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ÞUBEDEN
KURUCU BAÞKANLAR ÞUBEMÝZÝ ZÝYARET ETTÝ
Trabzon'da Makina Mühendisleri Odasý 'nýn
Temsilciliðini kurmak için mücadele veren ve 1966
yýlýnda Trabzon Ýl Temsilciliði'ni dönemin zor þartlarýnda kurmayý baþaran Kurucu Baþkanýmýz Sn. Orhan KARAKULLUKÇU Þubemizi ziyaret etti.
Sn. Orhan KARAKULLUKÇU, iþ adamý
kimliðinin yanýnda, 1966-1973 yýllarý arasýnda
MMO Trabzon Ýl Temsilciliði Baþkanlýðý, 19841989 yýllarý arasýnda Trabzon Belediye Baþkanlýðý,
1989-1991 yýllarý arasýnda TÜBÝTAK Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerinde bulundu.
Sn. Orhan KARAKULLUKÇU'yu ziyaretinde, öðrencilik yýllarýndan beri arkadaþý olan ve
1954-1958 yýllarý arasýnda ÝTÜ Makina Mühendisliði Bölümünü beraber bitirdiði Onursal Üyemiz
Haluk GÜNER yalnýz býrakmadý.
Sn. Orhan KARAKULLUKÇU'nun ziyaretine eski baþkanlardan Haydar ÇORUHLU, Ýbrahim
SAÐLAM, Ayhan SÜRMEN, Osman Gökhan BALÝ
ve Sn. Orhan KARAKULLUKÇU 'nun Belediye
Baþkaný olduðu zamanlarda beraber çalýþtýðý ve þu
an Hüseyin Avni Aker stadyum ve tesisler müdürü
olan Alparslan ÖZDEMÝR, Þube Baþkaný Þaban
BÜLBÜL, Þube Sekreteri Sezgin ÇAKIN, Þube
Saymaný Fulya BANKOÐLU, Þube Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail ÖZSALÝH ve Þube Müdürü Bora

DEÐERLÝ katýldý.
Sohbet ortamýnda geçen ziyarette anýlar tazelendi. Eski Baþkanlarýmýzýn anlattýklarý yaþanan
olaylardan dersler alýndý.
MMO Trabzon Þubesi'nin bu günlere gelmesinde emeði geçen ve yýlmadan, gönüllü birer
nefer olarak çalýþan tüm Baþkan ve Yönetim Kurulu
Üyelerimize teþekkürü bir borç biliriz.
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ÞUBEDEN
"GÜNÜMÜZ MODERN YAPILARINDA SAÐLIKLI
BACA ÇÖZÜMLERÝ" SEMÝNERÝ VERÝLDÝ

26 Aralýk 2010 tarihinde SCHÝEDEL Baca Sistemleri firmasý tarafýndan üyelerimize "Günümüz
Modern Yapýlarýnda Saðlýklý Baca Çözümleri" semineri verildi. Novotel' de düzenlenen seminere 46
üyemiz katýldý.

KIZGIN YAÐ KAZANI
ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
EÐÝTÝMÝ DÜZENLENDÝ
23 - 25 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda
Þubemiz konferans salonunda kýzgýn yað kazaný
iþletmeciliði kursu düzenlenmiþtir. Tesisat Komisyonu Baþkaný Haydar ÇORUHLU'nun eðiticiliðinde verilen kursa 20 Karayollarý personeli
katýlmýþtýr.

TEKNÝK HÝZMET
ARACI ALINDI
Erzurum Ýl Temsilciliði ve Þubemize olmak üzere 2 adet Fýat Fiorýno marka
teknik hizmet aracý alýnmýþtýr.
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ÞUBEDEN
TRABZON BELEDÝYESÝ ÝLE
ASANSÖR PROTOKOLÜ ÝMZALANDI

Trabzon Belediyesi, Makina Mühendisleri Odasý Trabzon Þubesi ve Elektrik Mühendisleri
Odasý Trabzon Þubesi iþbirliðinde asansör protokolü imzalandý.
Trabzon Belediyesi, Makina Mühendisleri Odasý Trabzon Þubesi, Elektrik Mühendisleri Odasý
Trabzon Þubesi iþbirliðinde asansör protokolü imzalandý. Ýmza törenine Trabzon Belediye Baþkaný Dr.
Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOÐLU, Trabzon Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Þube eski baþkanýmýz
Osman Gökhan BALÝ, MMO Trabzon Þube Baþkaný Þaban BÜLBÜL, EMO Trabzon Þube Baþkaný
Hasan KARAL, EMO Trabzon Þube Sekreteri Halil Ýbrahim OKUMUÞ katýldý.
Þehrimizde yapýlacak olan 2011 gençlik olimpiyatlarý öncesinde, kullanýlan asansörlerin
standartlara uygun hale getirilmesi için kontroller yýlbaþýndan sonra baþlayacak.

