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Ö
ns

öz Sayın Üyemiz;

Merhaba,

İki aylık periyodla yayınladığımız dergimizin önsözüne sakin, sıradan, acı ve ölümden söz etmeyen bir giriş yapmayı 
özledik.

Ne yazık ki yine vahşice katledilen 32 kardeşimizden söz ederek başlamak durumundayız. Ekonomik sıkıntılar, giderek 
alım gücü düşen ücretler, politik varyasyonlar. İnanın bunların hiç biri umurumuzda değil artık.

Vahşice katledilen 32 güzel insan ve ardından gelen karabasan. Sanki gerçek üstü bir film izler gibi her gün öldürülen 
insanlar, bombalanan yerler ve barış isteyenlere sıkılan biber gazı, gözaltına almalar. Toplum olarak tam bir kabus 
yaşıyoruz sanki.

Ne de güzel umutlanmıştık. Yıllardır bilinen partilerin umut olmadığını en demokratik biçimde gösteren bir seçimin 
ardından; barışın perçinleneceğine, herkesin kendini nasıl hissediyorsa öyle yaşayabileceğine, özgür ve demokratik bir 
ortamın oluşabileceğine olan inancımız artmıştı.

Siyasal iktidar kazandığı sürece ağzından düşürmediği "millet iradesi"ni bu defa ilk fırsatta hem de en hoyrat biçimde 
yok saydı. Kendi ikbali için ülkeyi savaşa sürüklemekten çekinmeyen bir siyasi iradeye mahkum olmak gerçekten acı 
verici. Sandıkta filizlenen özgürlük ve barış umudunu her şeye rağmen yaşatmak ve gerçekleştirmek zorundayız.

Ülkemizdeki demokrasi mücadelesini de yakından ilgilendiren, sendikal mücadele anlamında önemli gelişmelerin 
yaşandığı nisan ayında başlayan sektörümüzdeki "Metal Direnişi" otomotiv sektöründe sonuçlandı. Ancak sektörün 
farklı firmalarında devam ediyor. Olaya meslektaşlarımız açısından bakmaya çalıştık.

Aluminyum Sempozyumu ve Fuarı' nın yedincisini karşılamaya hazırlanıyoruz. Çalışmalar bir öncekinden daha 
iyiyi hedefleyerek devam ediyor. TALSAD ve TUBİTAK MAM ile birlikte 08-09 Ekim 2015'te hep birlikte İstanbul Fuar 
Merkezi'nde olacağız.

Üniversiteler tatilde. Ama Metalurji genç çalışıyor. Yeni dönem hazırlıklarına erken başladılar.

İzmir İl Temsilciliğimizde üst üste iki toplantı gerçekleştirdik. Özellikle yeni üye arkadaşların toplantıya katılımı ve 
öğrencilerle kaynaşması anlamında verimli ve keyifli toplantılardı. Sektörümüz açısında ciddi bir potansiyeli olan 
İzmir'in Odamız açısından da önemli bir merkez olacağına inanıyoruz.

Bülent Bapir kardeşimizi andık. Erdoğan Tekin hocamızı yitirdik. Yitirdiklerimizin yarattığı değerleri kaybetmemeliyiz.

Makale ve teknik yazılarımızın da ilginizi çekeceği umuduyla.

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.
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