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Ö
ns

öz Sayın Üyemiz;
Soğuk kış günlerinde sıcak, sımsıcak haberler ve etkinliklerle içinizi ısıtmak isteğimiz ve çabamız her şeye rağmen 
devam ediyor.

Üye-Oda ilişkilerinde daha hızlı ve interaktif çözümleri yaşama geçiriyoruz. 

METEM bir önceki yıldan gelen birikimi ile 2017 ye çok daha etkili ve yaygın bir eğitim takvimi ile başladı.

ALUS'08 hazırlıkları başladı.

Ve EFRS'06 her defasında olduğu gibi bu defa da büyüyerek ve yeniliklerle geliyor. 25-26 Mayısta İzmir'de; "Yeniden, hep 
beraber" birlikte olacağız.

Metalurji genç ve diğer komisyon çalışmalarımız devam ediyor. Danışma Kurulu toplantılarımıza başladık.

Öğrencisinden emeklisine dek meslektaşlarımıza ve meslek alanımıza sahip çıkmak anlamında yıllardır sürdürdüğümüz 
çabalar artarak devam ediyor.

Doğal olarak; bilimi ve teknolojiyi halkın ve ülkenin çıkarları doğrultusunda kullanma" çabamız çoğu zaman siyasi 
iktidarların tasarrufl arı ile çelişiyor.

Örneğin bunca üniversite açmışken, bunca işsiz mühendis varken; denklik aranmaksızın yabancı mühendis çalıştırma 
izni verilmesine karşı çıkıyoruz.

Örneğin İSİG konusunda özellikle sektörümüzde can kayıplarına neden olan uygulamalara itiraz ediyoruz.

Örneğin Seydişehir Aluminyum tesislerinin ve Oymapınar barajının özelleştirmesini yargıya taşıyoruz ve haklı çıkıyoruz. 
Ve yargı kararlarının uygulanmamasını anlayamıyoruz.

Tüm bu uygulamalara HAYIR diyoruz.

Örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak son gelişme ülkenin tüm temel değerlerini ve varlıklarını elden çıkarma boyutuna 
varmıştır.

05.02.2017 Tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 9756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile; Ziraat Bankası, 
BOTAŞ, TPAO, PTT, ETİ MADEN ve bir çok kuruluş Varlık Fonuna devredilmiştir.

Dünya bor rezervlerinin %72'sine sahip ETİ MADEN'in devri, bor, toryum, uranyum gibi değerli, önemli ve stratejik 
madenleri ülkenin ve halkın mal varlığı olmaktan çıkartarak, uzun vadede emperyalist tekellerin eline geçmesinin 
yolunu açmıştır.

Ülkemizin geleceğinin iki sözcüğe sıkıştırıldığı bugünlerde; farklı görüşleri zenginliğimiz olarak kabul edip, sonuçta 
yine bu ülkede birlikte yaşayacağımız gerçeğini unutmadan ülkemizin ve halkımızın çıkarlarına uygun olmadığına 
inandığımız, demokrasi ve özgürlüklerle bağdaşmayan her türlü girişime HAYIR dediğimizi ve diyeceğimizi bir kez daha 
belirtiyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI


