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‹Ç‹NDEK‹LER

ODAMIZA ÜYE OLMAK
YASAL B‹R ZORUNLULUKTUR

6235 say›l› TMMOB Kanununun  33. Maddesi

“Türkiye’de mühendislik ve mimarl›k meslekleri

mensuplar› mesleklerinin icras›n› iktiza ettiren ifllerle

meflgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri

için ihtisas›na uygun bir odaya kaydolmak ve azal›k

vasf›n› muhafaza etmek mecburiyetindedirler”

fleklindedir. Bu nedenle bugüne kadar üye olmam›fl

meslektafllar›m›z› odam›za üye olmaya davet ediyoruz.

Siz üyelerimiz odan›n gerçek sahiplerisiniz.

Eminiz ki modern, genifl, rahat, kullan›fll› ve sosyal

ihtiyac› karfl›layacak lokali de olan bir flube binam›z›n

olmas›n› sizde istersiniz. Tüm yerel odalar›n flube ve

temsilciliklerinin bir arada olaca¤› ortak mekan

projesi için çal›flmalar sürdürülmektedir. Kaba inflaat›

biten bu projeye flubemizin de kat›lmas›na yönelik

mali potansiyele, siz üyelerimizin aidatlar›n›z› düzenli

olarak ödemenizle ulaflaca¤›m›za inan›yor, bu

konuda gösterece¤iniz duyarl›l›¤a flimdiden teflekkür

ediyoruz.

2009 Y›l›nda Aidat: 7.50 TL./Ayd›r’d›r.

ODA A‹DATLARI
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yönetimden bülten

Seyfettin ATAR
Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcısı

MERHABALAR...

EMO Mersin "ubesi  5.dönem yönetimi olarak  24. bültenimizle sizlerle beraber olmanın sevinci ve gururunu ya!ıyoruz.
Sizlerden aldı#ımız destek ile her zaman bir öncekinden daha iyi duruma gelmek için yo#un çalı!malarımızı sürdürüyoruz.
Sevgili Meslekta!lar,
2009 yılı yerel yöneticilerimizi seçece#imiz bir yıl olacak. Hızla küreselle!en dünyamızda her !eyin yerelden ba!ladı#ını

ve yerelle!emeyenin küreselle!emeyece#i bilinciyle yeni yerel yöneticilerimizi seçece#iz. Yerelde ilk basamak olan muhtarımızı,
sonra Belde Belediye Ba!kanımızı ve Büyük!ehir Belediye Ba!kanımızı seçece#iz.

Yerel yönetimler insan ya!amının her noktasında çok ama çok büyük rol oynuyor. Suyundan, yolundan, kanalizasyonundan,
çöpünden tutun da ya!amımız için gereksinim te!kil eden her hizmette yerel yönetimlerin çalı!ma ve gayretine ihtiyaç
duyuyoruz.

Kimseyi hedef almadan,  ki!iselle!tirmeden sadece nasıl bir  yerel yönetici istersin diyenlere !unları söylemek isterim.
Yerel yöneticilerimizin ele!tiriye açık , Belediyenin bütçesini çok iyi de#erlendiren, kentim için en iyi, en do#ru hizmeti

yapabilen, dolayısıyla harcadı#ı parayı, kentin ve kentlinin gereksinimlerine yöneltmesini isterim. Kısacası modern bir kentte
ya!amayı isterim.

Kaldırımlar, parkeler ve asfaltların ötesinde kültür, sanat, orman, park, fuar kısaca modern dünyanın gere#i modern
bir kent ve kentle ilgili gerçekle!tirebilece#i modern projeler ortaya koymasını isterim.

Son olarak, seçimin ertesinde Parti rozetini çıkarıp,
“Ben herkesin Belediye Ba!kanıyım” demesini isterim...
Biz EMO Mersin "ubesi  olarak bir modern kentin olu!umunda meslek alanlarımız ile ilgili üzerimize dü!en görevi geçmi!

dönemlerde de görüldü#ü gibi sürdürmeye devam edece#iz.

$nanıyoruz ki modern bir kentin olu!umunda meslek odalarının ve demokratik kitle örgütlerinin katkısı olamadan
ba!arıya ula!mak asla söz konusu olamaz.

