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TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI 

METALURJİ GENÇ – YTÜ KAHVALTISI

28.04.2018 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Tanışma Kahvaltısı Etkinliği TMMOB Metalurji ve 

Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 30 kişi katıldı. Katılım sağlayanların büyük çoğunluğunun 1. Sınıf öğrencileri olması ve Oda tarafından 

düzenlenen ilk etkinlik olması nedeniyle heyecanlı ve dinamik bir ortam vardı.

İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Şener, İlkay Doğan Cengiz ve Kübra Kaya etkinliğimize katılarak 

öğrenci arkadaşlarımızla sohbet havasında etkileşime geçtiler.

Başlangıçta, öğrenci arkadaşlarımız kahvaltılarını yaptılar. Ardından İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz kendilerini 

tanıttılar ve çalıştıkları sektörlerden bahsettiler. Devamında ise Duygu Şener moderatörlüğünde öğrenci arkadaşlarımız 

da kendilerini tanıttı ve mezun olduktan sonra hangi sektör veya departmanda çalışmak istediklerinden bahsettiler. 

Karşılıklı konuşmalarla arkadaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edebilecekleri interaktif bir ortam oluşturulmuş oldu. 

Genç Mühendisler’e mezuniyet öncesi ve sonrası olmak üzere karşılaştıkları problemleri ve bu problemlere nasıl çözüm 

ürettiklerini sordular. Özellikle kadın arkadaşlarımız sektörde kadın mühendislerin uğradığı “mobbing” hakkında birçok 

soru yönelttiler.

Oda çalışanı ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Umur Berkan Çelik Oda hakkında genel bilgiler verdi. Bunun yanında 

Oda’nın mühendisler için bir arada olunabilinecek yegane kurum olduğuna dikkat çekti. Önceki dönemlerde Metalurji 

Genç ve Genç Mühendisler’in gerçekleştirmiş olduğu etkinlikleri arkadaşlarımızla paylaştıktan sonra Oda tarafından 

düzenlenen sempozyum ve kongrelerin 

mezun olmadan sektördeki firmalar 

ile iletişime geçilebilecek önemli 

organizasyonlar olduğundan bahsetti.

Geçen dönemlerde yapılan “Sunum 

Etkinliği” bir hayli ilgi gördü ve 

öğrenci arkadaşlarımızın da talebiyle 

önümüzdeki dönemde tekrardan 

yapılması istendi.

Arkadaşlarımıza Oda’nın tanıtılması 

ve odamızın samimi yüzünün 

gösterilmesi açısından oldukça verimli 

bir etkinlik gerçekleştirildi. Katılan 

tüm arkadaşlarımıza ve İstanbul Şube 

Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür 

ederek etkinlik sonlandırıldı.

2018’de neler yaşadık;
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TMMOB METALURJİ VE MALZEME 

MÜHENDİSLERİ ODASI 

METALURJİ GENÇ – İTÜ KAHVALTISI

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri 

Odası’nın İstanbul Şubesi’nde geleneksel 

olarak yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi 

öğrencilerini kapsayan kahvaltı etkinliği bu 

defa bugüne kadar görülmemiş bir katılıma 

ulaşıldı. 

80 öğrencinin katıldığı kahvaltı 10.30’da Birkan 

Ünal’ın odayı öğrencilere tanıtma amaçlı 

konuşmasıyla başlatıldı. Konuşma sonrasında 

öğrencilerin sektörleri tanımak ve gelecekteki mesleki kaygılarına çözüm bulmak amaçlı soruları yanıtlandı. Sorular 

sonrasında kahvaltı İstanbul Şube çalışanı ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Umur Berkan Çelik’in 

konuşmasıyla devam etti. Tüm öğrencileri odaya davet ederek odanın hepimizin odası olduğunu hatırlatarak 

konuşmasına başlayan Berkan Çelik, konuşmasında odanın öneminden ve öğrenciler ve oda olarak karşılıklı katılacak 

değerlerden bahsetti. İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Şeyma Korkmaz’ın yüksek lisansın gerekliliği ve sektörlerde 

Metalurji ve Malzeme mühendisliğinin yeri hakkında konuşmasıyla devam eden kahvaltı bir süre daha soru cevap 

şeklinde ilerledi.

Ardından İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Kübra Kaya’nın yaptığı odaya üye olmanın önemi, günümüzdeki 

ve gelecekteki etkileri konulu konuşmanın ardından son olarak İstanbul Şube yönetim kurulu üyesi Turgay Aldı’nın 

tecrübelerini paylaştığı iş güvenliği, mühendis, usta ve patron uyumu, odanın mühendislerin hayatındaki yeri ve odanın 

yönetim şekli hakkında yaptığı konuşmanın ardından konuşmacılar, öğrencilerinin yanlarına giderek grup halinde 

sohbet ettiler. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’nı büyük ölçüde yakınlaştıran, 

öğrencilere sektör ve gelecek hakkında tecrübelere dayalı sağlam fikir kaynakları sunan bu kahvaltı etkinliği öğrencilerin 

aklında ‘oda’ kavramını daha iyi ve daha doğru hale getirdiği kanısındayız.

Günün sonunda beklenin çok üstünde olan katılım ve interaktif konuşmaların sağladığı verimlilikle sonuçlanan kahvaltı, 

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’nın gelecekte birlikte yapacağı etkinliklerin en 

önemli göstergesi oldu.

