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11. Uluslararası Metalürji ve Malzeme Kongresi ve Fuarı 05-09 Haziran 2002 tarihleri arasında İstanbul'da 
yapılacaktır. TMMMOB Metalürji Mühendisleri Odası tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 1993 
yılında" METAL HAFTASI " adı altında yapılan yedincisi ile uluslararası nitelik kazanan bu etkinlikte 
Kongre ile birlikte Demir-Çelik, Demir-Dışı Metaller, Kompozitler ve Seramikler, Üretim Teknolojisi, Makine 
ve Ekipmanları, kapsamında bir ihtisas fuarı da yer almaktadır. 

Kongremizin amacı, meslektaşlarımızın yeni çalışmalarının gün ışığına çıkarılması ve yeni eserlerin 
üretilmesini özendirmektir. Bu kongrenin özel önemi, meslektaşlarımızın uluslararası alanda eserler 
üretmesi, bu eserlerin kalıcı ortamlara kazandırılarak iç ve dış dünyada tanınması yönünde etkinliklere 
taşımaktır. Böylece iç ve dış dünya arasında mesleğimiz yoluyla bağlantı oluşturmak, meslektaşlarımızın ve 
gençlerimizin ilgi alanına yansıtmaktır. Ülkemizin uluslararası alanda ciddi bir tanıtımı ve imajıdır. 

11. METALÜRJİ VE MALZEME KONGRESİ için hazırlıklar bütün hızıyla devam etmekte olup şu ana 
kadar 6 " Yürütme Kurulu " ve l " Danışma Kurulu " toplantısı yapılmıştır. Kongreye yurt içinden 205, 
yurt dışından ise 15 ülkeden 115 olmak üzere, toplam 320 bildiri gelmiştir. 

Kongremizin program kitapçılığı dergimiz ekinde sizlere ulaştırılmıştır. Ayrıca kongremiz ile ilgili gelişmeleri web 
() sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Yapılan toplantılar sonucunda bu kongrede bildiriler kitabı yerine, 
bildiriler CD'si yapılmasına karar verilmiştir. Kongreye sponsor olan firmalar, CD içerisinde ayrıntılı olarak 
tanıtılacaktır. 

Ayrıca kongremizde yeni olarak, yurt içi ve yurt dışı firmaları, kongrenin çekirdek konuları kapsamında 
düzenlenecek teknoloji oturumlarında, teknolojideki yenilikleri, yeni ürünleri ve yeni tasarımları kongre 
katılmalarıyla paylaşma fırsatını bulacaklardır. Kongrenin, fuar ile bağlantısını güçlendirmek için 
teknolojik oturumlara önem verilmektedir. 

Kongremiz kapsamında altın konusunda özel bir oturum ve bor konusunda uzmanlarını katıldığı panel 
düzenlenecektir. 

Kongremizde çağrılı bildiriler de sunulacaktır. Dr. Ali ERDEMİR (Argonne National Lab.- USA), Prof.Dr. 
Mehmet SARIKAYA ( Washington Unıversity - USA ), Nurşen GÜREŞİN, Bilgehan SARUHAN gibi 
yurtdışından değerli bilim adamlarımız ve Sencer ÎMER, Mürtez Tulukoğlu, Yaylalı Günay, Murat SEZER 
gibi yurt içinden değerli meslektaşlarımız kongremiz kapsamında bildirilerini sunacaklar ve kongremize 
destek olacaklardır. 

Kongremize delege katılımları başlamış olup tüm meslektaşlarımızı 11. Uluslararası Metalürji ve Malzeme 
Kongresine beklemekteyiz. 


