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merhaba!
Uzun süren sessizliğinin ardından hurdacı dergisi yeniden sizlerle.
Hurdacının sokaklarımızdan üniversitedeki dersliklerimize uzanan bazen eğlenceli bazen rahatsız
edici sesi yeniden sayfalara döküldü.
Bu sayımızda öncelikle; verilen mücadelede safını barıştan yana alan toplum örgütlerine yönelik
saldırıların en büyüğünü yaşadığımız bu süreçte, doğrudan ve sarsıcı şekilde etkilendiğimiz Ankara
Katliamına olan tepkimizi, isyan ve acımızı paylaştık sizlerle.
Ve tabii ki her zamanki gibi Hurdacı’da onun ayrılmazları olan makaleleri ve teknik konuları
bulacaksınız. Bunun yanında Metalurji Genç’ten haberlere de en kapsamlı olarak bu dergide
ulaşabilirsiniz.

hurdacı@metalurjigenc.org.tr
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Duyuru

TEORİK BİLGİ VE
MÜHENDİSLİK BECERİSİNİN
SENTEZİ İÇİN 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 Metalurji ve Malzeme Mühendisleri
Odası Eğitim Merkezi (METEM)’ i kurmuştur.
METEM’in alanında uzman isim ve kurumlarla
işbirliği yaparak, eğitim kalitesi yüksek ve
eğitim sonrası izlem-destek çalışmalarının
etkili bir şekilde uygulandığı bir merkez
olması hedeflenmektedir. Mesleki eğitimler,
üniversite ve sanayiimizin deneyimli eğitimciler
ile yapılacaktır. Eğiitim konuları ise sektör
gereksinimler ve teknolojik gelişim dikkate
alınarak seçilecektir.
•
•
•
•
•
•

Güncel teknolojik bilgilerin paylaşıldığı
Yetişkin eğitimi kurallarına uygun
Profesyonel iş yaşamına uygun
İnteraktif eğitim yöntemlerinin kullanıldığı
Teorik ve pratik çalışmaların birlikte
yapıldığı
2 tam günü geçmeyen

EĞİTİM ÇEŞİTLERİ VE DANIŞMANLIK
HİZMETİ
GENEL KATILIMA AÇIK
•
•
•
•

Yıl içerisinde takvimi ilan edilmiş,
Tüm sektör çalışanlarına bilgi ve deneyimlerini
paylaşma fırsatı tanıyan,
Mesleki gelişimi ve sektörün yükseltilmesini
hedefleyen teknik eğitimler,
Kurum ve kişilerin gelişim / verimliliğini
yükseltmek üzere çalışanların kişisel
farkındalığını arttırarak potansiyellerini
keşfettiren kişisel gelişim eğitimleri konu
başlıklarımızdır.

ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER
•
•
•

•

Hizmet almak isteyen şirketlerin özgün
gereksinimlerine uygun,
Şirketlerin belirlediği tarih ve mekanlarda,
Şirket pratiğinden yola çıkılarak, şirket
evreninden görüntüler ve proseslerden
seçilmiş örnek ve vakıa çalışmaları ile,
Şirkete
özel
eğitim
içerikleriyle
yapılandırılmış eğitimlerdir.
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hababamın mekanında
davet ediyoruz.

DANIŞMANLIK
•
•
•

Şirketlerin kendi proseslerini iyileştirmek ve
geliştirmek için,
Olası sorunların giderilmesine yönelik
çözüm önerileri ve alternatifler,
Şirketlerin
sürdürülebilir
gelişimlerini
desteklemek amacı ile mühendislik ve
iş yaşamı ilkeleri ışığında sistematik
yaklaşımlar geliştirmek.

Üsküdar´a 4 km uzaklıkta, süre olarak Kadıköy´e,
Üsküdar´a, Acıbadem ve Altunizade metrobüs
duraklarına 10 dakika mesafede bulunmaktadır.

Demir Çelik Metalurjisi
Demir Dışı Metaller Metalurjisi
Döküm
Isıl İşlem
Yüzey İşlemleri ve Kaplamalar
Seramik, Cam ve Refrakter Malzemeler
Biyomalzemeler
Nanomalzemeler
Malzeme Karakterizasyonu
Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik
Modelleme ve Simülasyon
Sektörel Risk Değerlendirmesi
Makinelerde Güvenlik Eğitimi
Proje Yönetimi
Enerji Verimliliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kaynak Metalurjisi ve Tahribatsız Muayene
Kaldırma-Taşıma İşlerinde Güvenlik
Temel Yangın Müdahalesi Beceri Eğitimi
Mühendislere Yönetim Becerileri Eğitimi
Mühendislere Liderlik Becerileri Eğitimi
Sektörel Süreçleri Yönetmek ve İyileştirmek
Mühendisler için Finansal Yönetim

EĞİTİM YERİ
Eğitimlerimizde mekan olarak Validebağ Adile
Sultan Kasrı Öğretmenevi’ni kullanacağız.
HEPİMİZ “HABABAM” OLACAĞIZ
Geniş, ferah ve yüksek kapasiteli bir yer
olmasının yanı sıra hepimizin gönlünde yer
etmiş, adını duyduğumuzda yüzümüzde
kocaman bir gülümseme oluşturan HABABAM
SINIFI’na ev sahipliği yapmış olması, bu mekanı
tercih etmemizde etkili olmuştur. Sizleri
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olmaya

Mekanın kafeteryası, yemek salonu, yatılı
konaklama üniteleri, otoparkı ve çay bahçesi
hizmetlerinden de aynı anda faydalanabileceğiz.

ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER VE KAPSAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hababamlı
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Haber

8. Kartondan Tekneler
Yarışması

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 TMMOB’a bağlı odaların İzmir şubeleri üyeleri tarafından yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile
sadece karton ve koli bandı kullanılarak yapıldı. Tekne tasarımlarının tamamlanması ile teknelerin
kortej halinde yarışmanın gerçekleştiği Konak Pier rıhtımına getirilmesinin ardından kıyasıya
mücadele ve eğlenceli anlar başladı. Teknelerin kıyasıya mücadelesi çevredeki vatandaşların
büyük ilgisini çekerken bazı teknelerin batışı eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu. 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 tamamlamayı başaran beş meslek odasından biri olmayı başardı.
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Haber

Fırat Üniversitesi
Metalurji Genç
Temsilciliği
Sinan YARDIMCI / Fırat Üniversitesi

Fırat Üniversitesi Metalurji Genç öğrenci
temsilcileri
olarak
özverili
bir
çalışma
gerçekleştirip, gerekli altyapıyı oluşturarak
Bölüm Başkanı Sn. Prof. Dr. Mehmet
EROĞLU’nun büyük destekleriyle TMMOB
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
bünyesindeki Metalurji Genç öğrenci topluluğu
içerisinde tek odaya sahip temsilcilik haline
gelmiş bulunmaktayız.

Belirtmiş
olduğumuz
kapsamlar
dışında
Metalurji Genç temsilcileri olarak odamız
bünyesinde kütüphane kurma girişimimiz
sürecinde
değerli
akademisyenlerimizin,
Metalurji Mühendisleri Odası yetkililerinin
de katkılarıyla odamıza bir kütüphane
kazandırarak değerli üyelerimizin hizmetine
sunmuş
bulunmaktayız.
Kütüphanemiz
bünyesinde Ders kitapları, Hurdacı dergimiz,
Kongre bildirileri gibi kitaplardan oluşan
yaklaşık 50 adet kitap bulunmaktadır.
Kütüphane
bünyesindeki
kitap
sayımız
gün geçtikçe artmakla birlikte öğrenci
arkadaşlarımıza bu kapsamda daha fazla
yardımcı olmak için çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.

Fırat Üniversitesi Metalurji Genç Öğrenci
Temsilciliği odamız 2014 - 2015 güz dönemi
içerisinde faaliyete geçmiş bulunmaktadır.
Bu kapsamda oda bünyesinde temsilciler
olarak sosyal, kültürel, bilimsel konularda
gerekli çalışmaları yaparak aktifliğimizin
artmasında ve öğrencilerimizin herhangi
bir problemlerini, fikirlerini, düşüncelerini
bizlerle paylaşması ve bizlere daha rahat
ulaşabilmeleri açısından temsilcilik odamız bize
çok büyük değer katmaktadır. Aynı zamanda
yaptığımız etkinlikler süresi içerisinde tanışma
fırsatı bulamadığımız öğrencilerimiz, tahsis
edilen odamız sayesinde bizlere daha rahat
ulaşabilmektedirler.

