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Merhaba,

2014 Yaz dönemine yoğun bir gündemin ardından girdik.

En ağırı, tüm ülkenin yüreğini yakan SOMA maden katliamı idi. 13 Mayısta yaşanan SOMA Katliamı; medyanın renkli 
dünyasının işlediği, gökyüzünü delen «tower» larla gözümüze sokulan kapitalizmin «refah dünyasının» insan canı ve 
kanı pahasına kurulduğunu bir kez daha gösterdi. Özelleştirme adı altında peşkeş çekmenin ve taşeronlaşmanın bu 
iktidarın temel politikası olduğunu bir kez daha gördük. Bedeli yüzlerce can, geride kalan yüzlerce çaresiz insan ve 
babasız çocuklar oldu. Ardından Şırnak'ta meydana gelen olayda SOMA'nın ilk olmadığı gibi son da olmayacağını 
gösterdi. Tam da bu noktada devrimci demokrat güçlerin hiç olmazsa felakette birleşip, iyi niyetle başlattıkları yardım 
çalışmalarını merkezileştirerek SOMA'da kalıcı bir eser bırakmalarını beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyoruz. 
Örneğin TMMOB, DİSK ve KESK'in önderliğinde madenci eşlerine onurlu bir yaşam için yeterli geliri sağlayacak bir iş 
olanağı (fabrika, atölye), madenci çocuklarının eğitimi için bir proje yaratılabilir. 

22-23 Mayısta demir çelik sektörü İzmir Tepekule'de 5. Efrs Demir Çelik Sempozyumu’nda buluştu. Her defa çıtayı biraz 
daha yükselten etkinliğimizde 8 oturumda 27 sözlü bildiri ve 29 poster sunum gerçekleştirildi. Detaylı değerlendirmeyi 
iç sayfalarda bulacağınız Demir Çelik sempozyumunun başarısı nedeniyle  Yürütme Kurulu Başkanı ve üyelerine bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.

Mayıs sonunda yapılan TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu beklendiği gibi olağan geçti. Mevcut yönetimin siyaseten 
pasif kalmakla eleştirilmesinin yanında, yönetimi zorlayacak, motive edecek ciddi bir muhalefetin olmadığı bir kez daha 
görüldü. Detaylarını iç sayfalarda bulacağınız genel kurulun GEZİ’nin yıl dönümüne rastlaması ilginç tartışmalara neden 
oldu. Elbette uzun yıllar aynı koltukta oturmak konformist eğilimleri güçlendirir. Soma örneğinde söz ettiğimiz türden 
mesleki-siyasal-toplumsal reflekslerde görülen yetersizlik bir anlamda da “güçlü iktidar yoktur, güçsüz muhalefet vardır” 
sözünü anımsatıyor.

GEZİ’nin yıldönümü için Mahmut Kiper arkadaşımızın anlamlı derlemesine bu sayımızda yer verdik.

25-27 Haziran İstanbul Taşkışla’da 2. Yüzey İşlemleri Sempozyumu sektörü ve akademi dünyasını buluşturdu. Yurtdışı 
katılımcıları ile, özel dersleri ile sektörünün en nitelikli etkinliği olmak doğrultusunda ilerleyen sempozyumun detayları 
da iç sayfalarda. Sektörünün tek etkinliğini başarıyla organize eden Yürütme Kurulu Başkanı ve üyelerine teşekkür 
ediyoruz.

Teknoloji ve iletişimin özellikle sosyal ilişkilerde hızla yaygınlaşması Oda’mızın üye yazılım programını ihtiyaçlara 
cevap veremez hale getirdi.  Günümüz koşullarına uygun Oda-üye ilişkisinde teknolojiyi en iyi şekilde kullanabileceğimiz 
web sitemizle de bağlantılı yeni üye yazılım programımızın pilot uygulamasına önümüzdeki günlerde başlıyoruz.

Genel Kurul sonrası çalışmalarına başlayan yönetim organları yeni dönem çalışma programını tamamladı. Tüm 
meslektaşlarını oda çatısı altında toplayan, üyelerinin mesleki, toplumsal sorunlarına daha çok çözüm 
üretebilen; daha örgütlü ve daha güçlü bir Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası hedefimize hep birlikte 
yürüyebilmek dileğiyle çalışma programımıza koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çalışacağız.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yayın Kurulu


