle “Metalurji Mühendisliği”
dalında meydana gelen evrim sonucunda oluşmuştur. Metalurji Mühendisliği alanına giren faaliyetlerin
başlangıcında primer metal üretimi, yani maden cevherlerinden metal üretme işleri, önemli bir yer
tutmaktadır. Eski dilde “istihraç” şimdilerde ise “üretim” olarak tanımlanan bu uğraş insan topluluklarının
ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren toplum hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Metalurjik üretim süreçleri uzun yıllar adeta sanat gibi geliştirilmiş ve bu mesleğin sırları babadan oğula
intikal ettirilen bir eğitim süreciyle topluluk bünyesinde korunmuştur. Metalurjik proseslerin ısıyla olan yakın
ilişkisi sebebiyle metalurjinin bilimsel esaslara dayanan bir mühendislik dalı haline dönüşmesi termodinamik
biliminde meydana gelen gelişmelere oldukça paralellik gösterir. 18’ inci yüzyılın sonu ve 19’ uncu yüzyılın
başlarında temel termodinamik biliminde sağlanan ilerlemeler metalurji mühendisliği dalını doğrudan
etkilemiştir. Böylece, metalurjik üretim süreçlerinde yaygın bir alışkanlık haline gelmiş olan deneme-yanılma
metotlarının yerine gerçekleşmesi mümkün olmayan seçeneklerin dışlanmasını sağlayan analitik yöntemler
geliştirilebilmiştir.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE YURT DIŞINDAKİ GELİŞMELER
Metalurji mühendisliğinde lisans düzeyinde formal eğitim yapılanmasının Avrupa’ da ilk defa 1700’ lü yılların
ikinci yarısında başladığını görmekteyiz. Almanya’ da 1770 yılında Berlin Maden Akademisi kurulmuş ve
akademide Madencilik ve Metalurji alanında eğitime başlanmıştır. 1775 yılında yine Almanya’ da bugünkü
Clausthal Üniversitesinin başlangıcını oluşturan Maden-Metalurji okulu faaliyete geçirilmiştir.
Endüstri devrimini yaşayan ülkelerde ve özellikle demir-çelik endüstrisinin geliştiği yörelerdeki üniversitelerde
Metalurji Mühendisliği eğitimi veren fakültelerin ve bölümlerin oluşturulduğu görülmektedir. İngiltere’ de
1874 yılında Leeds Üniversitesinde ve 1882 yılında Birmingham Üniversitesinde lisans düzeyinde Metalurji
Mühendisliği eğitimi başlatılmıştır. 1828 yılında kurulmuş olan ve ilerideki yıllarda demir-çelik teknolojisinin
gelişmesinde önemli bir yer tutan Sheffield Üniversitesinde Metalurji Mühendisliği eğitim programı 1882
yılında başlamıştır.
Amerika Birleşik Devletlerinde metalurji mühendisliği eğitiminin Columbia Üniversitesinde 1864 yılında
başlatıldığı ifade edilir. Aynı yıl MIT’ de kabul edilmiş olan “Gelişme Planı” kapsamında bu kurumun
bünyesindeki Mühendislik Genel Lisans eğitim programının dördüncü yılında o zamana kadar mevcut olan
diğer mühendislik dallarına ek olarak Metalurji Mühendisliği dalında da uzmanlaşma imkanının getirildiği
görülmektedir. “Uygulamalı Metalurji” adı altında açılan bu yeni programın amacı özellikle demir yüksek
fırınlarında çalışacak üst düzey teknik elemanların yetiştirilmesi olarak tanımlanmıştır.
Günümüze kadar geçen zaman içinde Metalurji Mühendisliği disiplinindeki değişimler ve ders programlarındaki
evrimler çok büyük ölçüde ABD’ deki gelişmelere paralel bir seyir takip etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ nı takip
eden yıllarda ABD’ deki üniversitelerin pek çoğunda Metalurji Mühendisliği disiplininde artık bağımsız lisans
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programlarının yerleştiği görülmektedir. 1950’ i
yılların programlarındaki temel felsefe demir-çelik
endüstrisine ve demir dışı metallerle ilgili üretim
sektörüne yetişmiş teknik insan gücü sağlamaktır.
1950’ li yılların sonu ile 1960’ 1ı yılların başlarını
kapsayan dönemde Metalurji Mühendisliği için
çok önemli bir kabuk değiştirme süreci başlamıştır.
Uzay programının ve savunma sanayiinin ihtiyaçları
olan yüksek teknoloji malzemelerini geliştirmek ve
üretebilmek için büyük bütçeleri olan geniş kapsamlı
araştırma projeleri oluşturulmuştur. Bu projeler,
genellikle ileri düzeydeki üniversitelerde “Malzeme
Bilimi” adı altında yeni bir yapılanmanın oluşmasına
yol açmıştır. Bunun sonucu olarak Metalurji
Mühendisliği dalındaki programların amaçlarında
da önemli değişimler meydana gelmiştir. Kamu
kuruluşlarının oluşturduğu Ar-Ge bütçelerinden
daha büyük paylar alabilmek için ve ileri malzeme
teknolojilerindeki araştırma projelerinde çalışmaya
elverişli teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlarıyla
lisans eğitim programlarına klasik metalurji
konularının yerini alan veya bunlardan bağımsız
olarak Malzeme Bilimi ve Malzeme Mühendisliği
konuları yerleştirilmiştir.
Özellikle 1970’ 1i yıllardan sonra nihai ürünlerde
çeşitli teknik özelliklerin bir arada bulunması
zorunluluğu doğmuştur. Bu ihtiyaçların
karşılanabilmesi malzemelerde yapı-özellik
ilişkilerinin mikro boyutlarda incelenmesini
gerektirmiş ve bu ilişkilere bağlı olarak amaçlanan
özelliklere sahip malzemelerin tasarımının ve
üretiminin yapılması gerekmiştir. Malzeme Bilimi
ve Malzeme Mühendisliği kavramlarının doğmasına
sebep olan bu gelişmeler sonucunda metal, seramik
ve polimer malzemelere topluca bakılması gerekliliği
ve bunlardan oluşan karma malzemeler gündeme
gelmiştir.
Yukarıda tariflenen gereksinimler çerçevesinde
metalurji mühendisliği programlarının isimlerinin
değiştirildiği ve çeşitli üniversitelerdeki lisans
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programlarının, yörede ağırlıklı olarak yerleşik
endüstrileri de çağrıştıracak bir şekilde, Malzeme
Bilimleri, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği,
Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği veya Malzeme ve Metalurji
Mühendisliği gibi yeni başlıklar altında uygulandığı
görülmektedir.

ÜLKEMİZDE METALURJİ VE MALZEME
MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ
Osmanlı İmparatorluğu’ nun gerileme döneminde
ve özellikle 19’ uncu yüzyılın ikinci yarısında
metalurji sanayiinde global değişimlerin yeterince
takip edilemediği ve ülkede metalurji mühendisliği
dalında
eğitilmiş
elemanların
bulunmadığı
görülmektedir. Bu durum Osmanlı Devletinin
çöküş yıllarından sonra da devam etmiştir. Öyle ki,
Cumhuriyetin başlangıcında, örneğin Kırıkkale ve
Karabük gibi merkezlerde, oluşturulmaya çalışılan
metalurji tesislerinin projelendirilmesi, tesislerin
kurulması ve işletmeye alınması gibi faaliyetler
yabancı şirketlere ihale edilmiştir. 1960’ lı yılların
ortalarına kadar ülkemizin Metalurji Mühendisliği
dalında ihtiyaç duyduğu insan kaynakları ya
ülkemizde diğer klasik mühendislik dallarından
mezun olan teknik elemanlar tarafından ya da yurt
dışındaki üniversitelerde metalurji dalında lisans ve
lisansüstü eğitim programlarına katılan elemanlar
tarafından sağlanmıştır.
1960’ lı yılların başlangıcında ülkemizde
sanayileşme
hamlelerinin
hız
kazanması
sonucunda Metalurji Mühendisliği eğitiminin
Türkiye’ de gerçekleştirilmesi için iki önemli girişim
yaşanmıştır. Birisi İstanbul Teknik Üniversitesinde
diğeri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi bünyesinde olmak üzere Metalurji
Mühendisliği dalında eğitim programlarının
açılması için yapılan çalışmalar sonuçlanmış ve
lisans programlarının uygulanmasına başlanmıştır.
Bu iki üniversitemizdeki sağlıklı yapılanmalar
ülkemizde Metalurji Mühendisliği dalında verilen
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eğitimin kısa bir sürede evrensel normlar dahilinde
programlanmasını ve yürütülebilmesini sağlamıştır.
Zamana yayılan bir süreçle öğretim elemanlarının
yetiştirilmesine ve laboratuarların kurulmasına
yönelik planların yapılması gelişmenin temelinde
yatan çok önemli unsurlardır. Böylece, yurt dışında
150 yıldan uzun bir sürede elde edilmiş olan
bilimsel kazanımlar ülkemize hızla transfer edilmiş
ve bunlar özümsenmiştir.
İTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü 1961-62 öğretim
yılında 20 kişilik öğrenci kontenjanıyla öğretime
başlamıştır. ODTÜ’ de ise Metalurji Mühendisliği
Bölümü lisans programının fiilen açıldığı 1966
yılında Makina Mühendisliği Bölümünün 3’ üncü
sınıfından 13 öğrenci gönüllü olarak Metalurji
Mühendisliği lisans programına geçiş yapmıştır.
Bu sayılar, ülke sathında yeni açılan bölümler
sayesinde, yıllar içinde büyük artışlar göstererek
gelişmiştir. 2004 yılı ÖSS verilerine göre ülkemizde
15 yükseköğretim kurumunda Metalurji, Malzeme
ve Seramik ana başlıkları altında organize olan
mühendislik bölümleri faaliyette bulunmaktadır.
Bu bölümlere 2004 yılında 930 yeni öğrenci
kaydı için kontenjan ayrılmıştır. Yabancı uyruklu
öğrenciler ve sınıf birincileri gibi ek sayılarla fiili
kontenjanın 1000 civarında olduğu tahmin edilir.
Kesin istatistiksel veriler bulunmamakla birlikte,
Türkiye’ deki Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
bölümlerinden mühendis, yüksek mühendis ve
doktoralı mühendis olarak mezun olan teknik
elemanların birikimli toplamı, 2004 yılı dahil olmak
üzere, 8.000 civarındadır.
Ülkemizde “Mühendislik” alanında faaliyet
göstermekte olan bölümler genel olarak Mühendislik
ya da Mühendislik ve Mimarlık fakülteleri altında
organize olmuşlardır. Konu itibariyle benzeşen
bölümlerde verilen mühendislik eğitiminin genel
hatları ve lisans ders programlarının omurgaları belli
bir eşgüdüm çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bu
eşgüdümün amacı ülke sathında değişik yörelerde
açılmış olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
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Bölümlerinin çekirdek programları arasında önemli
farklılıkların olmamasını gözetmektir. Bu bakımdan
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mesleğine
hazırlanan aday mühendislerin takip ettiği lisans
eğitim programları aynı özellikleri taşımaktadır.
Programlar arasındaki farklılıklar özellikle seçmeli
derslerde ortaya çıkmaktadır; yöredeki sanayi
kuruluşlarının özellikleri ve bir ölçüde de bölümü
oluşturan öğretim üyelerinin uzmanlık alanları
ve araştırma konularındaki tercihleri farklılıkların
temel öğeleridir.
ODTÜ ve İTÜ gibi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
eğitiminde ülkemizde öncü olan iki kuruluşumuzdaki
bölümlerin lisans programları yakın zamanda ABET
kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu iki
üniversitemizde uygulanan Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği lisans programlarının tüm unsurlarını
kapsayan değerlendirmeler sonucunda programlar
ABET tarafından akredite edilmiştir. Bu husus
ülkemizde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği dalında
gerçekleştirilen eğitim ve araştırma faaliyetlerinin
tarafsız gözlemlere dayanan değerlendirmelerle
de çağdaş ölçeklerde yürütülmekte olduğunun bir
göstergesi olarak kabul edilmelidir.
1960’ 1ı yıllar aynı zamanda Türkiye’ de metalurji
sanayiinde önemli kamu yatırımlarının da
planlandığı ve uygulamaya sokulduğu dönemdir.
Dolayısı ile 1960’ lardan itibaren üniversitelerin
metalurji ve malzeme mühendisliği bölümlerinde
eğitim ve temel araştırma laboratuarlarının
yanında endüstriye hizmet verebilecek nitelikte
test-analiz ve uygulamalı araştırma laboratuarları
da oluşturulmuştur. Yüksek lisans ve doktora
tezlerine esas olan araştırma konularının önemli
bir kısmında ülkenin metalurji-malzeme-seramik
endüstrilerine ait sorunlar işlenmiştir ve işlenmeye
devam edilmektedir.
Özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde üstün
niteliklere sahip olan yeni malzemelerin bulunması
ve kullanılması teknolojinin bütün alanlarında
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atılanlar ve sıçramalar yapılmasına yol açmıştır.
“İleri Malzemeler” olarak tanımlanan bu yeni sınıf
malzemeleri geleneksel malzemelerden ayıran
temel unsurlar yüksek bilgi içeriğine sahip olmaları,
giderek artan entegre işlevler sergileyebilmeleri ve
yüksek katma değer sağlamalarıdır. Günümüzde,
ileri malzeme teknolojilerinde ulaşılan aşamalar,
toplumların refah düzeylerini belirleyen temel
etkenler arasındadır. Bu bakımdan, yirmi birinci
yüzyılda uluslararası düzeyde rekabet ortamına
girebilmek için ülkede ileri malzeme teknolojilerinin
geliştirilmesi temel strateji olarak benimsenmiştir.
Çağdaş ileri malzeme teknolojilerini kapsayan
alanların pek çoğunda ülkemizde yaygın bir
araştırma ve araştırmacı potansiyelinin varlığı
sevindirici bir olgudur.

Değişik yörelerdeki üniversitelerimizde ileri
malzemeler alanına giren çeşitli konularda
yeni
araştırma
projelerinin
başlatıldığı
gözlemlenmektedir. Bu projelerin bir yandan
uluslararası ortaklıklarla diğer yandan da sanayi
ile işbirliği içinde hazırlanmasını ve yürütülmesini
öngören modellerin ortaya çıkmış olması ve
bunların giderek çeşitlenme temayülü göstermesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin
lisans eğitim programlarında olumlu yansımalara
vesile olmaya adaydır. Bu gelişmelerin Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği mesleğine katılmaya
hazırlanan öğrenci profilinde de yeni oluşumlara
yol açması beklenir.

‘‘

1960’lı
yılların
başlangıcında
ülkemizde
sanayileşme
hamlelerinin hız kazanması sonucunda Metalurji Mühendisliği
eğitiminin Türkiye’ de gerçekleştirilmesi için iki önemli
girişim yaşanmıştır. Birisi İstanbul Teknik Üniversitesinde
diğeri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
bünyesinde olmak üzere Metalurji Mühendisliği dalında eğitim
programlarının açılması için yapılan çalışmalar sonuçlanmış ve
lisans programlarının uygulanmasına başlanmıştır.

’’
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YURTTAN HAVADİSLER
MART 1990 - MART 1992

9 Nisan 1990

Hükümet, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’ nin yetkilerini artırdı.

24 Mayıs 1990

İstanbul’ da Belediye temizlik işçilerinin sürdürdüğü grev yüzünden, şehrin çeşitli yerlerinde
oluşan çöp yığınları, halkın sağlığını tehdit edici boyuta ulaştı. Salgın hastalık tehlikesi artıyor.

20 Haziran 1990

Viyana’ da açılacak olan ‘Anadolu’ nun Görkemi’ adlı sergi için gönderilen 7.500 yıllık Ana
Tanrıça heykeli çalındı.

2 Ağustos 1990

Irak, Kuveyt’ i işgal etti, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin: “Kuveyt’ in artık Irak toprağı
olduğunu” söyledi. İşgal olayına bütün devletler çok sert yanıt verdiler. BM, Irak’ ın derhal
Kuveyt’ ten çekilmesini istedi.

6 Ekim 1990

SHP Parti Meclisi üyesi, eski Senatör ve Milletvekili Doç. Dr. Bahriye Üçok, kargoyla evine
gönderilen bombalı paketin elinde patlaması sonucu öldü. Saldırıyı İslami Hareket Örgütü
üstlendi.
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29 Aralık 1990

Taşıt trafiğine kapatılan Beyoğlu’ ndaki İstiklal Caddesi’ nde 30 yıl aradan sonra tekrar
Tramvay hizmet vermeye başladı.

4 Ocak 1991

Zonguldak’ ta, grevde bulunan 70.000 maden işçisinin, otobüslerle Ankara’ ya gitme isteği,
Güvenlik Güçlerince engellendi. Otobüslerden indirilen işçiler, yürüyerek Ankara’ ya gitmeye
karar verdiler. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir kortej oluşturan işçiler ve sendikacılar ilk
gün Devrek’ e ulaştılar.

5 Ocak 1991

Ankara’ ya yürüyüşe geçen maden işçileri Mengen’ e ulaştı. Başbakan Akbulut, Maden-iş
Sendikası Başkanı Şemsi Denizer ile görüştü ancak olumlu bir sonuç alınamadı.

17 Ocak 1991

İncirlik Hava Üssü’ nden kalkan ABD uçakları, Irak’ taki hedefleri bombaladı.

19 Ocak 1991

İncirlik’ ten kalkan ABD uçaklarının saldırısı artarak devam ediyor. CNN televizyonu Irak’ ın
bombalanışını naklen bütün dünyaya duyuruyor. Böylece, dünyada ilk defa bir savaş, canlı
olarak yayınlanmış oldu.

31 Ocak 1991

Bakanlar Kurulu, TCK’ nın 141, 142 ve 163. maddelerinin, ‘cebir şartı ile yapılması hariç
tutulmak üzere’ kaldırılmasına karar verdi.

18 Mart 1991

Irak’ ta ki savaştan kaçan Kürtler (Peşmergeler) Türkiye’ ye sığınmaya başladılar.

3 Nisan 1991

İkinci bir göç dalgası, Türkiye sınırına dayandı. Kürt ve Türkmen yüz binlerce Iraklı Türkiye’ ye
veya İran’ a geçebilmek için mücadele ediyor. Sınırda bulunan mayınlı alana giren binlerce
kişinin ise öldüğü bildirildi.

8 Nisan 1991

Türkiye’ ye sığınan Iraklıların (Peşmergelerin) sayısının 300.000’ i bulduğu belirtildi.

11 Nisan 1991

Tartışmalara neden olan ‘Terörle Mücadele Yasası’ kabul edildi.

15 Haziran 1991

ANAP’ ın 3. Olağan Kongresi’ nde Mesut Yılmaz Genel Başkan seçildi.

17 Haziran 1991

Cumhurbaşkanı Özal, Hükümeti kurma görevini ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ a verdi.

6 Temmuz 1991

Muğla Valiliği’ ne atanan Lale Aytaman, Türkiye’ nin ilk kadın valisi olarak göreve başladı.

6 Kasım 1991

19. Dönem çalışmalarına başlayan TBMM’ deki ant içme töreni olaylı geçti. HEP kökenli
Milletvekillerinin, PKK Bayrağı’ nın rengi olan ‘sarı-kırmızı-yeşil’ renkli yaka mendilleri ile
Meclise gelmeleri TBMM’ deki diğer Milletvekilleri tarafından büyük tepki ile karşılandı. Yemin
esnasında, HEP kökenli SHP Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle’ nin, ‘Bu yemin metnini Anayasa
baskısı altında okuyorum.’ demesi, SHP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’ nın ant içtikten
sonra Kürtçe slogan atması büyük tepkilere neden oldu.

7 Kasım 1991

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Hükümeti kurma görevini DYP Genel Başkanı
Süleyman Demirel’e verdi.

11 Kasım 1991

DYP Lideri Demirel ile SHP Lideri İnönü, DYP-SHP Koalisyonu için anlaştılar.

21 Aralık 1991

DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk öldü.

1 Ocak 1992

Araçlarda, sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu
yürürlüğe girdi.

20 Ocak 1992

DİSK Genel Başkanlığı’ na Kemal Nebioğlu seçildi
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17.
DÖNEM

17. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
03 MART 1990 – 08 MART 1992
03.03.1990 - 23.12.1990
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Necip Kültür

Yazman Üye

Ferhun Emeksiz

Sayman Üye

Behzat Akbaş

Üye

Zehra Güner

Üye

İrfan Kaptı

Üye

23.12.1990 - 30.03.1991
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Zehra Güner

Yazman Üye

Ferhun Emeksiz

Sayman Üye

Behzat Akbaş

Üye

Zehra Güner

Üye

Ayfer Adıgüzel

Üye

30.03.1991 - 08.05.1991
YÖNETİM KURULU
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Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Zehra Güner

Yazman Üye

Behzat Akbaş

Sayman Üye

Ayfer Adıgüzel

Üye

Atilla Ertan

Üye

Nuri Asova

Üye
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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08.05.1991 - 18.12.1991
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Behzat Akbaş

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Zehra Güner

Yazman Üye

A. Gül Çolakoğlu

Sayman Üye

Ayfer Adıgüzel

Üye

Atilla Ertan

Üye

Nuri Asova

Üye

18.12.1991 - 08.03.1992
YÖNETİM KURULU
Necla Yıkılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Behzat Akbaş

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Zehra Güner

Yazman Üye

A. Gül Çolakoğlu

Sayman Üye

İlhan Bükülmez

Üye

Atilla Ertan

Üye

Nuri Asova

Üye

DENETLEME KURULU
Oktay Akman

Seza Öker

Talat Çamlıdere

Mesut Erk

Selçuk Harput

ONUR KURULU
Veli Aytekin

Muharrem Timuçin

Erdoğan Tekin

Feridun Dikeç

Sencer İmer

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Necla Yıkılmaz
Yusuf Ziya Kayır
M. Ali Er
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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Odamızın 16. Genel Kurulu 3-4 Mart 1990 tarihleri arasında yapılmış ve 17. Dönem Oda
Organları da bu Genel Kurul’ da belirlenerek çalışmalarına başlamıştır. Çalışma Raporunda
yer alan bazı bilgiler şunlardır:
Dönem içerisinde 10 adet sosyal komisyon ve 11
adet teknik komisyon oluşturulmuştur.
• Sosyal Komisyonlar
• Yayın Komisyonu
• Sosyal Etkinlikler Komisyonu
• İşgüvenliği ve İşçi Sağlığı Komisyonu

23 Aralık 1991 tarihinde İstanbul’ da yapılan
seçimlerde; A. İrfan Türkkolu İl Temsilciliği’ ne,
Tunçay Şulan Temsilci Yardımcılığı’ na ve Mustafa
Uçak ile C. Nesimi Toksun Temsilci Yedek Üyelikleri’
ne seçilmişlerdir. 26 Aralık 1992 tarihinde A. İrfan
Türkkolu istifa etmiştir.

• Çevre Komisyonu
• Üye İlişkileri Komisyonu
• Özlük Hakları Komisyonu
• Öğrenci İlişkileri Komisyonu
• Dış İlişkiler Komisyonu
• SMM Komisyonu
• İhtisas Alanları Belirleme Komisyonu
• Teknik Komisyonlar
Isıl İşlem Komisyonu, Refrakter Komisyonu,
Döküm Komisyonu Demir-Çelik Komisyonu,
KK ve Kalite Sağlama Komisyonu, Kaynak
Metalurjisi ve Teknolojisi Komisyonu, Tahribatsız
Muayene Komisyonu, Basınçlı Kaplar Komisyonu,
Arkeometalurji Komisyonu, Demirdışı Metaller
Komisyonu, Bilgisayar Komisyonu.
Ağustos 1990 tarihinde, üyelerin işyerlerini
tanımak, yaşam koşullarının, çalışma ortamlarının,
sorunlarının ve oda-üye ilişkilerinden beklentilerinin
belirlenmesi amacı ile 91 sorudan oluşan bir
anket yapılmıştır. Anket 1800 üyeye gönderilmiş,
üyelerimizden 343 tanesi cevap vermiştir.
Dönem içerisinde 66. sayıdan itibaren 77. sayıya
kadar 11 adet dergi çıkarılmıştır.
Bu dönemde
verilmiştir;

50. Yıl Andacı

temsilcilik

seçimlerine

26 Ocak 1991 tarihinde İzmir’ de yapılan toplantı
ile Sn. Erden Karaesmen Bölge Temsilciliğine,
Sn. Oktay Akman ve Sn. Ali Doğan Temsilci
yardımcılığına, Sn. Bilgi Çengelli, Sn. Taner Mersin
ve Sn. Mehmet Uslu Temsilci yedek üyeliklerine
seçilmişlerdir.

ağırlık

15 Aralık 1990 günü İzmit’ te ve 25 Mayıs 1991
günü Adapazarı’ nda yapılan iki toplantı ile bu
bölgede il temsilciliği oluşturulması için Tijen
Över, Ahmet Özel ve Vakkas Öztürk’ ten oluşan
bir girişimciler kurulu oluşturulmuştur. Çalışmalar
neticesinde Ahmet Özel temsilci, Tijen Över temsilci
yardımcısı olarak belirlenmiştir.
21 Mart 1991’ de Ereğli Demir Çelik Fab. A.Ş.’
de üyelerle yapılan toplantıda Erdemir İşyeri
Temsilciliği seçimleri yapılmış, İşyeri Temsilcisi
olarak M. Cemal Yıldırım, Temsilci Yardımcısı
olarak Erol Baş ve Ergun Çalışkan seçilmişlerdir.
Ayrıca Faruk Karaoğlu, Servet Kösereisoğlu, Danyal
Hepgünsel, Atamer Giyici, Murtez Tulukoğlu, Malik
Bıyıklı ve M. Cemal Yıldırım’ dan oluşan komite ile
“Erdemir’ in Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu
bir sempozyum yapılmasına karar verilmiştir.
3 Mayıs 1991 tarihinde İskenderun DÇ
fabrikalarındaki üyeler ziyaret edilerek, yapılan
toplantıda İşyeri Temsilcisi olarak Mehmet Alay,
Temsilci Yardımcısı olarak Kemal Sarsu ve Nuvit
Kaya seçilmişlerdir.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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Seydişehir Alüminyum İşyeri Temsilciliği’ ne Celal
Hançerlioğlu, İTÜ İşyeri Temsilciliği’ ne Ayfer
Altmışoğlu getirilmişlerdir.
İşyeri veya bölge temsilcisi olan arkadaşlarımız,
bölgedeki veya işyerindeki mühendislerin oda
ile arasında bir köprü görevi görmüşler ve her
etkinlikte somut katılım sağlamışlardır.
18-22 Haziran 1990 tarihleri arasında İTÜ’ de
“Hasar Analizi Semineri” yapılmıştır.
31 Ekim 1990 - 4 Kasım 1990 tarihleri arasında 6.
Metalurji Kongre ve Sergisi Ankara Atatürk Kültür
Merkezi’ nde yapıldı. Kongre Yürütme Kurulu
Başkanı Sn. Selahattin Şanbaşoğlu başkanlığındaki
açılışa, çeşitli metalurji tesisleri yetkilileri, üniversite
hocaları, meslektaşlarımız, sergi katılımcıları,
konuklar ve zamanın devlet bakanı Sn. İbrahim
Özdemir katılmışlardır. Sempozyum bildiriler
kitabında 56 adet bilimsel bildiri yer almıştır.
Sempozyum boyunca 31 Ekim, 1 Kasım ve
3 Kasım tarihlerinde Kent Otel’ de kokteyller
düzenlenmiştir. Ayrıca, meslekte 25. yılını dolduran
üyelerimize 2 Kasım akşamı, Dedeman otelde
yapılan METALURJİ BALOSUNDA 25. yıl plaketleri
verildi. Ayrıca Odamız 20. kuruluş yılı itibari ile eski
oda Yönetim Kurulu Başkanlarından Sn. Erdal Talu,
Sn. Yüksel Atalay ve Sn. Melih Töreli’ ye plaketleri
TMMOB Başkanı Sn. Teoman Alptürk tarafından
verildi. Meslekte 25. yılını dolduran üyelerimiz
şınlardır;
Prof. Dr. Feridun Dikeç, Sinan Kalyoncu, Türkel
Aykal, Hasan Tuna, Güven Ergun, Özcan Kıran,
Baha Kuyulu, M. Servet Buyuran, İsmet Gümüşdal,
Ali Güngörünce, Metin Yazıcı, Reyhan Yazıcı,
Prof. Dr. Emel Geçkinli, O. Cemil Ak, H.Hüseyin
Altuntaş, Faruk Karaoğlu, Salih Kırık, Kaya Ulutaş,
Caner Ural, Tümer Özenç, Erkan Kesim, Prof. Dr.
Tevfik Ünite, Dr. A.İhsan Aktay, Günnur Dikeç,
Gülnur Gürkan.
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11 Haziran 1991 tarihinde Odamız, Alman
Tahribatsız Muayene Cemiyeti (DGZFP) ve ODTÜ
Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene
Araştırma Merkezi ve Federal Alman Malzeme Test
ve Muayene Enstitüsü (BAM)’ ın katıldığı Tahribatsız
Muayene konusunda Yuvarlak Masa Toplantısı ve
Kokteyli, 50 uzmanın katılımı ile Ankara BELPA’ da
gerçekleştirildi.
7 Haziran 1991’ de TMMOB lokalinde
meslektaşlarımız, öğretim üyeleri ve okuyan ve yeni
mezun öğrencilere “Mesleğe Hoş Geldiniz” kokteyli
verildi.
1991 yılı boyunca 1. ve 2. seviye Tahribatsız
Muayene Kursları ve Sınavları program dahilinde
ODTÜ ile birlikte devam etti.
10 Ocak 1991 tarihinde odamız, Refrakter
Malzemeler Komisyonu tarafından İTÜ Sosyal
Tesisleri’ nde sabah oturumunda “Modern Tandiş
Refrakter Pratiği” konulu bir bildiri sunulmuş ve
verilen öğle yemeği sonrasında yapılan panelde
“Türkiye DÇ Sektörü Refrakter Sanayinin Bugünü
ve Geleceği” tartışılmıştır.
11-22 Mart 1991 tarihleri arasında Yıldız
Üniversitesi Sabancı Kitaplığı Sergi Salonunda,
210 adet fotoğraf arasından, Açlan Uraz, Kamil
Fırat ve Zehra Güner’ den oluşan jürinin seçtiği 47
adet fotoğraf sergilenmiştir. Sergilenen fotoğraflar
arasından Berkan Çolak birincilik, Yıldırım
İncealemdaroğlu ikincilik, Aziz Hatman üçüncülük
ve İrfan Ertel, Handan Saygon, Cemal Turgay
mansiyon ile ödüllendirilmiştir.
10-17 Mart 1991 tarihleri arasında İstanbul
Temsilciliği’ nde “ Metalurji Tarihi” konulu etkinlik
yapılmıştır. Bu arada temsilciliğimizde “İngilizce Dil
Kursları” başlatılmıştır.
10 Mayıs 1990 tarihinde İzmir Bölge Temsilciliği
ile Ege Bölgesi Sanayi Odasının ortaklaşa
gerçekleştirdiği “Ark Ocaklı Tesislerimizin Sorunları
50. Yıl Andacı
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ve Çözümleri” konulu geniş katılımlı bir panel
gerçekleştirilmiştir. Panelden sonra katılımcılara bir
kokteyl verilmiştir.

SAYI-71: Demir Çelik Raporu, 6. Metalurji Kongre
ve Sergisi Haber ve Konuşmaları, Yakın Geçmişte
ve Günümüzde Türkiye’ de Demir Çelik.

10-11 Haziran 1991’ de “Geleceği Bugüne
Taşımak: İkibinlere Doğru Erdemir” sempozyumu
Kdz. Ereğli’ de yapılmıştır.

SAYI-72/73: PANEL: Türkiye DÇ Sektöründe
Refrakter Sanayinin Bugünü ve Geleceği,
Hadde Silindirinin Isıl işlemleri, Çeliklerin Gevrek
Kırılmasının Önlenmesi ve Tokluk, Conssarg Heat
Treatment Furnace For Mitutoyo, Uygun Refrakter
Malzeme Seçimi ve Önemi, Çelik Endüstrisi
Refrakterlerinde İleri Teknoloji Seramikler, Çelik
Potalarında Gaz Üfleme, Yerli Olarak Üretilen
Dökülebilir Refrakterlerin Özellikleri, Kompozit
Malzemelerin Hava Taşıtlarında Uygulanması,
Kompozit Malzemelerde Kenar ve Vida
Dislakosyonlar, Farklı Türde Fiber Destekli CTP
Malzemede Elastiklik, Metal Dolgu Takviyeli
Plastiklerde İletkenlik.

Odamız, DEMİR ÇELİK Dergisinin 1990 yılı başarılı
kişi ve kuruluşlarını belirlemek amacı ile düzenlediği
“Sektör 90”na, sektörde gösterdiği etkin çalışmaları,
başarılı kongre ve sergi organizasyonu ile sektöre
bilimsel katkıları nedeni ile ‘‘Yılın Meslek Kuruluşu”na
aday gösterilmiştir.
Bu dönemde çıkan Metalurji Dergilerinde yazı
dizini aşağıda verilmiştir;
Sayı-67/68: TMMOB’ den, Çelik Yapımında Mg-C
Tuğlalar, Çelikhane Konverterlerinde Kullanılan
Refrakterler ve Erdemir Uygulamaları; Erdemir,
İleri Refrakter Teknolojisinde Global Gelişmeler,
ZrO2 Üretiminde Dioksit Üretiminin İncelenmesi
ve Seramik Sektöründe Uygulanması, Karma
Malzeme Üretim Kusurları ve bunların Tahribatsız
Muayeneleri, Demirli Hammadde Olarak Pelet
Üretimi ve Yüksek Fırında Kullanımı, Dünya Sünger
Demir Üretiminin Bugünkü Durumu, Metal Üretim
Süreçlerinde Asal ve Reaktif Gazlar, Demir Dışı
Metal Üretim Yöntemlerinde Kömür Kullanımı,
Demirdışı Alaşımların Ergitilmesinde Kullanılan Şarj
Malzemeleri, Selen ve Tellür.
Sayı-69/70: Metaş’ ın Ekonomiye Kazandırılması,
1980-90 Dönemi Dünya Ekonomisi ve 90
Beklentiler, Dökümhanelerin Çevre Kirliliğine Etkisi
ve Önleme Yöntemleri, Dökümlerde Asbest Yerine
Seramik Fiber Malzemeler, Kupol 2000, Gaz veya
Sıvı Yakıtla Uzun Ergitme Yapan Kupol, Döküm
Hatalarını Önlemede Döküm Tasarımı, Döküm
Parçalarının Hasarız Yöntemlerle Muayenesi,
Alaşımlı Çift Fazlı Çelik Saçların Sürekli Üretimi,
Otomotiv Yan Sanayi, Petrol Borusu Çelikleri
Kaynak Teknolojisi.
50. Yıl Andacı

SAYI-74: PANEL: Ark Ocaklı Tesislerimizin Sorunları
ve Çözümleri, TMMOB Çevre Bildirgesi, Erdemir’
de Çevre Sorunları ve Atıkların Değerlendirilmesi,
Mesleki
Civa
Zehirlenmesi,
Bakır
Ateşle
Rafinasyon Cüruflarının Metalurjik İşlemi, Sıvı
Ham Demir Üretiminde Yeni Prosesler, Hematitin
İndirgenmesinde Demir Oluşumunun Mekanizması.
SAYI-75: CIATF ile Demir Çelik Döküm Sanayimizin
İşbirliği, Çevre Kirliliği ve Sağlığa Zararlı Maddeler,
Temper
Dökmedemir
Ulusal
Standartları
Karşılaştırması, Bath Melting: Advencing Induction
Furnace Technology, A New Generation of Impact
Moulding Tecnology, Endüksiyon Ocaklarının
Metalurji Sanayindeki Yeri, Soğuk Kutu (Cold-Box)
Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Rotor Yardımı ile
Azot Gazı Üfleyerek Al Banyoları, Küresel Grafitli
DD’ de Kaliteye Etki Eden Bazı Parametreler.
SAYI-76: Nondestructive Testing of Liquid
Natural Gas Tanks, Toplam Kalite Anlayışı, Just
What Do We Mean “Qality Assurance”, Serbest
Pazar Ekonomisi, Kalite Güvencesi ve Metalurji,
“Recycling” Olgusu, Gerekliliği, Uygulama ilkeleri,
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Tasarımda Gerilme Gevşemesinin Önemi, Sfero
Dökümlerde Fosforun Etkisi.
SAYI-77: Mühendislerin Sendikalaşması, İş
Kazaları, Askeri Mühendisler ve Malzeme Bilimleri
Topluluğu,1991 Demir Çelik Sanayi Oturumu,
Türkiye DÇ İşletmelerinin Geçmişi, Geleceği ve
Bugünü, Türkiye’ de Elektrik Ark Ocaklarının
Gelişimi, Sünger Demir ve Elektrik Ark Fırınlarında
Kullanımı, Yerli Yüksek Kaliteli Pik Üretiminde
Kimyasal Bileşim Üzerine, Türk Takım Tezgahları

Sanayi ve Avrupa Topluluğu.
Bu dönem içinde 1990 yılında 439.5 milyon
gelir, 357 milyon gider gerçekleşmiştir. 1991
yılında ise 394.6 milyon gelir, 471,4 milyon gider
gerçekleşmiştir.
Bu dönemde Yönetim Kurulu 32 toplantıda 161
karar almıştır.

ilişkilerin geliştirilmesine özel bir önem vererek,
‘‘Üniversitelerle
özellikle meslek içi eğitim faaliyetlerinde üniversitelerle işbirliğine
gittik. Üniversitelerde, işyeri temsilcilikleri oluşturularak, birlikte
sosyal faaliyetler de dahil birçok ortak çalışmaya imza attık.

’’
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Dr. Necla YIKILMAZ
11. 12. 13. 14. 15. 16. ve 17. Dönem Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
ŞUBAT 1980’ DEN MART 1992’ YE
1980 yılı, gerek ekonomik sıkıntılar, gerekse de
hızlı bir dönüşüm sürecindeki sosyal kurumlarıyla
önceki yıllardan farklı özellikler taşımaktadır.
Enflasyon, işsizlik, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizin de korkulu rüyası olmaya devam etmiştir.
12 Eylül harekatı ile tüm anayasal kurumlar ve
kuruluşların faaliyetleri askıya alınmış, demokratik
kitle örgütlerinin faaliyetlerinin içi boşaltılmıştır.
Varolan kurum ve işleyişlerin bazıları ortadan
kaldırılmış, bazıları askıya alınmış, bazıları ise
yeniden tanımlanmaya başlamıştır. Bu hareketten
tüm örgütler gibi Odamızda payına düşeni almıştır.
1980-1982 yılları kendine özgü koşulları ile bir
geçiş sürecinin belirgin özelliklerini taşımaktadır.
TMMOB’ nin kapatılma girişimlerinin yoğunlaştığı
bu yıllar, TMMOB ve Odaların ve tabi ki odamızın
da varlığını koruma ve sürdürme dönemidir.
Bu dönemde meslek odaları da, üyelerinin
suskunlaştırılması, örgütlerine karşı duyarsız
hale getirilmesi sonucu etkisizleştirilmiş, insanlar
bireyselleştirilerek, faydacı bir toplum yaratılması
hedeflenmiş ve bunda başarılı da olunmuştur.
Bu geçiş döneminden 90’ lara kadar, Odamız
çalışmalarını daha etkin bir oda doğrultusunda
yoğunlaştırmıştır. Oda yönetimi olarak, mesleki
dayanışma, meslektaşlar arasındaki dayanışmanın
kurulup arttırılması, oda-üye ilişkilerinin canlı
tutulması, meslektaşların daha staj aşamasından
başlayarak bilgi ve deneyimlerinin arttırılması
konusunda çalışmalar yapılarak, Odanın daha
güçlü, ses getiren ve kabul gören bir mekanizmaya
dönüşmesi ve kurumsallaşması hedeflenmiştir.
Bu dönemde, Odamızda, uygulanan toplumsal
yeniden biçimlendirme politikalarının, Odamız
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ve Üyelerimiz üzerindeki olumsuz yansımalarının
giderilmesi, üye tabanının kazanılması, kavranılması
ve işyeri temelinde, ülke düzeyinde yayılan bir
örgütlenme biçiminin oluşturulmasına yönelik bir
çalışma yürütülmüş ve buna yönelik faaliyetler
örgütlenmiştir.
Diğer taraftan, 1980-1990 dönemi, TMMOB’ de
küçük girişimciliğin, işbitiriciliğin hızla yaygınlaştığı
bir dönem olmuştur. Odamızda ise, nispeten daha
ağır bir seyirle ilerleyen bu eğilim, 90’ dan sonra
kendini daha fazla hissettirmiştir. 1992 yılına
gelindiğinde, Odamız, mekan ve maddi sorunlarını
çözmüş, kurumsallaşma noktasında önemli aşama
kaydetmiş, yurtiçi ve dışında kurduğu ilişkiler
ve yaptığı etkinliklerle, belli bir düzeye erişmiş,
yadsınmayacak bir saygınlık kazanmıştır.
Yönetimde olduğumuz 12 yıllık dönem boyunca,
güçlü bir TMMOB’ nin Mühendis ve Mimar
hareketini daha ileriye götürebileceği düşüncesiyle,
TMMOB çalışmalarına, aktif bir biçimde katıldık.
Diğer meslek gruplarını da ilgilendiren konularda,
ilgili odalarla ve TMMOB ile birlikte hareket
etmeye hep özen gösterdik. Üye sayımızın az
olması nedeniyle, küçük bir oda olarak anılmamıza
rağmen, örnek bir oda olarak gösterilme
mutluluğunu yaşadık.
Bu dönem, birlikte üretmenin koşullarının
yaratıldığı ve hayata geçirildiği bir dönem oldu.
Üyeler arasında sağlıklı iletişimi engelleyen,
kongre ve benzeri etkinlikleri düzenlenmesini
zorlaştıran fiziksel yerleşim sorununu, kolektif
bir anlayışla ve kolektif bir çalışmayla aştık. Bina
alım kampanyasını üyelerle iletişim kurmanın ve
örgütlülüğü güçlendirmenin bir aracı olarak görüp,
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mekan edinmeyi örgütsel hareketliliğe, mesleki
etkinliğe ve dayanışmaya dönüştürdük. Taşınmaz
mal fiyatlarının baş döndürücü bir hızla arttığı bir
dönemde, 1988 yılında oda merkezimizin halen
faaliyetlerini sürdüğü binayı satın alarak, zor olanı
başardık.
Demokratik katılımın sağlıklı bir biçimde
yaşamasının yollarını oluşturduk. Üyelerimizin
oda etkinliklerine katılımlarının kalıcı ve kurumsal
hale getirmenin alanlarını açtık. Bölge, İl ve İşyeri
Temsilciliklerinin ve Danışma Kurulunun, sağaldı bir
işleyişe kavuşturulması yönünde epey yol aldık. Üyeüye, üye-oda ile iletişim ve bilgi aktarım sisteminin
sağlıklı işlemesinin koşullarını ve mekanizmalarını
yaratarak hayata geçirdik.
Üyelerimizin oda etkinliklerine katılımlarını, kalıcı
ve kurumsal bir hale getirmek için uzmanlık
alanımızdaki oda görüşlerini oluşturmak,
sektörümüzün daha iyi irdelenebilmesi, ve
alanımızdaki sorun ve çözümlerinin ortaya konması
için uzmanlık komisyonlarına ve çalışmalarına özel
bir önem verdik. Komisyonların çalışmalarını, rapor,
kurs, seminer, sempozyum, panel, toplantı gibi somut
ürünlere dönüştürdük.
Metalurji Kongre ve Sergisini Odanın en
dinamik ve üretken platformu haline getirip,
gelenekselleştirdik. Kongre ve sergileri bir bütün
olarak ele alarak, tamamen odanın inisiyatifinde
düzenleyerek aynı zamanda bir örgütlenme aracına
dönüştürdük.
Üyelerimizin hızla ilerleyen bilimsel teknolojik
gelişmelerin gerektirdiği bilgilerle donanmalarına,
bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak
hep ana hedefimiz oldu. Bu amaca hizmet eden
meslek içi eğitim faaliyetleri, çalışmalarımızın
ana eksenini oluşturdu. Sektörümüzün çeşitli
alanlarına yönelik, özellikle de sanayide çalışanların
karşılaştıkları sorunlara çözümler getirebilecek,
uygulamalı seminerler ve kurslar düzenledik.
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1987 yılında, TMMOB bağlı çeşitli odalardan ilgili
uzmanların katılımıyla oluşturduğumuz Tahribatsız
Muayene Komisyonu, gerçekten örnek bir çalışma
ortaya çıkardı. Uluslararası geçerliliği olan sertifika
veren bir organizasyon olan Alman Tahribatsız
Muayene Cemiyeti (DGZfP) ile işbirliği yaparak,
daha sonra bu birlikteliğe ODTÜ’ yü de katarak,
Tahribatsız Muayene Kurs ve sertifika sınavları
düzenleyip, uluslararası geçerliliği olan sertifikalar
verdik. Oda, Üniversite ve Uluslararası Kuruluş
işbirliği ile Sertifikalandırma ve Belgelendirme
konusunda önemli bir adım attık.
Üniversitelerle ilişkilerin geliştirilmesine özel
bir önem vererek, özellikle meslek içi eğitim
faaliyetlerinde üniversitelerle işbirliğine gittik.
Üniversitelerde, işyeri temsilcilikleri oluşturularak,
birlikte sosyal faaliyetler de dahil birçok ortak
çalışmaya imza attık.
Meslek Odaları, Araştırma Kurumları, Kamu
Kuruluşları, Sendika, Dernek, Yerel Yönetimlerle ve
alanımızla ilgili tüm kuruluşlara ilişkiler geliştirilerek,
ortak çalışmalar yapılması yolunda epeyce ilerleme
kaydettik.
Odamızca düzenlenen kongre, sergi, eğitim
programları ve diğer etkinlikler, faaliyetlerin öncesi
ve sonrasında, yerli ve yabancı yayın organlarında
geniş biçimde yer almış, oda faaliyetleri, ilgililer,
yetkililer, üniversite çevreleri ve basın tarafından
ilgiyle karşılanmıştı. Odamıza karşı ilgide büyük
bir artış olmuş, Odamız, sektörde gösterdiği etkin
çalışmaları, başarılı Kongre ve Sergi organizasyonları
ile sektöre bilimsel katkıları nedeniyle “Yılın
Meslek Kuruluşu”na aday olarak gösterilmişti.
Bunların dışında bu dönem birçok ilke imzanın
atıldığı bir dönem oldu. 1980’ de odamızı
simgeleyen bir rozet çıkartıldı.1990 yılında ilk kez,
“Metal ve İnsan” konulu bir fotoğraf yarışması
düzenlendi. 1988 yılında ilk kez odamız adına
ilgili kuruluşlardan staj kontenjanı sağlandı.
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Bölüm öğrencilerine tanışma çayları, mezun
olanlara hoş geldin kokteylleri verildi. 1990
yılında, üyelerimizi daha yakından tanımak, yaşam
koşullarını ve çalışma ortamlarını, sorunlarını
ve odadan beklentilerini saptamak ve üyelerin
beklentilerine uygun çalışmaları saptamak üzere
anket çalışması yapıldı. Ancak bu anlamlı çalışma
sonraki yıllarda sürdürülememiştir. İlklerden biri
de, 1991 yılında oda ajandasının yayınlanmış
olmasıdır. Odamızın bu faaliyetinin hala sürüyor
olması sevindiricidir. Odamızca 1991 yılında, ilki
düzenlenen “Geleceği Bugüne Taşımak: İki binlere
Doğru Erdemir” sempozyumu gibi faaliyetler,

kurumsallaştırılamamış, bu tür faaliyetleri bazı
nedenlerden dolayı daha sonraki yıllarda başka
odaların düzenlemesi söz konusu olmuştur.
Geriye dönüp baktığımızda, bu dönem için şunu
söylemek abartılı olmayacak sanırım. Bu dönem,
çok şeyin söylendiği değil, yalnızca söylenmesi
gerekenlerin söylendiği, ama birçok çok şeyin
yapıldığı ve birlikte üretmenin keyfinin yaşandığı
bir dönemdi.

‘‘

Demokratik katılımın sağlıklı bir biçimde yaşamasının yollarını oluşturduk.
Üyelerimizin oda etkinliklerine katılımlarının kalıcı ve kurumsal hale
getirmenin alanlarını açtık. Bölge, İl ve İşyeri Temsilciliklerinin ve
Danışma Kurulunun, sağaldı bir işleyişe kavuşturulması yönünde epey
yol aldık. Üye-üye, üye-oda ile iletişim ve bilgi aktarım sisteminin sağlıklı
işlemesinin koşullarını ve mekanizmalarını yaratarak hayata geçirdik.

......Üyelerimizin hızla ilerleyen bilimsel teknolojik gelişmelerin
gerektirdiği bilgilerle donanmalarına, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine
katkı sağlamak hep ana hedefimiz oldu. Bu amaca hizmet eden meslek
içi eğitim faaliyetleri, çalışmalarımızın ana eksenini oluşturdu.

’’
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YURTTAN HAVADİSLER
MART 1992 - ŞUBAT 1994

13 Mart 1992

Erzincan’ da 6.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 498 kişi hayatını kaybederken,
100.000’ e yakın kişi evsiz kaldı.

Nisan 1992

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ ın Türkiye vergi rekortmeni olduğu açıklandı.

18 Haziran 1992

Maddi imkanları az olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmalarını
öngören ‘Yeşil Kart’ yasası TBMM’ de kabul edildi.

10 Ağustos 1992

Kars’ a bağlı Ardahan ve İğdır il yapıldı. Böylelikle il sayısı 76’ ya yükseldi.

9 Eylül 1992

CHP tekrar açıldı. SHP’ den ayrılan Antalya Milletvekili Deniz Baykal Genel Başkanlığa seçildi.
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4 Kasım 1992

5.000 liralık madeni paralar tedavüle çıktı. İstanbul’ da ekmek 2.000 lira.

24 Ocak 1993

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, Ankara’ daki evinin önünde bulunan arabasına
konan bomba ile öldürüldü. Suikastı, saldırıdan hemen sonra İslami Kurtuluş Örgütü üstlendi,
ancak bugüne kadar bir netlik kazanmadı.

Ocak 1993

Uğur Mumcu’ nun cenazesi, Türkiye’ nin her yanından Ankara’ ya gelen yüz binlerce kişinin
katılımıyla defnedildi.

18 Mart 1993

500.000 liralık banknotlar tedavüle çıktı.

30 Mart 1993

Özel radyolar, izinsiz yayın yaptıkları gerekçesiyle Hükümet tarafından kapatıldı. Kapatma
kararı kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı. Araçlara protesto amacıyla siyah kurdeleler
takıldı.

17 Nisan 1993

Türkiye’ nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliğinden dolayı sabah saatlerinde öldü.

28 Nisan 1993

İstanbul Ümraniye’ de çöp faciası yaşandı. Hekimbaşı çöplüğünde biriken metan gazı
patlayınca havaya uçan çöpler bir mahallenin üzerine çöktü. Çöp yığınının altında
kalan 13 evde, çoğu kadın ve çocuk 39 kişi öldü.

50. Yıl Andacı

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

18. DÖNEM 173

18. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
08 MART 1992 – 20 ŞUBAT 1994
07.03.1992-03.04.1993
YÖNETİM KURULU
Melih Töreli

Yönetim Kurulu Başkanı

Ercüment Alptekin

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Mahmut Kiper

Yazman Üye

A. Fırat Sapçı

Sayman Üye

Ferhun Emeksiz

Üye

Hikmet Bilge

Üye

Süleyman S. Altun

Üye

18.
DÖNEM

03.04.1993 - 09.05.1993
YÖNETİM KURULU
Melih Töreli

Yönetim Kurulu Başkanı

Ercüment Alptekin

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Mahmut Kiper

Yazman Üye

A. Fırat Sapçı

Sayman Üye

Hikmet Bilge

Üye

Süleyman S. Altun

Üye

Şeref Öztürk

Üye

09.05.1993 - 19.10.1993
YÖNETİM KURULU
Süleyman S. Altun

Yönetim Kurulu Başkanı

Ercüment Alptekin

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Murat Can Ocaktan

Yazman Üye

A. Fırat Sapçı

Sayman Üye

Mahmut Kiper

Üye

Hikmet Bilge

Üye

Şeref Öztürk

Üye
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19.10.1993 - 28.12.1993

28.12.1993 - 26.01.1994

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Süleyman S. Altun

Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman S. Altun

Yönetim Kurulu Başkanı

Ercüment Alptekin

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hikmet Bilge

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Mahmut Kiper

Yazman Üye

Mahmut Kiper

Yazman Üye

A. Fırat Sapçı

Sayman Üye

A. Fırat Sapçı

Sayman Üye

Murat Can Ocaktan

Üye

Murat Can Ocaktan

Üye

Hikmet Bilge

Üye

Şeref Öztürk

Üye

Şeref Öztürk

Üye

A. Bülent Bapir

Üye

26.01.1994 - 12.02.1994

DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU
Rıdvan Bazman

Süleyman S. Altun

Yönetim Kurulu Başkanı

Hikmet Bilge

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Mahmut Kiper

Yazman Üye

A. Fırat Sapçı

Sayman Üye

Murat Can Ocaktan

Üye

A. Bülent Bapir

Üye

Tunçay Şulan

Üye

Mehmet Şanlı

ONUR KURULU

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Feridun Dikeç

Fatih Süzen
Gül Çolakoğlu
Hüsnü Kalaycı
(11.12.1992’den itibaren Aynur Odaman)

Kemal Günaydın

Sinan Kalyoncu
Haluk Güldür

Mehmet Ali Er

Yüksel Atalay
M. Önder Yücel
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17. Olağan Genel Kurul 7-8 Mart 1992 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu Genel Kurul ile
ilgili bazı bilgiler seçilen yeni Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan ilk bültende şu şekilde
aktarılmıştır.
“160 üyenin katılımıyla açılan Genel Kurul’ un
birinci gününde seçimler öncesindeki gündem
görüşüldü. Üyelerin Oda çalışmaları hakkındaki
görüş ve eleştirilerini dile getirmeleri sırasında
zaman zaman tansiyonun yükseldiği gözlendi.
İkinci gün iki ayrı listenin katıldığı gözlenen
seçimlerde 200’ den fazla üyenin oy kullandığı
ve bu durumun eski yıllara göre ‘rekor’ bir katılım
olduğu söylenebilir.”
Gene bu bültende yeni seçilen Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Melih Töreli’ nin ‘Yeni Bir Döneme
Başlarken’ başlıklı bir yazısı da yer almıştır. Bu
yazıda yeni Yönetim Kurulu ve çalışma anlayışı şu
şekilde takdim edilmiştir:
“Yönetim Kurulu’ nda görev alan arkadaşlarımın
çoğu sizlere yabancı gelmeyecek adlar. TMMOB
ve Metalurji Mühendisleri Odası’ nın kurulmasına,
gelişmesine, güçlenmesine uzun süre omuz vermiş
kişiler. Yönetimde ilk kez yer alan arkadaşlar da
becerileri, birikimleri ile Odamız çalışmalarına
dinamizm ve perspektif getirecek kişiler. Kısacası
bu dönemde yeni bir çalışma anlayışını, yeni bir
programı ve ilkeleri yaşama geçirmek isteğindeyiz.”
Bu dönemde yapılan Oda Çalışmaları ile ilgili 18.
Dönem Çalışma Raporu’ nda özetle şu bilgilere yer
verilmiştir:
Çalışma Grupları’ na ilişkin olarak;
• Demir-Çelik Komisyonu,
• İleri Malzemeler Komisyonu,
• Tahribatsız Muayene Komisyonu
• Altın Komisyonu,
• Kalite Komisyonu ile
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• İstanbul Temsilciliği bünyesinde çalışmalarını
sürdüren;
• Döküm Komisyonu,
• Toz Metalurjisi Komisyonu,
• Sendikalaşma Komisyonu,
• İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Komisyonu,
• Isıl İşlem Komisyonu
oluşturulduğu belirtilerek her bir komisyon ile
ilgili kısa bilgiler verilmiş ve ardından Tahribatsız
Muayene Çalışmalarına geniş bir yer ayrılmıştır.
Bu dönem boyunca Ultrasonik Muayene 1. Seviye
ve 2. Seviye, Radyografik Muayene 1. Seviye ve 2.
Seviye ile Manyetik Parçacık-Sıvı Penetrant 1. Seviye
kurslarının ve sınavlarının yapıldığı belirtilmiştir.
Çalışma Raporunda daha sonra ‘Örgütlenme
ve Temsilcilik Çalışmaları’ başlığı altında Bölge,
İl ve İşyeri temsilciliklerinin faaliyetlerine ilişkin
açıklamalara yer verildiği görülmektedir.
Bu kapsamda Marmara Bölge ve İstanbul İl
Temsilciliği ile ilgili olarak komisyon çalışmaları
dışında özetle;
İl Meslek Odaları Kurulu çalışmalarına aktif katılım
sağlandığı, İstanbul İl Meclisi komisyonlarında
yer alındığı, İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına
katılındığı, üniversitelerle yoğun temaslarda
bulunulduğu ve 60 öğrenciye staj yeri sağlandığı,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Pik
Dökümcüler Esnaf Odası ile ortak yapılabilecek
çalışmalara ilişkin görüşmelerde bulunulduğu,
iki kez geleneksel Oda yemeği düzenlendiği, 7.
Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi ve diğer
etkinlikleri çalışmalarına katkıda bulunulduğu, 2325 Aralık 1992 tarihleri arası ‘Takım Çeliklerinin Isıl
İşlemi’ konulu bir seminer düzenlendiği ve anlatılan
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konuların kitapçık haline getirildiği, bir kütüphane
oluşturma yönünde çalışmaların başlatıldığı
belirtilmiştir.
Ayrıca, İzmir Bölge Temsilciliği, Adapazarı İl
Temsilciliği, ERDEMİR, İSDEMİR, Karabük ve
Seydişehir İşyeri Temsilcilikleri seçimleri ve
çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
“7. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi”
başlığı altında verilen bazı açıklamalar Çalışma
Raporu’ nda şu şekilde yer almıştır;
“4-8 Mayıs 1993 tarihleri arasında Ankara ALTIN
PARK Expo-Center’ da gerçekleştirilen ve METAL
HAFTASI adı verilen bu etkinlik kapsamında
uluslararası kongre şemsiyesi altında profesyonel
bir firma tarafından organize edilen iki tane de
ihtisas fuarı yer almıştır.
7. Etkinlik öncekilerden pek çok yönüyle farklılıklar
göstermektedir.

gönderilmiştir. Kongre kapsamında yer alan 128
bildiri ve 3 poster bildirinin yer aldığı iki ciltlik
bildiriler kitabı ve kongre çantası delegelere,
bildiri sahiplerine ve diğer ilgililere kongre öncesi
ulaştırılmıştır.
Kongre altyapı çalışmalarının önemli bir boyutunu,
kongre hedefi için yürütülen çalışma grupları
programları ve bu çalışmaların açılımlarının yer
aldığı dergiler oluşturmuştur.
Üç gün boyunca iki salonda düzenlenen 22
oturumda yer alan 60’ ı yabancı olmak üzere 128
bildiri, 4 ticari bildiri, Demir-Çelik Paneli ve İleri
Malzemeler Forumu Türkçe-İngilizce ve İngilizceTürkçe anında tercüme edilmiştir.
Kongre süresince değişik kurum ve kuruluşlarca
öğle yemekleri ve akşamları da Sheraton ve Büyük
Sürmeli otelinde kokteyller verilmiş ve meslekte 25.
yılını dolduranlara plaketleri sunulmuştur.”
Metalurji Dergisinin 83. ve 84. sayıları Kongre özel
sayıları olarak yayınlanmıştır. 84. sayıda etkinlik
Dönemindeki Oda Yönetim Kurulu Başkanı Melih
Töreli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat
Karayalçın, Demir-Çelik Üreticiler Derneği Genel
Koordinatörü Hami Kartay, Prof. Dr. Veli Aytekin
ve Kongre Yürütme Kurulu adına Mahmut Kiper’
in Kongre açılış programında yer alan konuşmacılar
olduğu belirtilmiştir.

En önemli değişiklik; 7. Kongre ile bu
organizasyonların uluslararası boyut kazanması
olmuştur. Türkçe ve İngilizce duyurular hazırlanmış
ve gönderilmiş, yoğun bir iletişim sistemi
kurulmuştur. İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan
Kongre Teknik Programları kongreden yeterli bir
süre önce yurtdışı ve yurtiçinden bildiri sahiplerine,
delegelere ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kişilere
50. Yıl Andacı
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METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MELİH TÖRELİ’ NİN
7.ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ AÇILIŞ KONUŞMASI
Sayın Başkan, Basının Sayın Temsilcileri, Değerli
Konuklar, Meslektaşlarım.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası adına
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Metal Haftası
kapsamında düzenlenen 7. Metalurji ve Malzeme
Kongresi ile ANKİROS Demir-Çelik ve ANNOFER
Demir-Dışı Metaller ve Malzeme- Fuarları’ na hoş
geldiniz.
İnsanların metal malzemeleri keşfetmeleri,
arıtmaları ve günlük yaşamın gereksinimine
göre biçimlendirmeleri binlerce yıl öncesine
uzanır. Uygarlık tarihi içinde önemli dönemler, bu
dönemlere damgasını vuran metal ve alaşımlar ile
adlandırılmıştır.
Bugün de uygarlık insanın elindeki hammaddeyi
hızla
gelişen
teknolojinin
gereksinimleri
doğrultusunda dönüştürebilmesi becerisi, yeteneği
ile paralel olarak gelişebilmektedir. Teknolojik
gelişme, insanın malzeme dünyasına ne denli
egemen olduğuna bağlı.
7. Kongremizin bir önemli özelliği hem geleneksel
metal üretim süreç ve teknolojilerinde hem de “ileri
Teknoloji Malzemeleri” olarak adlandırılan yoğun
teknoloji ürünü malzemelerin; yüksek teknoloji
seramiklerin, süper alaşımların, toz metalurjisinin,
kompozit malzemelerin ve benzeri konuların
birlikte ele alınmasıdır.

çarpıcı gelişmelerin ele alınacağı böylesine önemli
bir etkinliğe ülkemizin ev sahipliği etmesinden
ayrıca kıvanç duyuyoruz.
Kongre programından da görüleceği gibi, 16
ülkeden 80 dolayında yabancı delege katılacak
ve bildiri sunacaklardır. Bunlar arasında, teknoloji
alanında bugün dünyada çok ileride bulunan
üreticilerin temsilcileri yanında, dünya literatüründe
adları öne çıkmış araştırmacı ve bilim adamları da
yer almaktadır.
Burada vurgulamak istediğim bir diğer konu da,
Metal Haftası’ nın çok önemli bir boyutu olan
uluslararası fuardır. Kongreye eşlik edecek olan
bu büyük fuar organizasyonu, konusunda yetkin,
deneyimli bir firma tarafından yoğun bir çalışma
sonucu gerçekleştirilmiştir. Katılan firmaların
sayısı ve niteliği dikkate alındığında, fuarın bu
alanda Türkiye’ de bugüne kadar düzenlenmiş en
ciddi ve kapsamlı etkinlik olduğunu çekinmeden
söyleyebilirim. Metal Haftası altında aynı yer ve
tarihlerde birlikte düzenlenen Kongre ve Fuar,
karşılıklı etkileşim ile katılım düzeyinin, kalitenin ve
etkinliğin artmasını sağlamışlar, ortak çalışmanın
güzel bir örneğini oluşturmuşlardır.

Kongremizin ikinci önemli özelliği ise uluslararası
bir kongre olmasıdır. Yukarıda sözü edilen
alanlarda yaşanan çarpıcı gelişmelerin uluslararası
bir platformda tartışmaya açılmasının zorunlu
olacağını düşündük. Bilim adamlarımızın ve
uygulayıcıların yabancı meslektaşları ile bilgi
alışverişinde
olmalarının
yararlı
olacağına
inanıyoruz. Metal ve malzeme dünyasında yaşanan
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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Toplam 130 bildirinin tartışılacağı çok kapsamlı bir
program içinde, ayrıca iki önemli panel tartışma
da yer alacaktır. Bunlardan birincisi demir-çelik
olacaktır. Demir-Çelik, diğer birçok sektör ile girdiçıktı ilişkisi içindedir ve bu özelliği ile ekonomide
anahtar sektör konumundadır. 1970’ lerin başına
kadar sürekli ve hızlı bir büyüme grafiği izleyen
demir-çelik sanayi 1970’ lerde yaşanan iki enerji
krizinden en yakından etkilenen sektör olmuştur.
Batılı gelişmiş ülkeler yoğun modernizasyon ve
yeniden yapılanma projelerine karşın, krizi henüz
tam olarak aşamamışlardır.
Türkiye, bir grup yeni sanayileşen ülke ile
birlikte, 1980’ lerde dünyadaki trendin tam tersi
bir yol izleyerek anılan dönemde demir-çelik
üretim kapasitesini hızla artırmıştır. Tümüyle ark
ocaklarında uzun ürünler üretimine yönelik bu
gelişme sonucunda toplam üretim kapasitesi 12
milyon ton, fiili üretim ise 10 milyon ton düzeyini
aşmıştır.
Türkiye, üretilen uzun ürünlerin yaklaşık yarısını
dünyada yaşanan sıkı rekabet koşullarında Çin ve
Uzak Doğu ülkeleri gibi uzak pazarlara ihraç etmeye
çabalamaktadır. Buna karşılık, yassı ürünlerde
önemli bir üretim açığı vardır ve bu açık ithalatla
karşılanmaktadır. Hızla gelişen otomotiv, gemi
yapım, beyaz eşya ve makina imalat sanayiinin
potansiyeli de dikkate alınarak, ERDEMİR’ in
kapasite artırımı dışında, yassı ürünlere yönelik yeni
bir entegre tesise gereksinim vardır. İnşaat çeliğine
yönelik yeni ark ocağı yatırımları için teşvik artık
durdurulmalıdır ve potansiyel yassı ürünlere doğru
kaydırılmalıdır.

Kongrenin üzerinde yoğunlaşacağı ikinci konu
ise ileri teknoloji malzemeleri olacaktır. Dünyada
bilim ve teknoloji alanında yaşanan olağanüstü
hızlı gelişmelerin ardındaki üç öncü alan mikro
elektronik ve enformatik, biyo teknoloji ve
ileri malzemelerdir. Makina imalat sanayiinde
yüksek performans gerektiren parçalardan, uzay
araçlarının birçok önemli aksamına kadar kullanım
alanı olan bu teknoloji yoğun malzemeler üzerine
dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar gözden
geçirilecektir. Ayrıca, Türkiye’ nin bu alanda
sahip olduğu potansiyel ve gelişme olanakları
tartışmaya açılacaktır. Bilim adamlarımızın,
araştırmacılarımızın bu alanda ortaya koydukları
çalışmaların sayısı ve niteliği, bizleri gelecek
konusunda çok yüreklendirmiştir.
Kongremize yurtiçinden sunulan 100 dolayında
özgün çalışmanın altında imzaları olan yaklaşık
173 meslektaşım ve diğer meslek dallarından
arkadaşlarımı burada kutlamak istiyorum. 1980’
lerin çalışanlar üzerinde yarattığı olumsuz koşulların
sonucu reel ücret düzeyleri büyük bir erozyona
uğrayan, ekonomik demokratik hakları budanan
bu arkadaşlarımız, tüm olumsuz koşullara karşın
sektörün yükünü omuzlarında onurla taşıdılar ve
bugüne getirdiler. Dileğimiz, mühendis kesimi
üzerinde yaratılan bu büyük tahribatın bir an önce
onarılmasıdır. Demokratik, katılımcı, insan emeğine
saygılı bir toplumsal yapının güçlendirilmesidir.
Metal Haftası’ nın düzenlenmesinde katkısı geçen
başta Yürütme Kurulu’ nun Sayın üyeleri olmak
üzere tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eder, Kongre
ve Fuar’ ın başarılı geçmesini dilerim.
Saygılarımla!

üzerinde yoğunlaşacağı ikinci konu ise ileri teknoloji
‘‘Kongrenin
malzemeleri olacaktır. Dünyada bilim ve teknoloji alanında
yaşanan olağanüstü hızlı gelişmelerin ardındaki üç öncü
alan mikro elektronik ve enformatik, biyo teknoloji ve ileri
malzemelerdir.
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Çalışma Raporu’ nda ‘Yayın Çalışmaları’ başlığı altında önce Metalurji Dergisi ile ilgili açıklamalara
yer verilmiştir. Dergiler ile ilgili olarak;
“Daha nitelikli ve etkin olması hedeflenen
dergimizde bilimsel ve teknik makalelerin yanı sıra
sosyal ve ekonomik içerikli yazılara, röportaj ve
söyleşilere, sektörümüzdeki kuruluşları, dernekleri,
firmaları tanıtıcı yazılara, panel etkinliklerinin bant
çözümlerine ve meslektaşlarımızın yararlanabileceği
poster tablo ve diyagramlara da yer verilerek
dergi içeriğinin zenginleştirilmesine çalışılmıştır”
denilmiştir.
Bu dönemde 78. sayıdan başlayarak 88. sayı
da dahil olmak üzere 11 adet dergi çıkarıldığı
ve bunların büyük bir kısmının özel sayı olarak
o alandaki mevcut durum, gelişme potansiyeli,
sorunlar ve çözüm önerilerini içerecek şekilde
yayınlandığı belirtilmiştir.
Bu kapsamda; 79. Sayı Döküm, 80.Sayı Alüminyum,
81. Sayı Kalite, 82. Sayı İleri Malzemeler, 83. ve 84.
Sayı 7.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
86. Sayı Yüzey İşlemleri ve 87. Sayının da Altın özel
sayıları olarak düzenlendiği anlatılmıştır.

Altınpark bu
kongre ile
faaliyetlerine
başladı. Dönemin
Ankara Büyükşehir
Belediye
Başkanı Murat
Karayalçın da
açılış oturumunda
konuşmacılar
arasındaydı.

Demirlerin Tipik Özellikleri ve Kullanım Yerleri’ ve
‘Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Tipik Özellikleri
ve Kullanım Yerleri’ poster tabloları ile 87. Sayıda
‘Demir-Sementit Diyagramı’ verildiği bildirilmiştir.
Bu sayılardan birinde 18. Dönem Oda Denetleme
Kurulu Üyesi Hüsnü Kalaycı’ nın vefat duyurusu da
yer almıştır.
Bu dönemde Metalurji dergisinden ayrı olarak,
Oda faaliyetlerinin, belirli konulardaki Oda
görüşlerinin ve sektörel haberlerin güncel şekilde
aktarılması amacıyla 14 adet BÜLTEN yayınlandığı
görülmektedir. Bunlardan 5 Kasım 1993 tarihinde
yayınlanan bülten ‘Fabrika Kapatmak Çare Değildir’
başlığı ile yayınlanmış ve KARDEMİR’ in sorunları ve
bunların nedenleri uzun bir şekilde değerlendirilmiş
ve bu tesise sahip çıkılması gerektiği anlatılmıştır.
Nitekim Oda’ nın bu öngörüsü doğru çıkmış ve
tam beş ay sonra meşhur 5 Nisan 1994 Hükümet
kararları arasında KARDEMİR’ in kapatma kararı da
çıkmıştır.
Ayrıca meslek alanı ile ilgili teknik bilgilerin de yer
aldığı 1993 ve 1994 yılı Oda ajandalarının çıkarılarak
tüm üye ve ilgili kuruluşlara dağıtıldığı açıklanmıştır.
Sosyal ve Teknik Etkinlikler kapsamında ilk
olarak düzenlenen ‘Akşam Söyleşileri’ nden
bahsedilmiştir. Bu dönem 10 söyleşi düzenlendiği
görülmektedir. Bunlar sırasıyla;
20 Ekim 1992 tarihinde, Selahattin Şanbaşoğlu’
nun konuşmacı olarak katıldığı ‘TürkiyeDemir-Çelik
Sanayii’ nin Dünü ve Bugünü’
3 Kasım 1992 tarihinde Doç. Dr. Sencer İmer’ in
sunduğu ‘Türkiye Demir-Çelik Sanayi’

80. Sayı ile birlikte ‘Alüminyum İşlem ve Döküm
Alaşımları’, 81. Sayıda ‘Lamel Grafitli Dökme
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9 Aralık 1992 tarihinde Süleyman Altun tarafından
sunulan ‘Yeni TSE 204 Pik Demirleri Standart
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Tasarısının Tanıtımı ve Tartışılması’,
16 Aralık 1992 tarihinde Atilla Söğüt’ ün sunduğu
‘Türkiye’ de Küçük ve Orta Ölçekli Sanayinin
Gelişiminde KOSGEB’ in Rolü’,
24 Aralık 1992 tarihinde İzmir Bölge Temsilciliği
tarafından düzenlenen söyleşide Esat Özalp’ in
sunduğu ‘Dünden Bugüne Demir-Çelik Sanayi’,
24 Şubat 1993 tarihinde Murat Kepir tarafından
sunulan ‘Küçük Sanayide Teknoloji Boyutu ve
Teknoparklar’,
8 Nisan 1993 tarihinde Tuncay Akman’ ın sunduğu
‘Demir-Çelik Sanayi’,
7 Ekim 1993 tarihinde Serdar Akyüz tarafından
sunulan ‘Dünya’ da ve Türkiye’ de Tahribatsız
Muayene Alanına İlişkin Çalışmalar’,
22 Aralık 1993 tarihinde Yüksel Atalay tarafından
sunulan ‘Hurda ve Kullanım Alanları’
19 Ocak 1994 tarihinde Talat Çamlıdere tarafından
sunulan ‘Alüminyum Endüstrisi ve Enerji Sorunları’

Tahribatsız Muayene Komisyon Başkanı ve ileride
kurulacak Tahribatsız Muayene Personel Bilgilendirme
Merkez Müdürü olan Serdar Akyüz, ‘‘Akşam Söyleşileri’’
nden birinin konuşmacısı idi.

Bu dönemde ayrıca, 2 Aralık 1992 tarihinde
‘Kalite Güvence Sistemleri’ paneli düzenlendiği,
19 Temmuz 1993 tarihinde Karabük’ te Necdet
Utkanlar’ ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Demir-Çelik
Üretiminde Kalite Güvence Sisteminin Kurulması’ ve
23 Aralık 1993 tarihinde de İskenderun’ da Serdar
Tan’ ın konuşmacı olduğu ‘Toplam Kalite Yönetimi’
konferanslarının düzenlendiği belirtilmiştir.
Bu dönemde ayrıca;
• Müteahhitlik karnesi konusunda kapsamlı ve
gerekçeli bir yazı yazılarak TMMOB kanalı ile
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ na girişimde
bulunulduğu,

Selahattin Şanbaşoğlu ile ‘Türkiye Demir Çelik
Sanayiinin Dünü ve Bugünü’

Tahribatsız Muayene alanına ilişkin de yerli
ve yabancı uzmanların katılımı ile üç seminer
düzenlendiği görülmektedir.
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• Kanada Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı
Sn. Engin Özberk ile ortak işbirliği olanaklarının
görüşüldüğü bir toplantı ve üyelerimizin katıldığı
bir söyleşi gerçekleştirildiği,
• Altyapısı birlikte planlanarak, KOSGEB ile
‘Uzman Envanteri’ oluşturma çalışmasının
olgunlaştırıldığı ve son şeklini alan Bilgi Föyü’
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nün tüm üyelere gönderildiği belirtilmektedir.
Bu dönemde, eski kimlik kartlarının ehliyet
formatında yeni kimlik kartları ile değiştirilmeye
başlandığı da bildirilmiştir.

Çalışma Raporu’ nda daha sonra ‘Gelecek Döneme
İlişkin Öneriler’ başlığı altında pek çok konuda
önerilerin sıralandığı görülmektedir.
Son bölümde yer alan Denetleme Kurulu Raporları’
na göre Oda’ nın; 1992 yılı gelirleri yaklaşık 913
milyon TL., giderleri ise 791 milyon TL, 1993 yılı
gelirleri yaklaşık 1.882 milyon TL, giderleri ise
1.852 milyon TL olarak görülmektedir.
18. Dönem Çalışma Raporu’ nun girişinde
ise ‘Metalurji Sanayinin 1992-1993 Yılları
Değerlendirmesi’
başlığı
altında
genel
bir
değerlendirme,
ardından
sektörlerin
değerlendirilmesi, üniversite ve eğitim ile çalışma
yaşamı kapsamında istatistiki bilgiler ve yorumlara
yer verilmiştir.
Genel değerlendirmenin son paragrafında şunlar
söylenmiştir;
“Öte yandan, eşiğine gelip dayandığımız yirmi
birinci yüzyılın kapısından girerken, sanayi ötesi
toplumuna ‘bilişim ve bilgi’ toplumuna geçişi
sağlamak zorundayız. Bu bağlamda bilgisayar, mikro
elektronik, komünikasyon, biyo teknoloji yanında ‘ileri
malzemeler’ in önümüze koyduğu yeni ufuklardan
yararlanabilmek için meslek etkinlikleri kapsamında
belirli ve iddialı hedef ve planlar için çalışmalar
yapılmasının gereğini vurgulamak istiyoruz.”
Demir-Çelik sektörü ile ilgili uzun veriler ve yorumlar
yapılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;
“Ülkemizin çelik üretim kapasitesi 1992 yılında
11 milyon tona ulaşmıştır. Bu kapasitenin yaklaşık
dağılımı %20 yassı, %80 uzun ürün şeklindedir.
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Elektrik ark ocaklı tesislerin toplam çelik
üretimindeki payı hızla artmıştır. 1980’ de %28
olan bu pay 1992’ de %58.3’ e ulaşmıştır. Türkiye’
nin sıvı çelik üretiminin %40.5’ i entegre tesisler
tarafından, geri kalan kısmı da ark ocaklı tesislerce
üretilmektedir.
Ark ocaklı tesislerin hurda açısından dışarıya olan
aşırı bağımlılığı, sünger demir gibi girdilerin veya
hurda üretiminin ülke içinde hayata geçirilmesini
önemli kılmaktadır.
Öte yandan, entegre tesislerin daha çok yerli
hammadeye dayalı olarak çalışabilmesi bu tesisleri
bugün ve yakın gelecekte de önemli kılmaktadır.
Bu tesislerde kalite ve verimlilik artışına yönelik
modernizasyon yatırımlarının hayata geçirilmesi
önem taşımaktadır. Ayrıca KİT statüsündeki
bu tesislerde finansman sorunları çözülerek
üzerlerindeki bankaların %100’ leri aşan faiz
kıskacı kaldırılmalıdır.
Böyle bir dünya pazarına açılacak Demir-Çelik
endüstrisinin, sürekli anahtar teslimi tesis ve
ekipman, teknoloji satın alan konumda değil, bu
teknolojileri ve gelecekteki teknolojileri üreten,
gerekli
modernizasyonları
kendi
kendisine
yapabilen ve şimdiden sektörde hummalı bir
Ar-Ge çalışması içinde olan ve bu konuda kısa,
orta ve uzun vadeli hedefleri, somut planları ve
bunların gerektirdiği her türlü koordinasyonun
hayata geçirildiği bir yapılanma içinde yer alması
gereklidir.”
Döküm sektörüne ilişkin bir istatistikde ise;
‘...1980-1981 yıllarında 350.000 ton kadar olan
çeşitli döküm üretimi 1993’ de 700.000 tonu aşmış
bulunmaktadır. Toplam döküm üretimi içinde gri
dökme demirin payı daima en yüksek olmakla
birlikte aynı dönemlerde bilhassa sfero dökme
demirde artış oranının yüksekliği dikkat çekicidir.
Nitekim 13 yılda sfero üretimi 10 kat bir artış ile 64
bin tona ulaşmıştır.’ denilmiştir.
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Alüminyum sektörüne ilişkin bir değerlendirmede
de şunlar belirtilmiştir; ‘Ülkemizdeki tüm
Alüminyum tesislerinin 300.000 ton/yıllık bir
kapasite oluşturduğu tahmin edilmektedir.
Tüketimin 2000 yılında 200.000 tona ulaşması
halinde 60.000 tonunun Seydişehir’ de üretilmesi
ve 60.000 tonluk miktarın da hurda ile karşılanması
durumunda 80 bin ton kadar alüminyum ithali
gerekecektir.’
Bakır ile ilgili değerlendirmelerde de özetle; ‘Blister
bakır, Karadeniz Bakır İşletmelerine bağlı Samsun
ve Murgul tesislerince üretilmekte olup, 45 bin
ton blister bakır üretim kapasitesine karşılık yıllık
üretim 35 bin ton kadardır. Türkiye elektrolitik
bakır üretimi 112.500 ton olup, bu alanda en
önemli firma olan SARKUYSAN toplam üretimin
%50’ sini, ihracatın %72’ sini ve iç satışın da %45’
ini karşılamaktadır.
Türkiye’ nin yıllık bakır tüketimi ise yaklaşık 100 bin
ton blister bakır ve 85 bin ton elektrolitik bakır olup,
yurt dışından blister bakır, katot bakır ve hurda olarak
önemli miktarda bakırın bir olasılıkla da bir bölümü
kaçak olarak ithal edildiği anlaşılmaktadır. Türkiye
elektrolitik bakır ihracatı ise 28 bin tondur.’
Yüksek Teknoloji Malzemeleri ile ilişkili olarak
‘Teknolojik gelişmelerin çok hızlı olduğu dünyada,
bu konuda söz sahibi olan ülkeler büyük üstünlükler
sağlamaktadır. Büyük yatırım ve araştırma
gerektiren bu malzemelerin aynı oranda yüksek
maliyet ve Pazar gerçekleri karşısında Türkiye
zayıf kalmıştır. Yüksek Teknoloji Malzemelerinin
öncelikli alan olarak kabul edilmesi büyük önem
taşımaktadır.’ ifadeleri yer almıştır.
Daha sonra ise, altın, gümüş ve ferro-alaşım ve
refrakterler ile ilgili bazı istatistik ve yorumlara da
yer verilmiştir.
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18. Dönem Çalışma Raporu’ nda Üniversite ve
Eğitim başlığı altında şu yorumlar yer almaktadır;
“Ülkemizde önce İTÜ ve ODTÜ ile başlayan
Metalurji Mühendisliği eğitimi bu gün, ayrıca
Yıldız, Sakarya ve İstanbul Üniversitelerinde de
sürdürülmektedir. Bu üniversitelerde bile eğitim
ve bilimsel araştırma altyapısı ve öğretim elemanı
bakımından bazı noksanlıklar bulunduğu halde,
salt politik düşüncelerle açılan son derece zayıf
altyapılı üniversitelerde, bir iki meslektaş öğretim
üyesinin biraraya gelmesiyle yeni yeni bölümler
açılmak istenmesi ve bu duruma hükümet ile YÖK’
ün sıcak yaklaşımının önümüzdeki yıllarda metalurji
eğitiminde de olumsuz sonuçlar doğuracağı
bellidir.
İleri teknoloji malzemelerinin artan popülaritesine
de koşut olarak bazı Metalurji Mühendisliği
Fakülteleri içinden yeni bir bölüm olarak
Malzeme
Mühendisliği’
nin
filizlenmekte
olduğu gözlenmektedir. Metalurji bütünlüğünü
zayıflatmamak kaydıyla bu gelişmeleri olumlu
karşılamaktayız. Ayrıca metalurjinin üretim
dallarına karşı meslekte ve öğrenciler arasındaki
giderek düşen ilgi son derece düşündürücü ve
üzücü olup, bu alanlar metalurji dışı disiplinlerce
doldurulmaktadır.
Üretimin
endüstriyel
etkinliklerin en önemli dalı olduğundan hareketle
bu konuların seçilmesine yönelik ciddi özendirme
yöntemleri yaratılmasının bir zorunluluk olduğunu
belirtmeliyiz.’
18. Dönem TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu’ nun karar defteri incelendiğinde,
bu dönem içinde 50 Yönetim Kurulu toplantısı
yaptığı ve bu toplantılarda 114 karar aldığı
görülmüştür.
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Süleyman S. ALTUN
18. ve 20. Dönem Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
ODAMIZ YİRMİNCİ ASRIN SON ÇEYREĞİNE TANIKTIR
Odamızın kurulduğu 1970 ve izleyen yıllarda
TMMOB ve odalarda özellikle de Teoman
Öztürk’ ün yönetimde bulunduğu dönemlerde
gerek üyelerin ekonomik ve demokratik haklar
mücadelesi alanında, gerekse ülkenin bağımsızlık
ve demokrasi mücadelesinde TMMOB’ nin
emperyalizme ve faşizme karşı duruş ve eylemliliği
hep takdir, övünç ve özlemle anılan yıllar oldu. Bu
yıllar işçilerin devrimci örgütü DİSK, öğretmenlerin
demokratik kitle örgütü TÖBDER ve mühendis
ve mimarların yasal meslek örgütü TMMOB’ nin
güç ve işbirliği altında yürüttükleri eylemlilikler
gerçekten ses getiren, sarsıcı ve dikkat çekiciydi.
Bu üç örgüt zaman zaman diğer meslek birlikleri
ve tüm teknik elemanların sendikal haklarının
kazanılması mücadelesini örgütlemeyi amaç
edinmiş bulunan TÜTED ile bir arada oluyordu.
1970’ li yılların sonlarında ülkenin dört bir yanındaki
işyerlerinde TMMOB üyelerinin toplu iş bırakma
eylemlerine kadar yükselen bu dönem, 12 Eylül
darbesiyle sarsılmış, sonraki yıllarda hep nostalji ile
hatırlanmıştır.
Ülkenin tüm emekçi, aydın ve halk kesimlerinde
yaratılan yılgınlık ve depolitizasyon etkileri 80’ li
yıllarda sürmüş 1990’ lara gelindiğinde hala devam
etmekteydi.
1990’ lı yıllar sosyalist blokta ardıcıl çözülmelerin
yaşandığı yıllar oldu. Gorbaçov’ un perestroyka ve
glasnost eksenlerindeki lafazanlıkları daha iyi bir
sosyalist düzen getirmek yerine, düzenin sonunu
getirdi. Sovyetler Birliği ve Varşova paktı dağıldı.
Tabii ki, 50 yıl boyunca komünizm öcüsüyle yatıp
kalkan, hatta “komünizmle mücadele” adı altında
dernekler kurup, siyasette bulunmanın sermayesini
kullanmış olanlar için korku sona eriyor ama
sermaye de elden gidiyordu.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Sosyalizmin çözülme süreciyle yeni dünya düzeni
ideolojisinin teşrifleri sanki ilahi bir randevu halinde
dünyanın üzerine çökerken dünya halkları için yeni
yeni tehlikeler de birlikte geliyordu. Daha önce
bir yanda kapitalist-emperyalist NATO’ cu blok,
diğer yanda sosyalist blok ve bunların da dışında
kendilerine üçüncü dünya denilen ülkeler dünya
üzerinde siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan
nispeten bir denge konumunda bulunuyor; bu
denge sayesinde kısmen de olsa saldırı ve sömürü
girişimleri dizginlenebiliyor, barış ve istikrar
sağlanabiliyordu. Herhangi bir ülke bu denli
pervasız dünya jandarmalığına soyunamıyordu.
Ama artık bilişim teknolojisindeki sıçramalar,
iletişimde
görülmemiş
imkanlar
50
bin
senede globalleşememiş dünyamızı bir anda
globalleştirmişti. Artık mini-minnacık ve tek bir
dünya vardı. Sosyalist blok da çözülmüştü. Bu
dünyaya bir düzen verilmeliydi. Yeni dünya düzeni
hem de ne hoş söyleniyordu. Yeni dünya düzenini
20. yüzyılın son çeyreğinde gelen tutunabilmek
için kendince çok iyi koşullar bulan; havarisi, şeyhi,
müridi ve misyoneri hiçbir dine nasip olmamış
çoklukta bir din olarak nitelendirmek abartma
sayılmaz. Amentüsü küreselleşme olan yeni dünya
düzeni Amerika öncülüğündeki tekelci sermaye
eliyle tüm siyasi, askeri ve finans örgütleriyle
yeryüzüne dağılmış işbirlikçi küreselleşme müritleri
de kullanılarak tüm dünyaya dayatılmaktadır.
Yeni dünya düzeni adına doğal kaynaklara el
konabilir, siyasi coğrafya yeniden dizayn edilebilir,
insanlar toplu kıyımlardan geçirilebilir, çocuklar ilaç
ve gıda ambargolarıyla ölümlere gark edilebilirdi.
Büyük patron ne derse doğru, ne yaparsa
mazurdur. Artık ulusal çıkarlar diye bir şey yoktur,
küresel çıkarlar vardır.
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1992 yılında yapılan olağan genel kurulda yönetim
kurulu üyeliğine seçildim. Başkanımız Melih Töreli’
nin Ankara dışındaki bir kuruma atanması nedeniyle
Yönetim Kurulu’ ndan ayrılması sonucunda
Yönetim Kurulu başkanlığına getirildim. Bu göreve
2 yıl sonra 1996 yılında yeniden seçildim.
1990’ lı yıllar gerek Odamızda gerek TMMOB
üye tabanında kitleler üzerine ağır bir silindir
gibi çöken yılgınlık-depolitizasyon olgularından
sıyrılmak, insan ruhunu abluka altına alan zincirleri
kırmak için kimi zaman örgütlü, kimi zaman
bireysel çıkışlarla depara kalkmak isteyişin yıllarıydı.
Üyelerimiz aşina olduğu alanlara çıkıyor, adeta
dünyasını yeniden keşfediyorlardı. 1992 yılında
bunun en tipik örneğini İsdemir’ de TMMOB İşyeri
Temsilciliği seçimli toplantısında yaşamıştık. İlgi
coşku ve katılım anlatılır gibi değildi. O gün 500
kadar TMMOB üyesi İsdemir’ in koskoca salonuna
sığmamıştı. Yığınlar demokrasi özlemini derinden
soluyordu ve bunun anlatılmaz bir görkemi vardı.
1994 yılında Oda Yönetim Kurulu’ na Sn. M. Kiper
ve arkadaşlarının seçildiği genel kurul da katılım ve
coşku açısından rekor düzeyi yansıtıyordu.
Odamızın geleneksel metalurji ve malzeme kongresi
bu dönemde ulusal boyuttan uluslararası boyuta
yükselirken kongre desteğindeki sergimiz de fuar
şeklinde sürmüştür. Bu dönüşüm kararlarının alınıp
uygulanmasında ve profesyonel firma ile işbirliğinin
sağlanmasında Odamız yönetim kurulu öngörülü
ve cesur bir hareket sergilemiştir.
Öte yandan, ilk kez 1997 yılı teknik kongresi için
mali destek havuzu oluşturularak sponsor desteği
sağlanmıştır.
Görevde bulunduğum dönemde teknik kongre,
sempozyum, konferans, mesleki yayın, tahribatsız
muayene (NDT) gibi birincil çalışma ve etkinlik
alanları yanında en öncelikli konu olarak; üye
ilişkileri katılım ve örgütlenme sorunları saptaması
yapılmış ve bu doğrultudaki açılımlarla Odanın
50. Yıl Andacı

üyeyle tabanda buluşması sağlanmaya çalışılmıştır.
“Piramidi
tabanına
oturtmak”
olarak
nitelendirdiğimiz bu bakış açısına göre konuyu
kavrayışımızı şöyle dillendirmiştik. “TMMOB kurulalı
beri 23 kadar Oda, yüzü aşkın şube, beş yüzü aşkın
bölge ve il temsilciliği açılmıştır ki, bu bir düşey
ve aynı zamanda yukarıdan aşağıya örgütlenme
olgusu içinde gelişmiştir. Gelinen noktada düşeyde
oldukça hantallaşmış yapısına karşın, etkinlikleri
ve insiyatifi yok denecek durumda beş-on üyeyi
bile bir araya getiremeyen, görevlerini demokratik
yöntemlerle devredecek üye bulamayan bölge ve
il temsilcilikleri gerçeği ortaya çıkmıştır. Şube ve
Odalarda da durum pek parlak değildir.
Odası, şubesi, bölge ve il temsilciliği çok yapı
yerine; iş yeri temsilciliği çok yapıyı tabandan üyeler
eliyle hayata geçirmek işyeri temsilciliklerinin
kendi aralarındaki diyalog ve itici dinamikleriyle
de il temsilciliklerinin hayata geçirilmesi ve bu
tarz aşağıdan yukarıya doğru örgütlenmenin
sürdürülmesinin doğru olacağı görüşünü
paylaşıyoruz.”
Gerçekten de kuruluşundan bu yana 25 yıl geçen
Odamızın hala sadece 12 işyeri temsilciliğinin
bulunulması inanılır gibi değildi. Halbuki ne de çok
şube, bölge temsilciliği veya il temsilciliği talebi
vardı. Bu açılan il veya bölge temsilcilikleri zaman
içinde bir bir kapanıyordu.
Yönetim kurulumuz işyeri temsilciliklerinin,
doğrudan o işyerinde üyelerce seçilerek
oluşturulması ilkesine bağlı biçimde bu temsilcilikleri
oluşturmak üzere hızlı bir çalışma içine girdi. Halen
var olan temsilciliklerin hemen tamamı o çalışma ile
sağlanan ilişkilere dayanmaktadır.
Oda yönetimi içinde yer aldığımız süreçte insan
olan üyemizin örgütümüzün bütün birimlerinde
en yüksekte ve en saygın unsurumuz olması
anlayışı yönetimimizin rehberi oldu. Kitlelerden
güç ve destek almayan bir çok etkinlik ya da
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başarı ile tatmin olmamak, daima üye tabanımızla
başarılarımızı
ilişkilendirmek
değerlendirme
kriterimizde önceliğimiz oldu.
Özveri ve heyecanla dolu çalışma yıllarımızda
aramızdan ayrılan çok değerli üyelerimiz ile Sivas

Madımak kundaklaması gibi ürperten cinayetler
her zaman yüreğimizde derin acılar bıraktı.
Odamızın 35. yılını kutlar, tüm
meslektaşlarımıza saygılarımı sunarım.

üye

ve

Yeni dünya düzeni adına doğal kaynaklara el konabilir, siyasi
‘‘coğrafya
yeniden dizayn edilebilir, insanlar toplu kıyımlardan
geçirilebilir, çocuklar ilaç ve gıda ambargolarıyla ölümlere gark
edilebilirdi. Büyük patron ne derse doğru, ne yaparsa mazurdur.
Artık ulusal çıkarlar diye bir şey yoktur, küresel çıkarlar vardır.

’’
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YURTTAN HAVADİSLER
Şubat 1994 - Şubat 1996

18 Mart1994

Dolar %10.9, Mark %15 değer kazandı. Faizleri % 265’ e çıkaran Merkez Bankası dövizdeki
yükselişi önleyemedi.

28 Mart 1994

İstanbul (Recep Tayyip Erdoğan) ve Ankara (Melih Gökçek) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları
dahil olmak üzere 5 Büyükşehir ve 26 İl Belediye Başkanlığı kazanan Refah Partisi, seçimin
galibi oldu.

5 Nisan 1994

Tarihi ‘5 Nisan’ kararlan açıklandı. Türkiye, tarihinin en büyük kemer sıkma politikasına
hazırlanıyor. Dolar %38.8 oranında devalüe edildi. Bu kararların içinden KARDEMİR’ in
kapatılma kararı da çıktı. Herşey baş döndürücü bir hızla zamlanıyor.

6 Nisan 1994

Hükümet 5 Nisan kararlarının ilk gününde beklemediği bir şokla karşılaştı. İstikrar paketine
güvenen Merkez Bankası TL faizlerini düşürünce bazı bankalar dolara hücum edince doların
fiyatı %24 daha arttı.

9 Nisan 1994

Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı, Cumhurbaşkanı Demirel’ den Anayasanın 119. maddesini
işleterek “olağanüstü hal ilan ederek ekonomiye el koymasını” istediler.
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10 Nisan 1994

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Yalım Erez, Koç ve Sabancı’ nın olağanüstü
hal ilanı istemesine sert tepki gösterdi.

13 Mayıs 1994

Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, “Klor yolsuzluğu” davasından 8 yıl 4 ay hapis cezasına
çarptırıldı.

29 Mayıs 1994

3 aylık %50 net getirili ‘süper bonolar’ piyasada kapış kapış gitti.

1 Haziran 1994

Türkiye’ nin en büyük otomobil üreticisi TOFAŞ, 2.404 işçisini işten çıkardı.

7 Ağustos 1994

Ankara DGM Başsavcılığı, yazar Aziz Nesin hakkında “Sivas olaylarının tahrikçisi” olduğu
gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

22 Aralık 1994

Yeni Demokrasi Hareketi (YDH), Cem Boyner’ in Genel Başkanlığı altında faaliyetine başladı.

16 Ocak 1995

Mesut Yılmaz, “Darbe tehlikesine inanmıyorum ama 12 Mart gibi sevimsiz bazı yönlendirmeler
gelebilir’ dedi.

6 Şubat 1995

Gümrük Birliği antlaşması imzalandı. Yunanistan, Kıbrıs’ ın tam üyelik görüşmelerinin
başlaması kaydıyla vetosunu kaldırdı.

19 Şubat 1995

CHP çatısı altında sağlanan birleşme sonrasında Genel Başkanlık görevine seçilen Hikmet
Çetin, Hükümetin devamı için Başbakan Çiller’ e 13 şart ileri sürdü. Çiller, Çetin’ in şartlarını
kabul ettiğini açıkladı

12 Mart 1995

İstanbul Gazi Mahallesinde akşam saatlerinde Alevilere ait üç kahvehane, sayıları
belirlenemeyen kişilerce tarandı, olayda 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. İstanbul’ da gece çok
gergin geçti, Alevilerin yoğun olarak yaşadıkları semtlerde protesto gösterileri yapıldı.

15 Mart 1995

Korkulan oldu. Gazi Mahallesi’ ndeki olaylar Ümraniye’ ye sıçradı. Ümraniye’ de çıkan
olaylarda 4 kişi öldü. Ümraniye’ de de sokağa çıkma yasağı kondu.

6 Mayıs 1995

Başbakan Çiller en geç 1998 yılında Türkiye’ nin Avrupa Birliğine tam üye olacağını söyledi.

