Önsöz

Sevgili meslektaşlarımız,
Metalurji dergimizin bu sayısında yıllardır yapmadığımız bir şeyi yaparak başlamak istedik. Artık dergimizde düzenli
olarak bir önsöz yayınlama kararı aldık. Böylelikle okuyacağınız dergimizin kısa bir özetini aslında bu önsözde bulmuş
olacaksınız.
Zaman zaman çıkartmakta zorlandığımız dergimizi bu dönem elimizden geldiğince daha düzenli periyotlarla çıkartarak
sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Tabi ki bu düzenliliğin sağlanmasındaki en büyük güvencemiz yazıları ile bizlere destek
vereceğini düşündüğümüz sizlersiniz.
Dergimizin içerik olarak sizlere daha çok hitap etmesi açısından mümkün olduğu kadar endüstriyel ve akademik
makaleleri bir arada sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar sektörde çalışan meslektaşlarımızın ve üniversitelerdeki
akademisyenlerimizin dergimize yapmış oldukları katkılara teşekkür ederiz.
Türkiye’de geçmişten günümüze metalurjinin ne şekilde ilerlediğini, nasıl bir gelişim ve etkileşim süreci içinde olduğunu
anlatan Sayın Mahmut Kiper’in yazılarını bu sayımızdan itibaren dergimizde okuma şansı yakalayacaksınız. Demokratik,
mesleki, kitle örgütü olan odamızın toplum yararına mesleğimiz ile ilgili sürdürdüğü davaları ve dava süreçlerini de dergimiz
ve/veya hazırlıklarını sürdürdüğümüz e-bültenden okuma fırsatı bulabileceksiniz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz
etkinlikleri meslektaşlarımıza dergimiz kanalıyla duyurmaya devam edeceğiz.
Bu ay 16. sını düzenleyeceğimiz Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi daha önceki yıllarda olduğu gibi yine
metalurji camiasının bir araya getirecek. TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği ve
Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından eş zamanlı olarak yapılan kongreler ve fuarlar ile metalurji sektörünün
en büyük birlikteliği bir araya gelmiştir.
16. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi ile eş zamanlı olarak ANKIROS 2012, ANNOFER 2012, TURKCAST 2012
fuarları ve 6. Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi düzenlenecektir. Bu birliktelik metalurji sektörünün gelişmesine
büyük katkılar sağlamaktadır.
16.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’nde yurt içinden ve yurt dışında 23 ülkeden toplam 220 bildiri sunulacaktır.
Tüm meslektaşlarımızı üç günlük “metalurji haftası” olarak nitelendirmeye çalıştığımız ve yapılacak olan sunumlar ile
sektöre ve akademik dünyaya ışık tutacak kongremize davet ediyoruz.
Dergimiz ve oda çalışmalarımız ile ilgili her türlü desteğinizi, eleştiri ve önerilerinizi her zaman bizlerle paylaşmanızı
diliyoruz. TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası’nın gücü sizlerin desteğinden gelmektedir ve bu güç ile çalışmalarını
sürdürmeye devam edecektir.
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