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z Sayın  Üyemiz;

Klasiktir hep “gündemin çok yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz” denir. Ama bu defa gerçekten öyle.

15-16 Haziran 1970 işçi eylemlerinden 43 yıl sonra Türkiye GEZİ Parkı eylemleri ile hem kendi tarihine not düştü hem de 

tüm dünyada yankı buldu. Bir önceki sayımız size ulaşmadan bir ek koyma fırsatı bulmuştuk. Bu sayıda da süreçle ilgili 

bir değerlendirme bulacaksınız.

Dergimiz yine bir bölgesel felaket beklentisi dönemine rastladı. Umarız siz bu satırları okurken Suriye merkezli bir 

Orta Doğu savaşının içinde olmayız. Tüm insanlığın eşit, özgür, bağımsız olarak yaşabilmesi için dünyadaki kaynakların 

yeterli olduğunu biliyor ve ısrarla tekrar ediyoruz.

Daha öncesinde başlayan “Mühendisliğin YÖK edilme” süreci; teknik öğretmenlere mühendislik tamamlama sınavı ile 

somutlandı. İlgili yazının sonunda verdiğimiz linki tıklayıp sorulara baktığınızda; mühendislik mesleğine ve mühendislerin 

emeğine yapılan haksızlığın ötesinde ülkemizdeki her şey gibi mühendisliğinde nasıl değersizleştirilmeye çalışıldığını 

göreceksiniz.

Zaten vurgun talan ve rant politikaları önünde engel gördükleri TMMOB ve meslek odalarına bir de GEZİ faturası 

çıkartarak yaptıkları gece yarısı operasyonu sonucu çıkartılan yasaya ilişkin değerlendirmede iktidarın hukuk kargaşasını 

ya da hukuksuzluğunu gösteriyor...

Sarkuysan’da yeni temsilcimizi seçtik. Bursa Temsilciliğimizde yaptığımız toplantı, Kangal Bakırtepe’de kazandığımız 

çevre mücadelesi bizleri sevindirirken, kayıplarımızla üzüldük.  Yüksel ATALAY abimizi, Bülent BAPİR kardeşimizi, 

Nurettin YALVAÇ dostumuzu, Ergin ÇAVUŞOĞLU hocamızı ard arda yitirdik. Acılı bir dönemdi derken Yönetim Kurulu 

Başkanımız babasını kaybetti.

Ekim ayındaki 6. Aluminyum ve 4. Isıl işlem sempozyumları ile etkinliklerimize hız veriyoruz. Yine sektörel bazda yurt 

içi ve yurt dışı akademisyen ve sanayicileri buluşturarak ekonomik, teknolojik ve bilimsel değerlendirmeler ışığında 

geleceğe yönelik vizyon oluşturma misyonumuzu devam ettireceğiz. Doğal olarak teknik yazılarımızda bu sektörlere 

yönelik olarak hazırlandı.

Mesleğimizin duayenlerinden Savaş İzgiz’in ve Mahmut Kiper’in yazılarını da sizlerle buluşturuyoruz.

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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