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ODA' DAN HABERLER

Merhaba,
Pandemi günlerinde özellikle meslek alanımızdaki üretim firmalarının çalışmak zorunda kalması
metalurji camiası için hem zorlu bir sınav hem de büyük bir fedakarlıktır.
Pandemi sürecinde bazı işyerlerimiz üretimi durdururken, bazıları da yurt dışı taahhütleri nedeniyle
üretime devam etmek zorunda kaldı. Olabildiğince iletişimde kalarak izlemeye çalıştığımız bu
süreçte üretime devam eden kurumlarımızda pandemi kurallarına hassasiyetle uyulduğunu
görmek bizi ne kadar mutlu etti ise, bazı işyerlerinde virüse yakalanan çalışanların olması da üzdü.
Bu süreçte;
16 Mart itibariyle çalışanlarımızın çalışma saatlerini 10:00-16:00 olarak düzenledik. Akabinde 19
Mart itibariyle evden çalışma sürecine geçtik. Bu süreçte haftada 1-2 gün Oda ya giderek zorunlu
işlerimizi yapıyoruz ve üye taleplerini gecikmeden karşılıyoruz.
Ardından kapitalizmin "krizi fırsata çevirme" alışkanlığı doğrultusunda "salgını fırsata çevirmeye"
kalkışmasına karşın üyelerimizin her hangi bir hak ihlaline uğramaması için hukuki destek
vereceğimizin duyurusunu yaptık.
Ve tüm üyelerimizi 65 yaş
üstünden başlayarak telefonla
aramaya başladık. Hem iletişimi
sıcak tutmak, hem de başta
sağlık her hangi bir sorunları
varsa çözümüne yardımcı olmak
amacıyla. Bu süreçte üyelerimizin
Odaya bakışı ve talepleri hakkında
da bir çok geri dönüş aldık. Elbette
bunları titizlikle değerlendireceğiz.
Ve Oda çalışmalarımızı bunlara
göre yönlendireceğiz.
Gerekli gördüğümüz dönemlerde basın açıklamaları yaparak camiamızın taleplerini iletmeye ve
sesini duyurmaya çalıştık.
Bu yeni süreçte bizim için de yeni olan canlı yayınlara başladık. Başlangıçta instagram üzerinden
başlayan yayınlarımız; görülen ilgi ve talep üzerine daha uzun süre ve daha çok izleyici olanağı için
farklı sosyal medya araçlarına yöneldi.
Bundan böyle periyodik olarak devam ettirmeye çalışacağımız canlı yayınlarımızla ilgili haberimizi
diğer bölümde bulabilirsiniz.
1 Mayısta tüm emekçiler ve emek örgütleri ile birlikte sanal mitinge katıldık, pankartlarımızı
astık, türkülerimizi söyledik. Akşam 21:00’da balkonlarımızdan 1 Mayıs marşını söyledikten sonra
Oda örgütümüzün yönetim kurulları ile birlikte sanal ortamda günün anlam ve önemine ilişkin
birlikteliğimizi devam ettirdik.
Üst örgütümüz TMMOB anti-demokratik yasa girişiminden önce 22 Nisanda tüm Oda başkanları
ile bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Bizler toplantının devamını ve salgın sonrası süreci ve bu
süreçte Meslek Odalarının konumunu tartışmaya hazırlanırken, ikinci toplantıyı 6 Mayıs günü
anti-demokratik yasa girişimine karşı neler yapacağımızı konuşmak için yapmak zorunda kaldık.
Daha önce iki defa denedikleri gibi; ekonomik ve politik olarak sıkıştıkları gündemi değiştirmek,
aklın ve bilimin sesini kısmak için, kendi iktidarlarını pekiştirmek için yine meslek örgütlerine
saldırıyorlar. Bu beyhude çabaları bir kez daha boşa çıkaracağımızdan hiç kuşkumuz yok.

