Haber

" 2015'TE NELER YAPTIK "
ÇALIŞMA VE FAALİYET ALANLARI YÖNETMELİĞİMİZ
YAYIMLANDI

Mayıs 2014'teki Genel Kurul'umuzda kabul edildikten sonra; prosedür gereği TMMOB'ye gönderilen yönetmeliğimizle
ilgili süreç tamamlanarak 11.11.2015 tarihli ve 29529 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik nedeni ile TMMOB'de yaşanan süreçte bir meslek odasının -bilahare kendilerinin de kabul ederek özür
dilediği- maksadını aşan tavrının ötesinde; yine aynı meslek odasının itirazı ile iki maddenin oylamayla yönetmelikten
çıkartılması üzücü olmuştur.
Yönetmelik teknolojik gelişmeler doğrultusunda giderek zenginleşen meslek alanımıza sahip çıkma, meslektaşlarımızın
haklarını savunma anlamında önümüzü açacaktır.

11 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29529

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI ÇALIŞMA VE
FAALİYET ALANLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, metalurji mühendisleri, metalurji ve malzeme mühendisleri, malzeme
mühendisleri, malzeme bilimi ve mühendisleri ile seramik mühendislerinin mesleki faaliyet ve çalışma alanlarının
belirlenmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, metalurji mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, malzeme mühendisliği,
malzeme bilimi ve mühendisliği ile seramik mühendisliği disiplinlerinin faaliyet ve meslek erbaplarının çalışma alanlarını
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39
uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
b) Oda: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasını,
c) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,
ç) Şube: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Şubesini,
d) Temsilcilik: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Temsilciliğini,
e) Üye: Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasına üye olan metalurji, metalurji ve malzeme, malzeme, malzeme bilimi
ve mühendisi, seramik mühendisi veya yüksek mühendislerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Meslek Disiplinlerinin Faaliyet ve Çalışma Alanları
Faaliyet ve çalışma alanları
MADDE 5 – (1) Oda üyelerinin faaliyet ve çalışma alanına giren işler aşağıda belirtilmiştir;
a) Demir-çelik metalurjisi; demir-çelik tesislerinin üretim süreçlerinin tasarımı ve projelendirilmesi, birincil ve ikincil
yöntemlerle demir-çelik üretimi, alaşımlandırılması, işlenmesi ve şekil verilmesi, demir-çelik üretimindekimetalurjik
proseslerde gerekli olan katkı ve diğer malzemelerin üretimi,
b) Demir-dışı metaller metalurjisi; demirdışı-metal tesislerinin üretim süreçlerinin tasarımı ve projelendirilmesi, birincil
ve ikincil yöntemlerle demirdışı-metal üretimi, alaşımlandırılması, işlenmesi ve şekil verilmesi demir dışı metallerin
üretimindeki metalurjik proseslerde gerekli olan katkı ve diğer malzemelerin üretimi,
c) Döküm; döküm tesislerinin üretim süreçlerinin tasarımı ve projelendirilmesi demir-çelik ve demir-dışı metal
malzemelerin döküm yoluyla şekillendirilmesi ve dökümü izleyen ardıcıl işlemler, birincil ve ikincil yöntemlerle üretim,
alaşımlandırılma, işleme ve şekil verme,
ç) Plastik şekil verme; demir-çelik ve demir-dışı metal yarı-ürün ve ürünlerin plastik olarak şekillendirilmesi, hadde,
ekstrüzyon, dövme, tel çekme ve benzeri ardıcıl işlemler,
d) Seramik, cam ve refrakter; seramik üretimi, cam üretimi ve refrakter malzemelerin üretimi, işlenmesi, uygulanması,
e) Plastik ve kompozitler; plastik malzemelerin ve kompozit malzemelerin üretimi, işlenmesi ve uygulanması,
f ) Endüstriyel fırınlar ve yardımcı makine ve ekipmanlar; metalurjik proseslerde kullanılan fırın ve yardımcı makine ve
ekipmanların imalatı, devreye alınması,
g) Isıl işlem; demir-çelik ve demir-dışı metallerden mamül yarı ürün ve ürünlerin ısıl işlem uygulamaları,
ğ) Kaynak; kaynak malzemelerinin üretimi, uygulanma alanında kullanımı,
h) Toz metalurjisi; toz metalurjisi ile üretim ve malzemelerin kaplanması,
ı) Korozyondan koruma; metalik esaslı ya da olmayan malzeme, makine ve ekipman, konstrüksiyon ve ürünlerin
korozyondan korunması,
i) Yüzey işlem; metalik esaslı ya da olmayan malzeme, makine ve ekipman, konstrüksiyon ve ürünlerin farklı tekniklerle
kaplanması, kaplama malzemelerinin ve ekipmanlarının üretimi, uygulanması,
j) Kalite-kontrol; endüstriyel proseslere hammadde, katkı malzemesi, sarf malzemesi, yarı ürün ve ürün olarak dâhil
olan tüm malzeme ve ürünlerin kalite kontrolü, kalite kontrol ekipmanlarının üretimi uygulamalarına yönelikmetalurji
ve malzeme mühendisliği hizmetleri,
k) Tahribatsız muayene; metalik ya da metal dışı malzemelerden mamül konstrüksiyonların yerinde kontrolüne yönelik
metalurji ve malzeme mühendisliği hizmetleri,
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m) Malzeme seçimi ve uygulamaları; metalurjik prosesler için proje ya da tasarıma uygun malzeme seçimi, işlenmesi ya
da modifikasyonu,
n) Yeni malzemeler; metalik ya da metal dışı yeni malzemelerin üretimi ve geliştirilmesine yönelik metalurji ve malzeme
mühendisliği hizmetleri,
o) Proje, tasarım, fizibilite, kurulum ve devreye alma; metalurjik tesisler için proje, tasarım ve fizibilite hazırlanması,
makine ve ekipman seçimi, süreç seçimi, tesis kurulumu ve devreye alınmasına yönelik metalurji ve malzeme
mühendisliği hizmetleri,
ö) Çevre; metalurjik proseslerde oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların toplanması, zararsız hale getirilmesi ve mümkün ise
değerlendirilmesi ve bu proseslere uygun teknoloji, makine ve ekipman seçimi, üretimi ve uygulaması,
p) İşçi sağlığı ve iş güvenliği; metalurjik tesislerde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmeti vermek.
(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerle ilgili olarak teknik uygulama, danışmanlık, kullanıcıya sunum ve malzeme temini
işlemleri de Oda üyelerinin faaliyet ve çalışma alanına girer.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan hizmetlere ilişkin, TMMOB ve TMMOB’ye bağlı diğer odaların kendi mevzuatlarında
yer alan görev alanları ile ilgili yetki ve sorumlulukları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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l) Gözetim hizmetleri; metalurjik proseslere hammadde, katkı malzemesi, sarf malzemesi, yarı ürün ve ürün olarak
dâhil olan tüm malzeme ve ürünlerin ticari süreçlerde nitel ve nicel kontrol amaçlı olarak gözetimi,
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" 2015'TE NELER YAPTIK "
İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ TOPLANTIMIZI YAPTIK