12 Mayıs 1995

Rusya Başbakanı Çernomordin ile Başbakan Çiller, Rusya’ dan Türkiye’ ye ikinci doğal gaz
boru hattının yapımı için anlaştılar.

22 Mayıs 1995

Danıştay, eski Bakan ve iş adamı, DYP Milletvekili Cavit Çağlar’ ın vergi kaçakçılığı suçundan
cezalandırılmasını karara bağladı.

5 Temmuz 1995

RP Genel Başkanı Erbakan, Avrupa ile entegrasyonun Türkiye’ ye hilekarlık ve homoseksüellik
getireceğini, erkeğin erkekle evleneceğini ileri sürdü.

25 Temmuz 1995

İstanbul Altın Borsası açıldı.

5 Ağustos 1995

Yüzbin işçi, Ankara’ da “Emeğe Saygı” mitinginde yürüdü

1 Ekim 1995

Afyon Dinar’ da meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremde 90 kişi öldü, 212 kişi yaralandı.

30 Ekim 1995

DYP ve CHP arasında kurulan 52. Hükümet, Başbakan Tansu Çiller tarafından açıklandı.

4 Aralık 1995

Başbakan Tansu Çiller ‘‘ABD, Türkiye’ nin Avrupa’ ya girmesini istemiyordu. Bunu
ben değiştirdim.Jeanne d’ Arc gibiyim. Bu yüzden tarih beni yazacak’’ dedi.
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19. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
20 ŞUBAT 1994 – 11 ŞUBAT 1996
YÖNETİM KURULU
Mahmut Kiper

Yönetim Kurulu Başkanı

A. Bülent Bapir

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Nurşen Güreşin

Yazman Üye

Işık Atay

Sayman Üye (02.10.1995’ den sonra Üye)

A. Fırat Sapçı

Üye (02.10.1995’ den sonra Sayman Üye)

Galip Ş. Yinsel

Üye

Ayfer Adıgüzel

Üye

DENETLEME KURULU
Mustafa Kaya
Sami Kabukçu
Alim Çankaya
Oktay Karagöz
Ümit Acar

ONUR KURULU
Feridun Dikeç
Melih Töreli
Kemal Günaydın
Süleyman S. Altun
Hikmet Bilge

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İlhan Öğüş
Yusuf Ziya Kayır
A. Fırat Sapçı
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18. Olağan Genel Kurul 19-20 Şubatı 1994 tarihlerinde yapılmıştır. Çankaya Belediyesi
Müzayede salonunda gerçekleştirilen ilk gün gündemin seçimlere kadar olan bölümü
gerçekleştirilmiştir.
18. Dönem Divan Başkanlığı’ nı Kemal Günaydın yapmış ve açılış oturumunda 18. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Sami Altun’ un açılış konuşmasının ardından, toplantıda konuk olarak bulunan TMMOB Başkanı Teoman
Alptürk, ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mustafa Doruk ve Demir-Çelik Üreticileri Derneği Genel
Koordinatörü Hami Kartay görüşlerini aktarmışlardır.
Gündemin 7. maddesinde Metalurji Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi’ nin açılması oy çokluğu ile
kabul edilmiş ve Oda’ nın bu ilk Şubesi kapsamında
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Adapazarı, Tekirdağ,
Çanakkale, Edirne ve Kırklareli illerinin yer alması
kararlaştırılmıştır.
Genel Kurul’ un 2. günü Oda Merkezinde yapılan
seçimlerle Oda organları belirlenerek yeni dönem
çalışmaları başlamıştır.
Bu dönemde yapılan Oda Çalışmaları anlayışı
ile ilgili 19. Dönem Çalışma Raporu’ nun ‘Giriş’
kısmında şu açıklamalar yer almıştır;
‘Odamızın 19. Dönem Çalışma Programının
hazırlanması
aşamalarında
dönemsel
çalışmalar ve içeriklerinin yanı sıra kurulların ve
komisyonların sağlıklı yapılanmalarla çalışmalarını
boyutlandırmaları ağırlıklı olarak ele alınmıştır.
Yetkisiz sorumluluk olmaz bilinciyle gerekli
yetkilerle donatılmış ve altyapı desteği sağlanmış,
Oda çalışmalarına katkı koymak isteyen herkesin
kendisine uygun bir yer bulabileceği organları
hayata geçirebilmek hedeflenmiş ve özellikle
düzenlenen “Alüminyum Sempozyumu” ve “8.
Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi”
çalışmalarında bu hedefe ulaşılmıştır.
Çalışma döneminde en önemli hedeflerin
başında, meslek alanımızı ilgilendiren konularda
genel söylemlerden çok, o konu özelinde
derinlemesine öneriler ve çözümler üretmeye
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yönelik altyapılı çalışmalarla sesimizi ülkenin karar
mekanizmalarına duyurarak, güçlü, etkin bir
Oda yaratmak gelmiştir. Karabük ile ilgili yapılan
çalışmalar sonucu Başbakanlık bünyesinde kurulan
Komisyona Oda adına bir temsilcinin katılımı talep
edilmiş ve Komisyon çalışmaları sırasında konu
hakkındaki Oda görüşlerinin dikkate alınması
sağlanmış, bu konuda gösterilen genel söylemden
uzak derinlemesine yapılan çalışmalar ile öneriler
ve çözümler üretmeye yönelik katkılar sonucu
Başbakanlık tarafından Çinkur ve EAO tozları
üzerine de görüş istenmiştir. Çalışma döneminde
Karabük, Çinkur dışında benzeri çalışmalar Erdemir
ve Ulusal Akreditasyon ve Belgelendirme Sistemi
üzerine de yapılmış ve Oda görüşleri konuların
tartışılmasında yeni açılımlar sağlamıştır.’
Çalışma Raporu’ nda ilk olarak TMMOB ile ilişkiler
başlığı yer almıştır.
İkinci bölüm olarak yer alan Örgütlenme başlığı
altında ilk olarak İstanbul Şube ile ilgili bilgiler
verilmiştir.
Bu kapsamda şube çalışmalarının önce Kurucu
Yönetim Kurulu, daha sonra da 2. Yönetim
Kurulu tarafından yürütüldüğü açıklanarak,
Kurucu Yönetim Kurulu tarafından kurumlaşma
çalışmalarına ağırlık verildiği, bazı yeni işyeri
temsilciliklerinin yapılan toplantıların ardından
oluşturulduğu, Mesleki ve Sosyal Etkinlikler
kapsamında da Karabük D.Ç.T.’ nin kapatılması
ve Erdemir’ in özelleştirilmesi konularında Demir
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Çelik Komisyonu hazırladığı raporları hem basın
toplantısı yaparak hem de ilgililere ve basına
gönderilerek, temel sanayi kuruluşlarına yönelik bu
yaklaşımların ne denli yanlış ve sakıncalı olduğunun
ortaya konduğu açıklanmıştır.
25.06.1994’ te İstanbul Şube’ nin kuruluş
yemeğinin yapıldığı ve 200’ ü aşkın üyenin katıldığı
yemeğin büyük coşku içinde geçtiği bilgileri
Çalışma Raporu’ nda yer almıştır.
Kurucu Yönetim Kurulundan görevi devralan 2.
Yönetim Kurulu’ nun da örgütlenme çalışmalarına
ağırlık verdiği ve Şube bünyesinde kurulan Döküm,
Isıl İşlem, Demir-Çelik ve Kalite komisyonlarının
aktif çalışmalar yaptığı açıklanmıştır. İstanbul
Şube ile ilgili bilgiler, ‘sendikal örgütlülük’ ve
‘sosyal etkinlikler’ kapsamında yapılan çalışmaların
açıklanmasıyla son bulmuştur.
Dönem Çalışma Raporu’ nun Örgütlenme başlığı
altında, İstanbul Şube ardından Bölge, İl ve İşyeri
Temsilcilikleri ile ilgili şu giriş yer almıştır;
‘Çalışma döneminde, daha önce kurulmuş olan
İzmir Bölge, Adana ve Adapazarı İl, Karabük,
İsdemir, Seydişehir ve Erdemir İşyeri Temsilciliklerinin
yanı sıra Zonguldak İl, Etibank Elazığ Ferro-Krom
İşletmesi İşyeri, İstanbul Şube bünyesinde de
TUBİTAK- MAM, Imes, İstanbul Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, Barlan Metalurji, İMMİB ve
Kocaeli Üniversitesi İşyeri Temsilcilikleri kurularak
faaliyete geçmiştir.’
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Daha sonra bu birimlerin çalışmaları açıklanmıştır.
Çalışma Raporu’ nun 3. bölümü ‘Yayın Çalışmaları’
başlığı ile yer almıştır ve bu kapsamda ilk olarak
‘METALURJİ Dergisi’ ile ilgili yapılanlara yer
verilmiştir.
Dergi çalışmaları için ilk önce bir ‘METALURJİ
Dergisi Yayın Kurulu’ oluşturulduğu belirtilerek, bu
dönemde sektördeki belirli alanları ele alan “özel
sayılar” ile o alandaki mevcut durum, gelişme
potansiyeli, sorunlar ve çözüm önerileri belirlenerek
konunun aktarılmaya çalışıldığı açıklanmıştır.
1994 yılı içerisinde;
• 89. sayı: Bakır
• 90. sayı: Karabük Özelinde Demir Çelik
• 91. sayı: Tahribatsız Muayene
• 92. sayı: Alüminyum
• 93. sayı: Çinko, Kurşun vb. Metaller Özel Sayıları,
1995 yılı içerisinde ise;
• 94. sayı: Genel Sayı
• 95. sayı: Isıl İşlem
• 96. sayı: 8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme
Kongresi
• 97. sayı: İleri teknoloji Malzemeleri
• 98. sayı: Döküm
• 99. sayı: Akreditasyon ve Belgelendirme
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100. SAYI: METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
25. YIL ANDACI
Metalurji Dergisi Özel Sayıları olarak yayınlandığı,
“Bakır Döküm Alaşımları” tablosunun basılarak
Dergi’ nin 89. sayısı içerisinde gönderildiği
belirtilmektedir..

Gerçekleri’ başlığı altında bu işletme ile ilgili
bilgilere yer verilmiştir. Aynı bültende yer alan bazı
haberlerde ise;

93. sayıdan itibaren ISSN yani “Uluslararası Standart
Süreli Yayınlar Numarası” ile yayınlanması sağlanan
derginin bu dönem sürekliliğinin sağlandığı
belirtilmiştir.
Metalurji Mühendisleri Odası 25. Yıl Andacı olarak
çıkarılan 100. sayının ‘Sunuş’ bölümünde şunlar
yazılmıştır;
‘‘Bazı numaralar köşe taşı sayılırlar.
1. yıl, 25. yıl ya da 10. sayı, 100. sayı gibi.
Çünkü kimi zaman ilklerin coşkusu yaşanamasa da,
neye ya da nelere rağmen hangi inanç ve dirençlerle
varılanların bir değerlendirilmesi ya da bu noktaya
gelinmesinde emeği geçenlerin anılması için bir
vefa borcu şanslarıdır onlar.
Yitip giden bir çeyrek asrın o ilk günlerinde
Maden Mühendisleri Odası’ ndaki bir kırık dökük
çelik dolaptan, bir çantaya ve ilk Yönetim Kurulu
Başkanımız Nejat Türkan’ ın bürosuna taşınan
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası’ nın bir
süreç değerlendirmesi için her türlü veri eksikliğine
rağmen kuruluşunun 25. Yılı ve periyodik yayın
organı ‘Metalurji’ dergisinin 100. sayısı çok anlamlı
örtüşmüş iki köşe taşı oldular.’’
Bu dönem ayrıca 8 bülten çıkarıldığı görülmektedir.
1 Mayıs 1994 tarihinde çıkarılan bültenin tümüyle
5 Nisan 1994 tarihinde dönemin hükümeti
tarafından açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Paketi’
içinde kapatılma kararı bulunan KARDEMİR’
e ayrıldığı görülmektedir. Bültende ‘Karabük
50. Yıl Andacı

• TBMM Anayasa Komisyonu’ nun 9 Nisan 1994
tarihindeki toplantısında Oda yetkililerince
Karabük D.Ç ile gerçeklerin anlatıldığı ve
Komisyon Üyelerinin talebi üzerine 6 Nisan
1994 tarihinde Oda tarafından basına dağıtılan
metinde yer alan bazı hususların açıklandığı özet
bir raporun sunulduğu,
• 26 Nisan 1994 tarihinde TMMOB Başkanı
Teoman Öztürk ile Metalurji Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kiper
tarafından TMMOB’ de yapılan Basın toplantısı
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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ile KARDEMİR gerçeklerinin anlatıldığı ve Basın
bildirisi ile Oda raporunun dağıtıldığı, basın
kuruluşları yetkilileri ve konu ile ilgilenen köşe
yazarlarıyla yapılan görüşmelerle kamuoyunun
bilgilendirilmesine
yönelik
çalışmaların
sürdürüldüğü,
• 28 Nisan 1994 tarihinde TMMOB’ de düzenlenen
bir toplantıya katılan SHP Genel Başkanı ve
Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın’ a
Metalurji Mühendisleri Odası yetkililerince
KARDEMİR ile ilgili görüşlerin aktarıldığı ve
Oda tarafından hazırlanan ‘Karabük Gerçekleri’
raporunun verildiği bildirilmektedir.
11 Temmuz 1994 tarihli Oda Bülteninin kapak
sayfasında ise şu haber yer almıştır;
‘Teoman Öztürk’ ü Yitirdik
1973-1980 yılları arasında TMMOB Başkanlığı
yapmış, barış özgürlük, demokrasi ve insan hakları
mücadelesinde hep ön saflarda yer almış olan
Teoman Öztürk’ ü 11.7.1994 tarihinde yitirdik.
Mücadelesi yolumuza ışık tutacaktır.’
Aynı bültenin iç sayfalarında yer alan bir başlık ise
şöyledir;

‘Sivas Katliamının 1. Yılında Anıları Önünde
Saygıyla Eğiliyoruz’
Çalışma
Raporunda
bu
bölümde
ayrıca
meslektaşların faydalanabileceği teknik bilgilere
de yer verilen 1995 ve 1996 yılı ajandalarının
basılarak üyelere, ilgili kişi ve kuruluşlara dağıtıldığı
bildirilmektedir..
‘Yayınlar’ başlığının son başlığı olarak ‘Diğer
Yayınlar’ bölümü altında özetle, yayın çalışmalarının
sadece Dergi ve Bülten ile sınırlı kalmamasının
hedeflendiği ve Çalışma Dönemi’ nde, Ahmet
Gültekin ve. Erdoğan Alkan tarafından yazılan
“Yüksek Alaşımlı Çeliklerin Bazik Ark Ocaklarında
Üretim Yöntemleri ve Pota Metalurjisi” başlıklı
kitabın da dizgi ve baskısı Oda tarafından yapılarak
satışa sunulduğu belirtilmiştir.
8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi
Bildiriler Kitabının da iki cilt olarak Kongre öncesi
basılarak Oda Yayınlarına kazandırıldığı, ODTÜ,
Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti (DGZt’ P) ve
Oda işbirliği ile yürütülen eğitim ve sertifikalandırma
çalışmaları kapsamında düzenlenen kursların
programını duyurmak amacı ile 1995 ve 1996
yılları için “Tahribatsız Muayene Kursları Yıllık
Programı”nın yayınlanarak ilgili kişi ve kuruluşlara
gönderildiği gene bu başlık altında açıklanmıştır.

19. Dönem Çalışma Raporu’ nun 4. Bölüm Başlığı ‘KONGRE VE SEMPOZYUMLAR’ dır.
Bu bölümün girişinde şunlar söylenmiştir;

olmaları nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadırlar.

‘Kongre, sempozyum, vb. faaliyetler, Odanın
metalurji disiplini içindeki gücünü ve birleştiriciliğini
perçinleyen ve gelişmelerini sürdürmek durumunda
olan etkinliklerdir.

Düzenlenecek olan bu tür etkinliklerin, hedeflerine
ulaşmada, ses getirmede her zaman öncekinden
bir adım önde olması gerekliği inancı ile çalışma
döneminde sempozyum ve kongre etkinliklerine
ağırlıklı olarak yer verilmiştir.’

Bu etkinlikler, Oda faaliyetlerinin temel taşları olan
‘Çalışma Gruplarının’ da çalışmalarının aktarıldığı,
tartışmaya açıldığı platformlar olmaları nedeniyle
bu grupların motivasyonu, yönlendirilmesi ve her
yönüyle kapsamının genişletilmesinde itici güç
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Bu kapsamda ilk etkinlik olarak 1. Alüminyum
Sempozyumu’ na ait açıklamalar verilmiştir.
Metalurji Mühendisleri Odası olarak Türkiye’
50. Yıl Andacı
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de birincil alüminyum üretiminin 20. yılı olması
nedeniyle 1994 yılı içerisinde bir “Alüminyum
Sempozyumu” düzenlenebilmesi için çalışmalara
üye tabanından gelen destek ile çalışma döneminin
hemen başında başlandığı açıklanmış ve Odanın
öncülüğünde 25-26 Kasım 1994 tarihleri arasında
bu etkinliğin ülkemizin yegane birincil alüminyum
üreticisi olan ETİBANK Seydişehir Alüminyum
Tesisleri’ nde ETİBANK Seydişehir Alüminyum
İşletmesi ve Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği
(TALSAD) ile ortaklaşa düzenlendiği belirtilmiştir.
Sempozyuma yaklaşık 70 kuruluştan 100 delege,
23 bildiri sahibi ve panelist ile çok sayıda davetli
yerel yöneticiler ve basın mensuplarının katıldığı
ve oturum ve panellerin yanı sıra alüminyum
üretiminde 20 yıldır çalışmakta olan teknik
personele Oda tarafından “Alüminyum Üretiminde
20 Yıl Hizmet Onuruna” hazırlanan plaketlerin
sunulduğu bir “Plaket Töreni” gerçekleştirildiği
bilgileri de çalışma programında yer almıştır..
Çalışma Raporunda bu konu ile ilgili son bölümde
şu açıklamaya yer verilmiştir;
‘Bu etkinliğinin Oda için en anlamlı yönlerinden
biri sempozyumun düzenlenme gereğini çalışma
döneminin ilk aylarında Odamıza aktaran ve
çalışmalar sırasında Odamız adına çok büyük
katkılar koyan ve Oda gibi örgütlenmelerde büyük
anlamı olan “Oda Üye Üye de Oda İçindir” ilkesinin
güzel bir örneğinin Sempozyum Koordinatörü
Talat Çamlıdere tarafından verilmiş olmasıydı.’
Bu bölümde ikinci olarak 8. Uluslararası Metalurji
ve Malzeme Kongresi ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer
verilmiştir.
Özetle şunlar söylenmiştir;
‘Odamız tarafından iki yılda bir geleneksel olarak
düzenlenen ve 1993 yılında METAL HAFTASI adı
altında yapılan yedincisi ile ULUSLARARASI nitelik
kazanan etkinliklerin sekizincisi, 6-9 Haziran
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1995 tarihleri arasında İstanbul Sergi Sarayı’ nda
gerçekleştirilmiştir.
Etkinlikler içerisinde Kongre ile birlikte ANKİROS
‘95 ve ANNOFER ‘95 ihtisas Fuarları da yer almıştır.
Odamızca organize edilen ancak tüm sektöre
mal olmuş etkinliğin içerik ve nitelik açısından
hedeflenen düzeyde gerçekleşebilmesi için ise
Kongre çalışmalarının hemen başında metalurji
sektörünün değerli üst düzey temsilcilerinin yer
aldığı ve etkin katkısı beklenen Kongre Danışma
Kurulu oluşturulmuştur.
15 ülkeden 159 bildirinin sözlü ya da poster olarak
sunulduğu, 9 adet çağrılı bildiri ve 4 adet ticari
bildiri sunumunun yanısıra iki de panel tartışmasının
yer aldığı Kongre; demir-çelikten demir-dışı
metalurjiye,
dökümden
ürün
geliştirmeye,
kompozit malzemelerden seramik süreçlerine
değin çok geniş bir yelpazeyi kapsamıştır. Bu
kapsam içerisinde, bilim ve araştırma kuruluşlarının
mensuplarına ait bildirilerin yanı sıra sanayi
kuruluşlarından da önemli sayıda bildiri yer almıştır.
Kongrede belirli konularda çağrılı bildirilerin yer
almasının yararlı olacağı düşüncesinden hareketle
yapılan çalışmalar sonrasında çağrılı bildiri konuları
belirlenmiş, bu konularda uzmanlığı bilinen kişilerle
görüşülmek suretiyle Kongrede 9 tane çok önemli
ve kıymetli bildirilerin yer alması sağlanmıştır.
Demir-çelik konusunda Dünya çapında otorite olan
Dr. Sn. Ethem Tuğrul TÜRKDOĞAN, yeni malzemeler
konusunda Princeton Üniversitesinden Prof. Dr.
Sn. İlhan AKSAY ve Stanford Üniversitesinden Dr.
Sn. Turgut GÜR yurtdışından Kongremize katılan
çağrılı bildiri sahipleridir.
Kongre kapsamında 7 Haziran 1995 tarihinde
“Demir-Çelik Paneli”, 9 Haziran 1995 tarihinde ise
“Sınai Gelişimde Yeni Malzemelerin Yeri” başlıklı
panel gerçekleştirilmiştir.
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METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT KİPER’ İN
8. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ AÇILIŞ KONUŞMASI
Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım!
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası adına
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
METAL HAFTASI kapsamında yer alan 8.
Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi ile III.
ANKİROS Demir-Çelik ve II. ANNOFER Demir Dışı
Metaller ve Malzeme Uluslararası İhtisas Fuarları’
na hoş geldiniz.
Dört gün boyunca, Metalurji ve Malzeme alanında
ülkemizde düzenlenen bu en büyük ve kapsamlı
etkinlikte teknolojik gelişme ve yenilikler
sergilenecek, bilgi birikimleri aktarılacak ve öyle
inanıyorum ki ülkemizin ihtiyaç duyduğu birçok
konuda çözümler üretilecektir.

Hepimizin yakından bildiği gibi sanayiimiz büyük
sıkıntılar yaşamaktadır.
En sıkıntılı sektörlerden biri, metalurji sektörünün
olduğu kadar ülkenin de ağır toplarından olan
demir-çelik
sektörüdür.
Dünyada
yaşanan
olumsuzlukların yansımalarını çok derinden
hisseden demir-çelik, ülkemiz özelinde makro
ve mikro politikaların olmaması nedeniyle
tartışılmadan alınan ve açıklanan bazı kararlardan
da olumsuz etkilenmektedir.

Ancak şu kaygımı da ifade etmek istiyorum. Bu ya
da benzer platformlarda konunun asıl sahipleri ve
uzmanlarınca üretilen öneri ve çözümlerin karar
vericilere aktarılamamasından ya da karar erkinin
buralardan çıkan sonuçlara kulak tıkamasından
dolayı ülkemizin ciddi kayıpları söz konusudur.
Metalurji hiç kuşku yok ki dünyada olduğu gibi
ülkemizde de lokomotif sektörlerden biridir ve
Metalurji ve Malzeme disiplinindeki bu en önemli
etkinliğe ülkemiz karar erkinden yetkililerin
katılmaması ülkemiz sanayi adına bizleri
üzmektedir.
Bir ülke için sınai üretim; sürekli teknolojik
yenilenme, verimlilik ve katma değer gerekleri
de göz önüne alınmak koşuluyla mutlaktır,
vazgeçilmezdir.
Fakat Türkiye’ de sanayiinin araçları olması gereken
rant ekonomisi ve diğer hizmet sektörleri ön plana
çıkabilmektedir.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

KARDEMİR’ deki gelişmeleri hepimiz biliyoruz.
Türkiye’ nin tek yassı ürün üreten entegre
tesisi ERDEMİR’ in GAP’ tan sonraki en büyük
yatırımla pek yakında gerçekleştirilecek 3
milyon ton’ luk kapasitesinin diğer kapasite
artırma ve modernizasyon projeleriyle 2’ ye 3’
e katlanması ülkemiz için bir zorunlulukken, bu
tekel konumundaki üretim tesisinin yönetimini de
50. Yıl Andacı
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devredebilecek blok hisse satış açıklamalarından
kaygı duyuyoruz.
Türkiye Demir-Çelik Sektöründe bir çok konuda ilk
olma özelliğini taşıyan önemli kuruluşlarımızdan
METAŞ yanlış kararlar sonucu bu gün tam bir
kaos yaşamaktadır. 1992 yılında devletin, bizim
de savunduğumuz ve olması gereken desteğiyle
tekrar üretime başlayan METAŞ başarılı yönetim
ve fedakar ve özverili çalışanlarının ortak gayretiyle
ülke ekonomisine katkılar sağlayan bir kuruluş
haline gelmiştir. Ancak, bir çok yanlış taşıyan
ve hiç benimsemediğimiz özelleştirme yasasıyla
bile çelişen bir uygulamayla bu kuruluşun
yönetimi, sürekli ileri giden olumluluklarına ve
üretimine bakılmaksızın rehinli hisselerin satışı ile
devredilmiştir.
Metalurji Mühendisleri Odası olarak bu oldu bittiyi
kabullenmemiz mümkün değildir. Tüm demir-çelik
camiasının da bu uygulamaya karşı çıkacağına
inanıyoruz. Aksi takdirde bu ayıbı, uygulayanlarla
birlikte bizler de taşıyacağız.
Ülkemizin bir diğer ilk ve tek tesisi de ETİBANK
Seydişehir Alüminyum İşletmesi’ dir. Bu tesisin
bugünkü durumda, ürettiği 60 bin tondan kendi
kullandığı dışında arz ettiği 45-50 bin ton’ luk
birincil alüminyum, Türkiye’ nin 200 bin tonu
aşan bir kapasiteye ulaşmış ikincil alüminyum
üreticilerinin talebini karşılamaktan çok uzaktır.
Yıllardır konuşulan kapasiteyi 100 bin ton’
a çıkaracak ve verimlilikte büyük avantajlar
sağlayacak modernizasyon kararı çıkmıyor, insan
ve çevre sağlığı diğer gereklerin çok önünde bu
modernizasyonu zorunlu kılıyor. Kaldı ki Londra
Metal Borsası’ nın yönlendirdiği alüminyum
üretiminde bu kuruluşumuz diğer ülkelere
kıyaslandığında en önemli girdi maliyeti olan
enerjiyi 2-3 misli daha pahalı temin edebiliyor ve
bu konudaki çözüm önerilerine de kulak tıkanıyor.
Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Özetle, sınai
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üretim hak ettiği öneme paralel destek bekliyor,
aksi takdirde ülke ekonomisi bundan büyük zararlar
görecektir. Değerli Konuklar, bu gün en popüler
kavramlardan biri küreselleşme. Küreselleşmenin
bana göre çok önemli iki olgusu var. Bunlardan
birincisi sermaye hareketleri ve hacmi. Günümüzde
inanılmaz büyüklükte sermaye korkunç bir hızla
oradan oraya dolaşıyor. Sağlıksız altyapılarda
arkasında bir enkaz bırakıp kaçabiliyor.
Bir diğer küreselleşme olgusu teknoloji. Bilişim
teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeleri
izliyoruz. Bilişim, ülkemizde birinci öncelikli alan.
Sıkça duyduğumuz jenerik teknolojilerin çok önemli
bir altyapı kolu da Yüksek Teknoloji Malzemeleri
ya da İleri Malzemeler. Bu da ülkemizde ikinci
öncelikli alan. Bu öncelikli alanların öncelikli
gerekleri ise Türkiye’ de sürekli konuşulan ancak
çok yetersizlikler bulunan olgulardır. AR-GE ve
üniversite Sanayi işbirliği gibi.
Gümrük Birliği ve GATT süreçlerinde izin verilen
sübvansiyonların başında AR-GE gelmektedir. GATT,
Uruguay Round Nihai Senedinde yer alan Ticaret
Bağlantılı Fikri Haklar Anlaşması ile Sübvansiyonlar
ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması, AR-GE için çok
önem taşımaktadır.Bu kararların alınmasında söz
sahibi olan gelişmiş ülkelerin AR-GE’ ye ayırdığı
paylar ile gelişmekte olan ülkelerin ayırdığı paylar
arasındaki orantısızlık ve detaylı standartlarla
ya da uluslararası standartlarda etkin olarak o
ülke ürünlerini öne çıkarmak gibi haksız rekabet
sayılabilecek koruma yöntemlerine aynı yöntemlerle
cevap vermekten başka çare olmadığı görüşündeyim.
Türkiye yetersiz ve dağınık AR-GE oluşumlarını,
ulusal bir AR-GE çatısında eşgüdüm sağlayarak ve
yeterli kaynak ayırarak altyapılı bir hale dönüştürmek
zorundadır. Aksi takdirde kendisi için ayırmadığı
AR-GE kaynağını anahtar teslim tesislerde, başka
ülkelerin AR-GE’ si için ödemeye devam edecektir.
Sanayiinin rekabet gücü, büyük ölçüde verimliliğini
yükseltebilme becerisine bağlıdır. Bunun yolu
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da bilimsel birikimlerin yeni ya da geliştirilmiş
bir ürüne yani endüstriye dönüştürülmesidir.
Kısaca üniversite-sanayi işbirliğini tariflemek ve
vurgulamak istiyorum. Bu olgunun kurumsal
gerekleri ve eşgüdüm araçları süratle sağlanmalıdır,
uluslararası arenada tutunabilmenin ön koşulu
olarak esnek üretim/esnek teknolojilere sanayiinin
uyumlandırılması her ülke için büyük önem taşır.
Ülkemizde de Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
potansiyelinin bu yönde gelişme göstermesi
için gerekli oluşumları ve altyapıları kurmak
kaçınılmazlardandır. Tüm değinmeye çalıştığım
bu konular METAL HAFTASI etkinliğinin değişik
bölümlerinde detaylı olarak tartışılacaktır. Birazdan
Kongre Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Naci
SEVİNÇ kapsam hakkında bilgiler verecek.

Ben, çok önemli olduğuna inandığım bir gerçeğin
son olarak altını çizmek istiyorum. En gerekli
ve önemli yatırım insana yapılan yatırımdır.
Ülkemizdeki tüm gelişmelere imzasını atan
mühendis ve mimarların gerek sosyal gerek
ekonomik ve gerekse demokratik hakları sürekli
budanmaktadır.
Bu bağlamda; bu kapsamlı METAL HAFTASI
etkinliğinin düzenlenmesinde büyük emeği
geçen başta Kongre Yürütme Kurulu’ na ve Fuar
organizasyonunu titiz bir çalışma sonucu başarıyla
gerçekleştiren Firma yetkililerine, büyük ilgilerini
gördüğümüz Danışma Kurulu Üyelerine, bildiri
sahiplerine, delegelere ve destekleyen tüm kuruluş
ve kişilere Odam ve şahsım adına teşekkür eder
hepinize tekrar saygılar sunarım.

Çalışma Raporu’ nun 5. Bölümünde ÇALIŞMA GRUPLARI ile ilgili açıklamalar verilmiştir.
Bu dönemde, Demir-Çelik, İleri Malzemeler
Komisyonu, Tahribatsız Muayene Komisyonu,
Çevre Komisyonu’ nun İstanbul Şubesi bünyesinde
kurulan çalışma grupları ile birlikte Oda
çalışmalarına yoğun katkılar koyan oluşumlar
oldukları
belirtilmiştir
Bu
komisyonlardan
Tahribatsız Muayene Komisyonu kapsamında
yapılan çalışmalar sonucunda çalışma döneminin
hemen başında bu komisyonun organizasyon
yapısının değiştirilerek Yönetim Kurulu adına
yürütmeyi üstlenen üç kişilik bir Yürütme Kurulu
oluşturulduğu ve bunlara bağlı olarak daimi çalışma
grupları (Endüstri ile ilişkiler, Teknik Kurallar, Eğitim,
Vasıflandırma ve Sertifikalandırma) kurulduğu
açıklanmıştır.
Bu alanda uluslararası geçerliliği olan Ulusal
Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma
Merkezi’ nin bağımsız bir vakıf yapısında sürdürmesi
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başta olmak üzere bir dizi amaç doğrultusunda şu
hazırlıkların tamamlandığı belirtilmiştir;
Komisyon
organizasyonunu,
amaçlarını
ve faaliyetlerinin içerik ve niteliğini, kalite
prosedürlerinin,
iş
akış
talimatlarının
dokümantasyonunu, iç ve dış denetimlerini
tanımlayan Kalite El Kitabı Türkçe ve İngilizce
olarak hazırlanmış ve komisyon eğitim, sınav ve
sertifikalandırma çalışmalarını bu dokümanlar
ve ilgili uluslararası standartlara uygun şekilde
sürdürmeye başlamıştır.
Komisyon, yurtdışındaki kuruluşlar tarafından
resmen tanınmak ve çeşitli uluslararası oluşumlara
üye olmak amacı ile yapılan çalışmalar sonucu
Mayıs 1994’ ten başlayarak Avrupa Tahribatsız
Muayene Cemiyetleri Konsorsiyumu’ nun 22
üyesinden birisi olmuştur.
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“Canadian Society for NDT”, “Insight” (British NDT
Institute), “DGZfP- Zeitung” gibi yurtdışı yayınlarda
Komisyonun tanıtımının ayrıntılı olarak yer alması
sağlanmıştır.
Projenin 1996 yılında bitecek olması nedeniyle
Tahribatsız Muayene Personelinin Uluslararası
geçerliliği olan sertifikalandırma çalışmalarının
ulusal bir oluşumla sürdürülmesi amacıyla
başta TÜBİTAK, KOSGEB, MKE, ODTÜ olmak
üzere ilgili tüm kuruluşların katkılarıyla bir vakıf
kurulması çalışmaları son aşamaya gelmiştir.
Odanın öncülüğünde sürdürülen bu çalışmanın
gerçekleştirilmesi durumunda Türkiye için çok önemli
bir örnek oluşturulmuş olacaktır.
Bu dönemde ayrıca, ultrasonik muayene,
radyografi, sıvı penetrant ve manyetik parçacık
1. seviye; ultrasonik muayene 2. seviye kursları
toplam 60’ ın üzerinde katılımcı ile düzenlenmiştir.
Çalışma Raporunda ‘DİĞER FAALİYETLER’
başlığı altında ilk olarak, Metalurji Mühendisliği
eğitiminin gerek ülkemiz şartlarına, gerekse hızla
önem kazanan ve daralan dünya koşullarına
uyumlandırılması konusunda ilgili Bölümlerle
yoğun iletişim içinde bulunulduğu bildirilmiştir.
Müteahhitlik Karnesi ile ilgili açıklamalarda, bir
önceki dönem başlatılan çalışmalar sonucu, 2
Mart 1995 gün ve 22218 sayılı Resmi Gazetede
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından
yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine
Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” ile diğer bazı disiplinlerle birlikte
Metalurji Mühendislerine de öğrenimlerini bitirme
tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için beş
yüz milyon türk lirası sayılmak üzere “C GRUBU”
Müteahhitlik Karnesi verildiği bildirilerek, “ancak
mali boyut incelendiğinde gelinen noktanın uzun
yıllara dayanan taleplerimizi karşılamaktan uzak
kaldığı görülmektedir. Bu gelişmeyi bir başlangıç
kabul edip, resmi makamlarla görüşmelerin
sürdürülmesi gerekmektedir.” denilmiştir.
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Bu bölümde, ‘Yurtdışı Kuruluşlar ile İlişkiler’ başlığı
altında şu açıklamalara yer verilmiştir;
‘Çalışma döneminde, metalurji disiplini ile ilgili
bazı yurtdışı organizasyonlarla üyelik, yapılacak
etkinliklerle yurtdışındaki dernek ve Odalarla
karşılıklı dayanışma platformlarının oluşturulması
ve Odamızın adının yurtdışına etkin bir şekilde
duyurulması en önemli hedeflerden olmuştur.
Gerçekleştirilen 8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme
Kongresi yurtdışı ilişkilerin geliştirilmesinde uygun
bir platform yaratmıştır. Ayrıca, bir önceki çalışma
döneminde bağlantıya geçilen Kanada Metalurji
Mühendisleri Odası ile ilişkilerin sürdürülmesinin
yanısıra şimdiye kadar European Materials
Societies (FEMS), Avustralya Mühendislik Örgütü
“The Institution of Engineers” ve “Society for
Mining, Metallurgy and Exploration” ile yazışmalar
yapılmıştır.
Kongre öncesi ve Kongre sırasında yapılan
yazışmalar ve görüşmeler sonucu Bulgaristan’
ın “Scientific and Technical Union of Mining,
Geology and Metallurgy” Birliği tarafından 96
yılının Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan
“Regional Conference of Metallurgy” (Varna 96)
etkinliğinde Odamızın Uluslararası Düzenleme
Kurulunda temsil edilmesi sağlanmıştır.
Tahribatsız Muayene Komisyonu’ muz da üyesi
bulunduğu Avrupa Tahribatsız Muayene Cemiyeti
Konsorsiyumu’ nun diğer üyeleri ile yazışmalara
başlamıştır.
Ayrıca, Odamız Avrupa Birliği tarafından bilimsel
ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde başlatılan
“Avrupa’ da Malzeme Bilimi Eğitim Ağının Kurulması”
konulu projenin Türkiye’ deki koordinasyonunu
üstlenmiştir. Uzun vadede ülkemize birçok
fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu proje
kapsamında ilk olarak ülkemizde malzeme bilimi
alanında faaliyet gösteren üniversite bölümlerine
ve araştırma kuruluşlarına İngilizce soru formları
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yollanmış ve Odamıza dönen formlar Almanya’
daki proje merkezine ulaştırılmıştır.

sisteminin, boya, badana işlerinin ve kapsamlı
tefrişatının yapıldığı belirtilmiştir.

Çalışma Raporu’ nun ‘Altyapı Çalışmaları’ başlığı
altında ise yeni bir üye programı alındığı, arşiv
sisteminin sürekli gözden geçirilerek iyileştirme
çalışmalarının yapıldığı, kütüphanedeki kitapların
sayı, sıralama ve bilgisayar kayıtlarının yeniden
düzenlendiği, sürekli ihtiyaç duyulan ve dışarıya
büyük paralar ödenen fotokopi ihtiyacını
karşılamak üzere bir fotokopi makinası satın
alındığı bildirilmiştir.

19. Dönem Çalışma Raporu Gelecek Döneme İlişkin
Öneriler ile son bulmuştur.
Karar Defterlerine bakıldığında bu dönem boyunca
80 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı ve bu
toplantılarda 163 karar alındığı görülmektedir.
Denetleme Kurulu raporlarına göre 13.01.1996
tarihi itibariyle Oda hesaplarında 1.15 milyar TL.
bulunduğu görülmektedir.

Ayrıca, kongre sonrası Oda’ ya yeni bir mekan
alınması yönünde girişimlerde bulunulduğu, bunun
gerçekleşmemesi üzerine odanın ferdi ısıtma

‘‘

Gerçekleştirilen 8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi yurtdışı
ilişkilerin geliştirilmesinde uygun bir platform yaratmıştır. Ayrıca,
bir önceki çalışma döneminde bağlantıya geçilen Kanada Metalurji
Mühendisleri Odası ile ilişkilerin sürdürülmesinin yanısıra şimdiye kadar
European Materials Societies (FEMS), Avustralya Mühendislik Örgütü
“The Institution of Engineers” ve “Society for Mining, Metallurgy and
Exploration” ile yazışmalar yapılmıştır.
Kongre öncesi ve Kongre sırasında yapılan yazışmalar ve görüşmeler
sonucu Bulgaristan’ ın “Scientific and Technical Union of Mining,
Geology and Metallurgy” Birliği tarafından 96 yılının Mayıs ayı içerisinde
düzenlenecek olan “Regional Conference of Metallurgy” (Varna 96)
etkinliğinde Odamızın Uluslararası Düzenleme Kurulunda temsil edilmesi
sağlanmıştır.

’’
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Ülkemizin ilk Metalurji Mühendislerinden ve
Odamızın ilk üyelerinden Selahattin Şanbaşoğlu’nu kaybettik.

Mümtaz Soysal’ın Açı Köşesinde (Hürriyet Gazetesi)
14.7.1995 tarihli yazısı
Bir kahraman öldü. Dün sessizce gömülen bir
kahraman:Selahattin Şanbaşoğlu.
Kahramanlık yalnızca savaş cephelerinde olmaz.
Başka cephelerin de kahramanları vardır.
Ama, genellikle onlara madalya verilmez, adlarına
anıt dikilmez.
Şanbaşoğlu Türkiye’nin ulusal sanayi kurma savaşı
kahramanlarındandı. Belki de, o çeşit kahramanlar
yetiştirmiş bir kuşağın son kalan temsilcilerinden
biriydi.
Hep vardı. Örneğin, son ayların Türkiye’sinde
Karabük tartışılırken yine o vardı ve ancak çok
genç insanlarda bulunabilecek bir direnç ve güçle
vuruşmaya devam ediyordu.
Özgeçmişi aslında o ilk cumhuriyet kuşağının ortak
özgeçmişinden pek farklı değil: Savaşların sıkıntıları
içinde geçmiş bir gençliğin ardından, yeni kurulacak

Türkiye’nin kalkınmasında görev almak üzere
yetiştirilmek için, devlet parasıyla yabancı ülkelere
gönderiliş, orada ciddi bir öğrenim; dönünce bugün
çok erken sayılabilecek bir yaşta, önemli alanlarda
kuruculuk sorumluluğunu yükleniş; sonra da, o
ağır yükün altından gerçekten ‘kahramanca kalkış’.
Sağlam bir kamu görevi anlayışı, müthiş bir özveri.
Yalnız çalışırken değil, emeklilik çağında da, ileri
yaşlara kadar devam eden bir ilgi, inanılan davaların
savunulması için sürüp giden bir mücadele azmi.
Bu yazılanlar aslında yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’ni muassır medeniyete kavuşturma
ütopyasının peşine düşmüş bir kuşağın hayat
hikayesinin kısa özetidir.
Bağımsızlığı, yurt kaynaklarını ve ülke insan gücünü
esas alan ve tamamiyle bize özgü bu kalkınma
uğraşına ömürlerini adamış o kuşak artık yok.
Selahattin Şanbaşoğlu’nu ve ülkemizin bağımsız
kalkınma ve sanayileşme savaşının diğer
kahramanlarını saygıyla ve özlemle anıyoruz.

Şanbaşoğlu Türkiye’nin ulusal sanayi kurma savaşı
‘‘kahramanlarındandı.
Belki de, o çeşit kahramanlar yetiştirmiş bir
kuşağın son kalan temsilcilerinden biriydi.
’’

50. Yıl Andacı

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

19. DÖNEM 201

Mahmut KİPER
19. Dönem Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
BAZI SAYILAR KÖŞE TAŞI SAYILIRLAR...
Oda’ nın kuruluşunun 25. yılı ile çakışan Metalurji
dergisinin 100. sayısını Oda’ nın 25. Yıl Andacı
olarak çıkarmaya karar verdiğimizde, bu sayının
ya da 25. Yıl Andacı’ nın ‘Sunuş’ una yukarıdaki
cümleyle başlamıştık.
Şubat 1994’ de yapılan Genel Kurul’ da sanırım
seçimlere rekor bir katılım olmuştu ve rekor bir
oyla oldukça genç bir ekip olarak Oda Yönetimi’ ne
gelmiştik. Seçimlere yüksek katılımda en büyük pay
hiç kuşkusuz birkaçı dışında Oda Genel Kurullarının
değişmez Divan Başkanı Süleyman Sami Altun’
undur. Bir önceki dönem birlikte aynı Yönetimde
yer almıştık ve kendisi Melih Töreli ayrıldıktan
sonra Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı’ nı yapmıştı.
Sanırım, Süleyman Altun’ un yeni yönetimde yer
almamasına rağmen bizim için bu denli büyük lobi
yapmasının nedeni önceki dönem çalışmalarının
devamının sağlanacağına olan inancıydı.
Dönem başında Tansu Çiller-Murat Karayalçın
hükümeti tarafından meşhur 5 Nisan kararları
açıklandı. Bu kararlar içinde KARDEMİR’ in kapatılma
kararı da vardı. Bu kararın alınacağını bildiğimiz için
hazırlıklıydık ve kapsamlı bir KARDEMİR raporunu
birkaç gün içinde hazırlayarak basın ve yetkililerle
paylaştık. Önce, TBMM Anayasa Komisyonu’
nda görüşlerimizi anlattık, ardından TMMOB’ de,
Karabük’ te basın toplantıları yaparak raporumuzu
kamuoyuna dağıttık. Daha sonra Başbakan
Yardımcılığı bünyesinde kurulan ve uzun bir süre
devam eden KARDEMİR komisyonunda da yer aldık
ve burada da görüşlerimizi savunduk. KARDEMİR
ve demir-çelik dönem boyu hep gündemimizde
oldu ve bu konuda gerek hazırladığımız raporlar
ve basın toplantıları ile ve gerekse kongrede bir yılı
aşkın bir hazırlık sonucu yapılan demir-çelik paneli
ile epey ses getiren sonuçlar alındı.
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5 Nisan kararları yalnızca KARDEMİR’ i değil, tüm
Türkiye ile bizim Oda’ yı da derinden vurdu. Herşey
baş döndürücü bir hızla pahalanıyordu. En önemli
giderimiz olan baskı malzemelerine bazen haftada
iki kez zam geliyordu. Herşeye rağmen, dönem
başında planladığımız çalışmaları gerçekleştirmeyi
başardık. Bunda başta Yönetim Kurulu olmak
üzere birçok kişinin çok önemli katkıları vardır.
Ama en büyük pay hiç kuşkusuz o dönem Genel
Sekreter olan Dr. Nurşen Güresin’ indir. Gerçekten
olağanüstü bir mücadele veriyordu. Bir yerlerden
ucuz tabaka kağıt buluyor, yurtdışından reklamlar
alıyor kısaca mucizeler yaratıyor ve işlerin planlanan
şekilde gitmesini sağlıyordu. Eğer hafızam beni
yanıltmıyorsa, o dönem dergi çıkarabilen iki
Odadan biri bizdik. Hem de dergiler planlanmış
özel sayılar olduğu için, hem periyod ve hem de
içerikten taviz vermeden ve sanırım Oda tarihinin
en kalın sayıları olarak.
Tekrar dönem başına dönersek, Talat Çamlıdere,
sektörün yeni bir Alüminyum etkinliğine çok
ihtiyacı olduğunu ve odanın bu konuda görevden
kaçamayacağını ısrarla söylüyordu. Açıkçası, bizim
planlarımız içinde bu yoktu. Kendisi o dönem Oda
organlarında yer almıyordu. Ancak Oda adına tam
yetkili olarak bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde
görev almayı kabul etti. Kasım 1994 tarihinde
sektörün büyük bir kısmının katıldığı Alüminyum
Sempozyumu’ nun gerçekleştirilmesinde onun katkısı
çok büyüktür.
Talat Çamlıdere ETİBANK’ ta çalışıyordu ve bu
kuruluş ile sempozyum için Oda adına görüşmeler
yapıyordu. Oda’ nın isteklerini kabul ettirmek
için ETİBANK yetkililerini o denli zorluyordu ki,
bir ara yetkililer daha kolay çözüm bulunabilmesi
için görüşmelere Oda Yönetim Kurulu Başkanı’
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nın katılmasını talep ettiler ancak kendisi ‘onu
kandırırsınız, tüm yetki bende’ diyerek bu taleplerini
geri çevirdi.
Gerçekten de sektör için çok önemli ve gerekli
bu etkinlik için Oda’ nın epey gideri olacağını
düşünürken, bu etkinlikten hem de çok ihtiyaç
duyduğumuz bir dönemde önemli sayılabilecek bir
gelir elde ettik.
Bu dönemdeki diğer önemli bir etkinlik de ‘Metal
Haftası’ adı altında yapılan 8. Uluslararası Metalurji
ve Malzeme Kongresi ile profesyonel bir kuruluşça
yapılan Ankiros ve Annofer Fuarları olmuştur.
Önceki dönem ilk kez uluslararası olarak yapmaya
başladığımız bu etkinliği bu defa ilk kez İstanbul’
da Tepebaşı’ ndaki TÜYAP Kongre ve Fuar alanında
yaptık. Şimdi TRT stüdyolarının bulunduğu bu
mekan hem konum ve hem de yapılan etkinlikler
için ideal bir yerdi ve başta Kongre Yürütme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Naci Sevinç ve Nurşen Güreşin
olmak üzere büyük bir ekibin yoğun ve titiz
çalışmaları sonucu çok başarılı bir etkinlik yapıldı.
Dönem içerisinde büyük emek verdiğimiz diğer
bir çalışma da Tahribatsız Muayene Personel
Sertifikalandırma
yapılanması
oldu.
İlgili
uluslararası standartlara göre Kalite sistemi ve
dokümantasyonu oluşturuldu ve akreditasyon
için başvurmayı planladığımız Alman Ulusal
Akreditasyon Konseyi’ nden uzmanlar informal
bir denetleme yaparak çalışmalarımızı çok olumlu
bulduklarını belirttiler. Diğer taraftan da kurumsal
kimlik için düşündüğümüz yapı olan bir vakıf
oluşumu için KOSGEB, MKE, TÜBİTAK, ODTÜ vb.
kurumlarla ve sanayi kuruluşları ile bir dizi toplantı
yapıldı, olumlu görüşleri alındı, Vakıf Senet taslağı
hazırlandı.
Henüz daha formal bir yapılanma sağlanmamasına
rağmen Tahribatsız Muayene ile ilgili kurduğumuz
yapı Avrupa Tahribatsız Muayene Konsorsiyumu’
nun 22 üyesinden biri oldu ve çalışmalarımız
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birçok ülkenin bu alandaki kuruluşlarının yayın
organlarında yer aldı.
Bunun dışında da uluslararası ilişkiler bakımından
büyük açılımların yaşandığı bir süreç oldu bu
dönem. Ülkemizin ilk Metalurji Mühendisi ve
ulusal sanayinin gelişiminde büyük pay sahibi olan
0008 sicil no.lu üyemiz Selahattin Şanbaşoğlu’
da özellikle KARDEMİR çalışmalarından itibaren
Oda’ yı sıkça ziyaret ediyor, hafta içi nadiren ama
epeyce kalabalık olan Cumartesi günleri ise hemen
hiç aksatmadan Oda’ ya gelerek hepimizin çok
keyif aldığı sohbetler yapıyordu. Ancak, kendisini
Temmuz ayında, bir trafik kazasında kaybettik
ve bu sohbetlerden ve bizlere verdiği derslerden
mahrum kaldık.
Bu dönem Yönetim Kurulu’ nda benimle birlikte,
Yönetim Kurulu 2. Başkanı olarak Bülent Bapir,
Sekreter Üye Nurşen Güreşin, Sayman Üye önce
Işık Atay dönem sonuna doğru Fırat Sapçı ile Ayfer
Adıgüzel ve Galip Şevket Yinsel yer almıştı. Tüm
Yönetim Kurulu üyeleri üstlendikleri işleri büyük bir
özveriyle yaptılar.
Bu dönem ki yoğun çalışmalarda anmak istediğim
diğer bir kişi de hepimiz çalıştığımız için gerek
biz yokken Oda’ yı çekip çeviren ve gerekse de
tüm etkinliklerde önemli katkıları bulunan Serap
Tümtaş’ tır. Oda’ mızın emektarı Kemal Yiğit’ e de
teşekkür borçluyuz.
Genel Kurul’ a 3-4 ay kala bir Danışma Kurulu
gerçekleştirdik ve burada dönemin kapsamlı
bir değerlendirmesi ve özeleştirisi ardından yeni
dönem için önerilerimizi yaptık ve gelecek dönem
için aday olmadığımızı belirttik.
Dönem sonuna doğru Oda’ ya yeni bir mekan almak
üzere araştırmalar yaptık, istediğimiz büyüklükte
bir mekan alamayacağımıza karar verince müstakil
ısıtma sisteminden başlayarak, Oda’ nın baştan
aşağı yenilenmesi ve tefrişini yaparak ve gelecek
yönetime çalışmaları için önemli bir mali kaynak
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

19. DÖNEM 203

bırakarak gecikmeksizin, Şubat’ ın hemen ilk
yarısında 19. Dönem Olağan Genel Kurul’ unu
yaptık ve başladığımız kadro ile görevi devrettik.
19. dönemde yeni faaliyete başlayan Oda İstanbul
Şubesi’ de zor koşullara rağmen Oda çalışmalarına
büyük destek verdi. Diğer Oda organlarında yer
alan arkadaşlarımız, Temsilciliklerimiz, Tahribatsız
Muayene
Komisyonu
(özellikle
Komisyon
Başkanı Serdar Akyüz) başta olmak üzere diğer
komisyonların üyeleri ve bir çok Oda dostu da
bu dönemde yapılan işlerin gerçekleştirilmesinde
büyük çaba gösterdi, hepsine teşekkür borçluyuz.
Daha nice köşe taşlarına.

başında Tansu Çiller-Murat Karayalçın hükümeti tarafından
‘‘Dönem
meşhur 5 Nisan kararları açıklandı. Bu kararlar içinde KARDEMİR’
in kapatılma kararı da vardı. Bu kararın alınacağını bildiğimiz için
hazırlıklıydık ve kapsamlı bir KARDEMİR raporunu birkaç gün içinde
hazırlayarak basın ve yetkililerle paylaştık.

’’
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YURTTAN HAVADİSLER
ŞUBAT 1996 - ŞUBAT 1998

6 Mart 1996

Mesut Yılmaz’ ın Başbakanlığında 53. Hükümet kuruldu. Kabinede 17 DYP’ li ve 15 ANAP’ lı
Bakan yer aldı. (ANAYOL)

11 Mart 1996

İlk zamlar çaya ve Tekel ürünlerine yapıldı.

24 Nisan 1996

Çiller hakkında RP tarafından verilen önerge, Genel Kurulda 140’ a karşı 373 oyla kabul edildi.

9 Mayıs 1996

TEDAŞ’ dan sonra TOFAŞ olayından dolayı Çiller hakkında Meclis Soruşturması açılması
önergesi 376 oyla kabul edildi.

5 Haziran 1996

Başbakan Yılmaz istifa kararı aldı. Yaptığı açıklamada, ANAP’ ın RP ve Çillerin başında
bulunduğu DYP ile Hükümet kurmayacağını belirtti.

7 Haziran 1996

Cumhurbaşkanı Demirel, Hükümeti kurma görevini RP Lideri Erbakan’ a verdi.
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19 Haziran 1996

DYP Genel Başkanı Çiller hakkındaki örtülü ödenek iddialarına ilişkin önerge, 246’ ya karşı
259 oyla TBMM’ de reddedildi.

28 Haziran 1996

RP Genel Başkanı Erbakan’ ın Başbakanlığında RP-DYP Koalisyon Hükümeti, Türkiye’ nin 54.
Hükümeti olarak kuruldu. Anlaşmaya göre, Başbakanlık dönüşümlü olarak el değiştirecek.

30 Temmuz 1996

OHAL ve Çekiç Güç’ ün görev süresinin uzatılması TBMM’ de kabul edildi.

11 Eylül 1996

ABD’ nin, Kuzey Irak’ ta 2000 peşmergeyi silahlandırarak ordu kurduğu ortaya çıktı.

8 Ekim 1996

Libya’ da Deylet Başkanı Muammer Kaddafi’ nin, çadırında ağırladığı Başbakan Erbakan’ a
yönelik sözleri ve tavırları Türkiye’ de büyük tepkiye neden oldu. CHP, ANAP ve DSP, Erbakan
ve Hükümet hakkında gensoru önergesi verdi.

3 Kasım 1996

Balıkesir’ in Susurluk İlçesi’ nde meydana gelen kazada, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat
Bucak, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, gıyabi tevkifli olarak aranan
eski ülkücü Abdullah Çatlı ile Çatlı’ nın sevgilisi olduğu ileri sürülen Gamze Us’ un bulunduğu
mercedes marka otomobil, Haşan Gökçe’ nin kullandığı kamyona çarptı. Kazada mercedeste
bulunanlardan sadece Sedat Bucak kurtuldu.

26 Kasım 1996

ABD doları 100.000 TL’ yi aştı.

3 Aralık 1996

TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu, Cumhurbaşbakanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay
Başbakanlığı, MİT Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ ne başvurarak, Susurluk
olayı ile ilgili olarak bilgi ve belge istedi.

6 Ocak 1997

Beş milyon TL’ lik banknotlar piyasaya sürüldü.

11 Ocak 1997

Başbakan Erbakan, çeşitli tarikat liderlerine Başbakanlık Konutu’ nda iftar yemeği verdi.

2 Şubat 1997

Susurluk olayının aydınlatılması için, saat 21,00’ de yapılan ‘Sürekli Aydınlık için 1 Dakika
Karanlık’ eylemi başlatıldı.

28 Şubat 1997

Tarihi MGK toplantısı yapıldı. Daha sonradan askerler tarafından “postmodern darbe” olarak
nitelendirilecek olan bu toplantıda askerler Hükümete ve özellikle Başbakan Erbakan olmak
üzere RP’ lilere sert uyarılarda bulundular. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir daha sonra
yaptığı bir açıklamada “Demokrasiye balans ayarı yaptıklarını” söyledi.

15 Mayıs 1997

Kadınların, eşinin soyadı ile birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi.

21 Haziran 1997

Cumhurbaşkanı Demirel, hükümeti kurma görevini ANAP Lideri Mesut Yılmaz’ a verdi.

13 Temmuz 1997

Mesut Yılınaz’ ın Başbakanlığında kurulan 55. Hükümet (ANASOL-D) güvenoyu aldı.

02 Ocak 1998

RTÜK’ ün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’ de 16 ulusal, 15 bölgesel ve 230 yerel televizyon
kanalı var. Özel radyoların sayısı ise 1200’ ü buldu.

07 Ocak 1998

Görev süresi dolarak emekliye ayrılan Yekta Güngör Özden’ in yerine Ahmet Necdet Sezer
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’ na seçildi.
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20.
DÖNEM

20. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
11 ŞUBAT 1996 – 28 ŞUBAT 1998
03.02.1996 – 14.06.1996
YÖNETİM KURULU
Süleyman S. Altun

Yönetim Kurulu Başkanı

Şefik Doğan

Yönetim Kurulu II. Başkanı

C. Hakan Gür

Yazman Üye

Talat Çamlıdere

Sayman Üye

H. Meral Özuslu

Üye

Yusuf Ziya Kayır

Üye

Zahittin Şahin

Üye

14.06.1996 – 12.08.1996
YÖNETİM KURULU
Süleyman S. Altun

Yönetim Kurulu Başkanı

Şefik Doğan

Yönetim Kurulu II. Başkanı

H. Meral Özuslu

Yazman Üye

Talat Çamlıdere

Sayman Üye

C. Hakan Gür

Üye

Yusuf Ziya Kayır

Üye

Zahittin Şahin

Üye

12.08.1996 – 24.09.1996
YÖNETİM KURULU

50. Yıl Andacı

Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

Şefik Doğan

Yönetim Kurulu II. Başkanı

H. Meral Özuslu

Yazman Üye

Talat Çamlıdere

Sayman Üye

Süleyman S. Altun

Üye

C. Hakan Gür

Üye

Zahittin Şahin

Üye
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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24.09.1996 – 16.11.1996
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

Şefik Doğan

Yönetim Kurulu II. Başkanı

H. Meral Özuslu

Yazman Üye

Talat Çamlıdere

Sayman Üye

Süleyman S. Altun

Üye

C. Hakan Gür

Üye

Yıldırım Avcı

Üye

16.11.1996 – 21.12.1996
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

Şefik Doğan

Yönetim Kurulu II. Başkanı

H. Meral Özuslu

Yazman Üye

C. Hakan Gür

Sayman Üye

Süleyman S. Altun

Üye

Yıldırım Avcı

Üye

Ethem Kırca

Üye

21.12.1996 – 09.07.1997
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman S. Altun

Yönetim Kurulu II. Başkanı

C. Hakan Gür

Yazman Üye

H. Meral Özuslu

Sayman Üye

Şefik Doğan

Üye

Yıldırım Avcı

Üye

Ethem Kırca

Üye
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09.07.1997 – 28.02.1998
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

Şefik Doğan

Yönetim Kurulu II. Başkanı

C. Hakan Gür

Yazman Üye

H.Meral Özuslu

Sayman Üye

Ethem Kırca

Üye

Yıldırım Avcı

Üye

Kadir Ebeperi

Üye

DENETLEME KURULU
A. Fırat Sapçı (09.12.1997 itibaren İbrahim Ekin)
Mustafa Kaya
Sami Kabukçu
Ümit Acar
Timur Olcay

ONUR KURULU
Mustafa Doruk
Feridun Dikeç
Naci Sevinç
Sinan Kalyoncu
Hikmet Bilge

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mahmut Kiper
Ali Han
Necla Yıkılmaz
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Olağan Genel Kurul 10-11 Şubat 1996 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu Genel Kurul ile
ilgili bazı bilgiler Nisan 1996’ da çıkarılan Bülten’ de şu şekilde aktarılmıştır.
Genel Kurul çalışmalarına Başkanlık Divanı
seçimi ile başlandı. Divan Başkanı olarak Meral
Özuslu, Başkan Yardımcısı olarak Şefik Doğan,
Yazman olarak da Hakan Gür ve Sabahattin Özen
görevlendirildiler. Divan Başkanı Meral Özuslu ve
19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kiper’
in Genel Kurul açış konuşmalarından sonra sırasıyla
toplantıda konuk olarak bulunan TMMOB Başkanı
Yavuz Önen ve ODTÜ Metalurji Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Doruk görüşlerini
dile getirdiler.’
Aynı bültende Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ile ilgili
olarak da şu açıklamalara yer verilmiştir:
‘Oda’ mızın 19. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi’ nde
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası’ nın ülkemiz
ve üyelerimize yönelik 25 yıllık başarılı geçmişinin
bundan sonra üstleneceği roller açılımında
önemli bir gösterge olduğu belirtilerek, ülkenin
içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik kaosun
günümüz rant ekonomisinin ve 1980’ lerden
sonra üretim olgusunun unutulmuşluğunun açık
yansımaları olduğu görüşü yer aldı. Demokratik
hak ve taleplerin erozyona uğratıldığı bu süreçte
örgütlenme ve istemlerin örgüt eliyle hayata
geçirilmesinin önemi vurgulanarak gündemin en
önemli sorununun ‘katılım’ ve ‘katkı’ eksikliğinin
aşılması olduğu dile getirildi. Yönetimler
üzerindeki bazı yük ve sorumlulukların ihtisas
komisyonlarınca paylaşılması gereğine de yer veren
sonuç bildirgesinde metalurji mühendislerinin
büyük çoğunluğunun ücretli emek sömürüsüne
tabi emekçiler olduğu saptaması yapılarak, Oda’
nın ilerlemesinin bu sınıfsal karakter üzerinde ve
sınıf dayanışmasında taraf olmasıyla mümkün
olabileceği vurgulandı.’

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Bu bültenin kapak sayfasında 20. Dönem Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Sami Altun’ un ‘Gündem
Katılım’ başlıklı yazısı yer almıştır. Bu yazıda
Süleyman Altun yeni dönemde katılım ile ilgili
olarak yapacaklarını şöyle vurgulamıştır;
‘Yeni dönemde acil görevimiz ‘katılım’ olgusunun
her yönüyle irdelenmesi ve harekete geçirilmesidir.
Katılım olgusuna salt mesleki ve teknik etkinlikler
içinde ya da genel kurullarda biraz daha fazla ve
değişik üyenin yer alması ve bu durumdan hoşnut
kalma duygusuyla bakamayız. Katılıma bilimsel,
teknik, siyasal, sosyal, ekonomik ya da mesleki
konularda birlikte üretme, birlikte paylaşma ve
tüm bu etkinliklerle üretici potansiyelin halk ve
ülke çıkarları doğrultusunda ülke yönetimine değin
taşınması, ülke politikalarının etkilenmesi olarak
bakmalıyız. Bu bağlamda katılım ‘demokratik’ bir
nitelik de kazanır ve bir ülkedeki demokrasinin
olgunluk düzeyini yükselten en önemli unsurlardan
olan sivil toplum örgütlerinin örgütlülük düzeyinin de
en belirgin göstergesi olur‘
ÇALIŞMA RAPORU’ ndan 20. dönem çalışmaları
ile ilgili bazı bilgiler Çalışma Raporu’ nda yer aldığı
şekliyle özetlenerek aşağıda verilmiştir.

ÖRGÜTLENME
Üye sayısının 2650’ yi aştığı dikkate alındığında
Odamızın örgüt yapısının sağlam temeller üzerinde
genişletilmesi ve üye potansiyelinin aktif hale
getirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışma döneminde, Odamız örgütlülüğünün
temel birimleri ve bulunduğu yerde Odamızın
yetkilisi olan işyeri temsilciliklerine ayrı bir önem
verilmiş ve mümkün olduğunca karşılıklı diyalog
ve destek ortamı yaratılmasına çalışılmıştır. 20.
Çalışma Döneminde, Oda Merkezinin ve İstanbul
50. Yıl Andacı
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Şubemizin yoğun çalışmaları sonucunda işyeri
temsilciliklerimizin sayısı 16’ dan 6l’ e çıkarılarak
üyelerle iletişimin artması hedeflenmiştir. Bununla
birlikte, kurulan işyeri temsilciliklerin aktif hale
getirilmesi henüz tam olarak sağlanamamıştır.

METALURJİ DERGİSİ
• Sayı 101, Nisan

Genel

• Sayı 102, Haziran

Döküm

• Sayı 103, Ağustos Kalite
• Sayı 104, Ekim

İleri Malzemeler

• Sayı 105, Aralık

Metalurji ve Malzeme
Eğitimi

• Sayı 106, Şubat

Üretim Metalurjisi ve
Sorunları

• Sayı 107, Nisan

Otomotiv Sektörü ve Yan
Sanayii

• Sayı 108, Haziran

Genel

• Sayı 109, Ağustos Kongre
• Sayı 110, Ekim

Çevre, Kalite ve Metalurji

• Sayı 111, Aralık

Metalurji’de Bilgisayar
Uygulamaları

Ayrıca, 1998 yılında 112 numaralı Şubat sayısı (cilt
22) genel konulu olarak yayımlanmıştır.

BÜLTEN
Odanın üyeleri ile iletişimin temel aracı olarak
çıkarılan BÜLTEN’ de, Oda faaliyetlerine, belirli
konulardaki Oda görüşlerine, sektörel haberlere,
kongre-sempozyum-yayın
duyurularına
yer
verilmiştir. Nisan 1996 - Aralık tarihleri arasında
toplam 10 BÜLTEN yayımlanmıştır. Ayrıca, Şubat
ayında da bir Bülten çıkarılmıştır. Bültenler, posta
masrafını azaltmak açısından METALURJİ dergisinin
eki olarak üyelerimize ulaştırılmıştır.

50. Yıl Andacı

AJANDA
1997 ve 1998 yılı ajandaları İstanbul Şube
tarafından hazırlanarak bastırılmıştır. Üyelerimize,
ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilen ve çeşitli teknik
bilgilerinde içinde yer aldığı ajandalar, beğeni
toplamıştır.

DÖKÜM SEMPOZYUMU BİLDİRİLER
KİTABI
22-24 Mayıs 1996’ da İstanbul şubenin
koordinasyonunda gerçekleştirilen bu faaliyetin 1
ciltlik bildiriler kitabı basılmış ve meslektaşlarımızın
kullanımına sunulmuştur.

ULUSLARARASI METALURJİ VE
MALZEME KONGRESİ BİLDİRİLER
KİTABI
11-15 Haziran 1997’ de Odamız tarafından
düzenlenen bu kongrenin bildiriler kitabı 2 cilt
halinde bastırılarak Oda yayınlarına kazandırılmıştır.

SERTİFİKASYON YAPILARININ
VE TEST LABORATUARLARININ
AKREDİTASYONU SEMİNERİ BİLDİRİLER
KİTABI
22-23 Mayıs 1997 tarihinde Odamızın öncülüğünde
gerçekleştirilen bu uluslararası seminerin bildiriler
kitabı TÜBİTAK aracılığıyla bastırılmıştır.

HASAR ANALİZİ SEMİNERİ KURS
NOTLARI
7-11 Nisan 1997 tarihlerinde İstanbul Şubemiz ve
İ.T.Ü Metalurji Fakültesinin işbirliği ile düzenlenen
bu kursun notları bir kitap haline getirilerek
meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.
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TAHRİBATSIZ MUAYENE KURSLARI
YILLIK PROGRAM KİTAPÇIĞI
Odamız ve ODTÜ tarafından yürütülen tahribatsız
muayene kursları ve vasıflandırma sınavlarını
duyurmak amacı ile hazırlanan, çeşitli açıklamaların
ve bilgilerin de içinde yer aldığı, 1997 yılı kitapçığı
basılarak, ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılmıştır.

2. DÖKÜM SEMPOZYUMU
İstanbul Şubemiz tarafından 22-24 Mayıs
1996 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. Döküm
Sempozyumu’ na sektörün bir çok firmasından
toplam 110 delege katılmıştır. Beşi ticari
olmak üzere toplam 31 bildirinin sunulduğu
sempozyumda “Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye
Döküm Sektörü” başlıklı bir de panel yapılmıştır.

ULUSLARARASI METALURJİ VE
MALZEME KONGRESİ
Çalışma döneminin en kapsamlı ve tüm metalurji
sektörüne mal olmuş etkinliği olan METAL HAFTASI’
97 kapsamında düzenlenen 9. Uluslararası
Metalurji ve Malzeme Kongresi 11-15 Haziran
1997 tarihleri arasında İstanbul Sergi Sarayı’ nda
gerçekleştirilmiştir.
Odamız tarafından iki yılda bir geleneksel olarak
düzenlenen ve 1993 yılında METAL HAFTASI adı
altında yapılan yedincisi ile uluslararası nitelik
kazanan etkinlikler içerisinde Kongre ile birlikte
ŞADA Ltd. Şti. tarafından organize edilen ve 24
ülkeden 250 firmanın katıldığı ANKİROS’ 97 ve
ANNOFER’ 97 ihtisas Fuarları da yer almıştır.
Kongre Yürütme Kurulu çalışmalarına 1996 yılı
Mart ayında başlamıştır.
22 ülkeden 207 bildirinin sözlü ya da poster olarak
sunulduğu, 22 adet çağrılı bildiri ve 2 adet ticari
bildiri ile iki de panelin yer aldığı Kongre 16 farklı
konudaki oturumlarla gerçekleştirilmiştir.
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Panel Konuları: Türk Metalurji Sektöründe Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmelerin Durumu” ve ‘Türkiye’
de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Eğitimi ve
Beklentiler” şeklinde olmuştur.

SERTİFİKASYON YAPILARININ
VE TEST LABORATUARLARININ
AKREDİTASYONU SEMİNERİ
Akreditasyon ve Belgelendirmeye ilişkin çerçeve ve
kapsamların ve deneyimlerin aktarılması amacıyla
akreditasyon piramidini; ulusal akreditasyon
çatısını; kalibrasyon ve test analiz laboratuarlarının
akreditasyonu, personel sertifikalandırılması, ürün
sertifikalandırılması ve kalite sistem belgelendirme
alanlarında belgelendirme yapacak kuruluşların
akreditasyonu; belgelendirme için gereken koşullar
hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bu seminer
22-23 Mayıs 1997’ de Ankara’ da ODTÜ- KOSGEB
Teknoloji Merkezi’ nde gerçekleştirildi. Bu seminer,
Odamız, TÜBİTAK ve BAM (Alman Federal Malzeme
Araştırma ve Test Enstitüsü-Berlin) tarafından
düzenlendi ve KOSGEB ve ISO tarafından
desteklendi. Almanya’ dan ve ülkemizden değerli
uzmanların katkıları ve 80 delegenin katılımıyla
gerçekleşen bu seminerin notları kitap halinde
bastırılmıştır.

HASAR ANALİZİ SEMİNERİ
İstanbul Şubemiz tarafından tasarlanan meslek
içi eğitim seminerlerinden ilki “Hasar Analizi
Semineri” 07- 11 Nisan 1997 tarihleri arasında
gerçekleşmiştir.

TAHRİBATSİZ MUAYENE KOMİSYONU
VE TAHRİBATSİZ MUAYENE PERSONEL
SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ
1996 yılında; toplam 6 kurs gerçekleştirilmiş, bu
kurslara toplam 70 kişi katılmıştır. Bu dönemde,
Ultrasonik Seviye 1, Radyografi Seviye 1 kursları
birer kez; Magnetik Parçacık ve Sıvı Penatrantla
Muayene Seviye 1 kursları ise ikişer kez
düzenlenmiştir.
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1994 yılında; toplam 10 kurs gerçekleştirilmiş, bu
kurslara toplam 116 kişi katılmıştır. Bu dönemde,
Ultrasonik Seviye 1, Radyografi Seviye 1, Magnetik
Parçacık ve Sıvı Penatrantla Muayene Seviye
1 kursları ikişer kez; Magnetik Parçacık ve Sıvı
Penatrantla Muayene Seviye 2 kursları birer kez
düzenlenmiştir.
Bu faaliyetlerin yanı sıra, 21-26 Temmuz 1997
tarihleri arasında TMK ve ODTÜ Tahribatsız
Muayene Birimi tarafından DESA (İzmir)
firmasında 8 kişinin katıldığı özel ultrasonik kursu
düzenlenmiştir.

TAHRİBATSİZ MUAYENE KOMİSYONU’
NUN GELİŞİMİ
1992 yılında TMK, organizasyonunu tamamlayarak
11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile eğitim;
vasıflandırma-sertifikalandırma; teknik kurallar; ve
endüstri ile ilişkiler alt çalışma gruplarını kurdu.
1993 Temmuz ayından itibaren eğitim ve sınavlar
EN 473 Standardına göre yapılmaya başlandı.
1995 yılında TMK, EN 45013’ e göre bir sistem
oluşturarak Kalite El Kitabı’ nı hazırladı.
1996’ da organizasyon yapısında değişiklik yapıldı;
vasıflandırma-sertifîkalandırma alt çalışma grubu
bağımsız hale getirilerek Tahribatsız MuayenePersonel Sertifikalandırma Merkezi (TM-PSM)
kuruldu. TGA (Almanya) kuruluşuna akreditasyon
için başvuruldu. Kasım 1996 ve Mayıs 1997
tarihlerinde yapılan denetimlerde yetersizlikler
saptandığından,
akreditasyon
hazırlıklarının
gözden geçirilmesine ve yetersizliklerin giderilerek
1998 yılında yeniden başvuru yapılmasına karar
verildi.

METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VE
ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Odamızın öğrencilerle olan ilişkilerini geliştirmek ve
öğrenciler hakkında genel bilgi bankası oluşturmak
için Kasım-Aralık 1996 tarihlerinde bir anket
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yapılmıştır. Bu anket, ODTÜ, İTÜ, İÜ ve YTÜ’ nde
2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmış
ve sonuçlar METALURJİ dergisinin Aralık 1996
sayısında özet olarak yayınlanmıştır.
Bu çalışmanın yanısıra, ülkemizde metalurji
mühendisliği eğitimi veren bölümlerimize 1996
yılında anket formları gönderilerek, bu bölümlerin
genel yapısı, geleceğe yönelik planlar, öğretim
üyeleri ve çalışma konuları, mevcut cihazları, çeşitli
konular hakkındaki görüşleri bir araya getirilmiştir.
Elde edilen bilgiler, METALURJİ dergisinin Aralık
1996 ve Şubat 1997 sayılarında ayrıntılı olarak
yayımlanmıştır.
Eğitim konusunun bilincinde olan Odamız, 9.
Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’ ndeki
panellerden birini Metalurji Eğitimine ayırmıştır.
Teknik Geziler: İstanbul Şubemiz, Metalurji sektörünü
yakından tanıtmak, çalışma ortamını yerinde
göstermek ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla
meslektaş adaylarımıza yönelik teknik gezilere bu
dönem de devam etmiştir. 1996 yaz döneminde
İ.T.Ü. öğrencileri ile Kroman ve Sarkuysan, İ.Ü.
öğrencileri ile Kroman; 1996-1997 döneminde İ.Ü.
öğrencileri ile Döktaş ve Sarkuysan, Y.T.Ü. öğrencileri
ile Assan Alüminyum ve 1998 döneminde de İ.T.Ü.
öğrencileri ile Mannessman-Sümerbank tesislerine
yapılan teknik geziler öğrencilerin mesleğe ve Odaya
ilgilerinin artmasına neden olmuştur.

YURTDIŞI İLE İLİŞKİLER
Metalurji ile ilgili çeşitli uluslararası kuruluşlara
üyelik, düzenlenen faaliyetlere katılım vb.
etkinliklerle odamızın uluslararası ilişkilerinin
geliştirilmesine
çalışılmıştır.
Ayrıca,
çeşitli
ülkelerdeki benzer Odalarla düzenli bir iletişimin
oluşturulması hedeflenmiştir.
Avrupa Malzeme Birlikleri Federasyonu (FEMS)
ile ilişkiler sürdürülmüştür. FEMS’ e üyelik
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başvurusu yapılmış ancak tüzüğümüzün bu
kuruluşun
çerçevesine
uyup
uymadığının
incelenmesi gerekmiştir. Bu nedenle üyelik henüz
gerçekleşememiştir.
Odamız, Balkan ülkeleri arasında metalurji alanında
bilgi ve iletişim ağının oluşturulması ve işbirliğinin
arttırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen
Balkan Metalurjistler Birliği’ nin (Balkan Union
of Metallurgists- BUM) kurucu üyesi olmuştur.
Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Romanya,
Yugoslavya ve Yunanistan Metalurji Mühendisleri
Odalarının veya eşdeğeri kuruluşların da kurucu
üye olduğu BUM’ nin merkezi Sofya’ dadır.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI
Artan etkinliklerimizin desteklenmesine ve
Odamızın gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanmasına
yardımcı olacak bir altyapı oluşturmak için,
4 adet kişisel bilgisayar (Pentium), 1 adet Lazer
Printer, 1 adet Deskjet Printer (önce Merkezde
kullanıldı, sonra İstanbul Şubemize devredildi),
1 adet Video-TV, 2 adet Radyo-teyp (Merkez ve
İstanbul Şube için), 3 adet masa ve 1 adet bilgisayar
masası, 4 adet büro koltuğu, 1 adet yazı tahtası, 1
adet kasa satın alınmıştır.
Telefon santrali yenilenmiş ve 3. hat telefon
alınmıştır (312-419 38 18).

SOSYAL, KÜLTÜREL VE DİĞER
ETKİNLİKLER
11 Nisan 1996’ da Oda Merkezinde MPM uzmanı
Sn. Serdar Tan tarafından “Toplam Kalite ve
Verimlilik” konulu akşam söyleşisi yapıldı.
17 Haziran 1996’ da Seydişehir Alüminyum
İşletmelerinde “Toplam Kalite ve Verimlilik”
konulu konferans Sn. Serdar Tan tarafından verildi.
Üyelerimizle çeşitli görüşmeler yapıldı.
6 Temmuz 1996’ da ODTÜ Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü mezunlarına Oda Merkezi’
nde bir kokteyl verildi.
21 Aralık 1996’ da Ankara-İTÜ Evi salonunda üye
yemeği gerçekleştirildi.
09 Ocak 1997’ de Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri
Sayın Necdet Seçkinöz ziyaret edilerek, Oda
faaliyetleri ve 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme
Kongresi hakkında bilgi sunuldu.
22 Şubat 1997de üyelerimizin kendini geliştirmesine
yönelik olarak düzenlenen “İngilizce Konuşma
Kursu” başlatıldı. Bu Kurs 3 ay sürdü.
24 Şubat 1997’ de Avrupa Mühendislik Birlikleri
Federasyonu’ nun (FEANl) temsilci heyeti Odamızı
ziyaret etti. Heyet, Oda ve etkinliklerimiz hakkında
bilgilendirildi.

Odamızın internet bağlantısı yapılmıştır ve web sayfası
hazırlıkları sürdürülmektedir. Elektronik posta adresi:
metaloda@turnet.net.tr.

15 Mart 1997de “Memleketimden Manzaralar Ege
ve Karadeniz Bölgeleri” konulu dia gösterisi yapıldı.

Oda Merkezi’ nin ve İstanbul Şubemizin boya,
badana tadilatı ve tefrişatı yapılmıştır.

30 Mart 1997’ de Metalurji Hatıra Ormanı’ nın
oluşturulması çerçevesinde Ağaç Dikme Şenliği ile
Ayaş Yolu İl Yakut Köyü’ nde 500 fidan dikildi.

Oda Merkezi’ nde ihtiyaç dışı kalan büyük toplantı
masası, Meteoroloji Mühendisleri Odası’ na hibe
edilmiştir.

20 Aralık 1997’ de Ankara- BELPA Restaurant’ ta
üye yemeği düzenlendi.
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SELAHATTİN ŞANBAŞOĞLU
ETKİNLİKLERİ
Cumhuriyetimizin ilk mühendislerinden ve
sanayileşmemizin öncülerinden olan ve Odamızın
en kıdemli üyesi iken 1995 yılında yitirdiğimiz
Metalurji Y. Mühendisi Selahattin Şanbaşoğlu için
Odamızın koordinasyonunda yürütülen etkinlikler
çerçevesinde bir anıt mezar yaptırılmıştır. Kabri
başında 19 Eylül 1997de yapılan anma töreninde,
bu etkinliklere maddi ve manevi katkıda bulunan
kişi ve kuruluşlara “şükran”, Şanbaşoğlu’ nun
çalıştığı kuruluşlara da “hatıra” şiltleri sunulmuştur.
Ayrıca, bir anı kitabının yayınlanması için çalışmalar
sürdürülmektedir.

20. ÇALIŞMA DÖNEMİ İSTANBUL ŞUBE
ETKİNLİKLERİ
İstanbul Şubemiz tarafından önceki dönemlerde de
hafta sonu etkinlikleri “Cumartesi Etkinlikleri” adı
altında 12 Nisan-26 Temmuz 1997 tarihleri anısında
değişik gündemlerle tekrar hayata geçirilmiştir. 8
hafta süren etkinlikler canlı ve verimli tartışmalara
sahne olmuştur.
12 Nisan 1997 günü başlayan hafta sonu
etkinliklerinin ilk gündemi “İş Hukuku” semineri
olmuştur.
26 Nisan 1997 günü Metalurji Mühendisi ve aynı
zamanda Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Deneme
Sahnesi Müdürü Vedat Oyuryüz Türkiye’ de
Sanatın (tiyatronun) durumu; Sanatçı ve teknik
insan kimliğinin buluşması ve iletişimi; Türkiye’ de
sanat tüketicileri kimler, bunlarla ilgili 1996 yılı sonu
yapılan tiyatro seyirci anketleri ve değerlendirmeleri
konularında bilgi verdi.
17 Mayıs 1997 günü Arş. Gör. Emine Tahsin ve
Kurar Yanyılmaz “Küreselleşme ve Esnek Üretim”
gündemli söyleşisi, Yeni Dünya Düzeni ile birlikte
dayatılan yeni üretim organizasyonlarının işgücü
piyasalarında “esneklik” adı alanda yansımalarının
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işçi sınıfının üzerindeki olumsuzluklarının anlatıldığı,
verimli tartışmaların yapıldığı bir toplantı olmuştur.
24 Mayıs 1997 günü Metalurji Mühendisi
Sabahattin Uçar “Kalite Sistemleri ve ISO 9000”
isimli söyleşisinde; Kalite sistemleri ve tarihçesi,
kalite sistemi standartlarının günümüze değin
gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi hakkında bilgi
vermiştir.
31 Mayıs 1997 günü Metalurji Mühendisi Aziz
Hatman “Çağını Reddeden Bilim: Bilim, Teknoloji
ve Politika” gündemli söyleşisinde dünyada ve
Türkiye’ de bilim ve teknoloji politikaları, bilim ve
ideoloji ilişkisi, teknoloji ve ideoloji ilişkisi üzerinde
durmuştur.
08 Haziran 1997 günü Arş. Gör. Zeynep Güler ve
Doç. Dr. Hayri Kozanoğlu “Eğitimde Özelleştirme”
söyleşisinde, dünya’da ve Türkiye’ de özelleştirme
uygulamalarının emekçi sınıflara karşı saldırı
olduğunu söyleyerek, eğitimde kamulaştırma
vurgusu yaptılar.
21 Haziran 1997’ de Mako Bilgi işlem Müdürü
Haluk Hatman, internet uygulamaları hakkında
katılımcıları Power-Point programı eşliğinde
bilgilendirdi.
26 Temmuz 1997 günü şubemizde, yönetmenliğini
Ertem Göreç’ in yaptığı, başrollerini Fikret Hakan ve
Beklan Algan’ ın paylaştığı “Karanlıkta Uyananlar”
isimli film gösterimi yapıldı ve gösterim sonrası
Yönetmenle söyleşi gerçekleştirildi.
17 Ağustos Pazar günü Şile tarafında piknik
gerçekleştirilmiştir. İstanbul Şubemiz, bu dönemde
üye ilişkilerini arttırmak için birçok işyeri ziyareti
gerçekleştirmiştir. Ayrıca yeni işyeri temsilciliklerinin
oluşturulmasına önemli katkılarda bulunmuştur.
Özellikle yeni mezun ve sektörde tecrübe sahibi
olmayan meslektaşlarımıza gerek işyerleri ile gerek
gazete ilanı üzerinden kurulan temaslar sayesinde
yardımcı olmaya devam edilmektedir.
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Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz şube
yemekleri, 1996 ve 1997 yıllarında da yapılmış,
sırasıyla 210 ve 200 kişi bu yemeklere katılmışlardır.

üyelerimiz ve sektördeki tüzel kişi ve kurumlardan
sağlanacak ödenti, bağış ve yardımlar öngörülerek
çalışmalara başlanmıştır.

Bina Alım Kampanyası: Odamızın kuruluşunun
27. yılında İstanbul’ da sağlıklı ve kalıcı bir mekana
kavuşması amacıyla 01.02.1997 tarihli Danışma
Kurulu Toplantısında oluşturulan çalışma grubu
çalışmalarına başlamıştır, İstanbul Şubemizin T.
İş Bankası Parmakkapı Şubesinde açtığı hesapta
oluşturulacak fonun gelir kaynaklan tespit edilerek;

20. Dönem Oda Çalışma Raporu’ nun son
bölümünde ise ‘Gelecek Döneme İlişkin Öneriler’
yer almıştır.
Karar defterinde, bu dönem 65 Yönetim Kurulu
toplantısı yapıldığı ve bu toplantılarda 226 karar
alındığı görülmektedir.

‘‘

‘Oda’ mızın 19. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi’ nde TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası’ nın ülkemiz ve üyelerimize
yönelik 25 yıllık başarılı geçmişinin bundan sonra
üstleneceği roller açılımında önemli bir gösterge olduğu
belirtilerek, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik
kaosun günümüz rant ekonomisinin ve 1980’ lerden sonra
üretim olgusunun unutulmuşluğunun açık yansımaları
olduğu görüşü yer aldı.

’’
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METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUSUF ZİYA KAYIR’ IN
ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ AÇILIŞ KONUŞMASI
Sayın konuklar, Sanayiimizin Değerli Temsilcileri,
Sevgili Meslektaşlarım, Sayın Kongre Delegeleri,
sayın basın mensupları TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Metal Haftası kapsamında yer alan 9. Uluslararası
Metalurji ve Malzeme Kongresi ile Ankiros’ 97 ve
Annofer’ 97 İhtisas Fuarlarına hoş geldiniz.
Beş gün boyunca Metalurji ve Malzeme sektörlerinde
ülkemizde düzenlenen bu en kapsamlı etkinlikle
yeni teknolojiler ve gelişmeler sergilenecek, bilgi
birikimleri aktarılarak sonuçta yapılacak tartışma ve
değerlendirmelerle sektörümüzün ihtiyaç duyduğu
birçok çözüm üretilebilecektir.
II. Dünya savaşı sonrası, ekonomik kalkınma, sosyal
refah devleti, devletin ekonomide yönlendirici,
hatta üretici olarak etkin rol oynaması ön planda
iken, 1970’ li yıllarda özellikle 1980 sonrası
özelleştirme, küreselleşme, devletin küçültülmesi,
sosyal refah harcamalarının azaltılması ağırlık
kazanmaya başlamıştır.
70’ li yıllardan itibaren önemli bir değişim
surecine giren dünyamızda, gelişmiş ülkeler ARGE yatırımlarına ayırdıkları kaynakları artırarak,
bilgi ve teknoloji üretimini geliştiriyor, aralarındaki
rekabet koşullarını yeniden belirliyor ve örgütlenme
düzeylerini yükseltiyorlar. Dünya ticareti üç büyük
ticaret bloku NAFTA, Japonya, Doğu Asya, Pasifik
Ülkeleri ve AB arasında ekonomik vs siyasal bir güç
yarışına dönüşüyor. Dünya çapında bu bloklaşmanın
getirdiği örgütlenmeler bizleri yakından etkiliyor.
Bu korumacı örgütlenmelerin en önemli kurumu
Dünya Ticaret Örgütü ve Ticarette Teknik Engeller
Anlaşması (GATT)’ dır.
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Bu dinamiklerin zorunlu kıldığı gelişmeler bizi
dünya çapında bir rekabet ortamına sürüklemekte,
sanayiimizi ciddi sorunlarla karşı karşıya
getirmekte, sanayiimizin sorunları artık toplumun
tüm kategorilerini etkileyen sorunlar yumağı haline
gelmektedir.
GATT: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
ve AB ile Gümrük Birliği ülkemizi ilgilendiren iki
önemli ticari uygulamadır. Avrupa Birliği’ nin
Amerika, İsviçre- EFTA ülkeleri ve Japonya’ dan
sonra dördüncü büyük pazarı olan Türkiye, AB’ ye
ihracat yapan ülkeler sıralamasında 13. sırada yer
almaktadır. AB ile Türkiye arasındaki ticaret son üç
yılda %80 artış göstermiştir
Sanayiimizin kapasite kullanım oranı 1996 yılının
Aralık ayında 1995’ ın aynı ayına göre, yüzde 82’
den yüzde 77’ ye düşmüştür. Sanayicilerimizin
yarısı kapasite kullanım oranındaki bu düşüşü talep
yetersizliğine bağlamaktadır.
Gümrük Birliği’ nin birinci yılında, sanayi
sektörlerimiz yüksek oranlı ithalat artışı ve üretim
düşüşüyle karşı karşıya kalmıştır. Son bir yılda
dayanıklı tüketim malları ithalatı %100 oranında
artarken, yurt içindeki otomobil satışlarında ithal
araçların payı %10’ dan %24’ e çıkmıştır. Tekstil
ürünleri ihracatı %7, madencilik ihracatı %9
oranında azalmıştır.
1995 yılında % 8 olan büyüme hızı, 1996’ da %7’
nin altına düşmüş, 1997 yılı için ise % 4 olarak
hedeflenmiştir. 1996 yılı ihracatı 23.5 milyar dolar,
ithalat 41.9 milyar dolar, dış ödemeler açığı 18.4
milyar dolar olmuştur. 1997 yılı için DPT’ nin
tahmini ihracat rakamı 29.5 milyar dolar, ithalat 50
milyar dolar dış ticaret açığı da 20.5 milyar dolardır.
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1996 yılının Ocak-Kasım döneminde AB ülkelerine
yönelik ihracatımız, bir önceki yılın eş dönemine
göre yaklaşık yüzde 4.5 oranında artarak 10.4
milyar dolara yükselirken ithalatımız yüzde 34.9
oranında artarak 19.9 milyara ulaşmıştır.
Söz konusu dönemde AB’ ye yönelik ihracatımızdaki
artış, ihracatın genel artış hızı yüzde 8.1’ in altında
kalırken ithalatımızın genel artış hızı yüzde 20.7’ nin
çok üstünde olmuştur. Bu gelişme sonucu, 1996
yılının ilk onbir ayında AB ile olan dış ticaretimizdeki
açık yüzde 97 oranında artarak 9.5 milyar dolara
yükselmiştir. GB’ ye girişin dış ticarette etkisi tüketim
mallarında ve bir ölçüde de yatırım malları ithalatında
hızlı artış olarak görülmüştür.
1997 yılının ocak-mart dönemine ilişkin gelişmelere
gelince, ekonomideki yavaşlama dış ticarete de
yansımış bulunmaktadır. Nitekim yılın ilk üç ayında
ihracat yüzde 6.0 ithalat ise yüzde 5.5 oranında
artmış ve ithalat artış hızı bu dönemde sürekli
düşüş göstermiştir.
1997 yılının söz konusu döneminde AB ile
ticaretimiz genel artış düzeyinin de gerisinde
kalmıştır Gerçekten ocak -mart döneminde
AB ülkelerine yönelik ihracatımız yüzde 5.3
oranında kalırken ithalat %2,9 oranında kalmıştır.
Rakamlarla bu gelişmeyi ifade edecek olursak, yılın
üç aylık döneminde AB ile ticaretimizde ihracatımız
2.7 milyar dolardan 2.0 milyar dolara yükselirken
ithalatımız da 4,9 milyar dolardan 5 milyar dolara
yükselmiştir. AB ülkelerinden yapılan ithalatımızın
bu denli yavaşlamasında, yatırım mallan ithalatı
etkili olmuştur. Gerçekten yılın ilk üç ayı genelinde
yatırım malları ithalatında artış, yüzde 33.0
düzeyinde idi.

AB ülkelerinin 1995 yılının ocak-kasım döneminde
ihracatımız içindeki payı yüzde 61,7 iken bu pay
1996 yılının eş döneminde yüzde 50.0’ ye, 1997
yılının ocak-mart döneminde de yüzde 43.3 e
gerilemiştir. GB’ den sonra AB ülkelerine yönelik
ihracatımızın toplam ihracatımız içindeki payı
hafifçe düşme eğilimi göstermektedir. Buna karşı,
AB ülkelerinin ithalatımız içindeki payı, yukarıdaki
dönemler itibarıyla, sırasıyla yüzde 47.1, yüzde
52.6 ve 50.3 olmuştur.
Görülüyor ki GB’ den AB ülkelerine yönelik
ihracatımızın payı hafifçe de olsa gerilerken
ithalatımızın payı yükselmiş, bunun sonucu bu
ülkelerle olan ticaretimizdeki açık, GB öncesine
göre büyümüştür.
AB ülkelerinin dış ticaret hacmimiz içindeki payı
1995 yılında yüzde 48.9 iken bu pay 1996 yılının
ocak-kasım döneminde yüzde 51,7’ ye yükselmiş,
1997 yılının ilk üç ayında da yaklaşık yüzde
50.0 olmuştur. GB’ den sonra AB ülkelerinin dış
ticaretimiz, içindeki payı, ithalattan kaynaklanmak
üzere çok belirgin olmasa da yükselmiştir.
Bu gelişmelerden ülkemizin nasıl etkilendiğini bazı
rakamlarla açıklamaya çalışacağım.
Türkiye’ de işsizlik oranı, gizli işsizlik dahil Ekim
1996 itibariyle yüzde 12.0’ dir. Hızlı iç göç işsizlik
sorununu büyük ölçüde kırsal kesimden kentlere
taşımış, işsizlik kentlerde çok daha önemli bir sorun
olmaya başlamıştır.
Çalışanların yüzde 45.9’ u tarımda, yüzde 21,8’ i
sanayide ve yüzde 32,3’ ü hizmetler sektöründe
çalışmaktadır. Sanayiinin alt sektörlerinden imalat

işsizlik oranı yüksek olup, yükselme eğilimi
‘‘Eğitimlilerde
göstermektedir. DİE’ nin anketine göre Ekim 1996 itibariyle toplam
işsizlik içinde eğitimli olanların payı yüzde 26.0’ dan yüzde 28’ e
yükselmiştir.
’’
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sanayiinde çalışanların toplam istihdam içindeki
payı yüzde 14,4’ tür. Dikkati çeken gelişme imalat
sanayiinin istihdam içindeki payı artmamakta, hatta
son yıllarda gerileme göstermektedir. Bu pay Ekim
1992’ de yüzde 16.5 iken Ekim 1996’ da yüzde
14.42’ e gerilemiştir.
Eğitimlilerde işsizlik oranı yüksek olup, yükselme
eğilimi göstermektedir. DİE’ nin anketine göre
Ekim 1996 itibariyle toplam işsizlik içinde eğitimli
olanların payı yüzde 26.0’ dan yüzde 28’ e
yükselmiştir. Türkiye’ de yatırımlardaki çarpıklık,
kullanılan teknoloji, hizmetlerin türü ve düzeyi
daha çok vasıfsız işgücüne talep yaratmaktadır.
İşsizlikle savaşmanın yolu yatırımları artırmak, yeni
iş olanakları yaratmaktır. Bunu başarmanın yolu
da pazarı büyüterek satışları artırmanın yanı sıra
yeni yatırımları fonlayacak kaynakları sağlamaktır.
Türkiye’ de işsizlik enflasyonla değil, yeni yatırımlarla
ve yatırımların üretken alanlara yöneltilmesiyle
çözülebilir.
Türkiye’ de gelir dağılımı bölgeler itibariyle büyük
dengesizlikler göstermektedir. Marmara Bölgesi
GSYİH’ den yüzde 36,7 pay alırken Güneydoğu
Anadolu Bölgesinin payı yüzde 5.6’ da kalmaktadır.
Türkiye’ nin gelişmiş üç bölgesinin (Marmara, Ege
ve İç Anadolu) GSYİH’ den aldıkları pay yüzde 70’
e yükselmektedir. Türkiye 1960’ lı yıllarda planlı
döneme girdiğinde coğrafi bölgeler arasındaki
gelir dağılımı dengesizliğini azaltmayı amaçlamıştır.
Ancak bu amaç gerçekleşmemiş, 1980’ li yıllardan
sonra izlenen politikalarla coğrafi bölgeler
arasındaki dengesizlikler artmış, gelir dağılımındaki
uçurum derinleşmiştir. Geri kalmış yöreler için özel
bir kalkınma planına gereksinim vardır. Bölgeler
arası kalkınma farklarını azaltmak, gelir dağılımını
düzeltmek, işsizlik oranını taşınabilir düzeylere
çekmek önemli bir sorunumuzdur.
Metalurji sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde
de sanayiinin lokomotif sektörüdür. Bu konudaki
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değerlendirmeme demir
başlamak istiyorum.

