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Ö
ns

öz Sayın Üyemiz;

Merhaba,

1 Mayıs'tan, Gezi'den, Soma'dan Metal Direnişine önemli toplumsal olayların yaşandığı bir süreçten geçtik. Elbette en 
önemlisi seçimler idi. Sağduyunun, demokrasinin, çoğulculuğun kazandığı bir seçim oldu. Bu coğrafyanın insanları 
"haklı dahi olsan Diktatör olamazsın" dedi. Klasik, yıllardır bilinen partilerin umut olmadığını bir kez daha en demokratik 
biçimde gösterdi. Bizim gibi ülkelerde artık alışılmış olan "kritik günler"deyiz yine. Senaryosu Washington'dan 
yazılmamış, doğrudan halk iktidarını amaçlayan hükümetler tarafından yönetilmek umuduyla.

METEM çalışmalarına başladı. İlk mesleki eğitimimiz olan “GERÇEK ÖRNEKLER ÜZERİNDEN KOROZYON VE 
KOROZYON’DAN KORUNMA EĞİTİMİ“ 26-27 Haziran 2015 tarihlerinde İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR ve Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN tarafından 2 tam gün olarak planlandı. 
Yaz döneminde doğal olarak yavaşlasa da -ki bu süre bizim daha iyiyi yaratmamız için fırsat olacak- yıl sonu itibariyle; 
oturmuş, periyodik, sistemli eğitimler yapan bir kurum niteliğine pratik olarak ulaşmış olmayı hedefliyoruz.  

Aluminyum Sempozyumu çalışmaları bir öncekinden daha iyiyi hedefleyerek devam ediyor. TALSAD ve TUBİTAK MAM 
ile birlikte 08-09 Ekim 2015'te hep birlikte İstanbul Fuar Merkezinde olacağız.

Üniversitelerin final sınavları öncesi dönem sonu etkinliklerimiz yine yoğundu. Detaylarını iç sayfalarda bulacağınız 
Metalurji Genç etkinlikleri ve çalıştaylar artık gelenek haline geldi diyebiliriz.

Bu dönem oldukça aktif olan Genç Mühendisler Komisyonu'muz da güzel bir sosyal etkinlikle dergimizde yer aldı.
Ülkemizdeki demokrasi mücadelesini de yakından ilgilendiren 15-16 Haziran olayları sektörümüzdeki "Metal Direnişi" 
ile de çakışması hoş bir tesadüf oldu. Unutulmaması gereken işçilerin onurlu direnişine de bu sayıda yer verdik.

Direniş sürecinde yakından izlemeye ve desteklemeye çalıştığımız metal işçilerinin öyküsü ve direnişin dersleri bu 
sayının en önemli konularından. Hem ülkemizdeki demokrasi mücadelesi hem de meslektaşlarımız açısından önemli 
olduğu kanısındayız.

Yine sektörümüz ve meslektaşlarımız açısından önemli olduğuna inandığımız bir başka konu da; İstanbul İlçe 
Belediyeleri ile yapılan protokol. Meslek Odalarının toplumdaki ağırlığını artıran ve meslek alanlarına ilişkin denetleme 
yetkisini kullanma olanağı sağlayan protokol İstanbul İKK ile Meslek Odaları arasında imzalandı.

Makale ve teknik yazılarımızın da ilginizi çekeceği umuduyla.

Tüm meslektaşlarını oda çatısı altında toplayan, üyelerinin mesleki, toplumsal sorunlarına daha çok çözüm 
üretebilen; daha örgütlü ve daha güçlü bir Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası hedefimize hep birlikte 
yürüyebilmek dileğiyle.
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