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TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği, 

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde yapılan açılış 

töreni ve kokteyl ile açıldı. Kokteyle ve açılış törenine 

Bursa ve diğer kentlerimizdeki meslektaşlarımız önemli 

bir katılım gösterdi. Bu açılışta, Bursa Akademik Odalar 

Birliği(BAOB)’nin yöneticileri ve diğer oda temsilcileri de 

odamıza desteklerini iletmek amacıyla bulundular ve 

odamızın ilerleyen süreçte yapacağı çalışmalar hakkında 

bilgi aldılar. Sorunların ve beklentilerin konuşulduğu 

kokteylde, Bursa İl Temsilciliği açılışına geçildi. İlk 

konuşmayı, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük yaptı. Konuşmasında,bu 

modern yerleşke altında odamızın mesleki ve toplumsal 

sorumluluğunu yerine getireceğini,yapının fikir ve fiziki 

olarak ortaya çıkmasında odamızın da önemli bir payının 

olduğunu ve Türkiye’de odaları aynı çatı altında toplayan 

önemli bir örnek proje olduğunu vurguladı. Ardından, 

Bursa İl Temsilcisi Serhat Ekmekçi konuşmasını yaparak 

düşüncelerini aktardı ve yapılacak çalışmalar hakkında 

bilgi verdi. Toplantı, Bursa İl Temsilcilik yerinin gezilmesi 

ve sohbetlerle devam etti.

Otomotiv, tekstil ve diğer sektörlerde önemli bir sanayi 

kenti olan Bursa, metalurji mühendislerinin de yoğun 

olarak faaliyet gösterdiği işletmeleri bünyesinde 

barındırmaktadır. Daha önce İstanbul ve Ankara illerimizde 

yapılan önemli mesleki toplantıların önümüzdeki 

dönemde Bursa’da da yapılacak olması meslektaşlarımız 

açısından önemli bir kolaylık ve motivasyon olacaktır. 

Üretimin olduğu yerde sorunların kaçınılmazlığını 

kabul edersek, mesleki yeterlilik, kent sorunları, 

çevre sorunları ve sosyal konularda katkı verecek bir 

çalışmanın önümüzdeki günlerde daha da yoğun olarak 

yapılması gerekliliği odamızca kabul edilmektedir. Tüm 

meslektaşlarımızı bu çalışmaları beraberce yapabilmek 

adına oda çatısı altında katılımcılığa davet ediyoruz.
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