çelik

sektörümüzle

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ
DURUMU
1996 yılında, dünyanın kurulu çelik kapasitesi
bir milyar ton, ham çelik üretimi 750 milyon ton
civarındadır. Dünya üretiminde yassı uzun oranı
yaklaşık %47-%53, entegre-yan entegre oranı
ise yaklaşık %68-%32’ dir. Ham çelik üretiminde
yarı entegre ark ocaklı tesislerin payı yıllık %1’
lik artışla %33’ e ulaşmıştır. Son 10 yılda, ham
çelik üretiminde yan entegre işletmelerin payı
%7 artarken, yüksek fırınlar %66’ lık katkılarıyla
önemlerini korumuşlardır. Bu dönemde, gelişmiş
ülkeler kapasitelerini dondurur veya azaltırken,
verimi yükseltmeye ve katma değeri daha yüksek
ürünlerin
payını
arttırmaya
yönelmişlerdir.
(NKK firmasının çelik ürünlerinin ortalama satış
fiyatı, Türkiye ortalamasının 3 katıdır.) Çelik
teknolojisindeki; direkt indirgeme, ince slab, şerit
döküm gibi radikal yenilikler, gelişmiş ülkeleri daha
avantajlı duruma getirecektir.

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE’ DEKİ
DURUMU
1995 yılında Türkiye’ nin, 12.7 milyon ton olan
ham çelik üretimi, 1996 yılında 13.1 milyon
tona yükselmiş ülkemiz bu rakamlarla dünya
sıralamasında 15. sırada yer almıştır. Türkiye’ de
yassı-uzun ürün oranı %16-%64’ dir. Konjüktür
ve teşviklerle desteklenen üretim 1980-90
arasında yıllık %15, 1990-94 arasında yıllık %4
artış göstermiştir. Yıllık ihracat artışı ise 1980-85
arası %12, 1985-90 arası %35, 1990-95 arasında
%51’ e yükselmiştir. Genelde; ithalatımız pahalı
ürünlerden, ihracatımız pahalı ithal girdiye dayalı
ucuz ürünlerden oluşmaktadır. Ton başına yaklaşık
katma değer; yarı entegrelerde 40 $, Kardemir’ de
90 $, İsdemir’ de 115 $, Erdemir’ de 170 $’ dır.
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Dünya krom üretiminde ilk 8 ülke içinde yer alan
ve paslanmaz çelik tesisi olmayan ülkeler Türkiye
ile Arnavutluk’ tur. Küba ilk paslanmaz çelik tesisini
1993 yılında kurmuştur. Üretim maliyetleri çok fazla
fark etmezken; ferro alyajların satış fiyatı çeliğin
2-2,5 katı, paslanmaz yassının ise 4-5 katıdır. Bu
ürünlere yönelmek gerekir.

Demir-dışı metallere gelince;
Ülkemizin toplam birincil alüminyum üretim
kapasitesi 60.000 ton/yıldır, bu rakam yılda 200
000 tonu aşan talebi karşılamaktan uzaktır.
Mevcut birincil alüminyum kapasitesini, önemli
bir potansiyelin mevcudiyetine rağmen artırmak
için gerekli kararlar alınmamakta, uygulamaya
geçilememektedir. Sanayiimiz kalkınmamızdaki
önemine paralel destekleri bulamamaktadır.
Bakır üretiminde yıllık blister bakır üretimi 32.000
ton, yıllık rafine bakır tüketimi ise 95.000 ton
civarındadır. Arz ve talep arasında büyük bir açık
vardır.
Bor tuzları ve perlitte dünyanın en büyük
rezervlerine sahip olan ülkemiz krom ve manyezitte
ise önemli bir potansiyele sahiptir. Bu avantajlara
rağmen hala uç ürünlerin üretimine geçilmemiş,
üretim yan mamul düzeyinde kalmıştır.

KOBİLERİN DURUMU
Devlet İstatistik Enstitüsü’ nün 1992 yılı rakamlarıyla
imalat sanayiinde yaratılan katma değer 268.4 milyon
TL’ dir. Ana metal sanayiindeki 2210 işletmenin
2.160’ i (%97.7) küçük ve orta ölçekli işletmelerden
oluşmaktadır. Bu sektörde KOBİ’ ler istihdamın yüzde
28,3’ ünü, üretilen katma değerin de yüzde 20’ sini
gerçekleştirmektedir.
KOBİ’ lerin önemli sorunu enflasyon ve faizlerin
yüksekliğini de kapsayan ekonomik istikrarsızlıktır.
Bu sorun işletmelerin büyümesini engellemekte,
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bu nedenle ekonomik dalgalanmalardan en çok
bu işletmeler etkilenmektedir. Ülkemizde kronik
hale gelen enflasyon nedeniyle KOBİ’ ler reel
olarak güç kaybetmekte, sermayeleri erimektedir.
KOBİ’ lerin diğer sorunları sırasıyla finansman
yetersizliği, nitelikli işgücü bulma, talep yetersizliği,
yeni teknoloji ihtiyacı, uygun yer ve uzman eleman
ihtiyacı ve vergilerin yüksekliğidir.
Büyük sanayi ile Küçük ve Orta ölçekli sermaye
arasındaki dengelerin kurulması ülkemiz için çok
temel bir sorundur.
Avrupa Birliği’ nin direktifleri kapsamına giren
ihraç ürünlerimizin AB yetkili kuruluşlarının test
ve sertifikası olmadan Avrupa pazarına sunulması
mümkün değildir.
Giderek daha çok direktifin yayınlandığı ve daha
çok ürün grubunun bu kapsama alındığı sistemde,
Türkiye’ nin üzerine düşen sorumluluk teknik uyum
çalışmalarını bir an önce tamamlayarak AB yetkili
kuruluştan alternatif kuruluş ve organizasyonları
oluşturmaktadır.
İhraç ürünlerimizin dünya piyasalarına girişle
olabildiğince az teknik engelle karşılaşmasını
sağlamak için dünya standartlarına uygun
olarak üretilmesi ve bu şekilde üretildiklerinin
belgelenmesi gerekir.
Gerek GATT, gerek gümrük birliği antlaşması,
Türkiye’ de uluslararası nitelikle, test, belgelendirme,
denetleme ve kalibrasyon faaliyetlerini icra edecek
teknik olarak yeterli özerk ve kanunla kurulmuş bir
akreditasyon sisteminin varlığını gerekli kılmaktadır.
Dünyada bilim ve teknoloji alanında olağanüstü
gelişmeler ve etkileşimler yaşanmaktadır Türkiye bu
kaçınılmaz gelişmeleri takip etmelidir.
Türkiye, ancak birinci sanayi devrimi ürünlerini
üretebilmekte, ikinci sanayi devrimi ürünlerinin ise
ancak bir bölümünü üretmektedir. Üçüncü sanayi
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devrimine ise geçebilmiş durumda değildir, üretim
yapısını değiştirmeden Türkiye’ nin dışsatımında bir
atılım yaparak dış ticaret dengesini sağlaması olası
gözükmemektedir. GB’ den sonra pazar güçlerinin
yönlendirilmesiyle Türkiye’ nin üretim yapısını bir
orta sürede dahi değiştirmesi olanaklı değildir.
Türkiye, ancak yönlendirici bir planlama ile bazı
temel değişiklikleri gerçekleştirebilir.
Toplumun kaynaklarını israftan kurtarmanın
temel aracı, yeterli bilgi birikiminin olmasıdır.
Ülkemizde girişimciliğin yaygınlaşması, tutarlı bir
bilgi politikasının varlığı kadar bilgiyi derleyecek,
depolayacak,
isteyenin
hizmetine
sunacak
kurumların oluşturulmasına bağlıdır.
Türkiye, bağımsız olmadan, vatandaşlık bilincini
geliştirmeden, kişiye değer vermeden, devlete en
azından yönlendirici görev vermeden, toplumsal
gelişme harcamalarını artırmadan, kaynaklarını
üretken alanlara kanalize etmeden bir yere varamaz.
Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi
için insana yapılan yatırımın büyük önemi vardır
Ülkemizin gelişmesine imza atan, kalkınmasında
emeği geçen mühendis ve mimarların yaşanan
enflasyonun etkisiyle budanan ekonomik hakları
korunmalıdır.

tartışılacaktır. Birazdan Kongre Yürütme Kurulu
Başkanımız Prof. Dr. Eyüp Sabri Kayalı kapsam
hakkında sizlere bilgi verecek.
Kendilerine yaptığımız daveti kabul ederek
Azerbaycan, Kazakistan. Yugoslavya ve Ermenistan’
dan gelen konuklarımıza ve Bulgaristan, Romanya,
Makedonya, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye’ yi
temsilen Odamızın da kurucu üye olarak yer aldığı
Balkan Metalurjistler Birliğinin 2. toplantısı için
ülkemize ve kongremize gelen konuklarımıza ve
diğer ülkelerden gelen konuklarımıza hoş geldiniz
diyorum.
Sözlerimi tamamlarken Metal Haftası etkinliğinin
düzenlenmesinde bizlere moral desteği veren ve
kongremizin açılısına yoğun programı nedeniyle
katılamayacağını ileten Cumhurbaşkanımız Sayın
Süleyman Demirel’ e, Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreteri Sayın Necdet Seçkinöz’ e, kongremize
büyük emeği geçen başta Kongre Yürütme Kurulu’
na, Danışma Kurulu’ na ve Fuar düzenlemesini
başarıyla gerçekleştiren firma yetkililerine, bildiri
sahiplerine, destekleyen tüm kuruluş ve kişilere,
geçmiş ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine ve Oda
çalışanlarına Odam ve şahsım adına çok teşekkür
eder, hepinize tekrar saygılar sunarım.

Değinmeye çalıştığım tüm konular, Metal Haftası
etkinliğinde ayrıntılı olarak ele alınacak ve
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YURTTAN HAVADİSLER
Şubat 1998 - Şubat 2000

13 Mayıs 1998

“Toplu sözleşme ve grev hakkı” içermediği için “Sendika Yasa Tasarısını” protesto eden
memurlar hakkında, adli tarihin en geniş soruşturması açıldı.

1 Temmuz 1998

IMF ile yeni bir ekonomik program imzalandı.

Temmuz 1998

YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, iki aşamalı olarak (ÖSS ve ÖYS) yapılan üniversiteye giriş
sınavının tek sınava indirileceğini açıkladı.

18 Ağustos 1998

Son zamanlarda adı sıkça duyulan, yer altı dünyasının en tanınmış ismi Alaattin Çakıcı, Türk,
Fransız ve Alman polislerinin işbirliğiyle, kuryesinin takibi sonucunda Fransa’ nın Nice kentinde
yakalandı.

1 Eylül 1998

Rusya’ da patlak veren ekonomik kriz, dünya finans çevrelerinde büyük panik yarattı. Rusya,
moratoryum ilan etti.
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20 Ekim 1998

Suriye, Adana’ da imzalanan antlaşmayla, PKK’ ya 20 yıldır verdiği desteği çekeceğini taahhüt
etti.

5 Kasım 1998

Danıştay, 10 aylık hapis cezası kesinleşen Recep Tayyip Erdoğan’ ı İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’ ndan düşürdü.

12 Kasım 1998

PKK’ nın lideri Abdullah Öcalan, İtalya’ nın Başkenti Roma’ da havaalanında yakalanarak
gözaltına alındı. Gelişmeler Türkiye’ de büyük heyecanla izleniyor.

16 Kasım 1998

Abdullah Öcalan’ ın iadesi konusunda ayak sürüyen İtalya’ ya karşı Türkiye’ de büyük bir öfke
başladı. İtalyan mallarına boykot çağrıları yapılıyor.

18 Nisan 1999

Milletvekili Genel Seçiminde 37 Milyon 429 Bin 120 Seçmenden, 32 Milyon 589 Bin 973’ ü oy
kullandı.

28 Mayıs 1999

Ecevit, DSP, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ve ANAP (Anavatan Partisi) ile üçlü koalisyon
hükümetini kurdu.

13 Temmuz 1999

6 gün önce evinde kendini vurarak intihara kalkışan Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay, taburcu
oldu.

11 Ağustos 1999

20. yüzyılın sonunda güneş tutulması gerçekleşti. Güneş tutulması Karadeniz illerinde net
olarak izlendi.

17 Ağustos 1999

Sakarya merkezli Marmara depreminde, 20 binden fazla kişi 7.4 şiddetindeki depremle
hayatlarını kaybettiler. Hasarlı konut ve işyeri sayısı 245 bini aştı.

11 Kasım 1999

Merkez üstü Bolu’ nun Düzce ilçesinde 7.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık
Kriz Yönetim Merkezi’ nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948 oldu.

25 Şubat 2000

Adapazarı’ ndaki çadırlarda sağlıksız yaşam koşulları 166 kişinin ölümüne neden oldu.
Adapazarı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü çadırkent ve prefabrike konut yaşamının insan
hayatını olumsuz etkilediğini ve deprem tarihinden yılbaşına kadar 605 ölüm vakasının
meydana geldiğini, bunların 166’ sının olumsuz yaşam koşullarından kaynaklandığını bildirdi.

26 Şubat 2000

Kartal Cezaevi’ nde yatan işadamı Erol Evcil, Nesim Malki’ yi öldürtmek ve çete
kurmak suçlarından idamla yargılanması kararı alındı.
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21. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
28 ŞUBAT 1998 – 26 ŞUBAT 2000
28.02.1998 – 27.07.1998
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

A. Levend Otsukarcı

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Utkan Güneş

Yazman Üye

Önder Uysal

Sayman Üye

C. Hakan Gür

Üye

Fatma Ağdaş

Üye

Aşkın Arıcan

Üye

21.

DÖNEM

28.07.1998 - 29.12.1998
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

A. Levend Otsukarcı Yönetim Kurulu II. Başkanı
Fatma Ağdaş

Yazman Üye

Önder Uysal

Sayman Üye

Utkan Güneş

Üye

C. Hakan Gür

Üye

Aşkın Arıcan

Üye

29.12.1998 - 25.02.1999
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

A. Levend Otsukarcı Yönetim Kurulu II. Başkanı
Fatma Ağdaş

Yazman Üye

Utkan Güneş

Sayman Üye

Önder Uysal

Üye

C. Hakan Gür

Üye

Aşkın Arıcan

Üye
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25.02.1999 - 29.04.1999
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

A. Levend Otsukarcı Yönetim Kurulu II. Başkanı
Fatma Ağdaş

Yazman Üye

Önder Uysal

Sayman Üye

C. Hakan Gür

Üye

Müzeyyen Ata

Üye

Hüseyin Savaş

Üye

29.04.1999 – 14.07.1999
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

A. Levend Otsukarcı Yönetim Kurulu II. Başkanı
Fatma Ağdaş

Yazman Üye

Hüseyin Savaş

Sayman Üye

C. Hakan Gür

Üye

Müzeyyen Ata

Üye

M. Kemal Sürücü

Üye

14.07.1999 - 05.08.1999
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

A. Levend Otsukarcı Yönetim Kurulu II. Başkanı

50. Yıl Andacı

M. Kemal Sürücü

Yazman Üye

Hüseyin Savaş

Sayman Üye

Fatma Ağdaş

Üye

C. Hakan Gür

Üye

Müzeyyen Ata

Üye
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05.08.1999 - 26.02.2000
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

A. Levend Otsukarcı Yönetim Kurulu II. Başkanı
M. Kemal Sürücü

Yazman Üye

Hüseyin Savaş

Sayman Üye

Fatma Ağdaş

Üye

C. Hakan Gür

Üye

DENETLEME KURULU
H. Meral Özuslu
Şefik Doğan
Yıldırım Avcı
Seza Öker
Ümit Acar (24.11.1999 tarihinden itibaren Timur Olcay)

ONUR KURULU
Mustafa Doruk
Eyüp Sabri Kayalı
Süleyman S. Altun
Melih Töreli
M. Önder Yücel

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Cemalettin Küçük
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Olağan Genel Kurul 28-29 Şubat 1998 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Atatürk Kültür
Merkezi (Hipodrom) salonunda gerçekleştirilen ilk gün gündemin seçimlere kadar olan
bölümü gerçekleştirilmiştir.
20. Dönem Divan Başkanlığını Necla Yıkılmaz,
Divan Başkan Yardımcılığını Kemal Sürücü, Yazman
üyelikleri ise Müzeyyen Ata ve Sedat Öztürk
yapmıştır. 20. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Ziya Kayır’ ın açış konuşmasının ardından,
Prof. Dr. Mustafa Doruk görüşlerini aktarmışlardır.
21. Dönem çalışmaları, Çalışma Raporunda yer
aldığı şekliyle özetlenerek aşağıda verilmiştir.

bilimsel çerçevede tartışıldığı bu etkinliğimiz,
YTÜ, TÜDÖKSAD ve Balkan Metalurjistler Birliği’
nin katkılarıyla düzenlenmiştir. Sempozyumda
12’ si yurtdışından olmak üzere toplam 24 bildiri
sunulmuş olup, Ferrodöküm ve Döktaş’ a bir teknik
gezi düzenlenmiştir. Sempozyum kapsamında,
sektör firmalarının ürünlerini sergilediği bir de
podest alanı düzenlenmiştir.

21. Dönem Çalışma Raporu’ nun ilk bölümünde,
İstanbul Şube’ nin faaliyetleri yer almıştır. İstanbul
Şube’ de bu dönemde 2 adet sempozyum
gerçekleştirildiği görülmektedir:

1. ISIL İŞLEM SEMPOZYUMU
6-8 Ekim 1998 tarihleri arasında gerçekleştirilen
sempozyumda 22 bildiri sunulmuş ve sektör
sorunlarının tartışıldığı bir de panel düzenlenmiştir.
Sempozyumun bilimsel niteliği akademik ve
endüstri çevrelerinden tüm katılımcıları tatmin
etmiş ve yoğun tartışmaların cereyan ettiği hareketli
oturumlar birbirini izlemiştir. Oturumları ortalama
75 delege izlemiştir, sempozyuma yaklaşık 100
delege kayıt yaptırarak katılmış ancak kayıtsız
sirkülasyonla birlikte toplam katılım 200-230
civarında gerçekleşmiştir. Sempozyumda ikinci gün
bir teknik gezinin ardından misafirlerimize akşam
yemeği verilmiştir. Düzenlenen sergi alanında 11
stand kurulmuştur.

DÖKÜM VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
25-27 Kasım 1998 tarihlerinde Yıldız Teknik
Üniversitesi Oditoryumu’ nda Balkan Metalurjistler
Birliği’ nin ortak faaliyeti olarak gerçekleştirilmiştir.
Döküm sektörünün son yıllarda aldığı yola paralel
olarak çevre sorunları karşısında alınacak önlemlerin
50. Yıl Andacı

Bu sempozyumların yanı sıra çeşitli işyeri ziyaretleri
yapılmış ve işyeri temsilcileri seçilmiştir. Ayrıca;
15 Mayıs 1998 tarihinde Şubemiz tarafından İstanbul
Üniversitesi’ nden 70 öğrenci ile birlikte Asil Çelik
Orhangazi tesislerine bir teknik gezi düzenlenmiştir.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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İTÜ, İ.Ü. ve YTÜ’ nin fakülte düzeyindeki mezuniyet
törenlerine Temmuz ayı içerisinde Yönetim Kurulu
düzeyinde katılınmış ve dereceye giren yeni
meslektaşlarımıza çeşitli armağanlar verilmiştir.
İ.Ü. ve YTÜ’ nin 29 Eylül 1998 ve 1 Ekim 1998
tarihlerindeki üniversite düzeyindeki mezuniyet
törenlerine Yönetim Kurulu düzeyinde katılınmış
ve dereceye giren yeni meslektaşlarımıza birer şilt
verilmiştir.
Yaz ayları boyunca 20 kadar öğrenciye staj yeri
temin edilmiş, yurt dışı staj kontenjanı için yapılan
girişimler sonuçsuz kalmıştır.
Dönem boyunca çok sayıda meslektaşımız oda
kanalı ile iş bulmuşlardır, çalışmaları sürdürülen
insan kaynakları organizasyonu, firmalarla temasa
geçme aşamasına gelmiştir.
Odamıza
büyük
katkıları
olan
merhum
meslektaşımız Mehmet Ali Er 26 Nisan 1998
tarihinde Selçuk Harput’ un sazı eşliğinde Oda
mekanında anılmıştır.
İstanbul Şubemiz Kasım 1999 tarihinde Kadıköy’
deki yeni mekanına taşınmıştır. Taksim’ deki eski
mekan kütüphane ve lokal olarak kullanılmaya
başlanmıştır.

ÖRGÜTLENME
Bu çalışma döneminde, Odamız örgütlülüğünün
temel birimleri ve bulunduğu yerde Odamızın
yetkilisi olan işyeri temsilciliklerine ayrı bir önem
verilmiş ve mümkün olduğunca karşılıklı diyalog
ve destek ortamı yaratılmasına çalışılmıştır. 21.
Çalışma Döneminde, Oda Merkezinin ve İstanbul
Şubemizin yoğun çalışmaları sonucunda işyeri
temsilciliklerimiz ile üyelerimizle iletişimin artırılması
hedeflenmiştir.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

METALURJİ DERGİSİ
METALURJİ dergisi, sektörümüzü ilgilendiren
konularda bilimsel ve teknik makaleleri, çeşitli
araştırma sonuçlarını ve gelişmeleri Oda
üyelerine ve ilgilenen diğer kesimlere ulaştırmayı
amaçlamıştır. Sektörümüzdeki belirli alanları
ele alan özel sayılar ile o alandaki son durum,
dünyadaki gelişmeler, ülkemizdeki sorunlar ve
çözüm önerileri aktarılmaya çalışılmıştır. Bunların
yanı sıra, sosyal içerikli yazılara da yer verilmiştir.
Bu dönemde geçmiş dönemlerle kıyaslandığında
üniversite dışından gelen makalelerde artış
görülmüştür.
BÜLTEN, Nisan 1998’ den itibaren derginin içinde
yayınlanmaya başlanmıştır. Yayın Kurulu’ nun ayrı
doküman olarak saklanma güçlüğü nedeniyle
önerdiği ve Yönetim Kurulu’ nun desteklediği bir
kararla bu tarihten itibaren Bültende yer alacak
yazılara Metalurji dergisinin ilk sayfalarında yer
verilmiştir.
Odanın üyeleri ile arasındaki temel iletişim aracı
olarak düşünülen BÜLTEN’ de, Oda faaliyetlerine,
belirli konularda Oda görüşlerine, kongresempozyum yayın duyurularına yer verilmektedir.

AJANDA
1999 ajandası Oda merkezi tarafından, 2000
ajandası ise İstanbul Şube tarafından hazırlanarak
bastırılmıştır. Üyelerimize ve ilgili kişi ve kuruluşlara
gönderilen, çeşitli teknik bilgilerin yer aldığı
ajandalar beğeni toplamıştır.

PAYDOSSUZ BİR YAŞAM
Odamızın 8 numaralı üyesi olan Selahaddin
ŞANBAŞOĞLU anısına basılan kitap, dostlarının
aktarımları ve arşiv verilerinden oluşmuştur.
Anı kitabı, ilk metalurji mühendisinin ülkemize
katkılarından dolayı bir vefa borcunun ötesinde,
geçmişte çok büyük inanç ve dirençlerle yapılanları
günümüze ve geleceğe taşımayı hedeflenmiştir.
50. Yıl Andacı
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ÜYE AİDATLARININ YASAL YOLLARDAN
TAHSİLİ
21. Genel Kurulu’ nda alınan karar gereğince
aidatlarını ödemeyen üyelerimiz için yasal
yollardan aidat tahsilatına başlanmıştır. Yapılan
hazırlık çalışmalarında borç miktarları İstanbul
Şubemizle karşılaştırılarak güncelleştirilmiş ve
üyelerimize Metalurji dergisi ekinde gönderilerek
duyurulmuştur. Bu duyurudan sonra üye adreslerine
avukat aracılığıyla taahhütlü olarak postalanan
mektuplarla borç duyuruları tekrarlanmıştır.
Tüm bu girişimler sonucunda aidat borçlarını
ödemeyen üyelerimiz hakkında yasal yollara
başvurulmuştur. Aidat borcu en yüksek olandan
başlanmak üzere yasal yollardan aidat tahsilatı
devam etmektedir.

İNTERNET BAĞLANTISI

SEMİNERLER
“Çevre Yönetimi ve Metalurji Sektörüne
Uygulanması” semineri 15-17 Haziran 1998
tarihinde ODTÜ, Kongre ve Kültür Merkezi,
Ankara’ da TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası,
ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene
Merkezi ve BAM- Berlin tarafından düzenlemiştir.
“Akreditasyon, Sertifikalandırma ve AB Direktifleri”
semineri 17-19 Haziran 1998 tarihinde ODTÜ,
Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara’ da MMOB
Metalurji Mühendisleri Odası, ODTÜ Kaynak
Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi ve
BAM-Berlin tarafından düzenlenmiştir.

50. Yıl Andacı

Odamızın web sitesi kurulmuştur. Odamızın
web sayfalarına www.metalurji.org.tr internet
adresinden ulaşılmaktadır. Web sayfalarımızda,
Odamız ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
Ocak 2000’ den itibaren dergimiz de bu
sayfada üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.
E-posta aracılığı ile üyelerimize iletişim kanalları
çeşitlendirilmiş ve bilgi akışı hızlanmıştır. (E-posta
adresimiz, oda@metalurji.org.tr ve metaloda@
turnet.net.tr’ dir.

ULUSLARARASI METALURJİ MALZEME
KONGRESİ ve FUARI
Çalışmalar, Haziran 1997’ de gerçekleştirilen 9.
etkinlikten hemen sonra başlatılmıştır. Yaklaşık
45 ülkeden temin edilen adreslerden oluşan ve
ülke bazında sınıflamanın yapıldığı bir veri tabanı
oluşturulmuştur. Kongre ve fuar tarihi olarak
1999 yılında yurtdışında metalurji-malzeme
alanında GIFA, EUROMAT gibi birçok önemli
etkinliğin düzenleneceği dikkate alınarak ve
Odamızın kuruluşunun 30. yıldönümü olması
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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nedeni ile kongremizin 2000 yılında düzenlenmesi
benimsenmiştir.
Fuarın kongreye yeterli desteği sağlaması
düşüncesiyle geçmiş tecrübeler ışığında, yeni
bir fuar düzenleme şartnamesi hazırlanmıştır.
Bu şartname Mayıs 1998’ de çeşitli firmalara
gönderilerek ihaleye çıkılmıştır. Klas Fuarcılık ve
Metalurji Mühendisleri Odası arasında 25 Haziran
1998 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Daha
sonra Klas Fuarcılık ve CNR Uluslararası Fuarcılık
arasında fuarın organizasyonu ile ilgili bir sözleşme
yapılmış ve Metalurji Mühendisleri Odası 7 Ocak
1999 tarihinde CNR-Uluslararası Fuarcılık Firmasına
fuarın organizasyonu ile ilgili bir yetki belgesi
verilmiştir.

Rusya,Türkiye). Etkinliğe katılanların toplam sayısı
400’ ü aşmıştır. Düzenlenen sergide, 52 firmayı
temsil eden 15 stand yer almıştır. EFNDT başkanı
Prof. Dr. Dierk Schnitger, açılış oturumunda bir
konuşma yapmıştır. Ayrıca, Anatoly Gunvich Rusya’
da tahribatsız muayenenin durumu hakkında
bilgi vermiştir. Düzenlenen panelde, ülkemizde
tahribatsız muayene eğitimi ve sertifikalandırma
konusu ele alınmıştır.

Kongre afişi basılmış, dağıtımına başlanmıştır.
Kongre ile ilgili İngilizce web sayfası hazırlanmıştır.
25 ülkeden 300 yakın bildirinin sunulacağı bu
etkinlik büyüme eğilimini sürdürmektedir.
Fuar tanıtımı için firmalarla yapılan görüşmelere,
Odamızı temsilen Sn. Hikmet Bilge katılmaktadır.

1. ULUSLARARASI TAHRİBATSIZ
MUAYENE SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
1. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu
ve Sergisi, 29 Eylül- 1 Ekim 1999 tarihleri
arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ nde
Tahribatsız Muayene Komisyonumuz tarafından
düzenlenmiştir.
10 oturumda toplam 44 bildiri (26 yurt içi, 18 yurt
dışı) sunulan sempozyumun koordinatörlüğü Dr.
C.Hakan Gür tarafından yapılmıştır. Oturumlarda
İngilizce-Türkçe-Rusça simültane çeviri yapılmıştır.
Bu etkinlikte bildiri sahibi, delege, firma temsilcisi ve
ziyaretçiler olarak toplam 16 ülke temsil edilmiştir
(Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan,
Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Güney
Afrika, Hollanda, İngiltere, İran, İsrail, İsveç, Kanada,
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Yapılan değerlendirme toplantısında katılanların
tamamına yakını, ilk olarak yapılmasına karşın
organizasyonun çok iyi ve bildirilerin düzeyli ve
etkinliğin yerinin uygun olduğunu, yeni teknolojilerin
takip edilebildiğini, bu sektördekilerin ilk defa ve bu
ölçüde bir araya geldiklerini, sergi ziyaretçilerinin
kaliteli ve bilgi seviyelerinin beklenenin üzerinde
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, bundan sonraki
adımlarda ve stratejik gelişmede TMK’ na önemli
görevler düştüğü belirtilmiştir. TMK çalışmalarına
50. Yıl Andacı
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aktif olarak katılan kişi sayısının artması gerektiği
ve firmaların elemanlarını bu konuda teşvik etmesi
gereği vurgulanmıştır. Firmaların TM Vakfı fikrine
yakın ilgi gösterdikleri gözlenmiştir. Bu sempozyum
ve sergi, TMK’ nun ve Odamızın prestijini hem yurt
içi hem de yurt dışında en üst seviyeye çıkarmıştır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Mayıs 1998’ de Kopenhag (Danimarka)’ da
düzenlenen 7. Avrupa Tahribatsız Muayene
Kongresi’ ne Odamızı temsilen Tahribatsız
Muayene Komisyonu Başkanı Dr. C.Hakan Gür
katılmıştır.

çelik alanında en önemli fuarlarından olan GEFAMETEC99’ da Odamız temsil edilmiştir.
Balkan Metalurjistler Birliği tarafından, 22-24
Haziran 1999 tarihinde Varna’ da düzenlenen
“Metalurji’ de Enerjinin Etkin Kullanımı”
konferansına Oda Yönetim Kurulu Başkanımız
Y. Ziya KAYIR ve YK Üyesi Müzeyyen ATA da
katılmıştır.
Kasım 1999’ da iki gün süren BUM Çalışma
Toplantısına Odamızın Yönetim Kurulu 2. Başkanı
A. Levend Otsukarcı katılmıştır.

TAHRİBATSIZ MUAYENE KOMİSYONU
Haziran 1998’ de Sofya yakınlarındaki Banke
kasabasında düzenlenen ve iki gün süren “Çeliğin
Kontinü Dökümü” isimli sempozyuma Odamız
Yönetim Kurulu 2. Başkanı Sayın A. Levend
Otsukarcı katılmıştır. Bulgaristan’ daki Stomana
Demir Çelik Tesisleri tüm sempozyum katılımcıları
ile birlikte ziyaret edilmiştir.
Balkan Metalurjistler Birliği’ nin (BUM) kurucu
üyesi olan Odamız, Balkanlarda metalurji
sektörünün gelişmesi, işbirliği ve karşılıklı bilgi ve
tecrübe değişimini sağlamaya çalışmaktadır. Bu
çerçevede, 23-27 Kasım 1998 tarihlerinde İstanbul
Şubemiz, YTÜ ve TÜDOKSAD’ ın işbirliği ile Balkan
Metalurjistler Birliği adına 1. Uluslararası Döküm ve
Çevre Sempozyumu düzenlenmiştir.
BUM’ un 2. Olağan Genel Kurul çalışmalarına
Odamızı temsilen İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Etem Kırca katılmıştır (25-28 Ekim
1998,Ohrid-Makedonya).

Bu dönemde
sürdürmüştür.

oluşturulan

TMK

çalışmalarını

Komisyona Üyelik
Bu dönemde, komisyon yeni üyelerin katılımına
açılmış ve bu amaçla ilgili bütün kişiler üye olmaya
davet edilmiştir. Tahribatsız Muayene alanında
çalışanların bir topluluğa ait olma duygusu ve ortak
bir disiplin içerisinde olma verilmeye çalışılmıştır.
Eylül 1999 itibarı ile kişisel üye sayımız 139’ a
ulaşmıştır. Kuruluş olarak üye olanlar 20’ yi aşmıştır.
Eğitim Faaliyetleri
1987’ den beri kurslara katılanların sayısı 1999
sonu itibari ile 1668’ e ulaşmıştır, 1. seviyede 96;
2.seviyede 27 ve 3. seviyede 1 olmak üzere toplam
123 kurs düzenlenmiştir.

Eğitim Veren Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

BUM etkinlikleri çerçevesinde 15- 16 Haziran
1998 tarihlerinde düzenlenen “Sürekli Döküm”
konferansına Yönetim Kurulu 2. Başkanı A. Levend
Otsukarcı katılmış ve BUM yöneticileri ile çeşitli
görüşmeler yapmıştır.

TMK misyonunun bütün ülkeyi kapsaması ve
her kuruluşa eşit mesafede olması çerçevesinde
davranışlar geliştirilmeye çalışılmıştır. TÜBİTAKMAM ve TSE Kalite Kampusu ziyaret edilmiş ve
yetkililerle görüşülmüştür.

Haziran 1999’ da, dünyanın döküm ve demir-

Uluslararası İlişkiler ve Yurt Dışı Tanıtım
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TMK’ nun başlangıçta Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti ile başlattığı uluslararası ilişkileri geliştirilmiş,
ülkemiz uluslararası platformlarda temsil edilmiş ve TMK faaliyetlerinin çeşitli uluslararası dergilerde yer
alması sağlanmıştır. İngiliz Tahribatsız Muayene Enstitüsü ile geliştirilen ilişkilere bağlı olarak, bu kuruluşun
tüm Avrupa için ortak tahribatsız muayene yayını olan INSIGHT dergisi Eylül 98’ de “Türkiye’ de Tahribatsız
Muayene” özel sayısı olarak çıkarılmıştır. Kanada, Amerikan ve Alman Tahribatsız Muayene Cemiyetlerinin,
Uluslararası Tahribatsız Muayene Komitesi’ nin (ICNDT) yayınlarında faaliyetlerimizle ilgili bilgiler yer almıştır.
Mayıs 1998’ de Kopenhag’ daki 7. Avrupa Tahribatsız Muayene Konferansına katılınmış; çeşitli ülkelerin
tahribatsız muayene cemiyetlerinin yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır.
Karar defterinden bu dönemde 60 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı ve bu toplantılarda 206 kararın
alındığı görülmektedir.

‘‘

Balkan Metalurjistler Birliği’ nin (BUM) kurucu üyesi olan
Odamız, Balkanlarda metalurji sektörünün gelişmesi,
işbirliği ve karşılıklı bilgi ve tecrübe değişimini sağlamaya
çalışmaktadır. Bu çerçevede, 23-27 Kasım 1998 tarihlerinde
İstanbul Şubemiz, YTÜ ve TÜDOKSAD’ ın işbirliği ile Balkan
Metalurjistler Birliği adına 1. Uluslararası Döküm ve Çevre
Sempozyumu düzenlenmiştir.

’’

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

50. Yıl Andacı

232 21. DÖNEM

YURTTAN HAVADİSLER
Şubat 2000 - Şubat 2002

28 Şubat 2000

ABD’ de Arkansas Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Merkezi’ nde Prof. Dr. Gazi Yaşargil
adına bir kürsü açıldı. Beyin cerrahisine mikroskobu sokan Prof. Yaşargil’ i ilk kutlayanlardan
biri de Başkan Clinton oldu. Yaşargil, Kasım ayında Amerikan “Neurosurgery” dergisinde tıp
dalında yüzyılın adamı seçilmişti.

2 Mart 2000

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi
konusunda oluşturulan Alt Komisyon’ un İstanbul’ da gerçekleştirdiği incelemeler sırasında,
bir karakolda ‘askı’ adı verilen kötü muamele aletini bulduğunu bildirdi. Pişkinsüt, İçişleri
ve Adalet Bakanlıkları’ ndan gereğinin yapılmasını isteyeceklerini ve sonuç alıncaya kadar
çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

8 Mart 2000

FP Kayseri Milletvekili ve Genel idare Kurulu üyesi Abdullah Gül, 14 Mayıs’ ta yapılacak FP
Büyük Kongresi’ nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
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20 Mart 2000

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Marmara Bölgesi’ nde meydana gelen deprem felaketinde
müteahhidi olduğu bazı binaların yıkılması üzerine hakkında dava açılan Veli Göçer’ i, 197
günlük tutukluluktan sonra serbest bıraktı.

16 Nisan 2000

DSP Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman, cumhurbaşkanlığı için ilk aday oldu.

31 Mayıs 2000

Ahmet Necdet Sezer’ in cumhurbaşkanı olmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’ na
Mustafa Bumin seçildi.

1 Haziran 2000

İşsizlik Sigortası yürürlüğe girdi. İşsizlik Sigortasının çalışma hayatına girmesiyle, Zorunlu
Tasarruf uygulaması da sona erdi.

6 Eylül 2000

Kuşadası’ na gemiyle gelen ABD’ li 850 eşcinselin kenti ve Efes’ i gezmesine izin verilmedi.
Karar tepkiyle karşılandı. Turistler, ertesi gün gittikleri İstanbul’ da, kırmızı halı ve lokumla
karşılandılar.

16 Eylül 2000

İstanbul metrosunun Taksim-Levent hattı hizmete açıldı.

20 Ekim 2000

Gazeteci Uğur Mumcu ve Prof. Kışlalının suikastlerinin firari sanığı Oğuz Demir, İran’ a kaçtı.

30 Ekim 2000

Birecik barajı suları altında kalan Zeugma antik kentinde kazı çalışmaları sona erdi.

20 Kasım 2000

Bergama köylülerin, 13 Kasım tarihinde Ovacık köyünden, siyanürle altın aranmasını protesto
için başlattıkları ve “Kuvayı Milliye” adını verdikleri, 300 kilometrelik Bergama-Çanakkale
yürüyüşleri sona erdi.

18 Aralık 2000

1 Ocak 2001 tarihinden geçerli olacak yeni asgari ücret brüt 139 milyon 950 bin, net 102
milyon 369 bin 600 lira olarak belirlendi.

21 Aralık 2000

23 Nisan 1999’ a kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıvermeye, dava ve cezaların
ertelenmesine olanak sağlayan yasa, TBMM Genel Kurulu’ nda aynen kabul edildi. Yasa aynı
gün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylandı.

25 Ocak 2001

“Hopdediks” lakaplı Bergamalı çevreci köylü Bayram Kuzu, geçirdiği beyin kanaması
sonucunda hayata veda etti.

15 Şubat 2001

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci kez görülen “Bahçelievler Davası”nda ilk yargılama
sonucunda verdiği kararda direnerek, sanıklar Bünyamin Adanalı ve Ünal Osman Ağaoğlu’
nu “1978’ de 7 TİP’ li öğrenciyi Bahçelievler’ de öldürdükleri” gerekçesiyle 7’ şer kez idam
cezasına çarptırdı

21 Şubat 2001

Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’ le aralarında siyaset ve devlet
anlayışı bakımından ciddi ayrılıklar, farklılıklar bulunduğunu bildirdi. Ecevit, DSP Grubu’ nda
yaptığı konuşmada, Sezer’ in Anayasa kitabını üzerlerine attığını da söyledi.

26 Kasım 2001

24 Ekim 1997’ de 49 kişinin yanarak öldüğü kazanın ardından Mercedes Türk A.Ş.
hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme 2000 civarında Mercedes 403 otobüsün,
üretim hatası nedeniyle toplatılmasına karar verdi. Böylece Asliye Hukuk Mahkemesi
bir ilke imza atmış oldu.
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22.
DÖNEM

22. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
26 ŞUBAT 2000 – 16 ŞUBAT 2002
26.02.2000 - 03.11.2000
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

Etem Kırca

Yönetim Kurulu II. Başkanı

M. Kemal Sürücü

Yazman Üye

M. Erhan İşkol

Sayman Üye

Hüseyin Savaş

Üye

C. Hakan Gür

Üye

Y. İlhan Öğüş

Üye

03.11.2000 - 30.03.2001
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

Etem Kırca

Yönetim Kurulu II. Başkanı

M. Kemal Sürücü

Yazman Üye

M. Erhan İşkol

Sayman Üye

Hüseyin Savaş

Üye

Y. İlhan Öğüş

Üye

Cemalettin Küçük

Üye

30.03.2001 - 15.05.2001
YÖNETİM KURULU

50. Yıl Andacı

Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

Etem Kırca

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Y. İlhan Öğüş

Yazman Üye

M. Erhan İşkol

Sayman Üye

Hüseyin Savaş

Üye

Cemalettin Küçük

Üye

Bahadır Tekin

Üye
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15.05.2001 - 16.02.2002
YÖNETİM KURULU
Yusuf Ziya Kayır

Yönetim Kurulu Başkanı

Etem Kırca

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Y. İlhan Öğüş

Yazman Üye

M. Erhan İşkol

Sayman Üye

Hüseyin Savaş

Üye

Cemalettin Küçük

Üye

İ. Özgür Akçam

Üye

DENETLEME KURULU
Zehra Güner Akad
H. Meral Özuslu
Talat Çamlıdere
A. Levend Otsukarcı
İbrahim Helvacıoğlu

ONUR KURULU
Mustafa Doruk
Eyüp Sabri Kayalı
Mahmut Kiper
Melih Töreli
M. Önder Yücel

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Cemalettin Küçük
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21. Olağan Genel Kurul 26-27 Şubat 2000 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çankaya
Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi salonunda gerçekleştirilen ilk gün gündemin seçimlere
kadar olan bölümü gerçekleştirilmiştir.
21. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığını M. Önder Yücel, Divan Başkan Yardımcılığını İlhan Öğüş, Yazman
üyelikleri ise Celal Hançerlioğlu ve İrfan Kaptı yapmıştır. 21. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya
Kayır’ ın açış konuşmasının ardından, TMMOB Başkanı Yavuz Önen’ in mesajı okunmuştur.
Genel Kurul sonuç bildirgesi şöyledir.

21.GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
Türkiye ekonomisi ve Türkiye siyasi yaşamı; toplumsal yaşamımızı belirleyen iki sürecin de yıllardır bir kriz
içinde olduğu, farklı yerlerden ve Bakanlar tarafından bile ifade edile gelmektedir.
Bu kriz ortamı hem siyasete hem iktisada yapılan müdahaleler sonucu çözülemedi. Öyle ki IMF ekonomimize
el attı. Stand-by anlaşması ile Türkiye ekonomisini (kamu emekçisi ücret artışlarından, hangi KİT’ in
özelleştirileceğine; asgari ücret tespit komisyonu ile doğrudan görüşerek müdahaleden, kamuoyuna yapılan
“tüketmeyin’ çağrılarına kadar) topyekün denetimi altına aldı.
Bunun anlamı Türkiye Ekonomisi’ nin ancak bir manda yönetiminde gerçekleşecek koşullarda yürütülmeye
çalışıldığıdır. Bunun anlamı Metalurji Mühendisleri’ nin bir parçası olduğu ücretli çalışanların şiddetle
yoksullaştırılması, işsizliğin bir yaşam biçimi haline gelmesidir.
Bunun anlamı, çocuklarımızın eğitim haklarının ellerinden alınmasıdır.
Bunun anlamı; sağlık hizmetinden küçük bir azınlığın yararlanmasıdır.
Bunun anlamı; sosyal güvenliğin tasfiyesidir.
Bunun anlamı Türkiye kaynaklarının; Türkiye ekonomisinin düze çıkacağı, enflasyonun düşeceği vaadiyle
TAHKİM’ e imza atanlar tarafından tek kelimeyle TALAN’ a açılmasıdır. Talan edilen biz mühendislerin bir
parçası olduğu Türkiyeli emekçilerin birikimleridir, talan edilen; asıl sahibi bizlerin olduğu bu memlekettir.
Talan edilen yeraltı yerüstü kaynaklarımız ve alın terimizdir.
Bergama’ dan Fırtına Vadisi’ ne; Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinden, atom santrallerine kadar
İsdemir ve Asil Çelik’ den, Karadeniz Bakır İşletmelerine, Seydişehir’ den Tümosan’ a kadar. Talan edilen
SSK’ dır.
Talan edilen kamu değerleridir.
Romen işçilerden sonra, Hintli mühendislerin aktığı; Türkiye ekonomisini canlandıracağı iddia edilen yabancı
sermaye yatırımlarının da bir istihdam yaratamayacağı, artık açığa çıkmıştır. Açığa çıkan; olsa olsa, milliyetçilik
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olacaktır. Açığa çıkan; bu koşullara dayanmamız için gericiliğin, yobazlığın pompalanması olacaktır.
Bu koşularda Odamız;
1. Gericiliğe karşı, aydınlanma düşüncesini sahiplenir,
2. Emperyalizme karşı, bağımsız Türkiye’ den yanadır.
3. Milliyetçiliğe karşı, ulusların dayanışmasını savunur,
4. Özelleştirmeler adı altındaki kamu mallarının talanına karşı kamucu kimliği benimser.

21. Dönem çalışmaları Çalışma Raporunda yer aldığı şekliyle özetlenerek aşağıda
verilmiştir:
ÖRGÜTLENME VE ÜYE İLİŞKİLERİ
22. Olağan Genel Kurulda oy kullanabilecek üye sayımız 2899’ a ulaşmıştır. Üye ilişkileri 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
olmuşlar ve bizleri yalnız bırakmamışlardır.
TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
İstanbul Temsilciliği’ miz 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
İstanbul Şubemize kayıtlıdır. 1250 üyemizin 810’ u İstanbul il sınırları içerisindedir. Diğer üyelerimiz Marmara
Bölgesinin diğer illerinde bulunmaktadır. Şubemizin sorumluluk alanı içinde olan iller, ülkemizin her açıdan
en gelişmiş illeri arasında önde gelmektedir. İstanbul Şubemizin metalist@tr.net metalist@metalurji.org.tr
adında iki e-posta yazışma adresi mevcuttur.
İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU
12-13 Şubat 2000 tarihleri arasında yapılan 4. Olağan Genel Kurulda seçilen Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki
gibidir:

YÖNETİM KURULU
Şefik Doğan

Yönetim Kurulu Başkanı

Feyzi Demir

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Serdar Ali Erol

Yazman Üye

Sabahattin Özen

Sayman Üye

Gürkan Solmaz

Üye

İrfan Akyol

Üye

Tunçay Şulan

Üye
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25.07.2001 tarihinde Şube Yönetim Kurulu
üyemiz İrfan Akyol askerlik görevi nedeniyle istifa
etmiş olup, 1. yedek üye olarak Timur Olcay Şube
Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlamıştır.
ÜYE VE ÖĞRENCİ ÜYE İLİŞKİLERİ
Bu dönemde örgüt yapısının sağlam temeller
üzerinde genişletilmesi ve üye potansiyelinin aktif
hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
22 Eylül 2000 tarihinde Bozüyük- Bilecik’ 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 Yönetim Kurulu
Başkanı Y. Ziya Kayır panelist olarak katılmıştır.
20 Ekim 2001 tarihinde Samsun’ da üye toplantısı
düzenlenerek üyelerimizin Oda çalışmalarına aktif
katılabilmesinin yöntemleri üzerinde görüşmeler
yapılmıştır.
2001 tarihinde Kütahya İlindeki Eti Gümüş, Kümaş
ve Eti Bor Tesisleri ziyaret edilerek hem teknik bir
gezi yapılmış hem de bu kurumlardaki üyelerimiz
ile görüşülmüştür.
19 Ocak 2002 tarihinde İzmir’ de bir üye
toplantısı düzenlenmiştir. İzmir Bölgesi’ ndeki
meslektaşlarımızın daha aktif olarak Oda
çalışmalarına katılmaları ile ilgili görüşmeler
yapılmıştır. İzmir Bölge Temsilciliği’ nin yeniden
yapılanması çalışmaları başlatılmıştır.
Merkez ve İstanbul Şubesi olarak işsiz üyelerimize
ve eleman arayan firmalara yönelik çalışmalarına,
üye ve firma taleplerine uygun olarak bir araya
getirmek şeklinde devam etmektedir. İş arayan
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meslektaşlarımızın özgeçmişleri ilerdeki taleplerde
değerlendirilmek üzere arşivlenmektedir.
İstanbul Şubemiz tarafından Kardemir A.Ş. Genel
Müdürlüğü ile kurulan iletişimle, TMMOB Yasasına
dayanarak özel sektör firmalarında çalışan
mühendislerin Odaya üye olma zorunluluğu
belirtilmiş ve etkili olmuştur.
İstanbul Şubemiz, üniversitelerle sürekli irtibat
içinde bulunmuş olup 02.03.2000 tarihinde İ.Ü.,
K.Ü., S.Ü., İTÜ. ve YT.Ü. Bölüm Başkanlıklarına
birer yazı gönderilmiş ve ortak toplantılar
önermiştir. Bu kapsamda gelen yanıtlar dikkate
alınarak İ.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.
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 İ.Ü. ile beraber bir Teknik
Gezi yapılmıştır. Ayrıca Staj yeri bulma çalışmaları
tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde devam
etmektedir.
Merkez ve İstanbul Şubemiz bünyesinde
oluşturduğumuz kütüphanelerimiz üyelerimizin ve
öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
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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 birçok girişimde bulunulmuştur.
WEB SİTEMİZ
Odamız www.metalurji.org.tr web sayfamız
yenilenen 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
Kongresi’ nin 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
METALURJİ DERGİSİ
Metalurji dergisi 2000-2001 döneminde sadece
4 sayı çıkabilmiştir. Ülkemizin ve Odamızın içinde
bulunduğu maddi kriz nedeniyle yayınlanamamıştır.
Sayı 124
Sayı 125
Sayı 126
Sayı 127

2000
2000
2001
2001

Genel sayı
Genel sayı
Genel sayı
Genel sayı
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Dergimiz bilimsel makalelerin yanında, ürün,
teknolojik gelişimler, firma tanıtımları, yorum,
sektörden haberler, etkinlik duyuruları gibi daha
geniş bir yelpaze ile yayınlanmıştır.
AJANDA
Merkez Yönetim Kurulumuz’ un önerisi ile 2001
yılı Oda Ajandamız İstanbul Şube tarafından
hazırlanarak üyelerimize, sektör firma ve
kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmiştir. Yine
2002 yılı Ajandası için de bu görev İstanbul Şube’ ye
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 sayfaları ve içerdiği
firma reklamları ile birçok farklı sektörden de talep
edilmeye başlanmıştır.
10. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME
KONGRE VE SERGİSİ
10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi ve
Fuarı 24-28 Mayıs 2000 tarihleri arasında CNR Dünya
Ticaret Merkezi Yeşilköy-İSTANBUL’ da yapılmıştır.
Kongremiz ile birlikte “Metalurji ve Malzeme 2000’’
fuarı da 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 İşlem, Yüzey İşlemleri, 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, fuarda ise 25
ülkeden 253 firma yer almıştır.
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11. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME
KONGRE VE SERGİSİ
11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongre
ve Sergisi, 5-9 Haziran 2002 tarihleri arasında
İstanbul’ da yapılacaktır. ‘‘Metalurji ve Malzeme
2002’’ fuarı önceki fuarda birlikte çalıştığımız ITF
tarafından organize edilecektir. Fuar kısmında
Oda-ITF koordinasyonu için meslektaşımız Sayın
Hikmet Bilge koordinatör olarak ITF bünyesinde
çalışmaya başlamıştır.
11. Metalurji ve Malzeme Kongresinin çalışmaları
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.
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 CD 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
tasarımları kongre katılımcıları ile paylaşma
fırsatını bulacaklardır. Kongrenin fuar bağlantısını
güçlendirmek için teknolojik oturumlara önem
verilmektedir.
1. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
1. Demir-Çelik Sempozyumu ve Sergisi 03-05 Ekim
2001 tarihleri arasında ERDEMİR Eğitim Müdürlüğü
Tesislerinde yapılmıştır. Yoğun ilginin yaşandığı
Sempozyuma, ilgili kamu ve özel sektör kurumları,
50. Yıl Andacı

üniversiteler, dernekler ve ilgili kişiler olarak 550
delege katılmıştır.
Sempozyumun
ilk
gününde
DEMİR-ÇELİK
SEKTÖRÜNDE GLOBALLEŞME VE SEKTÖRÜN
TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ konulu panel
yapılmıştır. Yoğun ilginin yaşandığı bu panelde
sektörün içinde bulunduğu sorunlar ve çözüm
önerileri üzerinde durulmuştur.
Sempozyumda paralel iki salonda toplam 58
bildiri sunulmuştur. Demir- Çelik Sektöründe
Gelişmeler ve Beklentiler, Demir-Çelik Sektöründe
Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları, DemirÇelik Sektöründe Çevre Yönetimi ve Atıkların
Değerlendirilmesi, Demir-Çelik Sektöründe Enerji
Tasarrufu ve Yapı Çeliği konulu 6 ana başlık halinde
oturumlar yapılmıştır.
Sempozyumun sonunda bir sonuç bildirgesi
yayınlanarak ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.
Metalurji dergisinin 127. sayısında da yayınlanarak
sektör ve üyelerimize de duyurulmuştur.
Sempozyumda sunulan bildiriler 2 cilt kitap ve CD
olarak yayınlanmıştır.
TAHRİBATSIZ MUAYENE ÇALIŞMALARI
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 çalışmalar
sonucunda, ülkemizde ilk tahribatsız muayene
eğitimini yurt dışından getirdiği uzmanlarla 1987
yılında gerçekleştirmiştir.
Bilindiği gibi, 1988 yılında, ODTÜ TAHRİBATSIZ
MUAYENE VE KAYNAK ARAŞTIRMA MERKEZİ
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‘nin (ODTÜ Merkez) kurulmasıyla ODTÜ merkez ve
Odamız arasında imzalanan tahribatsız muayene
eğitimi işbirliği Protokolü kapsamında, bu
alanda başlatılan ortak çalışmalar bugüne kadar
sürdürülmüştür.
ODTÜ Merkez ile yapılan bu işbirliği kapsamında
çeşitli yöntemlerde düzenlenen 1. ve 2. Seviye
eğitimlerde 1.700 kişi vasıflandırılmış ve
sertifikalandırılmıştır.
Avrupa Birliği’ nde yapılan yeni teknik
düzenlemeler sonucunda, tahribatsız muayene
alanında çalışan personelin ülkemizde EN 473’
e uygun olarak eğitilmesi ve vasıflandırılması
amacıyla 1996 yılında, EN 45013 ve EN 473’ e
uygun olarak faaliyet göstermek; vasıflandırma
sınavlarını yapmak ve sertifika vermek üzere
ulusal ve bağımsız bir sertifikalandırma kuruluşu
olarak TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONEL
SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (TM-PSM ) Odamız
bünyesinde kurulmuştur.

bildirmiştir. Birincisi, 1999 yılı Haziran ayında TMPSM’ nin ortak olarak planladığı akreditasyon,
denetim tarihinden tam iki gün önce, ODTÜ Merkez
bu denetime katılmayacağını 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 ile 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 katılmayacağını
09.08.2000 tarihli yazısıyla tarafımıza iletmiştir.

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.

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.

TM-PSM, kuruluşundan bu yana planladığı hazırlık
çalışmalarını ODTÜ Merkezle birlikte tamamlayarak
DAR-TCA’ ya (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

Böylece, ODTÜ Merkezde yapılan tahribatsız
muayene eğitimleri; eğitim ve vasıflandırma
sınavının bağımsız bir sertifikalandırma kuruluşu
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
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Tahribatsız Muayene Eğitim ve Vasıflandırma
Sınavları konusunda imzalanan ve 12 yıldır
sürdürülen İşbirliği Protokolü’ nün TM-PSM’ nin
gelişmesine imkan verilmemesi ve uygulama
imkanı kalmaması nedeniyle iptal edilmesine karar
vermiştir.

İKK’ nın yayın organı olan ÖLÇÜ gazetesinin
sekretaryası
İstanbul
Şubemiz
tarafından
yürütülmekte olup Odamız adına üyemiz Soydan
Keneş’ in yetkisi devam etmekte, muhasebesi
ve dağıtımı İstanbul Şubemiz tarafından
gerçekleştirilmektedir.

Tahribatsız Muayene ile ilgili çalışmaların devamı
için girişimlerimiz devam etmektedir.

22 Eylül 2001 tarihinde İzmir’ 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 İşletmeciliği Nereye Kadar” ve
“Altın İşletmeciliği: Neoliberalizmin Yeni Talan
Alanı!” konulu sempozyumlar gerçekleştirilmiştir.
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 miktarda olmadığı kamuoyunda
TÜBİTAK 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
depremselliğinin yeterli duyarlılıkla saptanmadığı
ve konunun diğer tüm yanlarının incelendiği geniş
katılımlı sempozyumlar gerçekleştirilmiştir.

DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ
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 katılım sağlanmıştır.
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, İnsanca Yaşam“ mitingine katılım
sağlanmıştır.
TMMOB / Metalurji Mühendisleri Odası, Maden
Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası,
Kimya Mühendisleri Odası, KİGEM, Petrol-İş
Sendikası, T. Maden-İş Sendikası, Genel Maden-İş
Sendikası, ve Maden- Sen Sendikasının katılımı ile
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.
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23 Temmuz 2001 tarihinde Metalurji Mühendisleri
Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Elektrik
Mühendisleri Odası olarak “TEAŞ’ da Laboratuarlar
Kapatılıp, Makam Odalarına Dönüştürülüyor”
başlıklı bir basın açıklaması yapılmıştır.
Haziran 2001’ de Metalurji Mühendisleri Odası,
Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri
Odası ve Kimya Mühendisleri Odası olarak
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“Bergama Gerçeği ve Siyanürlü Altın İşletmeciliği”
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
yapılmasına karar verilmiştir.
Amacının; Mühendislik -Mimarlık alanları ile ilgili
olarak dünyadaki ve Türkiye’ deki gelişmelerin, bu
gelişmelere bağlı 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 ilişkilerinin, hizmet
üretiminin araştırılması 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.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

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.
Karar defterinden bu dönemde 49 Yönetim Kurulu
toplantısı yapıldığı ve bu toplantılarda 158 kararın
alındığı görülmektedir.
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Yusuf Ziya KAYIR
20. 21. ve 22. Dönem Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
MESLEĞİMİZ VE ODAMIZ
12 Eylül’ ü izleyen yıllarda Oda ve TMMOB
yönetimlerine seçildik. Oda yönetiminde çalıştığım
dönemlerden bazı aklımda kalanlar; Metalurji
dergisini PTT’ ye sırtımda götürüp üyelerimize
yolladığımız, Tahribatsız Muayene eğitimleri; bu
konuda başlatılan akreditasyon çalışmaları, 1996
yılında Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya,
Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye’ den
metalurji mühendisliği odalarıyla birlikte Balkan
Metalurjistler Birliği (Balkan Union of Metallurgists)
BUM’ un kuruluşu, Döküm, Isıl İşlem, Tahribatsız
Muayene ve Demir Çelik Sempozyumlarımız,
Metalurji Kongreleri, Kıymetli meslektaşımız
Selahaddin Şanbaşoğlu’ nun “Paydossuz Yaşam”ı
ve 9 Eylül’ de düzenlenen anma törenleri ve hep
birlikte katıldığımız TMMOB mitingleri...

Aradan geçen bunca zamandan sonra duygularımı,
büyük usta Karacaoğlan’ ın menekşe için yazdığı
şiiri sizlerle paylaşarak anlatmak istiyorum...
Kadir Mevlam, seni öğmüş yaratmış
Çiçekler içinde birdir menevşe
Bitersin güllerin harı içinde
Korkarım yüzüne batar, menevşe
Yaz gelir de heveslenir bitersin
Güz gelince başın alıp gidersin
Yavrı, niçin boynun eğri tutarsın
Senin derdin benden beter, menevşe
Senin meskenindir kayalar sengi
Kokusu menevşe, güldür irengi
Aradım dünyayı, bulunmaz dengi

Üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuz’ la birlikte Oda
ve TMMOB’ da yapılan çalışma ve faaliyetlerde
bir yandan önemli etkinlikleri gerçekleştirirken bir
yandan da ortak çalışma alışkanlıkları ve büyük
deneyimler kazanıldı. Bu deneyimler, benim ve
arkadaşlarım için yaşamımızda önemli kazanımlar
oldu. Mesleğim gelişen dünyayı ve yaşamı
anlamakta bana kolaylık sağladı.
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Güzel yatağında biter menevşe
Bakmaz mısın Karacaoğlan halına
Garip bülbül konmuş gülün dalına
Kadrin bilmeyenler alır eline
Onun için eğri biter menevşe
Arılar da konmaz oldu pürene, şükür olsun bu
güzel dili, bu şirin mesleği ve sevdayı verenlere...
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YURTTAN HAVADİSLER
ŞUBAT 2002 - ŞUBAT 2004

3 Şubat 2002

Afyon’ da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sultandağı ilçesi olan
depremde 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı.

4 Mayıs 2002

Başbakan Ecevit, Başbakanlık Merkez Binasında çalışmalarını sürdürürken bel ağrısı şikayetiyle
Başkent Üniversitesi Hastanesi’ ne kaldırıldı.

13 Mayıs 2002

Başbakanlık’ taki çalışmalarına başlaması beklenen Başbakan Ecevit, sağlık durumunun iyiye
gittiğini, bu süreci aksatmamak için çalışmalarını 2-3 gün daha evinde sürdüreceğini bildirdi.

17 Mayıs 2002

Taburcu edildikten sonra evinde 12 gün kalan Başbakan Ecevit, doktorların önerisi üzerine
Başkent Üniversitesi Hastanesi’ nde tedavi altına alındı.

20 Mayıs 2002

DYP Lideri Çiller, Ecevit’ in tam teşekküllü bir hastanede muayene olarak “iş yapabilir” raporu
alması gerektiğini savundu.
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24 Mayıs 2002

Murat Karayalçın ve arkadaşları, Sosyal Demokrat Halk Partisi adıyla parti kurdular.

25 Mayıs 2002

1980 askeri müdahalesi sonrası kapatılan Uluslararası Af Örgütü’ nün Türkiye Şubesi tekrar
faaliyete geçti.

6 Haziran 2002

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan hakkında “haksız mal
edinme” iddiasıyla 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

3 Temmuz 2002

Başbakan Ecevit’ in hastalığından kaynaklanan “Başbakanlıktan çekilsin” tartışması sürerken,
Ecevit, düzenlediği basın toplantısında, “Çekilmemi isteyenler, beni düşürebilirler” dedi.

15 Temmuz 2002

DSP’ de istifalar hızlandı. DSP’ den ayrılan milletvekili sayısı 53’ e ulaştı.

22 Temmuz 2002

DSP’ den istifalar, Meclis’ te de temsil edilen yeni bir parti oluşumuna dönüştü. Yeni Türkiye
Partisi İsmail Cem’ in genel başkanlığında 63 milletvekilinin katılımıyla kuruldu.

2 Ağustos 2002

TBMM’ nin 3 Kasım 2002 tarihinde erken genel seçim yapılmasına ilişkin kararı Resmi
Gazetede yayımlandı.

8 Ağustos 2002

Cumhurbaşkanı Sezer, Avrupa Birliği’ ne uyum yasa paketini onayladı.

9 Ağustos 2002

İş Güvencesi Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu’ nda kabul edildi.

10 Ağustos 2002

Kemal Derviş, Devlet Bakanlığı görevinden istifa etti.

14 Ağustos 2002

Cumhurbaşkanı Sezer, “İş Güvencesi Yasası”nı onayladı.

03 Kasım 2002

Erken genel seçim yapıldı. 41 milyon 407 bin 27 seçmenden, 32 milyon 768 bin 161 ‘i sandık
başına gitti. 8 milyon 638 bin 866 seçmen, sandık başına gitmezken, yüzde 79.14 ile son
7 seçim içinde katılım oranı en düşük seçim oldu. 1999 seçimlerinde katılım oranı yüzde
87.9 olarak gerçekleşmişti. Seçimde, 57. Hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin toplam
oy oranı yüzde 14.71 oldu. DSP yüzde 1.22, MHP yüzde 8.36 ve ANAP yüzde 5.13, ana
muhalefet partisi DYP ise yüzde 9.54 oy alıp, seçim barajını aşamadıkları için parlamentoya
giremediler. Daha önce TBMM’ de temsil edilen SP yüzde 2.49, YTP yüzde 1.15 oy oranı ile
barajı aşamayan partiler arasında bulundular. Seçim sonucunda, yüzde 34.29 oy alan AKP 363
milletvekiliyle, yüzde 19.38 oy alan CHP ise 178 milletvekiliyle TBMM’ ye girdi. 1954 yılından
sonra ilk kez sadece iki parti TBMM’ de temsil edildi. Toplam yüzde 1 oy alan bağımsız
adayların 9’ u TBMM’ ye girdi.

16 Kasım 2002

Cumhurbaşkanı Sezer, Çankaya Köşkü’ nde kabul ettiği AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah
Gül’ ü hükümeti kurmakla görevlendirdi.

18 Kasım 2002

Abdullah Gül, Başbakan ve 24 bakandan oluşan 58. Hükümetin listesini Cumhurbaşkanına
sundu.
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8 Ocak 2003

THY’ nin İstanbul - Diyarbakır seferini yapan RC-100 tipi uçağı Diyarbakır’ a inişi sırasında
düştü: 74 kişi öldü, 3 kişi yaralanarak kurtuldu.

30 Ocak 2003

Belçika’ da aynı cinsiyetteki çiftlerin evliliği yasallaştı.

9 Mart 2003

Siirt’ te yapılan milletvekili yenileme seçimlerinde 3 milletvekilliğini alan, iktidardaki AK Parti’
nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da parlamentoya girdi.

1 Mayıs 2003

Bingöl’ de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi öldü, 521 kişi de yaralandı.

25 Mayıs 2003

Nuri Bilge Ceylan’ ın “Uzak” adlı filmi 56’ ncı Cannes Film Festivali’ nde Gus Van Sant’ ın
“Elephant” filmiyle birlikte En İyi Film ödülünü paylaştı.

29 Haziran 2003

İzmirli balet Oğulcan Borova 7. New York Uluslararası Bale Yarışması’ nda dünya şampiyonu
oldu. Altın Madalya kazandı.

1 Eylül 2003

Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, Ankara’ ya 30 kilometre uzaklıkta düz yolda trafik kazası
geçirdi. Yazıcıoğlu 8 Eylülde öldü

2 Aralık 2003

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kayıp trilyon davasında kapatılan RP’ nin Genel Başkanı Necmettin
Erbakan’ a ‘‘özel belgede sahtecilik’’ suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını oy birliğiyle
onadı.

13 Ocak 2004

Şili’ nin başkenti Santiago’ da bir araya gelen 9 bin kişi, dünya öpüşme rekorunu kırmayı
başardı. Ulaşıma kapatılan bir caddede toplanan çiftler, rekoru kırabilmek için 10 saniye
boyunca öpüştü.

23 Ocak 2004

Türkiye kara teslim oldu. İstanbul’ da bir öğrenci donarak öldü. Türkiye’ yi esir alan kar
yağışında donarak ölenlerin sayısı 4’ e yükseldi.

27 Ocak 2004

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hayatı felç eden kar fırtınasından Boğaz Köprüsü de nasibini
aldı. Her gün binlerce aracın kullandığı Boğaziçi Köprüsü’ ndeki bir halatın kopması köprünün
güvenliği konusunda tartışma başlattı.
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23.
DÖNEM

23. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
16 ŞUBAT 2002 – 28 ŞUBAT 2004
16.02.2002 - 02.10.2002
YÖNETİM KURULU
Cemalettin Küçük

Yönetim Kurulu Başkanı

M. Sinan Kalyoncu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

M. Erhan İşkol

Sayman Üye

Erol Turgut

Üye

M. Kemal Başak

Üye

Hüseyin A. Hızlı

Üye

02.10.2002 – 17.09.2003
YÖNETİM KURULU
Cemalettin Küçük

Yönetim Kurulu Başkanı

M. Sinan Kalyoncu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

M. Erhan İşkol

Sayman Üye

M. Kemal Başak

Üye

Hüseyin A. Hızlı

Üye

Talat Çamlıdere

Üye

17.09.2003 – 28.02.2004
YÖNETİM KURULU
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Cemalettin Küçük

Yönetim Kurulu Başkanı

M. Sinan Kalyoncu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

M. Kemal Başak

Sayman Üye

Hüseyin A. Hızlı

Üye

Talat Çamlıdere

Üye

Kaya Özeren

Üye
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DENETLEME KURULU
Zehra Güner Akad
Haluk Güldür
İbrahim Helvacıoğlu
M. Can Ocaktan
M. Önder Yücel

ONUR KURULU
Hikmet Bilge
İhsan Önal
Esen Göktürk
Suat Ayhan
Behzat Akbaş

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mahmut Kiper
Süleyman S. Altun
Cemalettln Küçük

Adına Küreselleşme denilen, Küremize her yandan saldırıların
‘‘arttığı,
yer altı ve yer üstü bütün doğal kaynaklarına el konulmaya
çalışıldığı/konulduğu, insanların, doğal, tarihsel ve kültürel ortamın
yok edildiği, tarihi sürece tanıklık etmekteyiz.
’’
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22. Olağan Genel Kurul 16-17 Şubat 2002 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çankaya
Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi salonunda gerçekleştirilen ilk gün gündemin seçimlere
kadar olan bölümü gerçekleştirilmiştir.
22. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığını Süleyman Sami Altun, Divan Başkan Yardımcılığını İhsan Önal,
Yazman üyelikleri ise Tolga Erbay ve İlke Savaş Uzun yapmıştır. 22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Ziya Kayır’ ın açış konuşmasının ardından, TMMOB II. Başkanı Dursun Yıldız ve salona daha sonra gelen
TMMOB Başkanı Kaya GÜVENÇ bir konuşma yapmıştır.

Dönem çalışma raporunun sunuş bölümünde şu görüşlere yer verilmiştir:
“2002-2004 dönemi Yönetim Kurulu olarak, dünyada ve Türkiye’ de çalışanlara emekçilere ve kamusal
alanlara saldırıların daha da yoğunlaştığı bir dönemde, katılımcı, üretken ve açık çalışma anlayışı ile odamız
çalışmalarını yürütmeye çalıştık. İstenilen seviyeyi yakalayamamış olmakla birlikte, önemli çalışmaların altına
imza attık. Belirli bir ivmeyi kazandırarak, ekonomik ve demokratik haklar açısından daha da zorlaşacak
gelecek dönemler için iyi bir altyapının kurulduğu inancındayız.
Adına Küreselleşme denilen, Küremize her yandan saldırıların arttığı, yer altı ve yer üstü bütün doğal
kaynaklarına el konulmaya çalışıldığı/konulduğu, insanların, doğal, tarihsel ve kültürel ortamın yok edildiği,
tarihi sürece tanıklık etmekteyiz.
Küreye karşı bu suçu işleyenler, dünya kaynaklarını ele geçirenler ve gelirlere el koymak isteyenler/koyanlardır.
Bu yapılanmaları organize eden büyük sermayeler, ABD ve AB emperyalizmini çeşitli oluşumlarla organize
etmektedirler. Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, NAFTA gibi çeşitli ticari birliktelikler,
NATO AGİT gibi silahlı birliktelikleri kullanmaktadırlar.

‘‘

Bu birliktelikler o anki çıkarlarına el vermediği anda onları da
tanımamaktadırlar. Ticari anlaşmalarla elde edemedikleri ya da bu ticari
anlaşmalara yaklaşmayanlara yönelik silahlı saldırıya geçmektedirler.
Böyle durumlarda kendi özel ordularını devreye sokarak istedikleri alana
saldırmakta ve işgal edebilmektedirler. Başarıyı sağlayabilmek için her
türlü yerel iş birliğini yapmaktadırlar. Bunların en açık örneğini Irak
işgali ile gördük. İşgal öncesi ve sonrası petrol paylaşımı ilk gündemde
idi.
Türkiye, Irak işgalinde tüm toplumsal muhalefete rağmen ABD’ den
yana tavır koyarak, on binlerce insanın ölmesine, milyonların işgal altına
girmesine neden olmuştur. Aynı tavrını Afganistan işgalinde göstermiş
ve bugün ABD’ nin köprüsü olacağını Başbakanın ağzından açıklamıştır.
Türkiye halkına rağmen iktidar partisi bu tutumunu sürdürmektedir.
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Ele geçirme işlemini uyum yasalarıyla yapamadıkları yerde silahla saldıran büyük sermaye güçleri, Türkiye’
ye yönelik politikalarında oldukça başarılı durumdalar. Daha önceki hükümet döneminde on beş günde
on beş yasa ve arkasından süregelen yeni kanun maddeleri ile Türkiye sanayisi, tarımı ve doğal kaynakları
büyük sermaye gruplarının sömürüsüne açılmış durumdadır. Birçok alanda Özelleştirme adı altında yapılan
uygulamalardan en fazla Metalurji Sanayii alanı etkilenmiştir. Temel sanayi kolları Enerji, Madencilik, KimyaMetalurji, Makina Sanayi yabancı ve yerli işbirlikçilerinin eline geçmiş durumdadır. Bir çok tesisimiz de
peşkeş çekilmek üzere hazırlanmaktadır. Kısacası yönetim dönemimizde dünya ve Türkiye büyük sermayenin
denetimi altına daha fazla girmiş ve girmektedir.
Bu olumsuz tablo karşısında suskun kalmadık. En küçük örgütlenme alanının değerlendirilmesi ve bu
alandan meslektaşlarla, halkla, üniversite öğrencileri ile buluşarak, diğer meslek odaları ile birlikte TMMOB
bütünselliği içerisinde önemli düzeyde çalışmaları kamuoyuna sunduk.
İlk yönetim oluşumumuzda yıllardır, Bergama’ da siyanürle altın işletmesinde sürdürülen bilim dışı ve
hukuksuz uygulamaları kamuoyunun gündemine taşıdık. Konuyu bütünüyle ele alan bir rapor çalışmasını
diğer meslek odaları ile gerçekleştirdik. Konuyu her zaman gündemde tutarak, birlikte çeşitli dönemlerde
raporlar hazırlayarak çeşitli basın ve yayın organlarına taşıdık. Süreci izlemeyi ve kamuoyunu bilgilendirmeyi
sürdürüyoruz. ABD’ nin Irak işgali gündemden çıkmadı. Bu konuda yapılan her türlü örgütlenmeye ve her
eylemliliğe destek olundu.
2002 Kasım ayında da yapılan genel seçimlerle yeni gelen 58. hükümet programı açıklandığında, Türkiye’
nin doğal kaynaklarıyla sanayi tesislerinin büyük sermayeye ve yerli işbirliğine peşkeş programı olduğunu
gördük. Arkasından kurulan 59. hükümet aynı programı gündemine yerleştirdi. Bu programla en çok
etkilenecek olan sektörümüz olması nedeni ile çeşitli alanlarda çalışmalar başlattık. Değişik konularda
raporlar düzenleyerek kamuoyuna açıkladık. Türkiye gündeminde en çok yer tutan Bor Madenlerimiz ile ilgili
bir kitabı diğer odalarımızla ortak yayınladık.
Alüminyum konusunu özel olarak ele aldık. Tesislerimizde çalışan meslektaşlarımızın ve Seydişehir Halkının
bir bütün olarak sahiplendiği alüminyum konusu Türkiye’ nin gündemine tüm gerçekliliği ile gelmiş oldu.
Çalışma alanımız elbette ki yalnızca meslek alanımızı ilgilendiren konular değildir. Türkiye’ nin demokratikleşme
süreci çalışma yaşamımızı ve meslek alanı uygulamasını direk ilgilendiren konulardır. “Kamu Reformu” adı
altında bugünlerde meclis gündemine getirilen kamu yönetimi yasasındaki değişiklikler de bir çok alanı
büyük sermayenin kontrolüne bırakacak olan bir sürece doğru gitmekteyiz. Bu konuda yapılan bütün
eylemliliklere katıldık. Türkiye’ nin demokratikleşmesi sürecinin ortadan kaldırıldığı alanlarda, karşı duran
her türlü oluşumun önünü açacak olanaklarınızı sunmaya çalıştık.
Bunlar bir dönemin kısaca özeti olarak ele alınırsa, önümüzdeki dönemlerin daha çok mücadele içerisinde
geçeceği açıktır.
Türkiye’ yi ABD ve AB emperyalizminin büyük sermaye boyunduruğundan kurtarmak demokratik haklarımızın
kullanımı ile mümkündür.
Bütün egemenlik hakları Brüksel’ e teslim edilmiş bir Türkiye bizim ufkumuzu karşılamaz. Bunun için daha
mücadeleci demokratik bir oluşumu yaratmak için odamıza, mesleğimize Türkiye’ ye hep birlikte sahip
çıkalım.”
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ÖRGÜTLENME
Amaçladığımız tüm çalışmaların temel ekseni örgütlenmedir. Dünyaya bakışımız, Türkiye’ ye bakışımız,
tespitler ve vardığımız sonuçlarla, zor koşullarla karşı karşıya olduğumuzu görmüş bulunuyoruz. Bu
koşulların altından kalkabilmenin örgütlü bir çalışma ile olabileceğini ve bu örgütlenme alanının, odamızdan
başlayarak, TMMOB’ ye bağlı meslek odaları ile TMMOB bütünselliği içerisinde çekirdeklenip, diğer meslek
odaları, sendikalar ve diğer örgütlenmelerle Türkiye halkına taşınması ile olanaklıdır.

ÜYELER
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası’ nın 20.02.2004 tarihi itibarıyla 3245 üyesi bulunmaktadır. Özellikle
son yıllarda mezun olan meslektaşlarımızın Odamıza üye olma oranı düşüktür. Üyelerimizin adres güncelleme
özensizliği (ihmali) önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE ÇALIŞMALARI
İstanbul Şube Yönetim Kurulumuz, şubemiz sorumluluk alanında bulunan illeri göz önünde bulundurarak,
çalışmalarını merkez çalışma programı ile bütünleştirmeye çalışmış, bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulu ile
ilişkilerinde bir eşgüdüm ve koordinasyon içinde bulunmaya gayret göstermiştir. Örgütsel ilişkilerimizin daha
sağlıklı yürütülebilmesi için yönetim kurulları ortak toplantıları gerçekleştirilmiştir. Şube çalışma alanımız
içerisinde 6 adet Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitimi veren Üniversite mevcudiyeti dolayısı ile Oda
örgütlülüğümüzün temeli sayılabilecek bu alanda Oda-Öğrenci ilişkisinin kurulması, bu kapsamda öğrenci
üyeliğin arttırılması ve geliştirilmesi yönünde şubemiz etkin bir çalışma içinde bulunmuştur.
26-27 Ocak 2002 tarihlerinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulu toplantısında seçilen Yönetim Kurulu, 31
Ocak 2002 tarihinde yapmış olduğu ilk Yönetim Kurulu toplantısında aşağıda belirtilen görev paylaşımını
gerçekleştirmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Şefik Doğan

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet ASAY

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Serhan Kadir SÖZÜŞEN

Yazman Üye

Fatma SERİN

Sayman Üye

Tolga ERBAY

Üye

İlke Savaş UZUN

Üye

Enis MEN

Üye

19 Temmuz 2002 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi Enis MEN askerlik görevi nedeni ile istifa etmiş ve
1. yedek üye olarak seçilen Feyzi DEMİR Yönetim Kurulu üyeliğine davet edilmiştir. Ayrıca Yönetim
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Kurulumuzun Yazman Üyesi olarak görev yapan
Serhan K. SÖZÜŞEN, işlerinin yoğunluğu nedeni
ile bu Yönetim Kurulu üyeliğinden 22 Kasım 2002
tarihinde istifa etmiş ve Yönetim Kurulu’ nun 2.
yedek üyesi olarak seçilmiş olan Nuri KIZILTAN
göreve davet edilmiştir. Yönetim Kurulu 18 Aralık
2002 tarihinde yapmış olduğu toplantısında
yazman üye olarak Feyzi Demir’ i görevlendirmiştir.

HASAR ANALİZİ EĞİTİM SEMİNERİ
30-31 Ekim 2002 tarihlerinde İstanbul Şubemiz
tarafından organize edilen ve Mimarlar Odası
Büyükkent Şubesi toplantı salonunda yapılan
eğitim seminerini İTÜ öğretim üyelerinden E. Sabri
KAYALI ve Hüseyin ÇİMENOĞLU hazırlamış ve
sunmuşlardır. Yapılan seminere 15 kişi katılmış
olup katılımcılara odamızın hazırlamış olduğu
katılım belgeleri verilmiştir.

DÖKÜMLERDE AŞILAYICI TEKNİKLERİ
21 -22 Mart 2003 tarihlerinde İMES (KOSGEB)
toplantı salonunda, Entil Döküm’ den Gürolhan
YAŞAR, Hakan YAŞAR ve GSA Mühendislikten
Hasan DAĞLI tarafından hazırlanarak sunulan
eğitim seminerine sektörümüzden 37 kişilik bir
katılım sağlanmıştır. Katılımcılara seminere katılım
sertifikası hazırlanarak verilmiştir.

hazırlanarak İstanbul Şubemizin organizasyonu ile
gerçekleştirilmiş ve İskenderun Demir Çelik çalışanı
80 civarında mühendis ve teknik elemana sunulmuş
ve katılımcılara katılım sertifikaları verilmiştir.

TEMSİLCİLİKLER
İşyeri temsilcilikleri; sadece temsili nitelikte
olmayıp, örgütlenmenin ilk çekirdekleridir. Bu
çekirdekler etrafında örgütlenmenin büyümesi için
işyeri temsilcilikleri, yalnızca aidat toplayan, ajanda
dağıtan bir konumda kalmamalıdır. İşyerinden ve
ülke genelinden gelen her türlü sorun çözümünde
ve üretimin içinde yer almalıdır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak
1 İl Temsilciliği ve 42 İşyeri Temsilciliğimiz,
bulunmaktadır. Bu dönem İzmir İl Temsilciliği,
Kardemir, TÜBİTAK, DÇÜD, Enerji Bakanlığı,
İMMİB, Chrysler, As Kaynak, Mercedes-Benz,
Med Union, FMC Nurol İşyeri Temsilcilikleri olmak
üzere 11 temsilciliğimiz kapanmıştır. Asil Çelik,
Kroman Çelik, İmes Organize Sanayi Bölgesi,
İsdemir A.Ş., Assan, Çemtaş, Çemaş ve Ege Çelik
İşyeri Temsilciliklerimize yeni meslektaşlarımız
atanmıştır. İzmir Demir Çelik, Demisaş Döküm ve
Sakarya Üniversitesi’ nde İşyeri Temsilciliklerimiz
oluşturulmuştur.

ÖĞRENCİLER
ÇELİK SEÇİMİ EĞİTİM SEMİNERİ
9-10 Ocak 2003 tarihlerinde TMMOB Mimarlar
Odası Büyükkent Şubesi seminer salonunda, İTÜ
öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU,
Prof. Dr. E.Sabri Kayalı, Doç. Dr. Kelami ŞEŞEN
tarafından Çelik Seçimi Eğitim Semineri hazırlanarak
sunulmuştur. Seminere 19 kişi katılmıştır.
Seminer
katılımcılarına
katılım
sertifikaları
hazırlanarak verilmiştir. Tekrar 22-24 Ocak
2003 tarihlerinde İskenderun Demir Çelik Eğitim
Müdürlüğü tarafından talep edilen Çelik Seçimi
Eğitim Semineri aynı öğretim üyeleri tarafından
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Öğrenciler gelecekte odanın örgütlenmesini ve
sorumluluğunu alacak olan teknik eleman adayları
olarak görülmektedirler. Öğrenci üyelik çalışmaları
geliştirilmeye çalışılmış, Öda çalışmaları içinde yer
almalarına olanak tanınmıştır.
Özellikle İstanbul Şubemiz Oda-Öğrenci ilişkisinin
kurulması, bu kapsamda öğrenci üyeliğin arttırılması
ve geliştirilmesi yönünde etkin bir çalışma içinde
bulunmuştur. İÜ, YTÜ, İTÜ ve Marmara Üniversitesi
bünyesinde, Odamızın öğrenci üye temsilcilikleri
oluşturulmuştur. Bu temsilci öğrenciler ile düzenli
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olarak ortak toplantılar yapılmış, öğrenim dönemi
boyunca metalurji mühendisliği öğrencilerini ve
öğrenci üyelerimizi mesleğe ve mesleki etkinliklere
yakınlaştıracak, sosyal, teknik ve güncel konularda
ortak etkinlikler düzenlenmiştir. Dönem içerisinde
1 teknik gezi yapılmıştır.

ekonomik sorumluluklar aksatılmadan yerine
getirilmiştir. TMMOB’ nin yıllardır konuşulan ancak
bir türlü yaşama geçirilemeyen ortak kullanım
konutu için TMMOB Genel Kurulu’ nda alınan
kararın yerine getirilmesi için çalışmalar yapılmış
fakat sonuç alınamamıştır.

Odamıza müracaat eden tüm öğrencilere staj
yeri sağlanmıştır. İstanbul’ da yapılan Tahribatsız
Muayene Sempozyumu’na ve Seydişehir’ de
yapılan Alüminyum Sempozyumu’ na öğrencilerin
katılımı sağlanmıştır. İstanbul’ da öğrenciler ile bir
tanışma çayı düzenlenmiştir. Hem üniversitelerde
hem de üniversite dışında öğrencilerle birlikte
mesleği tanıtım toplantıları organize edilmiştir.
Öğrenci Komisyonu tarafından Üyemiz Aziz
HATMAN tarafından sunulan metalurji sektörünün
durumunu içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Önümüzdeki çalışma dönemini kapsayacak şekilde
metalurji mühendisliği öğrencilerine yönelik bir
çalışma ve etkinlik takvimi oluşturulmak üzeredir.
Öğrenci üyeleri ile iletişim kurma doğrultusunda
bir mail grup oluşturulmuş ve çalışmalar bu grup
aracılığı ile öğrencilere duyurulmaya başlanmıştır.

EKONOMİK
HAKLARI

TMMOB
TMMOB, yapılan mücadeleler ve mücadelede
hedeflerin
yakalanabilmesi
için
mühendis
ve mimarların yıllardan beri ortak iradesini
oluşturmuştur. Üyelerimizin sorunlarını diğer
teknik elemanlardan ayrı görmeyerek bütün
alanlarda çakışan sorunlar ve ortak mücadele
alanlarını, TMMOB çatısı altında bütünleştirilmeye
çalışılmıştır.
Bu amaçla; TMMOB’ nin örgütsel üst yapısının
korunması
temel
hedeflenmiştir.
Ortak
gündemlerde çalışmalar, birliktelik için TMMOB’
ye taşınmıştır. TMMOB birlikteliğinin korunması,
ekonomik bağımsızlığından geçer. Son yıllarda
TMMOB üzerine kurulmaya çalışılan ekonomik
ablukanın önlenmesi için üzerimize düşen
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VE

DEMOKRATİK

ÖZLÜK

Yoksullaşma ve işsizleşme sürecinde mühendis
ve mimarların özlük ve demokratik hakları diğer
halk kesimlerinden farksız konuma gelmiştir.
TMMOB bünyesinde oluşturulan Ekonomik ve
Demokratik Haklar çalışma grubunun çalışmalarına
destek verilmiştir. Bu çalışmalar Türkiye
düzeyinde örgütlü olduğumuz alanlara taşınmaya
çalışılmıştır. Ekonomik ve Demokratik hakların
kazanılabilmesinin yolu diğer kesimlerle ortak
sorunlar etrafında oluşturulacak birlik ve halkımızla
dayanışmadır. Bu amaçla yaratılacak birliktelikleri,
çeşitlendirmek ve güçlendirmek gerekir. Yapılacak
çalışmalar tüm çalışanları kapsayacak biçimde
genişletilmelidir. TMMOB çalışmaları bu açıdan
birinci öncelikli olarak karşımızda durmaktadır.
İşsiz kalan meslektaşlarımızın sorunları ekonomik
ve demokratik haklar çerçevesinde ele alınacak,
diğer mühendis ve mimarlardan kısaca tüm teknik
elemanlarda ayrı olarak görülmemektedir. Bu
dönemde işsiz meslektaşlarımıza iş bulmaları
konusunda destek olunmuştur.
Çalışan meslektaşlarımızın odaya üyelikleri
konusunda çalışmalar yapılmış, ortak sorunlar
etrafında mücadele alanı olarak odayı görmeleri
hedeflenmiştir. Grevli ve toplu sözleşmeli sendikal
haklarının yaratılması için her türlü çalışmalarına
destek olunmuştur.
Bu amaçla her türlü mücadelenin sürdürülmesi
ve her türlü dayanışma ortamlarının yaratılması
kararlılığı sürdürülmelidir.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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METALURJİ DERGİSİ
Dergimizin bu dönemde yayın politikasını
değiştirerek akademik makalelerin yanı sıra
ülkemizin ve dünyanın gündemini takip etmeye
çalışmış, sektörümüz hakkında Odamızın görüşlerini
basın açıklamaları ve raporlar ile yayınlamıştır.
Sürekliliği olan bir dergi çıkarılması için çalışmalarına
devam etmektedir. 2002 yılında 4 sayı, 2003 yılında
ise 5 sayı yayınlamıştır. Dergimizin yayınlaması
sırasında makale bulma konusundaki sorunlar
nedeniyle yayın periyodunda aylık sapmalar devam
etmektedir. Özellikle üniversitelerimizden makale
gelmemektedir. Dergimizin hakemli dergi olması
konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.
İstanbul Şubemiz kapsamında oluşturulan reklam
bölümü ile dergimizin reklam problemi kalmamıştır.
Odamız bu
yayınlamıştır.

dönemde

aşağıdaki

Sayı 128,

Nisan 2002

Genel

Sayı 129,

Temmuz 2002

Genel

Sayı 130,

Kasım 2002

Genel

Sayı 131,

Aralık 2002

Genel

Sayı 132,

Şubat 2003

Genel

Sayı 133,

Mayıs 2003

Genel

Sayı 134,

Temmuz 2003

Genel

Sayı 135,

2003

Genel

Sayı 136,

2003

Genel

METALURJİ
KATALOĞU

VE

MALZEME

SEKTÖR

Yıllardan beri hep projesini yaptığımız ama
gerçekleştirilemeyen bu çalışma nihayet dönem
içerisinde gerçekleştirilmiş olup, her türlü hazırlığı
tamamlanmış ve baskı için matbaaya teslim
edilmiştir. Bu çalışmada sektörümüz incelenerek 15
ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Her kesimden
kullanıcının ihtiyacına cevap verecek şekilde
alfabetik dizin oluşturulmuş, ayrıca firmaların
sattıkları veya ürettikleri ürünler ve hizmetleri 50
başlık altında toplanmıştır.

dergileri

AJANDA
2003 yılı ve 2004 yılı ajandaları İstanbul Şubemiz
tarafından
hazırlanmış,
sektörümüze
ve
meslektaşlarımıza dağıtımı yapılmıştır. Özellikle
teknik bilgileri, şiirleri ve reklam sayfaları ile
beğeni toplamıştır. 2003 ajandamızda 67, 2004
ajandamızda 78 adet firma reklamı yer almıştır.

Kullanım açısından hem firma isminden, hem
ürün veya hizmetten hem de sektör başlıklarından
firmaların ürün ve hizmetlerine ulaşma imkanı
mevcut olacaktır.

Ayrıca 2004 yılı ajandalarımız öğrenci üyelerimize
de dağıtılmıştır.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

50. Yıl Andacı

256 23. DÖNEM

Sektörümüzde ilki oluşturan bu çalışmada daha
önce bir örneği olmamasına rağmen 1500 civarında
firma bilgisi mevcut olup, 110 adet firmanın
tanıtım sayfaları yer alacaktır. Bu çalışmanın
2 yıllık periyotlarla çıkarılarak geleneksel hale
dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

ALTIN KİTABI
19.07.2002 tarih ve 44 no.lu karar ile TMMOB
Çevre, Jeoloji ve Kimya Mühendisleri Odası ile
birlikte Bergama-Ovacık Altın İşletmesi Girişimi
konusunda TDABÇAG Uzmanlar Komisyonu
Raporu’ nun Eleştirisi kitap olarak basılmıştır. Bir
uzmanlar komisyonu tarafından Bergama-Ovacık
Altın İşletmesi konusunda yayınlanan ve Bakanlık
Kurulu’ nun İdari Mahkeme ve Danıştay kararını
yok sayarak prensip kararını alırken referans olarak
kullandığı bu kitabın bir eleştirisi uzun zaman
TMMOB ortamında yayınlanmaya çalışılmış fakat
TMMOB’ nin bu kitabı yayınlayamayacağı tespit
edilerek 4 Oda tarafından yayınlanmıştır.

BOR KİTABI
03.04.2003 tarih ve 102 no.lu karar ile TMMOB
Jeoloji, Kimya Mühendisleri Odası ve Enerji Sanayi
Maden Sendikası ile birlikte BOR kitabı basılmıştır.
Borun teknik olarak tanımlamasının yapıldığı,
kullanım yerlerinin ve öneminin vurgulandığı

kitapta bor konusundaki basında yayınlanan
makalelere de yer verilerek borun teknik, ekonomik
ve siyasal durumu anlatılmıştır.

WEB SİTESİ
Odamız www.metalurji.org.tr web sayfamız dönem
içinde yeni tasarımı ile üyelerimize ve sektörümüze
hizmet vermektedir. Web sayfamızda bilgilerin
yenilenmesine gayret edilmiştir. Eksiklerine ve
yetersizliklerine rağmen web sayfamıza üyelerimiz
büyük ilgi göstermiştir.
Web sayfamız kongre, sempozyum, sektör raporları
ve basın açıklamalarımızın duyurulması sırasında
yoğun olarak kullanılmıştır.
Bu dönem içinde yayınlanan tüm dergilerimiz web
sayfamızda yer almıştır.
Üyelerimizin adres güncellemesinde, şikayet ve
önerilerinde ve de iş arayan meslektaşlarımızın
başvuruları sırasında kullanılması çalışmalarımız
devam etmektedir.
E-posta aracılığı ile üyelerimizle iletişim kanalları
çeşitlendirilmesi ve bilgi akışı bu dönemde
hızlandırılmaya çalışılmış ancak istenilen düzeye
ulaşılamamıştır.
Bu konudaki çalışmalara devam edilmektedir.

11. ULUSLARARASI METALURJİ-MALZEME KONGRESİ VE FUARI_______________________
11 .Uluslararası Metalurj¡-Malzeme Kongresi ve
Fuarı 05-09 Haziran 2002 tarihleri arasında CNR
Dünya Ticaret Merkezi Yeşilköy - İSTANBUL’ da
yapılmıştır.
11. Metalurji ve Malzeme Kongresi’ ne yurt içinden
205, yurt dışından ise 16 ülkeden 115 olmak
üzere, toplam 320 bildiri gelmiştir. Kongremizde
yurtiçinden 74 sunu, yurtdışından 16 sunu, 8
çağrılı sunu ve 192 poster bildiri sunulmuştur.
50. Yıl Andacı

Kongremize bildiri sunarak veya delege olarak
katılan ülkeler; Almanya, ABD, Avustralya, Belarus,
Bulgaristan, Cezayir, Ermenistan, Hindistan,
İngiltere, Macaristan, Pakistan, Romanya, Rusya,
SIovakya, Türkiye, Ukrayna, Yugoslavya’ dır.
11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi
kapsamında çalışmalarını yurtdışında sürdüren
4 Türk kökenli araştırmacı Dr. Nurşen GÜREŞİN,
Dr. Bilge SARUHAN, Prof. Dr. Mehmet SARIKAYA
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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ve Dr. Ali ERDEMİR davet edilmiştir. Bunun yanı
sıra yurtiçinden çağrılı konuşmacı olarak Yaylalı
GÜNAY (Döktaş Döküm A.Ş.), Dr. Sencer İMER
(Ankara Üniversitesi), Murat SEZER (Sarkuysan
A.Ş.), Prof. Dr. İsmail DUMAN ve Prof. Dr. Yılmaz
TAPTIK değerli sunumlarını yapmışlardır.

Üniversitesi), Mustafa ÇINKI (Eti Holding A.Ş.),
Cevdet KAYNAK (TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası) katılmışlardır.

II. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU VE
SERGİSİ_____________________________
II. Alüminyum Sempozyumu ve Sergisi 22-24
Mayıs 2003 tarihleri arasında Eti Alüminyum
A.Ş. Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ve
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından
Eti Alüminyum Tesisleri Seydişehir- Konya’ da
yapılmıştır.
Birincil Alüminyum Sektöründeki Gelişmeler,
Hammadde Rezervleri ve Yardımcı Malzemeler,
Çevre Politikaları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
Yüzey İşlemleri, Enjeksiyon Döküm, Döküm ve
Alaşımlandırma, Plastik Şekil Verme, Alüminyum
Sektöründe Ar-Ge ve Kalite Kontrol, İkincil
Alüminyumda Geri Kazanım ve Alüminyum
Kullanım Yerleri başlıklı 9 oturumda toplam 35
bildiri sunulmuştur.
Prof. Dr. İsmail Duman tarafından “Alüminyuma
Genel Bakış” başlıklı açılış bildirisi ve “İkincil
Alüminyum Sektörünün ve Kullanıcılarının
Sorunları” başlıklı bir panel düzenlenmiştir.
3 gün süren sempozyuma 100’ ün üstünde firmadan
300’ ün üstünde delege katılımı sağlanmıştır.

