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SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos aylarını içeren Şube Bülteni ile karşınızdayız.
Değerli Üyelerimiz, Mart 2020’den bu yana Covid-19 salgını tüm ağırlığıyla devam
ediyor. 1 Haziran’da başlanmasına karar verilen “normalleşme” süreci, vaka sayılarının
düşüşünü engellediği gibi sokaklar, kafeler, restoranlar gibi sosyal ortamlarda yaşanan
aşırı rahatlama kaygılarımızı artırıyor. Bu süreçte, mühendis bakış açısıyla tedbirli olmaya
devam ediyoruz.
Özellikle MMO İklimlendirme Teknik Kurulu ve Yönetim Kurullarımız gibi organların
açıklamaları, meslektaşlarımızın süreli yayınlarımızda yer bulan makaleleri aracılığıyla
meslek alanlarımızdaki uyarılarımızı kamuoyu ile paylaşıyor, üyelerimizin çalışma
alanlarında bilimsel bakış açısıyla sağlıklı kararlar verilmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Salgın sürecinde çalışma düzenimizde yaptığımız değişiklikleri sizinle paylaşmıştık. Evden
çalışma, kısa çalışma ödeneği, ücretli izin gibi uygulamalarla çalışma arkadaşlarımızın;
Makina Mobil ve Üye Portalımız üzerinden gerçekleştirilebilecek online işlemlerle ise
de yönelik adımlar attık.
Ancak geldiğimiz noktada, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belgelendirme faaliyetlerinin,
Sanayi Bakanlığı’nın ve Belediyelerin Asansör - Periyodik Kontrollerinin, EPDK’nın LPG
yetkili personel ve sorumlu müdür eğitimlerini sürdürülmesi istekleri ve Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kısa çalışma uygulamasını bitirmeyi planlaması, nedeni
ile tam zamanlı çalışma düzenimize geçmek zorunda kaldık. Bu süreçte sizden ricamız,
hem kendinizin hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumanız açısından mümkün olduğu
kadar, Oda ve Şubemizi ziyaret etmeden, Makina Mobil uygulamamız ve üye portalımız
üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz ve online platformlarımız üzerinden üyelik
başvurusu, üyelik belgesi, SMM başvurusu, eğitim/seminer başvurusu, aidat ödeme ve
aidat muafiyet başvurusu gibi birçok işlemi gerçekleştirebilmektedir. İnternet üzerinden
gerçekleştiremediğiniz işlemleriniz için bizleri arayabilirsiniz. Yine bu süreçte başlatılmış
olan Üyelerimize yönelik ücretsiz seminerler, üyelerimizden gelen talep ve öneriler
doğrultusunda webinar olarak düzenlemeye devam ediyoruz.
Dönem daha fazla ve en önemlisi dayanışma, halkçı, toplumcu, kamucu politikaları
savunma dönemidir diyerek bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle tüm üyelerimizi,
etkinlik ve çalışmalarımıza katılmaya ve katkı koymaya davet ediyor, sağlıklı, güzel
günlere olan inancımızla hepinizi selamlıyoruz.
Saygılarımızla
Şube Yönetim Kurulu

İKK’dan

BAROLARIN VE AKADEMİK MESLEK ODALARININ BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK
YAPILARINA MÜDAHALELERDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİ

