Önsöz

Sayın Üyemiz;
Yeni bir sayı ile karşınızdayız.
Yılın son sayısı ile karşınızdayız.
Mesleki ve sektörel etkinliklerle dolu bir sonbahardan sonra Genel Kurullar yoğunluğu yaşayacağımız bir yeni yıla
hazırlanıyoruz.
Yaz biterken artık klasikleşen ya da gelenekselleşen Metalurji Genç'ten Genç Mühendise etkinliğimizi
31 Ağustos-01 Eylül tarihlerinde yaptık. Öğrenci Temsilcilerimiz daha bir kaç yıl önce kendilerinin konumunda olan
genç mühendislerle tanıştı, tartıştı, kaynaştı.
07-08 Eylül 2019'da sadece bir hafta sonra yine Teoman Öztürk Öğrenci Evinde bu defa Koordinasyon toplantısı
yaparak; 50 yıllık birikim ile geleceğe nasıl bakmamız gerektiğini konuştuk.
Aynı ay içinde 26-27 Eylül 2019'da bu defa İzmir'de idik. EFRS 2019'da "Haydi Çelik Konuşalım" dedik. Sempozyumun
teknik ağırlığı, organizasyonun mükemmelliği, ilginin yoğunluğu, ulaştığı uluslararası boyut bizleri gururlandırdı.
Sektöre ve EFRS Yürütme Kuruluna bir kez daha teşekkür ederiz.
10-11 Ekim 2019'da ise yine gelenekselleşen bir sektörel etkinliğimiz vardı. ALUS'09 da yine Aluminyum sektörünü bir
araya getirdik. TALSAD ve TUBİTAK-MAM ile beraber yaptığımız sempozyum Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş.
tarafından; ALUEXPO 2019 “6.Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı”, 9. Uluslararası Alüminyum
Sempozyumu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Kongre ve Sempozyumları, mesleki eğitimler ile birlikte organize eden METEM Yürütme Kuruluna da bir kez daha
teşekkür ederiz.
2019'un Genel üye toplantılarında dikkati çeken bir olgu toplantılara katılan üye profilinin gençleşmesi ve
farklı sektörlerden üyelerin Oda etkinliklerinde yer almaya başlaması idi. Genel Kurullar sürecine girerken genç
meslektaşlarımızın Oda ile daha çok kaynaşma olanağı bulacakları Genel Üye ve danışma Kurulu toplantıları
programımızı yaptık.
14 Aralık 2019'da İzmirde
21 Aralık 2019'da Bursa'da
04 Ocak 2020'de İstanbul'da
08 Şubat 2020'de Ankara'da olacağız.
Bu toplantıların ardından yapacağımız Genel Kurullarımızı da 01-02 Şubat 2020 İstanbul Şube, 07-08 Mart 2020
Ankara olarak planladık.
Odamızın 50. yılında yarım yüzyıllık birikim ile geleceğimizi biçimlendirecek genç kadrolara daha çok olanak
tanıyabilmek umuduyla; öğrencisinden emeklisine dek meslektaşlarımıza ve meslek alanımıza sahip çıkmak
anlamında yıllardır sürdürdüğümüz çabalar artarak devam ediyor.
Meslek alanımıza ve meslektaşlarımızın haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz.
TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

• Metalurji Sayı:188 Aralık 2019