Kongremiz kapsamında ALTIN konusunda özel
bir oturum yapılmıştır. Sayın Murat SEZER’ in
başkanlığındaki oturuma Süleyman Sami ALTUN
(TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası), Tahir
ÖNGÜR (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası), Prof.
Dr. İsmail DUMAN (İstanbul Teknik Üniversitesi)
ve Yrd. Doç. Dr. Enver KÜÇÜKGÜL (Dokuz
Eylül Üniversitesi) katılmışlardır. Yine kongremiz
kapsamında BOR konusunda uzmanların katıldığı
bir panel düzenlenmiştir. Oda Yönetim Kurulu
Başkanımız Cemalettin KÜÇÜK’ ün başkanlığındaki
oturuma Prof. Dr. Nusret BULUTÇU (İstanbul Teknik
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Sempozyumda Hacettepe Üniversitesi’ nden Füsun
Kalaycı’ nın “Bir Sanatçı Gözüyle Alüminyum”
başlıklı fotoğraf sergisi açılmıştır.
Sempozyum sonunda Eti Alüminyum A.Ş. Türkiye,
Alüminyum Sanayicileri Derneği ve TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası tarafından ortak
sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.
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II.ULUSLARARASI TAHRİBATSIZ MUAYENE SEMPOZYUMU VE SERGİSİ_________________
II. Uluslararası Tahribatsız Sempozyumu ve Sergisi 9-11 Ekim 2003 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesiİstanbul’ da yapılmıştır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilen bu etkinliğin amacı
ülkemizde ve dünyada tahribatsız muayene alanında yaşanan gelişmelerin, bu alanda çalışan ve yararlanan
kişi ve kurumları aynı platformda bir araya getirerek, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağlanması,
ülkemizin bu alanda içinde bulunduğu durumun teşhis edilmesi, Ulusal Tahribatsız Muayene Kurumu’
nun temellerinin atılmasına vesile olmaktır. Aynı zamanda tahribatsız muayene personelinin uluslararası
standartlara uygun eğitim ve belgelendirilmesi için akreditasyon gereklerinin irdelenerek ülkemizdeki
sistemin iyileştirilmesinin sağlanması, böylelikle eğitim ve belgelendirmede dışa bağımlılıktan kurtulmaktır.
Sempozyuma Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, İngiltere, İsrail, Kanada, Kuveyt, Portekiz,
Rusya ve Türkiye’ den delegeler ve bildiri sahipleri katılmıştır.
Sempozyumda “Standartlar, Eğitim ve Sertifikalandırma”, “Endüstriyel Radyografi”, “Malzeme
Karakterizasyonu”, “Endüstriyel Uygulamalarda Girdap Akımları/Ultrasonik Test Metotları”, “Havacılık
Endüstrisinde NDT Uygulamaları”, Ultrasonik Test Uygulamaları”, ‘‘Çeşitli NDT Uygulamaları” başlıklarında
oturumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca “Ulusal Yapılanma, Akreditasyon, Eğitim, Belgelendirme” konusunda
bir panel, “Havacılık Endüstrisinde NDT Uygulamaları”, ‘‘Boru İmalatında Tahribatsız Muayene Uygulamaları”
ve “Demir Döküm Parçalarında NDT Uygulamaları” başlıkları altında 3 adet atölye çalışması-teknik panel
yapılmıştır.

II. DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ_____________________________________
25.10.2002 tarih ve 61 no.lu karar ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ile II. Demir
Çelik Sempozyumu yapılmasına karar verilmiştir.
09.05.2003 tarih ve 113 no.lu karar ile hazırlık çalışmalarında yaptığımız tüm öneri ve uyarılara rağmen,
08/05/2003 tarihli TMMOB Makina Mühendisleri Odası Genel Merkezi’ nde yapılan ortak toplantıda;
sunulan programın TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası’ nın sempozyumlara bakışı açısından beklenenleri
karşılamayacağı, Odamızın önerisi olan sektörü bilgilendirme yönüyle mutlaka irdelenmesi gereken konular
ile Demir Çelik Politikalarının belirlenmesine yönelik açılımlarda bulunacak, içeriğini daha önce gönderip
açıkladığımız çağrılı bildirilere yer verilmeyeceği, dolayısıyla sempozyumdan beklenen amaca ulaşılamayacağı
anlaşılmıştır. Bu nedenle, düzenlemesini ortaklaşa yaptığımız II.Demir Çelik Sempozyumu ve Sergisi’ nin
bundan sonraki aşamalarında odamızın düzenleyici konumundan ayrılması ve logo ile Odamızın isminin
çıkarılması kararı alınmıştır.
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BASIN AÇIKLAMALARI
• 26 Mart 2002 tarihinde TMMOB Çevre Jeoloji Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları tarafından
Bergama-Ovacık Altın İşletmesi Tesisi hakkında TÜBİTAK Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanan raporun
eleştirisi konusunda basın açıklaması yapılmıştır.
• 29 Mayıs 2002 tarihine TMMOB Çevre, Jeoloji, Kimya, Metalurji, Orman ve Ziraat Mühendisleri Odaları
tarafından Yeni Maden Yasası konusunda bir basın açıklaması yapılmıştır.
• 27 Temmuz 2002 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Demir-Çelik Komisyonu olarak
KARDEMİR A.Ş.’ deki son gelişmeler ışığında bir basın açıklaması yapılmıştır.
• 29 Kasım 2002 tarihinde Etibank, Bergama ve Kardemir’ de alınan Yargı Kararlarının Uygulanması
konusunda basın açıklaması yapılmıştır.
• 13 Mayıs 2003 tarihinde Dev-Maden Sendikası, ESM, TTB, TMMOB Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji
Mühendisleri Odaları tarafından Yeni Maden Yasası hakkında basın açıklaması yapılmıştır.
• Mayıs 2003 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası’ nın Bor Enstitüsü hakkındaki görüşleri
açıklanmıştır.
• 12 Ağustos 2003 tarihinde TMMOB Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları tarafından
Bergama-Ovacık Altın İşletmesinin son durumu hakkında ortak basın açıklaması yapılmıştır.
• 20 Ağustos 2003 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Eti Alüminyum A.Ş.’ nin
özelleştirme kapsamına alınması ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır.

RAPORLAR
• 26 Mart 2002 tarihinde TMMOB Çevre Jeoloji Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları tarafından
Bergama-Ovacık Altın İşletmesi Tesisi hakkında TÜBİTAK Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanan raporun
eleştirisi değerlendirme raporu açıklanmıştır.
• 29 Mayıs 2002 tarihinde TMMOB Çevre-Jeoloji-Kimya-Metalurji-Orman ve Ziraat Mühendisleri tarafından
Yeni Maden Yasası konusunda değerlendirme raporu açıklanmıştır.
• 27 Temmuz 2002 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Demir-Çelik Komisyonu olarak
KARDEMİR A.Ş.’ deki son gelişmeler ışığında Kardemir Raporu’ nu açıklamıştır.
• Mayıs 2003 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Bakır Raporu açıklanmıştır.
• Temmuz 2003 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Bor Raporu açıklanmıştır.
• 12 Ağustos 2003 tarihinde TMMOB Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları tarafından
Bergama Ovacık Altın İşletmesinin son durumu hakkında değerlendirme raporu açıklanmıştır.
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ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’ NİN ÖZELLEŞTİRME KARŞITI ÇALIŞMALARI
13 Ağustos 2003 tarihinde 2003/49 sayılı
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile Eti Alüminyum
A.Ş., Eti Holding A.Ş.’ ye olan borçlarından
arındırıldıktan sonra, kullanımlarında bulunan
maden ruhsatları da dahil olmak üzere tüm hak ve
yükümlülükleriyle birlikte özelleştirme kapsam ve
programına alındı.
14 Ağustos 2003 tarihinde TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası, Özelleştirme Kararının
13 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanmasının ertesinde Seydişehir’ e giderek
Seydişehir
Çalışanları,
Memur
Mühendis
Sendikaları, Demokratik Kitle Örgütleri, Esnaf
Kuruluşları, Partilerin İlçe Başkanları, Çelik-İş
Sendikası ve Seydişehir Belediyesi ile görüşmelerde
bulundu. Bu kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda; bu yeni durum üzerine
bilgi birikimi ve görüşler aktarıldı. Toplantıda
Tesislerin Özelleştirme Kapsamından çıkarılması
için neler yapılabileceği ve yapılması gerekenler
üzerine görüşler değerlendirildi.19 Ağustos 2003
tarih ve 130 no.lu karar ile “Eti Alüminyum
A.Ş.’ nin özelleştirme kapsamına alınması ile
başlayan özelleştirme sürecinin durdurulması için
özelleştirme karşıtı her türlü oluşumun, eylemin
desteklenmesine ve işbirliği yapılmasına’’ karar
alındı.

Seydişehirliler’ in katıldığı görkemli bir yürüyüş ve
miting düzenlemişlerdir. İlçenin 5 ayrı noktasında
kurulan çadırlarda, Çelik-İş Sendikası Seydişehir
Şubesi üyeleri, oda başkanları, siyasi parti ilçe
yöneticileri ile ilçeye bağlı belde başkanlarından
kurulan Şehir Meclisi, tesislerin özelleştirme
kapsamından çıkarılması için ilçede başlatılan imza
kampanyasının ilk gününde 8 bin imza toplanmıştır.
08 Eylül 2003 tarihinde 2003/53 sayılı Özelleştirme
Yüksek Kurulu kararı ile 1. Oymapınar Barajı
Hidroelektrik Üretim Tesisleri özelleştirme kapsam
ve programına alınmış, 2. Oymapınar Barajı
Hidroelektrik Üretim Tesisleri özelleştirme kapsam
ve programında bulunan Eti Alüminyum A.Ş.’ ye
devredilmiştir.

20 Ağustos 2003 tarihinde TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası tarafından Eti Alüminyum
A.Ş.’ nin özelleştirme kapsamına alınması ile ilgili
basın açıklaması yapıldı. Ağustos 2003 tarihinde
Seydişehir’ in tüm bileşenlerinin katılımıyla ŞEHİR
MECLİSİ oluşturulmuştur. Öncelikle kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla, “İŞTE SEYDİŞEHİR
ALÜMİNYUM GERÇEĞİ” isimli bir kitap hazırlanmış
ve ülkenin her yanına ulaştırılmıştır..
27 Ağustos 2003 tarihinde ŞEHİR MECLİSİ Tesisin
Özelleştirilmesine Karşı fabrika çalışanları ile tüm
50. Yıl Andacı

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

23. DÖNEM 261

15-16 Eylül 2003 tarihlerinde TMMOB Başkanı
Kaya Güvenç başkanlığında, Kimya Mühendisleri,
Metalurji Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri,
Maden Mühendisleri, Makina Mühendisleri,
Odalarından oluşan TMMOB Heyeti 15-16
Eylül 2003 tarihlerinde, özelleştirme kapsamına
alınan Seydişehir Alüminyum Tesisleri’ nde bir
dizi inceleme ve toplantılar gerçekleştirmiştir.
TMMOB Heyeti, Seydişehir’ deki temaslarına, 15
Eylül 2003 günü, Seydişehir Alüminyum Tesisleri
Genel Müdürü Mehmet Arkan’ ı ziyaret ederek
başlamıştır. TMMOB heyeti, Tesisler Genel Müdürü
Mehmet Arkan’ ın Seydişehir Alüminyum Tesisleri
hakkında verdiği brifingden sonra, tesisleri gezerek
incelemelerde bulunmuştur.
16 Eylül 2003 günü, Seydişehir Belediye Başkanı
Muammer Urhan ve Özçelik-İş Sendikası Seydişehir
Şube Başkanı Muharrem Oğuz ziyaret edilerek,
Alüminyum Tesisleri’ nin özelleştirilmesi hakkında
görüş alış verişinde bulunulmuştur. Aynı gün
Seydişehir Alüminyum Tesisleri’ nde çalışan
mühendislerle birlikte, Genel Müdürlük Toplantı
Salonu’ nda bir toplantı yapılmıştır. TMMOB Başkanı
Kaya Güvenç ve Oda temsilcilerinin özelleştirmeye
ilişkin görüşlerini aktardığı ve 150’ ye yakın
mühendisin ve çok sayıda işçi ve idari personelin
katıldığı toplantının ardından, Tesisler Genel
Müdürlük Binası dışında, TMMOB Başkanı Kaya
Güvenç, mühendislerin de katılımıyla, Seydişehir
Alüminyum Tesisleri’ nin özelleştirilmesine ilişkin
görüşlerini basına açıklamıştır.

mücadelede TMMOB’ nin her zaman Seydişehir
halkının yanında yer alacağını vurgulamıştır.
Toplantıda söz alan konuşmacılar tesislerin
özelleştirilmesine karşı birlikte hareket edilmesinin
önemini vurgulamışlardır.
22 Eylül 2003 tarihinde TMMOB’ de yapılan
toplantıda Eti Alüminyum’ un özelleştirilmesine
karşı çalışmalarda bulunmak amacıyla, TMMOB
bünyesinde ilgili Elektrik, Jeoloji, Kimya, Maden,
Makina, Metalurji Mühendisleri Odalarının yer
aldığı ve sekreteryasının Odamızın üstlendiği
TMMOB Alüminyum Komisyonu oluşturularak
çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.
29 Eylül 2003 tarihinde Seydişehir Şehir Meclisi
tarafından düzenlenen “Özelleştirmenin Dünü,
Bugünü ve Geleceği” konferansına katılım
sağlanmıştır.
17 Ekim 2003 tarihinde Seydişehir’ de, KİGEM Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL ve araştırmacı
yazar Mustafa ÇINKI’ nın konuşmacı olarak katıldığı
“Özelleştirme ve Seydişehir” konulu konferans
gerçekleştirilmiştir. Konferans öncesi hazırlanan
afişler ve bildiri Seydişehir’ de dağıtılmıştır.
Karar defterinden bu dönemde 39 Yönetim Kurulu
toplantısı yapıldığı ve bu toplantılarda 168 kararın
alındığı görülmektedir.

TMMOB Heyeti, aynı gün öğleden sonra, Seydişehir
Şehir Meclisi toplantısına katılmıştır. Seydişehir
ve Çevre Belediye Başkanları, Siyasi Partilerin İlçe
Başkanları, Özçelik-İş Sendikası Şube Başkanı, KESK,
Kamu-Sen ve Memur-Sen’ e bağlı sendikaların
temsilcileri, ADD Seydişehir Şube temsilcileri,
Seydişehir Gönüllü Yardımlaşma Derneği temsilcileri
ve muhtarlardan oluşan yaklaşık 80 kişinin katıldığı
toplantının açılında konuşan TMMOB Başkanı Kaya
Güvenç, tesislerin özelleştirilmesine karşı verilecek
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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YURTTAN HAVADİSLER
ŞUBAT 2004 - ŞUBAT 2006

28 Mart 2004

Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapıldı. Yerel seçimin galibi AKP oldu. 28 Mart’ ta yerel
seçimlerinde 3 Kasım seçimlerindeki oylarını artırarak çıkan AKP, 81 il merkezindeki belediye
başkanlıklarının 57’ sini kazandı. CHP 9, SHP 5, MHP 4, DSP 3, DYP 1 ve SP 1 il merkezinde
belediye başkanı çıkarırkan, Ardahan’ da da bağımsız aday başkan seçildi.

10 Nisan 2004

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan
Hastanesi’nde 10 Nisan günü sabaha karşı saat 05.55 sıralarında hayatını kaybetti. Devlet
töreni ile uğurlanan Sakıp Sabancı’ nın cenaze törenine 100 bin kişi katıldı.

1 Mayıs 2004

Temelinin atıldığı ilk günden bu yana tartışması bitmeyen, Mustafa Süzer’ e ait Gökkafes’ te
Yargıtay son ve kesin darbeyi indirdi. Beyoğlu Belediyesi tarafından 7 yıl önce açılan davayı, 9
Mart’ ta verdiği onayla sonuçlandıran Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, Gökkafes’ in yıkımına giden
yolu açtı.
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12 Haziran 2004

Türk spor tarihi, bir ilkle daha tanıştı. Elvan Abeylegesse, Norveç’ te yapılan Golden League
atletizm yarışlarında 5 bin metrede 14:24.68’ le 7 yıllık dünya rekorunu 4 saniye farkla kırdı ve
Olimpiyatlara göz kırptı.

17 Haziran 2004

27-29 tarihleri arasında NATO Zirvesi’ ne hazırlanan İstanbul, valiliğin yayınladığı yasaklar
listesinin şaşkınlığını yaşadı. Zirvenin yapılacağı bölgeye giriş çıkışı sınırlayan valilik, metro
seferlerinin yanı sıra balık tutmayı bile yasakladı.

22 Temmuz 2004

İstanbul-Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya’
nın Pamukova ilçesi yakınlarında Mekece Köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 36
kişi yaşamını yitirdi, 74 kişi yaralandı.

12 Kasım 2004

Tarihten önemli bir sayfa daha kapandı. Filistin lideri Yaser Arafat, dün Türkiye saatiyle 04.30’
ta Fransa’ nın başkenti Paris’ te bulunduğu hastanede hayata gözlerini yumdu.

18 Aralık 2004

Türkiye, AB ile müzakere tarihini aldı; 3 Ekim 2005.

1 Ocak 2005

Türk ekonomisinde bir ilk gerçekleşti. Türk Lirası’ ndan 1 Ocak 2005 itibariyle 6 sıfır atılarak
Yeni Türk Lirası’ nın (YTL) kullanımına geçildi.

27 Ocak 2005

İzmir’ de “örnek proje” olarak açılan Barbaros Çocuk Köyü’ nde çocuklara yönelik taciz ve
tecavüz skandalı patlak verdi.

5 Şubat 2005

Yazar Orhan Pamuk, bir İsviçre gazetesine “Bu topraklarda 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni
öldürüldü. Benden başka kimse bundan bahsetmeye cesaret edemedi.” açıklamasında
bulundu. Bu açıklamayı izleyen süreçte Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamuk hakkında
“Türklüğü alenen aşağılama” suçundan altı ay ile üç yıl arasında hapis cezası istemiyle kamu
davası açtı.

25 Şubat 2005

Penguen dergisinin “Tayyipler Alemi” adlı kapağı sebebiyle derginin sahibi olan Erdil
Yaşaroğlu ile Pak Yayıncılık’ tan 40 bin YTL’ lik manevi tazminat talep edildi.

1 Mart 2005

Sahte rakı skandalı Türkiye’ nin gündemine oturdu. İstanbul Gaziosmanpaşa’ da bir
restoranda satılan sahte rakı, işyeri sahibinin de aralarında olduğu beş kişinin ölümüne neden
oldu. Türkiye genelinde sahte rakı operasyonları başlatıldı. 20’ nin üzerinde kişi sahte rakıdan
öldü, 7 binin üzerinde sahte rakı ele geçirilip imha edildi. Sahte rakı skandalı nedeniyle rakı
satışları düştü.

14 Mart 2005

Anayasa Mahkemesi, yabancılara mülk satışına olanak sağlayan ve 30 hektardan fazla mülk
edinebilmeyi Bakanlar Kurulu’ nun iznine bağlayan düzenlemeyi iptal etti.

9 Mayıs 2005

BM Kalkınma Programı Başkanlığı’ na seçilen CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş,
milletvekilliğinden istifa etti.

1 Haziran 2005

Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Yeni yasa töre cinayetinden kapkaça, kaçak
yapılaşmadan alkollü araç kullanımına kadar birçok yeni düzenleme getirildi.

17 Haziran 2005

Seydişehir Eti Aluminyum’ un CE-KA İnşaat’ a “yok pahasına” devri gerçekleştirildi.
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1 Temmuz 2005

Türk Telekom’ da yüzde 55’ lik hissenin blok satışına ilişkin ihalede 6 milyar 550 milyon dolar
ile en yüksek teklifi Oger Telekom verdi.

12 Eylül 2005

Tüpraş ihalesini Koç-Shell grubu 4 milyar 140 milyon dolarla kazandı.

4 Ekim 2005

Erdemir’ in “özelleştirilme” ihalesini 2 milyar 770 milyon dolar ile Oyak Holding kazandı.

7 Ekim 2005

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, “Türklüğe hakaret”iddiasıyla yargılandığı
davada altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Dink’ in cezası ertelendi.

8 Ekim 2005

Balıkesir’ in Manyas ilçesinde telef olan hindilerde “kuş gribi”virüsüne rastlandığı açıklandı.
Manyas kuş gribi nedeniyle 21 gün karantinada tutuldu. Kuş Gribi rastlanılan bölgere
karantina uygulaması başlatıldı. Virüs bu yıl içinde Romanya, Yunanistan, Rusya, Makedonya,
Hırvatistan, İtalya, Almanya, Ukrayna, Kuveyt ve İsveç’ te de görüldü.

6 Kasım 2005

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bir ABD gizli servisi (CIA) uçağının 15 Kasım’ da İstanbul
Sabiha Gökçen Havaalanı’ na iniş yaptığını doğruladı. Daha sonra bu sayı ikiye çıktı. Kasım
ayında Washington Post gazetesi, CIA’ in teröre destek verdikleri iddiasıyla yakaladığı kişileri
Doğu Avrupa’ daki gizli cezaevlerinde sorguladığını ve zanlıları uçakla gizli cezaevlerine
götürürken, Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullandığını yazmıştı. AB Komisyonu da, CIA’nin
El Kaide üyelerini sorgulamak için Doğu Avrupa’ da gizli cezaevleri kurduğu yolundaki
haberleri soruşturma kararı aldı.

9 Kasım 2005

Şemdinli’ de eski PKK’ lı Seferi Yılmaz’ a ait kitapçı bombalandı, bir kişi öldü. Hakkari’ deki
olaylar sırasındaki F-16 uçuşu tepki çekti. Ardından çıkan olaylarda Şemdinliler sokaklara
döküldü, olaylar Yüksekova ve kent merkezine sıçradı. Bombalama sonrası çıkan olaylarda
toplam dört kişi hayatını kaybetti.

14 Kasım 2005

Türk Telekom ihalesinde en yüksek teklifi veren Oger Telecom, peşinatı yatırarak 21 yıllığına
Türk Telekom’ u işletme hakkına resmen sahip oldu.

17 Kasım 2005

Türkiye ile Rusya arasında 1997 yılında başlatılan Mavi Akım Projesi’ nin resmi açılışı, İtalya
lideri Silvio Berlusconi ve Rusya lideri Vladimir Putin’ in katılımıyla Samsun’ da yapıldı.

10 Aralık 2005

Uluslararası Para Fonu (IMF), 26 maddeden oluşan Niyet Mektubu’ nu onayladı.

13 Aralık 2005

TMSF’ nin Uzan Grubu’ nun borçlarına karşılık el koyduğu Telsim’ in satış ihalesini 4 milyar
550 milyon dolarla dünyanın en büyük GSM operatörü olan Vodafone kazandı.

16 Aralık 2005

Yazar Orhan Pamuk’ un “Türklüğü alenen aşağılamak” suçlamasıyla yargılandığı dava başladı.
Ancak ilk duruşma, Adalet Bakanlığı’ ndan beklenen yazının gecikmesi nedeniyle, Pamuk’ un
savunması dahi alınmadan 7 Şubat’ a ertelendi.

5 Şubat 2006

Trabzon’ daki Santa Maria Kilisesinin Katolik Rahibi Andrea Santoro, uğradığı silahlı saldırı
sonucunda öldü.

8 Şubat 2006

2005 yılından baş gösteren ve 2006 yılında ölümlere neden olan kuş gribi özellikle kanatlı
hayvan sektörünün büyük darbe vurdu. Kuş gribi mücadelesi çerçevesinde toplam “8 milyon
adet çıkma tavuğun” itlaf edildiği bildirildi.
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24. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
28.02.2004 - 26.03.2006
YÖNETİM KURULU
Cemalettin Küçük

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

M. Kemal Başak

Sayman Üye

A. Levend Otsukarcı

Üye

Celal Hançerlioğlu

Üye

Hüseyin A. Hızlı

Üye

24.

DÖNEM

DENETLEME KURULU
Ahmet İrfan Türkkolu
Gürkan Solmaz
Şefik Doğan
Timur Olcay
M. Erhan İşkol

ONUR KURULU
Süleyman S. Altun
Hikmet Bilge
M. Önder Yücel
Haluk Güldür
İhsan Önal

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Cemalettin Küçük
Hüseyin Savaş
Zehra Güner Akad
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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23. Olağan Genel Kurul 28-29 Şubat 2004 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çankaya
Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi salonunda gerçekleştirilen ilk gün gündemin seçimlere
kadar olan bölümü gerçekleştirilmiştir.
23. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığını Şefik Doğan, Divan Başkan Yardımcılığını İrfan Kaptı, Yazman
üyelikleri ise Kubilay Bilir ve İlke Savaş Uzun yapmıştır. 23. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin
Küçük’ ün açış konuşmasının ardından, TMMOB Başkanı Kaya GÜVENÇ ve KESK Genel Başkanı Sami EVREN
bir konuşma yapmıştır.

23. DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMALETTİN KÜÇÜK’ ÜN 23. OLAĞAN GENEL KURUL
AÇILIŞ KONUŞMASI
“Sayın Divan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 23. Olağan Genel Kurulumuzun ülkemize,
mesleğimize ve tüm insanlığa önemli açılımlar getirmesi dileğiyle konuşmama başlıyorum.
Dünya ve Türkiye insanı, açlık, yoksulluk ve ölümle karşı karşıya olduğu, çeşitli ülkelerin değişik yöntemlerle
işgal altında olduğu bir dönemde Genel Kurulumuzu yapmaktayız. Dünyayı bu duruma getiren, her
alanda küreselleşme adı altında yerküremize saldırının olduğu ve dünya kapitalist sisteminin hızla
gelişmesidir. Kapitalist sistemi oluşturan büyük sermaye, dünyaya özgürlükler, zenginlikler vaat etmesine
karşılık, gerçekte demokrasi ve insan haklarını kendi çıkarları doğrultusunda tanımlamak, bu tanım ve
kuralları kullanarak dünyanın artı değerlerine ve doğal kaynaklarına, zenginliklerine el koymaktadırlar. Bu
kurallar da kuralsızlıktır. Bu yöntemi uygularken, Türkiye gibi çeşitli ülkelerde yasa düzenlemeleriyle bunu
gerçekleştirirken, Afganistan, Irak gibi çeşitli ülkelerde de silahla işgal ederek amaçlarına ulaşmaktadırlar. Bu
gibi uygulamalarla diğer ülkelere de gözdağı vermektedirler.
Türkiye, uzun yıllardır dünya emperyalist-kapitalist sisteminin boyunduruğu altındadır. ABD emperyalizmine,
Avrupa Birliğine emperyalizmi eklenmiş, koşullar emekçiler için gittikçe ağırlaşmaktadır. Emperyalist ve
kapitalist sistemin temsilcileri, dünya ülkelerine demokrasi, insan haklan ve özgürlükleri bahane edilerek
saldırmaktadır, bunun adına da operasyon denilmektedir. Yıllardır Filistin halkına karşı yapılan İsrail
saldırıları, Türkiye dahil birçok ülkede operasyon olarak nitelendirilmektedir. Oysa orada örülen utanç duvarı
görülmektedir, İsrail’ e karşı hiçbir karar alınmazken, artık saklanamayacak kadar ortaya çıkan durumlar için
ancak ve ancak tavsiye niteliğinde kararlar alınabilmektedir.
Biraz sonra Türkiye ve sektörümüzden söz edeceğim. Ortaya koyacağım olumsuzluklar, sizleri olumsuzluğa
itmesin; çünkü bir tespitte bulunacağım, emperyalizme ve kapitalizme karşı savaş durumunda olduğumuzu
ve bu durumun da tespitini yapmak zorunda olduğumuzu belirtmek zorundayım. Bu durumda ilk olarak
yaşadığım bir örneği vermek istiyorum: İsrail saldırısının hızlandığı bir dönemde Filistin halkına desteğimizi
iletmek üzere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği heyetiyle Filistin Elçisine yaptığımız bir ziyarette, Elçi
Sayın Fuat Yasin şöyle diyordu: “Şaron’ u asıl kızdıran, deliye çeviren şey şu: Bizler bunca saldırı, katliam,
işkence, ölüm karşısında çocuklarımızı okula gönderiyor, sinemaya gidiyor, düğünümüzü yapıyoruz, tiyatroya
gidiyoruz, her türlü yaşamımızı normal sürdürüyoruz ve bu da hakikaten Şaron’ u deliye çeviriyor.”
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Bizler açlığa, yoksulluğa, işgale, sanayisizleştirme,
işsizleştirme, özelleştirmeye, talana, tarihi ve
kültürel alanın yok edilmesine, kültürel sömürüye
karşı, bunu yaratan emperyalizme, kapitalizme ve
yerli işbirlikçilerine karşı, her türlü büyük sermayeye
baskıya, zulme karşı savaştayız. Bütün bunlar,
insanlığa karşı işledikleri suçlara engel olmak için
ve onlara ortak olmamak için. Bu savaşta normal
yaşamımızı elimizden geldiğince sürdürmek
zorundayız.
Arkadaşlar; bir ülkenin kalkınması, gelişmesi için
iktisadın temel kuralının uygulanması gerekir.
Temel sanayi kollarında finans, bankacılık ve
sosyal güvenlik, sigorta sistemlerinde yabancılara
yer verilmemelidir. Bu kurallara uymayan ülkeler,
topyekün çökmüşlerdir. İşte Türkiye bu aşamadadır,
yani Türkiye emperyalist-kapitalist sistemin tüm
alanlarına açılmış ve uçuruma doğru gitmektedir.
Plansız bir ekonomiyle Türkiye kaynakları talan
edilmekte; Türkiye kaynakları ve artı değerleri,
isimleri sayılan dünya zenginleri listesine giren
birkaç kişinin kasasına ve onlar aracılığıyla dünyaya
yönlendirilenlerin eline geçmektedir. Bu alandan
çıkışın tek yolu, planlı ekonomiye geçişle olanaklıdır.
Adına “serbest piyasa ekonomisi” denilen, büyük
sermayenin borsa-döviz-faiz üçlüsüyle kaynakları ele
geçirdiği, istediği alana aktardığı ekonomik sistemin
boyunduruğundan kurtulmak zorundayız. Bu süreç,
Türkiye’ de en hızlı biçimde sürmektedir.
Değerli arkadaşlar; bu uygulamalar, en çok temel
sanayi kolu olan metalurji sektörünü vurmaktadır.
Temel sanayi sektörünün finansörü Etibank, diğer
bankalarda olduğu gibi yok edildi, Etibank’ a bağlı
birçok sanayi alanımız yok oldu, çoğu da yok
olmayla karşı karşıyadır. Kükürt, volfram, çinko,
kurşun tesisleri kapatıldı; bakır tesisleri, özelleştirme
adı altında birçok kez kapatmayla karşı karşıya
geldi. Karadeniz Bakır İşletmeleri, zaman zaman
cevher alamamak durumundayken, bakır yatakları
yabancıların ve işbirlikçilerinin eline geçti ve
geçmeye devam etmektedir. Alüminyumda Türkiye
50. Yıl Andacı

gereksiniminin yüzde 30’ unu, kurulu kapasitenin
yüzde 15’ ini karşılayabilen Seydişehir Tesisleri,
boksit madenleri ve enerji santralleriyle Özelleştirme
İdaresinin bünyesine geçmiştir. Özelleştirme
İdaresinin bünyesine geçen tesislerin ne hale
geldiğini hepimiz bilmekteyiz ve tanık olmaktayız.
Demir ve çelik üretiminde dünya üretiminde 13.
-16. sıralarda olmamıza rağmen, demir ve çelikte
hurdasından cevherine kadar dışa bağımlı duruma
gelmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda demir ve
çelikte toplamda ithalatçı konumundayız. Bir de
buna kaliteli çeliği eklediğimizde, fark daha da
açılmaktadır. Bir Asil Çelik örneğini birkaç kez
yaşadık, geçen yıl “yeniden kapatılır mı” diye
yüreğimizi ağzımıza getirdi.
Bu arada dünya kromit üretiminin yüzde 20’ sini
yapan Türkiye, paslanmaz çelikte bir türlü adım
atamamaktadır. Paslanmaz çelik, birtakım küçük
dökümler hariç, Türkiye’ yi tamamen ithalatçı
durumuna getirmiştir. Bedeli 250 milyon dolar
olan yıllık ithalat gideri, bor madenlerimizden,
ham bor madenlerinin ihracatından elde edilen
yıllık bedele karşılık gelmektedir. Elazığ Ferrokrom
Tesisleri, üretime ara vermiş, Özelleştirme
İdaresinin bünyesine alınmıştır; bu arada yeniden
üretimde, ancak Türkiye’ nin çeşitli bölgelerinden
kromlar yurtdışına gönderilmektedir. Antalya
Elektrometalurji
Tesisleri
tam
kapasiteyle
çalışmasına rağmen, zararlı hale getirilmesinde
çalışanların sorumlu tutulması kabul edilemez. Bu
tesisler parçalanarak satışa sunulmuştur.
Burada dikkatinizi bir konuya çekmek istiyorum:
Antalya Elektrometalurji Tesisleri, Elazığ Ferrokrom
ve Seydişehir Alüminyum Tesisleriyle Oymapınar
Barajı’ na yönelik ele geçirme istemi, aynı yabancı
ve yerli işbirlikçileriyle birlikte hazırlanmaktadır.
Bu, topyekûn olarak kamuoyunun gündeminde
aydınlanmış ve bağlantılarının ortaya çıktığı bir
durumdur.
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Bir başka alan, paslanmaz çeliğin diğer kaynağı
ve 2003 yılının dünyadaki fiyat rekortmeni olan
nikel, yabancıların eline geçmiş, kobalt ile birlikte
yurtdışına gitmeye hazırlanmaktadır. Diğer
taraﬅan demir-çelik tesisleri, “özelleştirme, devir,
birleştirme” adı altında büyük sermayenin eline
geçmekte, bu işlemler de çeşitli borsa aracılıklarıyla
yapılmaktadır. 1994 yılından beri kapatmayla karşı
karşıya kalan Karabük Tesislerimiz, her zaman
sıkıntı içinde olmuştur. Karabük orada dururken,
birçok kent belediyeleri, ray sistemleri için
yurtdışından hâlâ ithalat yapmaktadırlar.
Plansız bir demir-çelik sanayisiyle Türkiye,
üretim miktarı dünya üst sıralarında görünmesine
rağmen, dışa bağımlı bir ithalatçı konuma
getirilmiştir. Yine Kütahya’ da bulunan gümüş
tesisleri, işletmenin kasasında bulunan nakit
16,5 milyon dolar, stoklarındaki 10 milyon dolar
olmak üzere, nakde çevrilebilir 30 milyon doların
üzerinde kaynağı varken, 40 milyon dolara nasıl
özelleştirildiği, özelleştirmenin temel felsefesini
ortaya koymaktadır.
Bir de 15 yıldan beri ülkenin gündemini işgal eden
altın ve yasadışı Bergama Ovacık İşletmesine
değinmeden edemeyeceğim arkadaşlar. Her türlü
yasadışılığı, teknik ve ekonomik olumsuzluğuyla
varolan bu işletme, Çalışma Raporumuzda geniş
olarak yer almıştır. Ancak üniversite hocalarının
ya da bakanın çeşitli yakın çevrelerine verdiği
yanıtlarda, “bu işletme hangi koşul olursa olsun
çalışacaktır, buna kimse engel olamaz” yani bakan
“yargı ve hukuk da engel olamaz” diyor, bunu
açık açık söylüyor. Bu gücü nereden aldığını artık
sormayacağız; çünkü bakanın bu gücü nereden
aldığını biliyoruz.
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Türkiye sanayiinin temel girdisi olan madenler,
yeni hazırlanan Maden Yasası ve çeşitli yasaların
içerdiği değişiklikle büyük sermayenin eline
geçmekte; bu yapılırken de Türkiye bir hafriyat
ülkesine dönüştürülmesine hazırlanmaktadır.
Türkiye kaynaklan peşkeş çekilirken, sanayi,
TÜPRAŞ, Tekel, PETKİM, şeker tesisleri birlikte
yok edilirken, diğer yandan çalışma yaşamına
yönelik birçok yasa, meslektaşlarımızı ve tüm
çalışanları sorumlu tutacak, ancak yetkisiz kılacak
iş güvencesi yönetmelikleri çıkarılmaktadır.
Çalışanlar, işyerlerinde her türlü olumsuzluktan
sorumlu olacaklardır, ancak yetkisiz bir sorumluluk,
ancak kölelik düzeninde söz konusu olabilir.
Bütün bunları pekiştirecek, eğitimden sağlığa, yerel
yönetimlere, çalışma yaşamına, özelleştirmelere,
kaynakların kullanılmasına yönelik yeni bir
peşkeş yasası, Kamu Yönetimi Temel Kanunudur.
Bugünlerde Mecliste birçok kısmı kabul edilen
kanun taslağı, topluma reform olarak sunulmakta.
Oysa tam tersi olduğunu tüm kitle örgütleri
yöneticileri kamuoyuna anlatmasına rağmen,
büyük sermaye medyasında yer bulma olanağı
olamamaktadır. Bu durumda Türkiye Büyük Millet
Meclisi de muhalefetsiz kalmıştır arkadaşlar. İşte
burada bizlere önemli bir görev düşmektedir;
bu alanda iş yaparken, bir yandan da toplumsal
heyecanı
yaratacak,
toplumsal
muhalefeti
örgütleyecek işleri de, heyecanı da yaratmamız
gerekmektedir.
Genel Kurulumuz’ un Türkiye’ ye, mesleğimize
önemli açılımlar getireceği, toplumsal heyecanı
yaratacağı dileğiyle hepinizi saygıyla ve sevgiyle
selamlıyorum.”
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23. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
“Dünya emperyalist-kapitalist sistemi, Türkiye üzerinde saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde yaşamaktayız.
Bu dönem, dış politikamızda tam bir teslimiyetçiliği, iç politikamızda da kafatasçı, aydınlanma devrimi karşıtı
şeriatçı bir yapılanmayı tam olarak desteklemektedir. Yine bu yapılanma, özelleştirmelerle, kamu yönetiminde
yapılan değişikliklerle çok taraflı yatırım anlaşmaları; MAI, TAI, tahkim anlaşmalarını uygulayarak Türkiye
halkını yoksullaştırmakta, açlığa, işsizliğe ve sefalete sürüklemektedir. Doğal kaynaklarıyla Türkiye’ yi bir
talan alanına dönüştürme uygulamaları, en çok sektörümüzü etkilemektedir.
Önümüzdeki dönem, saldırıların daha da artacağı bilinciyle, büyük sorumlulukla mücadele etmeliyiz.
Bu bilinçle katılımcı, üretken, açık, bilgilendirici bir anlayışla Türkiye demokrasisinin ve bağımsızlığının
yaratılacağı mücadele alanlarını esas alarak çalışmaları değerlendirmeliyiz. Odanın demokratik kitle örgütü
olması nedeniyle, toplumsal demokrasi mücadelesinde, TMMOB bütünselliği içerisinde diğer kitle örgütleriyle
birlikte yer alması; savaşın mühendisliğin önünde bir engel olduğu, insanlığın geleceğine, tarihi ve kültürel
yapısına karşı yıkıcılığı nedeniyle, her nerede olursa olsun, saldırılara karşı olunması; özelleştirilmelerin
sektörümüzü yok ettiği, işsizlik yarattığı, talanı, açlığı ve yoksulluğu getirdiği bilinciyle özelleştirmelere karşı
mücadele içinde olunması; sektörel raporlarla toplumu aydınlatacak çalışmaların yapılması, meslektaşların
mesleki gelişmesine yardımcı olmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılması, işyeri ve il temsilcilikleriyle birlikte
ortak çalışmalara önem verilmesi; öğrencilerin odayla olan ilişkilerinin özel olarak ele alınması, bağların
kuvvetlendirilmesi, arşiv ve dokümantasyon merkezinin oluşturularak bilgilerin kayıt altına alınması, toplumsal
heyecan ve muhalefeti oluşturmak üzere her alanda her ne ad altında olursa olsun, her türlü işgale karşı
mücadele edilmesi gerekmektedir.

‘‘

Sonuç olarak, son yıllarda gelen hükümetler, Türkiye’ yi büyük
sermayenin talanına açmış bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye’ yi
doğal, kültürel ve tarihi çevresiyle birlikte yok etmektedir. Dolayısıyla
sanayi, doğal kaynakları yok olan bir Türkiye, büyük sermaye grubuna
ucuz işgücü olmaya mahkum edilmektedir. Bu durumdan en çok
etkilenenlerden birisi de sektörümüz ve meslektaşlarımız olmaktadır.
Gittikçe açlığa ve yoksulluğa itilen meslektaşlarımız, hem sektör
dışında kalmakta, hem de işsizlikle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu dönemde demokratik kitle örgütleri, mücadelenin temel taşları
olmak zorundadır. Oda olarak bu sorumluluğun bilinciyle her türlü
saldın, talan, işgal ve yok etmeye karşı birlikte dayanışma içinde
mücadelede olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

’’
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İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU
07-08 Şubat 2004 tarihlerinde yapılan 6. Olağan Genel Kurulu toplantısında seçilen Yönetim Kurulu 11
Şubat 2004 tarihinde yapmış olduğu ilk Yönetim Kurulu toplantısında aşağıda belirtilen görev paylaşımını
gerçekleştirmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

YÖNETİM KURULU
Utkan GÜNEŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar Ali EROL

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Serhan Kadir SÖZÜŞEN

Yazman Üye

Tolga ERBAY

Sayman Üye

Murat SEZER

Üye

Feyzi DEMİR

Üye

Sabahattin ÖZEN

Üye

METALURJİ DERGİSİ
Dergimiz bu dönemde akademik makalelerin
yanı sıra ülkemizin ve dünyanın gündemini takip
etmeye çalışmış, sektörümüz hakkında Odamızın
görüşlerini basın açıklamaları ve raporlar ile
yayınlamıştır.
Odamız bu
dönemde
yayınlamıştır.

aşağıdaki

Sayı 137

Nisan 2004

Genel

Sayı 138

Haziran 2004

Genel

Sayı 139

Aralık 2004

Genel

Sayı 140

Mayıs 2005

Genel

dergileri
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1. ENDÜSTRİYEL FIRINLAR VE REFRAKTER SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
24-26 Mart 2005 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi
Esentepe
kampüsü
Süleyman
Demirel
Kütüphanesinde düzenlenen sempozyum, açılış
konuşmaları ve panelin yer aldığı etkinliklerle
başlamıştır. Üç günlük program kapsamında,
refrakter konulu bildirilerin sunumu ikinci gün,
endüstriyel fırınlar konulu bildirilerin sunumu
üçüncü gün gerçekleştirilmiştir.

araya getirildiği platformda, panelistler, refrakter
sanayinin günümüzdeki yapısal sorunlarını
konuşma fırsatını yakalamışlardır. Sektörün
genel bir değerlendirmesinin yapıldığı panelde,
ülkemiz hammadde kaynaklarının daha verimli
kullanımı için neler yapılması gerektiği, sektörüniversite işbirliğinin geliştirilmesi, üretici-kullanıcı
sorunlarının çözümü konularında görüş belirtilmiş,
çözüm önerileri tartışılmıştır.

Sempozyum koordinatörü Nilgün Kuşkonmaz
tarafından sempozyum hazırlık sürecinin aktarıldığı
açılış konuşmasının ardından, sempozyum yürütme
kurulu başkanı Selim Denizkurt, sempozyumun
amacı ve kapsamı hakkında bilgi vermiştir. TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Cemaletin Küçük’ ün oda faaliyetleri ve
Sakarya Üniversitesi Rektörü Mehmet Durman’ ın
üniversiteyi tanıtıcı sunumlarından sonra plaket
törenine geçilmiştir. Sempozyuma desteklerinden
ötürü Sakarya Üniversitesi Rektörü Mehmet
Durman’ a plaketi Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Cemalettin Küçük tarafından, sponsor firmalar
Minelco GmbH ve Inductotherm İndüksiyon
Sistemleri A.Ş.’ nin plaketleri ise Oda İstanbul Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Utkan Güneş tarafından
verilmiştir. Açılış konuşmalarının ve plaket törenin
tamamlanmasıyla 13 firmanın ve üniversite-oda
standlarının yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirilmiştir.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul
Şube Yönetim kurulu üyesi Murat Sezer’ in
yönetiminde; Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş.
firmasından İbrahim Büyükçayır’ ın, Süperateş
A.Ş. firmasından F. Kadri İlhan’ ın, Şişecam A.Ş.
firmasından Ertuğrul Yay’ ın, Kaptan Demir Çelik
Endüstrisi A.Ş firmasından Ümit Çelebican’ ın,
İstanbul Teknik Üniversitesinden Serdar Özgen’ in
panelist olarak yer aldığı, “Türkiye’ de Refrakter
Sanayinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri”
konulu panel gerçekleştirilmiştir. Refrakter
sanayinin ileri gelen üreticileriyle, kullanıcılarının bir
50. Yıl Andacı

Üç gün süresince devam eden sempozyuma; 87 kişi
delege olarak başvurmuştur. Panelistler, oturum
başkanları, ve konukların katılımıyla sempozyuma
90 firmadan yaklaşık 200 250 kişilik bir katılım
gerçekleşmiştir. Üç günlük sempozyum süresince
Sakarya Üniversitesi Kırkpınar Sosyal tesisleri başta
olmak üzere, toplam 3 otelde 125 kişilik konaklama
sağlanmıştır. 2 gece 120’ şer kişinin katılımıyla
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yemek organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Panel
ve bildiri sunumlarına katılımın yoğun olduğu
gözlemlenmiştir.
Sempozyum bünyesinde yer alan sergiye toplam
13 firma katılmıştır.

Sempozyuma
gönderilen
ve
sunumları
gerçekleştirilen bildirilerin yer aldığı bildiri
kitabından 1000 adet basılmış ve sempozyum
süresince sempozyum çantası beraberinde
katılımcılara dağıtılmıştır.

Konusunda ilk olarak gerçekleştirilen etkinliğimizle, bu alanda faaliyet gösteren imalatçı, pazarlamacı,
kullanıcı ve öğretim elemanlarının bir araya getirilerek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları; sektör ile ilgili
uygulamaları, yenilikleri tanımaları; sektörün sorunlarını çözüm önerileri ile birlikte tartışmaları sağlanmıştır.

12. ULUSLARARASI METALURJİ MALZEME KONGRESİ VE FUARI
12. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi
ve Fuarı 28 Eylül-02 Ekim 2005 tarihleri arasında
CNR Dünya Ticaret Merkezi Yeşilköy İSTANBUL’ da
yapılacaktır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından
geleneksel olarak düzenlenen ve 1993 yılında
‘‘METAL HAFTASI’’ adı altında yapılan yedincisi ile
uluslararası nitelik kazanan bu etkinlikte Kongre
ile birlikte Demir-Çelik, Demir-Dışı Metaller,

Kompozitler ve Seramikler, Üretim Teknolojisi,
Makina ve Ekipmanları kapsamında bir ihtisas fuarı
da yer almaktadır.
12. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’
ne yurt içinden 203, yurt dışından ise 19 ülkeden
106 olmak üzere, toplam 309 bildiri gelmiştir.
Kongremizde yurtiçinden 74 sunu, yurtdışından
26 sunu, 8 çağrılı sunu ve 200 poster bildiri
sunulacaktır.

Kongrede Aşınma, Bio Malzemeler, Çevresel Metalurji ve Geri Kazanım, Demir Çelik, Demir Dışı, Döküm, Fiziksel
Metalurji, Isıl İşlem, İş Güvenliği, Kompozit Malzemeler, Korozyon, Mekanik Metalurji, Nano Malzemeler, Seramik
ve Refrakter, Tahribatsız Muayene, Toz Metalurjisi, Yüzey İşlemleri ve Kaplamalar başlıklarında toplam 29 oturum
yapılacaktır.
Kongreye Almanya, Amerika Birleşik Devletleri,
Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fransa,
Güney Afrika, Irak, İngiltere, İran, İsveç, Japonya,
Kanada, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya,
Sırbistan Karadağ, Ürdün’ den katılım olacaktır.
Kongre kapsamında “Refrakter” konusunda özel
bir özel bir oturum yapılacaktır. Yine kongremizde
“Malzeme Alanındaki Mevcut ve Gelecekteki
Gelişmeler ve Modeller” konusunda uzmanların
katılacağı bir panel düzenlenecektir. Panelimiz
Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN başkanlığında, Dr.
Ali ERDEMİR, Dr. Mustafa KOÇAK, Dr. Besim
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Ben NİSSAN, Prof. Dr. Muharrem TİMUÇİN ve
görüşmelerimizin devam ettiği birkaç konuşmacının
daha katılımı ile gerçekleşecektir.
Kongreye; Doç. Dr. Besim Ben NİSSAN, Dr. Florian
KONGOLI, Prof. Dr. Robert E. GREEN, Prof. Dr.
Katsuyoshi KONDOH, Dr. Mustafa KOÇAK, Dr. Ali
ERDEMİR, Prof. Dr. Christos G. ANEZIRIS ve Doç.
Dr. Osamu YAMAMOTO davetli konuşmacı olarak
katılacaklardır.
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ETKİNLİKLER, BASIN AÇIKLAMALARI, RAPORLAR
Dönem dünyada ve Türkiye’ de önemli gelişmelerin
yaşandığı bir süreçtir. Özellikle emperyalist
güçlerin ülkeleri “demokratikleştirme” adı altında
işgal etmesi, bekli de dünyanın en hızlı çalışan
parlementosuna sahip olunması, AB’ ye girebilmek
için yasaların tartışılmaya bile gerek görülmeden
bir gecede birkaç yasa çıkarılması, veto edilen
kanunların
“kabul
edenler-etmeyenler-kabul
edilmiştir” yöntemiyle değiştirilmeden aynen
meclisten geçirilmesi, IMF ve Dünya Bankasının
önerilerini (!) emir kabul edilerek harfiyen yerine
getirilmesi, bu kapsamda halkın malı olan stratejik
konumdaki KİT’ lerin skandala dönüşen satışları ve
ülke doğal kaynaklarının ve sanayisinin yerli-yabancı
şirketlere peşkeş çekilerek ülkede özel sektör
tekelinin oluşturulması, bu ortamı yaratabilmek
için en yetkili ağızlar tarafından ‘‘teknolojileri ilkel,
buraları pislik yuvası olmuş’’ gibisinden demeçlerle
değerlerinin
düşürülmesi,
yaptıkları
değer
tespitlerinin ne kadar düşük olduğunu her satıştan
sonra biz bu kadarını beklemiyorduk itirafı, ülke
topraklarının satışı bu döneme damgasını vuran
olaylardır.
Hergün gündemin değiştirildiği bu yoğun süreçte
Odamız gündemi yakından takip edebilmiş her
konuda görüş oluşturarak meslektaşlarımız ve
kamuoyu ile paylaşmıştır.
Özellikle Metalurji sektöründe özelleştirmelerin
yaşandığı süreçte; yetkili sendikalar ziyaret
edilerek kendilerine desteklerimiz iletilmiş, çalışan
meslektaşlarımız, işçiler ve yöre halkı ile özelleştirme
ve sonuçları üzerine bir dizi konferanslar ve paneller
yapılmıştır.
Yine bu dönemde Odamız, Maden Kanunu,
Endüstri Bölgeleri Kanunu, Bor Enstitüsü Kanunu
üzerinde yapılan değişikliklerin görüşüldüğü tüm
Meclis Komisyonlarına katılarak görüşlerini sözlü ve
yazılı olarak bildirmiş yapılan basın açıklamalarıyla
kamuoyu bilgilendirilmiştir.
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Bu dönemde yapılan bazı etkinlikler basın
açıklamaları ve raporlar aşağıdaki gibidir;
• 20 Ekim 2004 tarihinde Eti Krom A.Ş. (Elazığ),
Eti Elektrometalurji A.Ş.(Antalya), Eti Gümüş
A.Ş. (Kütahya) ve Eti Alüminyum A.Ş.’ nin
Özelleştirmesi ile İlgili Basın Açıklaması yapılmıştır.
• 12 Ekim 2004 tarihinde Eti Alüminyum A.Ş.’ nin
Ağustos 2003 tarihinde Özelleştirme Kapsam ve
Programına alınması üzerine Sn. Aziz Konukman
(Gazi Ünv. Öğrt. Üyesi) ve Sn. Ayfer Eğilmezin
(Petrol İş Sen. Uzmanı) konuşmacı olarak katıldığı
“Özelleştirmeler ve Seydişehir” konferansı
yapılmıştır.
• 25 Mayıs 2004 tarihinde “Maden Kanununda
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı” üzerine basın açıklaması
yapılmıştır.
• 22 Ocak 2005 tarihinde Oda Yönetim
Kurulumuz, fabrikaya kapanarak direnen işçilere
destek vermek amacıyla Seka İzmit İşletmesini
ziyaret etmiştir.
• 14 Şubat 2005 tarihinde Odamız Ana Yönetmeliği
ve 25727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
• Avrupa Kimya Bürosu ECB (European Chemicals
Bureau) Üreme Toksisitesi Uzmanlar Çalışma
Grubu tarafından yayınlanan Uzman Bilirkişiler
Komisyon Çalışma Grubu’ nun (Commission
Working Group of Specialised Experts in the
fields of Reprotoxicity) özet toplantı tutanağının
incelenmesi sonucunda borik asit ve boratların
üremede
zehirli
maddeler
kapsamında
sınıflandırılmasının teklif edildiği görülmüştür.
• 10 Mart 2005 tarihinde bu konuda yetkilileri
uyarmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için “GEÇ
KALMADAN ULUSAL KAYNAĞIMIZ BORLARA
SAHİP ÇIKALIM” yazımızı yayımladık.
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• Bunun üzerine konunun önemi anlaşılmış ve ilgili
kurum ve kuruluşlar harekete geçmişlerdir.
• 17 Mart 2005 tarihinde Ereğli Demir Çelik
Tesislerindeki kamuya ait % 46.12 hissesinin
satışa çıkarılması üzerine basın açıklaması
yapılmıştır.
• 5 Nisan 2005 tarihinde Seydişehir Eti Alüminyum
Tesislerinin ihale şartnamesi ve son gelişmeleri
değerlendirmek
amacıyla
davet
üzerine
fabrika çalışanları ve şehir bileşenleriyle de bir
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
• 15 Nisan 2005 tarihinde Oda ve İstanbul Şube
Yönetim Kurulumuz Ereğli’ ye giderek Kent
Konseyini ziyaret etmiş ve mücadelelerinde
yanlarında olduğumuz bildirilmiştir.
• 22 Nisan 2005 tarihinde Sn. Mümtaz Soysal
ve Sn. Aziz Konukman’ ın konuşmacı olarak
katıldığı “Özelleştirmeler ve Seydişehir II”
konferansı yapıldı. Yoğun katılımın olduğu ve
sempozyumun yapıldığı kapalı spor salonunun
yetersiz kalması nedeniyle yaklaşık 2500 kişi
sempozyumu izleyebildi.
• 23 Mayıs 2005 tarihinde Eti Alüminyum
çalışanlarının ve Seydişehir halkı üzerine güvenlik
kuvvetlerinin coplu, biber gazlı, göz yaşartıcı
bombalı müdahalesini kınayan ve ilgilileri
bu müdahaleyi durdurmaya çağıran Basın
Açıklaması yapılmıştır.
• 24 Mayıs 2005 tarihinde, 23 Mayıs 2005 günü Eti
Alüminyum çalışanlarının ve Seydişehir halkının
iş-aş kapısı olan fabrikalarını sattırmamak ve
özelleştirme kapsamından çıkarmak için verdiği
mücadele sırasında yaralananlara geçmiş olsun
dileklerini iletmek ve bu onurlu mücadeleye
destek vermek amacıyla Seydişehir’ e gidildi.

Akabinde bu mücadeleyi kırmak için, Başbakan
ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileri Eti
Alüminyum A.Ş’ nin özelleştirmesi ve ihale
şartnamesi üzerine kamuoyunu ikna etmeye
çalışan açıklamalar yapılmıştır.
• 02 Haziran 2005 tarihinde bu açıklamaları
ve şartname değerlendirilmesi konusunda
kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Odamız
görüşlerinin sunulduğu basın açıklaması
yapılmıştır.
• 17 Haziran 2005 tarihinde Eti Alüminyum A.Ş.’
nin özelleştirilme kapsamından çıkarılması
mücadelesinin değerlendirildiği basın açıklaması
yapılmıştır.
• 2005 yılı Ocak ayında, ülkemizin sahip olduğu
doğal kaynakların, sağlıklı bir çevrede yaşama
hakkımızın, emeğimizin, insan-yurttaş olarak
onurumuzun; piyasanın, ulus ötesi tekellerin kar
güdüsüne terk edilmesinin, yargı kararlarının hiçe
sayılmasının önüne geçilmesi amacıyla kurulan
ve Ankara 78’ liler Derneği, DİSK Genel- İş, DİSKDev-Maden Sen, Ekoloji Kolektifi, Halkevleri,
İnsan Hakları Derneği, KESK-ESM, ODTÜ
Öğretim Elemanları Derneği, Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri
Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası,
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tabibler Birliği’
nin bulunduğu Beyaz Adımlar Platformu’ na
katılınmıştır.
• 2 Mart 2005 tarihinde Bergama Ovacık’
ta siyanürle altın üretimi yapan Normandy
Madencilik A.Ş’ nin hisselerinin Koza Davetiye
Mağaza İşletmeleri ve ihracat A.Ş tarafından
satın alınması üzerine 09 Mart 2005 tarihinde
Beyaz Adımlar Platformu ile basın açıklaması
yapılmıştır.

• 23 Mayıs 2005 tarihinde Seydişehir işçisi ve
halkının özelleştirme karşıtı eylemi ve kendilerine
yapılan coplu, biber gazlı, gözyaşartıcı bombalı
müdahale basında geniş bir şekilde yer almıştır.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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• 17 Mart 2004 tarihinde Osmangazi ve Anadolu
Üniversiteleri’ ndeki, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği bölümleri
ziyaret edilmiştir.
• 25 Mart 2004 tarihinde Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’ nde Odayı tanıtma toplantısı
yapılmıştır.
• 26 Mart 2004 tarihinde Kardemir A.Ş. ziyaret
edilmiştir.
• Nisan 2004’ de “Metalurji” dergisinin 137.
sayısında Odamızın “Alüminyum Raporu”
yayınlamıştır.
• 14 Mayıs 2004 tarihinde İstanbul Şubemiz 2.
İndüksiyon Ergitme Semineri’ ni İstanbul’ da
yapmıştır.
• 27 Mayıs 2004 tarihinde 3213 Sayılı Maden
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı hakkında basın
açıklaması yapılmıştır.
• 18 Aralık 2004 tarihinde İstanbul Şubemiz Proses
Hata Türü ve Etkileri Analizi Semineri’ ni İstanbul’
da yapmıştır.
• 12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Şubemiz, Bor
ve Kullanımı Semineri’ ni İstanbul’ da yapmıştır.
Karar defterinden bu dönemde 28 Yönetim Kurulu
toplantısı yapıldığı ve bu toplantılarda 115 kararın
alındığı görülmektedir.
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YURTTAN HAVADİSLER
Mart 2006 - Mart 2008

29 Mart 2006

Diyarbakır’ da 4 cenazenin defnedilmesinin ardından çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 130’ u
güvenlik görevlisi 250 kişi yaralandı, 200 kişi gözaltına alındı. Batman’ da gösteri yapmak
isteyenlerle, polis arasında çıkan olaylarda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İzmir, Mersin,
Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Mersin, Hakkari gibi illerdeki eylem ve olaylarda yaralananlar ve
gözaltına alınanlar oldu.

15 Mayıs 2006

Danıştay 2. Dairesi’ nin 8. Şubat’ taki okula geliş gidişlerinde türban takan bir öğretmenin,
anaokuluna müdür olmasını ‘‘sakıncalı’’ bulan kararıyla alevlenen tartışma, aynı Daire
üyelerine yapılan silahlı saldırıyla tırmandı. 2. Daire üyeleri toplantı halindeyken düzenlenen
saldırıda, Üye Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti; Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler
Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu da yaralandı. Saldırıyı
gerçekleştiren İstanbul Barosu’ na kayıtlı avukat Alparslan Arslan, Danıştay binasından
çıkamadan yakalandı.
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31 Mayıs 2006

Ekonomide 2006 yılına damgasını vuran önemli olaylardan biri de Mayıs ve Haziran aylarında
yaşanan finansal piyasalardaki dalgalanma oldu. Dalgalanmaya paralel borsa yılın en düşük
değerini gördü, dolar 1,76 YTL’ yi aşarken, Euro’ da 2,1 YTL’ nin üzerine çıktı. Gecelik
borçlanma faizleri yüzde 13,25’ ten 17,50’ ye kadar çıkarken, iç borçlanma faizleri de yüzde
23’ lerin üzerini gördü, enflasyon da yeniden çift haneli rakamlara döndü.

8 Ağustos 2006

Borçları nedeniyle kredi bulamayan ve fındık alımı yapamayan FİSKOBİRLİK hükümeti
suçlarken, hükümette yaptığı fındık komisyonu toplantısının ardından TMO tarafından fındık
alımı yapılması kararlaştırıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi 10 Eylül’ de fındık alımlarına başladı.
Öte yandan Ordu’ da düzenlenen «Fındık Mitingi» nedeniyle Samsun-Ordu karayolu 6 saatlik
ulaşıma kapandı.

12 Ekim 2006

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Edebiyat Ödülü’ nün yazar Orhan Pamuk’ a verilmesini
kararlaştırdı.

5 Kasım 2006

Eski Başbakan Bülent Ecevit, 172 gün tedavi gördüğü GATA’ da vefat etti.

28 Kasım2006

Papa 16. Benediktus, Cumhurbaşkanı Sezer’ in davetlisi olarak Türkiye’ ye geldi.

2007

UNESCO, Mevlana’ nın doğumunun 800’ üncü yılı nedeniyle 2007 senesini “Mevlana Yılı”
ilan etti.

19 Ocak 2007

Gazeteci Hrant Dink uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

1 Mart 2007

TBMM Genel Kurulunda, emeklilerden sonra çalışanlar için de vergi iadesi uygulamasına son
veren ve yerine asgari geçim indirimini getiren kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

27 Nisan 2007

TBMM Genel Kurulu’ nda 11. cumhurbaşkanı seçimi için yapılan birinci oylamada Abdullah
Gül 357 oy olarak Anayasa’ nın öngördüğü 367 oyu sağlayamadı. TBMM Başkanı Bülent
Arınç’ ın açıkladığı ilk tur sonucuna göre oylamaya 361 milletvekili katıldı. CHP, oylamada
‘‘toplantı yeter sayısının 367’ yi bulmadığı’’ iddiasıyla, ilk turun iptali ve yürürlüğünün
durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ nde dava açtı.

13 Mayıs 2007

İzmir’ de karadan ve denizden yaklaşık 2,5 milyon kişinin katılımı ile “Cumhuriyet” mitingi
yapıldı.

22 Mayıs 2007

Ankara’ da kentin işlek merkezlerinden Ulus’ taki Anafartalar Çarşısı önünde meydana gelen
patlamada 9 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.

12 Haziran 2007

Ümraniye’de bir evde Ergenekon sürecinin başlamasına neden olan mühimmat bulundu. Yıllar
sonra tümünün düzmece olduğu ortaya çıkan Ergenekon, Balyoz vb. operasyonlarla başta TSK
olmak üzere devlet kurumlarının yapısı değiştirildi.

22 Temmuz 2007

Türkiye genel seçime gitti. Ak Parti tahminlerin üzerinde bir oy çoğunluğu ile % 46,66 oy
oranı ile 341 milletvekili çıkardı ve ikinci kez tek başına iktidar oldu.
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28 Ağustos 2007

Seçimlerden sonra yapılan meclis divan başkanlığı seçiminden sonra AK Parti Kayseri
Milletvekili Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, 339 oyla TBMM tarafından
Türkiye’ nin 11. cumhurbaşkanı seçildi.

21 Ekim 2007

Türkiye, tarihinin en düşük katılımlı referandumunu yaşadı. % 67 katılım oranı olan
referandumda, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kabul edildi. Referandumun
yapılacağı gece Hakkari-Dağlıca’ da 12 asker şehit oldu, 16 asker yaralandı, 8 askerle irtibat
kesildiği haberini alındı.Kaçırılan askerler 16 gün sonra serbest bırakıldılar.

27 Kasım 2007

Danıştay 13. Dairesi Seydişehir Eti Alüminyumun özelleştirilmesine yönelik işlemleri iptal etti.

11 Ocak 2008

ABD Doları; 1,15 YTL’ nin altına düşerek 2001 yıl ortasındaki seviyelerine indi.

26 Ocak 2008

Ümraniye’ de ele geçirilen patlayıcılarla ilgili soruşturma kapsamında aralarında emekli
Tuğgeneral Veli Küçük’ ün de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

13 Mart 2008

Video paylaşım sitesi Youtube’ a erişim, mahkeme kararıyla durduruldu.

14 Mart 2008

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, “laikliğe aykırı fiillerin odağı
haline geldiği” iddiasıyla AKP’ nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ ne dava açtı.
İddianamede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ ın da
aralarında bulunduğu 71 kişi hakkında siyasi yasak isteminde bulunuldu.
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25.

25. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
26.03.2006-29.03.2008
YÖNETİM KURULU

DÖNEM

Cemalettin Küçük

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

Mehmet Kemal Başak

Sayman Üye

Ahmet İrfan Türkkolu

Üye

Ercüment Alptekin

Üye

Hüseyin Alper Hızlı

Üye

DENETLEME KURULU
Şefik Doğan

‘‘

TMMOB Metalürji
Mühendisleri Odası 24.
Olağan Genel Kurulu
25-26 Mart 2006
tarihlerinde Ankara
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Kızılay
Ankara’da yapılmış ve
25. Dönem Oda Organları
belirlenmiştir.

’’

M. Önder Yücel
Murat Can Ocaktan
Timur Olcay
M. Erhan İşkol

ONUR KURULU
Süleyman S. Altun
Hikmet Bilge
Sinan Kalyoncu
Haluk Güldür
İhsan Önal

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Cemalettin Küçük
Utkan Güneş
İrfan Kaptı
50. Yıl Andacı

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

25. DÖNEM 281

25. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
GİRİŞ
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 25. Dönem çalışma programında toplumsal bilincin yaratılarak
toplumsal hareketliliğe dönüştürülmesi mücadelesi dönemin en önemli çalışma eksenini olmuştur. Bu eksen
toplumsal suskunluğa son vererek bilimin ve hukukun önderliğinde halk egemenliği bilincini yaratmak
odamızın programının iskeletini oluşturmuştur.
Geçen dönemde olduğu gibi çalışmalarımızı katılımcı, üretken ve açık bilgilendirici bir anlayış içerisinde
eylemsellikle birleştiren bir yöntem üzerinden yürütmeye çalıştık.

ÖRGÜTLENME
Amaçladığımız tüm çalışmaların temel ekseni örgütlenmedir. Dünyaya bakışımız, Türkiye’ye bakışımız,
tespitler ve vardığımız sonuçlarla, zor koşullarla karşı karşıya olduğumuzu görmüş bulunuyoruz. Bu
koşulların altından kalkabilmenin örgütlü bir çalışma ile olabileceğini ve bu örgütlenme alanının, odamızdan
başlayarak, TMMOB’ye bağlı meslek odaları ile TMMOB bütünselliği içerisinde çekirdeklenip, diğer meslek
odaları, sendikalar ve diğer örgütlenmelerle Türkiye halkına taşınması ile olanaklıdır.

ÜYELER
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası’nın 31.12.2007 tarihi itibarıyla 3.667 üye sayısına ulaşmıştır. Özellikle
son yıllarda mezun olan meslektaşlarımızın Odamıza üye olma oranı düşüktür.
ÜYE DAĞILIMI
Adresi Çalışan Üyeler

1911

Adresi Çalışmayan Üyeler

1291

Emekli Üyeler

205

İhraç

9

İstifa

156

Vefat

83

Hatalı Numara

12

TOPLAM

3.667

koşulların altından kalkabilmenin örgütlü bir çalışma ile
‘‘Buolabileceğini
ve bu örgütlenme alanının, odamızdan başlayarak,
TMMOB’ye bağlı meslek odaları ile TMMOB bütünselliği
içerisinde çekirdeklenip, diğer meslek odaları, sendikalar ve diğer
örgütlenmelerle Türkiye halkına taşınması ile olanaklıdır.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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ÜNİVERSİTELERDEKİ BÖLÜMLER
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

12

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

5

Seramik Mühendisliği

1

TOPLAM

18

2007-2008 Öğretim döneminde bu bölümlere alınan öğrenci sayısı 1.054’dir.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE
19-20 Şubat 2006 tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu, ilk yönetim
kurulu toplantısında aşağıda belirtilen görev paylaşımını gerçekleştirmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Utkan Güneş

Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar Ali Erol

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Uğur Ertem

Yazman Üye

Feyzi Demir

Sayman Üye

Murat Sezer

Üye

Gürkan Solmaz

Üye

Cihan Balaban

Üye (Kasım 2007 askerlik seebiyle istifa)

Serhan Kadir Sözüşen

Üye (Kasım 2007 yedek üyelikten)

Ağustos 2007 tarihi itibarıyla Çetin Durukanoğlu, şube müdürlüğünden ayrılmış ve yerine İrfan Kaptı göreve
başlamıştır.
İstanbul Şube Yönetim Kurulu dönem boyunca 46 yönetim kurulu toplantısı yapmıştır.
06 Haziran 2006, 06 Şubat 2007 ve 12 Ocak 2008 tarihlerinde yapınla denetlemeler sonucunda hesap ve
kayıtların düzgün tutulduğu rapor edilmiştir.

MEKAN
Kimya Mühendisleri Odası ile eğitim çalışmalarında başlayan ortaklık “Fizik, Kimya ve Metalurji Mühendisleri
Odaları İstanbul Şubeleri” tabelasında TMMOB içinde olanakların ortaklaştırılması paylaşılması ve birlikte
davranışın geliştirilmesi anlayışı ile hayata geçirilmiştir.
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TEMSİLCİLİKLER
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak;
3 İl Temsilciliği ve 28 İşyeri Temsilciliğimiz
bulunmaktadır.

ÖĞRENCİLER
Öğrenciler gelecekte odanın örgütlenmesini ve
sorumluluğunu alacak olan teknik eleman adayları
olarak görülmektedirler. Öğrenci üyelik çalışmaları
geliştirilmeye çalışılmış, Oda çalışmaları içinde yer
almalarına olanak tanınmıştır.
2001-2007 Ağustos dönemi boyunca merkeze kayıt
yaptıran öğrenci üye sayımız 356 olup bunlardan
bugün 222 tanesi aktif öğrenci iiyemizdir.
2001-2007 Ağustos dönemi boyunca İstanbul
Şubemize kayıt yaptıran öğrenci üye sayımız 705
olup bunların bugün 355 halen aktif öğrenci
üyemizdir.

HURDACI DERGİSİ
2007 Şubat ayında Öğrenci Komisyonu Odamız
tarihinde bir ilk olan “Hurdacı” adlı öğrenci
dergisinin ilk sayısını çıkardı. Daha sonra mayıs ve
kasım aylarında ikinci ve üçüncü sayılar da öğrenci
komisyonu tarafından çıkarıldı..

TMMOB
TMMOB, yapılan mücadeleler ve mücadelede
hedeflerin
yakalanabilmesi
için
mühendis
ve mimarların yıllardan beri ortak iradesini
oluşturmuştur. Üyelerimizin sorunlarını diğer
teknik elemanlardan ayrı görmeyerek bütün
alanlarda çakışan sorunlar ve ortak mücadele
alanlarını, TMMOB çatısı altında bütünleştirilmeye
çalışılmıştır.
Bu amaçla ; dönemimizde de TMMOB’nin örgütsel
üst yapısının korunması temel hedeflenmiştir.
Ortak gündemlerde çalışmalar, birliktelik için
TMMOB’ye taşınmıştır. TMMOB birlikteliğinin
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

korunması, ekonomik bağımsızlığından geçer
gerçeğinden hareketle Odamız bu dönemde
hassasiyetini sürdürmüştür. Odamızın TMMOB
ödentileri eksiksiz olarak yapılmıştır.
Bu dönemde Odamız TMMOB’nin oluşturduğu
Çalışma Gruplarında yer alarak aktif katılımla katkı
sağlamıştır.

YAYIN ÇALIŞMALARI
METALURJİ DERGİSİ
Bu dönemde akademik makalelerin yanı sıra
ülkemizin ve dünyanın gündemini takip etmeye
çalışmış,
sektörümüz
hakkında
Odamızın
görüşlerini basın açıklamaları ve raporlar ile
yayınlamıştır. 2006 yılında 4 sayı, 2007 yılında ise 3
sayı yayınlanmıştır.
Dergimizin
yayınlaması
sırasında
makale
bulma konusundaki sorunlar nedeniyle yayın
periyodunda sapmalar devam etmektedir. Özellikle
üniversitelerimizden makale gelmemektedir.
140. sayısından itibaren hakem kurulu oluşturulmuş
fakat hakemli dergi olarak çıkması sağlanamamıştır.

AJANDA
2006-2007 yılı ajandaları İstanbul Şubemiz
tarafından
hazırlanmış,
sektörümüze
ve
meslektaşlarımıza dağıtımı yapılmıştır.

METALURJİ
KATALOGU

VE

MALZEME

SEKTÖR

Sektörümüzde ilk ve tek olma özelliğini
gösteren katalogumuzun Nisan 2004 tarihinde
yayınlanmasından sonra 2008 yılı içinde
yenilenmesine karar verilmiş ve çalışmalarına
İstanbul Şubemiz tarafından başlanılmıştır.
TALAT (Training
Technologies)

in

Aluminium

Applications
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Alüminyum metali en geniş kapsamlı kullanım
alanına sahip olan demir-dışı metaldir. Buna
rağmen Alüminyum metali ile ilgili tasarımcılara,
mühendislere,
araştırmacılara,
mühendislik
öğrencilerine ve endüstride Alüminyum metali ile
çalışan uygulamacılara yönelik kaynaklık edecek
Türkçe doküman sayısı oldukça yetersizdir.
Bu yetersizliği gidermek/azaltmak amacıyla
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası uzun
süredir “Alüminyum El Kitabı” yayınlanması
için kaynak araştırmaları devam etmekteydi.
Taranan
kaynaklardan
biri
olan
Avrupa
Alüminyum Biriiği(EAA)’nin CD olarak yayınladığı
“Alüminyum Uygulama Teknolojileri Eğitim
Notları (TALAT-Training in Aluminium Applications
Technologies)”nı incelememiz sonucunda bu
eğitim notlarının bir bütün halinde yayınlanmasının
daha doğru olacağı karar verdik. Odamız EAA
ile gerekli görüşmeleri yaparak TALAT eğitim
notlarının yayın hakkını almış ve çeviri çalışmalarını
tamamlamıştır.

ulaşılamamıştır. Bu konudaki çalışmalara devam
edilmektedir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneğinin ortak yayını
olarak 2008 yılında yayınlanacaktır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından
II. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyum
ve Sergisi 03-05 Mayıs 2007 tarihlerinde Sakarya
Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

WEB SİTESİ
Odamız www.metalurii.org.tr web sayfamız
dönem içinde yeni tasarımı ile üyelerimize ve
sektörümüze hizmet vermektedir. Web sayfamızda
bilgilerin yenilenmesine gayret edilmiştir.
Web sayfamız kongre, sempozyum, sektör raporları
ve basın açıklamalarımızın duyurulması sırasında
yoğun olarak kullanılmıştır.
Bu dönem içinde yayınlanan tüm dergilerimiz web
sayfamızda yer almıştır.

ODA ARŞİVİ
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası arşiv
çalışmaları tamamlanmış ve web sayfamız
üzerinden aramalara açılmıştır.
Arşivimizde 2 temel başlık altında aramalar
yapılabilmektedir:
• Metalurji dergilerinde arama
• Arşivde arama
Metalurji dergilerinde arama; başlığının altında 121.
sayısından itibaren metalürji dergileri içinde arama
yapılabilmekte ve tam metinlere ulaşılabilmektedir.

KONGRELER, SERGİLER, SEMPOZYUMLAR,
SEMİNERLER
2. ENDÜSTRİ YEL FIRINLAR VE REFRAKTER
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Metalurji Sektörünün temel yapı taşlarından olan
endüstriyel fırınlar ve refrakterler, üretim miktarı,
kalite ve maliyet üzerinde son derece belirgin işleve
sahiptir. Düzenlediğimiz sempozyumda bu alanda
faaliyet gösteren imalatçılar, pazarlamacılar,
kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek
bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Sektör ile ilgili
uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri
tartıştılar.

E-posta aracılığı ile üyelerimizle iletişim kanalları
çeşitlendirilmesi ve bilgi akışı bu dönemde
hızlandırılmaya çalışılmış ancak istenilen düzeye
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TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
UCTEA Chamber of Metallurgical Engineers

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkam Prof.Dr.
Onuralp YÜCEL, TMMOB Metalurji Mühendisleri
Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK,
Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Cuma
BİNDAL ve Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. H.Rıza GÜVEN birer konuşma yaptılar.
Sempozyum açılış konuşmalarından sonra Seramik
ve Refrakter Üreticileri Derneği’nden Nafiz
ÖZDEMİR “Dünya ve Türkiye’de Refrakter Sanayinin
Değerlendirilmesi” başlıklı açılış bildirisi sundu.

03-05 Mayıs / May 2007
Esentepe Kampüsü - Sakarya

Ü
YA

NİVE

R
Sİ
Sİ

SAK

TE

AR

2. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu ve Sergisi
2nd Industrial Furnaces and Refractory Symposium and Exhibition

1970

Sakarya Üniversitesi
desteğiyle / supported
Ana Sponsor / Lead Sponsor

Ana Sponsor / Lead Sponsor
Ana Sponsor / Lead Sponsor

minerals customised for industry

MAGNA

&

Refractories Limited

13. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ_____________________________
13.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
09-11 Kasım 2006 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi-İSTANBUL’da TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi.
1975 yılından bu yana gerçekleştirilen kongremiz
sayesinde, katılımcılar, mesleğimizle ilgili dünyadaki
gelişmelerden, üniversiteler ve diğer kuruluşlarda
yapılan araştırmalardan, teknolojik ilerlemelerden,
yeni ürünler ve tasarımlardan haberdar oldular.
Bu kongre ile eş zamanlı olarak, Hannover-Messe
Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

• ANKİROS 2006-8.Uluslararası Demir-Çelik ve
Döküm Fuarı,
• ANNOFER 2006-7.Uluslararası Demirdışı Metaller
Fuarı,
• TÜRKCAST 2006-2.Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı
ve
Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından
• 3.Uluslararası
düzenlendi.

Ankiros

Döküm

Kongresi,

Sektörün uzun zamandır beklediği bu birliktelik
tüm katılımcıların beklentilerini karşılayan bir
organizasyon olarak gerçekleşti.
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2. DÖKÜM VE ÇEVRE SEMPOZYUM VE SERGİSİ______________________________________
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi tarafından II.Döküm ve
Çevre Sempozyum ve Sergisi 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu
Beşiktaş-İstanbukda gerçekleştirildi.
Döküm sektöründeki işletmelerin, çevre ile uyum içerisinde çalışmalarını toplumsal bir görev olarak kabul
eden TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası sektörün çevre yönetimi konusundaki karşılaştıkları sorunlara
ışık tutabilmek amacı ile bu sempozyumu düzenlemiştir.
Ulusal ve uluslararası birçok yasa ile düzenlenen bu konudaki mevzuatların, bilimsel ve sektörel veriler
ile desteklenerek düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun için bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler,
pazarlamacılar, araştırmacılar ve devlet yetkilileri bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Sektör
ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartıştılar.

3. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU___________________________________________________
Alüminyum üretim teknolojileri ve her boyutuyla
alüminyum sektörünü akademik dünya ile aynı
platformda bir araya getirmeyi amaçlayan III.
Alüminyum Sempozyumu, TMMOB METALURJİ
MÜHENDİSLERİ ODASI, TALSAD ve TÜBİTAK
tarafından 16-17 Kasım 2007 tarihlerinde TUSSIDEGebze-Kocaeli’de gerçekleştirildi.
Sektörü ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda
irdelemeyi, yeni gelişmeler hakkında bilgilenmeyi,
Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve
geleceği için bir vizyon oluşturmayı amaçlayan
bu organizasyon’da; Dünya’ da ve Türkiye’
de Alüminyum Pazarı ve Ticareti, Alüminyum
Döküm, Ekstrüzyon, Haddeleme, Diğer Plastik
Şekillendirme Prosesleri, Isıl İşlemler, Yüzey
İşlemler, Geri Kazanım, Çevre Politikaları, İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği, Alüminyum Sektöründe ArGe ve Kalite Güvence, Yeni Teknolojiler ve Ürünler,
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Alüminyumun Kullanım Alanları alt başlıklarında
gerçekleştirildi.
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Atamer
GİYİCİ, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu II. Başkanı Kaya ÖZEREN, Türkiye
Alüminyum sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Balkanı Ali KİBAR ve TÜBİTAK adına Tarık BAYKARA
birer konuşma yaptılar.
Sempozyum açılış konuşmalarından sonra Avrupa
Alüminyumcular Birliğinde Mrs. Claude Claire
SÖNMEZ ve Türkiye Alüminyum Sanayicileri
Derneği’nden Bahadır ÖZER “Dünya’da ve Türkiye’
de Alüminyum Pazarı ve Ticareti” başlıklı açılış
bildirilerini sundular.
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TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU II. BAŞKANI
KAYA ÖZEREN’İN AÇILIŞ KONUŞMASI AŞAĞIDADIR.
Değerli Konuklar,
Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması gerekliliği ve
bu birikimlerin kaynağı olan üniversite, araştırma
kurumlan, meslek odaları ve sanayinin buluşmasının
amaçlandığı bir etkinlikte yine bir aradayız.
Birincisi 1994 yılında Seydişehir’de, İkincisi 2003
yılında yine Seydişehir’de yapılan Alüminyum
Sempozyumlarının, TMMOB Metalurji Mühendisleri
Odası-Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ve
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun
birlikte düzenlediği 3. Alüminyum Sempozyumuna
Metalurji Mühendisleri Odası adına hoş geldiniz
diyorum.
Birlikte yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlere
rağmen, alüminyum sektörü bu kırılgan ortamlarda
büyümesini sürdürmüş ve bugünlere gelmiştir.
İlk sempozyumu düzenlediğimiz yıllarda 1.5 kg
civarında olan kişi başı alüminyum tüketimi bugün
6 kg olmuş, ülkenin birincil alüminyum ihtiyacı
yine o yıllarda 100 000 ton civarında iken bugün
450 000 tona ulaşmıştır. Ne yazık ki artmayan tek
şey ülkenin birincil alüminyum üretimi olmuştur.
Kurulduğu 1970’li yıllardan günümüze 60 000 ton
üretim rakamı değişmemiştir.
Bugün hala maden, enerji, metalürji, ulaşım,
eğitim, sağlık gibi ülkenin stratejik sektörlerinde
uzun erimli ulusal politikaları oluşturmayan siyasi
iktidarlardır.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Söz politikadan açılmışken, bugün ülkede babalar
gibi satanın sloganıyla yapılan ve her biri skandala
dönüşen özelleştirmeler ortadadır.
Özelleştirmelerin yapıldığı diğer ülkelerde olduğu gibi
Türkiye’de de tesislerin satışı iştigal konularıyla ilgisi
olmayan özelleştirme zenginleri yaratmıştır.
Bildiğiniz gibi son yıllarda hammadde ve metal
fiyatları dünyada görülmemiş bir şekilde yükselmiştir.
Fabrikalar devredildiğinde stoklarındaki ürünlerin
değeri birkaç katma çıkmıştır. Bu nedenledir ki
tesisler çalışmaktadır.
Ülke sanayisinin temel taşları olan demir-çelik,
krom, bakır, alüminyum, nikel gibi stratejik
konumdaki tüm madenler ve üretim tesisleri
özelleştirilmiş madenler de ham cevher olarak ihraç
edilmektedir.
Metalurji Mühendisleri Odası olarak özelleştirme
karşıtı bu söylemlerimiz bazı çevrelerce çarpıtılarak
özel sektör karşıtlığı gibi yansıtılmaktadır.
Metalurji Mühendisleri Odası ülke özel sektörünün
büyümesinin, yeni yatırımlar yapmasının her
zaman yanındadır. Çünkü, siyasi iktidarların eğitim
politikasızlığından kaynaklı, üniversitelerimizin
sayısı 19 u bulan metalürji bölümünden her
yıl yaklaşık 900 metalürji mühendisi mezun
olmaktadır. Çok açıktır ki, özel sektör ne kadar
yatırım yaparsa bu genç insanların iş bulma şansı
da o kadar artacaktır.
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Metalurji Mühendisleri Odasının, ülkenin stratejik konumdaki tesislerinin özelleştirilmesine, elde kalan kamu
kuruluşlarında “hizmet alımı” adı altında yapılan “Örtülü Özelleştirme” lere karşı duruşu devam etmektedir.
Odamızın KİGEM’le birlikte Eti Alüminyum Tesislerinin satışının iptali için açtığı davada süreç, yargının
yürütmeyi durdurma noktasında olup hukuki süreç devam etmektedir. Ancak Yargının Yürütmeyi Durdurma
Kararı’na rağmen tesisin içi boşaltılmakta fabrikanın üretim hatları satılmaktadır.

‘‘

Bugün ülkede yapılan özelleştirmelerin yanlışlığı, hukukun ve yargı
kararlarının hiçe sayıldığı, ülke sanayisi ve gelişmelerin önemsenmediği
Eti Alüminyum örneğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Satıldığı güne kadar,
ülke alüminyum sanayisinin gelişmesinde alüminyum okulu konumundaki
Seydişehir Alüminyum Tesisleri, bugün bu etkinliğe bırakın arge çalışmaları
ve uygulamalarına yönelik bildirilerle katılmayı, ülkedeki gelişmeleri ve
çalışmaları içeren sempozyumu izlemeye bile eleman göndermemektedir.
Sözü daha fazla uzatmadan, bu kürsüden yetkilileri, konularıyla ilgili meslek
odalarından, akademik çevrelerden, bilim ve araştırma kumullarından,
sanayicilerinden görüş alınarak ülkenin sanayi politikalarını oluşturmaya
davet ediyoruz.

Sektörü ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni gelişmeler
hakkında bilgilenmeyi, Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği
için bir vizyon oluşturmayı amaçlayan bu etkinliği gerçekleştiren Danışma ve
Yürütme Kuruluna, bildirileriyle katkıda bulunan meslektaşlarımıza ve emeği
geçen herkese Metalurji Mühendisleri Odası adına teşekkür ediyorum.

’’
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SORUMLU MÜDÜRLÜK TEMEL EĞİTİMİ

ÇELİK SEÇİMİ EĞİTİMİ

TMMOB çatısı altında iki odanın beraber iş
yapabilme kabiliyetini gösterme, odalar arası
işbirliğini geliştirme ve ivme kazandırma, her iki
mesleğin çalışanları arasında ilişkileri geliştirilmesi
amacıyla Kimya Mühendisleri Odası ile ortak
etkinlikler düzenlenmesi kararı alınmasını takiben
Kimya Mühendisleri Odasının düzenlediği Gayrı
Sıhhi Müesseslerde Sorumlu Müdürlük eğitimi
konusunda ortak çalışmalar yapılmıştır.

26-27 Ocak 2006 tarihinde Prof. Dr. Sakin Zeytin
ve Hakan Kurttepeli koordinatörlüğünde Çelik
Seçimi Eğitimi, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi eğitim salonunda 15 kişilik bir katılımla
gerçekleştirilmiştir.

23-25 Şubat 2006’da 19 kişilik, 17-19 Nisan
2006’da 17 kişilik, 17-19 Ekim 2006 tarihlerinde
de 15 kişilik katılımla ve 6-7-8 Aralık 2008’de
Kimya Mühendisleri Odası İst. Şubesi ile birlikte
Odalarımızda aktif çalışan üyelerimize yönelik
“Sorumlu Müdürlük Temel Eğitimi” verilmiştir.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Eğitime yönelik taleplerin yoğun olmasından
dolayı eğitim Kroman Demir Çelik A.Ş 28 kişilik
katılımla 9-10 Şubat 2006 tarihinde ikinci kez
gerçekleştirilmiştir.
Şubat 2008’de Yıldız Kalıp fabrikasında bir eğitim
daha yapılacaktır.
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YURTTAN HAVADİSLER
Mart 2008 - Mart 2010

1 Nisan 2008

Maddi hasarlı trafik kazalarında sürücülerin polis beklemeden tespit tutanağı tutmasını
öngören uygulamaya başlandı.

26 Nisan 2008

Deniz Baykal CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

10 Mayıs 2008

20. yüzyılın divalarından Leyla Gencer, Milano’ daki evinde vefat etti .

13 Mayıs 2008

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 37 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ ye
geldi.

8 Temmuz 2008

“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur ve emekli Orgeneral Hurşit Tolon tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile
gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ise serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamındaki tutuklulardan Kuddusi Okkır, sağlık sorunları nedeniyle tahliye
edildikten bir süre sonra yaşamını yitirdi.
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27 Eylül 2008

“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tuncay Özkan, eski İstanbul
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve eski Esenyurt Belediye Başkanı
Gürbüz Çapan tutuklandı.

31 Aralık 2008

Ekonomik krizin baş göstermesi ile Ekim 2008 ayında 1,70 TL’ lere kadar çıkan dolar yılı 1,53
TL seviyesinden kapattı.

1 Ocak 2009

2005’ te altı sıfır atıldıktan sonra “YTL” adını alan Türk Lirası bugünden itibaren adını geri
almıştır. TL olan banknotlar, yeni tasarımı ve gelişmiş güvenlik önlemleriyle kullanıma sunuldu.

5 Ocak 2009

Danıştay 6. Dairesi, Bergama-Ovacık köyü yakınlarındaki altın madeninin çalışmasına olanak
tanıyan Çevre ve Orman Bakanlığı idari işleminin iptali istemiyle İzmir 3. İdare Mahkemesi’ nde
açılan davaya verilen ‘‘red’’ kararını bozarak, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

7 Ocak 2009

“Ergenekon’’ soruşturması kapsamında eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, eski MGK
Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, emekli
Kurmay Albay İlyas Çınar, eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel,
Özel Kuvvetler’ den emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, Prof. Dr. Yalçın Küçük ve eski Özel
Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin’ in de aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alındı.
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’ nun evinde de arama yapıldı.

10 Ocak 2009

Ünlü şair Nazım Hikmet’ in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin kararın yürürlükten
kaldırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’ de yayımlandı.

30 Ocak 2009

Başbakan Erdoğan, Dünya Ekonomi Forumu toplantısı kapsamında düzenlenen ‘‘Gazze’’
konulu oturumda yaptığı “one minute’’ çıkışının ardından “Bir daha Davos’ a geleceğimi
sanmıyorum” diyerek paneli terk etti.

24 Şubat 2009

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, kendilerinin Türkiye’ de resmi dilin Türkçe olmasına herhangi
bir itirazlarının olamayacağını belirtti. Türk, konuşmasının son bölümünü Kürtçe olarak yaptı,
konuşmayı canlı veren TRT yayınını kesti.

10 Mart 2009

Türkiye’ nin ilk hızlı treni olan Yüksek Hızlı Tren’ nin (YHT) ilk seferi Ankara-Eskişehir hattında
yapıldı.

24 Nisan 2009

‘‘Ergenekon’’ soruşturması kapsamında Poyrazköy’ deki arazide yapılan kazılarda 15’ i dolu 22
adet lav silahı, 14 el bombası, 24 adet el bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı madde ile
çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

1 Mayıs 2009

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları 1 Mayıs’ ı Taksim’ de
kutladı. 5 bin kadar işçi 32 yıl sonra 1 Mayıs için Taksim’ e çıktı.

15 Mayıs 2009

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı işsizlik rakamlarını %16.1 olarak açıkladı. Bu oran şimdiye
kadar açıklanan en yüksek oran olarak tarihe geçti.
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17 Ağustos 2009

17 Ağustos 1999’ daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler, olayın 10. yılında,
depremin merkez üssü Kocaeli’ nin Gölcük ilçesinde törenle anıldı.

27 Ağustos 2009

Bilecik’ in Bozüyük ilçesinde meydana gelen YHT tren kazasında, raydan çıkan lokomotifin
devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

27 Ekim 2009

‘‘Domuz gribi’’ nedeniyle okulların tatil edilmesi üzerine verilecek telafi eğitimi TRT 3’ te
başladı.

11 Aralık 2009

Bursa’ nın Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki bir maden ocağındaki grizu patlaması ve ardından
meydana gelen göçüğün altında kalan 19 işçi hayatını kaybetti.

15 Aralık 2009

İşyerleri kapatıldığı için özlük haklarıyla kamu kuruluşlarına yerleştirilmelerini isteyen TEKEL
işçileri, Ankara’ da eyleme başladı.

22 Şubat 2009

Taraf gazetesinde yayınlanan “Balyoz Darbe Planı” sonrasında gerçekleştirilen bir operasyonla
eski kuvvet komutanları da dâhil pek çok üst rütbeli subay gözaltına alındı. Operasyon
öncesinde “Balyoz” a ilişkin binlerce dökümanı içerdiği söylenen CD’ ler ve bir bavul dolusu
belgenin Taraf muhabiri tarafından Ergenekon savcılarına teslim edildiği ortaya çıkmıştı.

24 Şubat 2010

Balıkesir’ de özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 17 işçi
yaşamını yitirdi. Yapılan araştırmada aynı şirkete ait kömür ocaklarında 2006 ve 2007’ de de
ölümle sonuçlanan grizu patlamalarının gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

2 Mart 2010

TEKEL işçilerinin 78 günlük mücadelesi Danıştay’ ın 4-C’ ye geçiş için kısıtlı süre veren
yürütmeyi durdurma kararı ile sonucuna ulaştı. Tüm Türkiye’ nin gündemine oturan, birçok
hak mücadelesine örnek teşkil edecek bir kararlılıkla sürdürülen bu uzun direnişin ardından
kazanılan bu sonuç sonrasında Tekel işçileri eylemlerini durdurma kararı aldılar.

8 Mart 2010

Elazığ’ da 6.0 büyüklüğündeki deprem 57 kişinin ölmesi ile sonuçlandı. Başbakan Erdoğan
ölümlerden “kerpiç evleri” sorumlu tuttu. Ancak depremin hemen sonrasında yapılan
araştırmalar, asıl sorumlunun “devletin verdiği yanlış ‘‘sağlam’ raporlarında” olduğunu ortaya
çıkarmıştı.
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26. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
28 Mart 2008 – 2 Nisan 2010
28.03.2008 - 02.10.2009
YÖNETİM KURULU
Cemalettin Küçük

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

Mehmet Kemal Başak

Sayman Üye

Ahmet İrfan Türkkolu

Üye

Utkan Güneş

Üye

Hüseyin Alper Hızlı

Üye
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26.
DÖNEM

02.10.2009 – 02.04.2010
YÖNETİM KURULU
Cemalettin Küçük

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

Hüseyin Alper Hızlı

Sayman Üye

Ahmet İrfan Türkkolu

Üye

Utkan Güneş

Üye

Serhat Ekmekçi

Üye
DENETLEME KURULU

Şefik Doğan

Mustafa Hakan Kurttepeli

M. Önder Yücel

M. Erhan İşkol

Murat Can Ocaktan

ONUR KURULU / 28.03.2008-31.01.2009
Süleyman S. Altun

Mahmut Kiper

A. Levend OTSUKARCI

Sinan Kalyoncu

Hikmet Bilge

ONUR KURULU / 31.01.2009-02.04.2010
Süleyman S. Altun

Etem Kırca

Selçuk Harput

Ahmet Muhtar Tepiroğlu

Hikmet Bilge

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Cemalettin Küçük
Kaya Özeren
Utkan Güneş
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25. Dönem Olağan Genel Kurulu 27-28 Mart 2008 tarihlerinde
İTÜ Evi Kavaklıdere – Ankara’ da yapılmış ve son gündem maddesi olarak
26. Dönem Yönetim Kurulu ve Oda Organları belirlenmiştir.
Odamızın tek şubesi olan İstanbul Şube Yönetim Kurulu ise şöyle oluşmuştur:

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Feyzi Demir

Yönetim Kurulu Başkanı

Belgin Mert

Yönetim Kurulu II. Başkanı

İrfan Kapt

Yazman Üye

Uğur Ertem

Sayman Üye

Nazım Asan

Üye

Murat Cin

Üye

A. Çetin Durukanoğlu

Üye

Oda’ nın bu dönemde ayrıca 3 İl Temsilciliği ve 28 İşyeri Temsilciliği bulunduğu anlaşılmaktadır.
Çalışma Raporunda yer alan bilgilere göre 26. Dönemde yapılan başlıca çalışmalar ve faaliyetler şöyledir.

YAYIN ÇALIŞMALARI
METALURJİ DERGİSİ
2008 yılında 3 sayı, 2009 yılında ise 2 sayının çıkarıldığı açıklanmaktadır.

AJANDA
2009-2010 yılı ajandaları İstanbul Şubemiz tarafından hazırlanmış, sektörümüze ve meslektaşlarımıza
dağıtımı yapılmıştır.

METALURJİ VE MALZEME SEKTÖR KATALOĞU
İlki 2004 yılında çıkarılan, Metalurji ve Malzeme Sektör Kataloğu’ nun 2.si, 2008 yılında İstanbul Şubemiz
tarafından çıkarılmıştır. 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi esnasında ve sonrasında dağıtımı
yapılmıştır. Katalog 15 sektör başlığına göre hazırlanmış olup 2.500’ ün üzerinde sektör firmasının, iletişim,
ürün ve hizmet bilgilerini içermektedir.
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WEB SİTESİ
www.metalurji.org.tr web sayfamız dönem içinde yeni tasarımı ile üyelerimize ve sektörümüze hizmet
vermektedir. Web sayfamızda bilgilerin yenilenmesine gayret edilmiştir.
Web sayfamız kongre, sempozyum, sektör raporları ve basın açıklamalarımızın duyurulması sırasında yoğun
olarak kullanılmıştır.

KONGRELER, SEMPOZYUM VE SERGİLER
ULUSLARARASI TAHRİBATSIZ MUAYENE SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından 3. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu ve
Sergisi, 17-19 Nisan 2008 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi-İstanbul’
da gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumda yurtdışından bir çağrılı bildiriye ek olarak 30 bildiri sunulmuş ve ülkemizde tahribatsız muayene
alanında çalışan, bu hizmetlerden yararlanan, cihaz üreticileri, pazarlamacılar, kullanıcılar, akademisyenler ve
öğrencilerden oluşan yaklaşık 500 kişilik bir grup tarafından izlenmiştir.

14. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ
14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 16-18 Ekim 2008 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziBeylikdüzü / İstanbul ‘da gerçekleşmiştir.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, HannoverMesse Ankiros Fuarcılık A.Ş.tarafından, ANKİROS 2008, 9.Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri,
Makina ve Ürünleri ihtisas Fuarı, ANNOFER 2008, 8.Uluslararası Demirdışı Metaller Teknolojileri, Makina ve
Ürünleri İhtisas Fuarı, TURKCAST 2008, 3.Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı; Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği
tarafından da 4.Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.
14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’ nde yurtiçi ve yurtdışından 14 ülkeden 200 bildiri
sunulmuştur. Kongreye yaklaşık 1.200 kişi katılmıştır.
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Demir Çelik Metalurjisi, Demir Dışı Metaller
Metalurjisi, Seramik-Cam-Refrakter, Döküm, Toz
Metalurjisi-BiyomalzemelerNanomalzemeler,
Kompozit Malzemeler, Yüzey İşlemleri-Isıl İşlem,
Metalurjik Atıklar ve Çevre, Malzeme ve Tasarım
başlıklarında toplam 23 oturum yapılmıştır.
Kongreye; Almanya, Azerbaycan, Cezayir,
Fransa, İngiltere, İran, İspanya, Japonya, Kosova,
Makedonya, Norveç, Polonya ve Rusya’ dan
delegeler katılmıştır.
Kongrede ayrıca; “Küreselleşmenin Türkiye
Metalurji ve Malzeme Sektörüne Etkileri” ve
“Türkiye ve Dünya’ da Demir Çelik Sektörünün
Durumu ve Geleceğe Yönelik Beklentiler”
başlıklarında iki panel gerçekleştirilmiştir.

IV. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU
4. Alüminyum Sempozyumu, 15-16 Ekim 2009
tarihinde İstanbul Fuar Merkezi-Yeşilköy-İstanbul’
da gerçekleşmiştir.
4. Alüminyum Sempozyumu ile birlikte HannoverMesse Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından, ALUEXPO
Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri İhtisas
Fuarı eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.
4. Alüminyum Sempozyumu’ nda; Yüzey İşlemleri,
Geri Kazanım, Alüminyum Sektöründe Ar-Ge ve
Toplam Kalite, Ekstrüzyon, Alüminyum Kullanım
Alanları, Alüminyum Pazarı ve Ticareti, Alüminyum
ve Alaşımlarının Kaynağı, Plastik Şekillendirme
Prosesleri, Isıl İşlem ve Alüminyum Döküm
Teknolojileri başlıklarında toplam 14 oturumda 49
bildiri sunulmuştur. Sempozyumu yaklaşık 600 kişi
takip etmiştir.
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III. ISIL İŞLEM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından
3. Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi, 14-15 Kasım
2009 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum
Salonu Beşiktaş-İstanbul’ da gerçekleşmiştir.
3. Isıl İşlem Sempozyumu’ nda; Fırın ve Ortamlar,
Dökme Demirler, Özel Çelikler, Yüzey Isıl
İşlemleri, Takım Çelikleri, Isıl İşlem Hataları
ve Hasarları başlıklarında 8 oturum ve ticari
bildirilerin sunulduğu 1 oturumla birlikte toplam 9
oturumda 11’ i yurtdışından olmak üzere 31 bildiri
sunulmuştur.

III. ULUSLARARASI DÖKÜM VE ÇEVRE
SEMPOZYUMU
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, Türkiye
Döküm Sanayicileri Derneği ve Balkan İleri Döküm
Teknolojileri Merkezi tarafından 3. Uluslararası
Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi 28-29
Ocak 2010 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi
Oditoryum
Salonu
Beşiktaş-İstanbul’
da
gerçekleşmiştir.
Sempozyumda 27 sözlü, 11 poster bildiri olmak
üzere toplam 38 bildiri sunulmuş ve sempozyumu
yaklaşık 250 kişi takip etmiştir.
Anılan kongre ve sempozyumlara ek olarak bu
dönem Sorumlu Müdürlük, Çelik Seçimi, Katodik ve
Korozyondan Korunma Eğitimleri düzenlenmiştir.
Bu dönemin önemli çalışmaları arasında özellikle
özelleştirme süreçleri ve uygulamalarına karşı çok
sayıda dava açılmış, suç duyurularında bulunulmuş,
basın toplantıları düzenlenmiş ve basın bildirileri
yayınlanmıştır. Bu kapsamda Çalışma Raporu’ nda
yer verilen bazı bilgiler şöyledir:

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

26. DÖNEM 297

DAVALAR
Aşağıdaki başlıklarda çok sayıda dava açılmış,
açılan davalar takip edilmiştir;
• SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİNYUM ÖZELLEŞTİRME
İPTALİ DAVALARI
• BERGAMA DAVALARI
• KOZAK DAVALARI
• EŞME DAVALARI
• EFEM ÇUKURU DAVALARI
• ÇAL DAĞI DAVALARI
• PAZARCIK DAVALARI
• MADENCİLİK vb. DÜZENLEYİCİ
ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR

İŞLEMLER

karşısında, yaşamda kalabilme çabası içerisinde
ezilirken, yaşamın temel gereksinimlerine ulaşma
olanaklarından mahrum bırakılmıştır. Artık dünya
coğrafyasının çoğunda insanlar için yaşamın temel
gereksinimi, günlük yaşamda kalabilecek kadar
gıdaya, temiz suya ulaşabilmek olarak karşılarında
durmaktadır.
Özellikle kapitalizmin üretim süreci daha çok zengin,
buna karşılık da katlanarak artan sayıda daha çok
yoksul yaratır. Bunun yanında açlık, sefalet, savaş,
sömürü, ayrımcılık, çevresel sorunlar, doğa tahribatı
gibi giderek artan sorunlar, ayrıca ekleyebileceğimiz
birçok sorunu da üretir.

• TAZMİNAT ve VERGİ DAVALARI
2008-2010 arasındaki faaliyetlerin aktarıldığı
26. Dönem Çalışma Raporu’ nun girişinde
“Değerlendirme” başlığı altında kapsamlı bir
dünya ve ülke analizine de yer verilmiştir. Bu
değerlendirmelerde öne çıkan bazı analizler
şöyledir:
“Türkiye gibi ülkelerde mühendisin sorumluluğu
gelişmiş sayılan ileri kapitalist ülkelerdeki
mühendislere göre farklıdır. Sistemin birebir
içerisinde olup ancak sisteme teslim olmayan
mühendislerimiz, yaşanan coğrafyanın yüklediği
sorumlulukla birlikte karşı karşıyadır. Bu açıdan
mühendisler toplumsal olaylar karşısında sessiz
kalamaz.
Kapitalist üretim sürecinde, bir yandan bilim ve
teknik ilerlerken diğer yandan dünya yağmalanıyor.
İnsanlık geçmişe göre daha büyük sorunlarla karşı
karşıya, bir takım ağır sonuçlarla boğuşuyor. Bütün
gezegeni kapsayan bir sorun yumağı yaratanlar;
küreselleşme adı altında etkisini daha da
artırmayı sürdürecek sistemleşmeye gidebilmenin
çabası içerisindedir. İnsanlık açlık, yoksulluk,
doğaya müdahalenin getirdiği büyük felaketler
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Türkiye’ de uygulanan son çeyrek yüzyıllık
ekonomik süreç, kapitalizmin hegemonyası altında
yeni serbest uygulamalarla hayat bulmuştur.
Ancak emekçileri sömüren bu uygulama
emekçiler açısından iflas etmiştir. İktisatçılar adı
altında bir kesim üniversitede görevlendirilmiş
kişilere aldatmaca yorumlar yaptırılarak, toplum
kandırılmaya çalışılmaktadır. Oysa çalışanın sosyal
güvencesi ve örgütlenme hakkı olmayan, genç
nesilleri işsiz, yaşlıları güvencesiz, doğal kaynakları
yağmalanmakta olan Türkiye köle toplumuna
dönüşmüş ve sadaka ekonomisi uygulamaya
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sokulmuştur. Ancak toplumda direniş ve hakkını
aramak yerine intihar vakaları baş göstermektedir.
2001 yılından günümüze kadar ekonomik
sıkıntılarla başlayan intihar vakaları aynı oranda
artış gösterdiği Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
da ortaya konmuştur.
Ortaya çıkabilen tepkiler, faşizan yöntemlerle
bastırılmaya
çalışılmıştır.
Ancak
gelecekte
kaçınılmaz olarak bu tepkiler ortaya çıkacaktır. Bu
durumlarda toplumsal sorumluluk bazı kesimlerin
üzerine doğal olarak yüklenecektir. Bu kesimlerin
başında da mühendisler gelmektedir.
Bütün insanlığın ortak mülkü olan doğal çevre,
toprağı, suyu ve havasıyla bir bütündür. Doğanın
yaşamsal bu varlıkları ne yazık ki eşit olarak
gereksinimleri karşılama yerine yağmalanmaya
çalışılmaktadır. İnsanlığın zenginliği olan doğal
çevre acımasız saldırılara karşı savunmasız kalmıştır.

Türkiye’ nin artık her yerinde açlık, yoksulluk, had
safhaya ulaşmışken, insanlara inanç özgürlüğü
aldatmacası altında baskılar sürdürülmektedir.
Gizli dinileştirme politikaları yürütülürken, baskı
unsurları da sessizce devreye sokulmaktadır. Bu
konuda toplumun aydın kesimi olması gerekenler
de, aldatmaca karşısında ya susmakta ya da
aldatılmış toplumun tepkisinden çekinerek sessiz
kalmaktadırlar. Gizli unsurlarının üniversiteler
üzerindeki
baskıları
giderek
artmaktadır.
Üniversiteler
bilimsellikten
uzaklaştırılmaya
çalışılmaktadır. Üniversitenin kimliğine uymayacak
boyutta, dayatmalar getirilmekte, adına da ‘‘inanç
özgürlüğü” deme gafletinde bulunulmaktadır.
Oysa üniversiteler “inanç dogmalarının baskılarına
karşı örgütlenmiş” bilimsel çalışma alanlarıdır.
Bu alan inanç özgürlüğü adı altında bir takım
dogmalara terk edildiğinde bilimden söz edebilmek
mümkün olamaz.
Dinsel baskı unsurlarının artığı, üniversitelerin
bilimsellikten uzak, inanç dogmaları baskılarına
bırakıldığı, çatışma ortamlarının yaratılmaya
çalışıldığı, ayrımcılığın körüklendiği, yargı kararlarının
uygulanmadığı, toplumun gizli dinileştirilmeye
doğru baskılandığı, ekonomik koşulların ağırlaştığı,
doğal varlıkların yağmalandığı, gelecek kuşakların
yaratacağı değerlerin transferinin şimdiden
yapıldığı açık olarak görülmektedir. Ancak bu ağır
haksızlıklara karşı demokratik hakların gösterimine
karşı polis devleti uygulaması yaşanmaktadır.”

‘‘

Türkiye gibi ülkelerde mühendisin sorumluluğu gelişmiş
sayılan ileri kapitalist ülkelerdeki mühendislere göre farklıdır.
Sistemin birebir içerisinde olup ancak sisteme teslim olmayan
mühendislerimiz, yaşanan coğrafyanın yüklediği sorumlulukla
birlikte karşı karşıyadır. Bu açıdan mühendisler toplumsal olaylar
karşısında sessiz kalamaz.

’’
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GELİR –GİDER
Çalışma Raporu Gelir Gider Tablolarına göre 2008
yılında konsolide olarak 513.131 TL gelire karşılık
547.088 TL gider, 2019 yılında ise 600.987 TL
gelire karşılık 463.346 TL gider gerçekleşmiştir.
26. Dönem çalışma raporunda yer alan bilgilere
göre; TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
31.12.2009 tarihi itibarıyla 3.924 üye sayısına
ulaşmıştır.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Bartın Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

ÜYE İLİŞKİLERİ
Adresi Çalışan Üyeler
Adresi Çalışmayan Üyeler
Emekli Üyeler
İhraç
İstifa
Vefat
Hatalı Numara
TOPLAM

Cumhuriyet Üniversitesi

1945
1463
227
10
177
90
12
3924

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi

2009 sonu itibariyle üye dağılımı şu şekildedir:
Anılan rapora göre 2009’ da 22 üniversitede
aşağıdaki isimlerle meslek alanımızla ilgili bölüm
bulunmaktadır:

Atılım Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Anadolu Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
Dumlupınar Üniversitesi

2007-2008 Öğretim döneminde bu bölümlere
1.054,
2008-2009 Öğretim döneminde bu bölümlere
1.418,
2009-2010 Öğretim döneminde bu bölümlere
1.799 öğrenci alınmıştır.
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YURTTAN HAVADİSLER
MART 2010 - MART 2012

1 Mayıs 2010

İşçi Bayramı 33 yıl aradan sonra ilk defa kitlesel olarak Taksim Meydanı’ nda kutlandı. Türkiye’
nin dört bir yanından gelen emekçiler, sendikalar, partiler, sivil toplum örgütleri ve aydınlar
Taksim’ i doldurdu.

10 Mayıs 2010

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ ın özel görüntülerini içeren bir video Vakit İnternet
sitesinden yayınlanmıştı; Deniz Baykal bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini
açıkladı. Kılıçdaroğlu’ nu CHP Başkanlığı’ na götüren yol da böylece açılmıştı.

16 Mayıs 2010

Türkiye Turkcell Süper Lig’ inde; futbolda üç büyükler ve Trabzonspor haricinde ilk kez bir
başka takım, Bursaspor 2009-2010 sezonunun şampiyonu oldu.

50. Yıl Andacı

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

26. DÖNEM 301

17 Mayıs 2010

Zonguldak’ ta maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 30 işçi hayatını kaybetti.
Başbakan Erdoğan ise facianın ardından yaptığı skandal açıklamada: “Bu mesleğin kaderinde
maalesef var. Bu mesleğe giren kardeşlerim de, bu mesleğe girerken içerisinde bu tür şeylerin
olacağını bilerek giriyorlar” diyerek büyük tepki topladı.

22 Mayıs 2010

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayında geçerli oyların tümünü alarak yeni Genel Başkan oldu.

21 Haziran 2010

Cumhuriyet gazetesi Başyazarı İlhan Selçuk hayatını kaybetti.

12 Eylül 2010

Anayasa değişikliği için yapılan referandum sonucu yüzde 58 evet, yüzde 42 hayır oldu.
Katılım oranı % 73,71’ de kaldı. Erdoğan’ ın teşekkür konuşmasında saydıklarının arasında
“okyanus ötesi” de vardı.

20 Ekim 2010

YÖK’ ün getirdiği yeni uygulamayla türban üniversitelerde serbest hale geldi.

30 Ekim 2010

Yaklaşık 2,5 yıldır süren Youtube yasağı kalktı.

28 Kasım 2010

Tarihi Haydarpaşa tren garının çatısı, bina üzerinde yapılan “iyileştirme çalışmaları” sırasında
yandı. Bulunduğu yer milyarlarca dolarlık bir rant projesine konu olan gar yanarken, yangına
havadan müdahale edilmedi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, “2 uçağın transfer edildiğini,
ancak kullanılmasına gerek görülmediğini” söyledi.

27 Şubat 2011

Eski Başbakanlardan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, uzun süredir tedavi
gördüğü hastanede öğle saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

23 Mart 2011

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK ile “sivil itaatsizlik” eylemleri başlatma kararı
aldıklarını açıkladı.

27 Nisan 2011

Başbakan Erdoğan, kamuoyunda “çılgın proje” olarak adlandırılan “Kanal İstanbul” projesini
tanıttı.
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7 Mayıs 2011

Kütahya’ da özelleştirilmiş Eti Gümüş A.Ş’ ye ait siyanürlü su bulunan üç kademeli barajın
ortasındaki set çöktü. Siyanürün yayılma tehlikesi olduğu için üretim durduruldu.

12 Haziran 2011

Türkiye genel seçim için sandık başına gitti. AK Parti yüzde 49.80, CHP yüzde 25.98, MHP
yüzde 13.02, bağımsızlar ise yüzde 6.59 oy aldı. TBMM’ de AK Parti 326, CHP 135, MHP
53 ve BDP destekli bağımsızlar 36 sandalye kazandı. Hatip Dicle, Kemal Aktaş, Selma Irmak,
İbrahim Ayhan, Faysal Sarıyıldız, Gülseren Yıldırım milletvekili seçildi. İkinci Ergenekon
davasının tutuklu sanıkları Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ile tutuksuz yargılanan İlhan
Cihaner ve Sinan Aygün, CHP’ den milletvekili seçildi.

13 Ağustos 2011

Marmara depreminde Çınarcık’ ta yaptığı konutların yıkılması sonucu 195 kişinin ölümünden
sorumlu tutularak 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Veli Göçer tahliye oldu.

15 Eylül 2011

Eski bakanlardan Mehmet Ağar; “Susurluk” davasında, “Cürüm işlemek için silahlı teşekkül
oluşturmak” suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

19 Eylül 2011

Ankara’ da Kumrular Caddesi’ ndeki Çankaya Kaymakamlığı önünde meydana gelen
patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

23 Ekim 2011

Türkiye, Van’ da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, 604 kişi hayatını
kaybetti. Kentte 75 öğretmen de yaşamını yitirdi. Enkaz haline gelen binalardan 222 vatandaş
sağ çıkarıldı.

9 Kasım 2011

Van, merkez üssü Edremit olan 5.6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldı. 39 kişi hayatını
kaybetti.

1 Şubat 2012

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 30 yıllık Dev-Yol ana davasının tüm sanıklar yönünden zaman
aşımından düşürülmesine karar verdi.

15 Mart 2012

Dünyanın en itibarlı üniversitelerinin açıklandığı 2012 repütasyon sıralamasında ABD’ nin
Harvard ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversiteleri ilk iki sırayı aldı, ODTÜ ilk
100 üniversite arasına girdi.

27 Mart 2012

Seydişehir Aluminyum davasında yargı kararlarını uygulamayan Başbakan R. Tayyip Erdoğan
ve Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyeleri Bakanlar ile Özelleştirme İdaresi Başkanları, TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası tarafından açılan davada hukuka aykırı bu fiilleri nedeniyle
tazminat ödemeye mahkum oldular.
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27. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
03.04.2010 – 08.01.2011
YÖNETİM KURULU
Cemalettin Küçük

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

Hüseyin Alper Hızlı

Sayman Üye

Mehmet Erhan İşkol

Üye

Yavuz Okçuoğlu

Üye

Ahmet İrfan Türkkolu

Üye

27.

DÖNEM

03.04.2010 – 08.01.2011
YÖNETİM KURULU
Cemalettin Küçük

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

Hüseyin Alper Hızlı

Sayman Üye

Mehmet Erhan İşkol

Üye

Yavuz Okçuoğlu

Üye

Serhan Kadir Sözüşen

Üye

DENETLEME KURULU
Muratcan Ocaktan
Tunçay Şulan
Utkan Güneş
Mustafa Hakan Kurttepeli
Uğur Ertem
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ONUR KURULU
Ethem Kırca
Şefik Doğan
Mustafa Önder Yücel
İhsan Önal
Gürkan Solmaz

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet İrfan Türkkolu ( 01.06.2010 -08.01.2011 )
Zehra Güner ( 08.01.2011 – 14.04.2012 )
Hüseyin Savaş

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU

50. Yıl Andacı

Feyzi Demir

Yönetim Kurulu Başkanı

Belgin Mert

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Murat Cin

Yazman Üye

Suat Göcekli

Sayman Üye

Nazım Ö. Asan

Üye

Özge Balcı

Üye

Aydın Şelte

Üye
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27.DÖNEM
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 26. Olağan Genel Kurulu 03-04 Nisan 2010
tarihlerinde Ankara’ da yapılmış ve 27. Dönem Oda Organları belirlenmiştir.
Oda’ nın bu dönemde de 3 İl Temsilciliği ve 28 İşyeri Temsilciliği bulunduğu anlaşılmaktadır.
Çalışma Raporu’ nda yer alan bilgilere göre 26. Dönemde yapılan başlıca çalışmalar ve faaliyetler şöyledir:

YAYIN ÇALIŞMALARI
METALURJİ DERGİSİ
2010 yılında 4 sayı, 2011 yılında ise 2 sayı yayınlanmıştır.

Haziran 2010

NøSAN 2012
SayÕ 161

6D\Õ

3 4 Mayıs/May 2012

Demir-Çelik
Sektörü BuluČuyor!
Reunion of Iron&Steel
Industry!

MMO Kongre ve Sergi Sarayı
Tepekule Congress & Exhibition Center

* TMMOB METALURJĉ MÜHENDĉSLERĉ ODASI
27.OLAĈAN GENEL KURULU TOPLANIYOR...
14-15 Nisan 2012, Ankara
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AJANDA
2011 ve 2012 yılı ajandaları daha önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul Şube tarafından hazırlanmış,
sektörümüze ve meslektaşlarımıza dağıtımı yapılmıştır.

TEKNİK YAYINLAR
Bu dönem üyemiz Savaş İZGİZ’ in yazdığı “Silindir Gömlekleri Malzeme Özellikleri ve Savurma Dökümü”
kitabı ile üyemiz Erman CAR tarafından derlenen “Alüminyum Üretim Süreçleri” kitabı Oda yayını olarak
basılarak sektörümüze kazandırılmıştır.

SİLİNDİR GÖMLEKLERİ
MALZEME ÖZELLİKLERİ ve
SAVURMA DÖKÜMÜ

Malzeme Özellikleri, Savurma Döküm Yöntemi ile Üretimi,
Proses Parametreleri ve Hata Kataloğu

- Dr. SAVAŞ İZGİZ -

TMMOB Metalurji Mühendisleri OdasÎ
KAPAK.indd 1

21.11.2010 19:10:30

METALURJİ VE MALZEME SEKTÖR PORTALI
Çalışma raporunda ürün bazında hazırlanan “Türkiye Metalurji ve Malzeme Endüstrisi Portalı”
www.metalurjiportali.com adresinden hizmet vermeye başladığı ve internet ortamında Türkçe ve İngilizce
yayın yapan ve sürekli yenilenen bu portal ile sektörümüze yeni bir alandan hizmet vermenin amaçlandığı
belirtilmektedir.
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KONGRELER, SEMPOZYUM VE SERGİLER
3. ENDÜSTRİYEL FIRINLAR VE REFRAKTER
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
3. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu
ve Sergisi 29- 30 Nisan 2010 tarihlerinde
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’ nde
gerçekleştirilmiştir.

EF 3.

ENDüSTRiYEL FIRINLAR VE
REFRAKTER SEMPOZYUMU

0
isan 201
29-30 aNÜniversitesi
Sakary

1. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ
SEMPOZYUMU
1.Uluslararası Yüzey İşlemeleri Sempozyumu,
15-17 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Teknik
Üniversitesi Taşkışla Kampus- İstanbul’ da
gerçekleşmiştir.
ISTS’ 2011 sempozyumunda; Almanya,
Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya,
Belçika, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İran,
İtalya, Kanada, Litvanya, Macaristan, Mısır,
Pakistan, Romanya ve Türkiye’ den toplam 16
ülkeden bildiriler sunulmuştur. Sempozyum
programında bulunan toplam 124 bildiriden,
çeşitli sebeplerle katılamayanlar nedeniyle, 115
adet bildiri sunulmuştur.

TMMOB METALURJ¾ MÜHEND¾SLER¾ ODASI

Sakarya Üniversitesi’ nin katk¿lar¿yla
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15. ULUSLARARASI METALURJİ VE
MALZEME KONGRESİ
15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
11-13 Kasım 2010 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi-Beylikdüzü / İstanbul’ da gerçekleşmiştir.
Bu kongre ile ilgili Çalışma Raporu’ nda yer alan
bazı bilgiler şöyledir:
“İki yıl süren kapsamlı hazırlık çalışmaları ile,
Metalurji Mühendisleri Odası’ nın 40. Kuruluş
yıldönümüne yakışacak şekilde, kongremizin
uluslararası özelliği üst seviyeye çıkarılmıştır.
1975’ te ulusal kongre olarak başlatılıp, 1993
yılındaki 7. Kongre ile uluslararası karakter
kazandırılan bu etkinlik, gelenekselleşmiş ve
bir marka (IMMC) haline gelmiştir. 22 ülkeden
26 seçkin bilim adamlarından Uluslararası
Bilim Komitesi oluşturulmuş; yaygın bir tanıtım
faaliyeti yapılmıştır. Ülkemizin bu alanda önemli
kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı
Danışma Kurulu ve kongrenin ana başlıklarına
ait oturumların tasarlanması ve koordinasyonu
için ilgili alanlardaki uzmanların katılımı ile
Oturum
Koordinatörlükleri
oluşturulmuştur.
Bildiriler, oturum koordinatörleri ve Uluslararası
Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek kongre
programı hazırlanmıştır. Kongre programında
bulunan toplam 311 bildiriden, çeşitli sebeplerle
katılamayanlar nedeniyle, 273 adedi sunulmuştur.
Sunulan bildirilerin 116’ sı sözlü, 157’ si ise poster
sunudur. Sözlü sunuların %47’ si, poster sunuların
%31’ i yurt dışı katılımcılara aittir. IMMC’ 15
kongresine; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri,
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir,
Çek Cumhuriyeti, Çin, Fas, Fransa, Güney Afrika,
Güney Kore, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İran,
İspanya, Japonya, Kanada, Kosova, Macaristan,
Malezya, Meksika, Mısır, Norveç, Pakistan,
Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya’ dan
ve Türkiye’ den 1.100 kişi katılmıştır.”

15th International
Metallurgy & Materials
Congress

15. UluslararasÆ Metalurji ve Malzeme Kongresi

TMMOB METALURJý MÜHENDýSLERý ODASI

11-13 November / KasÆm 2010

TÜYAP Fair, Convention & Congress Center, ćSTANBUL-TURKEY

5th International Ankiros Foundry Congress

2010

10th International Iron Steel & Foundry Technology,
Machinery and Products Trade Fair

2010

9th International Non-Ferrous Metals Technology,
Machinery and Products Trade Fair

2010

4th International Foundry Products Trade Fair

Leading Sponsors / Ana Sponsorlar
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5. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU
5. Alüminyum Sempozyumu, 13-14 Ekim
2011 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköyİstanbul’ da Türkiye Alüminyum Sanayicileri
Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası işbirliği
ile gerçekleşmiştir. 5. Alüminyum Sempozyumu
ile birlikte Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş.
tarafından, 2. ALUEXPO Alüminyum Teknolojileri
Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı eş zamanlı olarak
düzenlenmiştir.
5. Alüminyum Sempozyumu’ nda; Yüzey İşlemleri,
Geri Kazanım, Alüminyum Sektöründe Toplam
Kalite, Ekstrüzyon, Alüminyum Kullanım Alanları,
Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı, Isıl İşlem
ve Alüminyum Döküm Teknolojileri başlıklarında
toplam 13 oturumda 47 bildiri sunulmuştur.
Sempozyum kapsamında “Nasıl Geldik Bu Günlere”
başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Paneli Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Kibar yönetmiştir. Panele alüminyum
sektörünün önde gelen sanayicilerinden Sedat
Aloğlu, Celal Başer ve Asım Kibar panelist olarak
katılmışlardır.

Bu dönem ayrıca aşağıdaki başlıklarda “Mesleki Gelişim Kursları” açıldığı anlaşılmaktadır.
• ÇELİK SEÇİMİ MESLEKİ GELİŞİM KURSU
• HASAR ANALİZİ MESLEKİ GELİŞİM KURSU
• HURDA MESLEKİ GELİŞİM KURSU

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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DAVALAR
Aşağıdaki başlıklarda açılan davalar takip edilmiştir ve/ya yeni davalar açılmıştır;
• SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİNYUM ÖZELLEŞTİRME İPTALİ DAVALARI
• BERGAMA DAVALARI
• KOZAK DAVALARI
• EŞME DAVALARI
• EFEM ÇUKURU DAVALARI
• ÇAL DAĞI DAVALARI
• PAZARCIK DAVALARI
• ULUKIŞLA DAVALARI
• KÜTAHYA GÜMÜŞKÖY DAVALARI
• MADENCİLİK vb. DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR
• TAZMİNAT ve VERGİ DAVALARI

EMİNE ERDOĞAN’A KIYAK İŞÇİYE DAYAK
Müyesser YILDIZ
Seydişehir Alüminyum Tesisleri 2005 yılında blok
satış yöntemiyle 305 milyon dolara Başbakan
Erdoğan’ın hemşehrisine satıldı.
TMMDB Metalurji Mühendisleri Odası, TESİŞ
Sendikası ve Kamu İşletmeciliği Geliştirme Merkezi
KİGEM bu satış kararının iptali ve yürütmenin
durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açtı.
Danıştay 13. Dairesi, 2007’de önce yürütmenin
durdurulması, ardından satışın iptaline karar verdi.
Hükümet, söz konusu yargı kararlarının gereğini
yerine getirmezken, Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı da bunların iptali için temyize
gitti. Neticede Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
geçtiğimiz Haziran’da 13. Dairenin kararını onadı,
yani Seydişehir Alüminyum’un satışı resmen iptal
edilmiş oldu. Ancak iktidar, şu ana kadar bu nihai
karara da uymadı. Uymamaya devam edilmesi
halinde ise Türkiye’de yapılabilecek bir şey, yargı
kararını uygulatabilecek hiçbir yol ve yöntem
50. Yıl Andacı

*17.10.2010 Oda TV internet sitesinde yayınlanmıştır.

hemen hemen kalmadı. Tek bir yol gözüküyor;
AİHM’e gitmek.
Oradan da en fazla Danıştay kararını
uygulamamaktan Türkiye’ye tazminat cezası
çıkacağı belli. Muhtemelen, kusurlu ve sorumlu
kamu personeli bulunamayacağından, öngörülen
tazminat cezaları yine bizim cebimizden çıkacak.
Kısacası hem hepimizin malı olan bir tesisin
satışındaki hukuksuzluk sürdürülecek, hem bu
hukuksuzluğun bedeli bizlere ödettirilecek.
Bu, Seydişehir Alüminyum Tesisleri davasının bir
boyutu. Ama bir başka dava ve bunun sonucunda
ortaya çıkan bir başka tablo daha var. O da
geçtiğimiz günlerde hal yoluna girdi!..
Seydişehir tesislerinin özelleştirilmesi kararı
alındığında, hani işçiler eylem düzenlemiş ve satışa
karşı çıkmıştı ya, dava bununla ilgili.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı, 2005’teki bu eylem
sebebiyle işçiler hakkında 2008’de bir iddianname
tanzim edip, kamu davası açtı. Çünkü 37 polis,
müşteki sıfatıyla, 47 “şüpheli” işçiden, “Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve
görevi yaptırmamak için direnmekten” davacı
olmuştu.
İfade tutanakları, olay yeri fotoğrafları ve cd’si ile
doktor raporlarının yer aldığı iddianamede, şöyle
denildi:
“Açık kimlik bilgileri yazılı olan şüphelilerin,
Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.’de 2911 sayılı
yasaya muhalefet oluşturacak şekilde özelleştirme
karşıtı protesto gösterisi düzenledikleri, söz konusu
yasa dışı gösterilerde şüphelilerin görevli polis
memurlarına görevlerini yapmalarını engelleyecek
şekilde cebir kullandıkları, açık kimlik bilgileri yazılı
olan ve söz konusu olayda görevli olan mağdur
müşteki polislerin yaralandıkları, olaylar sırasında
fabrikada işçi olarak çalıştıkları belirtilen 35 işçinin
göz yaşartıcı gaz etkisiyle rahatsızlandıkları ve
tedavi edildikleri, olayda yaralanan mağdur müşteki
polislerin şikayetçi oldukları, dosya kapsamındaki
mevcut deliller birlikte değerlendirildiğinde
şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerini
gösterir, haklarında kamu davası açmaya yeter,
şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmakla,
delillerin takdiri mahkemesine ait olmak
üzere, şüphelilerin yargılamalarının yapılarak,
eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı
cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına
talep ve iddia olunur.”

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

İşte 2008’de tanzim edilen bu iddianame,
geçtiğimiz günlerde Seydişehir Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edildi ve 47 Seydişehir
işçisi hakkında dava açıldı.
EMİNE HANIM’IN İFTARINA 200 BİN LİRA
Seydişehir Alüminyum Tesisleriyle birlikte, kasadaki
nakit, stoklardaki ürünler, 7 maden sahasının
dışında, Antalya’da liman ve Oymapınar Barajı’nın
sahibi olan CE-KA Holding’in, Ağustos sonunda
Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Pakistan
için düzenlediği yardım iftarına katılıp, 200 bin lira
bağışta bulunduğunu kaydedelim.
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GELİR-GİDER
Çalışma Raporu Gelir-Gider Tablolarına göre 2010 yılında konsolide olarak (Merkez ve İstanbul Şube
Birleştirilmiş şekilde) 565.990 TL gelire karşılık 583.764 TL gider, 2011 yılında ise 706.892 TL gelire karşılık
704.020 TL gider gerçekleşmiştir.

ÜYELEŞME VE ÜYELERİN GENEL DURUMU ÜZERİNE VERİLER
27. Dönem çalışma raporunda kapsamlı bir üye profiline de yer verilmiştir.
Buna göre TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 31.12.2011 tarihi itibarıyla 4.184 üye sayısına ulaşmıştır.

‘‘

Türkiye’ nin artık her yerinde açlık, yoksulluk, had safhaya
ulaşmışken, insanlara inanç özgürlüğü aldatmacası altında baskılar
sürdürülmektedir. Gizli dinileştirme politikaları yürütülürken,
baskı unsurları da sessizce devreye sokulmaktadır. Bu konuda
toplumun aydın kesimi olması gerekenler de, aldatmaca
karşısında ya susmakta ya da aldatılmış toplumun tepkisinden
çekinerek sessiz kalmaktadırlar. Gizli unsurlarının üniversiteler
üzerindeki
baskıları
giderek
artmaktadır.
Üniversiteler
bilimsellikten uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Üniversitenin
kimliğine uymayacak boyutta, dayatmalar getirilmekte, adına da
‘‘inanç özgürlüğü” deme gafletinde bulunulmaktadır.

’’
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Çalışma Raporu’ nda alanımıza ilişkin üniversite bölümleri ile ilgili bazı istatistiklere de yer
verilmiştir
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YURTTAN HAVADİSLER
MART 2012 - MART 2014

21 Haziran 2012

Anayasa Mahkemesi, Akkuyu’ da nükleer santral kurulmasına ilişkin Türkiye ve Rusya arasında
imzalanan anlaşmanın onaylandığına dair kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması
istemini reddetti.

4 Temmuz 2012

Samsun’ da sel TOKİ konutlarını vurdu; yaşanan sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybetti.

17 Eylül 2012

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran ve 4+4+4
olarak bilinen yeni sistem uygulamaya girdi. Uygulamayla birlikte 28 Şubat sürecinde kapatılan
İmam-Hatiplerin orta kısımları yeniden açılmış oldu.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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21 Eylül 2012

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Ocak 2010’ da bir gazetede haber olarak yer alan
Balyoz Planı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ nca başlatılan soruşturmada,
kararını açıkladı. Mahkeme, 365 sanıktan 325’ ine ceza verdi.

25 Eylül 2012

Türk Halk Müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcu Neşet Ertaş, İzmir’ de tedavi gördüğü
hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. “Bozkırın tezenesi” olarak bilinen Ertaş, Süleyman
Demirel’ in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde kendisine sunulan “Devlet Sanatçısı” unvanını,
“Hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor”
diyerek kabul etmemişti.

12 Aralık 2012

Türkiye’ nin çeşitli kentlerinde, 12.12.2012 tarihinde evlenmek isteyen yüzlerce çift nikah
masasına oturdu. Hayatlarını birleştirmek için bugünü seçen çiftlerin büyük bölümünün
nikahları, saatler 12.12’ yi gösterirken kıyıldı.

21 Şubat 2013

13 Eylül 1980’ de gözaltında alındıktan sonra kaybolan oğlu Cemil Kırbayır’ ın bulunması için
yıllardır mücadele eden ve kayıp yakınlarının sembolü olan ‘‘Berfo Ana’’ olarak tanınan Berfo
Kırbayır, 105 yaşında İstanbul’ daki evinde vefat etti.

28 Şubat 2013

Çözüm sürecine ilişkin İmralı adasında Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin tutanakları bir
gazetede yer aldı.

3 Mart 2013

Gerçek adı Müslüm Akbaş olan ve seslendirdiği arabesk müzik eserleriyle hayranlarınca
“Müslüm Baba” diye anılan sanatçı Müslüm Gürses (60), geçirdiği by-pass ameliyatının
ardından 4 aydır yoğun bakımda bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.

3 Nisan 2013

Başbakanlık, “çözüm süreci” nde aktif rol üstlenecek 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti’ ni belirledi.

11 Mayıs 2013

Hatay’ ın Reyhanlı ilçesinde belediye ve postane binası önünde bomba yüklü iki araç, 5 dakika
arayla patlatıldı. Patlamada 52 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. 452 iş yeri, 62 araç, 11
kamu binası ve 293 konutta hasar oluştu.

27 Mayıs 2013

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ nin Taksim’ de yayalaştırma çalışmaları kapsamında ağaçları
sökmesi üzerine başlayan eylem, ülke gündemini uzun süre işgal edecek olayların başlamasına
neden oldu. Gezi olayları başladı.

1 Haziran 2013

27 yaşındaki kaynak işçisi Ethem Sarısülük, Ankara-Kızılay Güvenpark’ taki gösteriler sırasında
polisin açtığı ateş sonucu kafasından kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Sarısülük, hastaneye
kaldırıldı ve 12 Haziran’ da beyin ölümü gerçekleşti.

2 Haziran 2013

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Taksim Gezi Parkı ile ilgili 28 Mayıs’ tan bugüne kadar 67 ilde
yapılan 235 eylemde bin 730 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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2 Haziran 2013

Eskişehir’ de de 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, sopalı saldırıya uğradı. Kafasına aldığı
darbeler nedeniyle 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013’ de yaşamını yitiren
Korkmaz’ ın dövüldüğü ana ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri ülke genelinde tepkilerin
artmasına neden oldu.

3 Haziran 2013

Türkiye genelinde devam eden gösterilerde, Hatay’ daki protestolar sırasında da Abdullah
Cömert, kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu, Cömert’ in, gaz
fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiğini
belirledi. Aynı gün, Ataşehir’ de ise bir sürücünün otomobiliyle protestocuların arasına dalması
sonucu Mehmet Ayvalıtaş yaşamını yitirdi.

8 Haziran 2013

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi Parkı’ nda AVM projesinden
vazgeçildiğini ve buraya bir kent müzesi yapılmasının düşünüldüğünü açıkladı.

16 Haziran 2013

Protestolar devam ederken, Okmeydanı’ nda evinden ekmek almaya çıkan 16 yaşındaki Berkin
Elvan, polis saldırısında başının arkasından gaz fişeği isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

29 Ekim 2013

İstanbul’ da iki kıtayı denizaltından birleştiren Marmaray açıldı.

25 Aralık 2013

Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar bakanlık görevlerinden istifa etti. Bu
arada Erdoğan Bayraktar’ ın canlı yayında, “Soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan
imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan’ ın talimatıyla yapıldı. Başbakan’ ın istifa
etmesi gerekir” açıklaması büyük yankı uyandırdı. Aynı gün Bakanlar Kurulu’ nda değişikliğe
gidildi ve kabineye 10 yeni isim girdi.

28 Şubat 2014

17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ve bakan çocukları tahliye
edildi.

11 Mart 2014

İstanbul Okmeydanı’ ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında evine ekmek almaya giderken
yaralanan ve 269 gündür yoğun bakımda tutulan Berkin Elvan, hayatını kaybetti. Cenazesine
on binlerce kişi katıldı.

20 Mart 2014

Erdoğan’ ın, “Twitter’ ın kökünü kazıyacağız.” açıklamasının ardından, Türkiye’ de dünyanın
en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Twitter’ a erişim engellendi.

27 Mart 2014

Twitter engellemesi tartışılırken Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), dönemin Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ a ait olduğu öne sürülen kaydın
yayınlandığı YouTube sitesine erişimi engelledi.

30 Mart 2014

Yerel seçimler yapıldı. AKP yüzde 45 oy oranıyla birçok il ve ilçede belediye
başkanlıkları kazanırken, başkent Ankara başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçede
seçim sonuçlarına itirazlar oldu. Ankara’ da “trafoya kedi girdi” denildi.
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28. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
19.04.2012 – 21.09.2013
YÖNETİM KURULU
Tunçay Şulan

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

Hüseyin Alper Hızlı

Sayman Üye

Mahmut Kiper

Üye

Feyzi Demir

Üye

Serhan Kadir Sözüşen

Üye

21.09.2013 – 21.02.2014
YÖNETİM KURULU
Tunçay Şulan

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

Hüseyin Alper Hızlı

Sayman Üye

Kubilay Bilir

Üye

Feyzi Demir

Üye

Serhan Kadir Sözüşen

Üye

21.02.2014 – 12.04.2014
YÖNETİM KURULU
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Tunçay Şulan

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Hüseyin Savaş

Yazman Üye

Hüseyin Alper Hızlı

Sayman Üye

Belgin Mert

Üye

Feyzi Demir

Üye

Serhan Kadir Sözüşen

Üye
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DENETLEME KURULU
Murat Can Ocaktan
Utkan Güneş
Gürkan Solmaz
Mustafa Hakan Kurttepeli
Uğur Ertem

ONUR KURULU
Etem Kırca
Ercüment Alptekin
Şefik Doğan
Mustafa Önder Yücel
İhsan Önal

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Zehra Güner ( 09.06.2012 – 07.12.2013 )
Belgin Mert ( 07.12.2013 – …)
Hüseyin Alper Hızlı

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU
Murat Cin

Yönetim Kurulu Başkanı

Başak Yetişti

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Turgay Aldı

Yazman Üye

Fatma Serin

Sayman Üye

Esma Güneş Bodur

Üye

Erman Car

Üye

Aydın Şelte

Üye
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28. DÖNEM
27.Olağan Genel Kurul 14-15 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara’ da yapılmış ve ikinci gün
yapılan seçimlerle 28. Dönem Oda Organları belirlenmiştir.
Oda’ nın bu dönemde 2 İl Temsilciliği (Bursa ve İzmir)
21 İşyeri Temsilciliği bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bu dönemde de bazı oda faaliyetleri çalışma
grupları kanalıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma
grupları şunlardır:
õUBAT 2014

• Örgütlenme Çalışma Grubu

SayÓ 168

• Yayın Çalışma Grubu
• Kadın Çalışma Grubu
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu
• Eğitim Çalışma Grubu
• Halk Sağlığı ve Ekoloji Çalışma Grubu
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Çalışma Raporunda yer alan bilgilere göre 28.
Dönemde yapılan başlıca çalışmalar ve faaliyetler
şöyledir:

belgesi
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YAYIN ÇALIŞMALARI
METALURJİ DERGİSİ
2012-13 döneminde toplam 8 sayı yayınlanmıştır.
Bu dönemde ayrıca; dönemin en önemli olayı Gezi
isyanı sonrası “Gezi Olayları Özel Eki” çıkartılarak
dergi ekinde dağıtılmıştır.
Metalurji Genç yayın organı “Hurdacı” dergisi 10
ve 11. Sayıları yayınlanmış ayrıca Oda ve Metalurji
Genç broşürü ve afişleri hazırlanarak yaklaşık 20
üniversitede dağıtılmıştır.

AJANDA
2013 ve 2014 yılı ajandaları daha önceki
yıllarda olduğu gibi İstanbul Şubemiz tarafından
hazırlanmış, sektörümüze ve meslektaşlarımıza
dağıtımı yapılmıştır.
50. Yıl Andacı
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WEB SİTESİ VE SOSYAL MEDYA
Web sayfası geçen senelerde olduğu gibi kongre, sempozyum, sektör raporları ve basın açıklamalarımızın
duyurulması sırasında yoğun olarak kullanılmıştır.
Bu dönem içinde yayınlanan tüm dergilerimiz de gene web sayfamızda yer almıştır.
Bu dönemde toplu e-posta yöntemi ile e-posta adresi çalışan tüm üyelere ulaşmayı ve oda çalışmaları
hakkında bilgi ulaştırma gerçekleşmiştir. E-bülten uygulaması başlamış, Facebook sayfası etkin bir şekilde
kullanılmaya çalışılmıştır. Oda facebook sayfasının takipçisi 1.502 olmuş, Metalurji Genç’ in takipçi sayısı ise
3.000’ i geçmiştir. Bugünlerde kapatılan Twitterda resmi oda hesabının takipçileri 500 civarındadır.

KONGRELER, SEMPOZYUM VE SERGİLER
4. ENDÜSTRİYEL FIRINLAR VE REFRAKTER
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
IV. EFR Sempozyum ve Sergisi 3-4 Mayıs 2012
tarihlerinde İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Sarayında gerçekleştirilmiştir.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından
düzenlenen sempozyum ve sergide özellikle
demir-çelik ve refrakter sektörlerinin yoğun ilgisiyle
karşılaşılmış ve etkinlik süresince 600’ ün üzerinde
delege ve konuk ağırlanmıştır.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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16. ULUSLARARASI METALURJİ VE
MALZEME KONGRESİ
16. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
13-15 Eylül 2012 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi Beylikdüzü / İstanbul’ da gerçekleşmiştir.

• Joachim Bill (University of Stuttgart, Germany),
• Ali Erdemir (Argonne National Laboratories,
USA),
• Levent Eryılmaz (Argonne National Laboratories,
USA),
• Yutaka Kagawa (The University of Tokyo, Japan),

16. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi ile
birlikte önceki dönemlerdeki gibi; Hannover-Messe
Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından, ANKİROS 2012,
ANNOFER 2012 ve TURKCAST 2012 fuarları ve
Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından, 6.
Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi eş zamanlı
olarak düzenlenmiştir. Kongreler ve fuarlar ortak
bir program ile açılmıştır.

• Sanin Vladimir Nikolaevich (Russian Academy of
Science, Russian),
• Besim Ben Nissan (University of Technology
Sydney, Australia).

16th International
Metallurgy & Materials
Congress

16. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’
nde yurt içinden ve yurt dışında 16 ülkeden toplam
171 bildiri sunulmuştur.
IMMC 2012 kongresine; Almanya, Amerika Birleşik
Devletleri, Avustralya, Cezayir, Çin, Fransa,İngiltere,
İran, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Norveç,
Romanya, Rusya’ dan konuklarımız katılmıştır.
Geri Kazanım ve Çevre, Biyomalzemeler,
Enerji Malzemeleri, Kompozit Malzemeler,
Nanomalzemeler, Metaldışı Malzemeler, Plastik
Şekillendirme, Toz Metalurjisi, Demir Çelik
Metalurjisi, Demir Dışı Metaller Metalurjisi,
Döküm, Toz Üretim Teknolojileri, Isıl İşlem, Yüzey
Modifikasyonu, Eğitim konu başlıklarında toplam 30
Sözlü Sunum oturumu gerçekleştirilmiştir.

16. Uluslararas× Metalurji ve Malzeme Kongresi

TMMOB METALURJý MÜHENDýSLERý ODASI

13-15 September / Eylül 2012
TÜYAP Fair, Convention & Congress Center, úSTANBUL-TURKEY

6th International Ankiros Foundry Congress

11thI nternational IronS teel& Foundry Technology,
Machinery and Products Trade Fair

10thI nternational Non-Ferrous Metals Technology,
Machinery and Products Trade Fair

5thI nternational FoundryP roducts Trade Fair

16. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’
ne dünyanın önemli bilim adamları ve alanlarında
uzman
davetliler
katılarak
çağrılı
bildiri
sunmuşlardır.
• İlhan A. Aksay (Princeton University, USA),
• Gehan Amaratunga (Cambridge University,
England),
• Khalil Amine (Argonne National Laboratories,
USA),
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4. ISIL İŞLEM SEMPOZYUMU
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen
4. Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi 24-25 Ekim 2013 tarihlerinde
İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Maslak İstanbul’ da gerçekleştirilmiştir.
4. Isıl İşlem Sempozyumu’ nda: Dökme Demirlerin, Paslanmaz
Çeliklerin, Karbon ve Alaşımlı Çeliklerin, Özel Alaşımların Isıl
İşlemi; Isıl İşlem Fırınları ve Ekipmanları; Çevre, Enerji ve Isıl
İşlem; Demir Dışı Metallerin Isıl İşlemi; Yüzey İşlemleri; Isıl İşlem
Hasarları ve Analizi; Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi başlıklarında
toplam 7 oturumda 20 sözlü ve 2 poster bildiri olmak üzere
toplam 22 bildiri sunulmuştur.

ISIL ÿĀLEM SEMPOZYUMU
HEAT

TREATMENT

SYMPOSIUM

2013
24 25 EKÿM OCTOBER
stanbul Teknik Üniversitesi - Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Istanbul Technical University - Süleyman Demirel Cultural Center
ÿSTANBUL

“Yeêil Çevre ve Enerjiye Doçru”

“Through the green environment and energy”

T M M O B M E TA L U R J ú M Ü H E N D ú S L E R ú O D A S I
U C T E A C H A M B E R O F M E TA L L U R G I C A L E N G I N E E R S

6. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU
6. Alüminyum Sempozyumu, 03-04 Ekim 2013 tarihinde
İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy-İstanbul’ da Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası işbirliği ile
gerçekleşmiştir.
Hannover-Messe
Ankiros
Fuarcılık
A.Ş.
tarafından;
ALUEXPO2013 “3. Alüminyum Teknolojileri, Makina ve
Ürünleri İhtisas Fuarı”, 6. Alüminyum Sempozyumu ile eş
zamanlı olarak düzenlenmiştir.
6. Alüminyum Sempozyumu’ nda; Açılış Oturumu, Alüminyum
ve Alüminyum Alaşımlarının Kullanım Alanları, Geri Dönüşüm
ve Sürdürülebilirlik, Alüminyum Pazarı ve Ticareti, Plastik
Şekillendirme Prosesleri, Yüzey İşlemleri, Isıl İşlem, Ekstrüzyon,
Alüminyum Döküm Teknolojileri, Alüminyum Malzemeler
ve Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı başlıklarında; 14
oturumda, 44 sözlü bildiri ve 7 poster bildiri olmak üzere
toplam 51 bildiri sunulmuştur.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

03-04 OCT 2013

6thAluminium Symposium

ALUS’06

6.ALUMINYUM
SEMPOZYUMU
03-04EKİM2013İSTANBULFUARMERKEZİ
TMMOB METALURJú
MÜHENDúSLERú ODASI

2 01 3

3.alüminyum teknolojileri,
makina ve ürünleri ihtisas
fuarÔ
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Bu dönemde de aşağıdaki başlıklarda “Mesleki gelişim Kursları” açıldığı anlaşılmaktadır:
• ÇELİK SEÇİMİ MESLEKİ GELİŞİM KURSU
• HASAR ANALİZİ MESLEKİ GELİŞİM KURSU
• HURDA MESLEKİ GELİŞİM KURSU

Hukuk Çalışmaları ve Davalar:
Özelleştirme ile ilgili alınan kararların iptali ve daha
önce açılan davalara ilişkin hukuksal süreçler bu
dönemde de yoğun olarak sürmüştür.

Gelir-Gider:
Çalışma Raporu Gelir- Gider Tablolarına göre 2012
yılında konsolide olarak (Merkez ve İstanbul Şube
Birleştirilmiş şekilde) 1.001.630 TL gelire karşılık
935.320 TL gider, 2013 yılında ise 664.202 TL
gelire karşılık 704.020 TL gider gerçekleşmiştir.

bu olumsuzluklar içinde Taksim Gezi parkından başlayan
‘‘Tüm
“Haziran İsyanı” gelecek güzel günlere olan inancımızı bir kez daha
pekiştiren, bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz özgürlük ve
demokrasi mücadelesi yolunda bu coğrafyada yaşayan insanların en
büyük halk isyanı idi.

’’
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BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BAKANLARININ
YARGI KARARLARINI UYGULAMADIKLARI İÇİN MAHKUM OLDUKLARI TAZMİNAT
KARARI YARGITAY TARAFINDAN ONANDI
*metalurji dergisi sayı 167’ de yayınlanmıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri‘nin özelleştirilmesi ile ilgili açılan
davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve ardından İptal kararlarını uygulamadıkları için Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve Bakanları Anayasanın 138.maddesini ihlal etmiştir. Bu nedenle Başbakan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu
Üyeleri Bakanlar ile Özelleştirme İdaresi Başkanları, Odamız tarafından açılan davada hukuka aykırı bu fiilleri nedeniyle
tazminat ödemeye mahkum olmuşlardır.
Davada hakkında mahkumiyet verilenler şunlardır:
• Recep Tayyip ERDOĞAN (Başbakan, Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı),
• Kemal UNAKITAN (eski Maliye Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
• Ali COŞKUN (eski Sanayi ve Ticaret Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
• Binali YILDIRIM (Ulaştırma Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
• Mehmet ŞİMŞEK (önce Devlet Bakanı sonra Maliye Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
• Ali BABACAN (Devlet Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
• Metin KİLCİ (eski Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı),
• Ahmet AKSU (Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Vekilli).
27 Mart 2012 tarihinde sonuçlanan bu davada yargı, "özelleştirme" adı altında halkın mallarının sermayeye peşkeş
çekildiğini, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin çiğnendiğini bir kez daha karara bağlamıştır.
Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından davanın kabulüne karar verilerek davalıların 10.000TL manevi tazminat
ödemesine karar verilmiştir. Davalıların temyiz yoluna başvurmaları üzerine Yargıtay 4.Hukuk Dairesi'nin 24/09/2013
tarihini taşıyan kararında;
"Davalılar Recep Tayyip Erdoğan vd. aleyhine 25/03/2011 gününde verilen dilekçe ile idari yargı kararlarının
uygulanmaması nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın
kabulüne dair verilen 27/03/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde
istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile
dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin
değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının
reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA" karar verilmiştir.
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T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

:
:

2012/15867
2013/14819
YARGITAYİLAMI

MAHKEMESİ
TARİHİ
NUMARASI
DAVACI
DAVALI

:
:
:
:
:

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi
27/03/2012
2011/139-2012/120
TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası vekili Avukat Mehmet Horuş
1-Recep Tayyip Erdoğanvekili Avukat Muammer Cemaloğlu
2- Mehmet Şimşek vekili Avukat Sedat Saruhan
3-Ali Coşkun vekili Avukat Gazi Özcan
4-Ali Babacan vekili Avukat Hüseyin Kaderoğlu
5-Binali Yıldırım vekili Avukat Serkan Bayram
6-Ahmet Aksu
7-Kemal Unakıtan
8-Metin Kilci

Davacı TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası vekili Avukat Mehmet Horuş tarafından, davalılar Recep
Tayyip Erdoğan vd. aleyhine 25/03/2011 gününde verilen dilekçe ile idari yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle
manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27/03/2012
günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne
karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği
görüşüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin
değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul
ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalılara yükletilmesine,
peşin alınan harcın bundan mahsubuna 24/09/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Şerife Öztürk

Üye
Sadık Demircioğlu

Üye
Ahmet Kütük

Üye
Ali Kaya

Üye
Ali Akın

AKP Hükümeti iktidarı döneminde özelleştirmelerle sınırlı kalmayıp verilen yargı kararlarını uygulamamıştır. Benzeri
görülmemiş bir kararlılık göstererek hukuk devletini sarsmaktadır.
Yargı kararlarına konu Eti Alüminyum Tesislerinin kamuya devri gerekirken, halen özel bir şirket tarafından işletilmeye
devam edilmektedir. Uygulanmayan yargı kararları nedeniyle toplum zarara uğratılmaktadır. Seydişehir Eti Alüminyum
Tesisleri, bütün malvarlığı ile birlikte derhal kamuya devredilmelidir.
Yargı kararlarının uygulamaması nedeniyle doğan kamusal zararlar, Başbakan ve ilgili kamu yöneticilerinin kişisel
servetleriyle ödeninceye kadar hukuksal ve toplumsal mücadelemiz devam edecektir.
TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

50. Yıl Andacı

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

28. DÖNEM 327

HEM TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM ETTİRDİK
HEM DE SEYDİŞEHİR’İ GERİ ALACAĞIZ

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi; Ankara 16. Asliye hukuk mahkemesinin verdiği Başbakan, beş bakan ve 2 bürokratın
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasına maddi tazminat ödeme kararını onadı.
Anayasa Mahkemesi Seydişehir’inde içinde olduğu beş özelleştirmeye ilişkin; yargı kararlarının “fiili imkansızlık”
nedeniyle uygulanmaması kararını iptal etti. Seydişehir Aluminyum Tesisleri iade edilmek zorunda.
Seydişehir alüminyum tesislerinin 2005 yılında özelleştirilmesi (peşkeş çekilmesi) ile başlattığımız yasal sürecin her
aşamasında yargı lehimize karar vermesine rağmen yargı kararlarını uygulamayan siyasi iktidara salt haklılığımızı bir
defa daha kanıtlamak anlamında açtığımız sembolik maddi tazminat davası Ankara 16. Asliye Hukuk mahkemesinde
lehimize sonuçlanmış ve Yargıtayca da onanmıştır.
Kamu mallarının ve sanayi yatırımlarının özel sektöre ve yabancılara peşkeş çekilmesi biçiminde uygulanan özelleştirme
politikaları her alanda olduğu gibi sektörümüzde de derin tahribatlar yarattı. Devlet eliyle yandaş zenginler yaratılırken
ülke ekonomisinin temellerini oluşturan sanayi kuruluşları ya kapandı ya da kapasitesinin çok altında göstermelik bir
hale geldi.
Seydişehir’de de benzeri şeyler yaşandı. Ülkenin en büyük alüminyum tesisi yok pahasına, üstelik yanındaki Oymapınar
barajı da dahil edilerek 2005 yılında özel sektöre devredildi. Başta çalışanlar, Seydişehir halkı ve demokratik kitle
örgütlerinin yıllarca sürdürdüğü hak arama mücadelesine verdiğimiz desteğin ötesinde; sektörümüzü yakından
ilgilendiren bu haksız uygulamayla hukuki alanda da mücadele ettik.
Sekiz yıllık mücadele sürecini kısaca özetlersek sadece uygulanmayan mahkeme kararları yanda gördüğünüz gibi uzun
bir liste oluşturuyor;
Yargı kararlarının hiç biri uygulanmadı
Onlarca mahkeme kararının hiç biri uygulanmadı. Bugün halen uygulanmamaktadır. Siyasal iktidar yargı
kararlarını by pass etmek amacıyla demokratik toplumlarda görülemeyecek bir hamle yaparak; bu iptaller
üzerine, inanılmaz bir yol izlemiş ve 26 Nisan 2012 tarihinde çıkartılan 6300 sayılı yasaya bir düzenleme
ekleyerek, “Danıştay kararının uygulanmaması konusunda”, Bakanlar Kurulu’na yetki vermişti!
Bakanlar Kurulu da 12 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de; fiili imkansızlık nedeniyle, Seydişehir Alüminyum tesislerinin
de içinde olduğu 5 özelleştirmeyi iptal eden Danıştay Kararlarının uygulanmamasına karar vermişti. Danıştay kararları
yok sayılmıştı.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak bu aşamada yargı kararlarının uygulanmamasını protesto etmek amacıyla
Başbakan, beş bakan ve iki bürokrat için maddi tazminat davası açtık ve kazandık. Yasal süreç tamamlandı. Yargıtay
onayladı. Artık bu tazminatı ödemek dışında hiç bir seçenekleri yok.
Başbakan ve diğer muhatapların bu parayı devlet kasasından değil kendi ceplerinden ödemelerini talep ediyoruz.
Yargıya taşıdığımız altın madeni, HES vb her davada meslek odalarını «siyaset yapmak»la itham eden siyasilere bir kez
daha sesleniyoruz; siyaset yaşamın ta kendisidir. Her kişi, her kurum kendi yaşam alanındaki haksızlıklara, hukuksuzluklara
tavır almak zorundadır. Meslek odası olarak meslek alanımızdaki her yanlış ve hukuk dışı uygulamaya yasanın da bize
verdiği yetkiye dayanarak müdahil olmak görevimiz. Siyasal ve rantsal! kaygılarla yaptığınız her hukuk dışı uygulamaya
tavır almak, bilimi, mesleki bilgimizi ülkenin ve halkın çıkarları doğrultusunda kullanmak ilkemizin temel gerekliliği. Evet
biz bu anlamda siyaseti her zaman yapacağız.
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Anayasa Mahkemesi “yargı kararlarının uygulanmasını” istedi
Tam da bu aşamada yaşanan yeni bir gelişme siyasal iktidarın yasa tanımaz tavrına anayasal bir darbe daha indirdi.
Danıştay 13. Dairesi’nin, Seydişehir’inde içinde olduğu bazı özelleştirme uygulamalarını durduran kararlarının, Bakanlar
Kurulu kararıyla bypass edilmesine ilişkin yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile;
1. Seydişehir Eti Alüminyum (Cengiz İnşaata verilmişti)
2. Kuşadası Limanı (Limaş AŞ daha sonra İsrail’li Sami Ofer’in oğlu Eyal Ofer’e satılmıştı)
3. TÜPRAŞ (Yüzde 14.76 oranındaki hissesi İsrail’li Sami Ofer’e verilmişti)
4. SEKA Balıkesir ( 2.000 dönüme yakın arsası, 230 lojmanı, 30.000 m2 fabrika kapalı alanı olan bu tesis sadece 1.1 milyon
dolara adeta bedava Başbakan’ın dünürü Albayrak Grubu’na satılmıştı)
5. Çeşme Limanı (Ulusoy Ortak Girişim Grubu’na satılmıştı).
Satılması işlemlerini iptal eden yargı kararlarını kaldıran Bakanlar Kurulu kararı, boşa çıkmış oldu.
Bu yeni durum karşısında, özelleştirmeler yapılıp tamamlansa, alan firma özelleşen kurum üzerinde tasarrufta bulunsa
dahi, son söz Bakanlar Kurulunun değil yine yargının olacak. Yani yargı kararı uygulanacak.
Olması gereken bu. Tabii AKP yine “ileri demokrasi” gereği bir katakulli daha yapmaz ise. Evet Başbakan ve bakanlarından
maddi tazminat bedelini alacağız.
Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda özelleştirmenin de hemen iptal edilmesini ve yandaşlara peşkeş çekilen ülke
zenginliklerinin gerçek sahiplerine iadesini talep ediyoruz.

‘‘
KASIM 2013
SayÓ 167

SEYD
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BAçBAKAN, BEç BAKAN VE æKæ BÜROKRAT
TAZMæNAT ÖDEMEYE MAHKUM OLDU.
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(*) İlgili yasa gereği; mühendislik mesleği mensuplarının
ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri
kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle
ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim
kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak;
kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun
doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve
işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel
mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin
artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında
gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak
amacıyla kurulmuştur.

’’
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KİRLİ SATIŞA ALTIN ÖDÜL VERİLDİ!
Necati DOĞRU
Ödül töreninin öncesini bilmek gerekli. Özetleyerek
hatırlatayım:
Kısaltılmış adı “Eti-Alüminyum” olan Konya
Seydişehir Alüminyum Fabrikaları devletindi.
Bölgenin boksit maden yatakları üzerinde halkın
birikimiyle kurulmuştu.
Boksit rezervleri onundu. Değeri 1.5 milyar dolardı.
Oymapınar Barajı da onundu. Barajın değeri
1 milyar dolardı. 400 civarında lojmanları vardı. Ve
4 büyük fabrika binası.
Bunların değeri 1 milyar dolardı. Limanı da vardı.
Antalya Limanı da onundu. Liman da arsalara
sahipti.
Değeri 500 milyon dolardı.
Yukarıdan aşağıya topladığınız zaman 4 milyar dolar
değerde olan Seydişehir Alüminyum fabrikaları;
barajı, limanı, lojmanları, arsaları, boksit maden
rezervleriyle AKP iktidarı döneminde sadece 305
milyon dolara kapalı zarf usulüyle özelleştirilerek
Cengiz İnşaat’a (CE-KA) peşkeş çekildi.
Bu satış “kirli görünüyor ve hile kokuyor” diye
düşündükleri için Kamu İşletmeciliği Geliştirme
Merkezi Vakfı, Metalurji Mühendisleri Odası,
işçilerin örgütü Tes-İş Sendikası ve Konya Milletvekili
Atilla Kart (CHP) Danıştay’da dava açtılar.
Dava uzun sürdü.
Sonunda karar çıktı.
Karar: “Eti Alüminyum’un bu şartlarda özele
satılması kamu yararına değildir” diyordu.
Seydişehir Alüminyum’un satıldığı Cengiz İnşaat’tan
geri alınıp devlete geçmesi gerekirdi. Kanun böyle
emrediyordu. Devlet (Özelleştirme İdaresi) adaletin
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*19.07.2013 Sözcü Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

isteğini yapmak zorundaydı ama Oymapınar Barajı
dahil Seydişehir Alüminyum’u devletten alanlar;
hepsinin soyadı “Cengiz” olan Mehmet, Ahmet,
Ekrem, Şeref, Asım ve Kazım Cengiz adlı kişilerin
kurduğu bir şirkete devredilmişti.
Danışıklı, hileli bir devir.
Özelleştirme İdaresi, “Bu devir danışıklıdır” diye
dava açtı. Bekledi, dava sürerken, hiçbir gerekçe
göstermeden davasından vazgeçti. Herhalde gizli
güç devreye girdi. 7 yıl geçti. Bu devlet malı (halkın
malı) Danıştay’ın “satış kamu yararına olmamıştır”
kararına rağmen bu firmadan alınmadı.
Gizli güç, sinmiş “kirli satışı” aklayacak zamanı
kolluyordu. Devlet malı Seydişehir Alüminyum,
kanun emrine rağmen geri alınamıyor; 7 yılın
sonunda bir gece Meclis’te torba kanuna bir madde
sokuşturuldu ve “Eti- Alüminyum’un devlete iadesi
fiili ve hukuki imkansızlık ilkesine” vidalandı, kirlilik
AKP deterjanı ile yıkanıp paklandı. Anlayın artık.
O gizli güç kimdir?
Ve nelere kadirdir?
Hüseyin Özay’ın bulup yazdığı son habere göre 305
milyon dolara satılan Seydişehir Alüminyum’un
yanında bedavadan verildiği Oymapınar Barajı’nda
üretilen elektriğin devlete satılan miktarının yüzdesi
20’den 50’ye çıkartıldı. Ve bu limit artırma ile
Cengiz İnşaat’a 330 milyon dolar avantaj sağlandı.
Kirli satışla korunan, kollanan şirketlere altın ödül
işte böyle veriliyor. Oruçlu ağızla yapılan bu vahşi,
kirli, gözü dönmüş koruma üniversitede doktora
konusu olur.
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ÜYELEŞME VE ÜYELERİN GENEL DURUMU ÜZERİNE VERİLER
28. Dönem çalışma raporunda da bir üye profiline de yer verilmiştir.
Buna göre TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 31.12.2013 tarihi itibarıyla 4.444 üye sayısına ulaşmıştır.
Alanımıza dair bölümlerin bulunduğu üniversitelerle ilgili de 28. Dönem Çalışma Raporu’ nda şu görüş ve
bilgiler yer almıştır:
Son yıllarda hızla artan üniversite sayısına paralel olarak 38 üniversite ve 6 teknoloji fakültesinde öğrencilerimiz
bulunmaktadır.
Bir başka sıkıntı da farklı isimler altında bölümlerin açılması ve bu anlamda dahi bir standardın olmamasıdır.

Tablo göstermektedir ki önümüzdeki yıldan itibaren yılda en az 2.000 yeni meslektaşımız olacaktır.

50. Yıl Andacı

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

28. DÖNEM 331

Ülke ekonomisi ve sektörümüzün her yıl 2.000 kişiye istihdam sağlayacak büyüklükte olmaması ücretlerin
düşmesine ve iş güvencesinin yok olmasına neden olmakta, gerekli mühendislik formasyonunu alamadan
mezun olan meslektaşlarımız adeta işçi statüsünde çalışmaya razı olmaktadır.
Mesleğimizin toplum nezdinde değersizleştirilmesine karşı, meslektaşlarımıza ve meslek alanımıza sahip
çıkmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.
Bu durum hem öğrenci örgütlenmemizin önemini artırmakta hem de odamıza yeni görevler yüklemektedir.
Öğrenciler Oda’ nın gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda Çalışma Raporu’ nda yer verilen
bazı bilgiler ve açıklamalar şöyledir:

ÖĞRENCİ ÖRGÜTLENMEMİZ : METALURJİ GENÇ
Bugün itibariyle yeni açılanlarla birlikte 38’ e ulaşan bölüm
sayımızdan, 30 üniversitede toplamda üye sayımız 1254’ e
ulaştı. 18 üniversitedeki bölümlerimizde öğrenci üyelerimiz
arasından seçilen Metalurji Genç Temsilcimiz bulunmaktadır.
Üyelerimizin bulunduğu diğer 12 üniversitede de temsilcilik
oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
Yıllardır devam eden Metalurji Genç çalışmaları artık belirli bir
program dahilinde devam etmekte ve giderek kurumsal işleyişini
oturtmaktadır. Öğrenciliğin yaşamımızdaki kısa süreli bir kesit
olması nedeniyle Metalurji Genç örgütlenmemiz hızlı bir devinim
içindedir.
Metalurji Genç bir yandan üniversite ve gençlik sorunlarını tartışıp
katkı koymaya çalışırken öte yandan gelecekteki oda yöneticilerini
yetiştirmeyi hedefleyen bir perspektifle çalışmaktadır.

Metalurji Genç
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TMMOB METALURJø
MÜHENDøSLERø ODASI

TMMOB Metalurji Mühendisleri OdasÇna baælÇ olarak, Metalurji ve Malzeme Mühendisliæi Malzeme Bilimi ve Nano Teknoloji Mühendisliæi öærencilerinin oluéturduæu topluluktur.
www.metalurjigenc.org
facebook.com/metalurjigenc

hurdaci@metalurjigenc.org
iletisim@metalurjigenc.org

TMMOB METALURJø

Her eğitim dönemi başında üniversite temsilcilerimizin
katıldığı Metalurji Genç Temsilciler Konseyi Toplantısı yapılır,
Metalurji Genç Temsilciler Konseyi adına etkinliklerin takibi
ve koordinasyonu sağlamak üzere Yürütme Kurulu, Bölge
Temsilcileri ve Çalışma Grupları belirlenir.
Bölge toplantıları her dönem başında olmak üzere yılda iki defa
yapılır. Yayın Kurulu “Hurdacı” dergisini çıkartır, temsilciler her
üniversitede biri oda tanıtımı diğeri mesleki etkinlik, bir de sosyal
faaliyet olmak üzere yılda en az üç etkinlik yapar.
Metalurji Genç çalışmaları bu yıl sonunda yapılması planlanan
Öğrenci Kurultayı, belirli periyotlarla yapılan Öğrenci Temsilciler
Kurulu toplantıları, tamamen öğrencilerin yazılarından oluşan
Hurdacı dergisi, www.metalurjigenc.org web sitesi ve sosyal
medya araçları belirli bir kurumsallık düzeyine ulaşmıştır.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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Metalurji Genç
TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası,
Anayasa’nın 135. maddesinde
dayanağını bulan, 6235 sayılı
TMMOB (Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği) yasası
ile kurulmuş kamu kurumu
niteliğinde meslek odasıdır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri OdasÈ,
tüm yurtta 423.000 mühendis, mimar,
êehir plancÈsÈ üyesi bulunan ve içinde 70
meslek disiplininin yer aldÈçÈ Türk Mühendis
ve Mimar OdalarÈ Birliçi’nin (TMMOB) 24
Oda’sÈndan biridir. Halen, 4.500 üyesi,
èstanbul’da bir êubesi, 2 èl temsilciliçi ve tüm
yurtta yaklaêÈk 30 iêyeri temsilciliçi vardÈr.
Yurt içinde ve dÈêÈnda, metalurji, metalurji
ve malzeme, malzeme bilimi, nano teknoloji
ve seramik mühendisliçi öçretimi yapan
bölümlerden mezun olan mühendislerin üye
olduklarÈ bir meslek odasÈdÈr.

Malzemeye değil,
hayata şekil veriyoruz!

OdanÈn
n Görrev
v
ve Yetkile
eri;;

• MeslektaêlarÈn, ortak ihtiyaçlarÈnÈ karêÈlamak,
mesleki faaliyetlerini kolaylaêtÈrmak, Oda bu
doçrultuda mesleki sosyal faaliyetler organize
eder, eçitimler yapar.
• Mesleçin genel menfaatlere uygun olarak
geliêmesini saçlamak, yani mesleki faaliyetlerin
ülke ve halk yararÈna yürütülmesi için gerekli
önlemleri almak ve uygulanmasÈnÈ denetlemek.
• Meslek ve menfaatleriyle ilgili iêlerde resmi
makamlarla iêbirliçi yaparak gerekli yardÈmlarda
ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün
mevzuatÈ,
normlarÈ,
teknik
êartnameleri
incelemek ve bunlar hakkÈndaki görüê ve
düêünceleri ilgililere bildirmek.
TMMOB Metalurji Mühendisleri OdasÈ
tüm metalurji ve malzeme-malzeme bilimi
mühendisliçi bölümlerinde okuyan öçrencilere
meslektaê gözünden bakarak ileride her türlü
yönetim ve organizasyonlarda öçrencileri
de kapsayacak êekilde hareket etmektedir.
Bu baçlamda oda komisyonlarÈndan biri
olan Metalurji-Genç (öçrenci komisyonu)
oluêturulmuêtur. Öçrenci üyeler ile birlikte;
öçrenci kurultaylarÈ düzenlenmekte, hurdacÈ
dergisi yayÈnlanmakta, staj çalÈêmalarÈ, teknik
geziler ve seminerler yapÈlmaktadÈr.
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HURDACI DERGİSİ
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci örgütlülüğü Metalurji Genç yayın kurulu tarafından hazırlanan
ve tüm yazıları Metalurji Genç üyesi öğrenciler tarafından yazılan Hurdacı’ nın, bu dönemde 10. ve 11.
sayıları yayınlamış ve iletişim halinde olduğumuz tüm okullarda dağıtımı yapılmıştır.

STAJ VE TEKNİK GEZİ
2012 ve 2013 yaz döneminde odamıza staj yapmak için başvuran tüm öğrencilerimize yönelmek istedikleri
alanlar dikkate alınarak sektörümüzün çeşitli firmalarında ilgili konularında staj yapma imkanı sağlanmıştır.
Metalurji Genç üyeleri öncelikli olmak üzere olanaklarımız ölçüsünde öğrencilere teknik gezi olanağı verilerek;
hem teknik bilgilerinin gelişimine katkı yapıldı hem de sektörle tanışmaları sağlanmıştır.

Metalurji Genç
Metalurji Genç
METALURJè MALZEME VE SERAMèK MÜHENDèSLèæè ÖæRENCè DERGèSè

ťUBAT 2014

SAYI 11

Fabrikalar Yapan
Fabrika…
Meslegimiz,
Gelecegimiz ve Biz…

BEDAVA
MÜHENDèSLèæè
www.metalurjigenc.org
facebook.com/metalurjigenc

hurdaci@metalurjigenc.org
iletisim@metalurjigenc.org

eğitim dönemi başında üniversite temsilcilerimizin katıldığı
‘‘Her
Metalurji Genç Temsilciler Konseyi Toplantısı yapılır, Metalurji Genç
Temsilciler Konseyi adına etkinliklerin takibi ve koordinasyonu
sağlamak üzere Yürütme Kurulu, Bölge Temsilcileri ve Çalışma
Grupları belirlenir.

’’
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28. Dönem Çalışma Raporu’ nun sunuşunda genel bir dünya ve Türkiye
değerlendirmesine yer verilmiştir. Bu değerlendirmede öne çıkan bazı noktalar şöyledir:
“Dünyadaki tek kutuplu emperyal sistemin
karakteristik özelliklerinden kaynaklanan ve doğal
olarak bizim gibi yarı sömürge ülkelere yansıtılan
krizlerin ötesinde ülkemiz ekonomik, politik ve
coğrafi konumundan kaynaklanan özel jeopolitik
durumu nedeniyle her daim kaynayan bir kazan
halindedir.
Emperyalist sistemin yalanları yerine bugün
dünyanın haline baktığımızda fazlaca analize zaten
gerek kalmıyor.
Yaşadığımız dünyada;
• Her yıl 20 milyon çocuk açlıktan ölürken silah
sanayi ya da kozmetik sektörüne harcanan para
dünyanın açlık sorununu çözmek için yeterlidir.
• Bugün dünyada 600 milyon obez ve 1.4 milyar
aç insan var!
• Starbucks için kahve üreten bir çiftçinin oradan
bir bardak kahve satın alabilmesi için 3 gün
çalışması gerek!
• Tayland’ da Disney fabrikası için çalışan
bir çocuğun Disneyland’ e girecek parayı
kazanabilmesi için 55 gün çalışması gerek.
• Afrika kıtası dünyanın altın rezervlerinin % 90’
ını elinde bulundurmasına rağmen, dünyanın
en yoksul bölgesidir ve insanlar kitleler halinde
açlıktan ölmektedir.
• Afrika kıtasından her yıl 8.5 milyar $ değerinde
pırlanta çıkmaktadır, kıtanın açlık sorununu
çözmeye yetecek miktardadır.
• Dünya nüfusunun % 1’ i dünya kaynaklarının ve
zenginliklerinin % 50’ sine sahiptir.
Emperyal sistemin son dönem politikalarının
bölgemize yansıması Arap Baharı olarak kendini
gösterdi. “Arap baharı” adı altında başlatılan Irak’
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

taki gibi açık işgal yerine içerden işbirlikçilerle; şu
veya bu şekilde emperyalizme direnen iktidarları
yok etme politikası, özellikle Mısır’ da radikal İslam
faktörü nedeniyle iflas etti, ABD sahte demokrat
görünümünü bir yana bırakıp klasik askeri darbe
yöntemine döndü.
Son dönem ABD politikaları Suriye’ de de başarılı
olamadı, “işi” RTE’ ye taşere etmelerine rağmen
Esad eski sosyalist yeni emperyalist Rusya ve Çin’ in
desteğiyle ayakta kaldı.
Gelişen süreçte laik cumhuriyetçi unsurlar devlet
yapısı içinden temizlenirken, ekonomide de İslami
cemaatler egemen olmaya başladı. Sözde bir takım
demokrasi paketleri gündemi meşgul ederken
klasik devlet baskısına İslami yaşam dayatması
eklendi. Bizim gibi emperyalizme bağımlı ülkelerde
batılı anlamda burjuva demokrasisinin mümkün
olmadığı bir defa daha görüldü.
AKP iki argümanla geldi ve devam ediyor; Vahşi
Kapitalizm ve İslami Yaşam. Sorun kesinlikle sadece
iktidar sorunu değil, rejim sorunudur. AKP laik
cumhuriyetin yerine İslami Cumhuriyeti diktatörlüğü
ikame etmek için geldi. Siyasi, ekonomik, kültürel
tüm düzeylerde İslami yaşam biçimini dayatıyor.
Bunu yaparken toplumun direnen kesimlerini
sindirmek için baskıyı artırıyor. Baskılara karşı
direnenleri “terörist, marjinal, çapulcu” ilan ederek
kendi tabanını kışkırtıyor. İktidar değil rejim sorunu
vurgusu tam da bu noktada önemlidir. AKP ilk
günden itibaren adım adım kendi yaşam biçimini
dayattı. Ülkenin değil kendi tabanının başbakanı
oldu. Kentlilerle Anadolu’ dan göç eden yoksulların
kültür çatışmasını körükledi. Laik cumhuriyetçi
yaşam biçiminin karşısına İslami yaşam biçimini,
cemaat kültürünü koydu. Faiz haram, kürtaj
günah, türban sevaptı.
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Tüm bu olumsuzluklar içinde Taksim Gezi parkından başlayan “Haziran İsyanı” gelecek güzel günlere olan
inancımızı bir kez daha pekiştiren, bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz özgürlük ve demokrasi mücadelesi
yolunda bu coğrafyada yaşayan insanların en büyük halk isyanı idi. Gezi parkında bir kez daha görüldü ki
bu güzel ülkenin güzel insanları ırk, renk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmaksızın özgürlük ve demokrasi içinde
kardeşçe bir arada yaşayabilirler.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak o güzel günlere ulaşmak için Taksim’ den başlayan uzun gezi
yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”
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TÜRKİYE UZUN BİR GEZİ YOLCULUĞUNA ÇIKTI
GEZİ olayları başladığında geçen sayımızı basmıştık.
Ama hemen bir ek çıkarttık ve o ekte ki son sayfa
yazısı; “Türkiye uzun bir GEZİ yolculuğuna çıkıyor”
idi.
Çünkü GEZİ ile başlayan süreç gelip geçici bir öfke
patlaması değil, toplumsal bir nitelik dönüşümünün
başlangıcı idi. Kitleler çağdaş, demokrat ve özgür
bir yaşam tarzı taleplerini barışçıl bir biçimde ortaya
koydular. Baskıya, dayatmalara, yatak odasına dek
giren otoriteye isyan ettiler.
Neden Gezi?
Türkiye’nin son on yılı toplumun ve devletin AKP
eliyle yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı bir süreci
yaşadı. Temel iki argümanı vahşi kapitalizm ve islami
yaşam tarzı olan iktidar; tamamını parti organı haline
getirdiği yürütme eliyle; ordu, yargı, üniversiteler
ve tüm devlet kurumlarını ele geçirirken, ülkenin
yer üstü ve yer altı tüm kaynaklarını yabancıların
talanına açtı. Ağır sanayi üretimi nerdeyse bitti,
iletişimden ulaşıma, limanlardan, kazdağlarına dek
ülkenin her türlü zenginliği yağmalandı.

işçisi dövülüp işten atıldı, her muhalif sese bir
“kanıt” uydurularak içeri tıkıldı. Deniz Feneri
yolsuzluğu unutturulurken, muhalif belediyelere
sözde yolsuzluk operasyonları yapıldı. Ülke büyük
bir hapishaneye çevrildi.
Toplumun tüm değer yargıları çökertildi. rüşvet,
rant ve yandaşlık olağanlaştı. Taciz, tecavüz aklandı,
özgür kadın imajı yok edilmek istendi. Çocuk ıslah
evindeki tecavüzleri haber yapan gazeteci “devletin
mahremiyetini deşifre etmek”ten tutuklandı.
Medya öylesine zapt-ı rapt altına alındı ki 5-6
gazete defalarca aynı gün aynı manşetle çıkar hale
geldi. Muhalifler susturuldu, iktidarın yolsuzlukları
muhalefet yapıyormuşcasına servis edildi. Medya
kontrolünün zirvesini Gezi olaylarında penguen
belgeseli ile gördük.
En küçük muhalefet en sert biçimde bastırıldı.
Futbol taraftarları bile polis teröründen, biber
gazından nasibini aldı.
Gezi’de ne oldu?
Tüm bu baskı terör üzerine, kaç çocuk
yapacağından, kaç kadeh içeceğine, giyimine dek
yaşam tarzına müdahalenin yarattığı öfke patladı.
Son on yılın haksızlıklarının, sineye çekilmiş
mağduriyetlerin, aşağılanmanın patlamasıydı bu.
Bir anda korku yer değiştirdi. Cin şişeden çıktı.

“İleri demokrasi” yalanı altında parasız eğitim
isteyen öğrenci hapse atıldı, hakkını arayan tekel
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İnsanlar kendi yalnızlıklarından kurtuldular.
Aslında yalnız olmadıklarını gördüler. Sadece
insan olmanın birbirine güler yüzle selam vermeye,
yardımlaşmaya, paylaşmaya yeterli olduğunu
gördüler. Yaşam tarzlarına sahip çıkarken tek
başlarına olmadıklarını, milyonlarla aynı ortak
noktalarda buluştuklarını gördüler.
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Ve zaten kendilerinin olan, en doğal hakları
olan barışçıl gösteri hakkını renk, etnik köken,
ırk, dil, din, cinsiyet gözetmeksizin hep birlikte
omuz omuza kullandılar. Polis terörüne rağmen
kullanmaya devam ediyorlar.

bölünmelerin ne kadar yapay olduğunu, antifaşist, anti-emperyalist temelde tüm ezilenlerin
birleşebileceğini somut olarak gösterdi.

GEZİ bir aidiyet duygusundan önce “birey”
olmak gerekliliğini, özgür bireyler olarak birlikte
olmanın doğru demokratik yöntem olduğunu,
farklılıklarımızı yaşatarak ve kabullenerek ortak
noktalarımız doğrultusunda birlik olabileceğimizi
gösterdi.

Toplumsal meşruiyeti olan bir hareketin ne denli
güçlü olduğunu, olabileceğini gösterdi.

GEZİ demokrasinin sadece sandık olmadığını,
toplumsal yaşamı ilgilendiren her konuda tüm
toplum kesimlerinin hassasiyetlerinin dikkate
alınması gerektiğini de gösterdi. Öylesine
kitlesel, öylesine naif idi ki Cumhurbaşkanına
bile “demokrasi sadece seçim değildir. Mesaj
alınmıştır” dedirten bir meşrulukta idi.

Gezi ne öğretti?

Gerçek katılımcı demokrasi talebinin ne denli
somut olduğunu en kitlesel ve barışçı biçimde
ortaya koydu. Teröre zeka ve espri ile yanıt verdi.
Polisle mücadeleyi adeta eğlenceye çevirdi. Toma,
biber gazı, barikatlar bir yaşam biçimine dönüştü.
Orantısız zeka ve psikolojik üstünlük Gezi’deydi.

Sadece meşru değil kararlı idi Gezi ruhu. Can
kayıplarına rağmen polis şiddetinden yılmadı.
Baskıya, zulme, tek tip yaşam tarzı dayatmalarına
karşı bir isyandı Gezi. Ne iktidar, ne iş ne aş,
ne sendikal hak. Hiç biri değil. Özgürlük ve
demokrasi çığlığıydı Gezi. Irk, dil, din, cinsiyet,
kültür farkı gözetmeksizin yaşamın tüm renklerinin
birlikte, bir arada kardeşçe yaşabildiğini gösterdi.
Dayanışmanın, paylaşmanın, hoşgörünün, sevgi ve
saygının yani Anadolu’da yıllardır var olan “insan”
a ait olan tüm güzelliklerin ölmediğini gösterdi.
Bu yüzden kitleseldir. Bu yüzden faşizme karşıdır.
Bu yüzden anti-faşist, insandan yana, insanlıktan
yana olan herkes bir araya gelmiş “faşizme karşı
omuz omuza” diye bağırmıştır.
Parti liderleri birbirlerini “faşistlikle, bölücülükle”
suçlarken, T.C. bayraklı genç ile BDP bayraklı genç
el ele polisten kaçıyor, yaşlı bir “Gezi”ci de Polise
karşı bozkurt işareti yapıyordu. GEZİ mevcut siyasi
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Kitleler kendilerine dayatılan siyasi ayrılıkların,
bölünmüşlüğün ne denli yapay ve gerçek dışı
olduğunu gösterdi. Müslüman, ateist, alevi, sünni,
kürt, türk... tüm farklılıkların ortak bir amaçta;
faşizme karşı birleşebileceğini gösterdi.
Net ve yalın biçimde demokrasi ve özgürlük talebi
idi. Dünyanın neresinde olursa olsun; insana, insan
haklarına yapılan saldırıya kendimize yapılmışcasına
karşı çıkmamız gerektiğini gösterdi. Böylesi bir
evrensel talep olduğu için tüm dünyada yankı
buldu.
Tam da bu nedenle siyasi iktidar korktu. Belki de
ilk defa korktu. Yalpalaması, biri yumuşatmaya
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çalışırken diğerinin sertleşmesi bu yüzdendi. Beş cana kıydılar. Onlarca gözü çıkan, hala hastahanede yatan
var. Cadı avı devam ediyor. Ama onlar da biliyorlar ki; artık oyun bitti.
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Bu ülkenin tarihi Gezi’den önce, Gezi’den sonra diye yazılacak. Gezi sonrası
park forumları ve diğer sivil girişimler (Atatürk Orman Çiftliği, ODTÜ’den geçecek yol..) gösteriyor ki insanlar
yaşamlarını doğrudan etkileyen her yaptırıma müdahil oluyorlar. “Benim yaşamımı etkileyecekse, bana
sormadan yapamazsın” diyorlar. Voltaire’nin 1759 yılında yazdığı Candide’nin son cümlesi gibi; artık herkes
önce kendi evinin önünü temizliyor.
Son günlerde emperyalizmin oyunları ile kan gölüne dönen orta doğuda tek bağımsız halk hareketidir Gezi.
Bu anlamda Tahrir’e, Wall Street’e değil daha çok İspanya iç savaşına benzer. Temel talebi özgürlük ve
demokrasidir. Her hangi bir siyasi oluşumun önderlik edemediği, kendiliğindenci ama bir o kadar da politik
bir eylemdir. Faşizme karşı baş kaldırıdır.
İnanıyoruz ki bu uzun yolculuğun sonunda Rodrigo’nun gitar konçertosunu bir aşk ve zafer serenadı olarak
dinleyeceğiz.
*Rodrigo’nun Gitar Konçertosu’nun İspanya İç Savaşı’nda Franko’nun Faşist ordularına karşı direnen
Cumhuriyetçiler’in mücadelesine, ve katledilen İspanyol halkına yakılan bir ağıttır.

demokrasinin sadece sandık olmadığını, toplumsal yaşamı
‘‘GEZİ
ilgilendiren her konuda tüm toplum kesimlerinin hassasiyetlerinin
dikkate alınması gerektiğini de gösterdi. Öylesine kitlesel, öylesine
naif idi ki Cumhurbaşkanına bile “demokrasi sadece seçim
değildir. Mesaj alınmıştır” dedirten bir meşrulukta idi.

’’
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YURTTAN HAVADİSLER
MART 2014 - MART 2016

10 Mayıs 2014

Danıştay’ ın 146. kuruluş yıldönümü töreninde Türkiye Barolar Birliği (TTB) Başkanı Metin
Feyzioğlu’ nun konuşmasına sinirlenen Başbakan Erdoğan toplantıyı terk etti.

13 Mayıs 2014

Soma’ da Soma Holding’ e ait maden ocağında çıkan yangında 301 madenci yaşamını yitirdi.

24 Mayıs 2014

Nuri Bilge Ceylan’ ın yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filmi, 2014 Cannes Film Festivali’ nde
ödül kazandı.
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10 Ağustos 2014

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Erdoğan ilk turda 12. Cumhurbaşkanı olarak
seçildi. Üç adayın yarıştığı seçimlerde Erdoğan yüzde 51.79; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
ve Milliyetçi Hareket Partisi’ nin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44, Halkların
Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise yüzde 9.76 oy aldı. Seçime katılma
oranı % 73,72 oldu.

27 Ağustos 2014

Erdoğan’ ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında AKP’ de yeni genel başkanın seçimi için
olağanüstü kongreye gidildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yeni Genel Başkan ve
Başbakan oldu.

1 Eylül 2014

IŞİD’ in saldırdığı Suriye’ nin kuzeyindeki Kürt kenti Kobani’ den kaçan çoğu kadın, çocuk ve
yaşlılardan oluşan yaklaşık 150 bin Suriyeli Kürt ve Ezidi, Türkiye sınırına akın etti.

28 Ekim 2014

Karaman’ ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında su basması sonucu kaza meydana geldi.
Ocakta mahsur kalan 18 işçinin cansız bedenine günler sonra ulaşıldı.

29 Ekim 2014

Atatürk Orman Çiftliği’ nde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı hizmete açıldı. Maliyeti ve
imar izni olmadığı gerekçeleriyle “Kaçak Saray” olarak da adlandırılan binanın resmi rakamlara
göre maliyeti 1.370.000.000 TL oldu.

28 Kasım 2014

Papa I. Francesco Türkiye’ yi ziyaret etti. Papa I. Francesco, Türkiye’ ye gelen dördüncü Papa
oldu.

28 Şubat 2015

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala, HDP’ li yöneticilerle
Dolmabahçe’ de bir araya geldi. Öcalan’ ın, PKK’ ya “silah bırakma kararına ilişkin kongre
toplama” çağrısı okundu.

7 Haziran 2015

Genel seçimlerde AK Parti % 40,9 oy oranı ile 13 yıl sonra ilk kez güvenoyu sayısının altına
düştü, 258 vekil çıkardı. CHP % 25 oy oranı ile 132; MHP % 16,3 oy oranı ile 80 ve HDP de
% 13,1 oy oranı ile 80 milletvekilliği kazandı. Seçime katılım oranı % 86,64 oldu. Bahçeli,
hükümeti öncelikle diğer partilerin kurmasını istedi, şartlarını sıraladı, “Olmazsa erken seçim”
dedi.

13 Temmuz 2015

Başbakan Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 16 yıl sonra ilk defa koalisyon
görüşmesi başlattı. CHP ile görüşmeler 32 gün sürdü ancak koalisyon hükümeti kurulamadı.

20 Temmuz 2015

Şanlıurfa Suruç’ ta Kobani’ ye yardım götürmek üzere toplanan gençlere canlı bomba
saldırısında, 34 kişi yaşamını yitirdi.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

50. Yıl Andacı

340 28. DÖNEM

10 Ağustos 2015

Balyoz ve Ergenekon davalarının savcısı Zekeriya Öz, yurtdışına kaçtı.

24 Ağustos 2015

Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

10 Ekim 2015

Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi için vatandaşlar Ankara Garı önünde toplanırken 2 canlı
bomba 3 saniye arayla kendilerini patlattı. Türkiye tarihinin en zalim ve en kanlı saldırısında
103 kişi öldü, 246 kişi yaralandı.

1 Kasım 2015

Türkiye, tekrar sandık başına gitti. AK Parti, % 49,5 oy oranı ile 317 milletvekili çıkararak
yeniden tek başına iktidar oldu. CHP % 25,3 oy oranı ile 134; MHP % 11,9 oy oranı ile 40 ve
HDP de % 10,8 oy oranı ile 59 milletvekilliği kazandı. Seçime katılım oranı % 85,18 oldu.

28 Kasım 2015

Diyarbakır Barosu’ nun bölgedeki çatışma ve operasyonlarla ilgili basın açıklaması esnasında,
Baro Başkanı Tahir Elçi öldürüldü.

12 Ocak 2016

Sultanahmet Meydanı’ nda 12 Ocak gününün erken saatlerinde bir turist kafilesine yönelik
intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 8’ i Alman vatandaşı 13 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı,
yabancı uyruklu bir IŞİD militanının gerçekleştirdiği açıklandı.

16 Ocak 2016

Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sokağa çıkma
yasağı ve operasyonlar esnasında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı ilk olarak 1128
akademisyenin imzaladığı “Bu suça ortak olmayacağız.” adlı bildiri ülke gündemine oturdu.

17 Şubat 2016

Bomba yüklü araç, Ankara’ da Genelkurmay, TBMM ve kuvvet komutanlıklarının yakınında 5
askeri servis aracının geçisi sırasında patlatıldı. Saldırıda 29 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

13 Mart 2016

Ankara’ nın kalbi Kızılay’ da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 38 kişi öldü, 120’ den
fazla kişi de yaralandı.

19 Mart 2016

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’ nde İsrailli turist kafilesinin arasına giren canlı bomba
üzerindeki bombayı patlattı. Olay yerinde 5 kişi öldü 39 kişi de yaralandı.
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29. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
14.04.2014 – 05.09.2015
YÖNETİM KURULU
Tunçay Şulan

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ahmet İrfan Türkkolu

Yazman Üye

Abidin Fırat Sapçı

Sayman Üye

Nilgün Kuşkonmaz

Üye

Utkan Güneş

Üye

Murat Cin

Üye

29.

DÖNEM

05.09.2015 – 02.04.2016
YÖNETİM KURULU
Tunçay Şulan

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaya Özeren

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ahmet İrfan Türkkolu

Yazman Üye

Abidin Fırat Sapçı

Sayman Üye

Nilgün Kuşkonmaz

Üye

Ferhat Yaşar

Üye

Murat Cin

Üye

DENETLEME KURULU
Murat Can Ocaktan
Belgin Mert
Gürkan Solmaz
Fatma Serin
Hüseyin Alper Hızlı
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ONUR KURULU
Selçuk Harput
Yusuf Ziya Kayır
Şefik Doğan
Ali Bülent Önay
İhsan Önal

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Cemalettin Küçük
Hüseyin Alper Hızlı
Feyzi Demir

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU
Erman Car

Yönetim Kurulu Başkanı

Bengisu Müge Yolcu

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Benzer Berkay Tuncay

Yazman Üye

Kubilay Bilir

Sayman Üye

Aydın Şelte

Üye

Turgay Aldı

Üye

İlge Karadeniz

Üye

ADI DEĞİŞTİ
‘‘ODAMIZIN
Geçen Genel Kurul’ da alınan karar doğrultusunda odamızın
“Metalurji Mühendisleri Odası” olan unvanı ;
“Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası” olarak değişti.
’’
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29. DÖNEM
28.Dönem Olağan Genel Kurul 12 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası Ihlamur Sokak No:10 Yenişehir-Ankara adresinde gerçekleştirilmiş ve her genel
kurulda olduğu gibi ikinci gün Oda Merkezinde yapılan seçimlerle 29. Dönem Oda
Organları belirlenmiştir.
Oda’ nın bu dönemde 3 İl Temsilciliği ( Bursa, İzmir, Zonguldak ) ve 17 İşyeri Temsilciliği bulunduğu
anlaşılmaktadır.
29. Dönem Çalışma Raporu’ nun hemen başında bu dönem içinde aramızdan ayrılan bazı üyelerimize yer
verilmiştir.
Bunlar arasında; duayen hocalarımız Prof. Dr. Veli Aytekin, odanın yaşayan en eski üyesi (6 No.lu Üye) Sezai
Cankut, Prof. Dr. Erdoğan Tekin, Prof. Dr. Ali Şakir Bor, geçmiş dönem Oda Denetleme Kurullarında ve Şube
Yönetimlerinde de yer almış sevgili dostumuz Timur Olcay ve değerli meslektaşlarımız Neşe Ozan, Timur
Ulucak, Yaşar Gökbel ve Cemal Sabri Kavukçuoğlu’ da vardı.