Baroların ve akademik meslek odalarının yapıları ve delege seçim sistemlerinin değiştirilmesi girişimi hakkında
Bursa Barosu, Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacılar Odası, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimleri
Odası, TMMOB, DİSK, KESK, TÜMTİS tarafından BAOB Yerleşkesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda basın
açıklaması gerçekleştirildi. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizin de Covid-19 salgınının etkisi altında olduğu, yurttaşlarımızın ve
üyelerimizin virüs tehdidi altında sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla mücadele ettiği bugünlerde,
barolar başta olmak üzere akademik meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin
tartışmalar yeniden gündeme getirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Barolarımız ve meslek odalarımız da
Anayasamız ve kuruluş kanunlarımız uyarınca ‘kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.’
Demokratik bir süreç işletilmeden, barolardan, akademik meslek odalarından ve üniversitelerden görüş ve öneri
alınmadan, yine bu görüş ve önerileri sunanlardan oluşacak bir komisyonda değişiklik önerilerini tartışmaya
açmadan, kapalı, gizli toplantılarla, demokratik hukuk devletinin teminatı barolar ile akademik meslek odalarımızın
Anayasa ve yasalarla belirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları ile demokratik seçim esaslarının değiştirilmek
istenmesi kabul edilemez.
Pandemi süreci öncesinde de baroların ve akademik meslek odalarının üyelerinin özlük hakları, mesleki ve
ekonomik sorunlarının çözümüne ilişkin talepleri ile kamu yararını önceleyen önerileri dikkate alınmadan sadece
bu kuruluşların başta seçim usulleri olmak üzere kuruluş görev ve sorumlulukları ile iç işleyişlerinin tartışmaya
açılmasını üzüntü ve kaygı ile karşılıyoruz.
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Geçtiğimiz yıllarda da defalarca kamuoyunun gündemine getirilen, ‘barolara ve akademik meslek odalarına üyelik
zorunluluğunun kaldırılması, her ilde birden fazla baro ve akademik meslek odası kurulması ve seçim sistemlerinin
değiştirilmesi’ne yönelik çalışmalarla, barolar ve akademik meslek odalarının bölünerek parçalanmasının,
etkisizleştirilerek işlevsiz hale getirilmesinin ve nihayetinde ‘sessiz’ kılınmasının amaçlandığı açıktır.
Varlığını kamu yararını gözetmeye adayan ve kamu hizmetini yerine getiren barolar ve akademik meslek odaları, üye
sayılarının en demokratik şekilde temsil edildiği seçim sistemleri ile katılımcı demokrasinin uygulayıcılarındandır.
Kuruldukları günden bu yana, meslektaşlarının mesleki sosyal ve ekonomik sorunlarını, yurttaşların toplumsal
ve ekonomik sorunlarından ayırmadan hukuki ve teknik bilgisini kamunun hizmetine sunan, halkın hak ve
özgürlüklerini savunan bu kuruluşlar demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin de teminatıdır.
Baroların, akademik meslek odalarının ve üyelerinin bu yönde bir değişiklik talebi olmamasına rağmen küresel
salgınla mücadele ettiğimiz bu sıkıntılı günlerde tamamen antidemokratik bir süreç işletilerek gündeme getirilen
bu değişiklik taleplerinden vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.
Aşağıda imzası olan akademik meslek odaları ve sendikalar olarak;
Baroların ve akademik meslek odalarının yapısını bozacak, bölüp parçalayarak etkisizleştirecek değişiklik
önerilerini kabul edilemez buluyoruz. Baroların ve akademik meslek odalarının bağımsız ve demokratik yapılarına
müdahalelerden derhal vazgeçilmesi gerektiğini tekraren ifade eder, kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”
13/05/2020
Bursa Barosu, Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacılar Odası, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner
Hekimleri Odası, TMMOB, DİSK, KESK, TÜMTİS
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SOMA FACİASINI UNUTMADIK

13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülkemizin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen Soma Maden
Faciası'nın 6. yılında TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından BAOB Yerleşkesi Özgürlük ve
Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik tarafından
yapılan açıklama şöyle:
“Ülkemizin en büyük felaketlerinden birisi olarak tarihe geçen Soma Maden Faciası’nın 6. yılında, kaybettiğimiz
301 madencimizi saygıyla anıyoruz.
6 yıl önce yaşanan felaket, sömürü hırsının ve neoliberal politikaların maden işletmeleri getirdiği durumu gözler
önüne sermişti. Yıllar boyunca uygulanan özelleştirmelerle kamu madenciliğinin yok edilmesinin, işçilerin
sendikasızlaştırılmasının ve köleci çalışma sisteminin dayatılmasının madenleri işçiler için ne kadar güvensiz yerler
haline getirdiğini gördük. Uzun bir geçmişe dayanan madencilik bilgi ve birikiminin yok sayılarak teknik bilgi ve
alt yapı olarak yetersiz, deneyimsiz şirketlerin kar hırsıyla işlettikleri madenlerin taşıdıkları tehlikeleri acı biçimde
deneyimledik.
Facia sonrasındaki dava süreci de, ülkemizdeki adalet sisteminin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.
301 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ailenin yıkıldığı facianın davası 3 yıl sürmüş, yargılama sonucunda ise şirket
sahibi beraat etmişti. 6 ila 22 yıl arasında değişen miktarlarda ceza alan 14 kişiden pek çoğu tahliye olurken, geri
kalanları da geçtiğimiz ay yasalaştırılan infaz indiriminden faydalandırıldı.
Aradan geçen 6 yılda, faciada kaybettiğimiz 301 madencinin acısı üzerine, yaşanan adalet faciasının yarattığı
haksızlık duygusu eklenmiştir.
Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, yargı ne karar verirse versin, bizler, 301 madencinin ölümünü, siyasi iktidarın
ve kamu kurumlarının sorumluluğunu, madenci şirketin açgözlü sahiplerini ve faciaya sebep olan kişileri asla
unutmayacağız.
İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke ve insani koşullarda çalışabileceğimiz iş koşulları için mücadele etmeye devam
edeceğiz.” 13/05/2020
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DEVRİMCİ YAZAR VE OZANLARIMIZI ANIYORUZ

