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TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI 
İSTANBUL ŞUBESİ 2. GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

İZMİR'DE GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI
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TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak 

2019 yılının ilk Genel Üye Toplantısını, 19 Ocak Cumartesi 

Günü İstanbul Şube'mizde gerçekleştirdi.

Geçmiş dönemin değerlendirildiği toplantı komisyon 

raporlarının sunumu ve tartışılması şeklinde devam etti. Yeni 

dönem çalışmalarının planlanması için 02 Mart Cumartesi 

günü ikinci toplantı yapılmasına karar verildi.

Meslek Odalarının varlık nedeni olan siz üyelerin talep, 

beklenti ve eleştirileri doğrultusunda yeni dönemde neler 

yapabileceğimizi biçimlendirmek amacıyla  2. Genel Üye 

Toplantımızı 02 Mart 2019 Cumartesi Günü TMMOB Makine 

Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirdik.

Genel Üye Toplantımızın ilk oturumunda 19 Ocak'ta 

faaliyetlerini anlatan komisyon üyelerimiz yeni dönem 

neler olduğunu ve önümüzdeki dönem içerisinde hangi 

etkinlikleri yapmayı planladıklarını anlattılar. Anlatımların 

yapıldığı sırada üyelerimizde gelen soruları yanıtlayarak hem 

interaktif hem de samimi bir ortam oluşturmuş olduk.

İkinci oturumda ise hem Metalurji ve Malzeme Mühendisi 

olarak hem de Oda olarak 31 Mart’ta yapılacak Yerel 

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İzmir 

Temsilciliği tarafından 24 Kasım 2018 tarihinde Tepekule 

Kongre ve Sergi Merkezi/İzmir’de genel üye toplantısı 

organize edildi. 

İzmir bölgesindeki üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği 

toplantıda ilk bölüm Oda Başkanımızın açış konuşması 

ile başladı. Devamında Genel Sekreter A. İrfan Türkkolu 

İzmir'deki son toplantıdan bu yana gelişmeleri anlatan bir 

sunum yaptı.   

Toplantının ikinci bölümünde katılımcıların Odamızdan 

beklentileri alındı ve yerel/bölgesel hangi konularda 

çalışmalar yapılması gerektiği tartışıldı. Üyeleşme 

çalışmaları, Üniversite-Sanayi işbirliğinde Odanın köprü 

görevi görmesi durumu, online üyelik işlemleri, metalurji 

ve malzeme sektör raporu, imza yetkisi, sosyal medya 

çalışmaları ile Odamızın sosyal etkinlikler konusunda 

yaptığı çalışmalar ele alındı, öneriler ile zenginleştirildi. 

Seçimlerde beklentilerimizin neler olduğunu belirterek nasıl 

oy kullanacağımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. 

Günümüz Türkiye'sinde adil ve demokratik seçim mümkün 

müdür? sorusuna olumlu yanıt verilememesine rağmen her 

seçime “bir umut” sarılanların her defasında kazandıkları 

zaferin çalınmış olduğu hissi ile yenilgiyi kabullendikleri 

saptaması yapıldı. Aldatılmışlık hissinin toplumda giderek 

büyüdüğü ve iktidarın en yetkili ağızdan "atı alan Üsküdar'ı 

geçti" diyerek seçim sonuçları üzerine her hangi bir 

araştırmayı kabul etmeyeceğini beyan ettiği; muhalefetin de  

"adam kazandı" diyerek seçim sonuçlarını meşrulaştırmaya 

katkıda bulunduğu belirtildi.

Seçim sonuçlarının mesleğimizi, sektörümüzü ve ülkemizi 

nasıl etkileyebileceği üzerine düşüncelerimizi aktarıp 

etkinliğimizi sonlandırdık.

Verimli geçen toplantı sonrasında bir sonraki toplantının 

22 aralık 2018 cumartesi günü yapılması kararı alınarak 

toplantıya son verildi. 


