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Ö
n

sö
z Sayın Üyemiz;

Çift yıllar hep Genel Kurul yılları oluyor.

Şube Genel Kurulu'ndan sonra Merkez Genel Kurulu'nu da yaptık. Geçen döneme göre ciddi bir katılım artışı ile 

gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul örgütlenme -yeni şube ve temsilcilikler açma- konusunda somut adımlar atmamız 

gerektiğini gösterdi.

Genel Kurulumuzda bir kaç nöbet değişikliği dışında genç mühendislerin ve Metalurji genç üyesi öğrencilerin varlığı ve 

aktivitesi bizi mutlu etti. Önümüzdeki dönem çalışma programının bu doğrultuda ağırlık taşıması Oda'mızın geleceği 

açısından da önemli.

Önümüzdeki dönem; çalışmalarına devam eden çalışma gruplarına, artan insan gücümüze göre yeni çalışma grupları 

ekleyerek mümkün olduğunca tüm mesleki toplumsal sorunlara Oda penceresinden müdahil olmaya çalışacağız. 

Geçen dönem yaşama geçirdiğimiz yapısal değişikliklere, başta yayın politikası olmak üzere yenilerini ekleyeceğiz.

Genel Kurullar sürecimiz mayıs sonunda yaşayacağımız TMMOB Genel Kurulu ile sona erecek. TMMOB'nin de değişen 

koşullar doğrultusunda giderek artan toplumsal yükünü aynı kararlılık ve enerji ile yüklenmeye devam edeceğine 

inanıyoruz.

Dergi elinize geçtiğinde; tüm dünyada bayram olarak kutlanan 1 Mayıs'ı "yine" gönlünce kutlayamamanın burukluğunu 

yaşıyor olacağız. Barış istemenin bile suç addedildiği bugünlerde öylesine bir noktaya getirildik ki; bombalar patlamasın, 

masum insanlar katledilmesin, ülkede iç savaş yaşanmasın yeter dememizi istiyorlar.

Genel Kurulumuzda da belirttiğimiz gibi; yaklaşık on yıldır sürdürülen çağdaş demokratik ve laik yaşam biçimini yok 

edip, gerici, faşist bir şeriat düzeni getirme politikalarının yeni hedefi; çağdaş yaşamı yok eden, kadını eve hapseden, 

özgürlük ve demokrasinin hepten yok edildiği bir anayasa ve başkanlık sistemi olacaktır. İnsana ve insani değerlere 

sahip çıkma mücadelemiz sürecek. 

Bu sayımızda kapak konumuz; 02-03 haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Isıl İşlem Sempozyumu. Meslek 

alanımızın en önemli sektörlerinden olan Isıl İşlem sektörü bir kez daha Odamız aracılığı ile bir araya gelecek; teknolojik 

gelişmeleri, sektörün sorunları ve hedefl erini tartışacak.

Bir diğer konumuz da; Ülkemizin yüz akı ve de doğal olarak siyasi iktidarın hedefi olan ODTÜ'nün Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümünün 50. yılı. Ülkemizin en eski iki meslek bölümünden biri olan ODTÜ Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği bölümü 50 yaşında. 50 Yılda ODTÜ'lü olmanın vizyonu ve metalurjist olmanın misyonu ile bilimi ve 

teknolojiyi ülke ve halkın yararına kullanan 2938 lisans, 655 yüksek lisans ve 80 doktora öğrencisini mezun eden 

bölümümüzü kutluyor, nice 50 yıllara diyoruz.

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 hedefl ere ulaşmak için çalışacağız.
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