‘‘

Çalışma Raporu’ nun Sunuş kısmında “80 Sonrası Türkiye ve Dünya” başlığı
altında bu döneme dair kapsamlı bir analiz yer almış ve son bölümünde ülke
“sol”u değerlendirilmişti. Ve Sunuş şöyle bitiyordu ‘‘Toplumsal sorunlara
total yanıtlar verebilen bir “sol”un olmadığı günümüzde TMMOB ve Meslek
Odalarının siyasal sorumluluğu doğal olarak her zamankinden daha fazla
olacaktır. Yakın gelecekte güzel günler vaad edemiyoruz ama “motorları
maviliklere süreceğimiz güzel günlere inanıyoruz.”
Üyelerle ilgili bölümde TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’
nın 21.03.2016 tarihi itibarıyla 4.757 üye sayısına ulaştığı belirtilmişti.
Sayıları çok artan ve farklılaşan üniversite bölümlerine dair dönem çalışma
raporunda şu açıklama yer almıştı: “Son yıllarda hızla artan üniversite sayısına
paralel olarak 49 üniversitede 52 bölümde 74 farklı eğitim programında
öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bir başka sıkıntı da farklı isimler altında
bölümlerin açılması ve bu anlamda dahi bir standardın olmamasıdır.

’’
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Değişen bu duruma göre mezun ünvanları da farklılaşmıştı ve buna yönelik verilen bir istatistik şöyleydi:
Bu dönemki çalışma raporunda da bu durumun yol
açacağı sıkıntılara şöyle yer verilmişti:
“Tablo göstermektedir ki önümüzdeki yıldan
itibaren yılda en az 2.500 yeni meslektaşımız
olacaktır. Ülke ekonomisi ve sektörümüzün
her yıl 2.500 kişiye istihdam sağlayacak
büyüklükte olmaması ücretlerin düşmesine ve iş
güvencesinin yok olmasına neden olmakta, gerekli
mühendislik formasyonunu alamadan mezun olan
meslektaşlarımız adeta işçi statüsünde çalışmaya
razı olmaktadır.

Mesleğimizin
toplum
nezdinde
değersizleştirilmesine karşı, meslektaşlarımıza ve
meslek alanımıza sahip çıkmak her zamankinden
daha önemli hale gelmiştir.
Bu durum hem öğrenci örgütlenmemizin önemini
artırmakta hem de odamıza yeni görevler
yüklemektedir.”
Oda’ nın önemli faaliyet konularından olan
Öğrencilerle ilişkiler ve Öğrenci Örgütlenmesi ile
ilgili açıklamalara bu dönem çalışma raporunda da
geniş yer verilmişti:

Geçtiğimiz dönemde yabancı mühendislerin
“denklik aranmaksızın” ülkemizde çalışması için
yasa çıkartılmış; mezunlarımız bir de yabancı
mühendis rekabetine maruz bırakılmıştır.
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MÜHENDİS KİMDİR, NE İŞ YAPAR, KAÇ ÇEŞİT MÜHENDİS VARDIR?
Doç. Dr. Özgül KELEŞ
Mühendis kimdir, ne iş yapar? Bu soruları ilk kez
1992 yılında aldığım bir derste Prof. Dr. Recep
Safoğlu bizlere sormuştu. Henüz üçüncü sınıftaydım
ve o üç yıl boyunca kendime hiç sormamıştım.
Dahası sorma gereği bile duymamıştım, ne
gereği vardı işin sonunda mühendis olacaktım ve
toplumdaki mühendis algısı belli idi. En aranan
meslekler grubunda doktor, avukat ve mühendis
geliyordu. Gerisi boştu o güne kadar. O gün
hocamızın sorduğu o soruyu cevaplamaya çalıştık
ama onu ikna edici bir cevap bulamadık. Sonra
bizlere dönüp kendi cevabını verdi. Mühendis
“rapor yazar, rapor verir ve rapor okur” dedi.
Yıllar sonra Amerika Birleşik devletlerinde doktora
yaparken eksikliğini şimdi çok hissettiğim rahmetli
doktora hocam Prof. Dr. Osman Tugay İnal ile
yaptığımız grup toplantısında doktora konusu ile
ilgili sunum yapan öğrencisine sert bir tonlama ile
sen “kokteyl mühendisi” misin? dedi.
Bu iki olay mühendislik hayatımda derin bir yer
edinmiş ve gerek özel sektör gerekse üniversite
deneyimimde “mühendis kimdir?” sorusu üzerine
düşünmeme vesile olmuştur.
Mühendis
kelimesi
dilimize
Arapça
geometri
anlamına
gelen
“hendese”
kelimesinden
geçmiştir.
Mühendis
yani
Mü-hendese yani geometri bilen kişi anlamına
gelmektedir.
İngilizce’de mühendis yani engineer ise Latince
kökler “ingeniare” (to contrive, devise) akıl etmek,
tasarlamak ve “ingenium” parlak zekalılık, mucit,
dahi anlamına gelmektedir.
Dilimize Arapça dan geçen “mühendis” ile latince
kökenli “engineer” sözcükleri iki değişik kültürün
mühendis kimliğine ve kavramına bakış açısını
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

*metalurji dergisi sayı 172’ de yayınlanmıştır.

açıkca ortaya koymaktadır. Mühendis doğu
kültüründe ölçüp, biçen ve çizen kişidir. Batıda ise
akıl edip zekasını kullanan kişi, dahi, mucittir. Bu iki
bakış açısı arasındaki fark insan beyninin olaylara
bakış açısını, algılması ve mühendisin kimliğini
değiştirir.
Mühendis merak eden, bakan, gören, dinleyen,
hisseden ve en önemlisi düşünen olmalıdır. Merak
eden mühendis bakar ve problemleri daha doğrusu
fırsatları görür, dinler, hisseder ve verileri toplar,
tüm bulguların üzerinde çözüm için düşünür
varsayımlar/hipotezler üretir. Mühendisliğin en
önemli ikinci boyutu ise tasarlamasıdır.
Mühendis çözüm için ürettiği varsayımlara
tasarımları ile karşılık verir. Bazen bir hizmet,
proses veya teknoloji tasarlar, bazen çizimler,
haritalar ve bazende eşyalar, makinalar, cihazlar,
binalar tasarlar. Düşünme sonrası gelen tasarım
aşaması çözümlerin şekillendirildiği ve yaratıcılığın
zorlandığı aşamadır. Bu aşamalar sonrasında
problemlere yaratıcı çözümler bulmak kolaydır. İşte
doğu ve batı bakış açısının mühendislik mesleğine
ve mühendise yüklediği görevlerin farklılaştığı yer
tamda bu noktadadır. Doğu mühendisi geometri
bilen kişi olarak sınırlandırarak “icat çıkarma”
anlayışına hapsetmiş batı ise cesaretle akıl ve
zekayı birleştirip “icatlar” yapmalarını sağlayacak
tasarımcılar olarak özgürleştirmiştir. Üçüncü
boyutu ise insan olma boyutudur. Mühendis,
iletişimi güçlü, samimi, adil, dürüst, öğrenen ve
öğreten, kılık kıyafeti, görgüsü ve nezaketi ile
çevresinde hayranlık uyandıran insandır.
Yıllar
içerisinde
yaptığım
gözlemler
ve
mühendislerimizde mesleklerinin icralarında bazı
davranış biçimlerinin şekillendiğini gözlemledim. Bu
davranış biçimlerini çoğumuz meslek hayatımızda
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Mühendis kelimesi dilimize Arapça geometri anlamına
gelen “hendese” kelimesinden geçmiştir. Mühendis yani
Mü-hendese yani geometri bilen kişi anlamına
gelmektedir.

Her mühendisin içinde içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak
çoban, kokteyl ve problem çözücü mühendislik güdüleri
olabilir. Ancak, makbul olanı problem çözen mühendisi ön
plana çıkarmaktır.

’’

benimsemek zorunda kalmış olabiliriz. Bu davranış
biçimlerinden yola çıkarak mühendislikte günün
ve/veya mesleğinin icraasının çoğunu çobanlık
yaparak geçirenler veya kendisini hep bir kokteylde
varsayanlar veya problem çözerek ilerleyenler
olarak ayırmak istiyorum. Gelin bu davranış
biçimlerinin mühendislik mesleğini icraa ederken
bizlere yaptıklarına bir bakalım:

Çoban Mühendisler
Çoban
mühendislerin
tipik
davranışları
problemlerin çözümünde baskıcı ve otoriter bir tavır
sergileyerek etrafına talimatlar verip o talimatların
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sorgulayarak
gününü ve yıllarını geçiren mühendislerdir.
Problemin kaynağında devamlı suçlayacak
birilerini ararlar, problem çözüldüğünde gerçek
nedeninin ne olduğu ile pek ilgilenmezler. İşi ile
ilgili kendini ve çevresini geliştirmek için okumak,
veri toplamak analiz etmek yerine, problemlere
çoğu zaman telefonda ve bazende yerinde
ani ve yama niteliğinde çözümler geliştirmeyi
marifet sayarlar. O an için problemlerin etkisini
azaltmak eğilimindedirler. Yazılı raporlamalar
yapmadıklarından devamlı aynı problemlerle karşı
karşıya kaldıklarından pek haberdar değildirler ve
bunu da pek önemsemezler.
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Sözlü rapor alır ve sözlü rapor verirler. Gününün
büyük çoğunluğunu birilerinin peşinde koşup iş
yaptırmakla geçirirler bu yüzden eve gidince çok
yorulduklarından yakınırlar. İş ile ilgili kendisine
mesai saatleri dışında gelen telefonlardan
rahatsız olmak yerine o iş yeri için vazgeçilmez
olduğunu hissederler. Bu mühendisler çok fazla
para kazanmazlar, üst düzey yönetici olma
şansları patron işletmelerinde yüksektir ancak
kurumsallaşma evrimini tamamlamış iş yerlerinde
tercih edilmezler.

Kokteyl Mühendisleri
Kokteyl mühendislerin tipik davranışları problemlere
yaratıcı denilebilecek çözümlerinin olduğunu
veya bu çözümlerin oluşturulmasında ilham verici
olabileceklerini karşı tarafa hissettirmektir.
Mühendislik sözlüğüne son yıllarda geçmiş
bazı sözcük ve oturmuş cümleleri (jargonları)
sıkça kullanarak etrafındakileri hipnotize etme
yoluna giderler. Çoğu yabancı dil bildiklerinden
konuşmalarında bu terimleri ingilizce olarak
kullanmaktan hoşlanırlar. “Bu konuda iyi bir strateji
belirleyip takım çalışması yapalım, önce KPI’lar
(anahtar performans göstergelerini) belirleyelim
sonra root-cause’a (kök sebep) inelim vs, vs, vs. ” Evet,
yaklaşımları güzeldir birde ellerini taşın altına
koyacak bilgi, tecrübe ve deneyimleri olsa.
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Genelde bildiklerini kokteylerde nasıl insanlar
bir araya gelir ayaküstü konuşurlarsa ondan
bundan bir bilenlerden edinirler kendilerininmiş
gibi kullanılırlar. Nede olsa kulaktan dolma bilgisi
vardır, zaten genel geçer jargonlarada hakimdir
ikisi bir araya gelince etrafta çoban mühendis ve
kıfayetsiz yönetici çok ise etkileyici olmak kolaydır.
Kokteyl mühendisleri kendilerini çok iyi bilirler,
yeterli bilgilerinin, tecrübelerinin ve en önemlisi
deneyimlerinin olmadığının farkındadırlar ve
etraflarına özellikle de üstlerine hep pozitif
görünürler, kral çıplak demez kıyafetini överler.
Sözlü ve özellikle gösteri şeklinde olan sunumlarla
rapor vermeyi tercih ederler. Eğer diğerlerine karşı
fark yaratacağını düşünürlerse derin inceleme ve
analiz sonucu içermeyen yazılı raporlarda verirler.
Takım çalışmasına yatkın gibi görünselerde
problemin nasıl çözüleceğini bilmezler, birlikte
çalıştığı takım arakadaşlarına çok katkı vermezler,
problem çözüldüğünde övgünün çoğunu kendileri
almak isterler ve eğer tehdit görüyorsa takım
arkadaşlarını överek üstlerinden kredi almaya
çalışırlar.
Etik alt yapıları çok zayıftır, doğrunun peşinde,
haklının peşinde değil kendi menfaatinin peşinde
koşarlar. Tanınmış olmak onlar için önemlidir.
Sosyal medyada çok aktiftirler. Kılık kıyafetlerine
çok özen gösterirler, olduğundan farklı bir üst
sınıftaymış gibi diğerlerinde hayranlık ve kıskançlık
yaratacak şekilde tavırlar sergilerler.
Tüm bu yönleri ile kokteyl mühendisleri kıfayetsiz
yöneticiler tarafından aranan ve çok kazananlar
arasında yer alırlar. Üst düzey yönetici olma
potansiyelleri oldukça yüksektir. Ancak, kendilerine
verilen bu pozisyonlarda sığ bilgisi ortaya çıkmadan
(3-4 yıl içinde) başka bir firmaya geçerler. Kokteyl
mühendislerinin aynı firmada 4 yıldan fazla
çalışanı çok azdır. Bu mühendislerin aynı firmada
uzun süre kalabilmelerinin bir sebebi o firmanın
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kurumsallaşma seviyesinin düşük olmasıdır. Diğer
bir sebep ise firma sahiplerinin kokteyl mühendisleri
işten çıkarıdıklarında firmaya ait bilgilerin rakiplerin
eline geçme endişesidir. Ancak, unutulmaması
gereken bu mühendislerin etik zemininin oldukça
kaygan olduğudur.

Problem Çözücü Mühendisler
Problem çözücü mühendisler işlerine ve çalışma
arkadaşlarına büyük saygı gösterirler. Ne bekçiler
otoriter ne de kokteyller gibi yapaydırlar.
Problemlerin çözümü için elinden geleni yaparlar.
Bilgi,
tecrübe
ve
deneyimin
öneminin
farkındadırlar ve takım çalışmasının fark yarattığını
kabullenmişlerdir. Mühendisin meraklı, neye
bakması gerektiğini bilen baktığını gören, verilere
dayalı varsayımlarda bulunması gerektiğini bilen iyi
bir düşünür ve tasarımcı olması gerektiğini bilirler.
Problemlerin kök sebeplerini bulmak için araştırırlar,
yerinde incelemeler ve görüşmeler yaparlar, veri ve
numune toplarlar, başka disiplinlerden uzmanlarla
birlikte çalışırlar ve en önemlisi yaptıkları işleri ve
bulgularını yazılı olarak raporlar ve yorumlarlar.
Problem çözücüler problemin çözümünden nasıl
yapılır bilgisi çıkarmayı amaç edinirler ki bu da
mühendisi mucit olmaya sevk eden en önemli
aşamadır. Nasıl yapılır bilgisinin ihtiyaç duyulan
alanlarda kullanımını sağlamak için sistem geliştirip
kurarlar ve entellektüel sermaye olarak saklanması
sağlarlar. Bu yönleriyle de problem çözücüler
işletmelerde aranan mühendis kimliğinin karşılığını
tam olarak verirler.
Ancak, problem çözücüler kıfayetsiz yöneticiler ile
çalışmak zorunda kalırlarsa pek çoğu ideallerini
bu yönetim anlayışı ile gerçekleştirmeyeceklerini
sezdiklerinde iş yerlerini istemeyerekte olsa terk
ederler.
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Bu mühendisler için adil, etik değerlere saygı
gösteren, yaratıcı ve özgür ortamlarda keyifle
çalışmak ön plandadır.
Kılık kıyafetlerine olduğu kadar, insancıl
yaklaşımları ile de etraflarına örnek olmaya gayret
ederler. Problem çözücüler çok aranmalarına karşın
kokteyl mühendisleri kadar çok kazanmayabilirler.
Ancak, problem çözücü mühendisler için gösterge
çözdükleri problemler, tutundukları dallar ise
kurdukları sıkı iş ilişkileri, bilgi, tecrübe, deneyimleri
ve elde ettikleri başarılardır.
Bakış açıları geniş, gerçekleri görmek ve duymaktan
kaçmayan yöneticiler bu mühendisleri üst düzey
yönetici yaparlar ve yaptıklarınada pişman olmazlar.

Son Söz

Bugün bir kez daha anlıyorum ki, aslında hocalarım
“mühendis kimdir ve ne iş yapar” sorularına en iyi
cevabı bulmamı sağlamışlar. Mühendis problem
çözer. Problem çözen mühendis doğu ve batının
bakış açısının sentezidir, rapor yazar, verir ve okur.
Mühendisin yazılı rapor vereni makbuldur. Rapor
yazarken problem tanımlar, yaratıcı çözümler bulur,
görmediklerini görme imkanı olur, yazdıklarını
yorumlamak ve sonuç çıkarmak zorundadır ve yazı
kalır sözse uçar gider. İyi rapor yazan mühendis iyi
rapor okur, iyi sorgular.
Bu
gerçeği
gören
mühendis
bireysel
kurumsallaşmasını tamamlamıştır ve isterse çok
iyi bir yönetici adayıdır. Bu gerçeğin farkında olan
üst düzey yöneticiler ellerindeki hazinenin değerini
bilirler. Göremeyenler ise maddi ve manevi
kayıplarını daha sonra anlarlar.

Her mühendisin içinde içinde bulunduğu şartlara
bağlı olarak çoban, kokteyl ve problem çözücü
mühendislik güdüleri olabilir. Ancak, makbul olanı
problem çözen mühendisi ön plana çıkarmaktır.
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ÖĞRENCİ ÖRGÜTLENMEMİZ: METALURJİ GENÇ
Bugün itibariyle yeni açılanlarla birlikte 52’ ye ulaşan
bölüm sayımızdan, 34 üniversitede toplamda
üye sayımız 2150’ ye ulaştı. 20 Üniversitedeki
bölümlerimizde öğrenci üyelerimiz arasından
seçilen Metalurji Genç Temsilcimiz bulunmaktadır.
Üyelerimizin bulunduğu diğer 14 üniversitede de
temsilcilik oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
Yıllardır devam eden Metalurji Genç çalışmaları
artık belirli bir program dahilinde devam etmekte
ve giderek kurumsal işleyişini oturtmaktadır.
Öğrenciliğin yaşamımızdaki kısa süreli bir kesit
olması nedeniyle Metalurji Genç örgütlenmemiz
hızlı bir devinim içindedir.
Metalurji Genç bir yandan üniversite ve gençlik
sorunlarını tartışıp katkı koymaya çalışırken öte
yandan gelecekteki oda yöneticilerini yetiştirmeyi
hedefleyen bir perspektifle çalışmaktadır. Her
eğitim dönemi başında üniversite temsilcilerimizin
katıldığı Metalurji Genç Temsilciler Konseyi
toplantısı yapılır, Metalurji Genç Temsilciler
Konseyi adına etkinliklerin takibi ve koordinasyonu
sağlamak üzere Yürütme Kurulu, Bölge Temsilcileri
ve Çalışma Grupları belirlenir.
Bölge toplantıları her dönem başında olmak
üzere yılda iki defa yapılır. Yayın Kurulu Hurdacı
dergisini çıkartır, temsilciler her üniversitede biri
oda tanıtımı diğeri mesleki etkinlik, bir de sosyal
faaliyet olmak üzere yılda en az üç etkinlik yapar.
Metalurji Genç çalışmaları belirli periyotlarla yapılan
Öğrenci Temsilciler Kurulu toplantıları, tamamen
öğrencilerin yazılarından oluşan Hurdacı dergisi,
www.metalurjigenc.org web sitesi ve sosyal medya
araçları belirli bir kurumsallık düzeyine ulaşmıştır.”
Çalışma raporunda Metalurji Genç Bölge
Toplantıları ve Çalıştaylarına ilişkin detaylı bilgiler
yer almıştır.
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METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ - MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Erman CAR
Klasik anlamda metalurjinin kökeni olan
“madencilik” uğraşı, insanlık tarihi kadar eskidir.
Rahmetli Hocamız Prof. Dr. Fuat Yavuz Bor,
metalurji mühendisliğini, dünyanın en eski ikinci
mesleği olarak tanımlardı. Almanca’da madenciye
“Bergman (dağ adamı)” denir; çünkü bir
zamanlar yeraltı zenginliklerinin yalnızca dağlarda
bulunduğuna inanılıyordu. “Metal” sözcüğü,
anlamı “aramak” olan eski Yunanca “metallao”
sözcüğünden türeyerek Latince’ye “metallum”
şeklinde geçmiştir ve hem metallerin az bulunur
olduklarını hem de ilk çağlarda kullanılan metallerin
doğada katışıksız ve saf olarak bulunabildiklerini
ifade eder.
Aynı zamanda metalurjistler ilk yenilikçilerdi
(inovatör) de. Tarih öncesi bakır çağı, ve sonrasında
tunç ve demir çağları bu yeniliklçiliğin ürünüdür.
Sevgili büyüğümüz Selahattin Şanbaşoğlu, sanayiyi
büyük bir malzeme hareketi olarak tanımlar. Bu
malzeme hareketinin ana kaynağı “demiryolları”
da metalurjik büyük bir yeniliktir.
Metalurji nedir?
Sevgili Hocamız Fuat Yavuz Bor’un tanımı ile:
“Bugünkü teknik lisanda “metalurji” konusu itibarı
ile endüstri ve teknikte “malzeme olarak kullanılan
metalik maddeleri” kapsar. Kısacası metalurjiyi,
ana konusu metaller olan bir bilim ve teknik dalı
olarak tarif etmek mümkündür.
Metalurji, metallerin bileşiklerinden kazanılması,
rafinasyonu, elde edilen metal veya alaşımın çeşitli
özelliklerinin tespit ve incelenmesi ile bunların metal
endüstrisinin istifadesine arz edilmesi hususlarını
kapsayan bir bilim ve teknoloji dalıdır.
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1960’lı yıllara kadar metalurji eğitiminde 3 ana dal
göze çarpmaktadır:
• Kimyasal metalürji esaslı ekstraktifmetalurji,
cevher hazırlama, ekstraksiyon, işleme ve
rafinasyon,
• Fiziksel metalurji esaslı mekanik
döküm, şekil verme ve ısıl işlemler,

metalurji,

• Malzeme esaslı tasarım amaçlı metalurji,
endüstriyel metal ve alaşımları ve onlarla ilgili
refrakter gibi diğer malzemeleri de kapsayan
ve bu malzemelerin farklı koşul ve tasarımlarda
davranışlarının incelenmesi.
Daha geleneksel bir tanımlama ise, metalurjiyi
birincil ve ikincil metalurji olarak sınıflamakta
ve ekstraktif metalurjiyi birincil metalurji olarak,
fiziksel metalurjiyi ise ikincil metalurji olarak
değerlendirmekteydi.
Ancak 1950’li yılların sonunda başlayan “katı
hal fiziğinde” yaşanan ilerlemeler, metalik
malzemelerle birlikte metal-dışı mühendislik
malzemelerinin de gelişmesine ve endüstriyel
uygulamada geniş yer bulmasına olanak verdi.
Özellikle Sovyetler Birliği’nin 1957’de uzaya ilk kez
Sputnik uydusunu fırlatmasıyla uzaya da taşınan
ve ivmelenen soğuk savaş süreci, askeri ve nükleer
araştırmalar yeni malzeme araştırmalarını tetikledi.
Böylece gelişen teknolojilere paralel olarak,
işlevi, etkinliği ve güvenilirliği geliştirilmiş fiziksel,
kimyasal ve mekanik özellikleri daha üstün,
daha düşük yoğunluğa sahip, daha ucuz ve
yeni tasarımlara daha uygun, üstün performans
gösteren, katma değeri yüksek metalik ve metaldışı malzeme ihtiyacı sürekli artmaya başladı ve bu
talep, metalurji mühendisliği disiplini yanında, yeni
bir alanın açılmasına neden olmuştur: “malzeme
bilimi ve mühendisliği”.
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Charles Dickens, 1859 yılında yazdığı “İki Şehrin
Hikayesi” adlı romanında, Sanayi Devrimi’ni ve bu
süreçte yaşadıklarını şu çarpıcı cümlelerle betimler:
“Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü;
hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi,
hem de kuşku, aydınlık mevsimiydi, karanlık
mevsimiydi; hem umut baharı, hem de umutsuzluk
kışıydı; her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu;
hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da tam
öteki yana-sözün kısacası şimdikine öyle yakın bir
dönemdi ki …”.
Romanın betimlediği devir, bugüne ne kadar
benzer değil mi?
Malzeme bilimi ve mühendisliğini temel bilimler ile
mühendislik disiplinleri arasında bir köprü olarak
görmek mümkün. Malzeme bilimi, maddeyi yeni
ve yararlı biçimlere dönüştürmeyi amaçlar. Çünkü
malzeme olmadan hiçbir mühendislik faaliyetini
sonuçlandırmak mümkün değil.
Malzeme bilimi ve mühendisliğinin doğuşu ile
birlikte, metalurji, “konusu itibarı ile endüstri
ve teknikte malzeme olarak kullanılan metalik
maddeleri” kapsadığı için malzeme mühendisliğinin
bir alt dalı haline gelmiştir. Ancak özellikle kimyasal
metalurjide yaşanan gelişmeler ve buna koşut
olarak 1970’li yıllarda başlayan çevresel kaygılar
ve başta metal cevherleri ve enerji kaynaklarında
gözlenen kısıtlar ve cevher tenörlerinin düşmesi,
klasik metalurji mühendisliğinde de “atık yönetimi,
atık değerlendirme ve geridönüşüm” kavramlarını
gündeme getirmiştir. Artık teknoloji, yerkürede
yaşamın devamı için “doğaya egemen olmanın”
değil, “doğa ile uyumlu olmanın” yollarını
aramaktadır. Malzeme mühendisleri bir yandan
daha hafif, daha çevreci malzemeler tasarlarken,
metalurji mühendisleri de bu malzemelerin daha
temiz ve ekonomik üretimi üzerine yoğunlaşmıştır.

Sonuç itibarı ile, teknolojinin bugün geldiği
noktada, sadece metalurji ve malzeme mühendisliği
için değil, diğer tüm mühendislik disiplinlerini kalın
çizgilerle ayırmak artık olası değil. Bu bağlamda,
metalurji ve malzeme mühendislerinin gündeminde
4 temel konu/sorun var ve mesleğimizin geleceğini
bunlar biçimlendirecek:
• Metalurjik tesislerde, üretimin her aşamasında
enerji
tüketiminin
azaltılması
(birincil
teknolojilerde
iyileştirmeler)
ve
birincil
malzemelerin ikincil malzemelerle ikame
edilmesi, yani ekonomik ve sürdürülebilir kaynak
kullanımı,
• Metalik ürünlerin yaşam döngülerinin kapalı
döngü haline getirilmesi, yani kullanım ömrünü
doldurmuş ürünlerin yeniden kullanım ya
da yeniden üretim ile aynı işleve sahip “yeni
ürün” formuna getirilmesi, yan ürünlerin
başka endüstrilerde hammadde olarak kulanım
olanaklarının araştırılması ve kullanılamayan
yan ürün ya da atıklardan enerji üretimi, yani
doğrusal (lineer) ekonomi yerine “döngüsel
ekonomi” koşullarının yaratılması,
• Tasarım aşamasında daha hafif alternatif
malzemeler seçilerek ya da yeni alaşımlar
üretilerek, malzeme miktarlarının azaltılması
(demateryalizasyon),
• Aynı işlevi görecek daha çevreci malzeme ve
proseslerin seçimi.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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Odanın sorumluluk alanındaki gelişmelere paralel şekilde uzun süredir gündem de olan
Oda adı değişikliği bu dönemde gerçekleşmiştir. Çalışma raporunda bu değişiklik şöyle
yer almıştır:
ODAMIZIN ADI DEĞİŞTİ
Geçen Genel Kurul’ da alınan karar doğrultusunda
odamızın “Metalurji Mühendisleri Odası” olan
unvanı; “Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası”
olarak değişti.
02 Ekim 2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan yönetmelikle odamızın yeni ünvanı
resmen tescil edildi.

• Yayın Çalışma Grubu
• Eğitim Çalışma Grubu
• Halk Sağlığı ve Ekoloji Çalışma Grubu
• Genç Mühendisler Çalışma Grubu
Çalışma Raporunda yer alan bilgilere göre 28.
Dönemde yapılan başlıca çalışmalar ve faaliyetler
şöyledir:

Bu dönemde de faaliyetlerini sürdüren çalışma
grupları şunlardır:

YAYIN ÇALIŞMALARI
METALURJİ DERGİSİ

AJANDA

Geçen dönem çalışma raporunda konulan iki
aylık periyotlarla yayımlama hedefine ulaşıldığı
açıklanmıştır.

2015 ve 2016 yılı ajandaları daha önceki
yıllarda olduğu gibi İstanbul Şubemiz tarafından
hazırlanmış, sektörümüze ve meslektaşlarımıza
dağıtımı yapılmıştır.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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KONGRELER, SEMPOZYUM VE SERGİLER
5. DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
“Yeniden... Hep Beraber…”
İlk EFRS Sempozyumu’ nun 2005 yılında
düzenlendiğinden beri, organizasyon her iki yılda
bir yapılan başarılı sempozyumlarla gelişmiş ve
popülaritesi artarak 2014 yılında gerçekleşen
sonuncusunda çelik sektörünün tüm yönlerini
kapsayacak şekilde “Demir Çelik Sempozyumu”na
evrilmiştir.
EFRS 5.Demir Çelik Sempozyumu, 22-23 Mayıs
2014 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi, İzmir’ de sektörün büyük katılım ve
desteği ile gerçekleştirilmiştir.

17. ULUSLARARASI METALURJİ VE
MALZEME KONGRESİ
17. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
11-13 Eylül 2014 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi- Beylikdüzü / İstanbul’ da gerçekleşmiştir.
17.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’ nde
yurt içinden ve yurt dışında 15 ülkeden toplam 166
bildiri sunulmuş ve 800 kişi kongremize katılmıştır.

17th International
Metallurgy and Materials
Congress
17. Uluslararasü Metalurji ve Malzeme Kongresi

Sempozyum’ da 2 günde 8 oturumda 27 sözlü
sunum ve 29 poster sunum olmak üzere toplam
56 sunum yapılmıştır.

11-13 September / Eylül 2014

TÜYAP Fair, Convention & Congress Center, ISTANBUL-TURKEY

5. DEMèR Ç
ÇELèK SEMPOZYUMU
5TH IRON & STEEL SYMPOSIUM

22-23 MayÈs/May 2014
7th International Ankiros Foundry Congress

http://www.metalurji.org.tr/IMMC2014
https://www.facebook.com/IMMC2014

TMMOB METALURJè
MÜHENDèSLERè ODASI
UCTEA CHAMBER OF
METALLURGICAL ENGINEERS
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2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ
SEMPOZYUMU
2. Uluslararası Yüzey İşlemleri Sempozyumu, 25-27
Haziran 2014 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi
Taşkışla Kampüsü’ nde gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum’ da 3 günde toplam 17 oturumda
52 sözlü sunum ve 24 poster sunum olmak üzere
toplam 76 sunum yapılmıştır.

ISTS2014
2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU
2nd INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT SYMPOSIUM

25-27 Haziran/June 2014
İstanbul Teknik Üniversitesi / Taşkışla Kampüsü
Istanbul Technical University / Taşkışla Campus

7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU
7. Alüminyum Sempozyumu, 08-09 Ekim 2015
tarihinde İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy-İstanbul’
da Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği,
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve TMMOB
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası işbirliği
ile gerçekleşmiştir.
7. Alüminyum Sempozyumu’ nda; Açılış Oturumu,
Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının Kullanım
Alanları, Alüminyum Pazarı ve Ticareti, Kalite ve İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği, Ticari Bildiriler, Alüminyum
Döküm Prosesleri, Alüminyum Malzemeler,
Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik, Ekstrüzyon
Prosesleri, Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı
ve Isıl İşlem başlıklarında toplam 14 oturumda 47
sözlü ve 28 poster bildiri olmak üzere toplam 75
bildiri sunulmuştur.

08-09 OCT 2015

7thAluminium Symposium

7.ALUMINYUMSEMPOZYUMU
08-09EKİM2015İSTANBULFUARMERKEZİ
www.metalurji.org.tr/alus

/alusist

2 01 5
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Sempozyum ile eş zamanlı yapılan ALUEXPO2015
“Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri
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İhtisas Fuarı”, 08-10 Ekim tarihlerinde İstanbul
Fuar Merkezi’ nin 9, 10 ve 11 no.lu hollerinde
yüksek bir katılım ile gerçekleşmiştir. 34 ülkeden,
186 yerli, 166 yabancı olmak üzere, toplam 352
firma katılmıştır. 77 ülkeden 1.283 yabancı, 9.357
yerli olmak üzere, toplam 10.640 kişi fuarı ziyaret
etmiştir. 20.000 m² fuar alanında 9.104 m² net
stand alanı üzerinden sergileme yapılmıştır.

Bu dönem Oda’ nın giderek genişleyen ve büyüyen teknik faaliyetlerinin koordinasyonu ve
yürütülmesinden sorumlu bir yapı olarak METEM kurulmuştur. Bu yapı ile ilgili 29. Dönem
Çalışma Raporu’ nda özetle şu açıklamalara yer verilmiştir:
METEM
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri
Odası, meslektaşlarına ve sektör çalışanlarına
bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli
eğitim ve danışmanlık hizmeti götürerek sektörel
ve toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla eğitim
merkezi (METEM) adıyla faaliyet gösteren bir
İktisadi İşletme kurmuştur.
Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama
alanlarında özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim ve
değişim yaşanmaktadır.
Bireyin hem kendi gelişimini sağlaması hem de
üretim sürecinde aktif bir rol alarak sektörel ve
toplumsal gelişime yardımcı olabilmesi için sürekli
eğitim ve farkındalık bir zorunluluk haline gelmiştir.
50. Yıl Andacı
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Çalışma Raporu’ nda dönem içinde kurulan İktisadi
İşletme ile ilgili bir açıklama da yer almıştır;

İKTİSADİ İŞLETME
Geçtiğimiz dönem Yönetim Kurulu’ nun detaylı
araştırmaları sonucu kurulmasına karar verilen Oda
İktisadi İşletmesi 12 Aralık 2014’ te kuruldu.

Üniversite sonrası çalışma hayatında gerekli
olan bilgi ve becerinin işe aktarılması, oluşan
yeni ihtiyaçlara cevap bulunması gibi konularda
sektörün ve bireylerin ihtiyacı daha da artmıştır.
Üniversite eğitimleri arasındaki farklılıkların
optimizasyonu, gelişen teknolojiye bağlı olarak
aralarındaki sınır gittikçe belirsizleşen mühendislik
disiplinleri arasındaki bilgi ve teknoloji alışverişine
olanak sağlanması, mühendislik nosyonu ve etiği,
profesyonel iş yaşamı ve mühendisliğin toplumsal ve
çevresel sorumlulukları, temel metalurji ve malzeme
bilgileri ve destekleyici eğitimler, eğitim merkezimizin
hedeflerini oluşturmuştur.
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Oda’ mızın meslek alanlarımızdaki periyodik
etkinlikleri olan Uluslararası Metalurji ve Malzeme
Kongresi, Aluminyum Sempozyumu, EFRS Demir
Çelik Sempozyumu, Isıl İşlem Sempozyumu vb.
kongre ve sempozyumlar yanında Mesleki Teknik
Eğitim faaliyetlerini yürütmek için kurulan iktisadi
işletmesi “METEM”, aynı zamanda Oda dergi
ve ajandası ve reklam ve sponsorluk işlerini de
sürdürmektedir.

HUKUK ÇALIŞMALARI VE DAVALAR
Bakanlar Kurulu’ nun Odalara Yönelik İdari ve
Mali Denetim Kararı İptali, Özelleştirme ile ilgili
alınan kararların iptali davaları ve daha önce açılan
davalara ilişkin hukuksal süreçler bu dönemde de
yoğun olarak sürmüştür.

www.facebook.com/metem.org

7002
0$/= %0(7$/8
(0(0
5-ú9(
h+(1

'ú6/(
5ú2'
$6,

em.o

/met

.com

book

.face

www

Değişen ve gelişen koşullarda temel ilkelerimizden
taviz vermeksizin meslek odası çalışmalarını daha
verimli ve yararlı hale getirmeyi amaçlayan bir
anlayışla kurulan TMMOB Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi geçtiğimiz
dönemde mevcut oda anlayışı doğrultusunda
çalışmalarını sürdürmüştür.

www

.facebook
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TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Çalışma Raporu Gelir Gider Tablolarına göre 2014
yılında 1.829.820 TL gelire karşılık 1.227.268 TL
gider, 2015 yılında ise 444.550 TL gelire karşılık
324.266 TL gider gerçekleşmiştir.
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SENDİKAL MÜCADELEDE YENİ DÖNEM: E-SENDİKA
A. İrfan TÜRKKOLU
1960 Sonrası toplumun hemen her kesiminde
görülen örgütlenme ve mücadele çabasının, işçi
sınıfının sendikal örgütlenmesindeki yansıması
1967 yılında DİSK’in kurulması olmuştu.
Sendikal hareket 1970 yılında; 274 ve 275 sayılı
iş yasalarında değişiklik yaparak sendikal haklarda
kısıtlama yapılmasına karşı; o güne dek ülkenin
gördüğü en büyük işçi eylemleri olan 15-16 haziran
direnişini örgütleyecek güce ulaşmıştı.
1980’e dek toplumsal muhalefetin en önemli
güçlerinden biri olan sendikal hareket 12 eylül
darbesi ile adeta yok edildi. Kapatılan DİSK
ancak 1992’de açılabildi. Ancak sendikal yasalar
tamamen değişmişti.
1983-2013 arasında tam 30 yıl boyunca sendika
üyeliği ve istifa noter kanalıyla gerçekleşti.
Sendikalara baraj engeli getirildi. Noter yoluyla
üyelik hem masrafl ı hem de zor bir yoldu. İşverenin
noter yoluyla üyeliği öğrenmesi ve engellemesi
mümkündü. AKP’de bu yöntemi 11 yıl boyunca
uyguladı. Ancak özellikle ILO’dan gelen baskılar
sonucunda noter şartı kaldırıldı ve e-sendika üyeliği
yöntemi kabul edildi.
İnternet üzerinden sendika üyeliği
e-devlet şifresini alan çalışanlar e-devlet kapısı
üzerinden internet yoluyla sendikaya üye
olabilecekler. Sendikadan istifa da e-devlet kapısı
üzerinden olacak. Sendika üyeliği e-devlet kapısı
üzerinden onaylayacak. Sendika 30 gün içinde
üyeliği kabul etmezse, üyelik kendiliğinden
gerçekleşecek. Böylece notere gitmek ve masraf
yapmaksızın sendika üyeliğinin kapısı açılmış oldu.
Artık tüm çalışanlar bilgisayarlarının başında bir
kaç dakika içinde sendikaya üye olabilir. e-sendika
üyeliğinin olumlu yanları sendika üyelik işleminin
eskiye göre kolaylaşmasıdır. Bu sistem yoluyla
50. Yıl Andacı

*metalurji dergisi sayı 168’ de yayınlanmıştır.

sendikaların üye sayılarını daha hızlı artırmaları,
çalışanların daha hızlı bir şekilde sendikaya üye
olması mümkündür.
e-sendika
üyeliği
sendikal
örgütlenmeyi
hızlandırıcı bir manivela olarak kullanılabilir.
Sendikalar örgütlenme sürecinde yaşadıkları
örgütlenmeye çalışan işçilerin işten çıkarılması
riskini en aza indirebilirler. İşyerinde örgütlenmeyi
tamamladıktan ya da çoğunluğu sağladıktan sonra
işverenini masaya oturtabilirler.
Mühendisler ve sendika
4857 Sayılı iş kanuna tabi olarak çalışan her ücretli;
ünvanı, mesleği ne olursa olsun sendika üyesi
olabilir. Kaldı ki ücretli çalışan tüm mühendisler
506 sayılı SSK yasasına göre de sigortalı işçi
sayılmaktadır.
Yine sendikalar yasasına göre göre “On altı yaşını
doldurmuş olup da bu Kanuna göre işçi sayılanlar,
işçi sendikalarına üye olabilirler. On altı yaşını
doldurmamış olanların üyeliği kanuni temsilcilerinin
yazılı iznine bağlıdır. Bu Kanun anlamında işveren
sayılanlar işveren sendikalarına üye olabilirler”
denilmektedir. Doğrudan işverenler ve “işletmenin
bütünün sevk ve idareye yetkili olan”ları kapsayan
işveren vekilinin dışındaki bütün çalışanlar işçi
sendikasına üye olabilirler.
İşletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olan
işveren vekili dışındaki bütün mühendisler ve diğer
teknik elemanlar işçi sendikasına üye olabilir.
Ülkemizde
sendikalar
iş
kolu
temelinde
kurulabilmektedir. Belirli bir işkolunda çalışan
bütün farklı meslek ve statülerdeki işçiler ve
diğer çalışanlar o işkolunda faaliyet gösteren bir
sendikaya üye olabilirler.
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Örneğin bir dökümhanede çalışan bütün işçiler;
teknisyenler, mühendisler, şoföründe, forklift
operatörüne, tornacıdan, temizlikçiye, sekretere
kadar tamamı “metal işkolunda” faaliyet gösteren
bir sendikaya üye olabilirler.
Kaldı ki bir işyerinde çalışan mühendislerin
ayrı, teknisyenlerin ayrı, temizlikçilerin ve diğer
çalışanların ayrı ayrı örgütlenmeleri işveren
karşısındaki gücünü zayıfl atarak hepsinin zararlı
çıkmasına yol açar.
Tabii ki burada söz ettiğimiz ücretli emek
sömürüsüne tabi olan bu mühendislerdir.
Mühendisliğin bir meslek olması sınıfsal konumları
açısından farklılık yaratsa da ücretli çalışan ve işsiz
mühendisler işçi sınıfının bir parçasıdırlar.
Toplu İş Sözleşmeleri’nde Mühendisler neden
kapsam dışı?
Toplu İş Sözleşmelerinin Kapsam maddesi “toplu
iş sözleşmesinin uygulanabileceği kişi ve yerleri”
belirler. Ancak uygulamada toplu iş sözleşmesinin
uygulanacağı kişi ve görevliler için sınırlamalar
yapılmaktadır.
“Kapsam dışı personel”den kasıt işyerinde
ücretli olarak çalışıp ta Toplu İş Sözleşmesinden
yararlanamayan çalışanlardır. Genel uygulama;

işyerlerinde ana üretim bölümlerinde ve işveren
vekili yetkilerine sahip olmaksızın çalışanların
kapsam içi, diğerlerinin ise kapsam dışı bırakılması
şeklindedir. Bu uygulama genelde mühendisleri
Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışında tutarak
sendikalardan uzaklaştırmıştır.
Ancak hemen belirtelim ki kapsam düzenlemesi
yasal hükümlerden kaynaklanmaz. Yukarıda
yazıldığı gibi yasa hükümleri gayet açık bir şekilde
ücretli çalışan herkesin sendika üyesi olabileceğini
vurgulamaktadır.
Ne var ki Toplu İş Sözleşmelerinde kapsam dışı
bırakılanlar yasal bir hak olan sözleşmeden
yararlanma
yetkilerinin
TİS
maddesiyle
engellendiğini ve bunun hukuka aykırı olduğunu
iddia ederek mahkemeye başvurmuşlar, ancak
mahkemeler “sözleşme kapsamının taraflarca
serbestçe belirlenebileceği” gerekçesi ile bu talebi
reddetmiştir.
İşverenler kapsam dışı uygulamasını emekçilerin
bütünlüğünü bozmak amacıyla bir silah olarak
kullanmaktadır.
Genel
olarak
sendikaların
yeterince
güçlü
olmaması,
mühendislerin
sendikalaşma konusunda çekimser davranması
işverenin elini güçlendirmektedir. Teknik eleman
ve mühendislerin sendikal örgütlenmesi üzerine

‘‘

4857 Sayılı iş kanuna tabi olarak çalışan her ücretli;
ünvanı, mesleği ne olursa olsun sendika üyesi olabilir.
Kaldı ki ücretli çalışan tüm mühendisler 506 sayılı SSK
yasasına göre de sigortalı işçi sayılmaktadır. 4857 Sayılı
iş kanuna tabi olarak çalışan her ücretli; ünvanı, mesleği ne
olursa olsun sendika üyesi olabilir. Kaldı ki ücretli çalışan tüm
mühendisler 506 sayılı SSK yasasına göre de sigortalı işçi
sayılmaktadır.

’’
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çalışmalar yapan sektörümüzdeki Birleşik Metal İş
Sendikasının MESS (Metal Sanayicileri Sendikası)
ile yaptığı grup toplu iş sözleşmesindeki kapsam
maddesi şu şekildedir;
Madde 6:
Bu sözleşme; Ek I numaralı listede unvan ve
adresleri yazılı işyerleriyle bu yerlerde çalışan işçileri
kapsar. Ancak müdürler, müdür yardımcıları, şefl
er, şef yardımcıları, mühendisler, müdür yardımcısı
durumundaki amirler sözleşmenin kapsamı
dışındadır.
Kapsam içi görevde bulunan işçi, gerçek görev
verilmeden, sırf kapsam dışına çıkarılmak amacıyla,
başka bir unvanla değerlendirilerek kapsam dışına
çıkarılamaz.
Görüldüğü gibi işveren elinden geldiğince kapsamı
daraltmaya çalışmaktadır. Bu durumda kapsam
maddesinin ortadan kaldırılması ve tüm sendika
üyelerini kapsaması için hem sendikaların hem
de mühendislerin sendika üyesi olarak mücadele
etmeleri gerekmektedir.
Bu konudaki bir başka sıkıntı; Yasaya göre
işyerindeki sendika üyesi olmayanlar dayanışma
aidatı ödeyerek, TİS’ten yararlanmak üzere
başvurup, TİS’ten yararlanabilirken mühendislerin
önüne yine kapsam maddesi engel olarak
çıkartılmaktadır.
Metalurji ve malzeme mühendislerinin iş güvencesi
Son yıllarda yapılan çalışmalar mühendislerin
ortalama %25’inin işsiz olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Ücretli çalışan mühendislerinde sendika
üyesi olmaması, toplu sözleşme kapsamı dışında
tutulması iş güvencelerini yok etmektedir.
Metalurji ve malzeme mühendisliği açısından
tablo şöyle; Bu öğretim dönemi başında 37
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üniversitede Metalurji ve malzeme mühendisliği
bölümlerine 3556 öğrenci alındı. Yaklaşık 2000
öğrencinin mezun olduğunu var sayarsak; metalurji
sektörünün her yıl 2000 mühendise istihdam
sağlayacak bir büyüme hızını yakalaması mümkün
değildir. Açıktır ki işsiz mühendis sayısı arttıkça
çalışan mühendislerin iş güvenceleri yok olacak,
ücretleri ve sosyal hakları azalacaktır. İşverenler
işsiz mühendisleri çalışanlara karşı bir silah olarak
kullanma yoluna gideceklerdir.
2013 Yaz döneminde gündeme gelen Teknik
Öğretmenlerin mühendislik tamamlama sınavının
mühendislere yönelik bir hak gasbı olmasının
ötesinde; bazı çevrelerce TMMOB ile teknik
öğretmenleri çıkar çatışması içindeymiş gibi
gösterme çabasına dönüştürülmeye çalışılmıştır.
Sektörümüz
açısından
metal
ve
döküm
öğretmenlerinin mühendis yapılması zaten giderek
kalitesi düşürülmeye çalışılan mühendislik eğitimi
ile birlikte mühendislik mesleğine yönelik bir
itibarsızlaştırma çabasıdır.
Sonuç olarak giderek artan mühendis arzı
ve yeterince büyümeyen istihdam olanakları
işverenlerin elinde ücretli çalışan mühendislere
karşı bir koz olmaktadır.
Tüm ücretli çalışanlar mühendisler sendikal
örgütlenmeye
E-sendikal örgütlenme, sendikaların örgütlenmesi
önündeki bir çok fiili engeli ortadan kaldırmıştır.
Sendikalara üye olmanın böylesine kolaylaştığı
bir ortamda; tüm emekçi kesimlerin sendikalarda
örgütlenerek, sendikaları yeniden toplumsal
muhalefetin öncü gücü haline getirmek
mümkündür.
Mevcut
durumda
özellikle
kapsam
dışı
uygulamasının pratikte ciddi bir engel gibi
görünmesine rağmen bu konuda daha kapsamlı
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bir çalışma yapılmalıdır. Bir yandan tüm teknik
elemanlar ve mühendislerin sendikalılaşması
sağlanırken diğer yandan hukuki mücadele
yürütülmelidir.

bu sorunun çözümünü dayatacaktır. Sendikaların
bu konuda göstereceği çaba ile birlikte ülkemizde
sendikal örgütlenme ve mücadele tekrar 70’li
yılların ivmesini yakalayabilir.

Her ne kadar olumsuz mahkeme kararı olsa da
hiç bir sözleşmenin yasalardan üstün olamayacağı
hukukun temel kuralıdır. İş yasası bu denli açık
şekilde ücretli çalışan herkesi işçi kabul ederken
bırakın mühendisleri şefl erin, amirlerin kapsam
dışı tutulması sadece işverenin emekçilerin gücünü
bölme parçalama çabasıdır.

Sendikalarla meslek odalarının yapacağı ortak
çalışmalar hem mühendislerin sendikal haklardan
yararlanmasına, iş güvencesine kavuşmasına hem
de sendikaların üye profilini zenginleştirerek daha
aktif hale gelmesini sağlayacaktır.

Mühendislerin
e-sendika
yöntemi
ile
sendikalılaşması
ve
işyerlerindeki
sendikal
mücadele içinde fiilen yer alması zaten pratikte

Sendikal mücadelenin güçlenmesi; gericilik,
yolsuzluk, soygun ve talan sarmalında bunalmış
ülkemiz insanlarının özgür, demokrat ve bağımsız
bir Türkiye umudunu güçlendirecektir.

meslek odalarının yapacağı ortak çalışmalar
‘‘Sendikalarla
hem mühendislerin sendikal haklardan yararlanmasına, iş
güvencesine kavuşmasına hem de sendikaların üye profilini
zenginleştirerek daha aktif hale gelmesini sağlayacaktır.
Sendikal mücadelenin güçlenmesi; gericilik, yolsuzluk,
soygun ve talan sarmalında bunalmış ülkemiz insanlarının
özgür, demokrat ve bağımsız bir Türkiye umudunu
güçlendirecektir.

’’
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YURTTAN HAVADİSLER
MART 2016 - MART 2018

29 Nisan 2016

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu görevlerinden istifa etti.

22 Mayıs 2016

AKP Kongresi’ nde Binali Yıldırım genel başkan seçildi ve hükümeti kurmakla görevlendirildi.

28 Haziran 2016

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ nde üç ayrı canlı bomba saldırısı gerçekleşti.
Saldırıda çoğu Türk vatandaşı 44 kişi hayatını kaybetti en az 239 kişi yaralandı.

15 Temmuz 2016
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Fethullah Gülen’ le ilişkilendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir grup asker, hükümeti
devirmek amacıyla darbe girişiminde bulundu. İstanbul’ da köprülerin kapatılması, Ankara’
da da savaş jetlerinin alçak uçuşuyla ortaya çıkan darbe girişimi, 16 Temmuz gününün erken
saatlerinde bastırıldı.
Tatil için Marmaris’ te bulunan Erdoğan, CNN Türk televizyonuna Facetime üzerinden
bağlanarak, halka darbe girişimine karşı sokağa çıkma çağrısı yaptı. Savaş uçaklarının TBMM’
yi bombaladığı darbe girişimi sırasında 248 kişi yaşamını yitirdi ve 2.000’ den fazla insan
yaralandı. Darbe girişiminin ardından 5 gün sonra OHAL ilan edildi.
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20 Ağustos 2016

IŞİD’ in düzenlediği Gaziantep saldırısında 57 kişi yaşamını yitirdi.

26 Ağustos 2016

İstanbul’ da 3. Köprü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü ) açıldı.

26 Ağustos 2016

Cizre’ de bombalı saldırı; 11 ölü, 78 yaralı.

16 Eylül 2016

Tarık Akan hayatını kaybetti. Onbinlerin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

10 Aralık 2016

İstanbul Beşiktaş’ ta, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı
saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 45 kişi hayatını kaybetti.

1 Ocak 2017

Yerel saatle 01:15’ te Ortaköy, Beşiktaş’ ta IŞİD tarafından gece kulübü saldırısı gerçekleşti.

5 Ocak 2017

PKK’ nın silahlı kolu TAK tarafından İzmir’ de bombalı araçla saldırı gerçekleşti.

16 Nisan 2017

Türkiye anayasa değişikliği referandumu yapıldı.

25 Ekim 2017

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile yollarını 2016 yılında ayıran Meral Akşener, İyi Parti adında
kurduğu siyasi partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’ nın ilgili birimine teslim etti.

5 Ocak 2018

Tüm Türkiye’ nin “Mahmut Hoca”sı tiyatrocu Münir Özkul ile mimar ve gazeteci Aydın Boysan
hayata gözlerini yumdu.

16 Ocak 2018

2018 Dünyada Özgürlükler Raporu’ nda yer alan ve ‘Demokrasi Krizde’ başlığı verilen yıllık
raporda Türkiye ilk kez “özgür olmayan” ülkeler kategorisine düşürüldü ve son 10 yılda
özgürlüklerin en çok gerilediği ülke oldu.

20 Şubat 2018

AKP ile MHP arasında, 2018 seçimleri için “Cumhur İttifakı” kuruldu.

21 Şubat 2018

İlk fabrikası 1926 yılında açılan, Cumhuriyet tarihinin ilk fabrikalarını bünyesinde barındıran
Türkiye Şeker Fabrikaları’ na ait 14 fabrikanın satışı ilan edildi.

22 Mart 2018

Demirören, Doğan Grubu’ nun medya şirketlerini satın aldı. Hürriyet, Posta, CNN Türk ve
Kanal D’ nin de aralarında bulunduğu kuruluşlar el değiştirdi.
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30. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
25.03.2016 – 10.02.2018
YÖNETİM KURULU
Tunçay Şulan

Yönetim Kurulu Başkanı

Nilgün Kuşkonmaz

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ahmet İrfan Türkkolu

Yazman Üye

Abidin Fırat Sapçı

Sayman Üye

Kaya Özeren

Üye

Ferhat Yaşar

Üye

Erman Car

Üye

10.02.2018 – 25.03.2018
YÖNETİM KURULU
Tunçay Şulan

Yönetim Kurulu Başkanı

Erman Car

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ahmet İrfan Türkkolu

Yazman Üye

Abidin Fırat Sapçı

Sayman Üye

Kaya Özeren

Üye

Ferhat Yaşar

Üye

Ünal Oray

Üye

DENETLEME KURULU
Murat Can Ocaktan
Hüseyin Alper Hızlı
Mehmet Erhan İşkol
Zafer Birkan Ünal
Murat Cin
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ONUR KURULU
Selçuk Harput
Yusuf Ziya Kayır
Şefik Doğan
Ercüment Alptekin
Ali Bülent Önay

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Cemalettin Küçük
Ferhat Yaşar
Utkan Güneş

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU
Feyzi Demir

Yönetim Kurulu Başkanı

Aydın Şelte

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Benzer Berkay Tuncay

Yazman Üye

Belgin Mert

Sayman Üye

Ali Bahadır Afşar

Üye

Derya Dışpınar

Üye

Turgay Aldı

Üye
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30.DÖNEM
29. Dönem Olağan Genel Kurul 02 Nisan 2016 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası Necatibey Caddesi No:57 Kızılay- Ankara adresinde gerçekleştirilmiş ve her
genel kurulda olduğu gibi ikinci gün Oda Merkezinde yapılan seçimlerle 30. Dönem Oda
Organları belirlenmiştir.
Oda’ nın bu dönemde 3 İl (Bursa, İzmir ve Zonguldak) Temsilciliği ve 15 İşyeri Temsilciliği bulunduğu
anlaşılmaktadır.
Üyelerle ilgili bölümde TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’ nın 21.03.2018 tarihi itibarıyla
5.022 üye sayısına ulaştığı belirtilmişti.

SUNUŞ
30. Dönem Çalışma Raporu’ nun girişinde de önceki birçok dönemde olduğu gibi ülke ve dünya gündemi ile
ilgili analizlerin yer aldığı bir Sunuş ile başlanmıştı. Bu Sunuşta öne çıkan bazı saptamalar şöyleydi:
29. Dönem faaliyet raporu sunumuna 12 Eylül 1980 darbesi ile başlamıştık. Neo liberal politikalar Latin
Amerika’ da Şili ile Orta Doğu’ da Türkiye ile özdeşleşti.
Latin Amerika kendisiyle yüzleşti ve emperyalizme karşı sürdürdüğü mücadeleyi faşist diktatörlükleri yıkarak
başarıya ulaştırdı. Bolivya’ da Evo Morales, Ekvador’ da Rafael Correa, Uruguay’ da Jose Mujika, Venezuela’
da Hugo Chavez emperyalist zinciri kırarak Küba’ nın önderliğini yaptığı “başka bir dünya mümkün” şiarının
peşinden gittiler.
Fillerin tepiştiği Orta Doğu’ da iç politikada bekasını sağlamak için dahi olsa rol kapmaya çalışanların sonu bir
zamanlar “bir koyup üç alacağız” diyen Özal örneğinden hatırlanacağı gibi pek parlak görünmüyor. Şam’ da
öğle namazı kılmak için yola çıkanların Mekke’ ye hacı olmaya bile gidemeyeceği bir süreç yaşıyoruz.

‘‘

Dünya tek kutuplu oldu ama aktörlerin rolleri yeniden tanımlanmaya başladı.
Brexit tam da bu sürecin sembolü idi. Rusya’ nın da masaya oturması
ile emperyalist paylaşımın bölgeler bazında sürdürüldüğü günümüzde
Orta Doğu yine kaynayan kazan. 2016 Çalışma raporumuzun sunuşunda
vurguladığımız Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoelezza Rice 2000’ li
yılların başında “Ortadoğu’ da haritalar yeniden çizilmeli” derken tam da
buna işaret ediyordu.

’’
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Günümüzde Türkiye
Emperyalistler ve siyasal iktidarın “eğitim
gerçeklerin öğretilmesi değil, düşünmek için
aklın eğitilmesidir” diyen Einstein’ ın aksine
sorgulamayan insanlara gereksinimi olduğunu ileri
sürmüştür. Eğitimdeki halimizde başarılı olduklarını
gösteriyor. Gelinen noktada Dünyanın ilk 65 ülkesi
içinde;
• Fen Bilimlerinde 43
• Matematikte 44
• Okuma yeterliği 42
• Genel 45’ inciyiz.
Kendi dilinde okuduğunu anlamayan, bilime bilgiye
ilgi duymayan bir toplum haline nasıl geliyoruz?
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nce
hazırlanan rapor gerçekten içler acısı halimizi
ortaya koyuyor;

• Sadece İstanbul’ da 445 tekke faaliyetlerini
açıktan sürdürüyor.
• Çoğunluğu İstanbul, Siirt, Diyarbakır, Mardin,
Adıyaman, Batman, Van, Hakkari, Şırnak, Ağrı,
Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere
800’ ün üzerinde faal medrese bulunuyor.
• Büyük şehirlerde kaç apartman medresesinin
faaliyette olduğu ise tam olarak bilinmiyor.
• Rapora göre, tarikat okullarındaki öğrenci sayısı
210 bin dolayında.
• 4 binin üzerindeki özel yurdun 2 bin 480’ i bir
tarikatla bağlantılı. Tarikatlara bağlı yurtların
kapasitesi 380 bin olduğu ileri sürülüyor. Bu
yurtlarda kalan öğrenci sayısı 225 bini buluyor.
• Devlet, eğitimden kademe kademe çekiliyor.
4+4+4 uygulamasının başlatıldığı 2012 yılından
bugüne kadar devlete ait 4 bin 22 ilkokul
kapatıldı.
Kurbağanın içine konulduğu su ısıtılıyor. Bugün
uyanmazsanız bir gün şeriata uyanacaksınız…”

• Türkiye’ de belli başlı 30 tarikat silsilesi ve
bunların 400 kolu bulunuyor.
METALURJİ GENÇ ÇALIŞMA GRUBU
Oda faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan
öğrencilerle ilgili çalışma raporunda özetle şu
bilgilere yer verilmiştir:
Oda örgütlenmesinin gelecekteki sahipleri olan
öğrencilerimize yönelik çalışmalar; yıllardır devam
etmekle birlikte son dönemde üniversitelerin
bilim üreten kurumlar olmaktan uzaklaştırılması,
öğrencilerin üniversitede mühendislik formasyonu
alıp alamadığının tartışılır hale gelmesi ve bölüm
sayısının hızla artması sonucu giderek daha fazla
önem kazanmaktadır.
Alt yapıdan yoksun, akademik kadrosu yetersiz,
herhangi bir gelecek öngörüsü planlaması
olmaksızın tamamen politik kaygılarla açılan
üniversite ve bölümler hem mesleğimiz hem de
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

ülkemiz açısından olumsuzluklar yaratmaktadır.
Bu plansızlığın sonucu 2017-2018 dönemi
başlarken 10 üniversitede bölümümüz kapatılmış,
bölüm sayımız 54’ den 44’ e inmiştir.
Bugün itibariyle yeni açılanlarla ve kapatılanlarla
birlikte 44’ e ulaşan bölüm sayımızdan, 32
üniversitede öğrenci üyemiz var. 18 Üniversitedeki
bölümlerimizde öğrenci üyelerimiz arasından
seçilen Metalurji Genç Temsilcimiz bulunmaktadır.
Üyelerimizin bulunduğu diğer 14 üniversitede
de üye sayımız ya da ilişki düzeyi temsilcilik
oluşturmak için yeterli değildir. Bu noktada mevcut
siyasi gelişmelerden etkilenen çalışmalar devam
etmektedir.
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Metalurji Genç çalışmaları belirli periyotlarla yapılan
Öğrenci Temsilciler Kurulu toplantıları, tamamen
öğrencilerin yazılarından oluşan Hurdacı dergisi,
www.metalurjigenc.org web sitesi ve sosyal medya
araçları belirli bir kurumsallık düzeyine ulaşmıştır.
Geçtiğimiz dönemde “Metalurji Genç’ ten Genç
Mühendise” adıyla yeni bir çalışma başlattık.
22-23 Temmuz 2017 ve 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde
Teoman Öztürk Öğrenci Evi’ nde konaklamalı
olarak gerçekleştirdiğimiz iki etkinlik; hem Oda

tarihimizde bir ilk oldu hem de Metalurji Genç’
ten gelen Genç Mühendislerle Metalurji Genç’ in
kaynaşmasını sağladı.
Bir diğer konu da üniversite ziyaretleri olmuştur.
Bölüm sayısının çokluğu ve insan kaynağımızın
yetersizliği nedeniyle de olsa; olması gerekeni
uygulayan bir anlayışımız var; talep gelen
üniversitelere gitmekteyiz. Talep öğrencilerden
gelse de, bölümün sıcak bakmadığı üniversitelere
gidememekteyiz. Bu perspektifle yılda 10 civarında
üniversiteye giderken, son dönemdeki politik
baskılar sonucu üniversitelerden gelen talepler
giderek azalmıştır.

TÜRKİYE’DE METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN TARİHÇESİ
Prof. Dr. C. Hakan Gür
Özet
Bu makale, ODTÜ Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümünün kuruluşunun 50. yılı
etkinlikleri kapsamında, metalurji eğitiminin
ülkemizde gelişimine ait dokümanter bilgi
oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır. Sanayi devrimi
ile hızlanan gelişmelere bağlı olarak akademik
seviyede Metalurji eğitimi ilk olarak 18. yüzyılda
Avrupa’da başlamıştır. 18. ve 19. yüzyıllardaki
bilimsel ve teknik ilerlemelerin hızına Osmanlı
İmparatorluğu ayak uyduramamıştır. Tanzimat
döneminde özellikle Fransa’dan gelen uzmanların
desteği ile başlatılan mühendislik eğitimlerinde
ihtisas dalları yeterli çeşitliliğe ve derinliğe
ulaşamamıştır. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte
uygulamaya konulan devrimler ve aydınlanma
hareketi, metalurji alanındaki gelişmelere de ivme
kazandırmıştır. Ülkemizde Metalurji Mühendisliği
bölümleri kuruluncaya kadar bu alandaki mühendis
ihtiyacı yurtdışında metalurji eğitimi alan kişilerden
karşılanmıştır.
50. Yıl Andacı

*metalurji dergisi sayı 182’ de yayınlanmıştır.

1. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde
Mühendislik ve Metalurji
Osmanlı İmparatorluğunda metalurji alanında
kayda değer gelişmeler, Fatih Sultan Mehmet
devrinde (1451-1481) top döküm teknolojisindeki
ilerleme ile başlamıştır. Fatih Sultan Mehmed
İstanbul’un fethi için Ali, Müslihiddin, Saruca
ve Macar asıllı Urban ustalara devrin en büyük
toplarını (Şahi topu: 80 cm iç çap ve 8 m uzunluk)
dökme talimatını vermiş; topların çizimini
yapmış ve balistik hesaplama çalışmalarına
katılmıştır. Toplar, İstanbul’a taşınabilmeleri
için iki parça olarak Edirne’de dökülmüştür.
Malzeme olarak, o dönemde Avrupa’da düşük
maliyeti nedeniyle kullanılan pirinç veya demir
yerine, daha yüksek mukavemet değerlerini
sağlayan bronz (Cu+%10Sn) kullanılmıştır. Şahi
toplarından ancak bir tanesi günümüze kadar
ulaşabilmiştir: 1464’te Ali Usta tarafından dökülen
bu top 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından
İngiltere Kraliçesi Victoria’ya armağan edilmiştir;
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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halen Portsmouth’daki Fort Nelson Müzesinde
ortaçağ teknolojisinin başyapıtlarından biri olarak
sergilenmektedir. İstanbul’un fethinden sonra
Tophane mevkiinde dökümhane kurulmuştur.
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1568) eskisini
yıktırıp daha büyük ve modern bir tophane
yaptırmıştır.
Avrupa’da demir-çelik metalurjisi, dövme ve
dökümcülük 1300’lerden itibaren yaygınlaşmaya
başlamıştır.
Rönesans’ın
tetiklediği
temel
bilimlerdeki ve mekanik alanındaki önemli
ilerlemelerle birlikte metalurji alanı özellikle
1700’lü yıllardan itibaren çok hızlı bir gelişme
göstermiştir. Bir yandan haddeleme ile yüksek
miktarda üretim diğer yandan belirli şekle
sahip mamullerin döküm tekniği ile üretilmesi
dönemine girilmiştir. 1720’lerde R.A.F Reamur,
metalurji işlemlerinde karşılaşılan sorunların
çözümüne bilimsel olarak yaklaşmış ve deneysel
çalışmalarının sonuçlarını yayınlamıştır (The art of
converting Iron into Steel, and the rendering cast
iron ductile, equally accomplished as forged iron
products). 1770 yılında J. Watt tarafından üretilen
buhar makinesi sanayi devrimini ivmelendirmiştir.
Gerçek sınai boyutlardaki ilk demir yüksek fırını
1796 yılında Almanya’da işletmeye alınmıştır.
1810’da H.Davy elektrik ark yöntemiyle demirin
eritilmesi için deneysel çalışmalar yapmıştır.
1850’lerde geliştirilen Bessemer-Thomas (1856
Henry Bessemer, 1876 Thomas Gillchrist) ve
Siemens-Martin (1857 C.W.Siemens; 1865 P.-É.
Martin) yöntemleri sayesinde yüksek miktarlarda
çelik üretilmeye başlanmıştır. Sheffield’deki çelik
üreticileri, farklı alaşım elementlerini (Co, W, Cr,
Ni, Mg) deneyerek 1860’lı yıllarda yüksek kaliteli
çelik üretebilir duruma gelmişlerdi. Bessemer
yöntemiyle çelik üreten ilk konverterler 1860
yılında Sheffield’de ve 1864’te Michigan’da
çalıştırılmıştır. P.Héroult, 1886’da elektrolitik
aluminyum prosesini geliştirmiş; 1900 yılında ticari
amaçlı elektrik ark fırını tasarlamış ve 1907’de
davet edildiği Amerika Birleşik Devletlerinde ilk
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ticari elektrik ark fırınını kurmuştur. 1904 yılında
L.Guillet demir-krom alaşımları ile ilgili çalışmalar
yapmıştır. 1911’de P.Monnartz çelikteki krom
miktarı ve korozyon direnci arasındaki ilişki
hakkında bir rapor yayınlamıştır. 1912’de Krupp
fabrikası mühendisleri E.Maurer ve B.Strauss,
%21Cr ve %7 Ni içeren ilk östenitik paslanmaz
çeliğin patentini almıştır. Martensitik çeliğin patenti
1913’te H.Brearley, 18-8 paslanmaz çeliğin patenti
1914’te W.H.Hatfield tarafından alınmıştır. Bu
gelişmelere bağlı olarak askeri amaçlı ürünlerde,
ulaşım, enerji ve konstrüksiyon alanlarında demirçelik kullanımı artmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa’da olan bilimsel
ve teknik gelişmelerin hızına ayak uyduramamıştır.
O dönemlerde Ergani bakır madenleri çalıştırıldığı
ve demir cevheri olan bölgelerde dövme demir
ve sertleştirilmiş çelik malzemeler üretildiği
bilinmektedir. Tophane’de dökülen büyük boyutlu
toplarda kullanılmak üzere demir madenlerinde
gülleler dökülüp gerekli yerlere nakledilmekteydi.
Osmanlı ordusunu güçlendirme amacıyla modern
teknikleri kullanabilen fen eğitimi almış subay
ihtiyacı ortaya çıkınca askerî teşkilât içerisinde
Avrupa’dakine benzer kurumların kurulması ve yeni
tip eğitimlerin verilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
Bu alanda ilk girişim, Humbaracı Ahmed Paşa
(Fransız asıllı Comte de Bonneval) nezaretinde
1735 yılında kurulan Ulufeli Humbaracı Ocağı’dır.
Bu ocakta, uygulamalı eğitimin yanında geometri,
trigonometri, balistik ve teknik resim gibi dersler
verilmiştir.
18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa ile yakınlaşma
politikaları neticesinde askerî teknolojilerin
aktarılması için Fransa’dan birçok uzman İstanbul’a
gelmiştir.
Osmanlı
Donanmasının
1770’te
Çeşme’de Ruslar tarafından yakılmasından sonra
Rus donanmasını Çanakkale’de durdurmak için
istihkâmların kurulması görevi ile İstanbul’a gelen
Baron de Tott (Macar asıllı Fransız) 1776 yılına
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kadar Osmanlı tersanelerinde ve tophânelerinde
yeni tekniklerin uygulanmasında etkili olmuş,
ayrıca askerî teknik eğitim vermiştir.
III. Mustafa döneminde 1773 yılında, Baron de
Tott’un tavsiyesi ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi
Hasan Paşa’nın gayretleriyle Haliç’teki Tersane-i
Amire’de (Devlet Tersanesi) kurulan Hendesehâne
(Teknik Okul), Osmanlı İmparatorluğunda modern
teknik eğitim veren ilk kurumdur. Sınıflara ilk
defa tahta ve sıra konulmuştur; okul matbaası
kurulmuş ve ders kitapları basılmıştır. Baron de
Tott, Fransız matematikçi Sr. Kermovan ve bazı
Osmanlı öğretmenlerin ders verdiği bu kuruma,
1782-83 yıllarında yeni bir Mühendishane binası
ilave edilmiştir. Bu okul, 1806 kanunnamesi ile
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (İmparatorluk
Deniz Mühendishanesi) adı ile faaliyetine devam
etmiştir. Tanzimat’la birlikte Mekteb-i Bahriye adını
alan okul, daha sonra Heybeli Ada’ya nakledilmiştir.
Sadrazam Halil Hamid Paşa (1782-1785)
döneminde Avrupa’dan teknik yardım ve donanma
talep edilmesini ve ordudaki eğitimi değiştirecek
kanunlar çıkartılmasını takiben 1783-1788 yılları
arasında topçuluk, humbaracılık (bomba üretimi)
ve gemi inşa konularında elliden fazla Fransız
mühendis, ustabaşı ve işçi İstanbul’a gelmiştir.
Gelen uzmanlardan Saint Remy’nin önerisi ile
1785’te eski top döküm fırınların yerine daha
büyük ve modern fırınlar inşa edilmiş ancak
verimli çalıştırılamamıştır. 1787-88 Osmanlı-Rus
savaşı sırasında Rusya-Fransa ittifakı sebebiyle
Fransız uzmanlar ülkelerine geri dönünce
Mühendishâne’de uygulamalı dersler sona ermiş
ve teorik dersler verilmeye devam etmiştir.
Sultan III. Selim’in başlattığı Nizâm-ı Cedid (Yeni
Düzen) hareketi çerçevesinde kara ordusunun
teknik kadrosunu yetiştirmek amacıyla 1793
yılında Fransız J.Balthasar Le Brun’ün başkanlığında
Mühendishâne-i Cedide (Yeni Mühendishane)
kurulmuş ve 1794’te eğitime başlanmıştır. Le
50. Yıl Andacı

Brun’ün ayrılmasından sonra yeni nesil mühendis
hocalar görev yapmıştır. 1806 yılında çıkarılan
kanunname ile adı Mühendishâne-i Berrî-i
Hümayun (İmparatorluk Kara Mühendishanesi)
olarak değiştirilmiş; Fransa ve Avusturya’daki
askerlik ve mühendislik akademileri örnek alınarak
dört sınıflı ve biri başhoca olmak üzere dört
hocadan oluşan Avrupa-Osmanlı sentezi olan bir
sistem kurulmuştur. 1883’te bu kuruma bağlı
olarak Hendese-i Mülkiye kurulmuştur. Başlangıçta
Fransa’daki Köprü ve Yol Mektebi örnek alınmakla
birlikte daha sonra Alman sistemi benimsenmiştir.
1909’da sivil eğitim amaçlı dönüşüm yapılarak
Mühendis Mekteb-i Âlîsi adı ile eğitime devam
edilmiş ve ülkenin altyapı inşaatlarında görev
alan
kadrolar
yetiştirilmiştir.
Cumhuriyetin
kurulmasından sonra, bu kurumun devamı olarak,
1928 yılından itibaren Yüksek Mühendis Mektebi
çatısı altında mühendislik eğitimi devam etmiştir.
Yüksek Mühendis Mektebi, 1933’te Darülfunun’un
kapatılmasıyla kurulan İstanbul Üniversitesine bir
fakülte olarak ilave edilmiştir. 1941’de Milli Eğitim
Bakanlığına bağlanarak Yüksek Mühendis Okulu
adını almış ve 1944 yılında kurulan İstanbul Teknik
Üniversitesinin çekirdeğini oluşturmuştur.
Sultan II. Mahmud devrinde hazırlanan bir raporda
“Bugün Avrupa mühendishânelerinde esas alınan
kurallardan biri de, öğrenciler gerekli dersleri
sırayla ve tamamen görerek bir diploma almadıkça
mühendis kabul edilmez ve hiçbir işte istihdam
edilemezler. Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun
da Avrupa usulüne uygun olarak kurulmuştur.”
yazmaktadır. 1800’lü yılların ikinci yarısında
Mühendishane’yi iyi derece ile bitirenler, öğretmen
ve askeri fabrikalara teknik eleman olarak yetişmek
üzere Avrupa’ya eğitime gönderilmiştir.
Askeri malzemelerin üretimi için modern teknoloji
kullanılan demir-çelik tesislerine ihtiyaç duyulunca
İstanbul Hasköy civarında humbarahane (bomba
fabrikası) ve Zeytinburnu Baruthane yakınlarında
demir fabrikası kurulmuştur. 1839 Tanzimat
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fermanı sonrasında demir fabrikası büyütülmüştür.
1848’de bu fabrikalarda üretilen malzemelerle
çelik gövdeli gemiler yapılmıştır.
Osmanlı dökümcülüğünün tek büyük dökümhanesi
Tophane idi. Burada resimhane, numunehane,
muayenehane,
tüfekhane,
kundakhane,
tavhane, demirhane, çarkhane (işleme atölyesi),
nakkaşhane, baskıhane gibi bölümler vardı.
Mühendishane-i Berri Hümayun’da döküm ve
sanayi konularında ders veren ve 1835 yılında
vefat eden İshak Efendi’nin 127 sayfa metin ve 60
sayfa teknik resim içeren kitabında top dökümüne
ait teknolojik çalışmalar bulunmaktadır (kitabın bir
nüshası Askeri Müze koleksiyonundadır).
Sultan II. Abdülhamid döneminde Mühendishâne
yeniden canlanmıştır. 1881 yılında “seçkin sınıf”
adı ile yeni bir sınıf oluşturularak, her yıl Harbiye
Mektebi son sınıf öğrencilerinden yüksek eğitim
yapmak isteyen ve yabancı dile yatkın olanlar
beşinci sınıfa alınmışlardır. 1900 senesinde
öğretim süresi üç seneye indirilen Mühendishâne,
Topçu Mektebi olarak Harbiye Mektebi’ne bağlı
meslek okulu haline gelmiştir. Avrupa stilinde ilk
üniversite, II. Abdülhamid tarafından 31 Ağustos
1900’de Darülfünûn-ı Şahane adı ile açılmıştır.
1900 yıllarının başında Camialtı Tersanesinde
demir ve döküm tesisleri inşa edilmiştir. Tesiste 2
adet 5 tonluk siemens martin fırını ile 1 adet döner
fırın demir-çelik döküm üretimi için kullanılmıştır.
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes
Antlaşması çerçevesinde tersaneler ve askeri
fabrikalar kapatılınca, döküm sanayi Galata ile
Hasköy arasında tamir ve bakım amacı ile çok ilkel
şartlarda sürdürülmüştür.

2. Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında
Metalurji
1920’lerin başında ülkemizde sanayi yok denecek
durumdaydı; nüfus azdı ve tarım ekonomisi
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mevcuttu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından
sonra sanayileşme alanında da atak başlatılmıştır.
Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İkinci
Devre Üçüncü Toplantı yılının başlangıcında 1
Kasım 1925 tarihindeki açılış konuşmasında
“Efendiler, sizlere çağdaş uygarlığın kudret temeli
olan metalurjinin büyük önemini vurgulamak ve
bu konuya özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim.
Halkın ilgisini sanayi fabrikalarına ve sanayi-i
madeniyyeye çekmek ve bu alanlarda girişimler
yapılmasını sağlayacak çareleri ve tedbirleri bulmak
en başta gelen ihtiyaçlarımızdandır.” ifadesiyle
metalurji sanayiinin önemine dikkat çekmiştir.
Devletin zayıf mali kaynaklarına rağmen, ülkenin
her yanından yaklaşık 750 başarılı öğrenci,
Atatürk’ün ‘‘Sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyorum,
volkan olarak dönünüz!’’ sözleriyle yurtdışında
üniversite eğitimine gönderilmiştir. Gönderilenler
arasında metalurji mühendisliği eğitimi alanlar
da mevcuttur. Eğitimlerini yurtdışında (ağırlıklı
olarak Almanya) tamamlayıp dönerek metalurji
sektörünün gelişmesini sağlayan Türkiye’nin ilk
metalurji mühendisleri arasında 1907 doğumlu
Selahattin Şanbaşoğlu ve 1913 doğumlu
Bahri Ersöz yer almaktadır. İlk nesil metalurji
mühendisleri, Karabük Demir-Çelik fabrikaları gibi
önemli yatırımların gerçekleştirilmesine önemli
katkı yapmışlardır.
Sanayileşme hamlesinin başlangıcında uygulanan
model, askeri imalat fabrikalarının kurulmasıdır.
Bu yapı, 1950 yılında Makina Kimya Endüstrisi
Kurumu olarak yeniden düzenlenmiştir. Ülkemizde
metalurjik tesislerin kurulması çalışmalarına ilk defa
Ankara Fişek Fabrikası ile başlanmıştır. Buna paralel
olarak Kırıkkale’de fişek ve mermi kovanlarının
yapımında kullanılan pirinç alaşımlarını imal etmek
üzere Pirinç Fabrikası kurulmuştur. Cumhuriyet
döneminin ilk demir-çelik tesisi 1932 yılında
devreye alınan Kırıkkale’deki çelik fabrikasıdır. Bu
fabrika 10ar tonluk iki adet Siemens-Martin ocağı,
bir tane 2 tonluk elektrik ark ocağı ve iki tane
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kupol ocağı ile birlikte haddehane, dökümhane ve
demirhane ünitelerinden oluşmaktaydı. 1932’de
başbakan İsmet İnönü’nün talimatıyla yine bu
fabrikada demiryolu rayı üretimi başlatılmıştır.
Ülkenin gerçek anlamda ilk entegre demir-çelik
tesisi olan Karabük Fabrikaları ise 1940 yılında
devreye alınmıştır.
1930’larda devletin fabrikalar kurarak başlattığı
sanayileşme hamleleri sonrasında 1950’lere
gelindiğinde özellikle Sümerbank ve Etibank
bünyesinde yer alan kömür işletmeleri, bakır
işletmeleri, demir-çelik işletmeleri, tekstil fabrikaları,
seramik fabrikaları, askeri amaçlı makine kimya
farikaları ve tersaneler, şeker fabrikaları, gübre
fabrikaları, demiryolu ve denizyolu araç fabrikaları
bünyelerinde kendi ihtiyaçlarına dönük döküm
atölyelerinin bulunduğu görülmektedir.
1950 yılından itibaren yeni ekonomik model ile
tarımın makineleşmesine çalışılmış; ulaşım ve
enerji sektörlerine devlet öncülüğünde önemli
yatırımlar başlatılmıştır. Sanayinin canlanması ve
şehirlerin nüfusunun artmasını ile inşaat sektörü
de atağa geçmiştir. 1960’lı yıllara gelindiğinde
Karabük Demir-Çelik İşletmeleri, Sivas Cer
Atölyeleri, MKE, Şeker fabrikaları, tersaneler vb.
kamu kuruluşlarındaki dökümhaneler fabrika
niteliğine kavuşmuş; özel sektör girişimciliğinin
teşvik edilmesi ile döküm fabrikaları kurulmaya
başlamıştır.

3. Dünyada Metalurji Mühendisliği Eğitiminin
Gelişimi
19. yüzyılın başında geleneksel üniversite
sisteminde önemli bir reform gerçekleşti. O zamana
kadar eğitim, eski kitapların yüksek sesle okunması
şeklindeydi. 1809-1810 yıllarında Wilhelm von
Humboldt, ilkokuldan üniversiteye kadar devlet
tarafından kontrol edilen ve üniversite giriş sınavını
da içeren bir sistem geliştirdi ve buna uygun olarak
Berlin Üniversitesini kurdu. Modern üniversitelerin
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oluşmasına öncülük eden bu yeni model üç
unsurdan oluşmaktaydı: araştırma ve eğitimin
bütünlüğü, akademik, öğrenme ve öğretme
özgürlüğünün sağlanması; temel araştırmalara
önem verilecek şekilde sanat ve bilimin esas
alınması. Üniversitelerin ve yapılan araştırmaların
mali olarak desteklenmesi de devletin doğal
görevleri arasına girdi. Alman üniversite modeli,
diğer Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından da örnek
alınmıştır. O tarihlerde, ABD’de yüksek öğretim
kurumları mevcut olmadığından Amerikan
vatandaşları yüksek öğretim için Almanya’ya
gitmekteydiler.
Kökeni milattan önceki yıllara dayanan metalurjik
üretim süreçleri, yüzyıllar boyunca bir sanat gibi
geliştirilmiş; meslek sırları usta-çırak ilişkisi ile
nesilden nesile aktarılmıştır. Sanayi devrimi ile
hızlanan bilimsel gelişmelere bağlı olarak akademik
seviyede ilk metalurji eğitimleri 18. yüzyılda
Avrupa’da başlamıştır. Üniversitelerde metalurji
dersleri, kimya bölümlerinde minerallerin kimyasal
analizi ve değerli metallerin elde edilmesi konularına
yönelik
olarak
verilmekteydi.
Metalurjinin
bilimsel esaslara dayanan bir mühendislik alanına
dönüşmesi için termodinamik biliminde önemli
gelişmelerin yaşanması gerekmiştir.
Almanya’da 1770 yılında Berlin Maden Akademisi
ve 1775 yılında Clausthal Üniversitesi MadenMetalurji Okulu kurularak madencilik ve metalurji
alanında eğitim başlatılmıştır. Aachen Teknik
Üniversitesinde 1870 yılında genel metalurji
alanında eğitime başlanmış; 1897’de demir-çelik ve
demirdışı metaller adlarıyla iki enstitü kurulmuştur.
Takiben, özellikle demir-çelik endüstrisinin geliştiği
şehirlerde metalurji eğitimi yaygınlaşmıştır. 1864
yılında Columbia Üniversitesinde Maden Okulu adı
altında ilk maden-metalurji eğitimi başlatılmıştır.
1874 yılında Leeds Üniversitesinde ve Colorado
School of Mines’da benzer eğitimler verilmeye
başlanmış; 1882’de Birmingham ve Sheffield
üniversitelerinde Metalurji Mühendisliği bölümleri
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kurulmuştur. California Üniversitesinde (Berkeley)
ise 1890’dan itibaren madencilik ve metalurji
eğitimleri başlatılmıştır.
Bu gelişmelere paralel olarak metalurji alanında ilk
kitaplar ve dergiler de yayınlanmaya başlamıştır.
Kitaplara örnekler: Principles of Manufacture:
Iron and Steel (1884, I.L.Bell); The Metallurgy of
Steel (1890, H.M.Howe); The Metallurgy of Iron
and Steel (1908, B.Staughton); Iron, Steel and
Other Alloys (H.M.Howe); The Manufacture and
Properties of Iron and Steel (1904, H.H.Campbell).
Dergilere örnekler: The Iron Age (NewYork 1869);
The Journal of the Iron and Steel Institute (London
1869); Transaction of American Institute of Mining
and Metallurgical Engineers (NewYork 1871);
Stahl und Eisen (Düsseldorf 1881).
Metalurji Mühendisliği bölümlerinin kurulması,
isimleri ve tarihsel gelişimleri, kuruluş kökenlerine
(maden, kimya, makina vb.), bulundukları
bölgedeki yeraltı kaynaklarına ve sanayileşme
seviyesine bağlı olarak farklılık göstermiştir. Eğitim
sistemleri ve ders programları ise bulundukları
ülkelerin ihtiyaçları ve orta-uzun vadeli stratejilerine
göre şekillenmiştir. Örneğin, 1865 yılında kurulan
Massachussets Institute of Technology’de (MIT)
metalurji eğitiminin temeli Kurs 3 (jeoloji ve
madencilik) ile atılmış; takiben Madencilik ve
Metalurji Bölümü kurulmuştur. Bölümün ismi
1940’larda Metalurji Bölümü, 1967’de Metalurji ve
Malzeme Bilimi Bölümü, 1974’te Malzeme Bilimi
ve Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir.
Stanford Üniversitesinde 1918’de Madencilik
ve Metalurji Bölümü kurulmuş; bölümün ismi
1961’de Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
olarak değiştirilmiştir. Oxford Üniversitesinde
ise 1950’lerde kimya ağırlıklı eğitim veren
Metalurji Bölümü kurulmuş, 1960’ların sonunda
bölümün ismi Metalurji ve Malzeme Bilimi olarak
değiştirilmiştir. Takiben, bölüm içi opsiyonlaşmaya
gidilerek 1970’lerde Metalurji, Ekonomi ve Yönetim
ve 1980’lerin sonunda Mühendislik ve Malzemeler
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

başlıklı opsiyonlar oluşturulmuştur. Bölümün ismi
1990’ların ortasında Malzeme Bölümü ve 2001’de
Malzeme Bilimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. RWTH
Aachen Üniversitesinde metalurji eğitimi 1880’de
kurulan Madencilik, Metalurji ve Kimya Bölümü
ile başlamış, bölümün ismi 1922-23’de Malzeme
Yönetimi Fakültesi, 1940-41’de Madencilik ve
Metalurji Fakültesi, 1986’da Madencilik, Metalurji
ve Yerbilimi, 2004’de ise Yeryüzü Kaynakları ve
Malzeme Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.
Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra Amerika
Birleşik Devletlerindeki (ABD) üniversitelerin
çoğunda metalurji mühendisliği bağımsız bir
bölüm olarak açılmaya başlamıştır.
Son elli yılda dünyada metalurji mühendisliği
eğitimindeki
ve
ders
programlarındaki
değişikliklere, büyük oranda ABD üniversiteleri
öncü olmuştur. 1950’li yıllara kadar eğitim
programları, ağırlıklı olarak demir-çelik ve demirdışı metaller endüstrilerine mühendis sağlamaya
yönelikti. Yoğunlaşan havacılık-uzay ve savunma
sanayiilerinin yüksek teknoloji malzemelerine
olan taleplerini karşılamaya yönelik büyük bütçeli
araştırma projeleri, ileri düzeydeki üniversitelerde
(University of California Los Angeles, Northwestern
University, vb.) Malzeme Bilimi kavramını ortaya
çıkartmıştır. Projelerden daha fazla pay alabilmek
ve ileri malzeme araştırmalarına eleman yetiştirmek
için lisans eğitim programlarında klasik metalurji
konularının ağırlığı azalmaya başlamıştır. 1970’li
yıllardan itibaren mühendislik ürünlerinde çeşitli
üstün teknik özelliklerin bir arada bulunmasına
yönelik talepler, yapı ve özellik arasındaki ilişkilerinin
mikro boyutta incelenmesini, hedeflenen özelliklere
sahip malzemelerin tasarımını ve üretilmesini
gerektirmiştir. Buna bağlı olarak, Malzeme Bilimi
ve Mühendisliği ismi altında metal, seramik ve
polimer malzemelerin ve bunlardan üretilen
kompozit malzemelerin tamamı kapsanmıştır.
Takip eden yıllarda lisans programlarının isimleri
çeşitlenmiştir (Malzeme Bilimi, Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji
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ve Malzeme Mühendisliği). Son yıllarda ise lisans
programlarında deneysel çalışmalar artırılmakta;
katı-hal fiziği, manyetik-elektrik-optik özellikler,
modelleme ve tasarım konuları zorunlu ders
kategorisine alınmakta; bölüm içi ve disiplinlerarası
grup çalışmaları ve lisans öğrencilerinin araştırma
çalışmalarına katılmaları teşvik edilmektedir.

4. Türkiye’de Metalurji Mühendisliği
Eğitiminin Gelişimi
Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat döneminde
başlatılan mühendislik eğitimlerinde ihtisas dalları
yeterli çeşitliliğe ve derinliğe ulaşamamıştır.
Cumhuriyet döneminin başlaması ve aydınlanma
hareketi ile bu alandaki gelişmeler ivme
kazanmıştır. Ülkemizde Metalurji Mühendisliği
bölümleri açılıncaya kadar bu alandaki mühendis
ihtiyacı yurtdışında (ağırlıklı olarak Almanya)
metalurji eğitimi alan kişilerden karşılanmış ve bu
mühendisler ülkemizde metalurjinin gelişmesine ve
tesislerin kurulmasına önemli katkılar yapmışlardır.
Buna örnek olarak, ülkemizin ilk metalurji
mühendislerinden olan Selahattin Şanbaşoğlu
gösterilebilir (1907-1995). Selahattin Şanbaşoğlu
Almanya’da eğitimini tamamladıktan sonra yurda
dönmüş, 1937’de temelleri atılan Kardemir’in
üretime başlamasına önemli katkı yapmıştır;
hayatı boyunca mesleki alandaki aktif çalışmaları
ve çabaları ile kendinden sonraki nesillere örnek
olmuştur.

4.1 Üniversite Reformu
Ocak 1932’de M.K.Atatürk’ün daveti ile
üniversite eğitimi hakkında tarafsız ve objektif bir
rapor hazırlaması için İstanbul’a gelen Cenevre
Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. A.Malche,
Darülfünun’da (1900 yılında II. Abdülhamid
tarafından kurulan ilk üniversite) öğretim üyeleri
ve öğrencilerle görüşerek, dersleri ve sınavları
gözlemleyerek hazırladığı ayrıntılı raporu Mayıs
1932’de Atatürk’e sunmuştur. Darülfünun’un
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kapatılmasını, fen ve bilimin güncelliğine uymayan
öğretim üyelerinin tasfiyesini, kadro açığının
yabancı bilim adamlarıyla tamamlanmasını, disiplinli
bir eğitim sisteminin kurulmasını ve yeni öğretim
üyelerinin yetiştirilmesini öneren rapor 1 Haziran
1932’de onaylanmıştır. Üniversite reformu ile ilgili
tüm çalışmaları Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip’in
başkanlığındaki Islahat Komitesi yürütmüştür.
Darülfünun’un kapatılarak yeni bir üniversite
(İstanbul Üniversitesi) kurulmasına dair 2252 sayılı
Kanun 31 Mayıs 1933’te yayınlanmış ve 1 Ağustos
1933’te yürürlüğe girmiştir. Darülfünun’da
görevli 157 öğretim üyesinden 83’ü çalışmalarına
devam ederken diğerlerinin ilişikleri kesilmiştir.
Aynı yıl, Atatürk’ün Türkiye’ye sığınmak isteyen
Alman profesörlerle ilgili işlemlerin hızlandırılması
talimatı üzerine, 5 Temmuz 1933’te Prof.Dr.
P.Schwartz (NdWA: Yurt Dışındaki Alman Bilim
Adamları Yardımlaşma Derneği başkanı), Prof.Dr.
A.Malche ve Prof.Dr. R.Nissen gelmesi planlanan
akademisyenlerin İstanbul Üniversitesine katkıları
hakkında Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip’e bilgi
verirler ve ön anlaşma imzalanır. Reşit Galip’in
toplantının kapanış konuşması ilginçtir: “..500
yıl kadar önce İstanbul’u kuşattığımız zaman
oradaki bilginler İtalya’ya göç etmişti, buna engel
olamamıştık. Sonuç olarak Rönesans gerçekleşti.
Bugün ise Avrupa’dan bunun karşılığını alıyoruz..”.
Kesin anlaşma 25 Temmuz 1933’te Ankara’da
imzalanır. Üniversite Reformu Yasası yürürlüğe
girerken, çoğu yahudi kökenli bilim insanları
aileleriyle beraber Türkiye’ye gelmeye başlar.

4.2 Ülkemizde Metalurji Mühendisliği
Eğitimlerinin Başlaması
1933 yılında yapılan Üniversite Reformu ile İstanbul
Üniversitesinde Sınai Kimya Enstitüsü kurulup
başkanlığına Prof.Dr. O. Herzog getirilmiştir.
Bu enstitüde verilen kimya eğitimi kapsamında,
Türkiye’de ilk metalurji dersleri Haldun Nüzhet
Terem tarafından verilmeye başlanmıştır. Prof.
Dr. Haldun Nüzhet Terem’in Metallurgi adlı
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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kitabının ilk baskısı 1942 yılında yayınlanmıştır.
Ancak, Metalurji Mühendisliği lisans programları,
1960’lı yıllarda İTÜ ve ODTÜ’nün öncülüğünde
başlatılmıştır.
Üniversite
bölümü
düzeyinde
Metalurji
Mühendisliği eğitimi ilk olarak İTÜ’de başlamıştır.
İTÜ Maden Fakültesinde 1957 yılında Üretim
Metalurjisi ve Fiziksel Metalurji kürsüleri kurulmuş
ve eğitimini MIT’de tamamlayan Doç.Dr. Recep
Safoğlu’nun fakülteye katılması ile metalurji eğitimi
başlatılmıştır. Daha sonra Sezai Cankut bu kadroya
dahil olmuştur. Maden Fakültesindeki bu iki kürsü
Metalurji Bölümü olarak organize edilmiş ve 196162 akademik yılında ilk Metalurji Mühendisliği
eğitimi başlatılmıştır. Bölümün ilk öğrencileri
Makina, Elektrik ve Maden Fakültelerinde temel
dersleri alan öğrenciler arasından seçilmiştir. İlk
mezunlar 1964 yılında verilmiştir (10 mezun).
Bölümün gelişmesi yurtdışından temin edilen AID
fonları, Doç.Dr. Veli Aytekin’in ve Colorado School
of Mines öğretim üyelerinin (Prof.Dr. Wickmann,
Prof.Dr. Winston, Prof.Dr. Anderson) gelişi ile
hızlanmıştır. Türkiye’nin ilk Metalurji Profesörü
olan Prof.Dr. Aytekin, bu mesleğin gelişmesine
önemli katkılarda bulunmuştur. Bu bölüm,
1976 yılında Türkiye’nin ilk Metalurji Fakültesini
oluşturmuştur. Takiben, 1982 yılında Kimya
Fakültesi ile birleştirilerek Kimya-Metalurji Fakültesi
adını almıştır. Bölümün ismi 1998 yılında Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.

Hochschule Darmstadt) ve Prof. Ariel Taub
(Technion-İsrail) Metalurji Mühendisliği Bölümünü
kurma çalışmalarına başlamışlardır. 1964 yılında
çekirdek kadro tamamlanmış (Mustafa Doruk,
Tarık Oğurtanı, Alpay Ankara, Erdoğan Tekin)
ve Metalurji Mühendisliği Bölümünün ilk sınıfı
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünün ikinci
sınıfından gönüllü olarak gelen 11 öğrenciden
oluşturulmuştur. ODTÜ Mütevelli Heyeti, 30 Haziran
1966’da Metalurji Mühendisliği Bölümü’nün
kurulması kararını vermiştir. Bölümün teçhizat ve
bina yatırımları için milli bütçeden faydalanmaya
başladığı 1972 yılına kadar laboratuvarların önemli
bir kısmı ve araştırmaların ihtiyaçları UNESCO,
AID ve CENTO programlarından karşılanmıştır.
1966-1978 arasında 1-2 yıl süre ile İsveç, Norveç,
İngiltere ve ABD’deki tanınmış üniversitelerden
gelen akademisyenler (Prof.Dr. Hermann Unckel,
Prof.Dr. Terkel Rosenqvist, Prof.Dr. John Critchley,
Dr. Jeffrey Taylor, Prof.Dr. Otto Hill, Prof.Dr. Mario
Gomez, Prof. John Shyne) bölümün gelişmesine
önemli katkılar yapmışlardır. Zamanın ODTÜ
Rektörü Kemal Kurdaş’ın desteği ile öğretim üyesi
ihtiyaçları belirlenmiş, asistanlar doktora çalışmaları
için yönlendirilmiş ve doktora çalışmalarını
yurtdışında tamamlayanlar Bölüme kazandırılmıştır.
Bölümün adı 1996 yılında Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği olarak değiştirilmiş, aynı yıl bu alanda
ülkemizde bir ilk olarak lisans eğitim programı
ABET (Accreditation Board for Engineering and
Technology) tarafından akredite edilmiştir.