ERZURUM ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝNDE "BÝNALARDA
DOÐRU ISI YALITIM UYGULAMLARI" SEMÝNERÝ VERÝLDÝ

10 Aralýk 2010 tarihinde Erzurum Ýl Temsilciliðinde üyemiz Bünyamin TUTAÞ' ýn sunumuyla
"binalarda doðru ýsý yalýtým uygulamalarý" konulu seminer düzenlendi. Seminere 12 üyemiz katýldý.
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ÞUBEDEN
ERZURUM ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝNDE "DOÐALGAZ UYGULAMALARI
VE ERZURUM ÝLÝNDE DOÐALGAZ KULLANIMI" SEMÝNERÝ VERÝLDÝ

7 Aralýk 2010 tarihinde Erzurum Ýl Temsilciliðinde üyemiz Sefa BÝÇER' ýn sunumuyla
"doðalgaz uygulamalarý ve Erzurum ilinde doðalgaz kullanýmý" konulu seminer düzenlendi. Seminere
22 üyemiz katýldý.

ERZURUM ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝNDE "LPG DÖNÜÞÜMLÜ
ARAÇLARDA MONTAJ KRÝTERLERÝ" SEMÝNERÝ VERÝLDÝ

6 Aralýk 2010 tarihinde Erzurum Ýl Temsilciliðinde üyemiz Zeki YILMAZ' ýn sunumuyla
"LPG dönüþümlü araçlarda montaj kriterleri" konulu seminer düzenlendi. Seminere 12 üyemiz katýldý.

ÜYELERÝMÝZE DUYURU
Deðerli üyemiz, daha güçlü; çaðdaþ ve etkin bir meslek örgütünün, ancak üye sorumluluðu
bilincine sahip duyarlý üyelerimizin destek ve çalýþmalarý ile yaratýlabildiðini bilginize sunar, üye
ödentilerinizi zamanýnda ödemek için göstereceðiniz duyarlýlýða þimdiden teþekkür ederiz.
Üyelerimizin ödentilerini daha kolay ödemelerini saðlamak üzere Odamýz; Ýþ Bankasý ve Ziraat
Bankasý maxsimum kartlarýna sahip üyelerimizin taksitlendirme (4 taksit) olanaðý saðlamýþtýr.
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ÞUBEDEN
EKB UZMANI EÐÝTÝMLERÝ BAÞLADI
Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði kapsamýnda enerji kimlik belgesi düzenleyecek
uzmanlara yönelik Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
Uzmaný Yetiþtirme Eðitimleri 20 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla Odamýza baðlý tüm þubelerimizde

ÞUBEMÝZDE BAYRAMLAÞMA

Þubemizde bayramlaþma bayramýn 3. günü olan 18 Kasým 2010 tarihinde Þube'de gerçekleþtirildi. Bayramlaþmaya çok sayýda üyemiz katýldý.

