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Metalurji Mühendisleri Odasý - ODTÜ
Tahribatsýz Muayene Eðitimlerinin Ýptal Edilmesi

Metalurji Mühendisleri Odasý
Yönetim Kurulu

Günümüzde pazarlarýn gittikçe
uluslararasý nitelik kazanmasý ve
rekabetin gittikçe keskinleþmesi,
ülkeleri genel stratejilerini yeniden
gözden geçirmeye zorlamaktadýr. Son
yýllarda, uluslararasý piyasalardaki
sýnýrsýzlýk, özellikle de gümrük birliði
uygulamasý, gümrük duvarlarýnýn
yerini sanayileþmiþ ülkeler lehine
güvence altýna alarak yeni faktörlerin
önem kazanmasý yönünde geliþmektedir.
Uluslararasý ticarette mallarýn
serbest dolaþýmýný engelleyen tarife
dýþý engellerden en önemlilerini
"teknik engeller" ya da "ulusal teknik
düzenleme ve standartlar" oluþturmaktadýr. Avrupa Birliði'nde aðýrlýk
kazanan ve global yaklaþým olarak
adlandýrýlan; ürün güvenliði ile
kalitesini saðlamaya yönelik önlemleri içeren eðitim çerçevesinde hem
ürünün kendi kalitesi hem de üretici ve
satýcýlarýn, test laboratuarlarýnýn,
belgeleme ve kontrol kurumlarýnýn
yetkili ve kaliteleri kontrol edilmekte,
böylelikle de ürün güvenliðinin
gerçek anlamda saðlanmasý mümkün
olabilmektedir. Avrupa Birliði'nde
aðýrlýk kazanan global yaklaþým
eðilimi test ve belgelendirme
mekanizmalarýna iliþkin düzenlemeleri içermektedir.
Avrupa Birliði ile Gümrük Birliði'nin içinde olan Türkiye için tüm bu
teknik düzenlemelerin yakýndan takibi
büyük önem taþýmaktadýr. Bilindiði
gibi, 6 Mart 1995 tarihli Ortaklýk
Konseyi Kararýnýn 8. maddesinde
Türkiye'nin tüm Teknik Mevzuatýný
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beþ yýllýk bir geçiþ süreci sonunda
uyumlaþtýrmasý gerekmektedir.
1 Ocak 2001 tarihinden itibaren
Avrupa Birliði ülkelerine ihraç
edilecek ürünler ve Türkiye içinde
belirtilen þartlara uygun olarak
üretilmeyen ürünler; yani saðlýk,
güvenlik, çevre ve tüketiciyi koruma
þartlarýna uymayan ürünlerin AB
ülkelerine giriþi ve Türkiye içinde
pazarlanmasý mümkün olmayacaktýr.
Kamu kurumu niteliðinde bir
meslek kuruluþu olan Odamýz,
metalurji mesleðini geliþtirmek ve
mesleki denetimi saðlamak amacýyla
çalýþmalar sonucunda, ülkemizde ilk
tahribatsýz muayene eðitimini yurt
dýþýndan getirdiði uzmanlarla 1987
yýlýnda gerçekleþtirmiþtir.
Bilindiði gibi, 1988 yýlýnda,
ODTÜ TAHRÝBATSIZ MUAYENE
VE KAYNAK ARAÞTIRMA MERKEZÝ'nin (ODTÜ Merkez) kurulmasýyla,
Merkeziniz ve odanýz
arasýnda imzalanan tahribatsýz muayene eðitimi iþ birliði Protokolü
kapsamýnda, bu alanda baþlatýlan
ortak çalýþmalar bugüne kadar
sürdürülmüþtür. ODTÜ Merkez ile
yapýlan bu iþbirliði kapsamýnda çeþitli
yöntemlerde düzenlenen 1. ve 2.
Seviye eðitimlerde 1700 kiþi vasýflandýrýlmýþ ve sertefikalandýrýlmýþtýr.
Avrupa Birligi'nde yapýlan yeni
teknik düzenlemeler sonucunda,
tahribatsýz muayene alanýnda çalýþan
personelin ülkemizde EN 473'e uygun
olarak eðitilmesi ve vasýflandýrýlmasý
amacýyla 1996 yýlýnda, EN 45 013 ve
EN 473'e uygun olarak faaliyet

göstermek; vasýflandýrma sýnavlarýný
yapmak ve sertifika vermek üzere
ulusal ve baðýmsýz bir sertifikalandýrma kuruluþu olarak TAHRÝBATSIZ MUAYENE PERSONEL
SERTÝFÝKALANDIRMAMERKEZÝ
(TM-PSM) Odamýz bünyesinde
kurulmuþtur.
Kalite sistemini kurarak Alman
Ulusal Akreditasyon Kuruluþuna
(DAR-TGA) akredite olmak için baþ
vuran TM-PSM, bugün dört deðiþik
tahribatsýz muayene yöntemiyle
(Magnetik Parça Muayenesi, Sývý
Penetrant Muayenesi, Ultrasonik
Muayene ve Radyografik Muayene)
1. ve 2. Seviye eðitimlerin vasýflandýrma sýnavlarý için oluþturduðu
soru bankasýndaki 2000 soru , 75 set
pratik sýnav parçasý ve bu konuda
yetiþmiþ elemanlarýyla ülkemizin ilk
ve tek baðýmsýz personel belgelendirme kuruluþudur.
TM-PSM, kuruluþundan bu yana
planladýðý hazýrlýk çalýþmalarýný
ODTÜ Merkezle birlikte tamamlayarak DAR- TGA'ya (Alman Ulusal
Akreditasyon Kuruluþu - Personel
Belgelendirme Bölümü) akredite
olmak için baþvurmuþtur 1997
yýlýndan bu yana akreditasyon
kunusunda sürdürülen çalýþmalar
sonuca ulaþamamýþtýr. ODTÜ Merkez, bu süreçte iki kez akreditasyon
denetimine katýlmayacaðýný bildirmiþtir. Birincisi, 1999 yýlý Haziran
ayýnda TM-PSM'nin Merkezinizle
ortak olarak planladýðý akreditasyon
denetim tarihinden iki gün önce, bu
denetime katýlmayacaðýnýz açýkmetalurji 2001/ 126
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sektörden haberler....