Ülkemizdeki
ikinci
Metalurji
Mühendisliği
Bölümü ODTÜ’de açılmıştır. 1963 yılında ODTÜ
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa
Parlar’ın “Metalurji sanayiini kurmadan Türkiye’nin
kalkınmasını beklemek bir hayaldir. Bu nedenle,
Üniversitemizde bir Metalurji Bölümü kurarak
bu alandaki çabalara katkıda bulunmalıyız.
Bu yeni bölümü kurma çalışmalarımıza zaman
kaybetmeden başlamalıyız.” talimatı ile Makina
Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Dr.
Mustafa Doruk (doktora derecesi: Technische

1983 yılında Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümündeki Malzeme Kürsüsü genişletilerek
doktora derecesini Almanya’da (Technische
Hochschule Dresden) almış olan Prof.Dr. Necdet
Tükel’in başkanlığında Metalurji Mühendisliği
Bölümü kurulmuştur. 1992’de teknik üniversite
statüsü kazanılmasını takiben Dekan Prof.Dr.
Ahmet Topuz öncülüğünde Kimya-Metalurji
Fakültesi kurulmuştur. Bölümün ismi 1996
yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği olarak
değiştirilmiştir.
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Sakarya Üniversitesi resmen 1992 yılında kurulmakla beraber, kurumsal altyapısı 1970’li yıllarda kurulan
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine dayanmaktadır. Metalurji Mühendisliği Bölümü ise bu
akademinin bir bölümü olarak 1980 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bu bölümün kurulmasına Prof.
Dr. Selahattin Anık, Prof.Dr. Fevzi Yılmaz, Prof.Dr. Zeki Çizmecioğlu, Prof.Dr. İrfan Yükler katkı vermişlerdir.
İstanbul Üniversitesinde metalurji dersleri 1930’lu yıllarda Kimya Fakültesinde verilmeye başlamış; 1967
yılında Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü içinde 1967 yılında Prof.Dr. Haldun Nüzhet Terem başkanlığında
Metalurji Kürsüsü kurulmuş, ancak 1981 yılında YÖK kanunu ile Kimya Fakültesi ve Metalurji Kürsüsü
kapatılmıştır. 1991-1992 akademik döneminde eğitime başlayan Metalurji Mühendisliği Bölümünün ismi
1999’da Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir.
1990’lı yıllarda 13 yeni bölüm, 2000’li yıllarda 40’a yakın yeni bölüm açılmıştır. Ocak 2016 itibarı ile ülkemizde
54 bölümde 80 civarında lisans programı faaliyette olup, bu bölümlerde yaklaşık olarak 187 Profesör,
114 Doçent, 231 Yardımcı Doçent ve 305 Araştırma Görevlisi istihdam edilmektedir. Öğretim üyelerinin
üniversitelere dağılım grafiği Şekil 1’de verilmiştir. Ülkemizdeki tüm metalurji ve malzeme mühendisliği
bölümleri hakkında ayrıntılı istatistiksel bir değerlendirme A.Kılıç ve Y.Taptık tarafından Metalurji dergisinde
2014 yılında yayınlanmıştır.

Şekil 1. Türkiye’deki Metalurji-Malzeme Mühendisliği Bölümlerinde öğretim üyesi sayıları
(Ocak 2016’da bölümlerin web sayfalarından derlenmiştir)

5. Mühendislerin Mesleki Örgütlenmesi ve Metalurji Mühendisleri Odası
Avrupa’da ve ABD’de 19. yüzyılın ortalarında başlayan mühendislerin örgütlenmesi, ülkemizde 2. Meşrutiyet
dönemi ile başlamıştır. Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti 18 Eylül 1908 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur
(Başkan: Mehmet Hulusi, 2. Başkanlar: Agob Boyacıyan, Mehmet Vedat). Cumhuriyetin ilanından sonra
ilk mesleki örgütlenmeler, Türk Mühendisler Birliği ve Türk Yüksek Mühendisler Birliği adları ile 1926
yılında gerçekleşmiştir. 1954 yılında çıkartılan bir yasa ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
kurulmuştur.
Metalurji Mühendisleri Odası, metalurji mühendisliği eğitimini Almanya’da tamamlamış olan Nejat Turkan
(1915-1975)’ın başkanlığında 1970 yılında TMMOB’ne bağlı olarak kurulmuştur.
50. Yıl Andacı
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1972’de METALURJİ dergisinin ilk sayısı
yayınlanmıştır. 1.Ulusal Metalurji Kongresi
14-15 Şubat 1975 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilmiştir. İlk kongrede, Oda Başkanı Erdal
Talu ve Kongre Başkanı Prof.Dr. Veli Aytekin’di.
Geleneksel hale gelen bu kongre serisi, 1993
yılında yapılan 7. Kongreden itibaren uluslararası
nitelik kazanmıştır.
Oda, düzenlediği ulusal kongreler, paneller, sektörel
raporlar ve yayınları vasıtasıyla meslek alanına
katkılar yapmakta ve eğitim panelleri vasıtasıyla
sorunlarının ele alınması ve çözüm önerilerinin
ortaya çıkarılması için platform oluşturmaktadır.
Örneğin, 1995-96 yıllarında Avrupa Malzeme
Bilimi Eğitim Ağı başlıklı AB projesi çerçevesinde
o dönemde mevcut bölümlerin kadro ve altyapı
analizleri ve öğrenci anketleri yapılmış, elde edilen
sonuçlar Metalurji dergisinde yayınlanmıştır.

6. Değerlendirme ve Sonuç
18. ve 19. yüzyıllardaki bilimsel ve teknik
ilerlemelerin hızına Osmanlı İmparatorluğu ayak
uyduramamıştır. Tanzimat döneminde özellikle
Fransa’dan gelen uzmanların desteği ile başlatılan
mühendislik eğitimlerinde uzmanlık alanları yeterli
çeşitliliğe ve derinliğe ulaşamamıştır. Cumhuriyetin
kurulmasını takiben başlatılan devrimler ve
aydınlanma hareketi sayesinde tüm alanlarda
olduğu gibi metalurji alanındaki gelişmeler de ivme
kazanmıştır. Türkiye’de ilk metalurji dersleri 1933
yılında İstanbul Üniversitesi Sınai Kimya Enstitüsünde
Prof.Dr. Haldun Nüzhet Terem tarafından verilmeye
başlanmıştır. Ülkemizde metalurji mühendisliği
bölümleri kuruluncaya kadar bu alandaki mühendis
ihtiyacı yurtdışında özellikle Almanya’da metalurji
eğitimi alan kişilerden karşılanmıştır. Ülkemizde
ilk Metalurji Mühendisliği bölümleri, İTÜ (1961) ve
ODTÜ (1966) bünyesinde kurulmuştur. Takiben,
1980’li yıllarda Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik
Üniversitesinde Metalurji Mühendisliği bölümleri
kurulmuştur. 1990’lı yıllarda 13 yeni bölüm,
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2000’li yıllarda 40’a yakın yeni bölüm açılmıştır.
Ocak 2016 itibarı ile ülkemizde 54 Bölümde 80
civarında lisans programı mevcuttur. Günümüzdeki
durum değerlendirildiğinde ciddi sorunların olduğu
görülmektedir: ülkemizin ihtiyacından oldukça
fazla sayıda lisans programına uçurum derecesinde
farklı LYS puan aralıklarında 3000’den fazla
öğrenci kabul edilmekte; mevcut bölümler arasında
öğretim üyesi, laboratuvar altyapısı vb. hususlarda
büyük farklılıklar bulunmaktadır. Buna bağlı olarak
mezunların niteliklerinde ciddi seviye farklılıkları
oluşmaktadır. Ayrıca, ihtiyacın çok üstünde mezun
verildiğinden iş bulma ve düşük ücretle çalışma
sorunları yaşanmaktadır. Dünyadaki gidişat ve
sanayimizin ihtiyaçları dikkate alınarak, meslek
alanımızda bilim-teknoloji ve eğitim açısından
ülkemizin orta ve uzun vadeli vizyonunun
oluşturulması, mevcut sorunları çözmek, eğitimin
ve mezunların kalitesini artırmak için stratejilerin
geliştirilmesi ve acilen uygulamaya alınması kritik
hale gelmiştir.
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28. Dönemde yapılan başlıca çalışmalar ve
faaliyetler şöyledir:

YAYIN ÇALIŞMALARI
METALURJİ DERGİSİ
Çalışma Raporu’ nda Yayın Kurulu tarafından
dönem içinde 7 sayı çıkarıldığı açıklanmaktadır.

‘‘

5. ISIL İŞLEM SEMPOZYUMU VE
SERGİSİ
HTS’ 05 5. Isıl İşlem Sempozyumu ve
Sergisi, 02-03 Haziran 2016 tarihinde
İTÜ Süleyman Demirel Kongre Merkezi,
İstanbul’ da gerçekleşmiştir.

TMMOB METALURJç VE MALZEME MÜHEND
MÜHENDçSLERç
DçSLERç ODASI YAYI
YAYIN ORGANI EYLÜL 2017

SayÓ 185

2017
05-0mi6niuOmCT
Symposium
8thAlu

etalurji.org.tr
www. alus.m

8. ALÜ
ALÜMçNYUM SEMPOZYUMU

05-06 EKçM 2017

/alusist

18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme
Kongresi, 29 Eylül-01 Ekim 2016 tarihleri
arasında TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziBeylikdüzü / İstanbul’ da gerçekleşmiştir.

05-06

YUMU
YUMSEMBULPOZ
8.ALÜMİNEKİM
MERKEZİ
2017İSTAN FUAR

ççSTANBUL
STAN
FUAR MERKEZç'NDE

18. ULUSLARARASI METALURJİ VE
MALZEME KONGRESİ

2 01 7

5. UluslararasÔ
Teknolojileri,
Alüminyum
Ürünleri ùhtisas
Makina ve
FuarÔ

Jú VE
TMMOB METALUR
SLERú ODASI
MÜHENDú
MALZEME

AJANDA
2017 ve 2018 yılı ajandaları daha önceki
yıllarda olduğu gibi İstanbul Şubemiz tarafından
hazırlanmış, sektörümüze ve meslektaşlarımıza
dağıtımı yapılmıştır. Geçen dönemki çalışma
gruplarına ek olarak bu dönem bazı komisyonların
kurulduğu belirtilmektedir. Bunlar;
•
•
•
•

SÜRDÜRÜLEBİLİR METALURJİ KOMİSYONU
MÜHENDİSLİK ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU
MENTÖRLÜK DANIŞMANLIK KOMİSYONU
BİLİRKİŞİLİK KOMİSYONU
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8. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU
8. Alüminyum Sempozyumu, 05-06
Ekim 2017 tarihinde İstanbul Fuar
Merkezi, Yeşilköy-İstanbul’ da TALSAD
Türkiye Alüminyum Sanayicileri
Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi ve TMMOB Metalurji ve
Malzeme Mühendisleri Odası işbirliği ile
gerçekleşmiştir.
6. ULUSLARARASI DEMİR ÇELİK
SEMPOZYUMU (EFRS’ 06)
6. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu,
25-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir’ de
sektörün büyük katılım ve desteği ile
gerçekleştirilmiştir.

’’
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5. ISIL İŞLEM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
HTS’ 05 5. Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi, 02-03 Haziran 2016 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kongre
Merkezi, İstanbul’ da gerçekleşmiştir.
Sempozyumda;
• Çevre, Enerji ve Isıl İşlem,
• Isıl İşlem Fırınları ve Ekipmanları,
• Yüzey Sertleştirme,
• Isıl İşlem-Mekanik Özellikler,
• Demir Dışı Metal Alaşımlarının Isıl İşlemi,
• Özel Çeliklerin Isıl İşlemi
Başlıkları altında toplam 9 oturumda 24 sözlü ve 5 poster bildiri olmak üzere toplam 29 bildiri sunulmuştur.

ISIL İŞLEM
SEMPOZYUMU
HEAT TREATMENT
SYMPOSIUM
02 03

HAZİRAN JUNE 2016
İSTANBUL

İTÜ Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezi

www.hts.metalurji.org.tr

/HTS05

18. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ
18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 29 Eylül-01 Ekim 2016 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi- Beylikdüzü / İstanbul’ da gerçekleşmiştir.
Öncekiler gibi;
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası tarafından,
• 18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
• Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından,
• ANKİROS 2016, ANNOFER 2016 ve TURKCAST 2016 fuarları ve
• Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından,
• 8. Uluslararası Döküm Kongresi eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.
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1975 ‘te ulusal kongre olarak başlatılıp, 1993
yılındaki 9. Kongre ile uluslararası karakter
kazandırılan ve gelenekselleşmiş ve bir marka
(IMMC) haline gelmiş bulunan kongre serisinin 18.’
sinde yurt içinden ve yurt dışında 17 ülkeden 134
sözlü, 160 poster olmak üzere toplam 294 bildiri
sunulmuş ve 850 kişi kongreye katılmıştır.

18th International
Metallurgy and Materials Congress
18. Uluslararasü Metalurji ve Malzeme Kongresi

29 Sept. - 01 Oct. 2016
ISTANBUL - TURKEY

45 Years
and
Beyond

UCTEA CHAMBER OF METALLURGICAL
AND MATERIALS ENGINEERS
SPONSORS / SPONSORLAR

8. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU
8. Alüminyum Sempozyumu, 05-06 Ekim 2017
tarihinde İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy-İstanbul’
da TALSAD Türkiye Alüminyum Sanayicileri
Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
işbirliği ile gerçekleşmiştir.
Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından;
ALUEXPO 2017 “5.Alüminyum Teknolojileri,
Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı”, 8. Alüminyum
Sempozyumu ile eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.
8.Alüminyum Sempozyumu’ nda; Özel Oturumlar,
Alüminyum Döküm Prosesleri, Isıl İşlem, İş Güvenliği
ve İnsan Sağlığı, Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik,
Şekillendirme ve Alüminyum Kullanım Alanları
Prosesleri başlıkları altında toplam 13 oturumda
6 davetli, 36 sözlü ve 8 poster bildiri olmak üzere
toplam 50 bildiri sunulmuştur.

05-06 OCT 2017

8thAluminium Symposium
/alusist

05-06EKİM2017İSTANBULFUARMERKEZİ

8.ALÜMİNYUMSEMPOZYUMU

www. alus.metalurji.org.tr

2 01 7

5. UluslararasÔ
Alüminyum Teknolojileri,
Makina ve Ürünleri ùhtisas
FuarÔ

TMMOB METALURJú VE
MALZEME MÜHENDúSLERú ODASI
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6. ULUSLARARASI DEMİR ÇELİK
SEMPOZYUMU (EFRS’ 06)
6. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu, 2526 Mayıs 2017 tarihlerinde Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi, İzmir’ de sektörün büyük katılım ve
desteği ile gerçekleştirilmiştir.

1 Ana, 6 Üretici Firma, 11 Platin ve 21 Gümüş
Sponsor olmak üzere toplam 39 firma EFRS’ 06
Sempozyumu’ na sponsor olarak katkı sağlamıştır.

Sempozyum kapsamında bir panel, 2 özel sunum ile
birlikte 33 adet sözlü bildiri ve 22 adet poster bildiri
olmak üzere toplam 55 adet bildiri sunulmuştur.

Sempozyum
kapsamında
“Demir
Çelikte
Filateli” başlıklı İsmail Cengizhanoğlu’ nun kendi
pul koleksiyonundan derlediği bir Pul Sergisi,
ziyaretçiler ile paylaşılmış ve büyük beğeni ile
karşılanmıştır.
Sempozyuma demir çelik sektörü yoğun bir ilgi
ve katılım sağlamış ve “Çelikte Küresel Görünüm
ve Gelecekteki Beklentiler” başlıklı açılış paneli
ardından etkinlik süresince 233 firmadan 1.000’ in
üzerinde delege ve konuk ağırlanmıştır.
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METEM
2014 yılında kurulan ve METEM adı altında
faaliyetlerine devam eden İktisadi İşletme bu
dönem de eğitim faaliyetlerini sürdürdü.
2016 yılında gerçekleştirilen 9 eğitime 58 firmadan
143 kişi, 2017 yılında gerçekleştirilen 8 eğitime ise
65 firmadan 108 kişinin katıldı.
Kuruluşundan bu yana METEM tarafından 26
eğitim düzenlenmiş ve bu eğitimlere 180 firmadan
380 kişi katılmıştır.
Çalışma Raporu’ nda dönem içinde kurulan İktisadi
İşletme ile ilgili bir açıklama da yer almıştır.

Oda’ mızın mesleki alandaki periyodik faaliyetleri
olan Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
Aluminyum Sempozyumu, EFRS Demir Çelik
Sempozyumu, Isıl İşlem Sempozyumu vb. kongre ve
sempozyumlar, Mesleki Teknik Eğitimler, Oda dergi
ve ajandası reklam ve sponsorluk işlemleri İktisadi
İşletme üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Hukuk Çalışmaları ve Davalar:
Bakanlar Kurulu’ nun Odalara Yönelik İdari ve
Mali Denetim Kararı İptali, Özelleştirme ile ilgili
alınan kararların iptali davaları ve daha önce açılan
davalara ilişkin hukuksal süreçler bu dönemde de
yoğun olarak sürmüştür.

Gelir-Gider:
   

       

İKTİSADİ İŞLETME
Geçtiğimiz dönem Yönetim Kurulu’ nun detaylı
araştırmaları sonucu kurulmasına karar verilen Oda’
mız İktisadi İşletmesi 12 aralık 2014’ te kuruldu.
Değişen ve gelişen koşullarda temel ilkelerimizden
taviz vermeksizin meslek odası çalışmalarını daha
verimli ve yararlı hale getirmeyi amaçlayan bir
anlayışla kurulan TMMOB Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi geçtiğimiz
dönemde mevcut oda anlayışı doğrultusunda
çalışmalarını sürdürmüştür.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Çalışma Raporu Gelir- Gider Tablolarında geçen
dönem iktisadi işletmenin kurulması ardından Oda
ve İktisadi İşletme bilanço ve gelir gider tabloları
ayrı fasıllar halinde ele alınmıştır.
Bununla ilgili İktisadi İşletmenin yaşama geçmesi
sonrasında Oda olarak yasa veyönetmeliklerden
kaynaklanan faaliyetlere yoğunlaşıldığı, diğer
faaliyetlerin kademeli olarak İktisadi İşletmeye
aktarınca oluşan mali yapının ağırlıklı olarak üye
aidatları, LPG Sorumlu Müdürlüğü ve Bilirkişilik
Temel Eğitimi’ nden gelen gelirlere dayandığı
açıklamasına yer verilmiştir.
Çalışma Raporu’ nda yer alan dökümlere göre Oda’
da 2016 yılında 237.076 TL gelire karşılık 310.395
TL gider, 2017 yılında ise 305.708 TL gelire karşılık
281.199 TL gider gerçekleşmiştir.
Buna karşılık Oda İktisadi İşletmesi’ nde 2016
yılında 950.721 TL gelire karşılık 814.772 TL
gider, 2017 yılında ise 1.513.471 TL gelire karşılık
1.230.033 TL gider gerçekleşmiştir.

50. Yıl Andacı

384 30. DÖNEM

Ata ÖZDEMİRLER
METEM Yürütme Kurulu Başkanı
Demek ki 10 yaşında bir çocukmuşum Odamız
faaliyete geçtiğinde.

ardından başka dolaylı sosyal baskılar geldi. Şu an
ise bu kulübün kapılarının kapatılmış olması ne acı!

İsli, puslu, kurum yağan, geniz yakan, kükürt
kokan sokaklarında büyüdük Karabük’ ün. Demir
Çelik’ le büyüyen bir cumhuriyet şehriydi burası.
Çoğumuzun ailesi Demir Çelik fabrikalarında
çalışan işçi, memur ve mühendis ve bizler de o
fabrikanın çocuklarıydık. Demir Çelik ilkokulu,
Demir Çelik Lisesi... Her şey ama, her şeyin ismi
“Demir Çelikti” bu şehirde… Lojmanlarda yaşamak,
farklı bir sosyal birliktelik ve değerli zenginlikler
katar insanın yaşamına. Bunun en güzel yaşatıldığı
yer de Mühendisler Kulübüydü o zamanlar.
Mesaileri biten mühendislerin şen şakrak, kol kola
servislerden inerek voleybol, mini golf, bilardo,
bezik, briç, satranç oynadığı ve akşamında aileleriyle
yemek yediği, hafta sonlarında Bernstein piyano
(hala orda mıdır?) ve caz dinletilerine katıldıkları,
kısa film gösterimleri ile bambaşka bir yerdi, tam
da doğduğum lojmanın karşısındaki Mühendisler
Kulübü! Bir mühendis tanıdığı olmadan, bugünkü
Türkiye’ nin çoğu Demir Çelik sanayicisinin, o
dönemin haddehane sahipleri olarak Mühendisler
Kulübü’ ne girebilmesi zordu mesela: Bu kadar da
statüko biraz fazlaydı ama nasıl bir kulüp olduğunu
vurgulamak istedim. Bir memur çocuğu olarak o
kulübün verdiği sosyalliğe imrenmemek ve ilerde
mühendis olmayı hedeflememek mümkün değildi!
Orada tanıştığımız teknik ve idari bilgisi yüksek,
vizyon ve misyona sahibi mühendis abilerimizin
fabrikasına ve çevresine verdiği katma değeri ve
çoğunun bir gün ayrılarak Türk Sanayinin çeşitli
kollarında bugünün temel taşlarını oluşturduğunu
hepimiz biliriz. Zamanla siyasetin radikalleşmeye
başladığı, devletin bilgi ve liyakate artık önem
vermediği dönemlerde göçmen kuşlar gibi dağıldı
yurdun dört bir yanındaki fabrikalara bu nitelikli
kadro. Önce kulüpteki alkol kullanımı yasaklandı,

Ve ardından 80 öncesi buhranlı
Dramatik, travmatik ne varsa
unutulmayan.., ancak gerçek
imece usulü paylaşımlı, hala
üniversite arkadaşlıkları…
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üniversite yılları..
yaşanılmış hala
dostluğu içeren
yaşatabildiğimiz

Sonra, Ark ocaklı özel sektör izabe tesislerinde tam
bir piyade asker gibi mühendisliğe başlama yıllarım
geldi ardından… Hayal ettiğiniz sosyalliklere
ulaşmanın hayal kaldığı, akşam bir an önce evinize
varıp sadece dinlenmek istediğiniz, herşeyden
koptuğunuz, çılgınca bir çalışma temposu...
Üretim, üretim, üretim... Daha fazla çelik üretimi...
O yıllarda, Oda’ ya gelir amaçlı, dergi ve ajandaya
reklam ya da yıllık yemek davetiyesi alarak katkı
talep eden metalurji mühendisliği öğrencilerine
staj imkanlarını zorlayan, Metalurji Mühendisleri
Odası’ ndan arkadaşların ara ara ziyaretleri başladı.
O zamanın toplu taşıma imkanları ile ta fabrikanıza
kadar gelen, dinamik, gönüllü, cana yakın bu genç
arkadaşlardan hatırladıklarım Mesut Erk ve İrfan
Kaptı…Bir yerin üyesi olduğunu hissetmek ve ona
imkanlarınızca destek olmaya çalışmak iyi gelirdi
işin açıkçası...Hiç kaybetmedim bu arkadaşlarla ve
uzaktan da olsa Metalurji Mühendisleri Odası ile
bağlantımı.
Yıllar geçip, artık iş yaşamında bir yerlere varmaya
başlayınca, sanayide çalışan biri olarak; Odamızın
düzenlediği Sakarya 2. Endüstriyel Fırınlar
ve Refrakter Sempozyumu’ ndaki bir panele
katılma daveti aldım, 2007 yılında. Çoğu değerli
meslektaşım çeşitli nedenlerle bu tür konuşma
davetiyelerini reddediyor. Ben de ürktüm, camia
karşısında konuşamamaktan korktum. Üstüne
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gidebilmek, bu sorunumu yenebilmek adına
kabul ettim panel davetini. Gene de yazdım bir
kağıda konuşmamı, takılırsam okurum diye…
Her şey güzel geçti, biraz fazla heyecanlı ve ateşli
konuşmuşum (çoğunu da okumuşum), sonradan
anladığım kadarıyla…
Aradan iki yıl geçti, aynı sempozyumun 3.ncüsü
için geliştirici başka bir çözüm bulalım arayışları
sonrasında beni aradılar, “Bu sempozyumu farklı
bir platforma oturtabilir miyiz, sadece Akademik
konular değil, Sanayiyi de katabilir miyiz içine ve siz
bu sempozyumun başkanı olur musunuz?” dediler.
Kolları sıvadık ve çalışmaya başladık, sene 2009 – 10
sene geçmiş. Sanayi camiasındaki duayenlerimizi,
abilerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yerli/
yabancı tedarikçi firmaları arayarak desteklerini
istedik. Sağ olsunlar, Sakarya gibi, geniş katılımın
zor olduğu bir yere herkes olabildiğince yardıma
koştu, destek verdi. Burada hepsine ve yürütme
kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bildiğimi
belirtmek isterim. Ayrıca, açılış konuşmasında
derin bir Refrakter sektörü analizi yapmak için
özel hazırlanan Sn. Yalım Erez’ e, her türlü olanağı
karşılıksız sunan o dönem Sakarya Üniversitesi
rektörü sınıf arkadaşım Sn. Mehmet Durman’ a ve
S. Can Kurnaz’ a, bu uğraşılarımda yoğun fabrika
sorumluluklarına rağmen destekleyen patronum
Sn. Ahmet Nur Çebi’ ye ve her türlü ihtiyacınızda
“ben varım” diyerek moral veren Sn. Fikret Kuzucu’
ya özel bir parantez açmam ve tabii süreci başlatan,
bana güvenen ve bunu bazen türlü entrikalar
çevirse de günümüze kadar taşıyan Serdar Ali
Erol’ a, Odamızın organizasyon duayeni Hüseyin
Savaş’ a ve gizli kahramanımız hem işinde hem bu
etkinlikte gecelerini gündüzlere karıştıranAndaç
Birişçi’ ye de teşekkür etmem gerekir. Tüm bu
kişiler yitirilmekte olan bir etkinliğin devamını, 3.’
sünü gerçekleştirerek, bu yıl 7.’ sini yaptığımız tüm
EFRS sempozyumlarının, Metalurji Mühendisleri
Odası’ nın en verimli, en ses getiren sempozyumu
olmasına mihenk taşı olmuşlardır.
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Burada ilk başkanlığımdaki bir anımı anlatmak
isterim; bir gün önce Oda temsilcisi arkadaşlarla
Sakarya’ da akşam yemeğindeyiz...Kıvranıyorlar
ama bir türlü açamıyorlar konuyu… Sonunda belli
oldu sıkıntıları; açılış konuşmamı merak ediyorlar!
Öyle ya Oda’ nın bir duruşu var… Siyasi olarak,
etik değerler olarak! Yapmaz ama, ya bu başkan
sapıtırsa konuşmasında! Onların da Oda Başkanı
ve Yönetim Kuruluna karşı sorumlulukları var,
nerden buldunuz demezler mi bu adamı (Bu arada,
o dönemin Oda Başkanı Cemalettin Küçük’ ün en
hararetli en aktif zamanları; çok özeldi, çok farklı
bakış açıları edindim sohbetlerimizden. Arada bir
eleştirdiğini duysam da hiç zorlamadı beni, hep
rahat bıraktı çizdiğim yolda)! Gerektiğinde düzeltme
yönlendirmesi yapmaya hazır bu arkadaşlara hiç
yüksünmeden, başladım konuşmamı okumaya...
Çok beğendiler, tebrik ettiler (İçten içe kızıyorum
“biz hangi kuşağın çocuğuyuz, olur mu bir
yanlışımız” diyorum, bir yandan da bunun hesabını
soracağım ilerde diye diş biliyorum tabii). Ertesi gün
açılış töreninde aynı konuşmayı yaptım, akşamında
otururken “Abi sen önceki akşam daha iyiydin, ne
oldu o performansına?” demezler mi? “Bir gün
önce karşımda sadece siz vardınız, bugünse büyük
bir camia” deyince sustular (ama doğrusu; bir gece
önce iki tek atınca masada herşey daha rahattı).
Sakarya’ dan aldığımız bu moral ve ivme ile
bu sempozyumu daha da büyütmek ve ileriye
taşımak adına İzmir’ e taşımaya karar verdim.
Tek sorun sempozyumun ismiydi…“Endüstriyel
Fırınlar ve Refrakter” ismi ile bu iş gelişemeyecekti!
Refrakterci arkadaşlar önce biraz bozuldular
ama haklı gerekçeleri açıklayınca onlar da kabul
etti. Sempozyumumuzun ismi artık“Uluslararası
Demir ve Çelik Sempozyumu” olmuştu. Ancak,
EFRS kısaltmasını korumaya, logo gibi kalmasına
karar verdik. 4. EFRS İzmir için kolları sıvamaya
başladığımızda tek bir hedef belirledik: Yürütme
Kurulumuzu, Demir Çelik sektöründe çalışan,
emek veren farklı fabrikaların yönetici ve yönetici
adaylarından seçmek! Organizasyonun duyurusunu
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bireylerin kişisel çalışmasına bırakmamak, herkesin
elini taşın altına sokabileceği bir ortam yaratmak ve
herkesin katılımını sağlamak ve bu ortamda sadece
sempozyum çalışmaları değil, mühendisler olarak
sektörel birlik ve dayanışmanın, teknik bilgi akışının
olmasını sağlamaktı hedef. Bir takım, bir kolej ya
da Mühendisler Kulübü gibi! Bunu kısmi olarak
başardık, ancak burada geliştirmemiz gereken
eksikliklerimiz olduğunu da görüyorum. Daha fazla
katılımcıya ve genç arkadaşlara ihtiyacımız var.
Hani açılış konuşmamı önceden kontrol ettiler ve
bu biraz bende kırgınlık yaratmıştı ya... 4. EFRS’
de artık kontrol ve müdahaleler yoktu. Oda’ nın
tam güvenini almıştık! Danışma Kurulu adaylarına
göndermem gereken tek sayfalık imzalı bir davetiye
mektubu hazırladık. Takribi 60 kişiye ayrı ayrı
postalandı. Ancak, sadece iki kişiye (Sakarya’ da
konuşmamı dinlemek isteyen iki kişi) farklı bir yazı
gönderildi. İçeriği aynıydı, gayet resmi ancak kağıt
fonu sanki gök kuşağının tüm renkleriyle dolu,
ciddiyetten uzak, sağdan soldan akan çiçekler,
gece kulübünü andıran neon ışıklar gibi parlak,
alaca bulaca bir davetiye... Etik değerler hak getire!
Davetiyeyi alan iki arkadaş hemen birbirini arıyor,
“Yazıyı Gördün mü?”, “Gördüm…”, “yaa!!!”
diyorlar yutkunarak, yeni nesile göre hareket
ediyorlar galiba, yapacak bir şey yok diye anlayışlı
olmaya karar veriyorlar – ne zaman bunun bir şaka
olduğunu öğrendiklerinde ifadelerini görmenizi
isterdim.
5. EFRS’ de büyük bir kriz yaşadık... Bütün
hazırlıklarımız tamam… Yabancı davetlilerimiz,
konuşmacılarımız… Gala gecemiz... Her şeyiyle
dört dörtlük hazırız! Yaklaşık 1 hafta önce “Soma
faciası” meydana geldi. Sempozyumu iptal ya da
erteleme noktasına geldik. Ancak o saatten sonra
bu etkinliği iptal etmememiz gerektiğine karar
verdik – müzikli gala gecesini iptal ederek sadece
normal bir akşam yemeğine dönüştürdük.
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Dolayısıyla 5. EFRS’ nin açılış konuşmaları tamamen
Soma faciasına ve İSG kurallarına yönelik oldu. O
dönem Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Tunçay
Şulan çok güzel, etkili, çok doğru bir konuşma
yaptı. Gerçekten hitabeti yüksek, üstün yetenekleri
olan bir başkanımızdı. Ancak süre uzadı da uzadı,
konuştukça konuşuyor Tunçay Başkan... Uzatması
ve tüm programın düzenini bozması bir yana, zira
günün anlamı bunu gerektiriyor önemli değil; ancak
patronlara ve işverenlere giydirmeye başlayınca
(Üstelik en ön sırada oturuyorlar! Bu sanayicileri
oraya getirebilmek ve Odamıza ve etkinliklerimize
destek alabilmek için göbeğimizi çatlattık), “biraz
daha ılımlı, biraz daha az siyasi olsa, daha iyi olmaz
mıydı” eleştirilerimizi sıraladık tabii. Sağolsun,
anlayışla karşıladı... İki sene sonraki 6. EFRS açılış
konuşmasında, sadece 5 dakika ve üstü kapalı,
mecazi ama anlamlı, “soft” bir konuşma yaptı. Bir
gece öncesinde ona da yıllar önce bana yaptıkları
gibi bir müdahale olmuş mudur, bilmiyorum.
Başkandan sonra benim konuşmamın içeriği
daha öncekilere göre daha sert ve bir sivil toplum
kuruluşunun söylemesi gerekenler çizgisinde
olunca, bütünde yine birbirimizi tamamlamış olduk.
Bu dönemlerde Oda tarafındaki Feyzi Demir ve
Erman Car arkadaşlarımızın nasıl bir can-ı siperhane
destekle hep bir hedef uğruna nasıl yanımızda
olduğunu yazamadan geçemeyeceğim.
Artık EFRS Başkanlığını görevimi değerli
meslekdaşlarıma devrettim. Her biri bir öncekine
göre gelişerek büyüyen bu etkinliğin çok güzel
yönetildiğinden gurur duyuyor, daha da iyi
noktalara geleceğine inanıyorum.
Son iki yıldır Metalurji Mühendisleri Odası
Eğitim Merkezi (METEM) Başkanlığı görevini
yürütüyorum, çok değerli METEM Yürütme kurulu
üyesi arkadaşlarımla. Oda’ mızın tüm konferans,
sempozyum, kongre gibi (IMMC, EFRS, ALUS,
Isıl İşlem…vb.) etkinliklerini ve mesleki gelişim

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

30. DÖNEM 387

eğitimlerini bir çatı altında tek bir elden koordine
etmeye çalışıyoruz. Bizlere katkılarıyla bilgelik ve
derinlik kazandıran Akdoğan Özkan ve Mahmut
Kiper’ e de buradan çok teşekkür ederim.
Yıllar önce burnunu cama dayayarak servislerden
inip Mühendisler Kulübüne güle oynaya koşuşturan
mühendisleri gözlemleyen çocuğun hayalleri bence
gerçek oldu! O etkinlikten bu etkinliğe koşuştura
koşuştura pek bir sosyalleşti sanki çocuk…
Demişken aklıma geldi: hemen yanı başında
büyüyen bir çocukluk arkadaşım daha vardı...
beraber oynadığımız, okuduğumuz, beraber aşık
olduğumuz... Bu günkü Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fırat
Sapçı Başkana ve İrfan Türkkolu’ na da buradan;
duydukları güven ve verdikleri destek için bir selam
çakalım ve yazımızın kırpılmaması konusunda
hoşgörü dileklerimizi kendilerine iletmiş olalım.
50. yıl Andacında bana da yer verdikleri için
Odamıza... Bu yazdıklarımı biriktirmemi sağlayan
tüm Metalurji camiasına…teşekkürlerimi, saygı ve
sevgilerimi sunarım…
“Nice 50 yıllar olsun” dileklerimle,

İsli, puslu, kurum yağan, geniz yakan, kükürt kokan
‘‘ sokaklarında
büyüdük Karabük’ ün. Demir Çelik’ le büyüyen
bir cumhuriyet şehriydi burası. Çoğumuzun ailesi Demir Çelik
fabrikalarında çalışan işçi, memur ve mühendis ve bizler
de o fabrikanın çocuklarıydık. Demir Çelik ilkokulu, Demir
Çelik Lisesi... Her şey ama, her şeyin ismi “Demir Çelikti” bu
şehirde… Lojmanlarda yaşamak, farklı bir sosyal birliktelik ve
değerli zenginlikler katar insanın yaşamına. Bunun en güzel
yaşatıldığı yer de Mühendisler Kulübüydü o zamanlar.
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Tunçay ŞULAN
28. 29. ve 30. Dönem Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
28, 29 ve 30. Dönem Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanlığı
görevini üstlendim.
Beş yıllık yurtdışı yaşamımdan yurda döndüğüm
dönemde, yakın arkadaşlarım yeni dönemde
Yönetim Kurulu içinde yer almam için beni ikna
ettiler. 1988 yılından itibaren hem İstanbul Şube’
de hem de Genel Merkez’ de değişik görevler
alarak Odacı vasfına sahip olmuştum zaten. Bir
sosyal sorumluluk olarak kabul ettim bu öneriyi.
Toplamda 3 dönem, 6 yıl devam eden Yönetim
Kurulu Başkanlığım döneminde hem oda
kurumlarında yer almış hem de herhangi bir
kurumda yer almaksızın aktif olarak çalışmış nice
çok değerli meslektaşımla, arkadaşımla birlikte
karar alma ve çalışma şansım oldu.
Farklı görüşlerden üyelerin bir arada, uyum içinde
çalışabilmesi için Odamız ilkeleri, ilgi alanları,
çalışma prensipleri konularında aşağıda sıralanan
ana başlıklar çerçevesinde uyum içinde 3 dönemi
tamamladık. TMMOB tüzüklerinde yer alan ilkeler/
prensipler tartışmasız bir şekilde kabul görürken
odamızın ilgi alanlarının çerçevesini bu şekilde
tanımlamak bir arada uyum içinde çalışmak adına
bizlere ışık tutmuştur.
Odamız,
TARAFTIR: Emek, toplum, doğa ve ülke çıkarları
doğrultusunda taraftır. Yasamayı, yürütmeyi,
yargıyı ve piyasayı takip eder, analiz eder, duruşunu
belirler, kamuoyunda farkındalık yaratır ve baskı
unsuru olarak yaptırımı zorlar.
TOPLUMSAL GELİŞMEDEN YANADIR: Toplumun
bir ileri seviyeye tırmanması için çalışır, diğer
toplumsal dinamiklerle bu anlamda dayanışma
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içindedir. Toplumsal ilerlemeyi üretim ilişkileri
somutunda algılar.
MESLEKTAŞLARININ
ÇIKARLARINI
KORUR:
Üyelerinin kalitesini (bilgi/deneyim) artırmak, iş
bulmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışır.
Meslektaş sorunlarının halkımızın sorunlarından
ayrılamayacağını temel ilke kabul ederek, bilimsel,
teknik ve insan odaklı bir çerçevede çalışır.
DAYANIŞMACIDIR: Üyeleri arasındaki dayanışmanın
artırılması, ekip ruhunun oluşması için uğraş verir.
MESLEK DİSİPLİNİNİN TAKİPÇİSİDİR:
Disiplinindeki bilimsel, teknolojik ve endüstriyel
gelişmeleri takip eder, paylaşır, özendirici olur.
Bilimi ve teknolojiyi halkın ve ülkenin çıkarları
doğrultusunda kullanır.
SEKTÖRÜNÜN GÖZLEMCİSİDİR: Sektöründeki
teknolojik, endüstriyel, ekonomik gelişmeleri takip
eder, analiz eder, politika oluşturur.
Bu dönemde, uzun yıllardır süregelen çalışmaların
yanı sıra hayata geçirilen bir dizi yeniliğe imza
atıldı. Eğitim alanında METEM’ in kurulması,
Faaliyet Alanları Yönetmeliği’ nin resmi gazetede
yayınlanması, EFRS Sempozyumu’ nun Uluslararası
Demir Çelik Sempozyumu’ na dönüşmesi bu
yeniliklerden bazılarıdır.
Bu 3 dönem boyunca mesleki etkinliklerimize
devam ettik ve zenginleştirmeye çalıştık.
4., 5. ve 6. Uluslararası Demir Çelik (EFRS)
Sempozyumu, 6., 7. ve 8. Alüminyum
Sempozyumu, 16., 17. ve 18. Metalurji ve Malzeme
Kongre ve Fuarı. 4. ve 5. Isıl İşlem Sempozyumu
ve 2. Yüzey İşlemleri Sempozyumu bu dönemde
gerçekleştirdiğimiz sempozyum, kongre ve fuar
etkinlikleri oldu.
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Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında Metalurji
ve Malzeme Teknik Eğitim Merkezi METEM’ in
tohumları atıldı. Akademisyen hocalarımızın, oda
çalışanlarının ve sektör temsilcilerinin katılımıyla
eğitim formasyonuna, içeriğine, eğitmen listesine,
eğitim alanlarına karar verildi. METEM’ in, zaman
içinde, hem profesyonel kadrosu zenginleşti, hem
de eğitim sayısı ve kalitesi artarak sektörde kalıcılığı
kabul gördü.
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri’ nin istihdam
alanlarının tanımsız olması büyük bir eksiklikti
ve hala da bu eksiklik giderilebilmiş değildir. Bu
eksikliği bir nebze de olsa giderebilmek ve ileriye
yönelik zorunlu istihdam alanlarının oluşturulması
beklentisi ile Metalurji ve Malzeme Mühendisleri’
nin faaliyet alanları üzerinde çalışıldı. Oldukça
kapsamlı bir liste oluşturuldu. TMMOB’ ye bağlı
diğer mühendislik odalarıyla uzun tartışma
süreçleri yaşandı ve 2015 yılının sonunda Resmi
Gazete’ de yayınlanarak onaylanan bir yönetmelik
oluşturuldu. Bu yönetmelik sadece bir başlangıçtır.
Asıl amaç, insan hayatı, toplum, çevre ve doğa
açısından risk taşıyan özlük alanlarında Metalurji
ve Malzeme Mühendisi istihdam etmenin zorunlu
hale getirileceği yasal düzenlemeleri kabul
ettirebilmek olmalıdır. Ancak, bilimi ve teknolojiyi
halkın ve ülkenin çıkarları doğrultusunda kullanma
ilkesiyle hareket eden mühendislik odalarının
mevcut yetkilerinin dahi ellerinden alındığı mevcut
siyasi iktidar ortamında bu mümkün olamamıştır.
Buna rağmen, 2017 yılından itibaren LPG Sorumlu
Müdürlüğü ve Basınçlı Kaplar ve Tesisatı Periyodik
Kontrolü’ nde meslektaşlarımız da imza yetkisine
sahip oldular.

Geleceğin mühendisleri olan üniversite öğrencilerinin
sorunlarını dinlemek, onlara mesleği ve meslek
örgütünü tanıtmak; eğitim, seminer, sempozyum gibi
oda etkinliklerine akademik kadroları kazandırmak
amacıyla üniversitelerle yoğun iletişime geçildi. Her
yıl belli sayıda üniversite ziyareti gerçekleştirmenin
yanı sıra Metalurji Genç kapsamında var olan
öğrenci temsilcilikleri güncellendi, çıkarttıkları
“Hurdacı” dergisine destek verildi, staj olanakları
oluşturuldu, oda etkinliklerine katılımları sağlandı ve
gerçekleştirilen öğrenci kurultaylarıyla fikir alışverişi
yapmaları sağlandı.
Genç Metalurjistler, bu dönemde, gerçekleştirdikleri
toplantılar ve katıldıkları etkinliklerde meslekte
ilk yıllarda karşılaştıkları sorunlarını paylaştılar,
birbirlerine destek olmaya çalıştılar.
TMMOB 43. Genel Kurulu’ nda odamızın adı
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak
değiştirilmiştir.
DAVALAR: Odamız rant politikalarına karşı,
halkın malı olan kurumların özelleştirilmesine
karşı, ülke kaynaklarının emperyalistlere ve
işbirlikçilerine peşkeş çekilmesine karşı, topraklarını
kirleten uygulamalara karşı sayısız dava ile
hukuksal mücadele vermiştir. Bu davalar içinde
en çarpıcı olan Seydişehir Alüminyum Tesisleri’
nin özelleştirilmesine karşı yürütülen hukuk
mücadelesidir.
Uzun yıllar devam eden Seydişehir ETİ Alüminyum
Tesisleri’ nin özelleştirilmesine karşı sürdürülen
hukuk mücadelesi bir dizi hukuksuzluğa rağmen

‘‘Odamız,
TARAFTIR: Emek, toplum, doğa ve ülke çıkarları doğrultusunda
taraftır. Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı ve piyasayı takip eder,
analiz eder, duruşunu belirler, kamuoyunda farkındalık yaratır
ve baskı unsuru olarak yaptırımı zorlar.

’’
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bu dönemde sonuçlandırılabilmiştir. Mahkemenin
kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği
özelleştirme kararı, iktidarın kanun hükmünde
kararname girişimleriyle engelleme çabalarına
rağmen Danıştay kararıyla iptal edilmiştir. Tüm
hukuksal süreçler lehimize gelişmiş olmasına
ve iktidarın başka herhangi bir itiraz kanalının
kalmamasına rağmen, bugün, hala özelleştirme
fiilen iptal edilmemiş durumdadır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından
Recep Tayyip ERDOĞAN ve Başbakanlık
Özelleştirme
İdaresi
Başkanlığı
Yöneticileri
hakkında Anayasa’ nın 138. maddesini ihlal ettikleri
gerekçesiyle görevi kötüye kullanmak suçundan
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ na 27 Ağustos
2014 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş, dava
kazanılmış ve davalılar tazminat ödemeye mahkum
edilmişlerdir.
Bugün hala bu hukuksal karar uygulanmayarak
suç işlenmeye devam edilmekte, bir diğer deyişle
Seydişehir Alüminyum Tesisleri işgal altında
tutulmaktadır. Ülkemizde hukuksuzluğun geldiği
noktayı en iyi özetleyen davalardan biri bu dava
sonucudur.
Bu 3 Dönem, 6 sene boyunca ülkemizde ciddi
toplumsal olaylar yaşanmış, Odamız bu olaylar
karşısında duyarsız kalmamıştır.
TOPLUMSAL OLAYLAR: Gezi: Ordusundan,
yargısına, ilkokulundan üniversitelerine dek tüm
toplumun yeniden düzenlenmesinin, kaç çocuk
yapacağından, içkisinden sigarasına yaşam tarzına
karışılmasının yarattığı gerilim sonucu Gezi Parkı
bardağı taşırmıştı. Diktatörlere, dayatmacılara,
yağmacılara, emperyalizmin uşaklarına boyun
eğmeyeceğini gösterdi bir kez daha Türkiye.

50. Yıl Andacı

Direniş büyüdü, kitleleri kucakladı. Her renkten,
her dinden, her meslekten genç, yaşlı, kadın, erkek
sokaklardaydı. Yıllarca egemenlerin toplumu TürkKürt, Alevi-Sünni, Müslüman-Ateist vb. diyerek bölüp
parçalama çabalarına karşı “insanca” bir karşı çıkış
oldu. GEZİ, insana, doğaya ve geleceğimize sahip
çıkan barışçıl bir karşı çıkış.
TMMOB’ nin yetkilerinin kısıtlanması: AKP’ nin
rant projeleri önünde engel olarak gördüğü
örgütümüzü parçalayıp, işlevsizleştirme projesine
karşı diğer odalarla birlikte yoğun bir mücadele
yürüttük.
15 Temmuz Darbe Girişimi: Binlerce alt düzey
memur, polis, asker, akademisyen, gazeteci ve
politikacı tutuklanırken; “darbe girişiminin siyasi
ayağı yok” denilerek gerçek sorumlular ortaya
çıkartılamadı. Darbecilerle mücadele adına ilan
edilen OHAL olağan hale getirilerek özgürlükleri
ve demokratik hakları yok etmek için kullanıldı.
En yetkili ağızlardan OHAL sayesinde grevlerin
engellendiği ve iş dünyasının “istikrara” kavuştuğu
ilan edildi. Bir kez daha; her türlü darbenin ve
darbe girişiminin doğal sonucunun emekçilerin ve
halkın demokratik haklarının gasp edilmesi olduğu
görüldü.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
olarak, bir kez daha her türlü darbeye, darbe
girişimine, baskı ve zulme, demokratik hakların
gasp edilmesine karşı olduğumuzu; darbeleri ve
darbe girişimlerini önlemenin yegane yolunun
özgür, demokratik ve bağımsız bir Türkiye’ de
mümkün olduğunu kamuoyu ile paylaştık.
TMMOB’ ye yönelik saldırılar, 10 Nisan saldırısı,
Savaşa karşı tavır. Hükümete sınır ötesi müdahale
yetkisi veren tezkere. Nükleere karşı direniş.
Demokrasiye ve haklara sahip çıkma. SOMA,
Göçmenler, Ayakkabı Kutuları Katliamlar:Bu
dönemde ülkemizi, gericiliğin dogmatizmiyle
ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenler, vahşi
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kapitalizmin kar hırsıyla tüm insani değerleri yok
etmek isteyenler sayısız katliamlar gerçekleştirdiler.
İlk akla gelenler;
• 05.06.2015 Diyarbakır Mitingi saldırısı.
• 20.07.2015 Suruç katliamı. 33 kişi yaşamını
yitirdi.
• 10.10.2015 Ankara Gar önü Emek, Barış,
Demokrasi Mitingi. 102 kişi yaşamını yitirdi.
• 12.01.2016 İstanbul
yaşamını yitirdi.

Sultanahmet.

13

kişi

• 17.02.2016 Ankara Merasim Sokak. 29 kişi
yaşamını yitirdi.
• 13.03.2016 Ankara Kızılay. 37 kişi yaşamını
yitirdi.
• 19.03.2016 İstanbul İstiklal Caddesi
• 07.06.2016: Vezneciler saldırısı. 11 kişi yaşamını
yitirdi.
• 28.06.2016: Atatürk Havalimanı katliamı: 42 kişi
yaşamını yitirdi.
• 01.01.2017
yitirdi.

Reina katliamı. 39 kişi yaşamını

Anayasanın
değiştirilmesi,
Barış
sürecinin
sonlandırılması, karşılıklı saldırılar, Tahir Elçi’ nin
öldürülmesi, Varlık fonunun oluşturulması, halkın
malı olan Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, ETİ
MADEN ve bir çok kuruluşun bu fona aktarılıp
emperyalistlere veya onların işbirlikçilerine peşkeş
çekilmesinin önünün açılması, …..
Kısa sürede ilk akla gelen bunca toplumsal olayın
yarattığı toplumsal kaos ortamında TMMOB ve onun
bir parçası olan Odamız toplumsal muhalefet içinde
yerini almış, sadece bir meslek odası olmadığını,
aynı zamanda bir demokratik kitle örgütü, bir
sivil toplum örgütü olduğunu göstermiştir. Aldığı
kararlarda, ülke gündeminde yer alan olaylar
karşısında, faaliyetlerinde ve eylemlerinde kimlerle
işbirliği yapacağı, kimlerin karşısında yer alacağı
konusunda ilkeli ve onurlu duruşunu korumuş,
“Padişahım sen çok yaşa” diyenlerin yanında yer
almamış, kral çıplak demekten çekinmemiştir.
Bu 3 dönem boyunca beraber çalıştığım, yönetim
organlarında yer alan arkadaşlarıma, faaliyetlerin
yürütme kurulu üyelerine, oda kadrolarında çalışan
arkadaşlarıma ve gönüllü olarak her alanda çalışan
arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

‘‘

Odamız,
MESLEKTAŞLARININ ÇIKARLARINI KORUR: Üyelerinin kalitesini
(bilgi/deneyim) artırmak, iş bulmak, çalışma koşullarını
iyileştirmek için çalışır. Meslektaş sorunlarının halkımızın
sorunlarından ayrılamayacağını temel ilke kabul ederek, bilimsel,
teknik ve insan odaklı bir çerçevede çalışır.

’’
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YURTTAN HAVADİSLER
Mart 2018 - Mart 2020

13 Nisan 2018

Peş peşe gelen zamlarla benzinin litre fiyatı 6 lirayı aştı.

20 Haziran 2018

Bir adet patatesin fiyatı 1 TL oldu.

24 Haziran 2018

24 Haziran’ da Recep Tayyip Erdoğan ilk turda % 52,6 oy ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’ den Muharrem İnce % 30,6; HDP’ den hapiste olan
Selahattin Demirtaş ise % 8,4 oy aldı. Cumhur İttifakı da 344 milletvekili ile TBMM’ de
çoğunluğu elde etti. Cumhur İttifakı içindeki AKP % 42,56 ile 295 milletvekilliği alırken, MHP
% 11,1 ile 49 milletvekilliği kazandı. Millet ittifakı içindeki partilerden CHP % 22,64 ile 146
milletvekilliği; İyi Parti % 9,96 ile 43 milletvekilliği kazandı; Millet İttifakı içindeki Saadet Partisi
de % 1,34 oy aldı. % 11,7 oy alan HDP’ de 67 milletvekilliği kazandı. Seçime katılma oranı %
86,24 oldu.

9 Temmuz 2018
50. Yıl Andacı

Tekirdağ Çorlu’ da Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Toprak kayması
nedeniyle meydana gelen kazanın ardından Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yaptığı
açıklamada “24 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir” dedi.
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10 Temmuz 2018

24 Haziran’ da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
TBMM’ de yemin etti. Erdoğan’ ın yemininin ardından parlamenter sistem resmen sona erdi.

11 Temmuz 2018

ODTÜ’ deki mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle gözaltına alınan 5 öğrenciden
4’ ü tutuklandı. Öğrencilerin “Cumhurbaşkanı’ na hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasına
gerekçe olan pankart, 2006 yılında da dava konusu olmuş ve mahkemece bu iddia
reddedilmişti.

12 Temmuz 2018

İstanbul Polisi “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar ve 106’ sı kadın 234 kişinin
yakalanması için operasyon düzenledi. Polisten kaçmaya çalışan Oktar kovalamaca sonucu
Sarıyer’ de yakalandı.

19 Temmuz 2018

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL 730 gün sonra kalktı.

12 Ağustos 2018

Sürekli yükselen yabancı para birimleri TL’ ye karşı tarihi zirvesine ulaştı. Dolar 7,22 TL’ ye;
Euro 8,11 TL’ ye ve İngiliz Sterlini de 8,80 TL’ lere kadar çıktı.

1 Eylül 2018

Konkordato kelimesi hayatımıza girdi. Türkiye’ nin köklü şirketleri art arda konkordato ilan
etmeye başladı.

3 Ekim 2018

Enflasyon aylık bazda % 6,30 artarken yıllık % 24,52’ ye yükseldi ve Haziran 2003’ ten
sonraki en yüksek seviyeye çıktı.

10 Ekim 2018

2 Ekim’ de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ ndan canlı çıkamayan ve Riyad’
ın haftalar sonra uluslararası baskılar sonucu öldürüldüğünü kabul ettiği Cemal Kaşıkçı’ nın
ölümü örneği bulunmayan bir olay olarak tarihe geçti.

17 Ekim 2018

‘İstanbul fotoğrafçısı’ olarak anılan ve ömrünü fotoğrafa adayan usta sanatçı Ara Güler
hayatını kaybetti.

1 Ocak 2019

Plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler, satış
noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücreti (0.25 TL) karşılığı verilmeye başlandı.

16 Ocak 2019

Yunanistan’ da Aleksis Çipras’ ın liderliğindeki Siriza hükûmeti güvenoyu aldı.

31 Mart 2019

Türkiye’ de yerel seçimler yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin başta olmak üzere
birçok ilde belediye başkanlığı CHP+İyi Parti+Saadet Partisi’ nin desteklediği adaylar kazandı.
İstanbul’ da Ekrem İmamoğlu gecenin ilerleyen saatlerinde önce farkı kapattı ve sonrasında da
öne geçti; sonunda yaklaşık 13.000 oy farkı ile İBB oldu. Tunceli de TKP’ nin adayı F. Mehmet
Maçoğlu belediye başkanı seçildi. Seçime katılım oranı % 84,66 oldu.

1 Nisan 2019

İstanbul başta olmak üzere AKP bir çok yerde Yüksek Seçim Kurulu’ na itirazlarda bulunmaya
başladı. İstanbul için; “hiçbir şey olmadıysa da mutlaka bir şey olmuştur” dediler.

24 Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019 tarihinde Ankara’ nın Çubuk ilçesinde,
şehit er Yener Kırıkçı için düzenlenen cenaze törenine katıldığında; Kemal Kılıçdaroğlu’ na
yumruk atan Osman S. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İfadesinde “Kılıçdaroğlu’ na yumruk attığım için çok pişmanım” diyen Osman S. devlet
büyüklerine selam gönderdi.
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6 Mayıs 2019

Yüksek Seçim Kurulu; 4’ e karşı 7 oy’ la İstanbul’ da sadece İBB seçimlerini iptal etti ve Ekrem
İmamoğlu’ nun mazbatasının geri alınmasına karar verdi. İstanbul’ da sadece Büyükşehir
Belediye Başkanlığı için yeniden seçim olacak. Yeni seçim tarihi 23 Haziran 2019 olarak
belirlendi.

23 Haziran 2019

Yeniden yapılan İBB başkanlığı seçimlerini bu sefer 800.000 bin oy farkı ile Ekrem İmamoğlu
tekrar kazandı.

22 Ağustos 2019

Rusya, “insansı robotu” FEDOR’ u, Soyuz MS-14 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’ na
gönderdi

19 Eylül 2019

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ilk kez ‘UFO’ videolarının gerçek olduğunu kabul etti.

30 Eylül 2019

Yaz boyu devam eden Hasankeyf, Dipsiz göl gibi çevre protestoları Kazdağları’ nda altın
çıkaran Kanadalı firmaya karşı girişilen eylemlerle doruğa ulaştı.

10 Ocak 2020

COVID-19 hastalığı ile mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim
Kurulu oluşturuldu.

11 Ocak 2020

Silivri açıklarında Richter Ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 Ocak 2020

Hükûmet Vikipedi’ nin erişim engelini kaldırdı.

04-05 Şubat 2020 Van çığ faciası: Van’ da gerçekleşen 2 çığ faciasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti.

27 Şubat 2020

İdlib’ te Suriye Hükûmeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker öldü, 32 asker
yaralandı.

1 Mart 2020

Türkiye, Bahar Kalkanı Harekâtı’ nı başlattı.[10]

‘‘Odamız,
Bizler Metalurji ve Malzeme mühendisleriyiz ama öncelikle
insanız. Bu ülkenin insanı ve mühendis olarak bilimi ve
teknolojiyi ülke ve halk yararına kullanma ilkemizi ne kadar
hayata geçirebildiğimizi sorgulamalıyız.

’’
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31. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
02.04.2018 - 26.04.2018
YÖNETİM KURULU
Utkan Güneş

Yönetim Kurulu Başkanı

Ünal Oray

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ahmet İrfan Türkkolu

Yazman Üye

Abidin Fırat Sapçı

Sayman Üye

M. A. İrfan Akyol

Üye

Ferhat Yaşar

Üye

Ümit Yardım

Üye

31.
DÖNEM

26.04.2018 - 07 Mart 2020
YÖNETİM KURULU
Abidin Fırat Sapçı

Yönetim Kurulu Başkanı

Ünal Oray

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ahmet İrfan Türkkolu

Yazman Üye

Ferhat Yaşar

Sayman Üye

M. A. İrfan Akyol

Üye

Ümit Yardım

Üye

Alişan Yılmaz

Üye

DENETLEME KURULU
Feyzi Demir
Şefik Doğan
Mehmet Erhan İşkol
Zafer Birkan Ünal
Serhat Ekmekçi
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ONUR KURULU
Selçuk Harput
Yusuf Ziya Kayır
Kaya Özeren
Ercüment Alptekin
Tunçay Şulan

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Cemalettin Küçük
Ferhat Yaşar
Belgin Mert

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU
Belgin Mert

Yönetim Kurulu Başkanı

Derya Dışpınar

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Turgay Aldı

Yazman Üye

Nilgün Kuşkonmaz

Sayman Üye

Duygu Şener

Üye

İlkay D. Cengiz

Üye

Şeyma Korkmaz

Üye

ve toplum olarak; azgın fırtınaların ortasında karanlığa
‘‘Ülke
gömülmek istenen, dümeni kopmuş bir gemi gibiyiz. Biz
mühendisler ve meslek odaları O geminin ihtiyacı olan kutup
yıldızı olmak zorundayız.

’’
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31. DÖNEM
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 30. Olağan Genel Kurulu 24-25 Mart 2018
tarihlerinde yapılmış, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay sokak No: 21 KızılayAnkara adresinde yapılan ilk gün görüşmelerinin ardından 25 Mart 2018’ de Oda
merkezinde yapılan seçimle 31. Dönem Oda Organları belirlenmiştir.

Genel Kurul Raporu’nun başında yer alan Sunuş yazısında şu görüşlere yer verilmişti;
SUNUŞ
Dönem faaliyet raporları sunuş yazıları kendini tekrar eder hale geldi. Ülke ve toplum adına daha iyisini hayal
eden, isteyen insanlar için bu iyi değil. Bizler Metalurji ve Malzeme mühendisleriyiz ama öncelikle insanız.
Bu ülkenin insanı ve mühendis olarak bilimi ve teknolojiyi ülke ve halk yararına kullanma ilkemizi ne kadar
hayata geçirebildiğimizi sorgulamalıyız.
Birleşmiş Milletlerde dünyanın güvenliğini! sağlayacak olan Güvenlik Konseyi’ ni oluşturan beş ülkenin (ABD,
Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya) aynı zamanda dünyada en çok silah satan beş ülke olduğu bir çağda yaşıyor
olmanın dayanılmazlığını yeterince hissediyor muyuz?
İnsanlığın yarattığı en ahlaksız sistem olan kapitalizmin dünyayı getirdiği noktada;
Açlık ve su sorununu çözmek için 19 milyar dolar gerekirken makyaj malzemelerine 18 milyar, parfüme 15
milyar dolar harcandığını,
Tüm çocukların aşılanabilmesi için 1,3 milyar dolar gerekirken sadece Avrupa’ da dondurmaya 11 milyar
dolar harcandığını yine sistemin kendi kaynaklarından öğreniyoruz.
Bizim coğrafyamızı da derinden etkileyen bölgesel savaşların emperyalistlerin pazar kavgasının yanı sıra
yarattığı kitlesel göçlerle neo-liberal politikaların halkların kimliğini yok etme politikasının da manivelasını
oluşturduğunu görüyoruz.
Bugünlere nasıl geldik diye baktığımızda;
• 2002 Kasım ayında 11 aylık yeni parti AKP’ nin iktidar olduğunu ve ilk Başbakan olacak kişinin “Allah’ ıma
şükür Amerika’ da kendimizi çok iyi anlatmışız” dediğini,
• Çıraklık dönemi sonuna doğru “özgürleşmek” adına TCK’ da yapılan değişiklikler ile taciz ve tecavüzün
tutuklanmayı gerektirmeyecek bir hale getirildiğini (2005),
• Askeri vesayeti kaldıracağız diyerek İslami toplum düzeni önünde engel görülen kişi ve kurumlara “sol”dan
da destek alarak operasyon başlatıldığını (2008),
• Muasır medeniyet seviyesine yükselmeyi hedefleyen laik Türkiye Cumhuriyeti’ nde “irtica ile mücadele

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

50. Yıl Andacı

398 31. DÖNEM

eylem planı” yapmanın suç olduğunu (2009),
• Artık “kalfalık” dönemini bitirmiş iktidarın
başı “velev ki türban siyasi simgedir, ne
olmuş” derken, türbanın hala özgürlük adına
savunulduğunu (2010),
• Toplumu daha geriye götürmenin önündeki
engeller ortadan kaldırılırken yazdıkları için
tutuklanan Ahmet Şık gibi gazetecilere bile sahip
çıkılmadığını (2011),
• Pozantı Çocuk Islahevindeki çocuk taciz ve
tecavüzlerini ortaya çıkaran gazetecinin “Devletin
mahremiyetini deşifre etmekten” tutuklandığını
(2012),
• Bu süreçte egemenleri korkutan, emekçilere
umut veren tek eylem olan Gezi isyanında en
yetkili ağızlardan “Beşiktaş’ ta türbanlı bacıma
saldırdılar, Camide içki içtiler” yalanlarının
söylendiğini (2013),
• İslamcıların iktidar kavgasının 17-25 Aralık
operasyonları ile ayyuka çıktığını (2013),
• 7 Haziran seçimlerini kaybeden iktidarın,
koltuğu terk etmediğini, ülke çapında patlayan
canlı bombalardan sonra 1 Kasımda yapılan
seçimlerde yeniden iktidar olduğunu (2015),

• Nisan ayında yapılan Anayasa referandumunda
vicdanlar hayır derken evet açıklandığını (2017),
• “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek barış
isteyen TTB yöneticilerinin gözaltına alındığını
(2018) görüyoruz.
Liste uzatılabilir elbette. Dindar bir nesil
yetiştireceğiz kindarlığının ülkemizi getirdiği
karanlık noktadan çıkış demokrasi güçlerinin aynı
şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme aymazlığından
kurtulması ile mümkündür.
Mahkemelerin emir kulu olduğu, kadınların
öldürüldüğü, çocuklara tecavüz edildiği, doğanın
katledildiği, aç insanların kendini yaktığı bir ülkede;
mühendis olmaktan önce, insan sadece insan
olmak zorundayız. Ve insani değerlere sahip çıkmak
zorundayız.
Bu anlamda ülkenin aydın insanları olarak yok
edilmeye çalışılan insani değerlere sahip çıkmak
önceliğimiz olmalı.
Ülke ve toplum olarak; azgın fırtınaların ortasında
karanlığa gömülmek istenen, dümeni kopmuş bir
gemi gibiyiz. Biz mühendisler ve meslek odaları O
geminin ihtiyacı olan kutup yıldızı olmak zorundayız.

• 15 Temmuz’da demokrasi güçlerini tehdit!
olarak görmeyen iktidar ortaklarının birbirine
darbe girişiminde bulunduğunu (2016),
• Oluşturulan OHAL koşullarında demokrasi
bir başka bahara kalırken, vaka-i adiye halini
alan anti-demokratik uygulamaların Selahattin
Demirtaş’ ın tutuklanmasında simgeleştiğini
(2016),
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Utkan GÜNEŞ
31. Dönem (02.04.2018-26.04.2018) Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Meslektaşlarım ve Yol Arkadaşlarım,
Bu önemli dönemde sizlerle iletişim kurmama
imkan verdiği için oda organlarında görev yapan
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
1984 yılında büyük bir istekle girdiğim Metalurji
Mühendisliği bölümüne kaydımı yaptırdığım andaki
gibi büyük bir heyecan ve sevgiyle mesleğimi
seviyor ve değer veriyorum.
Şüphesiz ki mesleğime bağlılığımın ve sevgimin
kaynaklarından bir tanesi bana bu mesleği anlatan
ve sevdiren lise yıllarında tanıştığım ve öğrencisi
olma şansına sahip olduğum Prof. Dr. Naci Sevinç
hocamın çok önemli bir rolü olduğu gibi, bir diğeri
de üniversite yıllarında tanıştığım oda bileşenleri ve
aktivistleri idi.
Metalurji Mühendisleri Odası’ nın kurumsal
kimliğinin yanısıra oda aktivistlerinin kişisel onurlu
duruşları, mücadele azimleri, emekten yana
oluşları, toplumsal olaylara bakış açıları, meslek
ve bilimi üretimle çevreye duymamız gereken

saygıyı birleştiren, üreten ile sömüren arasındaki
dengeyi siyasi bir bilinçle yorumlayan ve saygın
davranışlarına gözlemlediğim onurlu davranışları
odaya besletiğim saygıyı arttırmıştır.
Siz sayın meslektaşlarımın göstermiş olduğu
teveççüh ile odamızın bir çok kademesinde hizmet
üretme imkanım oldu. Her birinize bana sağlamış
olduğunuz bu olanak için ayrı ayrı teşekkür ederim.
Odada aldığım ilk görevlerden bir tanesi Sayın
Yusuf Ziya Kayır’ ın yönetim kurulu başkanlığında
oda yönetim kurulunda yer almamdı. Çalışkanlığı,
azmi ve disiplini kendisine hayran kalmama neden
olmuştur.
Oda bir mühendislik öğrencisinin ya da mühendisin
dünyaya, bilimsel gelişmelere diğer mühendislere
ulaşma, dokunma ve öğrenme noktalarının en
önemlisidir.
Nice 50 yıllara.

mühendisleri odasının kurumsal kimliğinin yanısıra
‘‘Metalurji
oda aktivistlerinin kişisel onurlu duruşları, mücadele azimleri,
emekten yana oluşları, toplumsal olaylara bakış açıları,
meslek ve bilimi üretimle çevreye duymamız gereken saygıyı
birleştiren, üreten ile sömüren arasındaki dengeyi siyasi bir
bilinçle yorumlayan ve saygın davranışlarına gözlemlediğim
onurlu davranışları odaya besletiğim saygıyı arttırmıştır.

’’
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ÜYELER
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’
nın üye sayısı 31. Genel Kurul itibarıyla 5.260’ a
ulaşmıştır.

ÜYE DAĞILIMI

Ünvanlarına göre üyelerimizin dağılımı;
• Metalurji Mühendisi

3228

• Metalurji ve Malzeme Mühendisi

1721

• Malzeme Mühendisi

173

• Adresi Çalışan Üyeler

2531

• Seramik Mühendisi

97

• Adresi Çalışmayan Üyeler

1830

• Malzeme Bilimi ve Mühendisi

40

• Emekli Üyeler
• Yurtdışı

334
64

• İstifa

367

• Vefat

134

• TOPLAM

5.260

• Malzeme Bilimi ve Nanotekn. Mühendisi
• TOPLAM

1

5260

Üyelerimiz;
Kadın

703

Erkek

4557

Bu dönemle ilgili Genel Kurul Raporu’nda yer alan bazı bilgiler ve açıklamalar şöyledir;
31. Dönem boyunca her dönem olduğu gibi; tüm organların çalışmasının yanında merkezi
olarak organize ettiğimiz etkinlikler de devam etti.
Enerji Depolama ve Pil Teknolojileri Paneli
03 Mayıs 2019 tarihinde Kimya Mühendisleri odası
ile birlikte, Jeoloji Mühendisleri Odası salonunda
“Enerji Depolama ve Pil Teknolojileri” başlığı ile
bir etkinlik düzenledik. Kimya Mühendisleri Odası’
ndan Prof. Dr. Ali Çulfaz’ ın modaratörlüğünde,
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
öğretim üyeleri Prof. Dr. Tayfur Öztürk, Prof. Dr.
Kadri Aydınol ve Yiğit Akü’ den Volkan Karahan’
ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe ilgi oldukça
fazla idi.
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50 Yıllık Birikimin Işığında Geleceği
Planlamak

Metalurji Genç’ ten Genç Mühendis’ e
Etkinlikleri

07-08 Eylül 2019 tarihlerinde Koordinasyon Kurulu
toplantısı yaptık. Odamızın 50 yıllık geçmişini ve
birikimlerini değerlendirdik. Ve bu değerlendirmeler
doğrultusunda geleceğini tartıştık. İkinci gün
Mahmut Kiper’ in moderatörlüğünde yaptığımız
SWOT analizi sonuçları geleceğe yönelik
planlamalarımıza ışık tuttu.

2016-18 döneminde “Metalurji Genç’ ten Genç
Mühendise” adıyla yeni bir çalışma başlattık.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri
Odası Koordinasyon Toplantısı

22-23 Temmuz 2017 ve 3-4 şubat 2018 tarihlerinde
Teoman Öztürk Öğrenci evinde konaklamalı
olarak gerçekleştirdiğimiz iki etkinlik; hem Oda
tarihimizde bir ilk oldu hem de Metalurji Genç’
ten gelen Genç Mühendislerle Metalurji Genç’ in
kaynaşmasını sağladı.

7-8 Eylül 2019 tarihleri arasında TMMOB Teoman
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde TMMOB
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası yönetim
organlarının (Merkez Yönetim, METEM Yürütme,
Şube Yönetim, İzmir ve Bursa Temsilcilik Yönetimi)
katılımıyla ‘Koordinasyon Toplantısı’ gerçekleştirdi.
İki günlük organize edilen Toplantıda, ilk gün
Ülkemizde Toplumsal Örgütlenme, Bir Toplumsal
Örgüt Olarak TMMOB ve Odalar, 50. Yılına
Girerken TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Kuruluş, Tarihsel Gelişim ve Kritik Süreçler, Oda Üye ve Meslektaş İlişkisi, METEM, Oda’nın Kamusal
Yarar ve Toplumsal Mücadele Sorumlulukları
konularını baz alan, bilgi paylaşımına yönelik
oturumlar organize edildi.
İkinci gün ise, Mahmut Kiper kolaylaştırıcılığında
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri
Odası GZFT (SWOT) Analizi yapılmıştır. Bir önceki
gün aktarılan bilgi ve tecrübeler ışığında, yaygın
eğitim metotları (ekip çalışmaları) kullanılarak
Odamızın Güçlü ve Zayıf yönleriyle, Odamız için
Tehdit ve Fırsat olan durumlar masaya yatırıldı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda
oluşturdukları zayıf yönlerin ‘Odamızın Zayıf
Yönlerinin Önceliklendirilmesi’ oturumuyla ise
Oda Çalışmalarının hangi konulara öncelik vermesi
gerektiği konusu işlendi.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Bu çalışmayı geleneksel hale getirerek; 02-03
Şubat 2019, 31 Ağustos-01 Eylül 2019 ve 25-26
Ocak 2020 tarihlerinde olmak üzere toplamda beş
Metalurji Genç’ ten Genç Mühendis’ e etkinliği
yaparak; Odamızın geleneksel etkinlikleri arasına
soktuk.

Yıllardır devam eden; öğrencilik sürecinde Meslek
Odası kültürünü ve sorumluluğunu aktarma
çabalarımızın somut sonuçlarını almaya başladık.
50. Yıl Andacı
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Bu dönem seçilen İstanbul Şube Yönetim Kurulu’
ndan 3 asıl, beş yedek üyesi Metalurji Genç
örgütlenmesinden gelerek Oda çalışmalarını
Genç Mühendis yapılanması içinde devam ettiren
arkadaşlarımız.
Yine İzmir ve Bursa Temsilciliklerimiz’ in aktif
çalışanlarının da aynı süreçlerden gelen genç
arkadaşlarımız olması Odamızın geleceği açısından
bize umut vermektedir.
Bugün itibariyle yeni açılanlarla birlikte 70’ e
ulaşan bölüm sayımızdan, 30 üniversitede öğrenci
üyemiz var. 18 Üniversitedeki bölümlerimizde
öğrenci üyelerimizle Temsilcilik düzeyinde canlı ve
üretken ilişkilerimiz sürdürülmektedir.
Hurdacı Dergisi
Metalurji Genç yayın organı olan Hurdacı’ nın her
yıl her dönemde birer adet olmak üzere iki sayı
yayımlanması hedeflenmişti. Bazı dönemlerde bir
sayı yayımlanarak, Metalurji Genç broşürleri ile
birlikte temsilciliğimiz olan üniversitelerde ücretsiz
olarak öğrencilere dağıtıldı.
Tamamiyle öğrenci üyelerimizin yazılarından oluşan
Hurdacı Dergisi 50. Yıl Özel Sayısı da yayınlanarak
Oda kütüphanesinde yer almaktadır.
23 Mart 2019’ da İstanbul şubemizde CV
hazırlama ve Mülakat teknikleri etkinliği yaptık.
Öğrencilikten mühendisliğe geçiş sürecinde
yaşanılan
birtakım
sıkıntıları
giderebilmek,
birkaç yıl önce mühendis olan üyelerimizin
yaşadıkları tecrübelerini yeni mezun üyelerimize
aktarımını sağlayabilmek amacıyla oluşturulan
komisyonumuz; yeni mezun öğrencilerimizin en
çok ihtiyaç duyduğu CV Hazırlama ve Mülakat
Teknikleri çalışmasını Yönetim Kurulu Üyemiz
Duygu Şener yürütücülüğünde 23 Mart 2019 günü
gerçekleştirdi.

50. Yıl Andacı

Mühendislik Özlük Hakları
En önemli sorunlardan biri olarak görülen
meslektaşlarımızın özlük hakları konusunda
yaptığımız çalışmaların yeterli olduğunu söylemek
için daha çok çaba harcamamız gerekiyor.
11 Mayıs 2019 günü İstanbul şubemizde Avukat
Elkan Albayrak ve üyemiz İSG Uzmanı Zehra
Güner Karaoğlu’ nun konuşmacı olarak katıldığı,
moderatörlüğünü Duygu Şener’ in yaptığı
Mühendislik Özlük Hakları Söyleşisi düzenlendi.
Söyleşide meslektaşlarımızın işe giriş sürecinden
başlayarak iş yaşamları boyunca karşılaştıkları özlük
hakları ile ilgili sorunları İş Kanunu kapsamında
konuşma ve tartışma imkanı bulduk. Özlük
hakları kapsamındaki mobbing, iş sözleşmeleri
gibi konularda da çalışma yapılması ile ilgili
katılımcılardan yoğun istekler etkinlik sonrası
yapılan değerlendirmede dile getirildi.
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Metalurji Dergisi

30 Kasım 2019’ da Problem Çözme
Teknikleri etkinliği yaptık.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri
Odası İstanbul Şubemizde üyelerimizden uzun
zamandır gelen talepler doğrultusunda 30 Kasım
2019 tarihinde ilk mesleki semineri gerçekleştirdik.
Meslek Odalarının temel amaçlarından biri olan
meslektaşların bilgi birikimini arttırmak ve bu
bilgilerin aktarımını sağlamak adına yapılan
etkinliğe katılım ve ilgi yüksekti.
Mezunların yanı sıra öğrencilerin de katılımıyla
gerçekleştirilen etkinlikte farklı sektörlerden
meslektaşların katılımı farklı bakış açılarının
oluşmasını sağladı. Örnek uygulamalar üzerinden
anlatılan Problem Çözme Teknikleri sadece
mesleki gelişim değil aynı zamanda gerçek hayatta
yaşadığımız olaylara karşı yaklaşımlarımıza da
olumlu katkılarının olabileceği aktarıldı.

Temel işlevi Metalurji dergisinin periyodik yayımı
olan Yayın Çalışma Grubu bu dönem de derginin
yayınlanmasını sağladı. Kurumsal ciddiyet, hedef
kitlenin algısı ve düzenli çalışma anlamında
önemli olan periyodik sürdürülebilirliği sağlamış
olmak önemli ama daha önemlisi bunu devam
ettirebilmek. Çabamız önümüzdeki dönem de
bunu sağlamak.
Metalurji dergisinin içeriğinin daha doyurucu
ve değişen koşullara uyum sağlayacak bir hale
getirilmesi için çabalarımız devam etmekte.
Son dönemde gündeme gelen “Hakemli Dergi” ve
METEM’ in yayın çıkartması konuları önümüzdeki
dönem programında yer alacak konular.

TMMOB METALURJç VE MALZEME MÜHENDç
MÜHENDçSLERç ODASI YAYIN ORGANI ARALIK 2019
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Ajanda

Yeni Yıla Hoşgeldin Yemeği;

2019 ve 2020 yılı ajandaları Metem tarafından
hazırlanmış, sektörümüze ve adresi çalışan tüm
üyelerimize gönderilmiştir.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi olarak 2020 yılının ilk Oda yemeğini
düzenledik.
18 Ocak 2020 tarihinde Kanlıca Ada Baro Bahçe
Restaurant’ ta gerçelşen buluşmaya emekli, çalışan
meslektaşlarımız ve gelecekte meslektaşlarımız
olacak öğrenci temsilcilerimiz katıldı.
Yemekte açılış konuşmasını Şube Yönetim Kurulu
Yazman Üyesi Turgay ALDI yaptı. Katılımları için
tüm üyelerimize teşekkür eden ALDI, ilkini 13 Kasım
2019 tarihinde yaptığımız yemeğin üyelerden gelen
talepler doğrultusunda yapıldığı ve önümüzdeki
dönemlerde benzer etkinliklerin olacağından
bahsederek dönem içerisinde gerçekleştirilen
etkinlikler hakkında kısa bilgilendirmede bulundu.
Yemekte, İstanbul’ a başka illerden çalışmak
için gelen meslektaşlarımız da Oda’ yı tanıma ve
katılma fırsatı buldu.

Üyelerle Buluşma Yemeği;
13 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 19:00 da
Gebze bölgesinde küçük bir grup üyemizle akşam
yemeğinde bir araya geldik. TMMOB Metalurji ve
Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak
bir süredir üyelerimizle bir araya gelerek birlikte neler
yapabileceğimiz konusunda platformlar oluşturma
planlamaları yapıyorduk. Bu planlamaların ilki olan
Gebze-Tuzla bölgesinde çalışan üyelerimizle bir
araya gelerek üyelerimizin bizlerden beklentileri
konusunda onları dinlemeye ve kendimize yol
haritası belirlerken bu beklentilerden faydalanmaya
karar verdik. 26 üyemizin katıldığı yemekte hem
üyelerimizin beklentilerini hem de birlikte neler
yapabileceğimizi konuşma fırsatı bulduk. Birincisini
yaptığımız bu etkinlik ile bu tip bir araya gelmelerin
sayısını çoğaltmamız gerektiği konusunda Şube
Yönetim Kurulu olarak kendimize hedef koymuş
olduk.
50. Yıl Andacı
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Bursa İl Temsilciliği
Otomotiv, döküm ve tekstil sektörlerinde önemli
bir yerde bulunan Bursa ilimizde Oda temsilciliğimiz
12 Haziran 2010 tarihinde açıldı. Bursa Akademik
Odalar Birliği Yerleşkesi’ nde faaliyetine başlayan
temsilciliğimiz daha sonra Makina Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi binasında faaliyetine devam
etmektedir.

Geçmiş dönemde yapılan olumlu faaliyetler bu
dönemde de aynı ivme ile devam etti. Bursa ve
çevresinde giderek artan metalurji ve malzeme
mühendisi istihdamı temsilciliğimizin üye ilişkilerini
geliştirmesi açısından önemli oldu.
Yeni dönemde açılan Bursa Teknik Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme mühendisliği bölümü
nedeniyle
Temsilciliğimiz
Metalurji
Genç
çalışmasını da programına aldı. Bu doğrultuda
Alüminyum Sempozyumu’na Bursa’dan katılmak
isteyen öğrencilerimiz için ulaşım organizasyonu
gerçekleştirildi.
14 Aralık 2019 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü’ nde; Bölüm Başkanı ve
akademisyenlerin de katıldığı etkinlikte amfiyi
dolduran öğrencilere mühendislik, meslek ve
meslek odamızı anlattık.
Öğrencilerin ilgisi ve yoğun ısrarı ile kantinde
devam eden sohbet üniversite kantini kapanana
dek devam etti.

Bursa İl Temsilciliğimizde 15 Aralık 2019 tarihinde
yaptığımız toplantıda İl temsilcimiz Serhat Ekmekçi
ve Bursa İl Temsilci Yardımcımız Volkan Özkan ile
birlikte Merve Bayramoğlu ve Hasan Cengiz Bursa
İl temsilciler Kurulu’ nu oluşturdular.

Ayrıca 22 Şubat 2020 cumartesi günü Bursa Teknik
Üniversitesi öğrencileri ile İstanbul Şube Yönetim
Kurulu Başkanı ve yöneticilerin de katıldığı bir
kahvaltıda buluşarak sohbet toplantısı yapıldı.
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanımızın
konuşması ile başlayan etkinlik samimi ve sıcak bir
ortamda karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gelişti.
Öğrencilerden çok olumlu geri bildirimler alındı.
Gelecek dönemde üye ilişkilerinin geliştirilmesi
doğrultusunda çalışmalar yaparak Bursa’ da daha
fazla etkinlik yapılması hedefleniyor.
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İzmir İl Temsilciliği
25 Aralık 2010 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörlüğü Çatı Restoranda organize edilen açılış
töreni ve kokteyl ile açılan TMMOB Metalurji ve
Malzeme Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği
çalışmalarına devam ediyor.
Demir-Çelik Sektörü’ nün kalbi olan, otomotiv,
beyaz eşya ve diğer sektörlerde çalışan çok sayıda
Metalurji ve Malzeme Mühendisi’ nin bulunduğu
İzmir ve çevresinde beş dönemdir devam eden oda

Bu arada Her yıl Temmuz başında yapılan meslek
odaları kartondan tekneler yarışına katılım; alınan
sonuçların ötesinde Odamız açısından geleneksel
hale geldi. Temsilciliğimiz de Metalurji Genç Ege ile
birlikte her yıl olduğu gibi yarışta yerini aldı.
Geçtiğimiz dönemde İzmir temsilciliğimizde;
• 20 Kasım 2018’ de Yaklaşık 65 kişinin katılımıyla
Ege Bölgesi Genel Üye Toplantısı organize edildi.
Oda ve Temsilcilik tanıtımı gerçekleştirildi.
• 22 Aralık 2018’ de 85 üyemizin katılımıyla Ege
Bölgesi Genel Üye Toplantısı’ nın 2.’ si organize
edildi. Toplantıda İzmir İl Temsilciliği ile ilgili
üyelerimizin beklentileri alındı. Bu kapsamda,
toplantı sonrasında faaliyetler planlandı.
• 19 Ocak 2019 da Temsilcilik faaliyetlerinin
koordinasyonunda
kullanılmak
amacıyla
Temsilciliğimiz Megapol Tower 10. Kat No:8
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çalışması kuruluş aşamasında belirlenen; mesleki
sorunlar ve demokratik mücadele açısında bir
ihtiyaç olduğu tespitinin ne denli doğru olduğunu
ortaya koydu. Bazı dönemler, Oda bünyesinde bir
ilk olarak öğrenci danışmanlığı uygulaması pilot
olarak başlatmak gibi Temsilcilik yapılanmasının
ötesinde yapılanmayı gerektiren ilgi, talep ve
çalışmalar karşısında İzmir İl Temsilciliğimiz
temposunu artırarak çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Cd. No:41,
adresine taşındı.

35530

Bayraklı/İzmir

• Temsilcilik sosyal medya hesapları açıldı ve aktif
olarak kullanılmaya başlandı.
• Temsilciler kurulu oluşturuldu. Temsilciler
kurulu çalışmalarına 10 farklı komisyon (Etkinlik
Organizasyon, Üniversite-Sektör-Oda İşbiriği,
Mezunlar Kürsüsü, Meslektaş Buluşması, KnowHow, İzmir-Manisa Meslektaş Durum Raporu,
Staj, Metalurji Genç ve Genç Mühendis Ege
Bölgesi, Dergi Reklam Çalışmaları, Tanıtım/Hatıra
Ürün Çalışmaları Komisyonları) oluşturup, her
komisyonun strateji planının hazırlanmasına
başladı.
• Temsilcilik tarafından hatıra ürün olarak Oda
logolu el yapımı seramik kupalar üretildi ve
üyelerimizin katılım sağladığı etkinliklerde
üyelerimizle buluşturuldu.
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• 23 Mart 2019 da Odamızın İzmir’ deki İl
Temsilciliğinin yeni ofisinin açılışı gerçekleştirildi.
50’ yi aşkın üyemizin katılım sağlamasıyla,
üyelerimiz arasında sosyal etkileşim ortamı
sağlandı.
• Nisan-Mayıs 2019 aylarında gelenekselleştirmeyi
planladığımız ‘Bahar Seminerleri’ kapsamında
Kaynak Semineri, Temel Triboloji ve Yağlama
Eğitimi, Temel Kalite Araçları Semineri, Isıl
İşlemler Semineri organize edildi. Üyelerimiz ve
Metalurji Genç tarafından yoğun ilgi gördü.
• Temsilcilik komisyonlarından birisi olan İzmirManisa bölgelesi Üye Durum Raporu kapsamında,
Metalurji ve Malzeme sektöründe çalışma yapan
firmalar ve iletişim bilgileri toparlandı. Çalışma
farklı komisyonlara da destek sağlayacak şekilde
devam etmektedir.

• İzmir İl Temsilciliği olarak Odamızı İzmir İKK’
da temsil etmeye devam ettik. İzmir şehrinin
sorunlarına mühendislik yaklaşımlarıyla çözümler
sunmak adına düzenli toplantılara katılım
sağladık. TMMOB İKK ile İBB arasında iş birliği
protokolünü imzaladık.
• 14 Aralık 2019 da 50’ den fazla üyemizin
katılımıyla 2019 yılı Ege Bölgesi Genel Üye
toplantısı organize edildi. Bu toplantıda geçen
bir senede yapılan çalışmalar, gelecek dönem
yapılması planlanan faaliyetler ve nihayetinde
ise üyelerimizin beklentilerinin alınması süreçleri
gerçekleştirildi.
• Ocak 2020’ de Sosyal Etkinlik komisyonu
faaliyetlerinden birisi olan ve mesleğimizle
bağlantılı bir konuyu ele alan Seramik
Şekillendirme Atölyesi gerçekleştirildi.

2010 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
‘‘25ÇatıAralık
Restoranda organize edilen açılış töreni ve kokteyl ile açılan
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İzmir İl
Temsilciliği çalışmalarına devam ediyor.
’’
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Av. Mehmet Horuş
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Hukuk Müşaviri
TÜRKİYE’ DE HUKUKUN NEOLİBERAL DÖNÜŞÜMÜNE TANIKLIK
12 Eylül darbesinin de diğer bütün darbelerde olduğu gibi ekonomi politik bir programı vardı. 24 Ocak
kararlarında somutlaşan bu programı uygulamak için toplumsal muhalefetin susturularak halkın örgütsüz
hale getirilmesi gerekiyordu. Öyle de yapıldı. Eğitim ve sağlık alanında emekçilerin elde edilmiş bütün sosyal
hakları budanmaya başlandı. Önce okullar ve hastaneler daha sonra da fabrikalar ve doğal varlıklarımız
sermayeye devredildi. Hukuk sistemi de bu süreçte yapısal olarak dönüştürülerek neoliberal uygulamalarla
hukuk da özelleştirildi.
Metalurji Dergisi için farklı tarihlerde yazılan hukuksal değerlendirmeler, kamu kurumu niteliğindeki bir
meslek örgütünün kamu yararını ve ülkenin doğal varlıklarını korumak için yürüttüğü hukuksal mücadeleler
kadar Türkiye’ nin çeyrek asrı aşan toplumsal mücadele tarihine de tanıklık ediyor. Söz konusu tarih içinde
onlarca dava üzerine değerlendirme yapılabilir. Ancak süreci karakterize etmesi ve hukukçu olmayan okurlar
için de kolay anlaşılabilmesi için Bergama davaları, Seydişehir davaları ve TMMOB Kanunu’ nda yapılmak
istenen değişiklik çabalarına bakmak yeterli olacaktır. Bitmiş bir öyküden değil, ağır sonuçlarını yaşamamak
zorunda kaldığımız bugünden konuşuyoruz.

