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METALURJİ GENÇ’TEN GENÇ MÜHENDİS’E- 5
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
1. Oturum
Nurseli Kuyucuklu ve İzel Kocabaş’ın moderatörlüğünde
gerçekleştirilen tanışma oturumunda, etkinliğe katılanların
birbirleriyle tanışabilmesi ve kaynaşabilmesi için gruplar
oluşturuldu. Grupların oturum sırasında değiştirilmesiyle
herkesin birbiriyle tanışabilmesi hedeflendi.

geleceği şekillendiremeyeceği görüşüyle Dünya tarihinden,
bölgesel savaşlardan ve küreselleşen sermayeden
bahsedildi.
İKİNCİ GÜN
1. ve 2. Oturum
Derya Dışpınar’ın sunumuyla ve Umur Berkan Çelik
moderatörlüğünde gerçekleştirilen Vaka Analizi, adli
metalurji alanında yaşanan vakaların mühendislik
yöntemleriyle nasıl çözümlendiği, teknikleriyle birlikte
anlatıldı. TRİZ gibi problem çözme yöntemleri katılımcılara
anlatıldı.
3. Oturum

2. Oturum
İrfan Türkkolu’nun “Metalurji Genç Kimdir? Ne yapar?”
sunumuyla, temsilcilerimizin ve aramıza yeni katılan
üyelerimizin Metalurji Genci tanıması ve temsilcilerin
görevleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlandı. Geçmişten
günümüze gerçekleştirilen Metalurji Genç Etkinlikleri
anlatıldı.
3. Oturum
Erman Car’ın “Mühendis Adayları İçin İhtisaslaşma”
sunumuyla Kerem Sıvış’ınmoderatörlüğünde başlayan
oturumda mühendislik formasyonu, mühendislik meslek
etiği konuşuldu ve mühendis nasıl olmalı tartışıldı. Bilim
ve teknoloji, üniversite kavramı, bilim etiği, örtük bilgi
konularından bahsedildi. Oturum sonunda mühendis
adaylarının konu hakkındaki soruları cevaplandı.
4. Oturum:
Erman Car’ın “Nerelerde Çalışıyoruz?” konu başlıklı,
Umut Barış Gitmez’inmoderatörlüğünde gerçekleştirilen
oturumda, Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin çalışma
alanları ve koşulları üzerine konuşuldu. Aktif olarak çalışan
Genç Mühendislerimizin de tecrübelerini aktarmaları
sonrası oturum sonlandırıldı.
5. Oturum
İrfan Türkkolu’nun “Nasıl Bir Dünyada Yaşıyoruz?”
konu başlıklı Oytun Berkman’ın moderatörlüğünde
gerçekleştirilen oturumda, geçmişini bilmeyen toplumların

Tunçay
Şulan’ın
Adnan
Göknarmoderatörlüğünde
gerçekleştirdiği “Üretim Yöntemleri” sunumunda hassas
döküm, kuma ve kalıba döküm gibi farklı üretim prosesleri
anlatıldı. Daha fazla prosesin bilinmesinin bir mühendis
için daha geniş bakış açısı sağlayacağı düşüncesiyle Tunçay
Şulan’ın tecrübelerini aktarmasıyla oturum son buldu.
4. Oturum
Sezgi Akyol “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” isimli oturumumda
İzel Kocabaş’ın moderatörlüğünde, toplumsal cinsiyet,
mühendislikte kadın ve gündelik hayatta kullanılan bazı
kalıp cümlelerinin beslediği algı hakkında konuşuldu. Bu
konularda bilinçlenmek amaçlandı.
5. Oturum
İrfan Türkkolu’nun gerçekleştirdiği “TMMOB Tarihi ve Yakın
Tarih” isimli oturum Semih Karahan’ın moderatörlüğünde,
TMMOB Tarihi, kuruluş süreci ve bu güne gelişi hakkında
bilgilendirme ile başladı. Daha sonrasında 1980
döneminden günümüze dek yaşanan önemli olayların
dönemin koşullarıyla ele alınarak anlatımı gerçekleşti.
6. Oturum
Nurseli Kuyucuklu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen
ve son oturum olan kapanış ve değerlendirme oturumunda
Metalurji Genç ve Genç Mühendislerin yapılan iki günlük
etkinlik hakkındaki görüş ve önerileri alındı. Daha sonrasında
değerlendirme formu gönderilerek yazıya dökülecek
değerlendirmelerin tartışılması ve bir sonraki etkinliği nasıl
daha iyi yapabileceğimizin konuşulmasıyla oturum son
buldu.
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