MMO Bursa Şubesi’nden Nazım Hikmet Anma Etkinliği
Fikri Düşünceli: Bizler Tüm Hukuksuzluğa ve Adaletsizliklere Rağmen Demokrasiye İnanmaya,
Demokrasi Yolunda Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz
Türk ve dünya şiirinin büyük ustası Nâzım Hikmet, ölümünün 57’nci yılında, TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi tarafından düzenlenen şiir dinletisi etkinliği ile anıldı.
“Anmak yaşatmaktır, devrimci yazar ve ozanlarımızı anıyoruz” diyerek konuşmasını yapan TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, “Halk için çarpan üç yürek Haziran’da
düştüler toprağa” diyerek, Ahmed Arif ve Orhan Kemal’i de andı.
Bundan tam yedi yıl önce Haziran ayında “ağacımıza, meydanımıza, kentimize, parkımıza dokunma” sloganıyla
başlayıp, bütün ülkede milyonlaca kişiyi meydanlara döken Gezi direnişinin, tarihimizin en heyecan verici, en
parlak, en gururlu günlerinin yaşandığını belirten Düşünceli şu ifadeleri kullandı:
“O görkemli haziran günlerini yaratanları ve elbette polis şiddeti nedeniyle kaybettiğimiz değerli kardeşlerimizi,
Ethem’i, Ahmet’i, Ali İsmail’i, Mehmet’i, Abdullah’ı, Medeni’yi, Hasan Ferit’i ve simsiyah gözleriyle Berkin Elvan’ı
anıyoruz. Anılarını ve hayallerini mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz.
Bildiğiniz gibi, Ülkemiz Covid-19 salgını ile mücadeleye odaklanmışken TMMOB Kanunu’nda bazı değişiklikler
yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğunu ve bu doğrultuda hazırlanacak taslağın TBMM’nin gündemine
getirildiğini biliyoruz. Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu ile düzenlenmiş olan kamusal
mesleki denetim yetkimizin ortadan kaldırılması, seçim sistemimizin değiştirilmesi ve Bakanlıkların hiyerarşik
vesayeti altına sokulma doğrultusundaki Anayasamıza aykırı bazı değişiklik girişimlerini anlamak mümkün değildir.
Yasa değişikliğinin hedeflerinden biri olan, Birliğimizin mesleki denetim süreci dışına çıkarılmasıyla kamu ve çevre
sağlığı, doğal kaynaklarımız, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, tarihi ve kültürel mirasımız kuralsız ve kontrolsüz
bir şekilde piyasa koşullarına terk edilecektir.
Ama bizler biliyoruz ki; tarihte hep gördüğümüz gibi hiç bir olumsuzluk mutlak ve kalıcı değildir. Bizler tüm
hukuksuzluğa ve adaletsizliklere rağmen demokrasiye inanmaya, demokrasi yolunda mücadele etmeye devam
edeceğiz. Bu ülke halkından ve mücadele geleneğinden umudumuzu asla kesmeyeceğiz. Demokrasiye her
zamankinden daha güçlü biçimde sahip çıkacağız, büyük usta Nazım’ın dediği gibi; “Eğer; hak haksızlıktan yüce,
sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse... çaresi yok usta... biz kazanacağız...” ve bu kez mutlaka biz
kazanacağız.”
Düşünceli’nin konuşmasından sonra, Nazım Hikmet şiirleri dinletisi gerçekleştirildi. 03/06/2020
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TMMOB ÜYELERİNDEN ODAYA SAHİP ÇIKAN AÇIKLMA

