Önsöz

Sayın Üyemiz;
Gezi Sürecinin sıcaklığı ile geçen yaz döneminden sonra yeni döneme hızlı başladık.
Eylülde okulların açılması; Türkiye çapında 43’ü bulan bölüm sayımızla (37 üniversite, 6 Teknoloji fakültesi ) bizi
yakından ilgilendirdi. Metalurji Genç üniversite temsilcilerinin İstanbul şubede yaptıkları yeni dönem toplantısı haberi
dergimizde.
Ekimde artık gelenekselleşen Alüminyum ve Isıl işlem sempozyumları arka arkaya geldi. Geniş değerlendirmeleri yine iç
sayfalarda. Ayrıca ilginç sunumlardan bir kaç tanesi de dergimizin bu sayısında yer aldı.
Yine bu sayımızda bulacağınız 17. Metalurji Malzeme kongresi, 5. EFRS Demir Çelik sempozyumu ve 2. Yüzey İşlemleri
sempozyumu duyuruları yoğun bir mesleki etkinlik dönemine girdiğimizi gösteriyor.
Odamız hukuk müşaviri Mehmet Horuş TMMOB’ye yönelik torba yasayı hukuki olarak değerlendirdi. Ortalıktan toz
duman kalktıktan sonra sakin kafayla durumu yeniden gözden geçirmenin geleceğe yönelik ciddi ipuçları vereceği
kanısındayız.
Bu sayımızda iki önemli mahkeme kararına yer verdik. Meslek odamızı, meslekdaşlarımızı ve toplumu doğrudan
ilgilendiren; toplum ve ülke çıkarları adına, bilim ve hukuk adına ciddi kazanımlar olarak görebileceğimiz iki mahkeme
kararı.
İlki Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesinin iptali kararlarını - tüm hukuk yolları tükenmişkenuygulamayan başbakan, beş bakan ve iki bürokratı odamıza tazminat ödemeye mahkum eden kararın onanmasına
ilişkin. Siyasal iktidarın yargı kararlarını uygulamaması karşısında açtığımız tazminat davasından kazandığımız parayı
her hukuk dışı icraata karşı çıktığımızda “odalar siyaset yapıyor” diyenlere ithaf ediyoruz.
İkincisi ise Seydişehir Eti Alüminyum’u da içeren beş özelleştirmenin mahkemece iptalinin bakanlar kurulu kararı ile
geçersiz sayılmasını Anayasa Mahkemesinin iptal etmesi. Ne kadar geçerli olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Ancak şunu söyleyebiliriz; hiç olmazsa danıştay dahil tüm hukuk yollarının iptal edilmesini istediği özelleştirmelerde
bakanlar kurulu kararı ile mahkeme kararlarının yok sayılması ilkelliğine yine hukuk son verdi. Yürütme hukuk tanımaz
tavrına devam eder mi? Göreceğiz.
Tüm meslektaşlarını oda çatısı altında toplayan, üyelerinin mesleki, toplumsal sorunlarına daha çok çözüm
üretebilen; daha örgütlü ve daha güçlü bir Metalurji Mühendisleri Odası hedefimize hep birlikte yürüyebilmek
dileğiyle.
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