6

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

Haber

ÖĞRENCİLER ALUS07
SEMPOZYUMUNDA
08-09 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen 7.Alüminyum Sempozyumu
Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen ALUEXPO 2015 “4.Alüminyum
Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı”, ile birlikte üniversitelerin metalurji ve malzeme
mühendisliği öğrencileri için yararlı bir deneyim oldu.
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’nın Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ve
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliği ile düzenlediği sempozyumda İstanbul Demir Dışı
Metaller İhracatçıları Birliği’nin organize ettiği Metalik Fikirler Ödül Töreni ile birlikte eş zamanlı
olarak düzenlendi.
İstanbul dışından 11 otobüs öğrencinin Metalurji Genç öğrenci temsilcilerinin katkılarıyla katıldığı
etkinliğe; İstanbul’daki üniversitelerden katılımla birlikte toplam 1000 den fazla öğrenci katıldı.
14 oturumda 47 sözlü bildiri, 28 poster bildiri olmak üzere toplam 75 bildirinin sunulduğu etkinlikte
“Alüminyumun Yaratıcı Elleri” konulu bir fotoğraf Yarışması ve Sergisi düzenlendi ve öğrenci
oturumu yapıldı.
Geleceğin metalurji ve malzeme mühendisleri alüminyum sektörü hakkında bilgilenme ve firmaları
tanıma fırsatından yararlandılar, Metalurji Genç standında ise farklı illerden ve üniversitelerden
öğrenciler tanışma ve kaynaşma olanağı buldular.

Metalurji Genç / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğrenci Dergisi - HURDACI
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Y.T.Ü Öğrencileri ile
Cumartesi Buluşması
Kerem SIVIŞ / Yıldız Teknik Üniversitesi

Odamızın öğrenci üyelerine ulaşmakta en
önemli kollarından biri olan Metalurji Genç’in
Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği öğrencileri için düzenlediği
kahvaltı
Odanın
İstanbul’daki
Kadıköy
Şubesinde başarıyla gerçekleştirildi.
17 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen etkinliğe
Odanın İstanbul Şube Yönetim Kurulu yazman
üyesi Berkay Tuncay, İstanbul Şube Yönetim
Kurulu sayman üyesi Kubilay Bilir, Merkez
Yönetim Kurulu üyesi Nilgün Kuşkonmaz, Yıldız
Teknik Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı
Ahmet Karaaslan, ile Y.T.Ü mezunu Metalurji
ve Malzeme Mühendisleri ve çoğunluğu 2-3.
Sınıftan olan Y.T.Ü öğrencileri ve bazı İstanbul
Üniversitesi ve İTÜ öğrencileri katıldı.
Kırk beş öğrencinin katıldığı kahvaltı da açılışı
Nilgün Kuşkonmaz yaparken konuşmalar 10
Ekim’de Ankara’da yaşanan ve 102 canımızın
yitirildiği katliamın protestosu ile başladı. Bu
tür katliamlara karşı örgütlü mücadelenin
önemi vurgulandı. Etkinliğe katılan öğrencilerin
büyük bir çoğunluğunun ilk defa odamıza
geldiği göz önüne alınarak katılımcılara
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri odasının
tanıtımı, hedefleri ve yaptığı mesleki faaliyetleri
konularında bilgi verildi.
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Y.T.Ü Metalurji ve Malzeme Müh. Bölüm başkan
yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Karaaslan yaptığı
konuşmada oda ve bölüm ilişkilerinin bundan
sonra daha da gelişmesi gerektiğini, bölüm
yönetimi olarak da odanın faaliyetlerine destek
vermek istediklerini , oda - bölüm yönetimi ve
öğrenci faaliyetleri alanında verimli çalışmalar
yapılabileceğini dile getirdi.
Daha sonra Y.T.Ü den mezun olan ve
çalışan Metalurji ve Malzeme mühendisleri
kendilerini tanıtarak çalıştıkları alan itibariyle
Metalurji ve Malzeme Mühendisinde var
olmasını düşündükleri özellik ve mesleki bilgi
konusundaki deneyimlerini aktardılar. Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinin
daha nitelikli olması için yapılması gerekenler
tartışıldı. Oluşan sıcak ve samimi ortamda
öğrenciler karşılıklı soru - cevaplarla oda, sektör
ve bölüm ile ilgili sorularına yanıt bulmaya
çalıştılar.
Cumartesi saat 10.00 da başlayıp 13.30 kadar
devam eden bu etkinlikte bize güzel bir kahvaltı
hazırlayan Metalurji ve Malzeme Müh. İstanbul
şubesi çalışanlarına ve özellikle işi nedeniyle
Çin de bulunduğu için kahvaltıda bulunamayan
ama nefis salçalı sosisini Çin den tarif
göndererek hazırlatan İstanbul Şube Başkanımız
Erman Car’a teşekkür ederiz.
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Sakarya Üniversitesi
10 ekim Anma
Gürkan ŞİMŞEK / Sakarya Üniversitesi

10 Ekim Cumartesi günü DİSK, KESK, TMMOB
ve TTB’nin çağrısıyla yapılan Barış, Emek ve
Demokrasi Mitingi’nde patlayan canlı bomba
üzerine 100’ü aşkın insanımız hayatını kaybetti.
Bunun üzerinde 12-13 Ekim’de liselerde,
üniversitelerde, çalışma alanlarında boykot
çağrısı yapıldı.

15
Ekim
Perşembe
günü,
Sakarya
Üniversitesinde Metalurji Genç’in de katılımıyla
öğrenciler katliamı anmak için üniversitenin
merkez kafeteryası önünde tiyatro gösterimi
gerçekleştirmek istedi. Gösteri sırasında özel
güvenlik ve sivil polisler tiyatroya müdahale etti.
Bunun üzerine öğrenciler ve güvenlik arasında
kısa süreli arbede yaşandı. Müdahalenin
ardından helikopter pistine geçen öğrenciler
burada tiyatro gösterimini tamamladıktan
sonra basın açıklaması yaptılar. Ardından
“Savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “Katiller
hesap verecek”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür”
sloganları atarak eylemlerini sonlandırdılar.
Olaydan 4 gün sonra yaptığı basın açıklamasıyla
“cumhurbaşkanına
hakaret”
gerekçesiyle
öğrencilerden biri gözaltına alındı. Savcılıkta
ifadesi alındıktan sonra denetimli serbestlik
şartı ile serbest bırakıldı.”

Ülkenin bir çok yerinde katliam protestosu ve
yitirdiklerimiz için anma yapıldı.
“Biz de Sakarya Üniversitesi Metalurji genç
olarak 13 Ekim de yas nedeniyle bölümün
önünde siyah kurdele dağıttık.

Metalurji Genç / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğrenci Dergisi - HURDACI
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Makale