İzmir İl Temsilciliğimizin Alsancak’ta ki binasında 04 Temmuz 2015 ve 08 ağustos 2015’te olmak üzere iki genel üye
toplantısı gerçekleştirdik.
Saat 14:10’da başlayıp 18:30’a dek devam eden toplantılarda da; bu dönem oda çalışmaları hakkında bilgi verdik.
Gelecek dönem ve İzmir özgülünde neler yapılabileceğini konuştuk.
Hemen her katılımcının söz alıp görüş belirttiği toplantılarda;
Oda-üye iletişimini geliştirmeyi, İzmir’de daha sık toplantı
yapmayı ve İzmir’de devamlılığı olan bir Oda etkinliğimizi
oluşturmayı önümüzdeki dönem gerçekleştirmemiz gereken
hedefler olarak gündemimize aldık.

Haber

Yaz dönemi olmasına rağmen özellikle yeni üyelerin ve genç
arkadaşların toplantılara gelmesi ve aktif katılım sağlaması,
yapılan oda çalışmalarının üyeler tarafından olumlu
karşılanması, Özellikle genç mühendis arkadaşların Oda çalışmalarına katkı koyma istekleri, ilk defa denediğimiz üyeöğrenci üye ortak toplantı uygulamasının; öğrenci üyelerimizin Oda işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları ve danışmanlık
uygulamasının hemen pratik olarak başlatılabilmesi gibi olumlu etkileri olduğunu gördük.