Bursa’nın Mühendisleri, Mimarları ve Şehir Plancıları Olarak TBMM’ye Çağrımızdır
Türkiye Büyük Millet Meclisi' den, meslek örgütlerinin yasalarıyla değil, ülkenin gerçek ve yakıcı
sorunlarıyla ilgilenmesi talep ediyoruz.
TMMOB'yi Dinleselerdi
Yeşil Bursa, Gri Bursa Olmazdı, Daha Yaşanabilir Bir Bursa Olurdu!
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından yeniden
toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, meslek
örgütlerinin yasalarıyla değil, ülkenin gerçek ve
yakıcı sorunlarıyla ilgilenmesi için TMMOB Bursa
İl Koordinasyon Kurulu basın açıklaması ve forum
gerçekleştirerek çağrı yaptı.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Ferudun Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:
“COVID-19 Salgını dolayısıyla toplumsal ve ekonomik
alanda derin yıkımlar yaşadığımız, salgın nedeniyle
4000’in üzerinde yurttaşımızı yitirdiğimiz zor ve
sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Gerek dünyada,
gerekse de ülkemizde salgının tam olarak kontrol
altına alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa yeni
salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm
bilim çevreleri tarafından ifade edilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Covıd-19 salgınında ülkemizde gelinen son durumu
açık şeffaf bilgilerle değerlendirmeye; gelinen aşamada
Covıd-19 salgınında sağlık hizmeti - sosyal yaşam ve
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iş yaşamında atılacak adımların bilimsel verilere dayalı
ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını
sağlayacak yasal düzenlemeleri ivedilikle yaşama
geçirmeye çağırıyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Ülkemizde uygulanan ekonomik programın yarattığı
ve Covıd-19 salgınının da etkisiyle dramatik bir hal
alan Ekonomik krizin; meslek mensubu üyelerimizle
birlikte milyonlarca yurttaşımızın üzerindeki yıkıcı
etkisi,
Aşırı vergi yükü ile zorlanan, kapanan 300 bine yakın
işyeri, milyonları bulan yeni işsiz ve iş bulma umudunu
yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek
üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli
olarak gündemine almaya çağırıyoruz.
Ülkemizin öncelikli gündemi, meslek örgütleri ile
uğraşmak değil, ülkemizin ve halkımızın işsizlik,
yoksulluk, sağlık gibi gerçek ve yakıcı sorunlarına
çözüm üretmektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisini,

Siyasi çıkarlar uğruna, Meslek örgütlerimizin
etkisizleştirilmesine, demokrasimize ve Meclisimizin
saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye
davet ediyoruz.”
Basın
açıklamasının
ardından,
“TMMOB'yi
Dinleselerdi” adlı forum gerçekleştirildi. Forumda şu
başlıklar üzerinde konuşuldu:

Bursa zarar görmeyecek, havası bozulmayacaktı.
ULUDAĞ
INKAYA
BAĞLANTI
STANDARTLARA UYGUN OLACAKTI!

YOLU,

Can kayıpları ve acılar yaşanmayacaktı.
Katılımcı bir Ulaşım master planı yapılacaktı,
BURSA DAHA YARARLI BIR TOPLU TAŞIMA AĞINA

TMMOB'Yİ DİNLESELERDİ

VE YERALTI METROSUNA SAHİP OLACAKTI!

YEŞİL BURSA, GRİ BURSA OLMAZDI, DAHA
YAŞANABİLİR BİR BURSA OLURDU!

Bursalılar bu kadar sıkıntı çekmeyecekti.

TMMOB' Yİ DİNLESELERDİ, BURSA' DA;
Kentin Kalbine bir hançer gibi saplanan

Her yerde kirleten ve katma değer üretmeye sanayi
bölgeleri yerine,

DOĞANBEY TOKİ UCUBELERİ OLMAYACAKTI

BURSA AR-GE MERKEZI OLACAK, KATMA DEĞERİ
YÜKSEK

Bursa ve mahalle sakinleri zarar görmeyecekti.

BIR SANAYİ YAPISINA SAHİP OLACAKTI!

Bursaspor' un şampiyonluk yaşadığı mabedi

Bursa, Ülkemizin öncü kentlerinin başında yer olacaktı

TARİHİ ATATÜRK STADYUMU YIKILMAYACAKTI

Hava kirliliği ile mücadele sürekli ve etkin olacaktı,

Bursa' nın kasası boşalmayacak, küme düşmeyecekti.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDER BOYUTTA HAVA
KİRLİLİĞİ YAŞANMAYACAKTI!

Kentin merkezi konumunda ki eski santral garajda
KENT MEYDANI AVM DEĞİL, MEYDAN GIBI
MEYDAN OLACAKTI!
Bursa güzel bir meydana sahip olacaktı
Üretim yapan, istihdam sağlayan ve bir Cumhuriyet
projesi olan
MERİNOS FABRİKASI YOK EDİLMEYECEKTİ
Üretime ve Bursa' nın refahına katkı sağlamaya devam
edecekti.
İlk çamaşır fabrikası olan Tolon fabrikası, Dünya
çapında ipek üreten İpek-iş gibi

Bursa' da yaşam kalitesi daha yüksek olacaktı.
Üniversite ile Sanayi ve Kent arasında etkin bir işbirliği
sağlanacak,
ÜNİVERSİTE KENTTEN KOPUK OLMAYACAKTI!
Bursa' nın Üniversiteleri Bursa yaşamına önemli
katkılar sağlayacaktı.
Doğası, Ovası, Yeşili,
edilmeyecek

değerleri ranta kurban

BURSA DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT OLACAKTI!
Yapılan Projeler birkaç kişinin çıkarına değil

TARİHİ
VE
KÜLTÜREL
DEĞERLERİMİZ
KORUNMAYA DEVAM EDECEKTİ!