baþladý.
Odamýz; Binalarda Enerji Performansý
Yönetmeliði kapsamýnda enerji kimlik belgesi
düzenleyecek uzmanlara ve bu uzmanlara eðitim
verecek eðiticilere yönelik eðitimlere, eðitimler
sonunda yapýlacak sýnavlara, eðitici kuruluþlarýn
yetkilendirilmelerine, eðitim faaliyetlerinin yürütüleceði merkezlere ve eðitici kuruluþlarýn ve
enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanlarýn faaliyetlerinin denetlenmesine dair usul ve esaslarýn
belirlendiði "Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarýna
ve Eðitici Kuruluþlara Verilecek Eðitimlere Dair
Teblið"de Eðitici Kurum olarak tanýmlanmýþtý. Bu
kapsamda verilecek eðitimlere geçen hafta Ýstanbul ve Ýzmir Þubelerimizde baþlanmýþtý. 20 Aralýk
2010 tarihi itibarýyla ise bu eðitimler tüm þubelerimizde verilmeye baþlandý.
Bu eðitimlere yönelik olarak Bayýndýrlýk
ve Ýskan Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü
tarafýndan 24-26 Kasým 2010 tarihleri arasýnda
Odamýz teknik görevlilerine verilen eðitime katýlým saðlandý. 2-5 Aralýk 2010 tarihlerinde Oda
Merkezi'nde gerçekleþtirilen atölye çalýþmalarýnda ise BEP-TR programýna iliþkin hususlar deðerlendirilerek eðitim altyapýsý, ders programý ve notlarý, örnek uygulamalar ve projeler üzerinde çalýþýlmýþtý.
24-26 Aralýk 2010 tarihleri arasýnda
Þubemizde Þube Teknik Görevlileri Rahman
Akçay ve Zafer Öztürk’ün eðticiliðinde "Enerji
Kimlik Belgesi Düzenleyecek Uzman (EKB)
Eðitimi" verilmiþtir. Eðitime 18 SMM katýlmýþtýr.
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TMMOB'DAN
TMMOB DANIÞMANLAR KURULUTOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 41. Dönem birinci
Danýþma Kurulu toplantýsý,
27 Kasým 2010 tarihinde
ÝMO Teoman Öztürk
Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Ülke gündemindeki
geliþmelerin ve TMMOB
çalýþma programýnýn
deðerlendirildiði toplantýya
313 kiþi katýldý.
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý'nýn, TMMOB'nin 41. Dönemin ilk altý
ayýndaki çalýþmalarý ve yapýlmasý planlanan etkinliklerle ilgili sunumuyla baþlayan toplantýda sýrasýyla;
Mehmet Torun (Maden MO), Cengiz Göltaþ (EMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Ali Ekber Çakar
(MMO), Serdar Harp (ÝMO), Dündar Çaðlan (JMO), Tores Dinçöz (Ýstanbul ÝKK), Fuat Günak (ÝMO
Ýzmir), Fikri Düþünceli (Bursa ÝKK), Nevzat Ersan (ÝMO Ankara), Erhan Karaçay (EMO Ýstanbul),
Hayati Can (MMO Ýstanbul), Murat Taþdemir (ÇMO), Ali Hasan Bakýr (HKMO Ýstanbul), Tigin Öztürk
(EMO Ýstanbul), Gültekin Dikilikaya (JMO Ýzmir), Mustafa Altýokka (Adana ÝKK), Çetin Kurtoðlu
(JMO), Hüseyin Atýcý (MMO Adana), Beyza Metin (EMO Ýstanbul), Ercüment Cervatoðlu (MMO
Bursa), Orhan Atilla (MMO Ýstanbul), Haluk Direskeneli (MMO Ankara), Petek Ataman (Gýda MO),
Semih Oktay (MMO Diyarbakýr) konuþtular.
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý'nýn bilgilendirme sunumundan sonra
yaptýðý açýþ konuþmasý þöyle:
"Deðerli Arkadaþlar,
Konuþmama, öncelikle geçtiðimiz günlerde kaybettiðimiz ÝMO Ýzmir Þube Baþkanýmýz Tahsin Vergin'i
saygýyla anarak baþlamak istiyorum.
Genel Kurulumuzda konuþmamýn sonunda, TMMOB'nin bu dönem yapacaklarýný üç kelime
belirleyecektir demiþtim: "Mücadele, mücadele, mücadele..." Bu dönem her zamankinden daha fazla
çalýþmamýz gerekiyor.
Neden?
Genel Kurulumuzda dünyayý, ülkemizi, bu ülkede yaþananlarý, örgütlülüðümüzü detaylý olarak
deðerlendirmiþtik. Genel Kurul sonuç bildirimiz TMMOB'nin döneme iliþkin manifestosudur.
Olaðanüstü Genel Kurulumuzda da bu dönemin yol haritasýnýn kenar çizgilerini belirleyen
kararlarýmýzý aldýk ve þimdi yürüyoruz.
Haziran'dan bu yana neler geliþti birkaç cümleyle hatýlayalým ve sizlerin yapacaklarý
konuþmalara bir giriþ yapmýþ olalým:
"Kapitalizm, kriz sarmalý içerisinde çýkýþ yolu arýyor. Kapitalistler arasý 'kur savaþlarýna' G-20
Zirvesi de çare olamadý. Kapitalizmin asýl krizi olacak sýnýf savaþlarý ile Avrupa sokaklarý giderek daha
fazla ýsýnmaya baþladý. Fransa sokaklarýnda emeklilik yasasýna karþý geliþen muhalefet, Ýngiltere'de
öðrenci harçlarýna karþý eylemler, Yunanistan'daki toplumsal hareketlilik bunun iþareti olarak geliþiyor.
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TMMOB'DAN
TMMOB DANIÞMANLAR KURULUTOPLANTISI YAPILDI

