Önsöz

Sayın Üyemiz;
2016'nın 3. sayısı ile karşınızdayız.
Genel Kurullar sürecini TMMOB 44. Genel Kurulu ile bitirdik. TMMOB'deki görev değişikliği ile eski başkana teşekkür
ederken, yeni başkan ile zorlu bir mücadele sürecine hazırlanıyoruz. Bu sürecin temel argümanı yine TMMOB ve Meslek
Odaları yasası olacak. Aslında TMMOB ve Meslek Odaları yasasına saldırılar yeni değil. 12 Eylül 1980 faşist darbesi
sonrası yapılan düzenlemeler kamuda çalışan meslektaşların üye olma zorunluluğunu kaldırırken, meslek odalarının
yaptırımlarını da tırpanladı.
Bilindiği üzere TMMOB ve Meslek Odaları anayasanın 135. maddesinde dayanak bulan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı
yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
'80 Sonrası yaşama geçirilen neo-liberal politikalar devletin ekonomiye müdahalesini yok ederken devletin kamusal
niteliğini ve toplumsal yarar anlayışını yok etti. Kamu kurumları birer birer özelleştirilirken meslek odaları da işlevsiz
hale getirilmeye çalışıldı.
Yasada
"Madde 33 – Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul
olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek
mecburiyetindedirler."
derken, bizzat devlet eliyle yasa işlevsiz hale getirilmekte, üye olan ile olmayan mühendis yan yana çalışabilmektedir.
02-03 Haziran tarihlerinde 5. Isıl İşlem Sempozyumumuzu yaptık. Bu başarı öyküsünün detayları da içeride.
Bir Mayıs Taksim burukluğu ile ama kitlesel olarak kutlandı. 15-16 Haziran salonlarda ancak anılabildi. Yakın tarihimizi
unutmamak gerekiyor. Hele de daha bir yıl önce otomotiv sektöründeki işçi direnişi gerçekleşmişken.
Ülkemizin yüz akı ve de doğal olarak siyasi iktidarın hedefi olan ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün
50. yılı kutlamaları da haziran ayında. 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 hedeflere ulaşmak için çalışacağız.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

• Metalurji Sayı:180 Haziran 2016