BÜTÜN BURSANIN YARARINA OLACAKTI!

Bursa' ya değer katmaya devam edecekti.

Birliğimizden

Bursa' ya hiçbir faydası görülmeyen
OVAAKÇA DOĞALGAZ
OLMAYACAKTI!

ÇEVRİM

SANTRALİ

YEŞİL BURSA, GRİ BURSA OLMAYACAKTI
ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ
DOKUNMA!

–

TMMOB’

YE

02/06/2020
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İKK’dan

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİN 50. YILINI KUTLUYORUZ!

15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi, 50. yılında da Yol Göstermeye Devam Ediyor
Kazanılmış haklarımıza ve Kıdem tazminatına sahip çıkacağız!
15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 50. Yılında,
DİSK, KESK, TMMOB, TTB çağrısı ile Bursa Emek ve
Demokrasi Güçleri, BAOB Özgürlük ve Demokrasi
Meydanında bir anma etkinliği ve basın açıklaması
gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen açıklam şöye:

İşçilerin başlattıkları bu direniş şiddetle bastırılmak
istenmesine, sıkıyönetim ilan edilmesine ve direnişe
katılan işçilerin işsiz bırakılmakla tehdit edilmesine
rağmen, direniş başarılı olmuş, Anayasa Mahkemesi
Meclis’ten geçen değişiklikleri iptal etmiştir.

“İşçilerin sendikal mücadelesinin önünü kesmek için
yapılmak istenen yasal düzenlemelere karşı 15-16
Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirilen büyük işçi
eylemlerinin 50. Yılını coşkuyla selamlıyoruz.

Bugün Covid19 salgınının da etkisiyle, işsizlik ve
yoksulluk artmakta, hayat daha da cekilmez hal
almaktadır. Siyasi iktidar, artan sorunları çözmeye
uğraşmak yerine, toplum üzerinde ağır baskılar
uygulamakta, emekçilerin kazanılmış haklarını da yok
etmeye çalışmaktadır.

Yüzbinlerce işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine
sahip çıkmak, örgütlenme haklarını ve sendikalarını
korumak için gerçekleştirdikleri bu direniş, üzerinden
geçen 50 yıla rağmen ülkemizdeki emek mücadelesinin
en görkemli direnişlerinden birisi olarak parlamaya
devam etmektedir.
15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin
çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen siyasal
iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en önemli
göstergelerinden birisi olmuştur. Fabrikalardaki
üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, yan yana
geldiklerinde neleri başarabileceklerini dosta-düşmana
göstermişlerdir. 16/06/2020
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Bizler, kıdem tazminatı başta olmak üzere, tüm
kazanılmış haklarımıza sahip çıkacağız, sendikal hak
ve özgürlüklerimize karşı her türlü saldırı karşısında
örgütlü gücümüzle daha da güçlenerek mücadele
etmeye devam edeceğiz.
Bizler, Demokratik Haklara yönelik ağır baskı saldırı ve
hukuksuzlukların son bulması için mücadele etmenin
işçi sınıfının kaçınılmaz görev olduğu bilinciyle eşitlik
ve demokrasi için sömürüsüz bir yaşam için emeğin
türkiye'sini kurmak için mücadeleye devam edeceğiz.”