" 2015'TE NELER YAPTIK "
KARTONDAN TEKNELER 8. KEZ YARIŞTI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
dolayısıyla Alsancak Cumhuriyet Meydanında düzenlenen, 8. Kartondan Tekneler Yarışması Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliğinin de katılımıyla gerçekleşti.
Tekneler sadece karton ve koli bandı kullanılarak
yapıldı. Tasarım ve sağlamlığın önemli olduğu bu
yarışta 20 tekne yer aldı. 20 katılımcı arasından,
sadece 5 tekne yarışı batmadan tamamlayabildi.
Metalurji Genç üyeleri Alper Abacı, Güven Hasbay
ve Süleyman Demirdal'dan oluşan Metalurji ve
Malzeme Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği
ekibi "Yüksek Fırın" adını verdikleri tekneleri ile
yarışı tamamlayan beş meslek odasından biri olmayı
başardı.
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" 2015'TE NELER YAPTIK "
GENÇ MÜHENDİSLER ÖĞRENCİLERE DENEYİM AKTARDI

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası bünyesindeki Genç mühendisler komisyonunun hazırladığı
söyleşide; staj dönemi, iş arama sureci, meslekteki ilk yıllar ve tüm bu süreçte karşılaşılanlarla ilgili konuşmacılar
deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.
Metalurji Genç İstanbul bölge üniversitelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik 01 Mart 2015’te Karaköy Mimarlar
Odası binasında gerçekleştirildi.
Etkinliğe İstanbul teknik, Marmara, İstanbul, Yıldız, Kocaeli ve Sakarya Üniversitelerinden 198 öğrencinin katıldı.
Şube sekreterimiz Berkay Tuncay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; genç mühendisler mezuniyet
sürecindeki beklentileri, iş görüşmeleri, meslek yaşamlarının ilk yıllarında yaşadıklarını anlattılar.
Çay kahve aralarında bile devam eden soru
cevap sohbetleri Forum şeklinde yapılan ikinci
bölüm ile devam etti. Öğrencilerin aktif katılımı
etkinliğin sonuna dek sürdü.
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Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Meslekte
ilk yıllar etkinliği Sivas, Kayseri, Elazığ ve
Çorum’dan öğrencilerin katılımı ile 17 mayısta
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde tekrar edildi.

" 2015'TE NELER YAPTIK "
İSTANBUL İLÇE BELEDİYELERİ İLE PROTOKOL

AKP'nin TMMOB ve Meslek Odalarını etkisizleştirme çabalarına karşın İstanbul İKK koordinasyonunda İstanbul'daki
CHP'li 16 ilçe belediyesi ile Meslek Odaları arasında Odamız adına Şube başkanımız Ermen Car'ın katıldığı törenle
mesleki denetim ve kontrol protokolü imzalandı.
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" 2015'TE NELER YAPTIK "
TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANDI

TMMOB ve Meslek Odalarına karşı siyasal iktidarın sürdürdüğü yıldırma ve sindirme çabaları geçen yılda devam etti.
TMMOB yasasını değiştirip, TMMOB’nin merkezi yapısını yok etme, meslek odalarının mesleki denetim haklarını ortadan
kaldırmaya yönelik girişimler yine başarısız oldu.
TMMOB Yasası değişikliğine karşı Türkiye’nin farklı bölgelerinde 8 koldan “Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip
çıkıyoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta yolan çıkan yürüyüş kolları, 14 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da buluştu.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar, şehir plancılarıyla toplanan TMMOB 43. Dönem Olağanüstü
Genel Kurulu’nda direniş ve mücadelenin büyütülmesi vurgusu öne çıktı.
İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda toplanan ve sokağa taşan Genel Kurul heyecanı, 3 binden fazla
kişiden oluşan kortejin Kızılay Güvenpark’a yürüyüşü ve burada okunan sonuç bildirisiyle sona erdi.
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