ABD'nin, geçtiðimiz yýllarda Irak'ý iþgalinin ardýndan ilan ettiði 'imparatorluðunun' ömrü kýsa
sürdü. ABD merkezli kriz sonucunda imparatorluk rüyasý da son buluyor. ABD bu yeni dönemde de
etkinliðini terk etmemek için yeni bir stratejik hegemonyaya yönlenmeye çalýþýyor. Lizbon'daki NATO
toplantýsý bu yeni stratejik hamlenin parçasýydý. NATO zirvesinde emperyalizmin yeni soðuk savaþýna
yönelik planlar çerçevesinde, Orta Doðu ve Asya halklarýnýn füze kalkaný ile kuþatýlmasýna adým atýldý.
NATO bir saldýrý örgütü olarak kapitalizmin dünyanýn her yerindeki çýkarlarýný korumaya hazýrlýyor.
Türkiye 'Füze Kalkan Sistemi'nin parçasý olarak yeni soðuk savaþta da emperyalizmin 'ileri
karakol ülkesi' olacaðýný beyan etmiþ oldu. Ancak bu durum medyada bir 'zafer havasý' ile sunulmaya
çalýþýldý. AKP uzunca zamandýr 'komþularla sýfýr sorun' adý altýnda yürüttüðü politikayla 'baðýmsýz bir
çizgi' izlediðini ifade ediyordu. 'Füze Kalkaný'na imza iþte AKP'nin turnusolu olmuþ ve tarihe yeni bir
iþbirlikçilik belgesi olarak geçmiþtir. O zaman, þimdi emperyalizmin yeni stratejik saldýrý hamlesi
karþýsýnda barýþý savunmak, ayný zamanda baðýmsýz bir Türkiye'yi savunmaktýr.
AKP, yalnýzca bir ileri karakol ülkesi deðil ayný zamanda emperyalizmin Orta Doðu'ya yönelik
ideolojik-kültürel savaþýnýn da bir parçasýdýr. Küresel sermayenin yönelimleri ile bütünleþmiþ bir
Ýslamcýlýk doðrultusundaki geliþmeler sonucunda inþa edilmeye çalýþýlan 'yeni Türkiye' bir model ülke
konumundadýr. Bize tüm bunlarýn açýða çýkarýlmasýnda önemli görevler düþüyor.
AKP iktidarý referandumun ardýndan 'ileri demokrasiye' geçildiðini ilan etmiþti. Bu ileri
demokrasinin ne olduðunu HSYK seçimlerinde 'yargýnýn ele geçirilmesi' ile gördük. YÖK
talimatnamesi ile üniversitelere giren polislerin öðrencilere saldýrýlarýnda ve ÝTÜ'de Baþbakan'ý
protesto eden gençlere 1,5 yýl hapis cezasý verilmesi ile gördük.
Giderek artan bir baský rejimi kurulurken AKP bunu 'özgürlük' olarak takdim ediyor. YÖK
talimatnamesi ile baþlayan türban tartýþmalarý da üniversiteler özgürleþiyor diyerek sunuldu. Meselenin
asýl önemli yaný ise devlet eliyle toplumun gericilik dalgasý ile kuþatýlmasýndan baþka bir þey deðildir.
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TMMOB'DAN
TMMOB DANIÞMANLAR KURULUTOPLANTISI YAPILDI
Gündelik hayat ve kamusal alan din üzerinden düzenlenmeye çalýþýlýyor. Her tür dini, mistik düþüncenin etkinleþtirildiði, evrensel aklýn, aydýnlanma deðerlerinin, bilimsel bilginin yerini aldýðý bir topyekûn gericilik çaðýnýn içerisindeyiz.
Gerçek özgürlükler alanýnýn geniþletilmesi de ancak bu dalgaya karþý durularak saðlanabilecektir. Toplumu saran bu dalganýn en büyük sonuçlarýndan birisi insanlýðýn, kaderine razý gösteren bir
