Önsöz

Sayın Üyemiz;
12-13 Nisan 2014 Tarihinde yaptığımız 28. Olağan Genel Kurulu'muz Oda'mız açısından tarihi bir anlam taşıyor.
Öncelikle Oda'mızın adı değişti. Prosedür tamamlandıktan sonra; "Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası"
olacağız. Halen 25 Üniversitede "Metalurji ve Malzeme", 9 üniversitede "Malzeme Bilimi", 2 üniversitede "Malzeme" birer
üniversitede de "Malzeme Bilimleri" ve "Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji" mühendisliği bölümleri var. Artık sadece
"Metalurji mühendisliği bölümü" yok. Genel Kurul meslek alanımızın bu denli genişlediği günümüzde ismimizin de bu
büyüklüğü kapsaması gerektiği yönünde irade belirtti.
Ciddi bir eksikliğimiz olan "İhtisas Alanları Yönetmeliği" mizi çıkarttık. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkma
anlamında önemli bir adım. Elbette devamı olması gereken çalışmalar yapılmalı.
Meslek odamızın kurumsal işleyişindeki eksiklikleri gideren Bilirkişilik Yönetmeliği, Temsilcilikler Yönetmeliği ve
Öğrenci Üye Yönetmeliğimiz Genel Kurul'dan geçti. İyi niyetinden ve özverisinden hiç bir zaman kuşku duymadığımız
arkadaşlarımız bundan böyle işleyişi ve görev tanımları tanımlanmış bir yapı içinde çalışacaklar.
Değişen ve gelişen koşulları dikkate alarak değişmeyen temel ilkelerimiz doğrultusunda mesleki çalışmalarımızı daha
iyiye götürmek, kongre ve sempozyumlarımızı daha da büyütmek, yeni dönemde yapmayı hedeflediğimiz sistematik
mesleki eğitimleri vb. faaliyetleri kotarabilmek adına iktisadi işletme kurulması ile ilgili; bu yetkinin Oda Yönetim
Kurulunda olduğunu belirten Genel Kurul, karar almaya gerek olmadığı yönünde görüş belirtti.
Sadece yazdıklarımız dikkate alındığında bile Odamız ve mesleğimiz açısından tarihi kararlar aldığımız bir genel
kurul oldu. Yeni oluşan yönetimimiz; yıllardır süre gelen oda anlayışımız doğrultusunda Genel Kurul kararları ışığında
çalışmalarına başladı. Mayısta EFRS 5. Demir Çelik Sempozyumu, Haziranda 2. Yüzey İşlemleri Sempozyumu ve
Eylülde 17. Metalurji ve Malzeme Kongresi var. Yoğun bir çalışma dönemi bizi bekliyor. Gelecek genel kurulda bu kararlar
doğrultusunda yapılmış olumlu çalışmaları anlatıp, daha iyisi için tartışacağımıza inanıyoruz.
Bizim gibi diğer meslek odaları da genel kurullarını yapıyorlar. Önümüzde TMMOB genel kurulu var. Genel kurul
süreçleri mesleki çalışmaların değerlendirilmesinin yanında; siyasal iktidarın saldırıları karşısında bilimi ve teknolojiyi
ülke ve halk yararına kullanma kararlılığımızın yinelendiği, emperyalizme ve faşizme karşı özgürlükçü, bağımsız ve
demokrat bir geleceğe olan inancımızın bir kez daha dile getirildiği platformlar oluyor.
Bu satırları okuduğunuzda nisan sonu ya da mayıs başı olacak. 1 Mayıs ve Taksim tartışmaları şimdiden başladı. Görünen
o ki Taksim'e izin verilmeyecek. Böylesi bir tavrın anti-demokratik olması bir yana; 1 mayıs 1977 katliamını, gezi ruhunu
unutmayan ve unutmayacak olan işçi ve emekçi güçler için Taksim isyanın, özgürlüğün ve demokrasinin sembolüdür.
Taksim 1 Mayıs'tır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yayın Kurulu
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