Haber

İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ TOPLANTIMIZI YAPTIK

04 Temmuz 2015 cumartesi günü İzmir İl Temsilciliği üye
toplantısını Temsilciliğimizin Alsancak'taki binasında
gerçekleştirdik.
Saat 14:10'da başlayıp 18:30'a dek devam eden toplantıda;
bu dönem oda çalışmaları hakkında bilgi verdik. Gelecek
dönem ve İzmir özgülünde neler yapılabileceğini konuştuk.
Hemen her katılımcının söz alıp görüş belirttiği toplantıda;
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 toplantıya gelmesi ve aktif katılım sağlaması,
yapılan oda çalışmalarının üyeler tarafından olumlu karşılanması, Özellikle genç mühendis arkadaşların Oda çalışmalarına
katkı koyma istekleri, ilk defa denediğimiz üye-öğrenci üye ortak toplantı uygulamasının; öğrenci üyelerimizin Oda
işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları ve danışmanlık uygulamasının hemen pratik olarak başlatılabilmesi gibi olumlu
etkileri olduğunu gördük.

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 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 tamamlayan beş meslek odasından biri olmayı başardı.
Metalurji Sayı:175 Ağustos 2015 •
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