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GĐRĐŞ 

ÇALI ŞMA RAPORU 

Đki yıllık bir gecikmenin ardından yapılacak Genel Kurul, geçmiş dönemden kalan birçok 

sorunla birlikte, üyelerle kopuk kopuk süre giden ilişkilerin tazelenmesi olanağım 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 koşullan ile yaşanan dönem bir geçiş surecinin 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 Odasının varlık koşullarının savunulması gerekliliğini —işlevi bu 

aşamada bilgi üretmekle sınırlı dahi olsa— vurgulamak isteriz. 

Ancak, sorunu salt nesnel durumun doğrudan sonucu görmek kolaycılığına düşmemek 

gerekir. Mühendis ve mimarlar Đçin gün geçtikçe yaşam koşullarının, ağırlaştığı, çeşitli ailevi 

sorunların, çevre etkilerin 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, gösterilen duyarlığın ölçüsüne bağlı olacaktır. 

Đletişim eksikliği, kişisel sorunlar, «aydın sorumluluğu», mesleki-teknik sorunlar, 

ekonomik-sosyal 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 Dergisini 

1982 yılında bir kez, 1983 yılında ise 2 kez yayınlayabildik. Dr. Savaş Đzgiz tarafından 

hazırlanan Çelik El Kitabının 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 komisyonları oluşturulamadı. Sorunlar aşılabildiği ölçüde komisyonların oluşturulması 

ve işlerliğe kavuşturulması önümüzdeki dönemin önemli görevleri arasında olmalıdır. 

Yine anılan nedenlerle «Đşyeri temsilcilikleri» de fiilen çalışamaz duruma geldi. 

Dönem başında oluşturulan Seydişehir, Karabük ve Ereğli temsilcilikleri ile sınırlı ilişkiler 

sürmektedir. Đskenderun ve Kırıkkale temsilcilikleri fiilen çalışır durumda değildir. Đşyeri 

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. Bilindiği gibi Odamızın temel gelir kaynağı üye ödentileridir. Yılda 

birkaç kez yapmak zorunda kaldığımız. borç bildirimine karsın 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 Kitabı'nın basılması yapılması gerekli işlerden bir diğeridir. 

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. 



GENEL KURUL VE SEÇ ĐMLERE ĐLĐŞKĐN ÖNEML Đ HUSUSLAR 

Tüm üyelerin Oda genel kuruluna katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup, geçerli 

bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Oda Onur Kurulunca 

cezalandırılırlar. 

Seçimlere katılacak üyeleri gösterir liste, görevli hakimin incelemesinden geçip. 3 gün 

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

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

Listede adı bulunmayan üyenin oy kullanması yasal olarak olanaksızdır. 

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

resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin 

imzalanmasından sonra kullanılacaktır. Ancak, şimdiden öngöremediğimiz sorunların ortaya 

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

Oylar üzerinde ilçe seçim kurulu mü hürü bulunan ve oy verme sırasında sandık 

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

zarflara konulmak suretiyle kullanılacaktır. Yönetim kurulu için kullanılacak oyların, 

tanımlanan kağıtlara elle yazılması zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