staj bulma süreci
Serhat ÇAKIR / Gazi Üniversitesi

Herkese Merhabalar,
Ben bir Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
öğrencisiyim ve bu bölümü okumaktan büyük
bir keyif alıyorum. Bu yazımda değinmek
istediğim konu ise ‘Staj Bulma Süreci ve Sonrası’
hakkında olacaktır. Aslında sizlerden bu
konudaki deneyimlerinizi ve tavsiyelerinizi de
almak istiyorum. Yorumlarınızı hatta dilerseniz
maillerinizi bekliyor olacağım.
Bilindiği üzere hepimizin zorunlu yaz stajı
45-60 iş günü arasında değişmektedir. Verimli
bir staj dönemi geçirmek hepimizin en çok
istediği şeylerden birisi çünkü gelecekteki
birçok şey yapılan stajlara göre şekillenir.
Kimilerimiz için staj bulma dönemi kolay
geçse de kimilerimiz bu süreçte çok çaba
harcıyor ki ben de bunlardanım. Stajlarımızı
verimli geçirmeyi hepimiz isteriz ama bu süreç
çoğumuz için hayal kırıklığından başka bir şey
olmuyor maalesef. Bir zamanlar adı torpil olup
şimdilerde referans adı ile süslenen bu sisteme
öfkelenmekten başka bir şey gelmiyor elimizden
zira küçük büyük bütün şirketler önceliğini
kendi yakınlarına ve çalışan yakınlarına veriyor.
Referansı olanlar kurumsal firmalarda verimli
bir staj dönemi geçirirken referansı olmayan
bizler her şeyi kendi çabalarımızla yapmaya
çalışıyoruz.
Çok zor uğraşlar sonucu kendimizi bir firmaya
stajyer olarak kabul ettirmek yetmezmiş gibi
bir de bazı işletmelerde stajyerleri tıpkı kendi
işçileri gibi çalıştıran işverenlerin ve yöneticilerin
olduğu şeklinde duyumlar alıyoruz.
Bugün bir işçi olarak çalışan mühendis adayının
gelecekte nasıl bir mühendis olacağını şöyle bir
düşünün. Ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz
değil mi? Aslında bu uğraşın biz mühendis
adaylarını gelecekte tamamen hakimiyetleri
altına almak için olduğu apaçık ortada. İlerde
asgari ücretle çalışacak mühendisler oluşturmak
istiyorlar çünkü ancak böylesi onların işlerine
geliyor. Oysa böyle olmamalı. Her işletme kendi
stajyerlerini ilerde kendi mühendisleri olacakmış
gibi eğitse ve yetiştirse her şey ne kadar da
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güzel olurdu. Bunu çok iyi yapan işletmeler var
onları tamamen bu konunun dışında tutuyorum
onlara saygım sonsuz.
Kendimden örnek vermek istiyorum. Bu yaz,
zorunlu stajımın yarısını yapmak istiyorum ve
bunun için sürekli uğraşıyorum, görüşmeler
yapıyorum. Geçtiğimiz bir ay boyunca 10’dan
fazla işletme yetkilisi ile telefonda görüştüm.
50’den fazla işletme ile karşılıklı görüşme talep
ettim sadece 5 tanesi ile görüşme yapabildim.
100’den fazla işletmenin İnsan Kaynakları
Departmanı ile yazıştım sadece 7 tanesi
maillerime cevap verdi sonuç ne mi hala staj
yeri arıyorum. Sebebi ne biliyor musunuz herkes
tanıdığıyla iş yapıyor bu ülkede maalesef!
Görüşmelerim sırasında benden bizzat işçisi
gibi çalışmamı isteyen işverenler oldu, peşinden
koştuğumuz
yüzümüze
bile
bakmayan
yöneticiler oldu, daha kapıdan giremeden geri
çevrildiğimiz işletmeler oldu (ne yazık ki!).
Stajyer almak onlara bir yük gibi geliyor her
nedense. Ümidimi yitirmedim ama hala aynı
heyecanla araştırmalarıma devam ediyorum.
Eğitime ve yeniliğe kazandığı cirodan çok
daha fazla değer veren işveren ve yöneticilerin
olduğunu biliyorum çünkü..! Staj sırasında
yapılması gereken elbette elde sadece defter,
kitapla gezmek olmayacaktır. Bir işe değmeden
onu öğrenemezsiniz, lakin bu iş öğretme
kısmından o işi bitirtme kısmına geçmemeli.
Bizden bir işçi olarak çalışmamız beklenmemeli.
Özetle şunları söylemek istiyorum; Şimdiden
bir mühendisin bakış açısına sahip olmamız
gerekiyor, bizler gerek staj sırasında gerek mezun
olduktan sonra iş hayatına girdiğimizde tabiri
caizse kendimizi ucuza satarsak verilen onca
emek boşa gidecektir. Eğer direnir ve kendimizi
nasıl satmamız gerektiğini öğrenebilirsek
ilerde çok daha iyi konumlarda olacağımızdan
şüpheniz olmasın. Lütfen bunların bilinciyle
hareket eden mühendisler olalım. Bu konularla
ve yazımla ilgili eleştirilerinizi, tavsiyelerinizi
veya düzeltmelerinizi bekliyor olacağım.
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Makale

METALURJİ OLSAYDI
TİTANİK BATMAZDI
Mert ÖZTÜRK / Erciyes Üniversitesi

RMS Titanic, White Star Line şirketine ait Olympic
sınıfı bir yolcu gemisiydi. HarlandandWolff
(Belfast, İrlanda) tersanelerinde üretilmiştir.
15 Nisan 1912 gecesidaha ilk seferinde bir
buz dağına çarpmış ve yaklaşık iki saat kırk
dakika içinde Kuzey Atlantik’in buzlu sularına
gömülmüştür. 1912’de yapılmış olan Titanik
tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı
yolcu gemisiydi. Batışı 1.514 kişinin ölümüyle
sonuçlandı ve dünya savaşları dışındaki en
büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe
geçti.
Royal Mail Steamer (RMS) Titanik 271 metre
uzunluğunda, 28 metre eninde, deriliği 29
metre ve yüksekliği 63 metredir.Titaniğin tam
kapasitesi 3547 kişi olmasına rağmen gemide
bulunan filika sayısı 1178 kişilikti. Geminin
3 pervanesine güç sağlayan iki zamanlı dört
silindir, üç aşamalı, buharlı itici motorlar
ve düşük basınçlı tribünler bulunmaktaydı.
Bu motorlara 159 kömür fırını tarafından
ateşlenen 29 kazan enerji veriyordu ve bu da
geminin yaklaşık olarak 43km/s hızla gitmesini
sağlıyordu. Gemideki 4 bacadan sadece üçü
işlevseldi, dördüncü baca sadece geminin daha
çarpıcı görünmesi için eklenmiştir.

yaptıkları analizde Titanik’in gövdesini bir
arada tutan perçinlerin yeterli kalitede olmadığı
veya olması gereken düzende yerleştirilmediği
iddiasını ortaya atmışlardır. Bu iddialar titanik
üzerinde süregelirken metalurji genç olarak
bizim bu konu üzerinde araştırma yapmamızın
sebebi elbetteki metalurji açısından bu geminin
neden battığıydı.
Zamanın en sağlam metali kullanıldığı söylenen
bu geminin çeliği üretilirken ‘’open heart
furnace’’ denilen fırınlarda yapılırdı ve işlem
gerçekleşirken metalin içine cüruf kaçma
ihtimali çok yüksekti. Bu yüzden metalin sağlam
olmaması bir ihtimaldi. Bazı metal ve polimerler,
belirli br sıcaklığın altına indiklerinde gevrek
(sert) özellikler kazanıp düktil (sünek) veya
viskoz özelliklerini kaybederler. Buna camsı
geçiş sıcaklığı denir. Atlantik okyanusunun
soğuk suları altında tahtadan hallice bir metale
sahip olan gemi buzdağına çarptığında gevrek
bir malzeme özelliği göstererek yırtılmış ve su
geçirmez tüm bölümleri sular altında kalmıştır.
Bu da metalurjinin getirdiği bir diğer yorumdur.
Sözün özü ‘’metalurji olsaydı titanik batmazdı’’
deyiminin
halen
geçerliliğini
koruduğu
söylenebilir.

Üzerinde çeşitli batma şekilleri ortaya atılan
titanik kazasının üzerinden 100 yılı aşkın zaman
geçmiş olmasına rağmen hala konuşulmakta,
üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.
Örneğin ‘’Titanic: dosya kapandı’’ adlı
belgeselin yapımcısı Tim Maltin kazadan
mürettebatı tamamen dışarıda tutmuş ve
atlantik okyanusunun bir serap edasıyla onları
yanılttığını söylemiştir. Bir diğer iddia ise
malzemeden çalınabilmiş olma ihtimaliydi.
TimFoecke ve Jeneffer McCarty adlı iki mühendis
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Makale

MESLEKTE İLK YILLAR
Duygu ŞENER / Metalurji ve Malzeme Mühendisi

* 1 Mart 2015’te yapılan “Meslekte İlk Yıllar”
etkinliğinden

bölüm ve üniversite de fonetik gelince kulağa,
bu bölümü seçmek kaçınılmazdı.

Odada ki arkadaşlarımdan ‘’meslekte ilk yıllarını
anlatır mısın Duygu?’’, diye bir talep geldiğinde,
sadece meslekte ilk yıllarımı sormadıklarını,
aslında sessiz biçim de sektörde genç bir kadın
mühendisin yaşamını, mücadelesini sorduklarını
biliyordum. Bu soru tarafıma üstü kapalı soruldu
çünkü aksini istemek; bilinçli bir şekilde erkek ve
kadın mühendisleri ayırmak ve hatta toplumda
ki kadının yerini, itilmiş ve ötelenmişliğini kabul
etmek olurdu. Kişisel olarak söyleyebilirim ki;
pozitif ya da negatif ben her türlü ayrımcılığa
karşıyım. Maalesef ülkemiz kadın erkek
eşitliğinde kadın tarafında o kadar eksi de ki
temel matematikle bile bunun kısa vadede çok
çok pozitif ayrımcılıklarla sıfırlanabileceğini
biliyorum. Ne acı ki her şeyi sıfırlama niyet ve
eğiliminde olanlar bu konuyu göz ardı etmekte
ısrarcı olduğu için biz hala Özgecan ve nicelerini
gün be gün yitirebiliyoruz. Kadın cinayeti haberi
olmadan tek bir haber bülteni izleyemiyoruz
ve biliyoruz ki aynı bültende adı geçen kadın
yerine yarın bizim ismimiz ve resmimiz geçebilir.