Şube’den

27. YILINDA SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK!

2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Katliamı'nın 27. yılında TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli tarafından basın açıklaması yapıldı. Düşünceli tarafından gerçekleştirilen
açıklama şöyle:
“1993 yılında Sivas’ta dördüncüsü düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Şenliği’ne katılan aydın, sanatçı ve
edebiyatçıların kaldıkları otelin yakılarak 35 kişinin öldürülmesi, ülkemizin en trajik katliamlarından birisi olarak
tarihe geçti. Katliamın 27. Yılında kaybettiklerimizi özlemle anıyor, katliamı gerçekleştiren gerici-faşist linç
güruhunu lanetliyoruz.
Başta alevi yurttaşlarımız olmak üzere hepimizin içinde derin yaralar açan katliam, farklı inançları ve kimlikleri
düşmanlaştıran, toplumu kutuplaştıran bir anlayışın ürünüdür. Dolayısıyla katliamla hesaplaşmak, sadece katliamı
gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmasıyla değil, Sivas’ta ve daha pek çok farklı yerde gerçekleştirilen benzeri
katliamlara zemin hazırlayan karanlık anlayışın toplumsal temellerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.
Ne yazık ki, aradan geçen 27 yılda, katliamı gerçekleştirenler hukuk önünde hak ettikleri cezayı almadıkları gibi,
katliama zemin hazırlayan anlayışın temelleri de ortadan kaldırılamadı. Bu anlayış, toplumsal barışımızın, kültürel
çeşitliliğimizin, bir arada yaşam arzumuzun üzerine karabasan gibi çökmeye devam ediyor.
Toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtan, farklı yaşam tarzlarını hedef gösteren bu tek tipçi anlayışa
karşı mücadele etmek, huzurlu bir toplum ve aydınlık bir gelecek isteyen hepimizin görevidir. Dinci gericiliğin,
faşizmiz ve ırkçılığın toplumumuzu sürüklediği nefret bataklığına saplanmamak için eşitlikçi, özgürlükçü ve
demokratik bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Kimsenin düşünceleri, inançları ve yaşam tarzları nedeniyle katledilmediği aydınlık bir Türkiye dileğiyle, 2 Temmuz
1993’te Sivas’ta kaybettiklerimizi bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz.”
02/07/2020
Fikri DÜŞÜNCELİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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İKK’dan

KIDEM TAZMİNATIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!

Kıdem Tazminatına Dokunmayı Aklınızdan Bile Geçirmeyin!...
“Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir! Emekçiler kıdem tazminatına o ya da bu biçimde
dokunulmasına izin vermeyecektir. Kıdem tazminatı bize çocuklarımızın emanetidir! Kıdem
tazminatına sahip çıkmak emeğimize, geleceğimize, memleketimize sahip çıkmaktır.”
DİSK, KESK, TMMOB, BTO, Bursa Barosu, Birleşik
Kamu İş, TÜMTİS, BATİS, BAMİS, İşçi Hakları Derneği,
BSMMMO ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından Bursa
Kent Meydanı’nda Kıdem Tazminatı’na ilişkin basın
açıklaması gerçekleştirildi. TÜMTİS Bursa Şube
Başkanı Özdemir Aslan tarafından yapılan açıklama
şöyle:
“Türkiye işçi sınıfının doksan yıla yakın bir süredir
sahip olduğu en köklü kazanılmış hakkı olan kıdem
tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler
hız kazanmıştır. İşçinin işyerinde çalışması karşılığında,
çalışırken hak kazandığı ve işyerinden ayrılırken aldığı
bir ücret olarak kıdem tazminatı, emekçilerin uzun
yıllar içinde kazandığı ve hukuki güvenç altına aldığı bir
haktır. Sermayenin ve iktidarların 45 yıllık düşü olarak,
11. Kalkınma Planından Yeni Ekonomik Programa
kadar bütün politika belgelerinde yer alan hedefler ve
IMF’nin tüm raporlarında geçen “tavsiyelerini” hayata
geçirmek doğrultusunda işçi sınıfının “sinir uçları” ile
oynanmaktadır. Bu kapsamdaki en önemli saldırılardan
biri de işçilerin son kalesi kıdem tazminatının gaspına
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ve kamu emekçilerinin kamusal emeklilik hakkının
budanmasına yönelik saldırıdır.
Neredeyse her iki yılda bir tekrar ısıtılıp servis
edilen Kıdem Tazminatı Fonu bu kez Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemi (TES) ambalajı ile allanıp pullanıp
önümüze konulmaktadır. Ancak ambalajı ne kadar
cilalansa da hedef en başından beri işçilerden ve kamu
emekçilerinden yapılan kesintilerin sermayeye ucuz
kredi olarak aktarılması, özel emeklilik şirketlerinin
beslenmesidir. Bir yandan Tamamlayıcı Emeklilik
Sistemi adı altında kıdem tazminatımız fona aktarılarak,
bir yandan da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar
başta olmak üzere esnek-güvencesiz çalıştırmayı
yaygınlaştırarak kıdem tazminatı hakkı yok edilmek
istenmektedir.
Sendikalı-sendikasız tüm işçilerin salgın koşullarında
dahi hak gaspına kalkışanlara karşı işçi sınıfının biriken
öfkesini ve bu saldırıları püskürtme kararlılığını
görmekte ve bu kararlılığı örgütlü bir güce dönüştürme
iradesini dile getirmektedir.

