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Ö
n

sö
z Sayın Üyemiz;

Merhaba,

Yıl sonlarında genel bir değerlendirme yapılır. Yapılmalı da. “Dün nerede idik, bugün neredeyiz, yarın nerede olacağız 

sorularına yanıt verebilmek için. Ne yazık ki bu sorulara kendi alanımıza ilişkin  yanıt vermekten çok toplumsal olaylar 

bağlamında değerlendirmek zorunlu oluyor.

Öylesine ki; ülkenin her yanından gelen yolsuzluk, rüşvet, ölüm, tecavüz haberleri yetmezmiş gibi özellikle güney 

sınırlarımızda, emperyalist politikaların maşası olup ülkeyi orta doğunun kan gölüne sürüklemek isteyen bir iktidar var 

karşımızda.

Dönüp baktığımızda 12 mart 2014’te yaklaşık dokuz aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan’ı 

görüyoruz. Mecidiyeköy’deki asansörle yere çakılan işçileri anımsıyoruz.

En ağırı, tüm ülkenin yüreğini yakan SOMA maden katliamı idi. 13 Mayısta yaşanan SOMA Katliamı; medyanın renkli 

dünyasının işlediği, gökyüzünü delen "tower"larla gözümüze sokulan kapitalizmin "refah dünyasının" insan canı ve kanı 

pahasına kurulduğunu bir kez daha gösterdi. Tam da bu noktada devrimci demokrat güçlerin hiç olmazsa felakette 

birleşip, iyi niyetle başlattıkları yardım çalışmalarını merkezileştirerek SOMA'da kalıcı bir eser bırakmalarını beklemenin 

hakkımız olduğunu belirtip; TMMOB, DİSK ve KESK'in önderliğinde madenci eşlerine onurlu bir yaşam için yeterli geliri 

sağlayacak bir iş olanağı (fabrika, atölye), madenci çocuklarının eğitimi için bir fon yaratılabileceği önerisini yapmıştık. 

Ne yazık ki duyan olmadı. Acılar birbirini takip ederken Ermenek faciası yaşandı. Metrelerce derinlikte hala işçilerin 

cansız bedeni aranıyor.  

Odamız açısından da önemli bir yılı geride bıraktık.

Öncelikle artık Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’yız. Konuya ilişkin açıklamayı iç sayfalarda bulabilirsiniz. 

Genel Kurulumuzda dört yönetmelik onaylayarak, kurumsallaşma doğrultusunda ciddi adımlar attık. Bu konudaki 

eksiklerimizi dönem içinde gidermek amacındayız.

Kongre ve sempozyumlarla dolu bir dönemi geride bıraktık. Yeni dönemde yeni bir solukla daha iyilerini yapabilmek 

için hazırlanıyoruz.

İktisadi işletmenin yaşama geçirilmesi ve sistemli, periyodik mesleki eğitimlerin düzenlenmesi de önümüzdeki dönem 

hede/erimiz arasında.

Pilot uygulamasına başladığımız yeni üye yazılım programımızı kullanmaya başladığımızda oda-üye ilişkilerini olması 

gereken düzeye çıkarabileceğimiz inancındayız.

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 hede/ere ulaşmak için çalışacağız.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yayın Kurulu