Üniversite hayatım küçük şehirden İstanbul’a
giden bir gencin dramına dönüşmedi çok
şükür, inanılmaz sosyal, yoğun ve keyifli bir
öğrenim hayatım oldu. Üniversitemin son
yıllarında bir Erasmus tecrübem oldu ve kız
başıma (!) Almanya da altı ay gibi kısa bir süre
geçirdim. Kadın olmaktan birey olmaya geçişte
aydınlanma yaşadığım süreç.

Hal böyle iken ‘’erkek egemen bir sektöre
girmek nerden çıktı, be kadın?’’ diyebilirsiniz.
‘’Öğretmenlik, hemşirelik, memurluk dururken
niye kaşındın?’’ ya da ‘’Ne güzel miiiendiz
olmuşun, neyine söylenip duruyorsun?’’
diyebilirsiniz. Açıklayayım efendim;
Zonguldaklı öğretmen bir ailenin kızı olan ben
hiçbir zaman ne olmak istediğini bilemeyen bir
çocuk oldum. Lise yıllarımda emin olduğum tek
şey tercih yaparken İstanbul ve de mühendislik
yazmayacağımdı. İş o ki Marmara Üniversitesinde
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü
bitirdim. Bunun için sistemi eleştirmek başka
bir hikayenin konusu. O zamanlar metalurji,
Zonguldak ve çevresinde rüya sektörlerdendi,
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Mezun olur olmaz iş arama kısmında kurumsal
firmalara girip tek bir konu üzerine odaklanmak
idealist
düşüncelerimle
örtüşüyordu
fakat kafamda ki tabloda kendimin nasıl
duracağından emin olmak istedim. Bu sebeple
küçük ölçekli bir firmaya girip bir çok iş yüklenip
hangi departmanda çalışmak istediğime kanaat
getirecektim, planım buydu. Yine de birçok
firmanın mülakatlarına katıldım ve de yanlış
cevaplar olduğunu çok çok sonrasında fark
edeceğim bir çok cevap verdim.
Mesela başvurduğum pozisyon için ne
kadar istekli olduğumu anlayabilmek adına
benim daha uygun görüldüğüm bir pozisyon
uydurup, onunla da ilgilenip ilgilenmediğimi
sordular ve ben sudan çıkmış balık olduğum
için o pozisyonla da ilgilendim pek tabii…
Yanlış Cevap! Mülakatlar her yeni mezun için
-kadın erkek fark etmez- oldukça sancılıdır,
rakiplerinizden her daim daha iyi olmanızı
beklerler ve ne kadar mükemmelsiniz onlara
gösterebilmeniz için size maksimum 30 dakika
ayırırlar.
Üretimle ilgili pozisyonlara başvurduğunuz
da, uygun olabileceğinizi düşündükleri için sizi
mülakata çağırıp daha sonra da ‘’ Neden üretim,
bir kadın için çok zor olmaz mı, işinize giderken
topuklu ayakkabı giymek istemez misiniz, bu iş
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bir kadına sizce uygun mu?’’ gibi sorular sorarlar.
‘’Bir kadın olarak siz bunu sormayı kendinize
yakıştırıyorsanız, ben ne desem kafi değil ‘’
demek istersiniz fakat bunun yerine tebessüm
edip, ‘’Hayır tabi ki, ben bunun eğitimini aldım
kendime bu alanda bir kariyer planı çizmiş
bulunmaktayım, bunu umarım sizin firmanızla,
olmazsa da başka firmalarla yapabileceğime
eminim’’ dersiniz. İK dan gelen ‘’ Çocukları
sever misiniz, çocuk sahibi olmayı ister misiniz?’’
sorusu; kısa sürede doğum iznine ayrılır mısınız
demektir ve eminim erkek adaylara sorulmayan
bir sorudur. Çapraz sorgu yaparlar ya da iyi
polis kötü polis üzerinizde türlü türlü psikolojik
oyunlar oynarlar. Medeni halinizden, sevgililik
durumunuza, uyku stilinizden, gece hayatınıza
kadar her türlü soruyu tersten düzden evirip
çevirip sorarlar ve işverenin her şeyi sorma
özgürlüğüne karşı adaylara bahşedilen tek şey
her soruyu cevaplama yükümlülüğüdür.

haberim dahi olmayan, bir müşterimizin partner
firması olan bir firma da bana iş teklif etmişti.
Kulağa çok güzel geliyor değil mi? Bu çok
gururlandırıcı bir şey,inanamazsınız, egonuz
tavan yapıyor sadece 6 firmaya başvurup, yedi
kabul alıyorsunuz, piyasa fellik fellik sizi arıyor
yıllardır tek eksik sizmişsiniz sanıyorsunuz.
Allah’ım nasıl mutlusunuz, kabuller geldi,
teklifleri değerlendireceğim deyip, tebessüm
ediyorsunuz.

Başvurduğunuz pozisyon için ne kadar uygun
olduğunuza onlardan önce siz inanmak
zorundasınız. Eğer bu pozisyon için uygun
olduğunuzu düşünmüyorsanız karamsarlığa
kapılıp acele karar verip asla ama asla başvuru
yapmayın. İnanın ömrünüzün kritik dönüm
noktalarından birindeyken acele ve yanlış karar
vermek istemezsiniz.

Makul iş tanımı, makul çalışma saatleri ve
insancıl bütçeyle yaklaşan üç firma arasında
seçim yapacaksınız. Önceliğiniz ne olur? Benim
ki; daha çok iş yükümün olup, daha çok çalışıp,
daha çok yorulacağım firmayı seçmek oldu.
Genç ve enerjiksiniz bu dönemde ne kadar çok
çalışmanız gerekiyorsa, kısa sürede o kadar
çok şey öğrenebilirsiniz demektir. Bu sebeple
çevreci duruşumla taban tabana zıt olsa da HES
lere çalışan bir firma da proje mühendisi olarak
ikinci işime başladım.

İlk işimin mülakatında Colin Farrel’in ‘’In
Brugge’’ filminden bahsederek işe alındım,
sebebi gülümseme ve konuşma konusunda
başarılı olmamdı. Ankara da bir dökümhane
de dış ticaret sorumlusu olarak çalışmaya
başladım ve de işe başladıktan birkaç hafta
sonra patronum ben sana mülakatta bir yığın
teknik soru soracaktım hepsini unutmuşum sen
bunları biliyor musun demişti. Gelgelelim aynı
patron 45 yıllık fabrikayı birinci yılım dolmadan
kapatma kararı aldı ve 85 kişilik çok iyi bir ekip
dağıtıldı.
İlk işimde minimum 3 sene çalışmayı planlayan
ben, tüm planlarım bozulduğu için bir sonraki
adımımı daha sağlam atmak istemiştim.
Yalnızca 6 adet firmaya başvuru yaptım ve
toplamda 7 adet kabul aldım. Evet varlığından

Öyle bir anınızda, zirvedeyken, bakıyorsunuz
ki para vermemek için ve neredeyse haftanın
olsa 8-9 günü çalıştıracak yeni mühendis arayan
firmalar sizi seçmişler meğerse, mühendisler
odasının belirlediği alt mühendis maaşının yarısı
kadar ve daha da trajikomikleri. Üniversite de
aldığınız 3-4 bursun toplamı kadar, tek fark siz
artık öğrenci değilsiniz. Ve sizin için bir sonraki
aşama; hüsran..

İşe başladığım sürecin üçüncü haftasında
ünvanım proje müdürlüğüne yükseltildi,
dördüncü ayında ikinci ek projem, altıncı ayında
üçüncü ek projem, yedinci ayında dördüncü
ek projem ve imalat atölyesinden bir kısım
sorumluluklar bana devredildi. Unvan almak
sevindirici bir durum, eğer ki uzun bir süre
bunun için çaba döktüyseniz. Yalnız benim
hikayem de atlanılan şey, daha çok iş yığabilmek
için unvan verilmiş olmasıydı.
Şantiye ortamlarına gidip 100 erkekle aynı yerde
kalmak ya da aralıksız 40 saat -21 derecede –ki
bu benim için çok ciddi soğuk demek- 2 işçi bir
formenle titreye titreye branşman testi yapmak
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zor değildi, çok samimi olarak söylüyorum.
İş sizi yormaz, iş hayatında insanlar sizi yorar.
Sevdiğiniz bir işi yaparken müşteriniz sizi perişan
edebilir, tedarikçilerle tartışabilirsiniz ve inanın
hepsi elbet çözülür tüm bunlarla birlikte türlü
türlü mobbinge de maruz kalıyorsanız işte o
zaman gitme zamanı gelmiştir. Size verdirtilen
sözleri elinizde olmadan tutamıyorsanız, kötü
bir maşa olduğunuz gerçeği içinize sinmiyor,
etik değerlerinizle de örtüşmüyorsa arkanıza
bakmadan kaçarsınız, ya da en azından ben
öyle yaptım.

