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METALURJİ GENÇ'TEN GENÇ MÜHENDİS'E - 3

Her sene gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale gelen Metalurji Genç’ten Genç Mühendisler’e etkinliği, 

Metalurjik Atölye’19 ismiyle 2-3 Şubat 2019 tarihleri arasında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi'nde gerçekleştirildi. 

Bu sene de , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği okuyan öğrenci arkadaşlarımız ile yeni mezun ve sektöre yeni girmiş 

arkadaşlarımızın bir araya gelebilmelerimeleri için ortam hazırlamayı ve bu vesile ile aralarındaki ilişkiyi kalıcı hale 

getirerek tüm katılımcılara fayda sağlanması amaçlandı. 

Komisyon yöneticilerinin bir araya gelerek ve Metalurji Genç’teki arkadaşların fikirleri alınarak yapılan etkinliğe, temsilci 

arkadaşlarımız ve Genç Mühendislerin yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri de farklı oturumlara katılım sağladılar.

İki günlük etkinliğin ilk gününde, Aktif Vatandaşlık ve Oda içerisindeki Komisyon çalışmalarının nasıl işlendiği ve nasıl 

yöentilmesi gerektiği, Oda faaliyetleri dışında sosyal sorumluluk çalışmalarında nasıl görev alınabileceği, Mühendisliğin 

tarihsel değişiminin yanı sıra çağımızda yaşanan birçok gelişmeyle hayatımızın merkezine yerleşen teknolojinin hangi 

sektörlerde ne amaçla kullanılabileceği hakkında bilgiler paylaşıldı ve güncel örneklerle de desteklenerek farklı yanıtlar 

arandı. İlk günün son oturumu olan Münazara 1oturumunda ise Metalurji Genç’teki arkadaşlar öncelikle takımlarını 

oluşturdular ve kura ile karşılarına gelen konu başlıklarını eşleştikleri diğer gruba ve dinleyicilere karşı savundular. 

İkinci günün ilk oturumunda Genç Mühendisler Komisyonundaki arkadaşlarımız, hem öğrencilik hayatında hem 

de iş hayatında nelerle yaptıklarını, hangi sorunlarla karşılaştıklarını ve bu sorunları nasıl karşılayıp nasıl bertaraf 

edebildiklerini aktardılar. Sürdürülebilir Metalurji hakkında detaylı teknik, mesleki bilgiler aktarıldıktan sonra Münazara 

oturumunun ikinci etabı gerçekleştirildi. Günün sonunda Değerlendirme ve Sonuç Oturumuyla, 2 günlük etkinlik 

katılımcıların değerlendirmelerine sunuldu. 

Etkinlik boyunca katılımcı arkadaşların; 

mesleki örgütlülüğün ne kadar 

önemli olduğunu görmeleri, mesleki 

anlamda yeni bilgiler edinebilmeleri, 

geleceğin karşılarına hangi yeni 

teknolojik gelişmeler getireceğini fark 

etmeleri, iş hayatında kendilerini neler 

beklediğini, takım çalışmasının önemi 

ve takım çalışmasının nasıl yapılacağını, 

kendilerinin farklı düşündüğü 

konuları nasıl savunabileceklerini 

öğrenebilecekleri ortam sağladığımız 

9 oturumluk etkinliğimiz 2.günün son 

oturumu sonrası anı fotoğrafı çekilerek 

sonlandırıldı.
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Komisyon 

yöneticilerinin bir 

araya gelerek ve 

Metalurji Genç’teki 

arkadaşların fikirleri 

alınarak yapılan 

etkinliğe, temsilci 

arkadaşlarımız ve Genç Mühendislerin yanı sıra 

Yönetim Kurulu üyeleri de farklı oturumlara katılım 

sağladılar.