BERGAMA DAVALARI
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, 1991 yılında başlayan Bergama davalarının en başından bu
yana davalarda taraf ve takipçisi olmaya devam ediyor. Bu davalarda müştereklerimizin korunmasını ve
şirketlere servet transferinin önlenmesini amaçlıyoruz. Resmi ifadeyle; “kamunun ve ülkenin çıkarlarının
korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi
değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve
teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak” kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odaların amaçları arasında
sayılmıştır.
8 Kasım 1994 tarihinde Bergama ve çevre köylerde yaşayan halk tarafından Çevre Bakanlığı tarafından kabul
edilmiş olan izin verme kararının iptal edilmesi için İzmir İdare Mahkemesinde açılan davanın Temmuz 1996
tarihinde ret edilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesinde Danıştay, yerel mahkemenin kararını bozdu.
Danıştay 6. Dairesi’ nin 13.05.1997 tarih ve 1996/5477 E. - 1997/2312 K. sayılı bozma kararı doğrultusunda,
İzmir 1.İdare Mahkemesi’ nin 15.10.19997 Tarih ve 1997/636-877 sayılı kararında; “…İşletmecinin iyi
niyeti, önlemlerin titizce denetlenmesi gibi kavramlara bağlı kalınarak, yapılacak faaliyet sonucunda
elde edilecek ekonomik değerin, doğada ve doğrudan veya dolaylı olarak insan yaşamı üzerindeki risk
faktörünün gerçekleşmesi halinde kamu yararının öncelikle insan yaşamı lehine değerlendirilmesi doğaldır.
(...) doğrudan veya çevrenin bozulması ile dolaylı olarak insan yaşamını etkileyeceği kesin olan siyanür liç
yöntemi ile altın madeni işletilmesine izin verilmesi yolundaki dava konusu işlemde kamu yararına uygunluk
bulunmamaktadır…” gerekçesiyle maden işletmesine izin veren Çevre Bakanlığı’ nın işleminin iptaline
karar verilmiştir. Bu kararda, yer seçimi, maden işletmesinde kullanılan yöntem, işletmecinin taahhütleri
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ve kamu makamlarınca yapılacak denetimler, ÇED
Raporundaki ilgili tüm başlıklarda değerlendirilerek
iptal kararı verilmiştir.
Bergama’ da bu Danıştay kararından sonra artık
siyanürlü altın madenciliği yapılamazdı. Ama
şirket, izin almak üzere 12 Ekim 1998, 28 Ocak
ve 3 Mart 1999 tarihlerinde muhtelif bakanlıklara
başvurdu. Şirket, altın madeni işletmesinde daha
iyi güvenlik sağlamak amacı ile ek önlemler almış
olduğunu özellikle belirtti ve diğerlerinin arasında
İngiliz şirketi GolderAssociated Ltd. tarafından
hazırlanmış olan söz konusu risk değerlendirme
raporuna da referansta bulundu. Başbakan, Mart
1999 tarihinde altın madeni işletmesinde siyanür
kullanımının muhtemel etkisi hakkında bir rapor
hazırlaması için Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu’
nu (TÜBİTAK) görevlendirdi. TUBİTAK tarafından
hazırlanan uzmanlık raporu, Ekim 1999 tarihinde
teslim edildi. Bu rapor, Danıştay kararında belirtilen
insan sağlığı ile çevreyi tehdit eden risklerin “sıfır
deşarj” prensibine dayalı olan ve çevre ile uyumlu
yüksek bir teknolojinin kullanımına bağlı olarak
tamamen kaldırıldığı veya kabul edilebilirlik
sınırların altına çekildiği ve ekosistem üzerindeki
etki riskinin, bilimsel kriterlere göre kabul edilebilir
seviyenin çok altında kaldığı sonucuna vardı.
Bu arada Hükümet, Dokuz Eylül Üniversitesi
(İzmir) Çevre Mühendisliği Bölümünden Yardımcı
Doç. Enver Küçükgül’ e TÜBİTAK raporunun
dışında Çevresel Değerlendirme raporu hazırlattı.
Başbakanlığa gönderilen ve siyanürlü altın
madenciliğinin sürdürülmesinde olası riskleri içeren
bu rapor nedense hiç dikkate alınmadı, sümen altı
yapıldı.
Başbakanlık Müsteşarlığı, 5 Nisan 2000 tarihinde
şirket tarafından alınan ek önlemler, TÜBİTAK
raporunun vardığı sonuçlar, Çevre Bakanlığı
tarafından sunulan olumlu görüş ve böyle bir
yatırımın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği’ nin görüşü gereğince bu işletmeye
izin vermenin uygun olduğu sonucuna vardı.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

TÜBİTAK Raporu üzerine Başbakanlık tarafından
madenin çalışması için gereken izinlerin verilmesi
için emir verildi. Başbakanlık Müsteşarlığı’ nın 5
Nisan 2000 gün ve B.02.O.MÜS.0.13.00.00-263
No. lu yazısı ile “...Bergama Çamköy Ovacık
Mevkii’ nde bulunan altın madeni işletmesi ile
ilgili olarak TÜBİTAK’ ın düzenlediği rapora göre
mahkeme kararında belirtilen risk faktörlerinin
ortadan kalktığı, İçişleri, Sağlık, Bayındırlık, Enerji
Tabi Kaynaklar, Orman ve Çevre Bakanlıkları’ ndan
konuyu yeniden değerlendirmek suretiyle işlem
tekemmül ettirmeleri’’ istendi. Şirket, Başbakan’
ın talebi üzerine hazırlanan TÜBİTAK raporundan
sonra gerekli izinleri aldı ve 2001 Nisan ayında altın
madeni işlemeye başladı. Maden faaliyetlerinin
başlamasından sonra riskleri veya çalışma şartlarını
değerlendirmeye olanak sağlayan birçok etüd
Golden Associates Ltd., İzmir Valiliği nezdinde
oluşturulan bir gözetim ve kontrol komitesi ile ilgili
Bakanlıklar tarafından gerçekleştirildi. Gözetim ve
Kontrol Komitesinde Danıştay’ ın kesinleşen red
kararlarına istinaden Üniversitelerin Kimya, Halk
Sağlığı, Çevre Birimlerinden temsilciler yer almadı.
Başbakanlığın bu emrinde, Prof. Dr. Ülkü Azrak’
ın belirttiği gibi, “yargı kararına karşı apaçık bir
direnme”, “arkadan dolanma” söz konusuydu.
Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz Prof Dr. Ülkü
Azrak’ ın bu tespiti, sonraki yirmi yılda neredeyse
bütün elde edilen yargı kararları sonrasında tekrar
edilmek durumunda kalındı. Bu nedenle bir grup
yurttaş tarafından, bu kanunsuz emir niteliğindeki
işlemin iptali için dava açıldı. Yapılan yargılama
sonunda İzmir 1. İdare Mahkemesi’ nin 1 Haziran
2001 gün ve 2000/896 E. 2001/485 K. sayılı
kararı ile, “…TÜBİTAK tarafından firmaca alınan
önlemlerle risklerin ihmal edilebilir boyutlara
indirildiği yolunda düzenlenen rapor da esas
alınarak, siyanür liçi yöntemle işletilecek olan altın
madenine izin verilmesi gerektiği yolundaki dava
konusu işlem, kesinleşmiş mahkeme kararının,
uygulamada değiştirilmesini ortaya çıkarmıştır ki,
bu durumun hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı
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açıktır...” gerekçesiyle iptal edildi.
Yine Başbakanlığın hukuka aykırı işleminden sonra,
Sağlık Bakanlığı tarafından Gayri Sıhhi Müesseseler
Yönetmeliği’ nin 11. maddesi uyarınca bir yıllık
deneme izni verildi. Deneme izni üzerine maden
16 Nisan 2001 tarihinde işlemeye başlamıştı.
Bu işlem hakkında İzmir Barosu tarafından dava
açıldı. Davayı gören İzmir 3. İdare Mahkemesi, 10
Ocak 2002 gün ve 2001/401 E. sayılı kararıyla;
“…doğrudan veya çevrenin bozulması ile dolaylı
olarak insan yaşamını etkileyeceği kesin olan
siyanür liçi yöntemle işletilmesine izin verilmesi
yolundaki işlem, kamu yararına aykırı bulunarak
kesinleşmiş yargı kararı ile iptal edilmiş iken,
işletici şirketin tesiste bazı ek yatırımlar yaparak,
ek önlemler aldığından bahisle “siyanürle altın
arama yöntemi” ni yeniden tartışmaya açıp, davalı
idareye başvurması üzerine, konunun yeniden
gündeme getirilerek ve TÜBİTAK tarafından
firmaca alınan önlemlerle risklerin ihmal edilebilir
boyutlara indirildiği yolunda düzenlenen rapor da
esas alınarak, siyanür liçi yöntemle işletilecek olan
altın madenine 1 yıl süreli deneme izni verilmesi
yolundaki dava konusu işlem kesinleşmiş yargı
kararının uygulamada değiştirilmesi sonucu ortaya
çıkarmıştır ki, bu durumun hukuk devleti ilkesiyle
bağdaşmadığı açıktır…” gerekçesiyle, yürütmeyi
durdurma kararı verdi. Bu karar üzerine Sağlık
Bakanlığı tarafından İzmir Valiliği’ ne gönderilen
28 Mart 2002 gün ve 4875 sayılı yazı ile “…
En geç 3 Nisan 2004 tarihine kadar, yürütmenin
durdurulması kararının uygulanması ve işletmenin
faaliyetinin durdurulması…” bildirildi. Bergama
Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığı tarafından,
maden işletmesi 2 Nisan 2002 akşam saat 17.00’
de mühürlendi.
1 Nisan 2002 tarihinde, önce Sağlık Bakanı Osman
Durmuş’ un bir televizyon kanalında yaptığı
açıklamayla ve 3 Nisan 2002 tarihinden sonra
gazetelerde çıkan haberlere göre, mahkeme
kararlarına karşın, Bakanlar Kurulu’ nun Ovacık
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Altın Madeni İşletmesinin çalışmasını sürdürmesi
konusunda “prensip kararı” aldığı duyuldu. “Hizmete
Özel” gizlilik derecesi vurulan bu kararın, daha sonra
AİHM’ de devam eden dosyadan gönderilmesiyle,
Bakanlar Kurulu’ nun 29 Mart 2002 gün ve P.2002/4
sayılı Prensip Kararı olduğu öğrenildi. Bu kararın,
İçişleri Bakanlığı’ ndan Bergama Kaymakamlığı’ na
fakslanması üzerine, 2 Nisan 2002 günü mühürlenen
işletmenin, mührü 3 Nisan 2002 öğleden sonra
saat 15.20’ de söküldü ve maden çalışmaya başladı.
Mühür sökme işleminden bir gün sonra 4 Nisan 2002
tarihinde, Bergama Kaymakamlığı tarafından, mühür
sökme işlemi iptal edildi. Bu mühür sökme işleminin
iptali yazısına karşın, yeniden mühürleme işlemi
yapılmadı. 3 Nisan 2002 saat 15.20’ den itibaren çok
büyük bir gayri sıhhi müessese olan, Bergama Ovacık Altın ve Gümüş Madeni işletmesinin faaliyeti,
mahkeme kararına karşın, Bakanlar Kurulu kararına
dayanılarak devam etti.
Bakanlar Kurulu kararı ile mahkeme kararları yok
sayıldı, şekli formalitelerden dahi vazgeçildi. Bu
şekilde maden üç buçuk yıl yasadışı çalıştırıldı.Uzun
süren yargılama sonunda Bakanlar Kurulu’ nun bu
işlemi hakkında, Danıştay 6. ve 8. Dairesinin ortak
heyeti tarafından 23.06.2004 gün ve 2002/2618
Esas sayılı kararı ile “…açıkça hukuka aykırı olan ve
uygulanması durumunda telafisi güç ve imkansız
zararların doğmasına neden olabileceğinden,
Bakanlar
Kurulu
Kararının
yürütmesinin
durdurulmasına…”karar verilmiştir. Danıştay 8.
Dairesi’ nin 2005/2927 Esas, 2006/1138 Karar
sayılı kararı ile de işlemin iptaline karar verilmiştir.
Bu karara yapılan itiraz Danıştay İdari Dava
Daireleri Genel Kurulunun 07.10.2004 tarihinde
reddedildi.Hukuka uygun davranmamakta ısrarlı
idareyle yapılan ısrarlı yazışmalar sonunda 18
Ağustos 2004 tarihinde maden faaliyeti bir kez
daha durdurulmuştur.
Danıştay 6. ve 8. Daireleri müşterek kurulunun
23.06.2004 günlü, E:2002/2618 sayılı Yürütmenin
Durdurulması isteminin kabulü yolundaki kararı
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı, 11.08.2004
günlü işlemle ÇED Yönetmeliği’ nden muaf
olduğu ileri sürülen Altın madeni projesi için ÇED
Yönetmeliği’ nin geçici 6. maddesi çerçevesinde
değerlendirme yapılması yoluna başvuruldu.
Sunulan Nihai Çevresel Durum Değerlendirme
Raporu (ÇDDR), uygun görülerek raporda
belirtilen tedbirlere uyulması kaydıyla yeniden
ÇED Olumlu görüşü verildi. Böylece madenin
mühürlenmesinden tam tamına 9 gün sonra 27
Ağustos 2004 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından yeniden izin verildi. 20 Mayıs 2005
tarihinde maden işletmesine GSM Açılma Ruhsatı
verildi ve bu tarihten sonra 2009 yılı Ocak ayına
kadar maden işletmesi kesintisiz çalıştı.
Danıştay 6.Dairesi, ÇED Yönetmeliği’ nin Geçici
6.maddesi hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı
verdikten sonra Koza Altın İşletmesi’ ne verilen
Nihai Çevresel Durum Raporu ile ilgili ÇED Olumlu
Görüşü hakkında açılan 2008/6795 Esas sayılı
davada da 03/11/2008 tarihinde Yürütmeyi
Durdurma kararı vermiştir. Bergama-Ovacık Altın
Madeni ile ilgili geçmiş hukuksal süreç özetlenerek
verilen kararda, bir kez daha mahkemeler maden
işletmesinin faaliyetini hukuka aykırı bulmuştur.
Ancak Çevre ve Orman Bakanlığı, bir yandan
madenin kapatılması için yazışmalar yaparken diğer
yandan maden işletmesi ile ilgili yeniden ÇED süreci
başlattı.18.02.2009 tarihli ÇED Olumlu işlemi ile
maden işletmesinin yeniden faaliyete başlamasına
olanak tanındı. Çevre ve Orman Bakanlığı, yargı
kararlarını yok sayarak, işletmeci firmanın karını
kamu yararından üstün gören, maden işletmesine
süresiz olarak her türlü hukuksal denetimden
muaf olarak faaliyette bulunma olanağı yaratan,
hiçbir hukuk devletinde kabul edilemeyecek bir
idari tasarrufta bulundu. 2004 yılında sunulan
Nihai Çevresel Durum Değerlendirme Raporu’ nun
iptal edilmesi üzerine, bu defa birkaç ek yapılıp
adı “ÇED Raporu” olarak değiştirilen aynı rapora
ÇED Olumlu görüşü verildi. ÇED Raporu tamamen
eski, güncelliğini yitirmiş, yargı kararlarıyla
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açıkça aykırılığı kanıtlanmış konuların ortadan
kaldırıldığına dair yeni rapora eklenen birkaç yeni
sözden ve uzatılan taahhüt süresinden başka hiçbir
inandırıcı ve ikna edici veri içermiyordu.
1997 Danıştay Kararı, Bergama Ovacık’ ta yer
seçimi itibariyle siyanür liçi yöntemiyle maden
işletmeciliğini kamu yararına aykırı bulmuştur. Bu
karardan sonra yapılan işlemlerin tamamı mahkeme
kararının arkasından dolanma işlemlerdir. Çünkü
aynı yerde aynı yöntemle, siyanür liçi yöntemiyle
maden/kimya tesisi işletilmektedir. Değişen hiçbir
şey yoktur. Ovacık Altın Madeni’ nin faaliyeti ile
ilgili işletmeci firmanın biçimsel anlamda dahi bir
kazanılmış hak iddiasında bulunabilmesi için, 2009
yılına kadar açılan başta ÇED İptali, Deneme İzni,
İşletme Ruhsatı İptali ve AİHM davaları olmak üzere,
işletmeci firmanın faaliyetinin yasal dayanağını
oluşturan işlemler aleyhine açılan bütün davaların
işletmeci firma lehine sonuçlanması gerekirdi. Oysa
tam tersi sonuçların ortaya çıktığı; işletmeci firma,
davalı bakanlık ve Türkiye kamuoyu tarafından
gayet iyi bilinmektedir. Ovacık Altın Madeni için
hazırlanan ilk Çevresel Etki Değerlendirme Raporu
(ÇED-1991) ve bu raporla ilgili tesis edilen ÇED
Olumlu işleminin iptal edilmesinden sonra alınan
bütün izinler dayanaksız kalmıştır.
Koza Altın İşletmeleri A.Ş lehine tesis edilen
18/02/2009 tarihli ÇED Olumlu işleminin iptali
istemiyle bir kez daha Bergama Köylüleri ve
TMMOB’ ne bağlı odalar dava açtılar. ÇED Olumlu
işleminin dayanağı olan ÇED Raporunun ekinde,
ÇED sürecindeki değerlendirmeye ilişkin olumlu
notlarla birlikte ÇED’ in yasal dayanağı olan ilgili
mevzuat tablo halinde sunulmuştu. Bununla
birlikte ÇED Raporu içeriğinde atıf yapılan ve
değerlendirmeye esas alınan mevzuat, tamamen
2004 yılı ve daha öncesine aitti. Danıştay’ ın
çevresel etki değerlendirmeden muafiyet sonucunu
doğurduğu gerekçesiyle iptal ettiği bir işlemden
sonra, işletmeci firmaya süre açısından ucu açık
olan yeni bir yasal muafiyet tanınmıştır. Yani iptal
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edilmesine rağmen 2004’ teki ÇED Olumlu işleminin geçerlilik süresi, belirsiz bir vadeye kadar uzatılmıştır.
Yeniden çalışmaya başlayan maden işletmesinin faaliyetinin meşruiyeti bir yana, ÇED sürecinin başından
sonuna kadar hakim olan sakatlık, doğal olarak ÇED sürecinin tüm aşamalarında da yaşandı. ÇED raporunun
29 günde kabul edilmesinden, ÇED sürecinde kurumlardan alınan görüş ve izinlere, halkın katılımı toplantısına
ve ÇED Olumlu işlemi alındıktan sonra alınan işletme ruhsatı ve diğer izinlere kadar, bütün idari işlemlerde
işletmeci firmanın bugüne kadarki illegal faaliyeti, hep bir kazanılmış hak olarak değerlendirilmiştir.
Yargı kararları yok sayılarak, aradan geçen sürede maden işletmesinin işletme ömrünü tamamladığı
hususunun göz ardı edilmesi, hukuk devleti ilkesini tanımama yönünde kasıtlı bir iradeyle hareket edildiğini
de göstermektedir. ÇED Yönetmeliği’ nin 14/3 maddesine göre; “ ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’
kararı verilen proje için yedi yıl içinde yatırıma başlanmaması durumunda ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumlu’ kararı geçersiz sayılır”.Bu sürenin daha önce 5 yıl olduğu da dikkate alındığında ilk ÇED raporunda
öngörülen üretim ölçeğine göre planlanmış bir işletmenin en son 5 yıl önceki durum raporuna göre kesintisiz
faaliyette bulunduktan sonra aynı veriler, işletme planı ve çevresel etki değerlendirme kriterlerine göre
yeniden faaliyetine izin verilmesinin mantıklı bir açıklaması olamaz. 2009 ÇED davası açıldığında ovacık
altın madeni, ömrünü tamamlamıştır. Yarattığı tahribatı rehabilite etmesi gereken bir işletmeye ne amaçla
yürütüleceği ve kadar süreceği belli olmayan bir faaliyeti için bir kez ÇED olumlu görüşü verilmiştir.

‘‘

Danıştay verdiği pek çok kararında yaşam hakkı ve çevre hakkı söz konusu
olduğunda “kazanılmış hak ilkesi”nden vazgeçilebileceğini belirtmiştir.
Örnek olması açısından Danıştay 10.Dairesi, 06.04.1982 gün 1982 Esas
ve 1982 Karar sayılı kararında: “Dava konusu işlemle, ikinci sınıf gayrisıhhi
müessese ruhsatı sahibi olan davacı şirkete ilgili yönetmelik değişikliği
gereği olarak birinci sınıf ruhsat alması bildirildiği ve bunun için de iki yıl
süre tanındığından, ayrıca yönetmelik değişikliği ile eskiden beri faaliyet
gösteren ve yeni kurulacak olan tüm sabun imalathaneleri çevre sağlığı
bakımından sakıncalı olmaları nedeniyle birinci sınıf ruhsat almakla yükümlü
tutulduklarından, davacı şirketin ihlal edilmiş bir kazanılmış hakkı söz
konusu olmadığı..”gerekçesi ile davanın reddine karar vermiştir. Bu kararın
verildiği tarihten 2009 ÇED olumlu kararının verildiği tarihe kadar geçen 27
yıllık zamanda ülkemizde ve dünyada çevre bilincinin ve çevreyi korumaya
dönük yasal düzenlemeler her geçen gün artmıştır. Ovacık Altın Madeni
ile ilgili yürütülen hukuk mücadelesi Türkiye’ de Çevre Hukuku alanındaki
gelişmelerin en önemli kilometre taşı olmuştur. Bu nedenle Bergama ve
siyanürlü altın madenciliği konusundaki içtihatlarla ile sınırlı kalmaksızın;
Türkiye’ de çevreyi ve yaşamı korumak adına şimdiye kadar getirilen bütün
yasal düzenlemeler de yok sayılmıştır.

’’
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2009 ÇED davasında, artık teknik olarak tartışılacak
bir konu kalmamıştı. Davaya bakan İzmir 3. İdare
Mahkemesi, her defasında hukuku yok sayarak
faaliyetinde devam eden maden için hukuk
devleti ilkesi çerçevesinde kararını verecekti. Oysa
Mahkeme, “Davacı iddialarına ise hukuken itibar
edilmemiştir” diyerek 2011 yılında davayı reddetti.
Bir önceki davada yapılan bilirkişi incelemesinin
hiçbir geçerliliği kalmamasına rağmen kararına
dayanak olarak aldı. Bu ret kararının temyiz
edilmesi üzerine Danıştay 14. Dairesi 2014 yılında
bilirkişi incelemesi yapılmadığı gerekçesiyle bozma
kararı verdi. 2009’ da açılan davada 2016 yılında
keşif yapıldı. Keşif yapılan davada incelenecek bir
şey kalmamıştı. Dava konusu ÇED raporuna göre
yapılacak maden faaliyeti çoktan tamamlanmıştı.
Gelen bilirkişi raporu madenin yaratacağı risklere
geniş yeren veren değerlendirmeler içeriyordu. Bu
teknik değerlendirmeler doğrultusunda 2009 ÇED
olumlu kararı 2017 yılında iptal edildi. BergamaOvacık Altın Madeni’ nin çeyrek asrı aşan tüm
faaliyetlerinin yasal dayanağının olmadığı bir kez
daha yargı kararıyla tescil edildi.
Danıştay’ ın kendi bozma kararı doğrultusunda
gerçekleştirilen bilirkişi incelemesine göre İzmir
3. İdare Mahkemesi tarafından verilen bu kararı
onaması bekleniyordu. Bu nedenle 15 Temmuz
sonrası el konulan işletme adına yeni bir ÇED
olumlu kararı alındı. Bu karara karşı da İzmir 6.
İdare Mahkemesi’ nde dava açıldı ve 3. İdare
Mahkemesi’ nde verilen bilirkişi raporu nedeniyle 3
Temmuz 2018 tarihinde yeni ÇED olumlu kararının
yürütmesini durdurdu. Ama bu kez asıl sürprizi
Danıştay yaptı. Kendisinin daha önce verdiği
bozma kararına göre İzmir 3. İdare Mahkemesi’
nin verdiği iptal kararını kaldırarak davanın reddine
karar verdi. Böylece İzmir 6. İdare Mahkemesi’
nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını da boşa
düşürdü.
Bütün bu ilgisi için de karmaşık hukuksal serüven
özeti şu: Danıştay 1997 yılındaki olumlu bilirkişi
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raporuna rağmen siyanür liçi yöntemiyle altın
madenciliğinin çevre ve insan sağlığı için yaratacağı
riski hesaba katarak karar vermişti. Aradan geçen
bunca yılda zararları görülmesine ve bilirkişi
raporuyla tespit edilmesine rağmen aynı Danıştay,
sürdürülebilir kalkınma ilkesine göre madenin
çalışmasını uygun gördü.
Türkiye’ de çevresel etki değerlendirme (ÇED),
Bergama’ da başladı. Çevre Hukuku alanındaki bütün
gelişmeler Bergama davalarına göre şekillendi.
Uzun yıllar, bilimsel, hukuksal ve toplumsal açıdan
Bergama mücadelesi, Türkiye Çevre Hareketi’ nin
koçbaşı oldu. Türkiye’ nin uluslararası literatüre
Çevre Hukuku alanındaki en belirgin katkısı 1997
yılı Danıştay kararıdır. Danıştay, son kararıyla başta
ÇED davaları olmak üzere çevre davalarındaki kendi
içtihadını da yok etti. Bu kayıp sadece Bergama’ nın
değil, bütün çevre mücadelelerinin hukuk alanındaki
büyük bir kaybıdır. Şimdiye kadar idarelerin yargı
kararlarının arkasından dolanma girişimleri her
defasında mahkeme kararlarıyla püskürtülebildi. İlk
defa hem de geriye dönük olarak hukuka aykırı bir
madencilik faaliyeti yargı kararıyla meşrulaştırıldı.
Sosyal hukuk devleti Bergama köylülerini çoktan terk
etmişti. Şimdi mahkemeler de sırtını döndü.

SEYDİŞEHİR DAVALARI
Seydişehir Eti Alüminyum işletme ve varlıklarının
özelleştirilmesi uygulamaları, yargı kararlarıyla
kamu yararına aykırılığı en net ortaya konulduğu
özelleştirmelerden biri oldu. Baştan sona kamunun
zararına olacak şekilde yürütülen özelleştirme
sürecinde üç temel işlemle ilgili Metalurji
Mühendisleri Odası olarak davalar açıldı. Tarihe
not düşmek adına bu davalarda verilen kararları da
hatırlatmakta fayda var.
Eti Alüminyum İle İlgili Uygulanmayan Yargı
Kararları:
1-Danıştay 13.Dairesi 2006/1400Esas sayılı dava:ETİ
Alüminyum A.Ş.’ nin %100 kamu hissesinin
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blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin
yapılan ihaleyi sonuçlandıran 17.06.2005 tarihli
İhale Komisyonu kararının iptali ve yürütmenin
durdurulması istemli açılan davada verilen kararlar:
•Danıştay 13.Dairesi tarafından 20/07/2006
tarihinde Yürütmeyi Durdurma Kararı,
•Danıştay İDDK 2006/1130 sayılı kararı ile YD itiraz
ret kararı,
•Danıştay 13.Dairesi2006/1400E ve 2007/7897K
ve 27/11/2007 tarihli iptal kararı,
•Danıştay İDDK 2008/1087E ve 2010/1252K ve
03/06/2010 tarihli onama kararı,
•İDDK 2010/2912E ve 2010/2318K ve 09/12/2010
tarihli karar düzeltme ret kararı.
2-Danıştay 13.Dairesi 2005/7977Esas sayılı
dava:17.06.2005 tarihinde yapılan ihalede
nihai tekliflerin ve değer teklif sonuçlarının
değerlendirilmesi
sonucu
ihale
şartnamesi
çerçevesinde satılmasına ilişkin 25.07.2005 tarih
ve 2005/84 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu
kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli
davada verilen kararlar:
•Danıştay 13.Dairesi tarafından 29/05/2006
tarihinde Yürütmeyi Durdurma Kararı,
•Danıştay İDDK 2006/1045 sayılı kararı ile YD itiraz
ret kararı,
•Danıştay 13.Dairesi2005/7977E ve 2007/7898K
ve 27/11/2007 tarihli iptal kararı,
•Danıştay İDDK 2008/634E ve 2010/1254K ve
03/06/2010 tarihli onama kararı,
•İDDK 2010/2911E ve 2010/2316K ve 09/12/2010
tarihli karar düzeltme ret kararı.
3-Danıştay 13.Dairesi 2006/797Esas sayılı dava:ETİ
Alüminyum A.Ş.’ de bulunan %100 oranındaki
kamu payının blok hisse satışı yöntemiyle
özelleştirilmesine dair alınan Özelleştirme Yüksek
Kurulu Kararı sonucunda 17.06.2005 tarihinde
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yapılan ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması
istemli davada verilen kararlar:
•Danıştay 13.Dairesi tarafından 21/06/2006
tarihinde Yürütmeyi Durdurma Kararı,
•Danıştay İDDK 2006/1046 sayılı kararı ile YD itiraz
ret kararı,
•Danıştay 13.Dairesi2006/797E ve 2007/7896K ve
27/11/2007 tarihli iptal kararı,
•Danıştay İDDK 2008/1264E ve 2010/1253K ve
03/06/2010 tarihli onama kararı,
•İDDK 2010/2910E ve 2010/2317K ve 09/12/2010
tarihli karar düzeltme ret kararı.
Özet bilgileri verilen ihale komisyonu kararı, ihale ve
ÖYK kararı aleyhine açılan bu üç dava neticesinde
ETİ Alüminyum Tesisleri’ nin özelleştirilmesinin
hukuki dayanaklarının tamamı ortadan kalkmıştır.
Ancak 29/05/2006, 21/06/2006 ve 20/07/2006
tarihlerinde verilen ilk Yürütmeyi Durdurma
kararları; Danıştay 13.Dairesi’ nde açılan üç ayrı
davada esastan verilen iptal kararları, daha sonra
temyiz incelemesi sırasında verilen onama kararı
ve en son verilen karar düzeltme ret kararlarının
hiçbirisi uygulanmamıştır.
İdare hukukuna özgü bir dava olan iptal davalarında,
dava konusu işlemlerin hukuka uygunluk denetimi
yapılmakta ve bu denetim sonucunda iptal kararı
verilmesi halinde dava konusu işlem hiç yapılmamış
gibi sonuç doğurmaktadır. Davacı tarafın yargı
yoluna başvurmak suretiyle korunmasını talep ettiği
hakkı elde etmesi ise yargı kararları gereklerinin
yerine getirilmesine bağlı bulunmaktadır. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ nin Bergama ile ilgili
verdiği Taşkın-Türkiye kararında; idarenin İdare
Mahkemelerinin kararlarına uymayı reddetmesinin
“etkin yargısal korunma hakkını” yok edeceği,
bunun da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ nin adil
yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinin ihlali
anlamına geldiği vurgulanmıştır.
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Seydişehir
Eti
Alüminyum
Tesisleri’
nin
özelleştirilmesi ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma
ve iptal kararlarını uygulamayan Başbakan,
Bakanlar ve Özelleştirme İdaresi başkan ve başkan
vekili hakkında TMMOB Metalurji Mühendisleri
Odası tarafından tazminat davası açılmıştır.
Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından
bakılan davada; “Özelleştirme Yüksek Kurulunun
başkan ve üyeleri olan davalılar ve diğer davalıların
mahkemenin yürütmeyi durdurma ve iptal
kararlarını uygulamadıkları gibi, uygulanması
yönünde sonuç alıcı uğraş içine girmedikleri,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/1.maddesine
göre, herkesin medeni hak ve yükümlülüklerinin
karara bağlanmasını bir yargı yerinden isteme
hakkına sahip olduğu, bu hakkın yargı kararlarının
uygulanmasını da kapsadığı, yargı kararını
uygulamayan davalıların Anayasa, İYUK ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan
yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin hükümleri
ihlal ettikleri, böylece davacı tüzel kişiliğin sosyal
kişilik değerlerine zarar verildiği, davacının İYUK.
nun 28. ve Borçlar Kanununun 49. maddesinden
kaynaklanan manevi tazminat talep etme hakkının
doğduğu anlaşılmıştır” denilerek 27/03/2012 tarihli
kararla davalıların 10.000TL manevi tazminat
ödemesine karar verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ nın 138.
maddesine göre; “Yasama ve yürütme organları
ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır;
bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir
suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini
geciktiremez.” İdari Yargılama Usulü Kanunu’ nun
28.maddesinin 1.fıkrasına göre; “Danıştay, bölge
idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin
esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin
kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin
işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya
mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye
tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.”
İYUK 28.maddenin 4.fıkrasına göre; “Mahkeme
kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare
aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine
getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat
davası açılabilir.” Bu yasal çerçeve içerisinde, verilen
iptal kararlarının uygulanması gerekirken Bakanlar
Kurulu, tazminat kararına rağmen iptal kararlarını
boşa düşürmeye dönük karar aldı.
12 Haziran 2012 tarih ve 28321 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanan “Özelleştirme uygulamaları
sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak
devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan bazı
özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı
kararlarının uygulanmasına yönelik olarak tesis
edilecek iş ve işlemlere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması;
Maliye
Bakanlığı
(Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı)’ nın 21/5/2012 tarihli ve 3526
sayılı yazısı üzerine, 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanunun ek 5 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’ nca 11/6/2012
tarihinde kararlaştırılmıştır.” 2012/3240 Karar
Sayılı ve 11/06/2012 tarihli kararnamenin ekinde
yer alan kararla;
“MADDE 1 –(1) Özelleştirme uygulamaları
sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir
ve teslim işlemleri tamamlanmış olan özelleştirme
işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının
uygulanmasında ortaya çıkan fiili imkansızlık
nedeniyle;
a) Eti Alüminyum A.Ş.’ nin%100 oranındaki
hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesi,
b) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ ye ait Kuşadası
Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle
özelleştirilmesi,
c) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ ye ait Çeşme
Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle
özelleştirilmesi,
ç) SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.’
ye ait Balıkesir İşletmesinin varlık satışı yöntemiyle
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özelleştirilmesi,
d) Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’ nin %14,76
oranındaki hissesinin İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Toptan Satışlar Pazarında satılması,
işlemlerini iptal eden yargı kararlarıyla ilgili olarak
geriye ve ileriye yönelik herhangi bir işlem tesis
edilmemesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca
bu yönde yapılmış olan iş ve işlemlerin devam
ettirilerek sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır.
MADDE 2 –(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 3 –(1) Bu Karar hükümlerini Özelleştirme
İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”
şeklinde Anayasa ve Yasalara açıkça aykırı bir
karar alınmıştır. Bu karar, sadece Eti Alüminyum
A.Ş. hakkında değil, kararda da belirtilen beş
özelleştirme iptali kararının uygulanmaması içim
alınmıştır. TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası,
bu kez Seydişehir ile birlikte diğer uygulanmayan
yargı kararlarına konu olan özelleştirmelerle ilgili
yargısal sürece dahil olmuştur. Bu konuda açılan
davada Danıştay 13.Dairesi’ nin 2012/2512Esas
ve 25/10/2013 tarihli yürütmeyi durdurma kararı
vermiştir. Davalı Başbakanlık bir kez daha yargı
kararını uygulamamıştır.
Yargı
kararlarının
uygulanması
talebiyle
Başbakanlık’ a 22/04/2014 tarihli başvuru
yapılmıştır.Aynı şekilde Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı’ na da 22/04/2014 tarihli başvuru
yapılmıştır. Bu başvurularımızda yasal zorunluluklar
ve yargı kararlarını uygulamamanın suç olduğu
belirtilmesine rağmen başvurulara yanıt verilmemiş
ve yargı kararlarına direnilmeye devam edilmiştir.
Bunun üzerine yargı kararını uygulamayan davalı
idareye karşı tazminat davası açılmıştır. Davalı
idareye kurumsal olarak dava açılmasının nedeni
yasal değişiklikle artık yargı kararlarını uygulamayan
kamu görevlileri aleyhine dava açılması imkanının
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ortadan kaldırılmış olmasıdır. Böylece yargı
kararlarını Anayasa’ ya göre uygulamak zorunda
olan bakanlar veya diğer kamu görevlilerinin
tazminat sorumluluğu ortadan kaldırılarak ilgili
kurumların kamu bütçesinden karşılayacakları
tazminat sorumluluğu getirildi.
Danıştay 13. Dairesi, “bahse konu 5 ayrı kuruluşun
özelleştirilmelerine ilişkin olarak açılan davaların
belirtilen süreler içerisinde sonuçlanmış olduğu,
idarenin iptal kararlarının uygulanmasına yönelik
olarak işlem tesis etmesi gerekirken davalı
idarelerce işlem tesis edilmediği gibi, işlem tesis
edilmeyeceğine ilişkin olarak da kararlar alındığı
görüldüğünden, yargı kararlarının uygulanmaması
nedeniyle
hizmet
kusurunun
bulunduğu
açıktır.” değerlendirmesini yapmasına rağmen
2014/3359Esas-2018/1887Karar ve 28/05/2018
tarihli oy çokluğuyla davanın reddi kararı vermiştir.
Oysa aynı kararda, davalı idarenin anılan iptal
kararlarını uygulamamasından kaynaklanan hizmet
kusurunun manevi tazminat ödemeyi gerektirecek
ağırlıkta olduğu tespitine de yer verilmiştir.Danıştay
13.Dairesi’ nin ret gerekçesi;”yargı kararlarının
idare tarafından uygulanmaması nedeniyle
açılan manevi tazminat davalarında, tazminata
hükmedilebilmesi, yargı yerlerince verilen kararın
idare tarafından uygulanmamasıyla birlikte bir
manevi zararın da mevcut olması hâlinde mümkün
olabilecektir. Manevi zararın mevcudiyeti ise,
davacı Oda’ nın kişilik haklarına saldırı ile itibarının
zedelenmesi, faaliyetlerinin olumsuz şekilde
etkilenmesi hâllerinde söz konusu olur. Uyuşmazlık
konusu süreçte, yargı kararlarına konu işlemler
davacı Oda’ ya ilişkin tasarruflar olmadığından ve
davacı Oda’ nın kişilik haklarına yönelik doğrudan
bir saldırı hâlinden bahsedilemeyeceğinden, yargı
kararlarının davalı idarelerce uygulanmadığından
bahisle davacı Oda’ nın itibarının zedelendiği
ve faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğinden söz
edilemeyeceğinden, manevi zararın varlığı söz
konusu değildir.” şeklindedir. Oy çokluğuyla
verilen bu karar yargı alanında da hükümetin
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

31. DÖNEM 417

baskının hissedilmeye başlandığı bir dönemin
karakterini taşımaktadır. Karara karşı yaptığımız
temyiz başvurusu da altıya karşı beş oyla reddedildi.
Karara muhalif yargıçların karşı oy gereçleri hukuk
sisteminde nelerden vazgeçildiğinin de birer beyanı
olarak okunabilir:

sağlanabilir. Mahkeme kararlarının bağlayıcılığını
ve gecikmeksizin uygulanmasını sağlayacak
etkili tedbirlerin alınması hukuk devletinin asgari
gereklerindendir.” şeklinde açıklamıştır. (AYM’
nin02/10/2014 tarih ve E:2014/149, K:2014/151
sayılı kararı)

“Anayasa Mahkemesi “hukuk devleti”ni, “eylem ve
işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına saygılı,
bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her
alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek
sürdüren, Anayasa’ ya aykırı durum ve tutumlardan
kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı
sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir.

Uyuşmazlıkta; idarenin bahse konu özelleştirme
işlemleriyle ilgili verilen iptal kararlarının
uygulanmasına yönelik olarak işlem tesis etmesi
gerekirken davalı idarelerce işlem tesis edilmediği
gibi, işlem tesis edilmeyeceğine ilişkin olarak da
Bakanlar Kurulu kararları alındığı görülmektedir.

Bir uyuşmazlığı mahkeme önüne götürme,
mahkemece verilen kararın uygulanmasını isteme,
yargılamanın sonuç doğurmasını sağlayan hak
arama hürriyetinin olmazsa olmaz koşuludur. Hak
arama özgürlüğünün bir gereği olan mahkemeye
erişim hakkı, yargılama sonunda verilen kararın
etkili bir şekilde aynen ve gecikmeksizin
uygulanmasını da gerektirmektedir. Mahkeme
kararlarını uygulanamaz hâle getiren düzenlemeler,
mahkemeye erişim hakkını da anlamsız kılacaktır.
Kişilerin, Devlete güven duymaları, maddi ve
manevi varlıklarını geliştirebilmeleri, temel hak ve
özgürlüklerden yararlanabilmeleri ancak hukuk
güvenliği ve üstünlüğünün sağlandığı bir hukuk
düzeninde gerçekleşebilir. Hukuk güvenliğinin ve
hukukun üstünlüğünün sağlanması için Devletin
işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık
tutulması yeterli olmayıp yargı mercileri tarafından
verilen kararların gecikmeksizin uygulanması da
gerekir. Bir işlemin hukuka aykırı olduğu yapılan
yargısal denetim neticesinde tespit edilmesine
rağmen işlemin iptali yönündeki yargısal kararın
uygulanmaması, Devletin işlem ve eylemlerine
karşı yargı yolunun açık tutulmasını anlamsız hâle
getirir. Zira hukuk güvenliği ve hukukun üstünlüğü
sadece hukuka aykırılıkların tespit edilmesiyle değil,
bunların tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıyla
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Bu durumda, idarenin eylem ve işlemlerinin,
Anayasa’ da düzenlenen hukuk devleti ilkesi ile
Anayasa’ nın 138. maddesi ve 2577 sayılı Kanun’
un 28. maddesindeki kurallara uymadığı, idarenin
yargı kararını uygulamamak suretiyle ağır hizmet
kusuru işlediği açıktır.”
Danıştay’ ın davanın reddi kararını oy çokluğuyla
onamasından
sonra
Anayasa
Mahkemesi’
ne yapılan başvurumuz da kamu kurumu
niteliğinde olmamız nedeniyle bireysel başvuru
yapamayacağımız gerekçesiyle reddedilmiştir.

TORBADAN ÇIKANLAR
Metalurji Mühendisleri Odası, bir yandan
özelleştirmeler, diğer yandan çevre davalarıyla
hukuksal mücadele alanında yer alırken
TMMOB’ ne yönelik yasa değişikliklerine karşı
da mücadele etmek durumunda kaldı. Torba
Kanunlar ile TMMOB’ nin örgütsel yapısına ve
faaliyet alanlarına yönelik mevzuat değişiklikleri
sürekli gündemde oldu. Bunun arkasında siyasi
bir takım hesapların olduğu aşikar. Ancak şu ana
kadar yapılan değişiklikler ve gündeme gelen yasa
taslakları TMMOB’ nin geleceğini radikal bir şekilde
etkileyecek nitelikte olmadı. Ancak 2020 yılında
gündeme gelen en son torba kanun ile bu yönde
ilk adım atılabilir ve TMMOB’ nin örgütsel yapısı
bakanlık vesayeti getirilerek zayıflatılabilir. Bununla
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birlikte yapılan değişikliklerin yönüne bakıldığında;
bu değişikliklerin TMMOB’ ne yönelik daha köklü ve
kapsamlı bir “yasal” müdahalenin habercisi olduğu
görülüyor. Geleceğe dair yorum ve öngörüler
ile realite birbirine karışabiliyor. Bu nedenle
son yıllardaki yasal sürecin bir sadeleştirmesini
yapmakta fayda var. Ancak bu sayede sürecin
temel karakterine ve durum tespitine ilişkin ipuçları
elde edebiliriz.
Kanun Hükmünde Kararname Rejimi:
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname(KHK), TMMOB’ nin faaliyet alanına
ilişkin en temel hukuksal müdahaledir. Sürecin
mantığını anlamak ve analiz edebilmek için konuyu
644 sayılı KHK’ dan itibaren ele almak lazım.
644 sayılı KHK:
AKP, 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde 6223
sayılı Yetki Kanunu ile Türkiye’ nin idari yapısını,
bakanlıklar başta olmak üzere değiştirecek KHK
çıkartma yetkisini TBMM’ den aldı. Bu yasanın
adı: “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve
Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev
ve Yetkilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu”.
Bu yetki kanununa dayanılarak 4 Temmuz 2011
tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 644 sayılı KHK
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuş ve bu
bakanlık bünyesinde oluşturulan Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü ile TMMOB üzerinde bir vesayet
makamı oluşturulmuştur. Bu KHK ile değişiklik
yapılan kanunlar ile sonraki yıllardaki TMMOB
Kanunu’ nun yer aldığı değişiklik paketindeki
yasalar hemen hemen aynıdır. 644 sayılı KHK’ nin
12. maddesine göre;
“Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü:
a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık,
mühendislik,
müteahhitlik
ve
müşavirlik
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hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri
uygulamaları denetlemek ve izlemek.

yapmak,

b) Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait
her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve
standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
c) Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa
düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve
proje müellifliği, harita plan, proje ve yapım kontrol
müşavirliği, her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak
üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında
çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki
ve sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına
ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile
kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara tescil
ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve
kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
ç) Planlı ve plansız alanlardaki projelendirme
ve yapılaşmaya, yapı ruhsatı ve yapı kullanma
izinlerinin ulusal adres veri tabanına dayalı olarak
düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve standartları
belirlemek.
d) Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma
iş ve işlemlerinde görev alacak bilirkişilerin
niteliklerine ve mesleki yeterliklerine ilişkin usul ve
esasları belirlemek.
e) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile
Bakanlığa verilen görevleri yapmak.
f) Yöresel mimarinin ve yapılarda yerel
malzemenin kullanımının teşvik edilmesi, binalarda
enerji verimliliğinin sağlanması ve ileri yapım
teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması
için gerekli tedbirleri almak.
g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere
ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapıların
denetlenmesinde görev alan mimar ve mühendisler
ile yardımcı kontrol elemanlarını denetlemek, ilgili
idareler ile denetim ve müşavirlik kuruluşlarınca
denetlenmesini sağlamak.
ğ) Yapım işlerinde görev alan şantiye şefleri, fen
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elemanları ve yetki belgeli ustaların faaliyetlerinin,
durumlarına göre, ilgili idarelerce veya meslek
kuruluşlarınca denetlenmesini sağlamak.
h) Kamuya ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin
projelerinin ve yapım işlerinin denetlenmesinde
görev alacak mimar ve mühendisler ile yardımcı
kontrol elemanlarının, yapı denetim kuruluşlarının
ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine, görev,
yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek,
mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini
değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve
kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
ı) Bakanlığın görev alanına giren konularla
ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek
kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları
denetlemek.
i) Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çevresel etki
değerlendirilmesi iş ve işlemlerinde görev alanların
niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına
ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile
kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge
verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
j)
Çevresel
etki
değerlendirmesi
raporu
hazırlanmasında, çevre laboratuvarları, çevre
danışmanlık firmaları ile belediyelerin çevre koruma
tesislerinin projelerinde ve işletilmesinde görev
alacak elemanları eğitmek, proje ve tesis ölçütlerini
geliştirmek ve mesleki yetkinliği artırmak.
k) Konut politikalarının belirlenmesine yönelik
çalışmalarda bulunmak, belirlenmiş politika, plan
ve stratejilere göre uygulamayı temin ve sonuçlarını
takip etmek.
l) Yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin
kurulması, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek, kuruluş kayıtlarının ve
sicillerinin tutulmasını sağlamak ve uygulamaları
denetlemek.
m) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri
yapmak.”
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Yukarıdaki bu uzun alıntı; siyasal iktidarın TMMOB
üzerindeki programatik yaklaşımı olarak da
okunabilir. Özellikle “mimarlık ve mühendislik
meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve
bunları denetlemek” hükmü, sadece TMMOB ile ilgili
yasal çerçeve belirleme değil, TMMOB’ nin her türlü
yönetmelik ve genelgesine kadar mevzuatının bu
genel müdürlük tarafından oluşturulmasını amaçlıyor.
Vesayet ilişkisinin bu fıkradaki hükümden daha veciz
bir özeti olamazdı.
648 sayılı KHK ve diğer KHK’ lar:
644 sayılı kuruluş KHK’ sından sonra 648 sayılı
17 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’ de “Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname” yayımlandı. Bu ikinci dalga KHK
müdahalesiyle önceki 644 sayılı KHK için bir yol
temizliği yapıldı: Yapı Denetimi Hakkında Kanun,
İmar Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu ile birlikte ilk 644 sayılı
KHK’ da “eksik kalan” düzenlemeler daha ileriye
taşındı.
Bu süreç 644 ve 648 sayılı KHK’ larla sınırlı kalmadı.
Sadece 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’ de
yayımlanan KHK’ larla TMMOB’ nin faaliyet alanına
giren konularda düzenlemeler yapıldı:
657 sayılı KHK: Orman ve Su İşleri Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ve diğer KHK’
larda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK.
661 sayılı KHK: AB Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında KHK ve diğer KHK’ larda Değişiklik
Yapılmasına Dair KHK.
662 sayılı KHK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ve diğer KHK’
lar da Değişiklik Yapılmasına Dair KHK.
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666 sayılı KHK: Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının
Düzenlenmesi Amacıyla Bazı KHK’ larda Değişiklik
Yapılmasına Dair KHK.
Bu zincirleme değişiklerin tamamı aynı ruhu
taşıyordu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını yapı üretim
süreci başta olmak üzere mimarlık ve mühendislik
konusunda mutlak yetkili ve her türlü hukuksal
denetimden muaf bir kurum haline getirmek.
Örnek olması açısından 11 Eylül 2011 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan 653 Sayılı Ekonomi
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ve
diğer KHK’ lar da Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’
nin 6.maddesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı
kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı
verme yetkisi tanındı.
“Afet Kanunu”:
Bu KHK’ larla birlikte TMMOB’ yi ilgilendiren
diğer bir yasal düzenleme; 31 Mayıs 2012 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun’ dur. Bu kanunla Bakanlık ve TOKİ her türlü
yıkım ve yapılaşma sürecinde tek yetkili makam
haline getirildi. Bu kanun torba kanun zihniyetini
en iyi açığa vuran düzenlemedir. Örneğin bu yasa
kapsamında, idari dava açma süresi 30 günle
sınırlandırılmış, bu davalarda mahkemelerin
yürütmeyi
durdurma
kararı
veremeyeceği
belirtilmiş, uzlaşmayan yurttaşların taşınmazlarına
savaş halinde uygulanan acele el koyma yöntemiyle
el konulacağı, karşı çıkanların Türk Ceza Kanunu’
na göre cezalandırılacağı açıkça kanun maddesi
olarak yazılmıştır: Tam bir savaş ve sıkıyönetim
yasası. Danıştay’ ın çok sayıda kararında acele
el koyma uygulamalarının bir olağanüstü rejim
yöntemi olduğu vurgulandı. Buna rağmen yasada
bu uygulama bir tehdit unsuru olarak yer aldı. Bu
yasanın uygulanması için 4 Ağustos 2012 tarihli
Resmi Gazetede “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama
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Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte
TMMOB’ ye bağlı yapı denetim sürecinde yer
bazı odalara bir kısım mesleki denetim yetkisi
verilmiştir. Ancak 15 Aralık 2012 tarihli aynı isimde
çıkartılan ikinci bir yönetmelikle bu odalara verilen
yetkiler de kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra da aynı
yönetmelikte beş kez daha esaslı değişiklik yapıldı.
Bu yasal değişiklikler içinde nihayet sıra TMMOB’
ne geldi. Torba Kanun halinde olsa da aslen “Yapı
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı” şeklinde
kapsamlı bir değişiklikle TMMOB ve faaliyet
alanlarına yönelik hükümetin niyeti ortaya
konuldu. Bu yasal değişikliğin tamamlayıcı unsuru
ve mantıksal sonucu olarak da İmar Kanunu, Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu, Mera Kanunu, Kıyı
Kanunu, Belediye Kanunu ve TMMOB Kanunu’
nda değişiklikler yapılmak isteniyor. Ama bu
değişikliklerin yasalaşması yönünde TBMM’
de radikal bir adım atılmış değil. Şimdilik kısmi
değişiklikler ve Yönetmeliklerde Kanun niteliğinde
değişiklik yapılmakla yetiniliyor. Tam da böyle bir
ortamda yine bir gece yarısı ve yine bir torba yasa
ile İmar Kanunu’ nda yapılan bir değişiklik TMMOB
ve bağlı odaların gündemini yoğun şekilde işgal
etmeye başladı. Bu değişiklikler hakkında birkaç
tespit yapılabilir. 3194 sayılı İmar Yasası’ nın 8.
Maddesine (ı) bendi olarak eklenen düzenleme şu
şekildedir:
“ı) Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili
kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar
dışında meslek odaları dahil başka bir kurum
veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz,
tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması
ve benzeri nedenlerle müelliflikler veya bunlara
ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez
veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez.
Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde
taahhütname talep edilemez.”
Bu düzenleme TBMM’ de görüşülmekte olan
torba yasaya eklenmek için önerilmiş ve Meclis
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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Genel Kurulu’ nda TBMM İç Tüzüğü açısından bir
tartışma yaşanmıştır. Tartışmanın içeriği, verilen
önergenin İmar Kanunu ile mi yoksa 6235 sayılı
TMMOB Kanunu ile mi ilgili olduğuna ilişkindir.
Önerge sahipleri ve oturumu yöneten TBMM
Başkan Vekili, önerinin 6235 sayılı Kanun ile
ilgisinin bulunmadığını, TMMOB ve bağlı odalarının
yetkileriyle herhangi bir ilgisinin olmadığı ve
tamamen İmar Kanunu’ nu ilgilendiren bir öneri
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Verilen önerge, daha
önce TMMOB’ ye de görüş için gönderilen torbanın
içinde İmar Kanunu’ nda çeşitli değişiklikler öngören
kanun taslağının 28. Maddesi’ nde bulunan bir
öneridir. Bu kez İmar Kanunu’ nu değiştiren kanun
taslağı TBMM’ ye gönderilmemiş, Kanun’ un 8.
Maddesi’ nde Anayasa Mahkemesi’ nce iptal
edilen iki cümle için tanınan 6 aylık süre dolmadan
yeniden kanuna eklenmesi ihtiyacı nedeniyle torba
kanun içerisinde görüşmeye alınmış ve bu görüşme
yapılırken TBMM’ ye gönderilmemiş olan kanun
taslağındaki projelerin onaylanmasıyla ilgili kısım
aceleyle 8. Madde içerisine sokulmuştur.
İmar Yasası, yapılaşma sürecine dair kamusal
yükümlülükleri içeren bir yasadır. Yasa’ nın 8.
Maddesi, “İmar Planları ile İlgili Esaslar” başlıklı ikinci
bölüm altında yer almaktadır. Bu bölüm içerisinde,
tamamen imar planlarının hazırlanmasına yönelik
iş ve işlemler bulunmaktadır. Torba Yasa ile
aceleyle bu maddeye eklenen proje onaylarına
ilişkin düzenlemeyle, maddenin diğer kısımları
arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
Eskiden olduğu gibi bugün de meslek odalarının
İmar Kanunu çerçevesinde bu Kanun değişikliği
kapsamında bir görevleri yoktur. Kanun’ a bu
hükümlerin konulması, meslek odaları açısından
herhangi bir anlam ifade etmemektedir. TMMOB
ve bağlı odaların yapmış olduğu mesleki denetim
uygulaması, 6235 sayılı TMMOB Kanunu’ na
dayanılarak yürürlüğe konulmuş yönetmelikler
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 6235 sayılı
Kanun ve Oda yönetmeliklerinin de İmar Kanunu’ yla
belirlenmiş kamusal yetki, görev ve sorumluluklarla
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Mesleki
denetim uygulaması, meslek odası ile üyesi
arasındaki bir ilişkidir; diğer kamu kurum ve
kuruluşları dahil üçüncü kişileri bağlayan bir yönü
yoktur. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek
kuruluşu olan TMMOB ve bağlı odalarının, üyeleri
üzerindeki gözetim ve denetim yükümlülüğünün
yerine getirilmesinin gereği olarak yürütülmektedir.
Odalar tarafından yapılan mesleki denetimin,
yapılaşma sürecinde ilgili idareler nezdinde zorunlu
tutulmadığı, aranmadığı sürece, İmar Kanunu’ na
eklenen düzenlemeyle çelişen bir yönü de yoktur.
Bu düzenlemeyle mesleki denetimin ortadan
kaldırılması olanağı da bulunmamaktadır. Danıştay
kararlarında da odaların yapmış olduğu mesleki
denetimin ruhsat için bir koşul olamayacağına
hükmedilmiştir. Uygulamada da ruhsat için
mesleki denetimin aranması söz konusu değildir.
Bu nedenle, İmar Kanunu çerçevesindeki iş ve
işlemler açısından, Odaların mesleki denetimiyle
ilgili yeni bir düzenleme getirilmiş değildir ve
uygulamayla örtüşen bir düzenleme olduğu
söylenebilir. Dolayısıyla eleştirdiğimiz öngörüler
ve realite arasındaki gerilim içinde; İmar Kanunu
değişikliğinin ardında saklı olduğu düşünülen
gaye ile yol açtığı somut hukuki sonuçları birbirine
karıştırmamalıyız.
Anayasa Mahkemesi’ nin Kararları:
Gerek yetki kanunu gerekse bu kanuna dayanılarak
çıkartılan 644 ve 648 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının kuruluşu ile ilgili KHK’ larla ilgili Ana
muhalefet Partisi’ nin Anayasa Mahkemesine
başvurusu 29 Kasım 2012 tarihinde sonuçlandı.
Her iki davada da Anayasa Mahkemesi, bütünü
içinde önemsiz sayılabilecek birkaç maddenin iptali
dışında başvuruyu reddetti. İptal edilen maddeler
ise içerikten ziyade yetki kanunu kapsamında
olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Yani hükümet
isterse “kanun” şeklinde bu düzenlemeleri yeniden
meclisten geçirebilir. Anayasa Mahkemesi’ nin 644
KHK’ deki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki
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Hizmetler Genel Müdürlüğü’ ne mühendislik
ve mimarlık mesleği ile ilgili bir takım yetkiler
tanıyan düzenlemelere yönelik değerlendirmesi şu
şekildedir:
“Anayasa’ nın 135. maddesinde, meslek
kuruluşlarının karar ve yönetim organlarının seçimle
göreve gelmesinin öngörülmesi, Devletin idari
ve mali denetimine tabi olduklarının belirtilmesi
ve sorumlu organlarının görevlerine ancak yargı
kararıyla son verilebileceğinin kurala bağlanması,
bu idarelerin özerkliğine işaret etmektedir.
Meslek kuruluşlarının özerkliği, merkezî idareden
bağımsız olarak karar ve yürütme organlarını
seçebilme, ilgili mesleki faaliyetlerle sınırlı olmak
üzere üyelerini ve örgütlerini bağlayıcı karar alma
ve uygulama, meslek mensuplarının uyacağı ilke
ve kuralları belirleme ve üyeleri hakkında disiplin
tedbirleri uygulama hak ve yetkisini içermektedir.
Bu itibarla mimar ve mühendislerce sunulan
hizmetin niteliklerinin ve standartlarının Bakanlık
tarafından saptanması, kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşunun özerkliğine müdahale anlamına
gelmemektedir.”
Anayasa Mahkemesi’ nin bu kararı, TMMOB ve
bağlı odaların üyeleriyle olan ilişkisini olumsuz
etkileyecek, ortadan kaldıracak veya oda-üye
ilişkisine Bakanlık müdahalesini haklı gösterecek
nitelikte bir mahkeme kararı değildir. Aksine
TMMOB’ nin Anayasa’ nın 135.maddesinde
teminat altına alınan özerkliğinin altı çizilmiştir.
TMMOB’ un yapısını değiştirecek bu yasa
teklifleri, rafa kaldırıldı. Bu kez Hükümet, darbe
döneminden kalma TMMOB Kanunu’ ndaki ek KHK
düzenlemelerini gerekçe göstererek bağlı odalara
karşı idari ve mali denetim baskısı hamlesi başlattı.
Anayasa’ nın 135. maddesi gereği idari ve mali
denetime ilişkin kuralların kanunla düzenleneceği
öngörüldüğü halde konu halâ yasalaşmamış bir
KHK ile düzenlenmiş, KHK ile de yasama yetkisinde
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ve yasa konusu olan “ bu denetimi kimin yapacağı”
konusu Bakanlar Kuruluna bırakılarak, yasama
yetkisi yürütmeye devredilmiştir. EK-4. maddenin
3. ve 4. fıkralarının idari denetimi ve uyulmaması
halinde yaptırımı düzenlediği ileri sürülecek
olunursa bu maddenin de Anayasa’ da öngörülen
idari ve mali denetimin usul ve kurallarının
gösterilmemesi, denetim kapsamının ve sınırlarının
belirlenmemesi nedeniyle Anayasa’ ya açıkça aykırı
düzenleme yapıldı.
1982 Anayasası’ nın 135. maddesi, 1995 yılında
yapılan değişikliğe kadar daha yasakçı ve ayrıntılı
bir düzenlemeye sahipti. Siyaset yasağı ile birlikte
değerlendirildiğinde, 12 Eylül Anayasası ile
demokratik düzenin gereklerinden olan baskı
gruplarının susturulmasının amaçlandığı açıktır.
Mali ve idari denetim adı altındaki denetim de
tam bunun için getirilmiştir. 1995 yılında yapılan
değişiklik ile siyaset yasağı kaldırılmış ve bu
değişiklik olumlu bir örnek olarak sunulmuştur.
1982 Anayasası’ nın 135. maddesine paralel
çıkarılan 66 sayılı KHK ile 6235 sayılı TMMOB
Kanunu’ na eklenen Ek-3 ve Ek-4. maddeler
bugüne kadar yasalaşmamış ve –çıkarıldığı dönem
dahil hiç uygulanmamıştır. 30 yıl boyunca hiç
uygulanmamış ve bu nedenle hükümden düşmüş
olan maddelerin Bakanlar Kurulu kararına konu
edilmesi hem hukuk karşısında hem de demokrasi
açısından sorunludur.
22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’
de yayımlanan 2014/6220 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ nın denetimi
altına sokulmak istendi.Bu karara karşı Danıştay
8.Dairesi’ nde açılan 2014/4930Esas sayılı davada,
Danıştay savcısının “Bu durumda, 6235 sayılı
Kanunun Ek 3.maddesi ve Ek 4.maddesinin 3. ve
4.fıkralarında idari ve mali denetimin esasları ve
sınırları belirlenmeksizin yapılan düzenlemelerin,
Anayasanın idari vesayete ilişkin temel amacı ve
öngörüsüne aykırı olduğu sonucuna ulaşılmakta
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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olup, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması gerektiği düşünülmektedir.” şeklindeki dosyasının
Anayasa Mahkemesi’ ne gönderilmesi gerektiği yönündeki uyarısına rağmen dava reddedilmiş ve ret kararı
onanmıştır.
Son olarak Türkiye Barolar Birliği ile birlikte TMMOB’ nin örgütsel yapısı ve seçim sistemine yönelik bir
yasa değişikliği hamlesi yapılmıştır. Bu noktada en dikkat çekici değişiklik yazının en başında alıntı yapılan
TMMOB ve bağlı odaların amaç maddesiyle ilgili değişikliktir.
TMMOB ve bağlı odaların açtıkları toplumsal davalar, TMMOB Kanunu ve TMMOB Ana Yönetmeliğinin
“Birliğin ve bağlı odaların amaçları” başlıklı 3.maddesine dayanmaktadır. AKP hükümetinin ve AKP’ li
belediyelerin TMMOB ve bağlı odalarla ilgili en büyük şikayetleri; açılan bu özelleştirme, imar planı, madencilik,
sanayi bölgeleri, turizm ve enerji projeleri ile ilgili davalardır. Bu davalarda TMMOB ve bağlı odalar, bilimi
ve hukuku halkın mücadelesiyle birleştirerek büyük oranda yürütmeyi durdurma ve iptal kararları almıştır.
Bu süreçte Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TMMOB’ nin Başbakanlığa karşı açtığı, “Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” davasında; TMMOB’ nin dava açma ehliyetinin olmadığına karar vermiştir.
Danıştay’ ın yapısındaki değişiklikten sonra gelen bu karar, TMMOB ve bağlı odaların dava ehliyetlerine ilişkin
kısıtlama eğiliminin en somut örneklerinden biridir. Aynı şekilde Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili benzer bir
davada Ziraat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası’ nın dava ehliyetinin olmadığına
dair karar verilmiştir. İmar planları ile ilgili de son dönemde her odanın ancak kendi faaliyet konusuna giren
başlıklarda imar planlarının iptalini talep edebilecekleri yönündeki yargı kararları dikkat çekicidir.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, yukarıdaki örnekler yanında İzmir-Efemçukuru, ManisaÇaldağı, Uşak-Kışladağ, Kazdağları, Cerattepe, Niğde-Ulukışla’ daki madencilik projelerine, Sinop ve Akkuyu’
da yapılmak istenen nükleer santrallerden, Pazarcık’ taki çimento fabrikalarına karşı mücadelelerde hem
hukuksal hem de toplumsal mücadele alanında var olmuştur. Tanıklık edilen tarih bu bütünlüklü tablo içinde
anlam kazanmaktadır.

‘‘

Son olarak gelinen aşamada hükümetin amacı, TMMOB’ ni toplumsal
alandan kopuk bir meslek örgütü haline getirmek ve üyelerini doğrudan
ilgilendiren gündemlerle sınırlayarak, bunun dışındaki konularda dava açma
ehliyetini elinden almaktır. Yani Bergama’ yı ve Şeydişehir’ i, ülkemizdeki anti
demokratik uygulamaları TMMOB’ nin unutması istenmektedir. Bu mümkün
görünmemektedir. Çünkü, kapitalizmin hem ekolojik hem de ekonomik
alanda yaşadığı ve giderek çok boyutlu hale gelen krizinde, insandan,
toplumdan ve doğadan yana taraf olmaya devam ediyoruz.

’’
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Fırat SAPÇI
31. Dönem (26.04.2018-07.03.2020) Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
1970 yılında Maden Mühendisleri Odası’ndan
ayrılan 100 kadar meslektaşımızın girişimleri ile
TMMOB çatısı altında Metalurji Mühendisleri Odası
adı ile kurulan Oda’mız bu yıl 50. Kuruluş yılını
kutlamaktadır. Öncelikle, Oda’mızın kuruluşunda
büyük emeği olan, başta Kurucu Yönetim Kurulu
Başkanı merhum Nejat Türkan olmak üzere, bu 50
yıllık sürede Oda yönetimlerinde görev almış, katkı
ve emekleri ile bugünlere gelinmesinde pay sahibi
olmuş tüm meslektaşlarımızı, tüm üyelerimizi
buradan bir kez daha anmayı ve şükranlarımızı
sunmayı bir borç bilirim.
TMMOB’nin 14. Odası olarak kurulan Metalurji
Mühendisleri Odası, kuruluşunun 50. Yılına tabii ki
başta metalürji ve malzeme alanı olmak üzere, bir
çok alanda izler bırakmış ve katkıda bulunmuş bir
örgüt olarak girmektedir.
Kuruluşundan hemen bir yıl sonra, daha emekleme
çağındayken 12 Mart Askeri Muhtırası’na ve
ilerleyen yıllarda 12Eylül Cunta Yönetimi’nin
baskılarına maruz kalan Metalurji Mühendisleri
Odası tüm bu olumsuzluklara rağmen başta demirçelik ve diğer geleneksel sektörlerimiz olmak üzere
gerek meslek alanlarına ve gerekse diğer ülke
sorunlarına tüm enerjisiyle eğilen bir mesleki örgüt
olmuştur.
12 Eylül’ü izleyen Özal dönemi ile birlikte ülke
neo-liberal politikaların uygulama alanı haline
getirilirken amaç, bu politikaların sorunsuzca
uygulanabilirliğinin önündeki en büyük engel
olan örgütlü toplumu yok etmekti. Sendikalar,
dernekler ve mesleki örgütlenmeler bu amacın
temel hedefindeydi.
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Küresel, uluslararası dış odakların, içerideki
işbirlikçileri marifetiyle tasarlayıp uygulamaya
koydukları 12 Eylül sonrası sistem, toplumsal
muhalefetin kurumsal yapıları olan tüm demokratik
kitle örgütlerini hedef tahtasına oturtmuş, baskı
ve sindirme politikalarını her geçen gün arttırmak
suretiyle toplumsal direnci kıracak, sessiz ve tepkisiz,
apolitik bir düzen oluşturma yönündeki hamlelerini
birer birer hayata geçirmekteydi. Bu ortam
içerisinde artan baskılardan Metalurji Mühendisleri
Odası da elbette üzerine düşen payı almış, buna
rağmen toplum yararına mühendislik anlayışını,
demokratik, özgürlükçü ve katılımcı çizgisini
günümüze kadar taşıyabilmiştir. Geride kalan 50
yılın sonunda bugün bu gururu yaşamaktayız.
Geçtiğimiz 50 yıl içerisinde, özellikle kuruluş
yıllarımızda, meslek dalımız ülke genelinde henüz
hiç tanınmamış, önemi gerektiğince kavranılmamış,
bilinmeyen bir meslek dalı iken bugün sanayinin
en önemli meslek disiplinlerinden biri haline
gelmişse bunda Oda etkinliklerinin etkisi ve katkısı
yadsınamaz.
1972 yılında ilk sayısı yayınlanan ve hala
yayınlanmaya devam edilmekte olan sürekli yayın
organımız METALURJİ Dergisi, yayın hayatına
başladığından itibaren meslektaşlarımız ve
mesleki sektörlerimiz açısından önemli bir bilgi ve
referans kaynağı olagelmiştir. Bu yıl yirmincisinin
düzenlenmesi planlanmışken, Corona Covid 19
salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenmek zorunda
kalınan Metalurji ve Malzeme Kongreleri ilk kez
Şubat 1975 tarihinde organize edilmiş, o günden
bugüne gelişerek uluslar arası niteliğe bürünmüştür.
Zaman içerisinde kongre ve sempozyum etkinlikleri
farklı alanlarda çeşitlilik kazanarak devam etmiş ve
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bugünlere, her geçen gün daha fazla ses getirecek
şekilde büyüyerek gelmiştir.
1980 sonrası dönem ülkemizin kamu işletmelerinin
özelleştirilmesi
furyasıyla
tanıştığı
yıllardır.
Bu süreçte başta Karabük Demir ve Çelik
Fabrikaları’nın kapatılması girişimleri, sonrasında
Etibank Seydişehir Aluminyum Tesisleri’nin
özelleştirilmesinde TMMOB Metalurji Mühendisleri
Odası iktidarlar karşısında gerekli tavrı sergilemiş,
KİT’lerin haksız ve hukuksuz özelleştirilmelerine
yasal ve hukuki yollardan karşı çıkarak kamu
yararını savunmada mücadelesini sürdürmüş ve bu
mücadelede önemli mevzilerden biri olmuştur.
Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada, tüm
canlıların ve doğanın kendisinin yaşam alanlarını
savunanlar ile bu alanlara sermaye birikimi adına
azgınca saldıranlar arasında bir mücadeleye tanık
olmaktayız. Bu saldırılardan en fazla etkilenen
ülkelerden biri de Türkiye’dir. Özellikle yer altı ve
yer üstü doğal kaynaklarımızın ve tarihsel, kültürel
varlıklarımızın yabancı sermaye ile işbirliği içinde
kar gayesiyle yok edilme girişimlerine her gün yeni
örnekleriyle tanık olmaktayız. Tırnak içinde “yasal”
kılıfına sarılmış ama meşru olmanın çok ötesindeki
talan ekonomisi çabaları karşısında Oda’mız
Bergama’dan Cerattepe’ye kadar onurlu bir
mücadele geleneğinin içinde olmuş ve bu geleneği
sürdürmeye devam etmektedir.
Odamız’ın bu mücadelesine katılan, katkı koyan
tüm meslektaşlarımızı tarih mutlaka saygı ile
anacaktır.

Odamız’ın 50. Yaşını kutladığı 2020 yılında
ne ülkemiz ne de dünya parlak bir yıl yaşıyor.
Ülkemizin son 18 yılında iktidara damgasını vuran
anlayışın siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlık
politikalarında, dış ilişkilerde ve tüm toplumsal
yaşam alanlarına ülkeyi getirdiği uçurumun kıyısında
bir de tüm dünyayı saran Corona Covid 19 salgını ile
karşı karşıyayız. Bu salgının da etkisiyle tüm yaşam
tarzımızın, alışkanlıklarımızın, algılarımızın alt üst
olacağı yeni bir dünya düzeni bizleri beklemekte.
Bu koşullar altında TMMOB Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası yeni bir 50 yıla giriyor. Bütün
olumsuzluklara rağmen, geride bıraktığı 50
yılda edindiği birikimler Odamız’ın önümüzdeki
geleceğine umutla bakmamız için bizlere imkan
sağlıyor.
İnsan ve doğa merkezli, sürekli ve sürdürülebilir,
özgür, demokratik, barış içinde, sağlıklı ve güvenli,
sömürüsüz bir yaşamı hedef alarak yolumuza devem
etmeliyiz. Değişen yurt ve dünya koşulları içinde,
mevcut koşulların doğru analizini toplumdan yana
mühendislik şiarı doğrultusunda ve geçmişimizden
de güç alarak yapmak zorundayız. Bu zorunluluk
Odamız’ın toplumdaki karşılığını ve ağırlığını
arttırmayı bizlere görev kılmaktadır.
Tüm meslektaşlarımızın ve üyelerimizin meslek,
meslektaş ve memleket sevgisi bağlamında bu
görev ve sorumluluk anlayışı içinde bundan
sonrasında da mesleki örgütlülüğümüzü daha
ilerilere taşıyacağından şüphe yoktur.
Nice 50 yıllar dileklerimle

Geride bıraktığımız yarım asırlık zaman diliminde
Metalurji Mühendisliği meslek dalının Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği olarak daha kapsamlı
bir alana evrildiğini ve bu gelişme sonucunda oda
isminin Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
olarak değiştiğini de 50 yılın anıları arasında anmak
gerek.
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YURTTAN HAVADİSLER
Mart 2020

11 Mart 2020

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ de ilk kez Koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı.

12 Mart 2020

COVID-19 tedbirleri kapsamında İlköğretim ve Ortaöğretim 16 Mart’ tan itibaren 1 hafta
süreyle tatil edildi. Üniversiteler ise 3 hafta süreyle tatil edildi.

17 Mart 2020

Türkiye’ de COVID-19’ dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

21 Mart 2020

COVID-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 Mart 2020

COVID-19 tedbirleri kapsamına tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan’ a kadar
ara verildi

Okullar eylül ayına dek henüz açılmamıştı. Haziran ayında kontrollü normalleşmeye geçildi.
2020 Yaz sonunda salgının yönetilemediği görüldü.
50. Yıl Andacı
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32. DÖNEM YÖNETİM ORGANLARI
08 Mart 2020
YÖNETİM KURULU
Ahmet İrfan Türkkolu

Yönetim Kurulu Başkanı

Ünal Oray

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Ferhat Yaşar

Yazman Üye

Nedim Mete

Sayman Üye

Murat Can Ocaktan

Üye

Erman Car

Üye

Mehmet Ali İrfan Akyol

Üye

32.
DÖNEM

DENETLEME KURULU
Şefik Doğan
Mehmet Erhan İşkol
Feyzi Demir
Belgin Mert
Serhat Ekmekçi

ONUR KURULU
Abidin Fırat Sapçı
Selçuk Harput
Yusuf Ziya Kayır
Ercüment Alptekin
Tunçay Şulan

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Utkan Güneş
Turgay Aldı
Alişan Yılmaz
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU
Turgay Aldı

Yönetim Kurulu Başkanı

Duygu Şener

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Berkan Çelik

Yazman Üye

Şeyma Korkmaz

Sayman Üye

İlkay D. Cengiz

Üye

Sezgi Akyol

Üye

Derya Dışpınar

Üye

İZMİR ŞUBE KURUCU YÖNETİM KURULU

50. Yıl Andacı

Özge Bingöl

Yönetim Kurulu Başkanı

Erhan Deniz Çağıral

Yönetim Kurulu II. Başkanı

Alişan Yılmaz

Yazman Üye

Hakan Karaca

Sayman Üye

Mert Uğraş

Üye

Ahmet Şener

Üye

Ferhat Aydoğan

Üye
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ODA ANLAYIŞIMIZ VE PANDEMİ KOŞULLARINDA ÇALIŞMA
TMMOB ve Meslek Odalarının genel işleyişi
içinde farklı bir süreç izleyen Odamız her zaman
konsensüs/mutabakat anlayışını hayata geçirmeye
çalıştı.
Geç kurulmuş Oda olmanın da bu konuda avantaj
olduğu söylenebilir. 1970’te kuruluştan sonra
20 yılı aşkın süre tek merkez, sonraki 20 yılı tek
şube, son 10 yılı da tek şube, iki temsilcilik olarak
yaşamış olmak belki bu konuda birbirimizi daha iyi
anlamamıza yardımcı oldu.
Ancak örgütsel yapının giderek büyümesi;
mevcut koşullara göre yeniden yapılanmayı ve
örgütsel ilişkileri yeniden düzenlemeyi gerekli
kıldı. Somut durumun somut tahlilinden yapılan
çıkarımlarda farklılıklar oluşmasına rağmen, bu
süreçte de konsensüs/mutabakat anlayışımızdan
vazgeçmedik.
Yönetim Kurulunda ve tüm Oda organlarında
kolektif bir yaklaşımla, ortak akılla karar alabilmek
konsensüs kültürünün içselleştirilmesi ile mümkün.
Bu anlayış;
Evrensel değerleri temel çıkış noktası alan.
Dünyanın ve kaynaklarının ırk, dil, din, cinsiyet, vb.
ayrım gözetmeksizin herkese yeteceği inancında
olan.
İnsan ve doğa merkezli sürekli ve sürdürülebilir
özgürlük, demokrasi ve barış içinde sağlıklı, güvenli
sınıfsız ve sömürüsüz bir yaşamı hedefleyen.

olsak bu ortak payda Meslek Odası platformunun
değerleridir diyebilen,
Farlılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp, saygı
duyan. Oda platformunda ki bilgi ve birikimimi
ülke ve halk yararına kullanmayı toplumsal bir
sorumluluk sayan.
Odanın emekten yana, demokratik geçmişine
sahip çıkarak, temsil gücünü artırmayı, toplumsal
muhalefetin önemli bir odağı olmayı ve Meslek
Odasının toplumdaki karşılığının - ağırlığınınartırılmasını hedefleyen.
Ortak paydalarımızda buluşmanın ve ortak
paydaları çoğaltmanın bizi güçlendirecek temel
argüman olduğunu bilen. Bu anlamda dayatılan
gündemin peşinden koşan değil, doğru gündem
doğrultusunda üreteceği bilgi ve projeleri toplumla
paylaşmayı ve uygulanabilirliklerini sağlamayı
amaçlayan bir anlayıştır.
Yaşadığımız
olağanüstü
koşullarda
doğa
talanına girişen fırsatçılara ve aynı şekilde özelde
meslektaşlarımızı genelde tüm emekçileri etkileyen
uygulamalara karsı da sesimizi yükseltmeye devam
edeceğiz.
Elbette örgütlerin niteliği ve işleyişini belirleyen o
örgütü oluşturan bireylerin niteliğidir.
Bizler,

Herkesin kendisini nasıl özgür ve “kendi”
hissediyorsa öyle yaşama hakkına sahip olduğunu
ve olması gerektiğini savunan.

Evrensel çağdaş niteliklere sahip, etik değerlerini
koruyan ve yaşatan, şeffaf, hesap verebilir, sınırları
ortaklaşa belirlenmiş demokratik işleyişe bağlı
bireyleriz. Birlikte mücadelenin örgütlenmesini
hedefleriz.

Ortaklaşa tanımladığımız vizyon ve değerler bizim
ortak paydamızdır, farklı siyasi görüşlerde de

Kişiler değil fikirleri önceliklidir. Kimin söylediğine
değil ne söylediğine bakarız. Bizler biat kültürünü
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reddedecek yeterlikte özgüveni oluşmuş özgür
bireyleriz.
Hareket noktamız kolektif akıl ve hiç kimsenin
herkesten akıllı olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla
hiç kimse “benim dediğim doğrudur” dayatması
içinde olamaz. Kararlarımızı oylama ile değil;
buluştuğumuz ortak payda da mutabakatı
sağlayarak alırız.
Geçmişimizin gururu ile geleceğimizi hep birlikte
belirlemek, hep beraber yönetmek, için “Ben
bilirim” değil, “Biz biliriz” deriz;
Corona günleri;
Bu yeni süreçte de kendi doğrularımızı birlikte
bulmak ve birlikte uygulamak için bu anlayışımız
doğrultusunda çabalarımızı devam ettireceğiz.
Toplumsal olarak yaşadığımız bu tarihi günler de;
hem bugünün koşullarına uygun yöntemleri hem
de geleceğe yönelik önlemleri tartışmak gerekliliği
açıktır.
Ancak pandemi nedeniyle yaşadığımız günlerin
büyük bölümünü evde geçiriyor olmamız; iş ve
hatta bazı üretim süreçlerinin evden çalışma
yöntemi ile yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ki bu
süreç Oda olarak yabancı olmadığımız, geçmişte
denemeye çalıştığımız telekonferans, sosyal medya
üzerinden haberleşme gibi yöntemleri temel
çalışma aracı haline getirdi.

Bu mesafelerin yok olduğu, trafik nedeniyle
gecikmenin! ortadan kalktığı süreçte artık coğrafi
sınırların ortadan kalktığı bir gerçektir. yani A
şubesinin yaptığı etkinlik artık sadece A bölgesinde
değil tüm ülkede hatta tüm dünyada izlenebiliyor.
Bu bize hem tüm etkinliklerimizi en geniş kitleye
ulaştırma olanağı veriyor hem de birimlerin kendi
iç işleyişlerini aksatmadan etkinliklerinin merkezi
olarak koordine edilebilmesi gerekliliği/olanağı
veriyor.
Tam da bu anlamda Merkez, Şubeler ve
Temsilcilikler yöneticilerinden oluşan, yani her
birimin yönetim kurullarından oluşan Genişletilmiş
Yönetim Kurulu (GYK)’nu oluşturduk.
Yukarıda
açıklamaya
çalıştığımız
anlayış
doğrultusunda; kendi birimlerinde yürütme görevini
üstlenmiş arkadaşlar GYK olarak adeta bir meclis
işlevini görecek, yapılacak çalışma ve etkinliklerin
işbölümü ve koordinasyonunu sağlayacaktır.
Komite ve Komisyonlar bugüne dek olduğu gibi
kendi iç işleyişlerinde ve alacakları kararlarda özerk
olarak yürüttükleri çalışmalarına GYK ile uyumlu
olarak devam edeceklerdir.
E Haber, üyeleri telefonla arama, ınstagramdan
canlı yayın şeklinde zaten fiilen başlattığımız bu
süreç pratik içinde zenginleşecek ve giderek daha
verimli olacaktır.
10 Nisan 2020.
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TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
2020 PANDEMİ GÜNLÜĞÜ

Tarih

Konu

Açıklama

07-08.03.2020

31. Olağan Genel Kurul

32. Yönetim Organları seçildi.

11.03.2020

Pandemi İlanı

Dünya Sağlık Örgütünün açıklaması doğrultusunda
ülkemizde de pandemi ilan edildi.

16.03.2020

Yönetim Kurulu Toplantısı

32. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı.

16.03.2020

Mesai Saatleri Değişti

Yönetim Kurulu ilk iş olarak Corona nedeniyle esnek
mesaiye (10:00 -16:00 ) geçti.

19.03.2020

Evden Çalışma

Yönetim Kurulu evden çalışma yöntemine geçti.

19.03.2020

Basın Açıklaması 1.

Üyelerimiz ve kamuoyuna pandemi döneminde yasal
haklarımız ve önlemler açıklandı.

24.03.2020

Hukuk Desteği

Yönetim Kurulu pandemi nedeniyle mağdur olan üyelere
hukuki danışmanlık başlattı.

24.03.2020

Telefonla Aramalar

Yönetim Kurulu 65+ dan başlayarak üyelerin telefonla
aranması kararı aldı.

25.03.2020

Basın Açıklaması 2.

Üyelerimiz ve kamuoyuna genelde ve meslek alanımızda
alınması gereken önlemlere ilişkin açıklama yapıldı.

31.03.2020

İmza Kampanyası

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Corona önlemleri ve iş
yaşamına ilişkin imza kampanyasına katıldık.

3.04.2020

Basın Açıklaması 3.

Corona önlemleri doğrultusunda yedek akçenin
kullanılması istendi.

4.04.2020

E Haber 01.

Dergi yerine üyelere ve kamuoyuna e-haber yayınlandı.

7.04.2020

1. Canlı Yayın

Y.K. Başkanımız A. İrfan Türkkolu yeni dönemde meslek
odalarını anlattı.

9.04.2020

2. Canlı Yayın

İstanbul Şube 2. Başkanımız Duygu Şener Mühendislik
Öyküleri anlattı.

11.04.2020

G.Y.K. Toplantısı 1.

Av. Mehmet Horuş yürütme organlarımıza pandemi
dönemine ilişkin hukuki açıklamalar yaptı.

11.04.2020

3. Canlı Yayın

İstanbul Şube Y.K. Üyemiz Derya Dışpınar "Vaka Analizi"
semineri verdi.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

50. Yıl Andacı

432 32. DÖNEM

Tarih

Konu

Açıklama

15.04.2020

Üyelerimize Duyuru

Üyelerimize aylık faaliyet raporu yayınladık.

16.04.2020

Basın Açıklaması 4.

Pandemi nedeniyle işten atılmalara karşı kamuoyuna
duyuru yayınladık.

16.04.2020

4. Canlı Yayın

Merkez Y.k. Üyemiz Erman Car'ın Bilim, Teknoloji, Müh.
Formasyonu, İnnovasyon Sunumu / 1

18.04.2020

5. Canlı Yayın

İstanbul Tabip Odası Y.k. Üyesi Dr. Güray Kılıç pandemide
halk sağlığı gerçeklerini anlattı.

23.04.2020

6. Canlı Yayın

Merkez Y.k. Üyemiz Erman Car'ın Bilim, Teknoloji, Müh.
Formasyonu, İnnovasyon Sunumu / 2

25.04.2020

7. Canlı Yayın

Av. Elkan Albayrak pandemide hukuki ve sosyal
haklarımızı anlattı.

1.05.2020

1 Mayıs Etkinliği

Yürütme organlarımızla birlikte on line olarak 1 mayıs'ı
kutladık.

2.05.2020

8. Canlı Yayın

Merkez Y.k. Üyemiz Murat Can Ocaktan Güvenlik Kültürü
Ve İnsan Faktörü'nü anlattı.

3.05.2020

9. Canlı Yayın

İst. Şb. Başk. Turgay Aldı ve İzmir Şb. Sekr. Alişan Yılmaz
Metalurji Genç tarihini anlattı.

7.05.2020

TMMOB Odalar Ortak 1.

TMMOB ve meslek odaları meslek yasalarına yönelen
saldırılara karşı ortak açıklama yaptı.

9.05.2020

10. Canlı Yayın

Cezmi Dışpınar Pandemi Sürecinde Ekonomik Gelişmeleri
anlattı.

13.05.2020

Basın Açıklaması 7.

Üyelerimiz ve kamuoyuna pandeminin baskı ve anti
demokratik uygulamalar için kullanılmasına karşı
demokrasiyi savunacağımızı açıkladık.

15.05.2020

Pankartları Astık

Anti demokratik yasa değişikliği girişimlerine karşı oda
binalarımıza pankart astık.

15.05.2020

11. Canlı Yayın

Üyemiz Vecihi Gürses Kaliteli İnsan ve Yaşam'ı anlattı.

22.05.2020

Video Yayınlandı

Anti demokratik yasa değişikliği girişimlerine karşı kısa
videolar yayınladık.

22.05.2020

Canlı Yayın 12

Bulutsuzluk Özlemi Bateristi Mert Alkaya Müzikte
Metalurjiyi anlattı.
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Tarih

Konu

Açıklama

24.05.2020

Danışma Kurulu

Pandemi koşulları nedeniyle olağan danışma kurulu
toplantısını öne aldık.

30.05.2020

Canlı Yayın 13

Temsilcilerimiz İzel, Nurseli, Yaren ve Ceren Metalurji
Genç'i anlattı.

4.06.2020

Yeni Dönem Mesai

Yönetim kurulu yeni dönem de mesai saatlerini
10:00 - 16:00 arası olarak belirledi.

5.06.2020

Basın Açıklaması 8.

Meslek odalarını vesayet altına alma girişimlerine karşı
mücadele edeceğimizi açıkladık.

6.06.2020

Canlı Yayın 14.

EFRS yürütme kurulu başkanı, üyemiz İzzet Ulu Demir
Çelik Sektörünü anlattı.

11.06.2020

Canlı Yayın 15

TMMOB eski başkanı Kaya Güvenç ve odamız eski başkanı
Mahmut Kiper ile TMMOB ve odaları konuştuk.

18.06.2020

Canlı Yayın 16

TALSAD genel sekreteri, üyemiz Erol Metin ile alüminyum
sektörünü konuştuk.

25.06.2020

Canlı Yayın 17

İstanbul Tabip Odası Y.k. Üyesi Dr. Güray Kılıç ile salgının
mevcut durumu halk sağlığı için alınması gereken
önlemleri konuştuk.

2.07.2020

Canlı Yayın 18

Ülkemizin ilk kadın dökümhane müdürü Günnur Dikeç ile
döküm sektörünü ve ülkemizdeki gelişimini konuştuk.

9.07.2020

Canlı Yayın 19

Hukuk müşavirimiz Mehmet Horuş ile yasa değişikliği
sürecinde meslek odalarını konuştuk.

22.08.2020

MGGM-6

Metalurji Genç'ten Genç Mühendis'e Projesi - 6 tüm gün
on line etkinlik olarak yapıldı.

22.08.2020

Canlı Yayın 20

Prof. Gamze Yücesan Özdemir ile son dönem
mühendislerin toplumsal konumunu ve kitabını konuştuk.

2.09.2020

Muharrem Timuçin

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü
hocamızı on line anma etkinliğine katıldık.

20.09.2020

Çevre ve Hukuk Brifingi

Hukuk müşavirimiz Mehmet Horuş Çevre Ve Hukuk
brifingi verdi

2.10.2020

Canlı Yayın 21

ODTÜ MBT öğrencilerine birikimlerimizi aktardık. A. İrfan
Türkkolu, Mahmut Kiper, Murat Can Ocaktan.
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Tarih

Konu

Açıklama

2.10.2020

Sinop Nükleer Santral Davası

Hüseyin Savaş ve Av. Mehmet Horuş Sinop'a Çed Raporu
iptal davası için gittiler.

01-02.10.2020

Metem Onlıne Eğitimi

Prof. Dr. Ali Fuat Çakır, Prof. Dr. Mustafa Ürgen ile Man
Türkiye firmasına Gerçek Örnekler Üzerinden Korozyon ve
Korozyondan Korunma Eğitimi gerçekleştirildi.

10.10.2020

MGTK Toplantısı

Metalurji Genç Temsilciler Konseyi on line olarak toplandı.

18.10.2020

Genç Müh. Topl.

Genç mühendisler komisyonunun genç mühendislerle
yıllık olağan toplantısını on line olarak yaptık.

24.10.2020

Merkez Denetleme

Denetleme kurulu pandemiye rağmen olağan denetleme
görevini yaptı. Oda merkezi idari ve mali olarak denetlendi

5.11.2020

Metem Webinar

Fatma Yıldız ile dijital ortamda etkin sunum becerileri
webinarı gerçekleştirildi.

8.11.2020

TMMOB Danışma

On line olarak yapılan TMMOB Danışma Kurulu’na katıldık.

18.11.2020

Metem On Line Webinar

Yağız Akyıldız ile Bütünleşik Hesaplamalı Malzeme
Mühendisliği webinarı gerçekleştirildi.

19-20.11.2020

Metem Onlıne Isıl İşlem Eğitimi

Mehmet Asay ile Online Isıl İşlem eğitimi gerçekleştirildi.

25.11.2020

Metem Online Webinar

Doç. Dr. İdil Işık Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde Kültür
Değişimi Metem Birlikte Sağ Salim Hareketi webinarı
gerçekleştirildi.

2.12.2020

Metem On Line Webinar

Korozyon ve Korozyondan Korunma webinarı
gerçekleştirildi.

5.12.2020

Canlı Yayın 22

TMMOB eski başkanı, insan haklaı savunucusu Yavuz
Önen ile kitabını ve mücadelesini konuştuk.

9.12.2020

Metem Online Webinar

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sungur Sürdürülebilir Sağlık Güvenlik
Kültürü webinarı gerçekleştirildi.

15-16.12.2020

Metem Onlıne Isıl İşlem Eğitimi

Mehmet Asay İle Borçelik firmasına Onlıne Isıl İşlem
Eğitimi gerçekleştirildi.
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Tarih

Konu

Açıklama

17-18.12.2020

Metem Onlıne Hasar Analizi
Eğitimi

Prof. Dr. Eyüp Sabri Kayalı ve Prof. Dr. Murat Baydoğan ile
Onlıne Hasar Analizi Eğitimi gerçekleştirildi.

19.12.2020

Canlı Yayın 23

Üyemiz İdil Ceren Kazan ve kimya mühendisi Berk Giray 3
Boyutlu Printerlar ve Malzeme Teknolojileri’ni anlattı.

23.12.2020

Metem Webinar

Erman Car ve Dr. Öğr. Üyesi Şeref Sönmez Metalurjist
Olmayanlar İçin Metalurji webinarı gerçekleştirildi.

27.12.2020

Sanal Yılbaşı

Yürütme organlarımızla birlikte on line olarak hep bir
ağızdan türküler söyleyerek yeni yılı karşıladık.

8 Basın
Açıklaması

6METEM

43

Üyelere
Toplu
e-Posta

Online Eğitim
ve Webinar

√ 31. OLAĞAN GENEL KURUL
√ PANDEMİ İLANI
√ TELEFONLA ARAMALAR
√ İMZA KAMPANYASI

23

Canlı
Yayın

√ E - HABER
√ G.Y.K. TOPLANTISI
√ TMMOB ODALAR ORTAK AÇIKLAMA
√ DANIŞMA KURULU
√ METALURJİ GENÇ’TEN GENÇ MÜHENDİS’E PROJESİ - 6 TÜM GÜN ON-LINE ETKİNLİK OLARAK YAPILDI
√ ÇEVRE VE HUKUK BRİFİNGİ
√ SANAL YILBAŞI
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CORONA VİRUS SALGININA KARŞI ÖNLEMLER VE ÜYELERİMİZE DUYURU
Yayın Tarihi: 25 Mart 2020
Devlet Önlemleri Almalı

Sayın Üyemiz,

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği
Koronavirüs (Covid-19) nedeni ile bir süredir
ülkemizde yaşananların yakın takipçisiyiz. Alınan
önlemler kadar, alınması gereken önlemler
konusunda da katkı koymaya ve dayanışmayı
büyütmeye çalışıyoruz.

Olağan üstü bir dönemden geçerken Corona salgını
bahane edilerek, özellikle ücretli çalışanların temel
haklarına yönelik kısıtlamalar kabul edilemez.

Gelinen nokta herkesim malumu. Ancak yetkililer
yapması gerekenleri yapmıyorlar/yapamıyorlar.

İşten çıkartılan, ücreti ödenmeyen, ücretsiz izne
zorlanan ya da sosyal hakları kısıtlanan üyelerimiz
bizimle iletişime geçerek, Odamızdan hukuki
destek alabilirler.
Ankara 0-312-425 4160 - iletisim@metalurji.org.tr

Bir yandan “EVDE KAL” denirken öte yandan
çalışma yaşamı rutin şekilde devam ediyor. Oysa
biliniyor ki; aynı evde yaşayan beş kişiden biri bile
dışarıya çıksa evdeki herkes aynı tehdit altında.
Yani rutin iş yaşamını devam ettirirken “EVDE
KAL” demenin aslında fazla bir anlamı yok.
Devlet “sokağa çıkma yasağı” ilan etmeli ve;

İstanbul 0-216-330 9178 - metalist@metalurji.org.tr
İzmir

0-232-570 0189 - izmir@metalurji.org.tr

Bursa

0-554-451 5740 - bursa@metalurji.org.tr

Saygılarımızla
TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

• İşten çıkarmalar yasaklanmalı,
• Tüm işyerleri (kamu dahil) uzmanların
belirleyeceği bir süre için kapatılmalı ve
çalışanların ücretleri devlet tarafından
ödenmelidir,
• İşsizler ve çalışamayanlara en az asgari ücret
düzeyinde karşılıksız ödeme yapılmalıdır,
• Tüm halkın temel ihtiyaçları devlet tarafından
karşılanmalıdır.
• Zorunlu hizmetler en az personel ile azami
önlemler alınarak ve bu dönem çalışanlara
olağanüstü koşullar ödemesi yapılarak
aksatılmadan yerine getirilmelidir.
• Devletler bu günler için vardır, Devlet “yedek
akçe”sini bugünlerde kullanmalıdır.
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METAL İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2020
16 Nisan 2020 günü yaptığımız basın
açıklamamızda; “Corona pandemisi nedeniyle tüm
dünyanın olağanüstü günler yaşadığı açık. Ne var
ki yaşam devam ediyor. Ve kapitalizmin o meşhur
“krizi fırsata çevirmek” sloganı bu günlerde de
geçerli. Egemenler “cambaza bak” yerine “aman
salgın var” diyerek olağan koşullarda çok da
kolay yapamayacakları bir çok anti demokratik
uygulamayı yaşama geçiriyorlar.”
Demiştik.
Süreç aynen böyle devam etti ve ediyor. Salgın öncesi
bile “Olağanüstü hali işçi grevlerini engellemek için
sürdürüyoruz” diyen egemen anlayış tüm pandemi
süreci boyunca “salgını fırsata çevirme”ye devam
etti, ediyor.
Ne var ki artık mızrağın çuvala sığmadığı, güneşin
balçıkla sıvanamadığı günlerdeyiz.
Salgın kontrolden çıkmış bir vaziyette tüm
toplumu tehdit eder hale geldi. Ortaya çıkan
tablonun; yetkililerin günlerce doğru beyanda
bulunmadıklarını
göstermesi
de
durumun
vehametini iyice artırıyor.
Anadolu’nun dört bir yanında sömürge
madenciliğine karşı direnen köylülerin üzerine
jandarma gönderenler şimdi de sanayi merkezlerinde
en doğal sendikal haklarını kullanmak isteyen
işçilerin üzerine polisi gönderiyor.
Kocaeli’nde faaliyet gösteren üç fabrikada
sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkarılan ya
da tazminatsız işten atılan metal işçileri, bugün
Ankara’ya yürüyüş başlatmak istedi. Kocaeli Valiliği
hemen “salgını bahane edip bir aylık yasak getirdi.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Sadece sendikalı olan 46 işçiyi ücretsiz izne çıkaran
ve yasak olmasına rağmen 19 işçiyi sendikaya
üye oldukları için işten atıp tazminatlarını bile
ödemeyen üç firmanın ikisinin yabancı sermayeli
olduğu ve yurtdışına fason çalıştıkları dikkate
alındığında Valiliğin yasağının kimlere hizmet ettiği
daha açık şekilde görülmektedir.
Uluslararası sermayenin ve yerli işbirlikçilerinin
sendikalaştıkları için cezalandırılıp tazminatsız işten
attığı ya da ücretsiz izne çıkardığı metal işçilerinin
Ankara yürüyüşü sadece yasaklanmakla kalmadı
üstüne bir de gözaltına alındılar.
Toprağına sahip çıkan köylülerin üstüne jandarma
gönderiliyor,
Konuşan muhalefetin üzerine mafya bozuntuları
salınıyor,
Ve ekmek parası için hakkını arayan işçiler polis
tarafından gözaltına alınıyor.
Pandemi ve ekonomik kriz koşullarında ülkenin
geldiği nokta bu;
Sanmayın ki zulümle abad olunur.
Sendikal mücadelenin demokrasi mücadelesinin
ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle;
Meslek alanımızdaki emekçilerin hak mücadelesinin
yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla
duyururuz.
TMMOB
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YENİ YILDA HER ŞEYİN GÖNLÜNÜZCE OLMASINI DİLİYORUZ
Yayın Tarihi: 30 Aralık 2020
21. Yüzyılın 21. yılı başlarken, sona eren 20. Yıl
halen devam etmekte olan pandemi nedeniyle
dünya çapında derin izler bırakarak tarihteki yerini
alıyor.
Yeni bir yıla girerken Dünya çapında pandemi
koşullarında değişimin, karmaşıklığın ve belirsizliğin
oldukça yüksek olduğu bir süreci yaşıyoruz.
2020’de her şey yeniden kurgulandı. Pandemi
anti-demokrat iktidarların baskılarını artırmak için
kullandıkları bir silaha dönüştü. İktidarların eskiden
olduğu gibi “insan”dan uzak, emperyalizmin
temsilcisi bir avuç çıkarcının elinde oyuncak
olduğunu gösterdi. Ne yazık ki Dünyanın kaynakları
tüm insanlığa ve canlılara yetebilecek iken bir avuç
emperyalistin açgözlülüğünü doyuramıyor.

ederek elde etme, kendisi için istediğini herkes
için isteme, cana kastetmeme, yalan söylememe,
iftira atmama, çalmama, insanlara ve haklarına
tecavüze yeltenmeme, adalet ve hakkaniyetten
ödün vermeme şeklinde içini dolduruyoruz.
Sürekli
kirletilen
bir
dünyada,
dünyayı
sahiplenmeden, evrensel olana sahip çıkmadan
yalnızca kendimizi ve mesleğimizi korumaya
çalışarak bir yere varılamayacağının bilincindeyiz.
Özelde TMMOB ve Meslek Odalarına genelde her
türlü demokratik hak ve özgürlüğe yönelik anti
demokratik baskı ve saldırılara karşı yeni yılda da
emekten, hukuktan ve barıştan yana tavır almayı
sürdüreceğiz.

Bu süreçte; Dünyada vatandaşlarına İBAN
göndererek para isteyen tek ülke olarak tarihe
geçtik.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek
alanlarından biri olarak meslektaşlarımız ve
emekçilerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Bilimin ve bilginin değersizleştirilmeye çalışıldığı,
din makyajlı faşizmin egemen kılınmaya çalışıldığı
bu süreçte “işimizi” en iyi şekilde yapmaya
çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu tür baskı dönemlerinde,
özellikle dönemin muktedir kıldığı bazı kişilere ya
da gruplara artık yasaya uymama özgürlüğü, rant,
talan, yalan özgürlüğü verilir. Emekçi kesimlere
sadece yalanlara inanma, katledilme, tecavüz
edilme, yoksullaşma özgürlüğü! kalır. Olağan
koşullarda işler düzgün yürüdüğü için fazlaca
gündem olmayan meslek ahlakı, işimizi doğru
yapmaya, adil pratiği savunmaya yarar. Elbette bu
“insanca” bir tavırdır.

Yeni yıla taşıdığımız üreten, demokratik, bağımsız
bir Türkiye’de barış içinde yaşama hedefimiz
doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.
Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını dileriz.
Saygı ve sevgilerimizle.
TMMOB
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“İnsanca” sözcüğünü yaşamsal bir nitelik olarak
kullanıyoruz ve doğayla barışık, doğruluk, dürüstlük,
emeği ile geçinme, elde etmek istediklerini hak
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WEB SİTELERİ SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
Web Siteleri
www.metalurji.org.tr

www.metem.org.tr

www.efrs-mtm.com

www.immc-mtm.com

www.isrs-mtm.com

www.mchtse2021.com

www.metalurjigenc.org

www.iss-mtmdigital.com

Oda Sosyal Medya Hesapları
Instagram

Twitter

Facebook

İstanbul Şube (@tmmobmetalist)
https://www.instagram.com/tmmobmetalist/

İzmir Şube (@metalurjizm)
https://www.instagram.com/metalurjizm/

Bursa İl Temsilciliği (@mmmo.bursa)
https://www.instagram.com/mmmo.bursa/

Merkez (@tmmobmetalurji)
https://twitter.com/TMMOBMetalurji

İstanbul Şube (@tmmobmetalist)
https://twitter.com/tmmobmetalist

Oda Facebook Grubu
(Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası)
https://www.facebook.com/groups/137414739705543/

Oda Facebook Sayfası: (@tmmobmetalurji)

TMMOB Metalurji ve Malzeme M.O.
https://www.facebook.com/tmmobmetalurji

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/tmmobmetalurji/
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCPmbb0-eYcCJz8bpmD21ySQ?view_as=subscriber
Telegram

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Telegram Kanalı
https://t.me/tmmobmetalurji

METEM Sosyal Medya Hesapları
Instagram

Metalurji Genç Hesapları
Instagram

METEM Instagram

https://www.instagram.com/metalurjigenc/

(@metem__)
Facebook

Twitter

METEM Facebook

https://twitter.com/metalurjigenc

(@METEM.org)
LinkedIn

Facebook

METEM LinkedIn

https://www.facebook.com/metalurjigenc/

/company/metem/
Youtube

Youtube

METEM Eğitim Merkezi
https://www.youtube.com/channel/UC9emHyl1jTJHxn6uOV6kT4A

https://www.youtube.com/channel/UCx3VKuBNG5U-ndKZb870d_w

İLETİŞİM ADRESLERİ
Posta Adresi

E-posta

Tel

Faks

Barbaros, Yavuz Selim Caddesi No: 4 34746
Ataşehir / İSTANBUL

oda@metalurji.org.tr
metem@metem.org.tr

+90 537 527 07 90
+90 533 690 87 82
+90 216 349 95 91

+90 216 330 91 92

Karekodu okutarak Oda sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz.

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

M M M
M M
M
etalurji

alzeme

eslek aşkı

ühendisleri

eslektaş hakkı

emleket sevdası

Tüm insanlığın eşit, adil dünyası için;
özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi
idealini yaşatanlar yolumuzu
aydınlatıyor.

‘‘

’’

www.metalurji.org.tr
oda@metalurji.org.tr

www.metalurji.org.tr
oda@metalurji.org.tr
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