Bu karışık süreçlerde meslekte ilk yıllarında hem
sektörü koklamış, hem de sizin kaygılarınızı
henüz yaşamış ve halihazırda unutmamış
bizler ve de o kaygıları da, sektörü de yıllardır
avucunun içi gibi bilen odamızda ki ablalarımız
ve ağabeylerimiz her zaman sizler için
yardıma hazır, iletişime her türlü soru, sorun
ve taleplere açık olarak buradayız, buradalar.
Okul, akademik kariyer, stajlar, mülakatlar, iş
yaşamıyla ilgili kafanızda soru işareti ne varsa
sadece bugün değil, her zaman yanınızda
yamacınızdayız.

Eklemek isterim ki iki eski patronumla hala
irtibatımızı koruyoruz ve ilk patronum ayda
bir ‘Duygu Ablaa , naptın?’ diye arar , ikinci
patronum ise haftada bir arayıp ‘Senin gibi
gundi’ sini görmedim’ diye başlar söylenmeye.

Bu fırsatları değerlendirmenizi öneriyorum,
bizler kendi yolumuzu kendimiz çizdik ve
inanın şimdi o koltuklarda oturmak için
neler vermezdik. Bu güzel organizasyon için,
katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum.
Sorularınız var ise onları alabilirim.

Ben iki adet birer yıllık alakasız sektörlerdeki
tecrübelerime rağmen iş konusun da kendimi
şanslı hissediyorum. Çünkü sektörde kötünün
ne olduğunu gerçekten biliyorum ve de şu anda
günümüz şartlarında Türkiye ‘de çalışılabilinecek
en iyi firmalardan birinde çalışıyorum. Bu işime
Ocak Ayı ortasında başladığım için mülakat
süreçlerini çok çok taze yaşamış biri olarak
söyleyebilirim ki; mülakatın iyisi kötüsü, önemlisi
önemsizi olmaz.Her mülakat biraz stres yaratır,
mülakatlar da kısa sürede en iyi yönlerinizi
ortaya koymamız gerekiyormuş gibi bir algı
var hepimizde, halbuki yapabildiklerimiz kadar
yapamayacaklarımız da hem bizler için, hem de
işveren için çok önemlidir.

Bu ülkede bu meslek ve bu bedenle mutlu
olabileceğime inanıyordum gerçi inancım
günümüzde de hala mevcut.

İşveren ve ya işveren vekiline onu yapmam,
bunu yapamam demelisiniz demiyorum tabi ki
de, bu konuda kendinizi geliştirebilir misiniz
kendinizi dinleyip, net cevaplar verebilmeniz
önemli. Yaşadığınız bu kafa karışıklığı sürecinde
net cevap verebilmek gerçekten çok zor bunu
anlayabiliyorum. Demek istediğim kendinize
dürüst olursanız , ‘’ne iş olsa yaparım’’ değil
de,’’ben bunu daha iyi yaparım’’ diyebildiğiniz
işlere yönelebilirseniz, karşılıklı başarı ve
memnuniyet oranı da artacak ve işiniz uzun
soluklu olacaktır.
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Teknik Yazı

AEROJEL
Eda TURGUT / Gazi Üniversitesi

Dünyanın en iyi ısı yalıtımı sağlayan materyalidir. Ayrıca en hafif ve yoğunluğu en düşük katıdır,
öyle ki %99 u yani neredeyse tamamı hava. Yalnızca bir gramının yüzey alanı 250 m2 den 3000 m2 ye
kadar çıkabiliyor. Yani 2.3 cm3 aerojeli bir futbol sahasından daha büyük bir alana yayabiliriz.
Aerojelin bu düşük yoğunluğu çok hafif bir malzeme olarak kullanılmasını, çok büyük yüzey alanına
yayılabilmesi süper yalıtkan bir malzeme olmasını sağlıyor .

Aerojeller ilk yıllarda silika esaslı sıvı jellerin, yüksek ısı ve basınç altında daha önceden belirlenen
kritik bir seviyeye kadar kurutulmasıyla oluşturulmaktaydı. Günümüzde aerojeller metal oksitlerden,
organik polimerlere, karbona kadar birçok maddeden üretilebilir. Yapısal olarak hidrofil (suyu
seven) olan bu maddeler çeşitli yöntemlerle hidrofobik hale getirilebilirler. Özellikle nemden dolayı
oluşabilecek yapı bozukluklarını engellemek için hidrofobik yöntemler uygulanabilir.
Parçalanmaya bırakılan aerojel parçasından geriye sadece kum kalır. Aerojeller ışığı geçirir fakat ısıyı
iletmezler.
Aerojeller; kozmetiklerin koyulaştırılmasında, süs eşyası yapımında, çelik yelek yapımında, itfaiye
kıyafetleri ve uzay teknolojilerinde kullanılır.
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Teknik Yazı

NON _NEWTONIAN SIVILAR
Eda TURGUT / Gazi Üniversitesi

Malzeme biliminde konuşulması gereken
konulardan biride non -newtonian yani Newton
un viskozite kanununa uymayan sıvılardır.
Öncelikle Newton un viskozite kanununu biraz
inceleyelim.
Viskozite ya da akmazlık akışkanlığa gösterilen
direnç; bir akışkanın yüzey gerilimi altında
deforme olmaya karşı olan direnç ölçüsüdür.
Süper akışkanlar dışında tüm gerçek akışkanlar
yüzey gerilimine karşı direnç gösterirler. Yüzey
gerilimine hiç direnç göstermeyen akışkanlara
da ‘’ideal akışkanlar’’ denir.

Pseudoplastikler
Günlük hayatta kullandığımız ketçap, şampuan
gibi maddeler buna örnek verilebilir. Kayma
hızı ile viskozitesi azalan akışkanlardır. Yani yer
değiştirme arttıkça direnci azalır.
Bingham Plastikler
Belirli bir büyüklüğe kadar kayma gerilmesine
karşı koyabilen akışkanlardır. Yani düşük
gerilimde sert (rijit) özellik gösterirken, yüksek
gerilimde akışkan özellik gösterir. Örnek olarak
mayonez verilebilir.

Sabit bir sıcaklıkta akışkana hızlı bir kuvvet
uygulandığında
akışkanlık
özelliklerini
değiştirmez, uygulanan kayma gerilmesiyle
doğru orandaki hızla şekil değiştirir. Buna
uymayan akışkanlara non_newtonıan sıvılar
denir.
Bu kanuna uymayan akışkanlarda viskozite
kayma hızına hatta zamana bağlı olarak
bile değişebilir. Genelde kompleks ve yoğun
karışımlardır.
Dialant Akışkanlar
Kayma hızı ile viskozitesi artan akışkanlardır.
Buna kendi evimizde bile hazırlayabileceğimiz
mısır nişastası_su örneği verilebilir. Kıvamlı bir
karışım hazırlayıp kendi haline bırakılınca sıvı
olan ama darbe uygulandığında sertleşen bir
yapı olduğunu göreceksiniz.
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Dosya

Ankara Katliamı ve
İnsanlık Üzerine
Emek SERVİ / Kocaeli Üniversitesi

Savaşın şiddetiyle vicdanların da vurulduğu
topraklarda
barışı
taşıyan
en
güzel
insanlarımızı kaybettik. İyinin ve kötünün daimi
mücadelesinde taraflarını koşulsuz seçen en
iyilerimizi kaybettik. Büyük bir yastayız.
İnsanlık varlığını barışa borçlu olsa da
insanlığının ve toplumsal varlığının bilincinde
olmayanlar bunu görememektedirler. Zira
bencilliklerinin, hırslarının, rantın, iktidar veya
güç heveslerinin ve yığın kötü tercihlerinin
arkasında savaşla beraber kendi sonlarını da
getirdiklerinin dahi farkında değildirler.
Girdikleri bataklıkta çırpınırken sağa sola
saldırmaktan öteye gidemeyen hükümetin
aksine büyük sorumluluk ve cesaretle barış için
yürüyenlere gereken koruma sağlanmadı. Hatta
saldırı sonrası yaralıların üzerine gaz bombası
yağdırıldı. Sonrasında ise yasımızı tutmamızı
dahi engellemeye çalışanların yönetimini kabul
etmek mümkün değil. Büyük bir isyandayız.
Toplumsal varlığının bilincinden yoksun ve
kendini gerçekleştirememiş savaş müptelalarının gölgesinden kurtulmadıkça ‘yaşam’
aydınlanamayacaktır.
Mevcut
ekonomik
sistemin karmaşası da eklendiğinde, ‘kötü
insan’ tüm yıkıcılığıyla hayatımızın her
alanında karşımıza çıkacaktır. İşyerlerimizde,
devlet kurumlarında, okullarda, hükümet
veya türlü güç merkezlerinde daha da kötüsü
bireysel ilişkilerimizde bir tümör gibi yayılıp
yaşamlarımıza, tercihlerimize saldıracaktır.
Einstein’ın ‘neden sosyalizm’ adlı yazısından
yapacağım alıntı durumu bugün için de
yansıtacaktır.

