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Sayın üyemiz,
21. Yüzyılın 21. Yılı salgın, karmaşa, belirsizlik ve geniş kitlelerde gelecek kuşkusu ile yaşanırken camia olarak ard arda 
gelen kayıplarla sarsıldık. Tarih sırasıyla; Ali Han, Mehmet Alay, Orhan Özkan, Kemal Günaydın ve Adnan Ünlü’yü 
yitirdik. Her biri için sayfalarca yazsak yetmez. Camiamiz ve Odamız olarak çok önemli değerlerimizi yitirdik. Anılarımızda 
yaşatacağız.

Pandemi koşullarının görece rahatlaması sonucu çalışmalar hibrid hale geldi. Bu doğrultuda yaz ortasında yaptığımız 
İzmir Şubemiz ziyaretinin sıcaklığı içimizi ısıtırken yanan ormanlar yüreğimizi dağladı. 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 9 
Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 10 uncu maddesinin 10 uncu 
fıkrasındaki düzenleme ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre, meslek mensuplarının 
üyesi oldukları Odalara olan aidat borçları yapılandırma kapsamına alınması; tüm olumsuz çabalara karşın Meslek 
Odalarının yok sayılamadığının bir göstergesi. 

Öte yandan Meslek Odamızı Kamu denetim Kurumuna şikayet eden ikinci üyemizin talebi de reddedildi. Bilindiği 
gibi İSG uzmanlığı yapan bir üyemiz istifa talebi reddedildiği için Odamızı Kamu Denetim Kurumu’na şikayet edip 
olumsuz yanıt almıştı. Şimdi de pazarlama yapan bir üyemiz istifasını kabul etmediğimiz için yaptığı başvuruya olumsuz 
yanıt aldı.

İlk başvuruya verilen 14.07.2020 tarih, 2020/64844-S.20.70249 sayılı red yanıtının 20. Maddesinde ki “idarenin (Oda) 
Kurumumuzun bilgi ve belge talebine ilişkin cevabi yazılarının süresi içinde ve gerekçeli olarak Kurumumuza 
gönderildiği değerlendirildiğinden idarenin iyi yönetim ilkelerinden “dürüstlük”, “nezaket”, “şeff afl ık”, “hesap 
verebilirlik” ve “makul sürede karar verme” “kanunilik ve ölçülülük” ilkelerine uygun davrandığı tesbit edilmiştir.” 
ifadesi, ikinci başvuruya verilen 20.09.2021 tarih, 2021/13421-S.21.21566 sayılı red yanıtının 17. maddesinde aynen 
tekrar edilmiştir. Bu ifadeler sadece bizim için değil tüm meslek Odaları için “Meslek Odalarının denetimini” problem 
edenlere verilmiş yanıtlar olarak arşivde yerini aldı.

TMMOB’un 46. Olağan Genel Kurulunu bu olağanüstü koşullarda gerçekleştirdik. TMMOB’un toplumun vicdanı olma 
misyonunu yeni Yönetim kurulunun da aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inancı somut olarak görmek, ülkemizin 
aydınlık geleceğine olan umudumuzu büyüttü. Genel Kurul sonuç bildirisini iç sayfalarda bulabilirsiniz.

Pandemiyi fırsata çevirme çabalarının son geldiği nokta Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun özelleştirilme girişimi 
oldu. M.K.E.K.’nin özelleştirme adı altında yağmalanmasına karşı tavrımızı da iç sayfalarda okuyabilirsiniz. 

Meslek alanımıza yönelik ulusal ve uluslar arası etkinliklerimiz olan kongre ve sempozyumlarımızı ertelemek zorunda 
kalmıştık. Nihayet 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde İskenderun’da Uluslararası Hadde Sempozyumu ve sergisinde fiziki 
olarak bir araya geldik.

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Kadir Kara’nın deyimi ile “Her sokağında çelik konuşulan İskenderun’da; 
meslek, meslektaşlar, sektör, teknik… her anlamda başarılı bir sempozyum gerçekleştirdik. Meslek Odası olarak daha 
fazla var olmamız gereken İskenderun’a sıcak misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ederiz.

ISRS’2021 Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi, EFRS2022 Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu ve 20. Metalurji 
ve Malzeme Kongresi'ne ilişkin detaylı bilgileri yine iç sayfalarda METEM bölümünde bulabileceksiniz.

Rutin toplantılarımızı, komisyon çalışmalarımız bazen on line bazen fiziki olarak devam ediyor. Dileğimiz bir an önce 
olağan çalışma düzenine geçebilmek.

Yepyeni bir dergi ile karşınızdayız demiştik. Aldığımız olumlu tepkiler değişimin kendisinin ve zamanlamasının 
doğru olduğunu gösterdi. Koşullar olağanlaştıkça, metalurji ve öğrenci üyelerimizin hazırladığı Hurdacı dergileri de 
yayınlanacak.

Pandemi sonrası “aynı” olmayacak koşullar ne olursa olsun; mesleki bağlarımızı daha çok güçlendireceğiz.

Meslek aşkı, 

Meslektaş hakkı,

Memleket sevdası ile çalışmaya devam edeceğiz.

Saygı ve sevgilerimizle.
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