suskunluðun içerisinde kaybolmasýdýr. O yüzden özgürlükler ancak insanlarýn kendi kaderine sahip
çýkmasý, bunun için birlikte mücadele etmesi ile saðlanabilir.
AKP, yeni bir istihdam paketi hazýrlýyor. Bu paket, krizi emekçilerin sýrtýna yýkma paketidir.
Esnek ve güvencesiz çalýþmayý arttýrarak daha fazla sömürü ile kendi krizlerini çözmenin yollarýný
arýyorlar. O zaman biz de emekçilerin kurtuluþ yollarýný arayacaðýz, bunu yaratmak için mücadele
edeceðiz.
Þimdi tam da öyle bir zamana doðru ilerliyoruz. TEKEL direniþinin birinci yýlýndayýz. O
direniþin izleri ve öðrettikleri halen tazeliðini koruyor. 6 Kasým'da öðrenciler Ankara'da önemli bir
direniþ mücadelesi içerisinde olduklarýný gösterdiler. Önümüzdeki günlerde bunlarý güçlendirmeye
ihtiyacýmýz vardýr.
Havasýna, suyuna, topraðýna sahip çýkanlarý selamlýyoruz. Derelerin sesini, Ýnay köylüsünün
sesi ile, Ýnay köylüsünün sesini nükleer santral karþýtlarýnýn sesi ile, çevre hareketlerinin sesini YÖK'e
karþý ve özerk demokratik üniversite isteyen gençliðin sesi ile, kadýnlarýn sesini Kürtlerin sesi ile,
Alevilerin sesi ile, hepsini birden direniþin simgesi TEKEL iþçisinin sesi ile birleþtirme zamandýr.
Daha fazla sömürme hýrsý ile insanca yaþam talebinin uzlaþmasý mümkün deðildir. Bu uzlaþmaya gerek
de yoktur. Biz insanca yaþam talebi etrafýnda ülkemizin geleceðini kuracak bir yol yaratma mücadelesi
içinde olanlarla omuz omuza yürüyeceðiz.
Yolumuz uzun sevgili arkadaþlar, iþimiz çok. Durmak, duraklamak yok. Hepimize kolay
gelsin."
MMO Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ekber Çakar'ýn TMMOB Danýþma Kurulu'nda yaptýðý
konuþma þöyledir:
"Sayýn Birlik Baþkaným,
Sayýn TMMOB Yönetim Kurulu ve Danýþma Kurulu Üyesi Arkadaþlarým,
Makina Mühendisleri Odasý adýna hepinizi saygý ve dostlukla selamlýyorum.
41. Dönem Çalýþma Programýný, ülke gündeminde bulunan örgütümüzü ilgilendiren
geliþmeleri ve TMMOB örgütlülüðüne düþen görevleri deðerlendireceðimiz bu toplantýnýn verimli
sonuçlar oluþturmasýný diliyorum.
Daha iþlevsel, etkin bir TMMOB iþleyiþine yönelik önerilerin açýklýkla paylaþýlmasý gereken bu
toplantýda, örgütsel zeminimizi daha da güçlendirmemiz gerektiðini söylemek istiyorum.
Son anayasa deðiþiklikleri referandumu da göstermiþtir ki, TMMOB, neoliberalizm ve AKP
karþýsýnda sarsýlmayan nadir demokratik kitle örgütlerinin baþýnda gelmekte ve AKP iktidarýnýn
hedefleri arasýnda yer almaktadýr.
Deðerli Meslektaþlarým,
ABD'nin yayýlmacý savaþ politikalarý ülkemizin de içinde olduðu bölgede yoðunlaþmaktadýr.
NATO "Füze Kalkaný Projesi" yakýcý bir konudur ve ABD, AB, NATO merkezli emperyalist
faaliyetlerin bir aracý olduðu açýktýr.
Toplumcu, demokrat, yurtsever güçlerin on yýllardýr yürüttüðü emperyalizme baðýmlýlýk
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