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İnsanlık tarihinin yüz yılda bir karşılaştığı salgın koşullarının yaşamın olağan akışını engellemesinin bir yansıması da
Meslek Odamızın yayın organını sanal olarak devam ettirmek oldu.
2020 Yılı içinde e haber ya da aylık raporlar yayınlayarak üyelerimizle iletişimi sürdürmeye çalıştık. Süreç içinde yayın
çalışmalarımızı Meslek Odamızın adı ile bir dergi çıkartmaya başlayarak devam ettiriyoruz.
Uzun bir aradan sonra elbette yazacak çok şey var. Tablosunu da paylaştığımız; pandemi koşullarında yaptığımız
etkinlikleri web sitesi, e posta ve diğer sosyal medya araçları ile sizlere ulaştırdık.
Beş aylık süre içinde Yönetim Kurulu toplantılarımız, Komisyon çalışmalarımız, TMMOB etkinliklerine katılımımız
yanında; 10 canlı yayın yaptık, Kadın Komisyonumuz kadın meslektaşlarımıza yönelik üç etkinlik yaptı. İstanbul Şubemiz
genç mühendislere yönelik “Mühendisin el çantası” dizisi doğrultusunda iki etkinlik yaptı. Her ay Genişletilmiş Yönetim
kurulları ile aylık değerlendirme toplantılarımızı yaptık.
30 Ocak 2021 cumartesi günü yine pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz “50 Yılın Ardından” etkinliğimizi sanal
olarak yaptık. Mart ayında da “50. Yıl Andacı”nı yayınladık.
14 Mart 2021 Pazar günü “Metalurji Gençten Genç Mühendise-7” etkinliğimizi de dijital olarak gerçekleştirdik. Tüm
gün süren etkinlik sonunda; daha öncekiler gibi fiziki olarak bir arada olabileceğimiz ve iki gün süren konaklamalı
etkinliklerde buluşmayı diledik.
11 Nisan 2021 Pazar günü de Danışma Kurulu toplantımızı yaptık. Yönetmelik doğrultusunda katılması gereken herkesi
davet ettiğimiz Danışma Kurulu 5 saat 30 dakika sürdü.
1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele günü düzenlediğimiz sanal etkinliğimizde Küba’ya canlı bağlantı yaptık.
14 Mayıs 2021 Cuma günü de yönetim organlarımızla bayramlaştık.
Tüm bu süreçte; toplu e posta ve sosyal medya araçları aracılığı ile sanal da olsa iletişimi sürdürmeye çalıştık.

YENİ MALZEMELER NASIL KEŞFEDİLİYOR
Bu dönemde yaptığımız canlı yayınlardan biri de eski merkez
yönetim kurulu üyemiz Prof. Dr. Esen Ercan Alp ile yaptığımız
söyleşi idi.
8-9-10. Dönemler Odamız Merkez Yönetim Kurulunda
görev yapan Prof. Dr. Esen Ercan Alp çalışmalarını 40 yıldır
yurtdışında sürdüren bir araştırmacı. ABD’de kurulan ilk
Ulusal Laboratuvar olan Argonne National Laboratory'de
çalışmalarını sürdürmekte. “Argonne Distinguished Fellow”
ünvanı olan Alp aldığı bir çok bilimsel ödül yanında uluslar
arası bilimsel projelerde de yer almakta.
Prof. Dr. Esen Ercan Alp yaşadığımız dönemdeki gelişmeleri
göz önüne alıp, son 40 yılda keşfedilen ve geliştirilmekte
olan malzemelerden bir kaç örnekle yola çıkarak Dünya’daki
malzeme araştırma altyapısı ve örgütlenme düzeyi üzerine
bir sunum yaptı.
15 Mayıs 2021 saat 21:00’da ki sunuma katılım gerek sayı gerekse nitelik olarak oldukça üst düzeyde idi.
Ercan hoca ile benzeri söyleşileri devam ettireceğiz.
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