İKK’dan

Ayrıca bu kadar önemli bir sürecin, hükümet tarafından
gazete köşelerine sızdırılan kimi bilgilerle, dinamik bir
süreç olan çalışma hayatının tanımlı mekanizmaları
işletilmeden, Anayasal bir kurum olan Ekonomik
Sosyal Konsey, yasal bir kurum olan Üçlü Danışma
Kurulu gibi mekanizmaları çalıştırmadan kapalı kapılar
arkasında yapılan “müzakereler” yoluyla tartıştırılması
kabul edilemez.
direnişinin bayrağı olmaya devam edecektir.
Kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, daraltmaya,
budamaya, işçi sınıfının belirli kesimlerini bu haktan
mahrum etmeye yönelik her girişim, direniş ile
karşılanacaktır.
Kıdem tazminatını bir işveren sorumluluğu olmaktan
çıkaracak, iş güvencesi dayanağı işlevine son vererek
işten çıkarmaları kolaylaştıracak, işverene iş sürecinde
keyfiyet olanağı verecek, son ücret ile bağını kopararak
kıdem tazminatının miktarını düşürecek planların
müzakere edilecek hiçbir yanı yoktur. Fon, kıdem
tazminatımıza, birikmiş emeğimize ve geleceğimize el
koymak demektir.

Kıdem tazminatı ile ilgili konuşulacak tek şey, mevcut
sistemin güçlendirilmesi, kuvvetlendirilmesi, 1 gün
bile çalışsa tüm işçilerin istifa hali dahil kıdem tazminatı
alacağı bir düzenlemenin yapılması ve işverenler
işçilere kıdem tazminatını vermediğinde devletin
kanun hakimiyetini sağlamasıdır.
Buradan bir kez daha sesleniyoruz emekçiler kararlılığını
ve iradesini ortaya koymakta ve iktidarı uyarmaktadır.
Her ne isim altında olursa olsun, emekçilerin alınterini
gasp edecek, çalışanları güvencesizleştirecek, esnek
istihdam biçimlerini yaygınlaştıracak, işsizliği artıracak,
ücretlerin düşmesine neden olacak uygulamalara
sessiz kalmayacağız. Kıdem Tazminatı hakkının ortadan
kaldırılmasına, çalışanların emeklerine el konulmasına
izin vermeyeceğiz.
Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir! Emekçiler kıdem
tazminatına o ya da bu biçimde dokunulmasına izin
vermeyecektir. Kıdem tazminatı bize çocuklarımızın
emanetidir! Kıdem tazminatına sahip çıkmak
emeğimize, geleceğimize, memleketimize sahip
çıkmaktır.”
Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
Haklarımız için omuz omuza mücadeleye!
08/07/2020
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Şube’den

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNDEN DERSLER ÇIKARILMADI!

Kamusal Mesleki Denetim, Yeterlilik, Eğitim ve Belgelendirmeye Dayalı Yeni Bir Yapı Üretim ve
Denetimi Modeli Benimsenmelidir
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 17 Ağustos 1999
Marmara Depreminin 21. yıldönümünde bir açıklama yaparak yetkilileri Deprem konusunda göreve çağırdı.
Düşünceli tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu, toprakları, sanayisi ve barajlarının büyük kısmının aktif deprem kuşakları
üzerinde yer aldığı ve deprem konusunun mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ile ilgili olduğu bilinmesine karşın
bu disiplinler rant çıkarları için dışlanmaktadır. 1999 Marmara ve Düzce depremleri sonrasındaki yapı denetimi
düzenlemelerinde kamusal denetim gereği ile meslek odalarının önerilerinin aksine denetim ticarileştirilmiş, Yapı
Denetim Yasası’nın kapsamı daraltılmış, kamu yapıları denetim dışı tutulmuş; TMMOB’ye bağlı ilgili Odaların
mevzuatla tanınmış görevleri içindeki mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, denetleme gereklilikleri
dışlanmıştır.
Depremle ilgili ülke sorunlarına ayna tutan, yaklaşık 340 bin yapının yıkıldığı ve hasar gördüğü, on binlerce
yurttaşımızın yaşamını kaybettiği 1999 Marmara Depreminden hiçbir ders alınmadığı; Deprem Şurası, Ulusal
Deprem Konseyi gibi oluşumların devre dışı bırakılması; sorunlu mevzuat düzenlemeleri, kentsel dönüşüm
programlarının ranta yönelik olması, bütün ülkenin imara açılması ve sonraki depremlerde de oluşan sosyal yıkım
tablosu ile tekrar tekrar görülmüştür.
Marmara Depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine karşın ülkemiz depremlere hazırlıklı değildir. Yer seçimi, yapı
tasarımı, üretimi ve denetiminde bilimsel ve bütünlüklü bir düzen yoktur. Sorunlu dolgu alanları, dere yatakları ve
kıyılar imara açılmakta, her yere AVM’ler, gökdelenler yapılmaktadır.
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Şube’den

