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ÜNİVERSİTELERDE NELER OLDU?
Metalurji Genç olarak temsilci ve üyelerimizin busalgın sürecinde en azından mental olarak yanlarında olmaya çalıştık.
Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Odamız öğrenci üyelik sistemine üye olan
öğrenciler arasından seçilen 37 temsilci ile tek tek telefonla görüşüldü. Üniversitelerdeki süreç hakkında bilgi alındı. Salgın
sürecinde akademik takvim, sınavlar ve Metalurji Genç etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Akademik
durum raporu çıkartıldı. Bir üniversite ve il belediyesinin öğrencilere tablet ve internet sağlayarak online eğitime destek
vermesi bu süreçte aldığımız tek güzel haber olmakla birlikte, birçok üniversitedeki belirsizlik öğrencilerimiz ve aileleri
için sıkıntılı bir süreç oluşturdu.
Bazı bölümlerde salt ödev verilerek, bazılarında ise pdf formatında ders notları dağıtılarak ders işlenmiş sayılması ve
hatta devamında salgın sonrası okullar açıldığında her gün bir dersten bir günde hem vize hem final yapılacak denilmesi
gerek mühendislik öğretimi için gerekse de öğrenciler açısından kabul edilebilir bir durum değildi. Ardından online
eğitim ve sınavlara devam etme kararı alan üniversitelerde; sınavlar sırasında zorunlu kamera açtırma ve öğrencilerin
bilgisayarlarında ki bilgilere erişim izni olmadan sınavlarının geçersiz sayılacağının duyurulması etik dışıdır.
Metalurji Genç olarak yeterince stres altında olan öğrencilere bir de üniversite yönetim organlarının bu şartlar altında
sınavlar yaparak öğrencilerin geleceklerini olumsuz etkilemelerine karşı çıkıyoruz!

18 MAYIS METALURJİ GENÇ
TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI
18.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen Metalurji Genç Temsilciler Kurulu Toplantısında pandemi süreci boyunca Metalurji
Genç olarak yapılan çalışmaları temsilci arkadaşlarımızla paylaştık. Yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi
alışverişinde bulunduk. Metalurji Genç’in organize ettiği Metalurji Genç Sohbetleri 1 canlı yayını değerlendirdik, bir
sonraki canlı yayınlar hakkında önerilerde bulunduk.
Sosyal medya hesaplarımız üzerinden pandemi sürecinde alınan soruları tartıştık.
Hurdacı dergimiz için yapılan çalışmaları aktardık ve dergi çalışmalarında aktif görev almayan temsilcilerimizin de
görüşlerini ve önerilerini aldık.
Yeni üniversite temsilcisi olabilecek arkadaşlarla iletişim kurabilmek, öğrencilerin odayla bağlantılarını koruyabilmek
için pandemi sürecinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini tartıştık.
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun yayınladığı “Covid-19 Salgın Dönemi Üniversite Öğrenciler İnternete Erişim
Raporunu tartıştık. Farklı üniversitelerdeki temsilcilerimiz üniversitelerinin Covid-19 dönemi boyunca tutumları
hakkında bilgi verdi. Biz temsilciler arasından internete erişim problemleri yaşayan olup olmadığını tespit etmeye
çalıştık ve süreç boyunca online eğitime karşı fikirlerimizi tartıştık.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
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METALURJİ GENÇ SOHBETLERİ – 1
3 Mayıs 2020 tarihinde Metalurji Gençte zamanda yolculuğa çıkarak MetalurjiGenc Sohbetleri canlı yayınımızın ilkini
gerçekleştirdik. Online gerçekleşen etkinliğimizi Zoom ve YouTubeüzerinden yayınlandı.Öğrenciyken Metalurji Genç
çalışmalarında yer alan ve şu anda da TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odamız İstanbul Şube başkanı olan
Turgay ALDI ve yine Metalurji Genç çalışmalarından gelen İzmir Şube Kurucu Yönetim Kurulu üyemiz Alişan YILMAZ
öğrenci yapılanmamızıntarihçesini ve bugün yönetici olarak öğrencilere yönelik yapılan çalışmaları bizlerle paylaştılar.

METALURJİ GENÇ SOHBETLERİ – 2
İkinci canlı yayınımızda ise şu anda aktif olarak Metalurji Genç temsilciliği yapmakta olan arkadaşlarımız İrem Yaren
SİYAH, İzel KOCABAŞ, İdil Ceren KAZAN ve Nurseli KUYUCUKLU 30 Mayıs 2020 tarhindebizlere geçmişten günümüze
yapılan ve gelecekte yapılması planlanan MetalurjiGenç etkinliklerini aktardı. Online olarak gerçekleşen yayının
devamında öğrenci arkadaşlarımızın Metalurji Genç öğrenci komisyonu ve meslek odasıyla ilgili sorularını yanıtladılar.

EGE BÖLGE VOLEYBOL TURNUVASI
Pandemi günlerinden önce Metalurji Genç öğrenci üyesi
arkadaşlarla tanışmak için kahvaltılar yaparken aklımıza bu
sefer kahvaltılarda aldığımız kalorileri eritmek geldi. Ege
bölgesi olarak bir spor turnuvası yapmaya karar verdik.
Ege bölgesi voleybol turnuvası üç üniversiteden katılımla
gerçekleştik. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Manisa
Celal Bayar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden
Metalurji Genç öğrenci üye arkadaşlarımız katıldı.Turnuva,
Darıspor, Merkezspor ve Foçaspor adlı 3 Karma takımdan
oluştu. Turnuvanın 1.si Darıspor oldu. Bizler için keyifli ve
farklı bir deneyimdi. Katılan tüm arkadaşlarımıza tekrar
teşekkür ediyoruz.
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