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri 

Odası’nın İstanbul Şubesi’nde 

geleneksel olarak yaptığı İstanbul Teknik 

Üniversitesi öğrencilerini kapsayan 

kahvaltı etkinliği bu defa bugüne kadar 

görülmemiş bir katılıma ulaşıldı. 

2018’de neler yaşadık;
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Toplantı da ilk olarak bir önceki toplantıda alınan 4 karar okunup, uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı ve 

sonuçları değerlendirildi.                

Ardından  belirlenen  gündem maddelerine geçildi;

GÜNDEM MADDELERİ

Meslek odası tanımı ve üniversite temsilcisi tanımları hakkında bilgi verilmesi;

Öğrencilerin genel  temsilcilik hakkındaki  genel görüşleri; oda ile üniversite arasındaki bağlantıyı kuran kişiye temsilci 

denir yönünde oldu. Temsilcilerin bölüm kulüplerinde de yer alması gerekliliği hakkında vurgulandı.

3-4 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Genç Mühendis – Metalurji Genç etkinliğinin 

değerlendirilmesi.

Öğrencilerin görüşleri etkinlikte TMMOB tarihinin anlatılması faydalı olduğu ancak zaman planlamasının iyi yapılmadığı 

dile getirildi. Kurulan komisyonlar hakkında Marmara Bölge temsilcilerinin görüşleri ise şöyle oluştu;

Sektör Tanıtımı Komisyonu; komisyon üyelerinin her bölgeden homojen olmaması problem.

Meslek ve Oda Tanıtım Komisyonu; komisyon üyelerinin her bölgeden homojen olmaması problem. Ayrıca yapılacak 

etkinlikler kapsamında gösterilecek sunumun yetersiz olduğu düşünülmektedir.

Mezun Olmadan Yapılacaklar Komisyonu; mesleki etkinlik ve sosyal aktivite olarak ayrılmasının yararlı olacağı önerisi 

yapıldı.

Yönetmelik Düzenleme Komisyonu; bu komisyonun aslında Temmuz ayında kurulduğu fakat pasif kaldığı konuşuldu. 

Genç Mühendis – MetalurjiGenç etkinliğinde alınan karar göre yapılan çalışmalar ilgili kişilere iletilecekti fakat henüz 

bir bildirim olmadı.

Sosyal Medya ve Yayın Komisyonu; Hurdacı dergisinin en son 2017 Mayıs ayında çıkmış olduğu gündeme getirildi.

Staj Komisyonu

İletişim ve Sürdürülebilirlik  Komisyonu; üyeleri  arasında  GençMühendis   olmayışı   gündeme getirildi.

17.02.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Değerlendirmesi

        Öğrencilerin katılımının bir önceki Genel Kurula göre daha fazla olduğu konuşuldu. Genel Kurulda MetalurjiGenç’in 

katılımına önem verilmesinin olumlu olduğu ancak yapılan konuşmanın interaktif olmasına çok fazla katkı sağlanmadığı 

ve bu nedenle de konuşmanın durağan geçtiği konuşuldu. Katılımcıların çok ilgili olmadığı görüşü dile getirildi. 

Öğrencilere verilen önemde ”samimiyet eksikliği”’nin hissedildiğinden bahsedildi. Yakın zamanda gerçekleştirilmiş 

olan Danışma Kurulu’nda gençlere daha ilgili davranıldığı söylendi. Ayrıca meslek ve sektör hakkında kurulun sonunda 

yapılan konuşmaların ilgi çekici ve faydalı olduğu söylendi. 3 neslin bir arada olduğu bu tarz etkinliklerin karşılıklı olarak 

verimli olduğu kanısında buluşuldu.

2018’de neler yaşadık;
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İlk olarak dönemsel olarak yapılan üniversite kahvaltıları konuşuldu. Yapılması planlanan kahvaltıların tarih öngörüleri 

aşağıdaki gibidir;

• İ.T.Ü. , 10.03.2018-Cumartesi

• İ.Ü.  14.04.2018-Cumartesi

• Y.T.Ü.  (Akademik Takvime göre belirlenip iletilecek)

Genç Mühendisler ve oda ile iş birliği içinde yapılmak istenen projeler ise şöyle;

• CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri (

• Meslekte İlk Yıllar Söyleşisi 

• Üç Nesil Metalurji Söyleşisi (3 Neslin bir arada bulunduğu yeni bir söyleşi)

• Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin liselerdeki etkinliklerde veya üniversitelerdeki ilk etkinliklerde nasıl 

anlatılması gerektiğiyle ilgili temsilcilerin bilgilendirilmesine yönelik etkinlik.

1. KARARLAR

• Bir sonraki MetalurjiGenç Marmara Bölge Toplantısının 31.03.2018 tarihinde yapılmasına,

• Marmara Bölge içinde ayrıca bir komisyon kurulmamasına ancak, 

(MetalurjiGenç’ten Genç Mühendislere etkinliğinde kurulan)Meslek ve Oda Tanıtım Komisyonu’nun sorumluluğunda 

olan liselerde tanıtım etkinliğinin özellikle İstanbul’da yapılması için gerekli çalışmaların; Orhun Oğuz, Elif Akın ve 

Aleyna Mintaş (diğer arkadaşların da katılımıyla) tarafından başlanmasına,

• Her okulun sınav takviminin bir arada bulunduğu bir excel dökümanı hazırlanmasına karar verildi.


