Önsöz

Sayın Üyemiz;
Sayın Üyemiz,
Bir yılı daha geride bıraktık.
Bu sayımızda alışılageldiği üzere geçen yılın bir özetini ya da kalın çizgilerle bir resmini yapmaya çalışacağız. bizi mutlu
eden, sektörü ve meslektaşlarımızı da mutlu edeceğini umduğumuz haberlerin yanında ülkemiz ve toplumuz açısından
ne yazık ki güzel şeyler söyleyemiyoruz.
5 Haziran Diyarbakır Mitingi`nde patlatılan bomba, sanki 7 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimi`nden sonra başlayan kaos
ortamının habercisi idi. Hızla kaybolan barış ortamı ve giderek artan çatışmalı süreci "tek parti iktidarının olmamasına"
bağlayan siyasal iktidar 20 Temmuz Suruç Katliamı, 10 Ekim Ankara Katliamı ve belli bölgelerde açılan hendekler
sonrasında kırsal alanda yaşanan çatışmalı sürecin sivil halkın yaşadığı şehir merkezlerine çekilmesinin ardından ve 1
Kasım 2015 Genel Seçimleri sonrasında tek başına iktidar oldu. AKP "Ya kaos ya iktidar" diyerek iktidar olmasına rağmen
ülke hızla iç savaş ortamına sürüklendi.
Başta Diyarbakır olmak üzere bölgenin birçok yerinde 40 günü aşan sokağa çıkma yasaklarıyla, tankların da kullanıldığı
savaş ortamında çocuk ve siviller başta olmak üzere yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği çok acı günler yaşıyoruz.
Sokağa çıkma yasağının devam ettiği yerlerde hasta torununu hastaneye götürmeye çalışan dedelerin ilkel toplumları
çağrıştıran görüntülerle "beyaz bayrak" taşıdığı, Evinde kahvaltı yapan kadının katledildiği, Ölenlerin cansız bedenlerinin
buzdolabında saklandığı, yaralılara sağlık ekibi gönderilemediği, sivillerin ve çocukların baba ocağını terk edip göç
etmek zorunda kaldığı bir ülke olduk.
Daha dün "analar ağlamasın" diye oy isteyenlerin bugün "çocuklar ölmesin" diyenleri vatan haini ilan ettikleri, "oluk oluk
kanlarını akıtmakla" tehdit edenlerin "kahraman" ilan edildiği, Ankara'nın, İstanbul'un göbeğinde bombaların patladığı
bir ülke olduk.
Ülke olarak karanlık bir geleceğe sürükleniyor. Ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç üretmeyen 35 yıllık çatışma
ortamını devam ettirmekten yana olanlar şimdi de "ya başkanlık ya kaos" manşetleri atıyorlar.
İhtirasları uğruna değil ülkeyi, dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyeceklerini defalarca kanıtlayan bu iktidar şimdi de
karadan savaş ilan etme peşinde. Bazılarına ilginç gelse de aslında hiç de ilginç olmayan Baykal ve Bahçeli'nin destekleri.
Ülkenin bugünlere sürüklenmesinde Baykal ve Bahçeli yıllarca "asiste" ettikleri Erdoğan kadar sorumludurlar.
Emperyalizmin neo-liberal politikalarının kıskacındaki ülkemizde şiddet ve kaos ortamı doğal olarak ekonomiye de
yansıyor. Çelik sektöründe yaşanan kriz sektörümüzü ve meslektaşlarımızı doğrudan etkiliyor.
Geçtiğimiz yıl sonuna doğru resmi gazetede yayınlanan TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Faaliyet
Alanları Yönetmeliği meslek alanımız ve meslektaşlarımız açısından önemli bir adımdı.
Sektör, meslek ve meslektaşlarımız açısından önemli bir eksikliği giderdik. Artık meslek alanımız, sınırlarımız resmen
belgelendi.
Önümüzdeki süreçte meslektaşlarımızın istihdamı, meslek odasının etkinliği bizlerin çalışması ve çabasına bağlı. Bu
doğrultuda AB normlarının uygulanarak sektörümüzdeki işyerlerinde meslektaşlarımızın istihdamının zorunlu hale
gelmesi için çaba harcayacağız.
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Yine geçtiğimiz dönemde yaşama geçirdiğimiz METEM (Mesleki Teknik Eğitim Merkezi); gerek plansız eğitim sistemi
sonucu giderek daha çok desteğe ihtiyacı olan yeni mezunlara, gerekse de yaşam boyu öğrenim ihtiyacını karşılamak
anlamında önemli bir diğer adımdı.
Kurumsallık içinde rutin işleyiş anlamında önemli olduğunu düşündüğümüz periyodik yayın amacımıza ulaştık. İki ayda bir
ve yılda altı sayı olarak yayınlandık.
Yeni yılda da devam edeceği görülen TMMOB ve meslek odalarına saldırılara rağmen bilimi ve teknolojiyi ülke ve halk
yararına kullanmaya devam edeceğiz.
Şube Genel Kurulumuzu yaptık. Odamızın nitelik anlamında önemli değişimler yaşadığı bir dönemde başarılı çalışmalar
yapan Şube Yönetimi aynı anlayış ve şevkle çalışmaya devam edecek. Sadece bazı nöbet değişimleri oldu.
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 çalışma programımıza koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çalışacağız.
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