GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!!!
DEVAM EDİYORUZ.......
İstanbul’dan bir grup öğrenci olarak çıktığımız yolda hızla büyüyor, aynı hızla
çalışmaya devam ediyoruz...
Güz döneminde altyapısını oluşturduğumuz öğrenci komisyonu çalışması bu dönem
etkinlikleri ve çalışmaları ile adını duyurmaya başladı. Emin adımlarla ilerleyen
çalışmalarımız üyelerinin katkıları ve önerileri ile gelişiyor. Tüm bu ilerlemeler sağlanırken
bizim de katıldığımız Metalurji Mühendisleri Odası’nın Genel Kurulu önümüze yepyeni
açılımlar sundu. Genel Kurul sürecinde İstanbul’da konuştuklarımızı uygulama olanağı
bulduk:
Öncelikle Ankara’da buluştuğumuz ODTÜ’den ve Osmangazi Üniversitesi’nden
arkadaşlara İstanbul’da neler yaptıklarımızı ve neleri yapmayı planladığımızı anlattık. Onların
da okul çapında etkinlikler yaptıklarını öğrendik. Bu aşamada etkinlikleri
ortaklaştırabileceğimizi ve yaygınlaştırabileceğimizi gördük.
Giderek daralan sektörde ufak bir filiz olarak çıktığımız bu yolda şimdi tüm
Türkiye’deki Metalurji Mühendisliği öğrencilerine ulaşmak gayesiyle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Kurduğumuz e-grup 500 kişiye ulaşacak. Burdan attığımız duyurular tüm
öğrencilere, sektörde çalışan mühendislere ve akademisyenlere ulaşıyor.
Yoğun olarak İstanbul’da yürüttüğümüz çalışmalara Kocaeli ve Sakarya
Üniversitelerinden de katılım sağlamaya başladık. Duyurularımız ve afişlerimiz de oraya
ulaşıyor artık. Ayrıca yakında çıkaracağımız bir bültenle tüm bu yaptıklarımızın bilgilerini
tüm öğrencilere ulaştıracağız.
Yine yaptığımız toplantılarda düşündük ki; bu çalışmaları Anadolu’da okuyan
arkadaşlarımızla da paylaşalım ve tanışıp ortak fikirler, projeler üretelim.
Şimdi ise bu fikirleri uygulama zamanı geldi. Sıra Fırat, Cumhuriyet ve 9 Eylül
Üniversiteleri’nde. Bu erken atılacak adım geleceğimiz açısından önemli. Gelecekte
meslektaş olacağız. Tüm iş alanlarımız yokolurken bu birliktelik bize bir açılım sunabilir .
Artık uzak değilsiniz!! Size geliyoruz. Tanışmaya, paylaşmaya ve birlikte üretmeye
geliyoruz.
DURMAK YOK!!!
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu olarak, 20 Mart 2004
Cumartesi saat 14:00’da Makine Mühendisleri Odası Taksim Şubesi toplantı salonunda Aziz
Hatman’ın hazırladığı; “Türkiye Nasıl Kalkınır? Metalurji Sanayinde Mevcut Durum ve
Olanaklar” isimli semineri gerçekleştirdik.
Aziz Hatman’ın sunumunda, Türkiye’deki Metalurji sanayinin dünden bugüne nasıl
bir yol izlediği, mevcut yapı içerisinde Metalurji sanayinin elindeki imkanlar ve/veya
imkansızlıklar, Türkiye’deki maden yataklarının durumu, sektördeki olumsuz gidişata
alternatif çözüm olanakları konularına yer verildi.
Öğrencilerin seminere katılımı beklediğimiz düzeyde değildi. Bu durum Öğrenci
Komisyonumuz tarafından yapılan ilk toplantıda, bir özeleştiri şeklinde değerlendirildi ve
birliktelik anlamında yapmamız gerekenler konuşuldu.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin de
seminere katılması bizleri sevindirdi. İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’na seminerimize
katıldığı ve yaptığımız etkinliklerde bize destek oldukları için teşekkürler.
İşte bir seminer böyle geçti. Sunumu gerçekleştiren Aziz Hatman’a ve seminere
katılan herkese sonsuz teşekkürler.

Biz, Öğrenci Komisyonu olarak durgun bir denize taş attık, hareketlendi durgun deniz.
Sizleri de bizimle birlikte birer taş atmaya bekliyoruz…
MART AYI BİTERKEN…
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu
tarafından, 27 Mart 2004 Cumartesi saat 14:00’da Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde
Murat Sezer’in sunduğu “Bakır” semineri gerçekleştirildi.
Öğrencilerin seminere katılım için gösterdiği hassasiyet bizleri sevindirdi. 20 Mart
2004’teki seminer sonrası yaptığımız özeleştiri meyvelerini vermeye başladı!
Murat Sezer sunumuna bakır ile ilgili teknik bilgiler vererek başladı. İlk iki bölüm
böyle devam etti. Seminerin son bölümü katılımcılarla birlikte soru-cevap şeklinde
gerçekleştirildi. Seminer üç bölüm şeklinde gerçekleşti ve yaklaşık dört buçuk saat sürdü.
Seminerin ardından aldığımız olumlu tepkiler daha sonra ki etkinliklerimiz için bize
yol gösterici olacaktır. Her yaptığımız etkinliğin bir öncekinden daha iyi olması için Öğrenci
Komisyonu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Görüyorsunuz ki, biz durmadan yolumuza devam ediyoruz ve daha gidecek çok
yolumuz var. Sizleri de bu yolda bizimle birlik olmaya çağırıyoruz. Çünkü Türkiye’nin içinde
bulunduğu koşullarda birlik olmaya ihtiyacımız var.
Seminer için Murat Sezer’e ve tüm katınla arkadaşlara teşekkürler.
Başka bir etkinlikte birlikte olmak dileğiyle…
İletişim için: metalurji-malzeme-subscribe@yahoogroups.com

