Önsöz

Sayın üyemiz,
“Yeni Yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz”
Yeni yıl mesajımızı bu başlıkla vermiştik.
21. Yüzyılın 21. yılı başlarken, sona eren 20. Yıl halen devam etmekte olan pandemi nedeniyle dünya çapında derin izler
bırakarak tarihteki yerini aldı.
Yeni bir yıla Dünya çapında pandemi koşullarında değişimin, karmaşıklığın ve belirsizliğin oldukça yüksek olduğu bir
süreçte girdik.
2020’de her şey yeniden kurgulandı. Pandemi anti-demokrat iktidarların baskılarını artırmak için kullandıkları bir silaha
dönüştü. İktidarların eskiden olduğu gibi “insan”dan uzak, emperyalizmin temsilcisi bir avuç çıkarcının elinde oyuncak
olduğunu gösterdi. Ne yazık ki Dünyanın kaynakları tüm insanlığa ve canlılara yetebilecek iken bir avuç emperyalistin
açgözlülüğünü doyuramıyor.
Bu süreçte; Dünyada vatandaşlarına İBAN göndererek para isteyen tek ülke olarak tarihe geçtik.
İletişim teknolojisinin ulaştığı düzey artık “mızrağın çuvala girmesine” izin vermiyor. Kaldı ki buna bile gerek yok. Sayın
Bakan “50 milyon doz aşı gelecek” dedi. Sonra 25 milyona indi, sonra 3 milyon geldi. Normal bir toplumda bunun tepkisi
ne olurdu diye merak etmiyoruz. Biliyoruz.
Kapitalizmin genel kuralı “krizi fırsata çevirmek” bu dönemde “salgını fırsata çevirmek” oldu. Anti demokratik
uygulamaların giderek artırılmasının yanı sıra; tüm dünya salgına karşı önlemler alırken en yetkili ağızdan açıklanan
“üretim ve ihracat vazgeçilmez önceliğimizdir” açıklaması salgın karşısındaki ekonomik kırılganlığımızın itirafı idi. Ama
yedek akçenin nerede olduğu sorusu hala yanıt bekliyor.
Yaşadığımız olağanüstü koşullarda anti demokratik girişimlere, doğa talanına girişen fırsatçılara ve aynı şekilde özelde
meslektaşlarımızı genelde tüm emekçileri etkileyen uygulamalara karsı da sesimizi yükseltmeye devam ettik.
Meslek Odamızın yıllardır sürdürdüğü anlayışı pandemi koşullarında da devam ettirdik.
Çünkü bizler;
Evrensel çağdaş niteliklere sahip, etik değerlerini koruyan ve yaşatan, şeffaf, hesap verebilir, sınırları ortaklaşa belirlenmiş
demokratik işleyişe bağlı bireyleriz. Birlikte mücadelenin örgütlenmesini hedefleyen, kişiler değil fikirleri önceleyen,
biat kültürünü reddeden özgür bireylerden oluşan bir meslek odasıyız.
Hareket noktamız kolektif akıl ve hiç kimsenin herkesten akıllı olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla hiç kimse "benim
dediğim doğrudur" dayatması içinde olamaz. Kararlarımızı oylama ile değil; buluştuğumuz ortak payda da mutabakatı
sağlayarak alırız.
Geçmişimizin gururu ile geleceğimizi hep birlikte belirlemek, hep beraber yönetmek, için "Ben bilirim" değil, "Biz biliriz"
deriz;
Bu yeni süreçte de kendi doğrularımızı birlikte bulmak ve birlikte uygulamak için bu anlayışımız doğrultusunda
çabalarımızı devam ettirdik.
Toplumsal olarak yaşadığımız bu tarihi günler de; hem bugünün koşullarına uygun yöntemleri hem de geleceğe yönelik
önlemleri tartışmaya çalıştık.