‘’Uzun zamandır sayısız sesler, toplumun bir
kriz geçirdiğini ve dengesinin ciddi şekilde
bozulduğunu ileri sürdü. Bu tür durumların
özelliği, bireylerin ait oldukları; küçük veya
büyük topluluğa karşı ilgisiz kalması veya belki
de düşmanca bir tavır almasıdır. Bu konuda
kendi bir deneyimim: Kısa bir süre önce zeki
ve dost tavırlı bir beyle insanoğlunun varlığını
ciddi şekilde tehdit edeceğini düşündüğüm yeni
bir savaş tehlikesini konuştum ve bu tehlikeye
karşı sadece uluslar üstü bir kurumun güvence
sağlayabileceğini söyledim. Bunun üzerine
konuğum, sakin bir tavırla şunları söyledi:
“İnsanlığın yokolmasına neden bu denli karşı
çıkıyorsun ki?”
Eminim ki, yüz yıl önce hiç kimse bu tür bir
fikri böylesine kolay beyan edemezdi. Bu
cümle, kendi iç dengesini kurmak için boşuna
çabalayan ve başarma ümidini az çok kaybetmiş
bir insana aittir. Bu sözler, bugün birçok insanın
yaşadığı acılı yalnızlaşma ve tecritin ifadesidir.
Bunun nedeni nedir? Kurtuluş yolu var mıdır? ‘’
Ve daha sonra aynı yazısında bir paragrafa
şöyle başlıyor: ‘’Kapitalist toplumun bugünkü
ekonomik karmaşası bence bütün kötülüklerin
gerçek kaynağıdır.’’
Amaçsız bir koşu yarışında insanları düşürüyoruz
ve dönüp kaldırmak yerine olmayan bir
hedefe
yetişmek
zorunda
olduğumuza,
duramayacağımıza kendimizi inandırıyoruz.
Bu şartlandırılmışlıktan öte bir şey değildir.
İnsanın gerçek ihtiyaçlarını sanal şartlanmalara
terk etmesi eğitim sistemlerine kadar
dayanıyor. Kontenjanın olduğu, ve herkesin
o kontenjanda mutlu olacağına inandığı bir
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sınavda herkese başarılar dileyen büyüklerinin
çaresiz tebessümünde bile bükebilirsiniz koca
bir kuşağın muhakemesini.
Açıkça belirtmek gerekiyorsa, ortada adı
konulmamış, zoraki bir vahşi rekabet var ve
çoğunluk öteki olarak kodladıklarını kendi gibi
olanlara ‘feda’ etmeye hazır. İnsanın kendini
veya grubunu sanal olarak diğer insanlardan
ayırmaya veya üstün görmeye iten bencillik,
kapitalizmin dayattığı ‘yaşam ilkelerinde’,
rekabette temel buluyorken, insanlığın “kendisi
için istemediğini” başkasına yapabilmesinin
mantıksal temelini oluşturan ‘ötekileştirmek’
toplumlarda hız kazanıyor.
Sosyal veya ekonomik tüm bileşenleriyle
toplumun kutuplara ayrılmaya çalışıldığı
ülkemizde, siyasi erkin zorbalığı ve yalanlarıyla
herkes ötekileşmektedir ve herkesin bir ötekisi
oluşmaktadır. İşler siyasi bir mücadelenin de
ötesinde kadim bir iyi-kötü mücadelesine
dönüşmüştür. İktidar kendi gücü için insan
haklarını ihlal etmektedir ve muhalefete
gösterilen
hak
ihlallerini
ötekileştirme
mekanizmasıyla normalleştirmiştir. Yani kötü
bir yönetimle karşı karşıya olmaktan öte bir
sorunumuz var. Kötü insanlarla karşı karşıya
olmak...
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Hiçbir zaman hata kabul etmeyen, ulu orta
gençleri öldürenleri aklamaya çalışan, soma
da cenaze yerinde insan dövenleri kollayan,
açıklanacak dosyalar üzerine veya nice olaylar
üzerine yalanlar söyleyen, çalabilen, ölen
Berkin Elvan kardeşimizin cenazesi ardında
yas tutanlara saldırıp yas dahi tutturmayan,
Ankara’da
kaybettiklerimiz
için
çıktığı
konuşmada gülüşen bakanlar, insanlık tarihi
için de ciddiyet taşıyan suçlara göz yuman veya
bunlardan sorumlu olan kötü insanlar.
Tüm bu kötülüğün karşısında durmayı
anlatan yegane kelime barıştır. Barış adalettir,
özgürlüktür, hoşgörüdür,dürüst olmak veya
insanca yaşamaktır. Barış yaşamın kaynağında
durandır. İnsanlık için yükselen seslerin en
belirginidir.
Çok iyi bilinir ki hiçbir saldırı barışın, özgürlüğün
veya adaletin sesini kısamaz. Kaybettiğimiz
canların sarıldığı değerleri sımsıkı tutuyoruz ve
barışın kazanmadığı bir sonu kabul etmiyoruz.
Metalurji Genç olarak insanlık yürüyüşünde en
önde koşanları unutmayacağız. Değerlerimizin
ve savunduklarımızın gerekliliğince daha azimli
ilerlemek ise boynumuzun borcudur.
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Dosya

Ankara Katliamı
Umut Barış GİTMEZ / İstanbul Üniversitesi

Aydınlık ve güneşli bir Ankara gününde
yine aydınlık günler için oradaydılar. Genci,
yaşlısı hepsi oradaydılar, aydınlık günler için.
Toplumun her kesiminden ayrım gözetmeksizin
Türkiye’nin her yerinden gelmişlerdi. Baba
oğuldan emekçisine, emeklisinden öğrencisine,
Türk’ü, Laz’ı, Kürdü, Çerkez’i hepsi aydınlık
günler için gelmişlerdi el ele. Peki, ne mi
istiyorlardı? Demokrasi, yaşam özgürlükleri, eşit
bir yaşam ve kardeşin kardeş kanı akıtmadığı
BARIŞ dolu günler! O aydınlık Ankara günü,
umut besleyen o güzel insanların kanıyla
insan sevgisinden yoksun, nefret dolu, siyasi
çıkarlar uğruna o güzel insanlara acımasızca
kıyıp katliam yapabilecek kadar vahşileşebilen
kişilerce kırmızıya boyandı.
Kelimelerin
ve
cümlelerin
açıklamaya
yetemeyeceği ve her şeyin üstünde olan bir acı
bu. Yapabileceğimiz tek şey o güzel insanların
uğruna canlarını verdikleri umudu, inadına
daha da büyüterek yaşatmaktır. Nitekim
kanlı günün hemen akşamında memleketin
her yerinde insanlar bunun için inadına ve
korkusuzca sokaklara döküldüler. Ardından
tüm ülke çapında tepkiler konulup inadına
BARIŞ için grev ve boykot kararları alındı.
Birçok üniversitede de olduğu gibi İstanbul
Üniversitesi’ndeki boykot ve Barış Haftası
etkinlikleri de bunlardan biriydi.
İstanbul Üniversitesi’ndeki boykotun ilk günü
başta üniversiteli öğrenciler, akademisyenler ve
birçok STK’nın katılımıyla Beyazıt Meydanı’na
yürüyüş düzenlenerek başladı. Katledilen
canlar burada anıldıktan sonra öğrenciler
ve
akademisyenlerin
katılımıyla
merkez
kampüste yürüyüş düzenlendi. Fakültelerde
boykot çağrıları yapılıp “Boykot var ders yok”
sloganlarıyla dersler kitlesel olarak boykot