Sevgili Meslekta!lar,

2008 yılını küresel bir krizle kapatıyoruz. Bu krizle tüm sanayile!mi! ülkelerde GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla)'nin
gerilemesi, i!sizlik oranının çok yüksek düzeylere ula!ması, geli!mekte olan ülkelerde büyümenin kesilmesi, en kırılgan
durumdaki ülkelerde iflasların olması !eklinde öngörülüyor.

Bu senaryodaki grili#in tonunu Amerikada ki  ekonomik durgunlu#un  süresinin belirleyece#ini söyleyen  uzmanlar, 3
ya da 4 yıl sürecek bir kriz tahmin ediyorlar ki bu da krizi 43 ay süren Büyük Buhran (1929 Dünya Ekonomik Bunalımı)
düzeyine yükseltiyor.

Ba!ka senaryolar da var. Bir nevi uç senaryolar. Öncelikle toz pembe senaryoya bakarsak...
Buna göre ekonomik atılım planlarının hızla olumlu etkileri görülürken Barack Obama'nın Beyaz Saray'a çıkması

ekonominin aktörlerine güven verecek: Borsacılar hisse senedi satın almaya ba!layacaklar, bankacılar borç vermeye,
tüketiciler tüketmeye, üreticiler de üretmeye ba!layacaklar. Bu senaryoya göre ödenmeyen kredilerden kaynaklanan kriz
kısa süren bir kâbus olacak.

En kötü senaryo ise, deflasyon yani fiyatların, tüketimin, sanayi üretiminin, büyümenin, emlak arzının, borsaların dü!ü!ü
halinde görülebilecek. Bu senaryoya göre her !eyin dü!üp sadece i!sizli#in gö#e yükseldi#i görülebilecektir. Bu senaryodaki
tarihsel referans 1930 yıllarının 'Büyük Buhran'ıdır.

Biz yine de  2009'a iyimser bakalım unutulmamalıdır ki her !eyin ba!ı moral ve güvendir.
Bültenimizin bu sayısında !ubeden haberler ve etkinliklerimizi, Elektronik Mühendisi Nedim Ardo#a'nın “Radon Gazı”,

Elektrik Yüksek Mühendisi Nurettin De#irmenci'nin “Bellek Yapısı ve Ezberler” yazıları ile “AKP Hükümeti Tarafından Yapılan
Haksız Elektrik Zammını protesto Ediyoruz” basın açıklamasını ve Makina Mühendisleri Odası Mersin "ubesi ile birlikte
yapılan “Asansör Periyodik Kontrolleri” basın açıklamalarını ve Basında EMO sayfamızı bulabilirsiniz.

En güzel günler bizim olsun. Ya!amımız sa"lık, mutluluk, barı! ve ne!e dolsun.

Bültenimizin hazırlanmasında ve yayımlanmasında eme#i geçenlere te!ekkür ediyoruz.

Dostça kalınız.
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üyelerimizi tan›yal›m bülten

30463
Sinan KAPIKIRAN

Ça¤r› Asansör

38003
Emine GÖKMEN
Bilgisayar Müh.

38120
R›fat SALTO⁄LU
Temper Glass

39301
U¤ur SEYMEN

Telekom - ‹zmir

40145
Fatih AYDIN

Yüksek Erpa Asansör

40590
Serkan CEYLAN

S. Ceylan Mühendislik

fiubemizin mail adresi:
mersin@emo.org.tr

fiubemizin web adresi:
www.mersin.emo.org.tr

41116 Y. ÖNER ÇALTEPE
Dumlupınar Üniversitesi

41145 EMRAH D#REK
Kırıkkale Üniversitesi

41156 ABD#L PAKSOY
Gazi Üniversitesi

41252 U$UR AKDEN#ZL#
Fırat Üniversitesi

41354 M. SA#T YEL

Mustafa Kemal Üniversitesi

41355 MURAT YILDIZ

Selçuk Üniversitesi

41548 AK#F BAYRAK

Ni#de Üniversitesi

ARAMIZA YEN‹ KATILAN ÜYELER‹M‹Z

41549 SERDAR ÜNAL

Kocaeli Üniversitesi

41684 T#MUR TOKCAN

Ni#de Üniversitesi

41696 ERHAN G#RAN

Atatürk Üniversitesi