Ancak pandemi nedeniyle yaşadığımız günlerin büyük bölümünü evde geçiriyor olmamız; iş ve hatta bazı üretim
süreçlerinin evden çalışma yöntemi ile yapılmasını zorunlu kıldı. Ki bu süreç Oda olarak yabancı olmadığımız, geçmişte
denemeye çalıştığımız telekonferans, sosyal medya üzerinden haberleşme gibi yöntemleri temel çalışma aracı haline
getirdi.
Bu mesafelerin yok olduğu, trafik nedeniyle gecikmenin! ortadan kalktığı dahası coğrafi sınırların ortadan kalktığı bir
süreci gündeme taşıdı. yani A şubesinin yaptığı etkinlik artık sadece A bölgesinde değil tüm ülkede hatta tüm dünyada
izlenebilir hale geldi.
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Tam da bu anlamda Merkez, Şubeler ve Temsilcilikler yöneticilerinden oluşan, yani her birimin yönetim kurullarından ve
komisyon üyelerinden oluşan Genişletilmiş Yönetim Kurulu (GYK)'nu oluşturduk.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız anlayış doğrultusunda; kendi birimlerinde yürütme görevini üstlenmiş arkadaşlar GYK
olarak adeta bir meclis işlevini görerek, yapılacak çalışma ve etkinliklerin işbölümü ve koordinasyonunu sağlayan bir
organ oldu.
Komisyonlar bugüne dek olduğu gibi kendi iç işleyişlerinde ve alacakları kararlarda özerk olarak çalışmalarını yürütüyor.
Hemen pandemi öncesi yaptığımız genel kurulda alınan karar doğrultusunda İzmir şubemizin kuruluşunu da
tamamladık.
Pandemi yılı diyebileceğimiz 2020’de;
Meslek alanımıza yönelik ulusal ve uluslar arası etkinliklerimiz olan kongre ve sempozyumlarımızı ertelemek zorunda
kaldık.
8 Basın açıklaması, 6 Metem webinarı ve on-line eğitimi, 23 canlı yayın yaptık.
2020 Yılında üyelere 12 ayda 43 defa e posta gönderdik. 2 e-haber bir e hurdacı yayınladık. Aylık çalışmalarımızı rapor
halinde ilettik.
6 Komisyonumuz çalışmalarına devam ediyor.
Rutin toplantılarımızı, komisyon çalışmalarımızı on line olarak sürdürdük.
Bu süreçte; başta üyeleri tek tek telefonla aramak olmak üzere üye ilişkisini her zamankinden çok daha sıkı hale getirdik.
Pandemi koşullarının neden olduğu uzun ara sonrası yayınlanacak ilk dergi için elbette çok fazla yazı ve makale birikti. Ne
var ki bu süreçte sosyal medyayı olabildiğince etkili kullandığımızı ve sizlere gelişmeleri güncel olarak aktarabildiğimizi
düşünüyoruz.
Yepyeni bir dergi ile karşınızdayız.
Meslek Odamızın adını değiştirdiğimizden beri gündemde olan; Meslek Odamızın yeni adı ile dergi çıkarmak fikri bu
pandemi koşullarında yaşam buldu. Daha güncel ve daha farklı bir içerikle yayın yaşamına başlayan dergimizi sizlerin
eleştiri ve önerileri doğrultusunda daha iyiye taşıyacağız.
Elbette 50 yıllık dergimiz “metalurji” devam edecek. 50 Yıllık birikim içinde yayınlanan; anımsanmasında yarar
gördüğümüz ya da bugün de güncelliğini koruyan yazılardan oluşan seçkiler yayınlayacağız.
Pandemi sonrası “aynı” olmayacak koşullar ne olursa olsun; mesleki bağlarını bağlarımızı daha çok güçlendireceğiz.
Meslek aşkı,
Meslektaş hakkı
Memleket sevdası’ndan vazgeçmeyeceğiz.
Saygı ve sevgilerimizle.
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Bu bize hem tüm etkinliklerimizi en geniş kitleye ulaştırma olanağı verdi hem de birimlerin kendi iç işleyişlerini
aksatmadan etkinliklerinin merkezi olarak koordine edilebilmesi gerekliliği/olanağı verdi.