edildi. Ardından ısrarla inadına BARIŞ diyen
öğrenci
ve
akademisyenlerin
katılımıyla
Hukuk Fakültesi’nde Barış Dersi verildi. Başta
barış olmak üzere, en insancıl isteklerle tıpkı
Ankara’da yaşamını yitiren ve yaralanan o güzel
insanlar gibi yine öğrenciler ve hocalar el ele ve
kardeşçesine oradaydılar.
Bir sonraki hafta öğrenciler akademisyenler
tarafından “Barış Haftası” olarak ilan edildi.
Barış Haftası etkinliklerinin ilk gününde güzel
umutlar için orada olup vahşice katledilen
canları anmak için Merkez Kampüs ’teki
ağaçların dallarına yaşamını yitirenlerin isimleri
siyah kurdelelere yazılıp asıldı. Ve o günkü anma
etkinlikleri kapsamında Edebiyat Fakültesi ve
Merkez Kampüs’te Mizansen Ankara Anması
gerçekleştirilip yaşanan acı tasvir edildi. Barış
Haftası’nın ikinci günde Polen Bahçesi’nde
şiirler okundu ve film etkinlikleri yapıldı. Bu
esnada aynı gün İstanbul Üniversitesi Avcılar
Kampüsü’nde üniversiteli öğrencilerin yaşamını
yitirenler için açtığı anma masası, eli sopalı
faşist grupların onlarca kişinin biber gazı atarak
yaşamını yitirmesine sebep olan, katliamın baş
sorumlularından polisi de arkalarına alarak
sopa, şişe ve gaz eşliğinde dağıtıldı. Yüzü aşkın
kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin
sadece barış istedikleri için yaralandığı bir
olayın; dil, din, ırk ve siyasi görüş olayının çok
üstünde olup ve bunları bir kenara bırakmamız,
sadece ve sadece insancıl duygularla düşünülse
meselenin ne kadar ciddi ve insani olduğunu
görebilmemiz, el ele ve inadına BARIŞ dememiz
gereken bir dönemde nasıl böyle bir saldırı
gerçekleştirilebildiği akıl kârı değildir. Fakat
tüm bu olanlara rağmen öğrenciler daha da
çoğalarak ertesi günlerde de yine Barış için
oradaydılar.
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Barış Haftası etkinliklerinin üçüncü gününde
Merkez Kampüs’te akademisyen ve öğrencilerin
katılımıyla “Barış Konuşuyoruz” adlı panel
düzenlendi. Ertesi gün Barış Haftası kapsamında
katliamda
yaşamını
yitirenlerin
anısını
ölümsüzleştirmek için okul bahçesine fidan
dikimi kararı alındı. Fakat fidan dikmek isteyen
öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce
“Fidanların İstanbul Üniversitesi’ne ait olmadığı
ve bu yüzden fidanların okul kapısından içeri
sokulamayacağı” gibi anlamsız ve saçma bir
gerekçe sunuldu. Güzel umutları uğruna
katledilen
insanların
anısından
korkan
üniversite yönetimi bunun için güvenlik ve
çevik kuvvetler ile önlem aldı. Hatta güvenlik
ve çevik kuvvet amirleri arasında şu trajikomik
diyaloglar geçmiştir:

Aydınlık bir Ankara gününde, yürekleri aydınlık
umutlarla dolu ve sadece BARIŞ için canlarını
yitirip yaralanan güzel insanların masum ve
insancıl isteklerinin daha da büyüyüp tüm
dünyayı saracak güzel günlere…
10 Ekim 2015 günü Ankara Barış Mitinginde
katledilen masum insanların anısı önünde
eğiliyorum…

Çevik kuvvet Amiri: “Şaşırtma yapabilirler,
dikkat edin.”
Güvenlik Amiri: “Fidanlar nereye gitti?”
Çevik kuvvet Amiri: “Fidanları bulun, her yeri
arayın!”
Tüm bu önlemlere rağmen, fidanlar okul
içerisine sokuldu ve yaşamını yitirenlerin anısını
yaşatmak adına fidanlar dikilip ardından
yaşamını yitirenlerin anısı önünde saygı
duruşunda bulunulup anmaları gerçekleştirildi.
Tüm bu etkinlikler çerçevesinde üniversiteli
öğrencilerin de desteğiyle sosyal medyada
da bu tavır ve duruş “ #GençlikBoykotta,
#HayatıDurduruyoruz,
#GençlikBarışistiyor”
gibi hachtaglerle sergilenmeye çalışıldı.
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Dosya

Katliamdan Arda
Kalanlar
Yasin ÖZTÜRK / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

10 Ekim emek, barış ve demokrasi mitinginde,
Ankara’nın göbeğinde, TBMM’ye 5 kilometre,
TC Merkez Bankası’na 1 km mesafede 4 saniye
aralıkla iki bomba patladı. Herkes oradaydı:
ezilen halklar, emek mücadelesi verenler,
horonlar ve zılgıtlar vardı. Katliamın bire
bir tanıklarındanım fakat nasıl ve ne şekilde
yaşadığımı ayrıntılarıyla anlatmayacağım.
Katliamda 102 kişi hayatını kaybetti. Onlarca
insan da halen hastanelerde yoğun bakımda
yaşam savaşı veriyor. Yalnız dikkat etmek
gerekir ki bir tek Ankara tren garının önünde
bulunan ve barış için haykıran insanlar ölmedi.
Biz de öldük. Ben de öldüm. Sen de öldün.
Evet evet, hiç ölmeyeceğimizi zannettiğimiz
kendimiz de öldük. Peki nasıl öldük?
Hayatımız artık eskisi gibi gündelik uğraşlarla
olağan bir şekilde devam etmeyecek. Çünkü
toplumların bilinci artık başka bir faza
atladı. Vücudumuz bu fazı kontrol etmek ve
normalleştirmek için elinden gelen her şeyi
yaparken, kalbimiz ölenlerin ardından sadece
yas tutup, ağlayıp rahatlamayı istemiyor. Bu
faz, ölümün ve şiddetin toplumsal olarak
normalleştiği, korkunun var olup gizlendiği bir
bilinci içinde taşıyor.

Türkiye halkları, toplumsal olarak bir travma
halindedir ve bu travma hali, katliamdan sonra
kendini akıl almaz bir şekilde açığa çıkarmıştır.
Katliamdan önce ise bu travmanın nüveleri,
AKP’nin toplumsal mühendislik yöntemlerini
kullandığı medya aracıyla da kendini doğrudan
doğruya hissettiriyordu. Şiddet eşiğimizi artıran,
sorgulama yetimizi elimizden alan, ’vay be
bugün de ölmedik’ sözüyle başlayan diyalogların
sebebi her kimse, bunun hesabını verecektir.
Yerdeki kanlar kurumamışken, gömleklerimize
yağan dostlarımızın kanları kurumamışken,
sırıtan devlet görevlilerini izledik. Sorumluların
cezalandırılmasını istemenin bile bazı çevrelerce
suç olarak görüldüğü bu zamanda, halaydaki
çocuklarını bombanın şiddetinden koruyan,
birbirine kenetlenmiş, beyaz eşarplı, elleri nasırlı
barış anneleri gibi, birbirimize kenetlenmemizin
vaktidir.
‘Ölenlerin mirasına, ancak barış ve demokrasi
uğruna mücadele vermekle sahip çıkılır.’

Sıra arkadaşlarım, varolan gençliğimizin verdiği
dinamizm bizi stabil hayattan alıkoyarak
daha fazla sorgulamayı ve sesimizi az da olsa
yükseltmemizi sağlıyor. Doğanın kanunu
bu ya! ‘aman boşver’den önce ‘nasıl yaparız
acaba?’ diye sorarız hep. Kim istemez dünya
daha yaşanılır olsun. Bu yüzden yaşadığımız
toplumu daha yaşanılır hale getirmenin en
nitelikli araçlarından biri de kaçınılmaz olarak
gençliktir. Soru sormadan önce, duyduklarımız
çoğu zaman mutlak diye addedilen cevaplardır
çünkü.
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Kültür Mantarı

Metalurjik bulmaca
Ogün KÜÇAN / Kocaeli Üniveristesi
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Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağıya

1. Bir tahribatsız muayene yöntemi.

1. İki fazlı lamelli bir mikrooluşum.

2. Şekillendirme sertleşmesi.

2. Zıt manyetik spine sahip iki elektron, dışlama

3. Plastik deformasyon sonrası meydana gelen
kırılma.

prensibi.
3. Çeliklerde menevişleme sonrası karbürlerin

4. Tamamen saf olmayan metaller eritildiği

büyümesi ve küreselleşmesiyle oluşan yapı.

zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde

5. Hız çeliği.

biriken daha hafif metallere verilen ad.

