
Sayın üyemiz;

Nisan ayı başında sizlere ilk e-haber bülteniyle ulaşmış, bu pandemi sürecinde yaptıklarımızla ilgili sizlere haberler 
vermeye çalışmıştık. Şimdi ikincisi ile sizlerin karşınızdayız.

Geçen bu zaman içerisinde yaptıklarımızı yan sayfalarda bulabilirsiniz. 

Öğrencilerimizin bir araya gelerek oluşturduğu Metalurji Genç yapılanmamız da bu süreçte kendi çalışmalarını 
örgütlü olduğumuz üniversitelerdeki temsilcilerimizi telefonla arayarak sürdürdü ve kendilerine yapılacaklarla ilgili 
yol haritası oluşturdular.

23 Nisan günü “Ulusal Egemenlik 100 Yaşında”diyerek, sadece tarım ve sanayide değil yaşamın her alanında 
bağımsızlık, kendi kendine yetebilir olmak; açgözlü, sömürgen emperyalistlerin egemen olduğu dünyada özgürce 
var olabilmenin temel koşuludur cümlemizle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık.

“Emek ve Bilim ile Kurulacak Yeni Bir Toplumsal Düzen İçin Yaşasın 1 Mayıs” dedik balkonlardan, sosyal medya 
hesaplarımızdan. Sermaye değil halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal 
zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzenin kurulması şarttır diye 
seslendik tüm Türkiye’ye. Pandemi döneminde sosyal medyada miting yapmayı, canlı yayınlarla 1 Mayıs kutlamayı 
öğrendik. Her balkon, her pencere 1 Mayıs alanı oldu. Her ne kadar siyasal iktidar karanfillerle yazılmış olan 1 Mayıs 
çelengine tahammül edememiş olsa da, o çelenk her sene olduğu gibi yine olması gereken yere ulaştı. 

Soma’da yitirdiğimiz 301 madencimizi unutmadık aramızdan ayrılışlarının altıncı yılını anarken. “Keşke bir çizme kadar 
temiz kalabilseydi bu ülke” dedik. Unutmadık ve unutturmayacağız iktidarın madencilerimiz için söylediklerini, hak 
gördüklerini, atılan tekmeyi. Ve her zaman hatırlatacağız Soma'nın fıtrat değil katliam olduğunu.

Sayın üyemiz,

AKP iktidarının sıklıkla başvurduğu “ortaya bir şey 
at, herkes onunla uğraşsın, ben torba yasa içine 
atar geçerim” tavrıyla geçtiğimiz haftalarda yine 
karşı karşıya kaldık. İktidara geldikleri günden beri 
çeşitli gerekçelerle emek ve meslek örgütlerine 
duydukları rahatsızlığı dile getirmekten 
vazgeçmemiş ve zaman zaman meslek odalarının 
yasalarının değiştirilmesi noktasında tehditler 
savurmuşlardır. Bu seferde insan haklarını, laikliği 
ve demokrasiyi savunduğumuz için yasamızı 
değiştirmekle tehdit ediliyoruz. İktidar pandemi 
ile uğraşmak ve toplum sağlığını düzenleyecek 
çalışmalar yapmak yerine;rantsal dönüşümlerini 
engellediğimiz için, doğayı talan etmelerine göz 
yummadığımız için, özelleştirmelerine ve kamu kurumlarını bir avuç yandaşa hediye etmelerine karşı çıktığımız 
için, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi kendi istedikleri gibi talan edemeyeceklerini söylediğimiz için, barışı, insan 
haklarını, hukukun üstünlüğünü, laikliği ve demokrasiyi savunduğumuz için meslek örgütleri ile uğraşmayı tercih 
etmiştir. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meslek örgütlerinin yasalarının değiştirilmesi için çalışma 
yapacaklarını söyleyen açıklamasının hemen arkasından TMMOB ve bağlı Odaları tepkilerini, savunduğumuz 
değerlerden geri adım atmayacağımızı, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesine izin 
vermeyeceğimizi, “Tek adam“ anlayışına karşı, halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu 
savunmaya devam edeceğimizi dile getirdi.

Sayın üyemiz, 

Oda olarak gücümüzü siz üyelerimizden almaktayız. Her fırsatta söylediğimiz gibi “gücümüz birliğimizdendir” cümlesini 
bu süreçte söylemeye ve buna uygun hareket etmeye devam edeceğiz. İnandıklarımızdan, savunduklarımızdan ve 
söylediklerimizden vazgeçmeyeceğiz. TMMOB ve bağlı Odaları olarak “biz kuruluş yasamızın bize yüklediği görevleri 
yapıyoruz” bu yüzden mesleğimizin, üyelerimizin ve kamu yararının korunması için tüm demokrasi güçleri ile birlikte 
her türlü anti demokratik uygulamaya karşı demokrasi mücadelemizi büyüteceğiz. 

Saygılarımızla,
TMMOB
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
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