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Erzurum Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nü ziyaret 

ettik.
 

21. Nisan 2016 da Yönetim Kurulu 2. başkanımız Prof. Dr. Nilgün Kuşkonmaz ile Erzurum Atatürk Üniversitesi' ne bir 

günlük ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyaretimiz gerek  öğretim üyeleri gerekse öğrenciler tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Oda tanıtımı için yapılan 

sunum; yeni yapılan ve ilk defa kullanıma açılan konferans salonunda bütün öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımı 

ile yapıldı. Sunumun sonunda öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.

Daha sonra öğretim üyeleri ile ayrı toplantı yapılarak laboratuvarlar gezildi.

TMMOB  ve Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasının tanıtımı yanı sıra daha önce üye olmuş olan Metalurji Genç 

üyeleri ile tanışarak Metalurji Genç üye katılımını arttırıcı çalışmalar yapmak konusunda konuşuldu. 

Etkinliğe 50 den fazla öğrenci katıldı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği Bölümü'nü 

ziyaret ettik
 

22 Nisan 2016 da Yönetim Kurulu 2. Başkanımız 

Nilgün Kuşkonmaz'ın gerçekleştirdiği ziyarette  

konferans salonunda Seminer ve Mühendislik etkinliği 

çerçevesinde  saat 14:00' da iki oturum şeklinde sunum 

yapıldı. İlk sunum TMMOB ve Metalurji ve Malzeme 

Mühendisleri  Odasının tanıtımı ve odanın yaptığı 

etkinlikleri de içeren bir sunum oldu. Sunum sırasında 

ve sonunda öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.

Daha çok kadın mühendislerin durumu, doğudaki öğrencilerin batı üniversitelerindeki öğrencilere göre bazı 

durumlardan yoksun oldukları görüşleri ile ilgili sorular geldi. 

İkinci oturumda Metalürji Genç temsilcisi Tansu Uçar Metalurji genç tanıtımını yaptı. Daha sonra nano teknoloji ve nano 

seramiklerin üretilmesi konusunda bir sunum yaparak sorular yanıtlandı.

55 Öğrencinin katıldığı sunum sonunda Metalurji Genç ve Malzeme Bilimleri Kulübü’nün yaptırmış olduğu plaketi 

sundular. Fotoğraf çekimlerinden sonra laboratuvar gezisi ile ziyaretimizi tamamladık.
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Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Bölümü'nü ziyaret ettik.
 

25 Nisan 2016 Pazartesi günü Genel Sekreterimiz 

A. İrfan Türkkolu ve Saymanımız Fırat Sapçı'nın 

gerçekleştirdiği ziyaret Odamızın ilk ziyareti oldu. 

Başından sonuna dek yoğun ilgi ile karşılandığımız 

ziyarette başta Bölüm Başkanı olmak üzere tüm 

akademisyen hocalarımız bizimle birlikte oldu. 

Genel Sekreterimiz A. İrfan Türkkolu'nun öğrenci ve 

akademisyenlerle dolu bir amfide yaptığı TMMOB ve Oda sunumu ilginç soru ve taleplerle ve Bölüm Başkanımızın 

katkılarıyla oldukça interaktif bir şekilde gelişti. 

Sunum sonrası yapılan sohbetlerde Ege havzasındaki Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri ile ortaklaşa neler 

yapılabileceği konuşuldu. Özellikle Metalurji Genç Temsilcilerinin ortak etkinlik düzenlemesi üzerinde duruldu.

Önümüzdeki dönem Muğla'da mesleki bir çalıştay düzenlenmesi prensip olarak kabul gördü. Ve görev bu etkinliği 

başarısında payları olan Metalurji Genç Temsilcileri Tuba Kahveci ve Arcan Dinç'e verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Bölümü'nü ziyaret ettik.
 

Manisa ziyaretimizi 26 Nisan 2016 Salı günü Genel 

Sekreterimiz A. İrfan Türkkolu ve Saymanımız Fırat 

Sapçı gerçekleştirdi. 

Başında sonuna bizimle ilgilenen Bölüm Başkanı olmak 

üzere akademisyen hocalarımız ve öğrenciler bizimle 

birlikte oldu. Genel Sekreterimiz A. İrfan Türkkolu'nun 

amfide yaptığı TMMOB ve Oda sunumu ardından 

geçilen soru cevap bölümünde; özellikle sektörümüz 

açısından ciddi bir bölge olan ege bölgesindeki bölüm ve bölümler arası ilişkinin yetersizliği vurgulandı. Metalurji Genç 

Temsilcilerinin ortak etkinlik düzenlemesi üzerinde duruldu.

Metalurji Genç Temsilcileri Onur Kaan Çelik ve Kardelen İmren'e etkinliği organize etmeleri nedeniyle teşekkür edildi.

Componenta'ya Teknik Gezi yaptık.
 

Bursa Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisleri öğrencileri Bursa İl Temsilciliğimizin organizasyonu 

ve özellikle de odamızın Componenta İşyeri Temsilcisi Bülent Şirin'in katkılarıyla Componenta'ya teknik ziyarette 

bulunmuşlardır.

20 Mayıs 2016 Perşembe günü gerçekleştirilen ziyarette İşyeri Temsilcimiz Bülent Şirin öğrencilere önce Tahribatsız 

Muayene konusunda edindiği teorik ve pratik tecrübelerini aktarmış sonra da bölüm öğrencilerinin almakta oldukları 

Tahribatsız Muayene dersi pratik uygulamaları ile birlikte yapılmıştır.