8. Bir kırılma türü.

6. Kobaltın simgesi.

9. Ötektik veya ötektoid gibi belirli üç faz

7. Bir atomdan elektron emisyonunun sebep
olduğu ikinci bir emisyona verilen isim.
10. Katılaşma sırasında ilk katının oluşmaya
başladığı sıcaklık.

reaksiyonları esnasında oluşan ince bir faz
plakası.
11. Kalker,

kil

karışımının

çok

yüksek

sıcaklıklarda pişirilmesi ile elde edilen yapı.

14. Hareketlilik.

12. Malzemeye uygulanan kuvvetin kaldırılması

16. Metal bilimi.

ile oluşan şekil değiştirme.

18. Bir cevher içindeki kıymetli maddenin
yüzdesi.

13. Enerji dispersif X-ışın analizinde elde edilen
şiddet-açı göstergesi.

20. Çelik içerisinde alfa katı eriyiğine verilen
isim.

15. Eşısıl.
16. Difüzyonsuz atermal bir dönüşümle oluşan

21. Germanyum simgesi.

dengesiz (kararsız) bir faz.

22. Dökümün eş tanelerini içeren makro yapı.

17. X ışınları ve alternatif akımın mucidi.

23. Bilgisayar destekli tasarım.

19. Atomun yapısını ortaya koyan Danimarkalı

24. Cama sağlamlık ve saydamlık özelliğini
kazandıran yapı.

fizikçi.
24. Çizinme hasarı.

26. Manyetik rezonans.

25. Metal,

27. Bir sıcaklık birimi.

seramik

veya

polimerlerin

karışımından oluşan malzeme grubu.

30. Magnezyumun kısaltması.
32. Isıl aktivite olmaksızın gerçekleşen bir
reaksiyon.

26. İkincil sertleşmeyi sağlayabilen bir güçlü
karbür yapıcı element.
28. Fotonların kontrollü yayınımı ile üretilen bir

34. Küçük açılı bir tane sınırı.

radyasyon ışını.

36. Dalgaboyu dağılım spektrometresi.

29. Dönüşüm kaynaklı plastisite.

37. Pozitif yüklü iyon.

31. Bir üç faz reaksiyonu.

39. Çizinme aşınması.

33. Alt

akma

noktasını

takiben

gerilme-

gerinme eğrisinde yeralan ve uniform bir
plastik deformasyonu gösteren bant yapısı.
35. Fransız tebeşiri
38. Temper kırılganlığına yol açan bir elementin
simgesi.
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Kültür Mantarı

İNGİLİZCE – TÜRKÇE
AÇIKLAMALI MALZEME
BİLİMİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ - 2
Çağrı Garagon / İstanbul Üniversitesi

Abrasif aşınma - Abrasive wear : Katı bir yüzeyde
hareket eden sert parçacıklar ile yüzeyden
malzemenin uzaklaştırılmasıdır. Karşılaşılan
aşınma türlerinin çoğu abrasif aşınmadır.

Anizotropi – Anisotropy: Malzemenin farklı
yönlerde farklı çekme ve basınç gerilmelerine
sahip olmasıdır.
Arayer difüzyonu – Interstial diffusion:
Kristal yapıda küçük atomların bir arayer
pozisyonundan diğerine difüzyonudur.
Arayer hatası – Interstial defect: Bir atom
kafeste normal olarak kafes noktası olmayan
bir yere yerleştiğinde oluşur.

Adhesif aşınma – Adhesive wear: Birbiri
üzerinde kayan yüzeylerdeki gerilmeler küçük
yüklemelerle dahi akma gerilmesi sınırına,
erişirler veya geçerler. Bir parçadan diğerine
malzeme geçişi, soğuk kaynaklaşma ve küçük
parçaların kopması olayları meydana gelir.
Alt soğuma – Undercooling: Çekirdeklenmeden
önce kararlı katılaşma sıcaklığının altında sıvı
metalin soğumak zorunda olduğu sıcaklıktır.
Akıcılık – Fluidity: Zamanından önce katılaşma
olmaksızın sıvı metalin bir kalıp boşluğuna
dolma yeteneğidir.
Akım yoğunluğu – Current density: Elektrik
akımının kesit alanına oranıdır.
Akma dayanımı – Yield strength: Malzemede
kalıcı şekil değişikliğe sebep olan gerilmedir.
Anelastisite – Anelastisity: Malzeme üzerinden
gerilme kaldırılınca zamanla malzemenin elastik
şekil değişimi sıfır olur. Bu davranışa anelastisite
denir.
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Boşluk difüzyonu – Vacancy diffusion: Kristalde
bir boşluğa doldurmak için bir atomun her
zamanki pozisyonunu bıraktığında gerçekleşen
atomların difüzyonudur. Bu işlem yeni bir
boşluk oluşturur ve devam eder.
Beyaz dökme demir – White cast iron: Katılaşma
sırasında sementit oluşturan dökme demirdir.
Beyaz dökme demirler çok sert ve kırılgandır.
Aşınma direncinin önemli olduğu durumlarda
üretilir.
Bükülmezlik, rijitlik – Stiffness: Malzemede
oluşturulan
elastik
şekil
değişikliğinin
(deformasyonun) nitel ölçüsüdür.
Beynit – Bainite: Karbon ve sementite, doymuş
α ferrit içeren iki fazlı bir mikrooluşumdur. İğne
şeklinde tane yapısına sahiptir.
Benekli dökme demir – Mottled iron: Katılaşma
sırasında grafitin ve sementitin her ikisi
çökeldiğinde üretilen dökme demirdir. Beyaz ve
gri dökme demirlerden meydana gelen benekli
dökme demir bir orta yapı olarak üretilebilir.
Cam geçiş sıcaklığı – Glass trasition temperature:
Maddenin camsı özelliklerini yitirip viskoz
özellik göstermeye başladığı sıcaklıktır.
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Çözeltiye
alma
–
Solution
treatment:
Yaşlandırma ısıl işleminin ilk basamağıdır.
Alaşım ikinci fazın yapıda çözünmesi için solvüs
sıcalığının üstüne ısıtılır.
Çekme dayanımı – Tensile strength: Bir çekme
deneyinde maksimum yüke karşılık gelen
gerilmedir.
Dağılım
sertleştirmesi
–
Dispersion
strengthening: Birkaç fazın karıştırılmasıyla
dayanımın arttırılmasıdır.
Debye scherrer X ışınları kırınımı – Debye
scherrer
X-ray
diffraction:
Malzemenin
özellikleri ile ilgili veriler elde etmek için kristal
yapıda atom düzlemleri ve x ışınları radyasyonu
arasında etkileşimi kullanan bir tekniktir.
Dekarbürizasyon – Decarburization: Bir çeliğin
yüzeyinden karbonun oksitlenmesidir.
Dengeleme
–
Stabilization:
Paslanmaz
çeliklere titanyum ve niobyum ilave etmektir.
Krom karbürlerin çökelmesini ve tanelerarası
korozyonu önler.
Dentrit – Dentrite: Alt soğutulmuş bir sıvı
çekirdeklendiğinde ağaca benzer şeklinde
dallanıp büyüyen katıdır.
Dökme demir – Cast iron: Katılaşma sırasında
ötektik reaksiyonun olması için yeterli karbon
içeren demir alaşımıdır. %2’den fazla karbon
oranına sahiptirler.

Jominy mesafesi – Jominy distance: Jominy
çubuğun su verilmiş ucundan itibaren ölçülen
mesafedir.
Kalıntı östenit – Retained austenite: Isıl işlem oda
sıcaklığında bitirildiğinde yapıda dönüşmemiş
östenit kalabilir, buna kalıntı östenit denir.
Karbonlama - Carburizing: Çeliğe karbonun
difüzyonuyla gerçekleştirilen yüzey sertleştirme
tekniğidir.
Perlit – Perlite: γ Ostenit katı yapının Sementit
ve ferrit olarak ayrıldığı yapıya perlit yapı
denir. Yani Ferrit +Sementit (α+Fe3 C) dir. Aynı
zamanda ötektoid yapı olarak da bilinir. %C
oranı 0,83, sıcaklık 7230C’dir.
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Bulmacanın Çözümü

Gerilim giderme tavı – Process annealing: Soğuk
şekillendirmenin olumsuz etkilerini gidermek
için kullanılan bir düşük sıcaklık işlemidir.
Guiner preston bölgeleri – Guiner preston
zones: Yaşlandırma işleminde, matristen küçük
atomların çökelmesidir.
Homojenizasyon ısıl işlemi – Homogenization
heat treatment: Katılaşma sırasında oluşan
kimyasal bileşim farklılıklarını atomsal yayınımla
gidererek yapılan ısıl işlemdir.
Jominy deneyi – Jominy test: Östenitlenmiş
bir çelik çubuğun sadece bir ucuna su verilirek
sertleşebilirliğinin ölçülmesidir.
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