lanarak, TGA denetçileri ve Odamýz
güç durumda býrakýlmýþtýr.
Bunun üzerine, ODTÜ Merkez ile
Odamýz arasýnda 07.07.1999 tarihinde
imzalanan Ek Protokol'ün 2. Maddesi
uyarýnca TM-PSM'nin akreditasyon
denetim tarihinin 13 Eylül 1999 tarihi
ile baþlayan hafta olarak TGA'ya
bildirilmesi konusunda anlaþma saðlanmýþtýr. TM-PSM'nin 1999 yýlýnda
gerçekleþecek akreditasyon denetimi
ülkemizin yaþadýðý 17 Aðustos ve 12
Kasým depremlerinin DAR- TGA
denetçilerinin öngörülen tarihte
gelmelerine imkan vermemesi nedeniyle denetim 2000 yýlýna kalmýþtýr.
ODTÜ Merkez, 1999 yýlýnda
imzaladýðý Protokole raðmen, bu yýl
bazý sorunlar olduðunu ileri sürerek
(bu sorunlarýn zaman içinde çözülebileceðine inanýldýðý ifade edilerek)
ikinci kez, akreditasyon denetiminden
bir ay önce TM-PSM'nin DAR-TGA
tarafýndan 18-19 Eylül 2000 tarihlerinde gerçekleþtirilecek denetimine
katýlmayacaðýný 09.08.2000 tarihli
yazýsýyla tarafýmýza iletmiþ bulunmaktadýr.
ODTÜ Merkez'in akreditasyon
konusunda sürdürdüðü bu olumsuz
tavýr ve iç denetime katýlmama kararý,
TM-PSM'nin EN 45 013'e göre
denetleyemediði ve kuruluþ amacýný
sürekli engelleyen bir eðitim ve sýnav
merkezi olarak ODTÜ Merkez ile
iþbirliðini sürdürme imkaný kalmadýðý
görüþüne varmasýna neden olmuþtur.
Böylece, ODTÜ Merkezde yapýlan tahribatsýz muayene eðitimleri;
eðitim ve vasýflandýrma sýnavýnýn
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baðýmsýz bir sertifikalandýrma kuruluþu tarafýndan yapýlmamasý nedeniyle EN 473'e uygun olma özelliðini
kaybetmiþtir.
Oda Yönetim Kurulumuz, 31
Aðustos 2000 tarihli toplantýsýnda bu
konuyu deðerlendirerek almýþ olduðu
48 sayýlý kararý uyarýnca, ODTÜ
Merkez ile Odamýz arasýnda Tahribatsýz Muayene Eðitim ve Vasýflandýrma Sýnavlarý konusunda imzalanan ve 12 yýldýr sürdürülen Ýþbirliði
Protokolü'nün TM-PSM'nin geliþmesine imkan verilmemesi ve uygulama imkaný kalmamasý nedeniyle
iptal edilmesine karar vermiþtir.
Ülke sanayimize iç ve dýþ pazarlarda oluþturulan teknik engelleri
aþma imkaný saðlayacak test ve TMPSM benzeri belgelendirme mekanizmalarýnýn kurulmasý, ihracat ve
istihdamýmýzý artýracak, sanayimizi
geliþtirecek en önemli çýkýþ yollarýmýzdan biridir. Bu konuda harcanan
çabalarýn neticeye ulaþmamasý durumunda, bedeli þimdiye kadar olduðu
gibi bizler ve çocuklarýmýz tarafýndan
ödenecektir.
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Komisyon USINOR'un
TUBISUD'u devralmasýný
onayladý;
Avrupa Komisyonu Usýnor
SA'nýn, Ýtalyan çelik þirketi
Tubisad Ýtalia S.p.A.'nýn %55'ni
devralmasýný onaylamýþtýr.
Tubisad þirketinin %45'i iseAbate
Group'un kontrolü altýndadýr.

AB - Mýsýr Ortaklýk
Anlaþmasý Ýmzalanacak;
AB-Mýsýr Ortaklýk
Anlaþmasýnýn 2001 yýlýnda,
en geç Haziran ayýnda
imzalanacaðý açýklanmýþtýr.
Anlaþma metni 1999 yýlýnda
tamamlanmýþ, ancak her iki
taraf anlaþmayý 26 Ocak
2001 tarihinde parafe
etmiþlerdir. Gecikme nedeni
olarak Mýsýr Hükümeti
içerisindeki anlaþmazlýklar
öngörülmektedir.
sektörden haberler....

AB ve Aday Ülkeler
arasýnda Ticaret
büyümeye devam ediyor;
AB ile 13 Aday Ülke arasýnda ticaretin büyümeye
devam ettiði görülmüþtür.
1995 - 2000 döneminde ticaret büyüme eðilimine gitmiþ ve toplam ihracat ve ithalat seviyeleri ikiye katlanmýþtýr.
sektörden haberler....

Libya ve Cezayir'de Yassý
Mamül Üretimi Yükseliyor
Arap Demir ve Çelik
Derneði Libya iron&Stell
Co (Lisco) ve Cezayir'in en
büyük çelik þirketi olan
Sider'in 2000 yýlýnda yassý
mamül üretimlerini artýrdýklarýný belirtmiþtir.
T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