Yanlış ulaşım politikaları, yanlış kentsel dönüşüm uygulamaları, rant eksenli büyük projeler, su yatakları ile yeşil
alanlar arasındaki bağların koparılması, sel-su baskınlarının artışı, ısı adalarının oluşması gibi olgular depremlerin
yıkıcı etkilerini artırmaktadır. Bu sorunlara, depremlere dayanıklı yapı stokunu artırma gerekliliğini gözetmeksizin
yapılan son imar affı ve depremlerde toplanma yerleri olan alanlardaki hızlı yapılaşma da eklenmiştir.
Bu noktada yapılması gerekenleri önemle belirtmek belirtmek isteriz:
• Depremlere karşı önlemler bütünlüğü, güvenli yapılaşma, halkın sağlıklı yaşam ve doğal çevre hakkı için
piyasacı, rantçı, kamusal denetimi yok sayan yaklaşımın reddedilmesi gereklidir.
• Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ilgili bütün kurum-kuruluşların katılımıyla oluşturulmalı; imar,
yapı, dönüşüm alanları, yapı denetim ve afet yasaları TMMOB ve ilgili Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin
katılımıyla düzenlenmeli; bu kuruluşlar mevzuat süreçlerinin asli unsurları olarak tanınmalıdır.
• Yapı Denetim Yasası’nın ticari yapı denetim şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı
denetçilerinin etkinliğini ve meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim
ve denetim süreci modelinin benimsenmesi gerekiyor.
• Marmara Depremi sonrası yapılan incelemeler oluşan kayıpların yüzde 80’e varan kısmının taşıyıcı sistemlerin
gördüğü zarara bağlı olarak tesisatlarda oluşan hasarlar nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir. Bu nedenle
konut, sanayi, enerji, ulaşım vb. birçok alanla bağlantılı tesisat/mekanik tesisat sistemlerinin depremler ve diğer
afetlerde taşıdığı önem itibarıyla bina ve doğal eki mekanik tesisatının tasarım, üretim ve bakımında üretenler
ve denetleyenler MMO tarafından belgelendirilmiş konunun uzmanı mühendisler olmalı, bu husus bütün yasal
düzenlemeler ve Yapı Denetimi Yasası’nda yer almalıdır.
• Endüstriyel tesislerin güvenlik ve birbirlerine yakınlık-uzaklık mesafeleri konusunda gerekli çalışmalar yapılarak
standart ve gerekli koşullar imar mevzuatına yansıtılmalı; sorunlu alanlar “yapı yasaklı alan” ilan edilmelidir.
• Okullar, hastaneler başta olmak üzere kamu yapılarının depreme karşı güvenli olup olmadıklarının konunun
uzmanı mühendisler tarafından tespitine yönelik çalışmalarda TMMOB’ye bağlı ilgili Odalar mutlaka yer almalıdır.
• Doğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları, jeneratörler ve gaz tesisatları için erken uyarıcı ve gaz/akım kesici
sistemler uygulanmalı, denetimleri meslek odalarınca yürütülmelidir.”
17/08/2020

Fikri Düşünceli
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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İKK’dan

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNİN 21. YILDÖNÜMÜ...

17 Ağustos 1999’dan Bugüne…
Daha Büyük Acılar Yaşamamak İçin Depremi Unutma, Unutturma...
Ülkemizin başına gelen en büyük felaket olan 17
Ağustos 1999 depreminin 21. yıldönümüne ilişkin
olarak TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu basın
açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı TMMOB Bursa
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yaptı.
“Takvim yapraklarında yaklaşan 17 Ağustos tarihi
pek çoğumuz tarafından hâlâ acı, korku ve endişe ile
birlikte hatırlanıyor. Kaybettiğimiz güzel insanların,
yıkılan kentlerin, enkaz altında kalan hayallerimizin
anıları bir kez daha gözlerimizde canlanıyor” diyen
Tetik, açıklamaya şöyle devam etti:

Depremin yarattığı yıkımın ve yaşadığımız toplumsal
travmanın büyüklüğüne rağmen, deprem gerçeğiyle
gerçekten yüzleştiğimiz, yeni depremlere hazırlanma
konusunda mesafe kaydettiğimiz söylenemez.
21 YILDA NE YAPILDI ?
17 Ağustos Depremi’nden almamız gereken en
büyük ders, coğrafi riskler göz ardı edilerek kurulan
şehirlerin, plansız-çarpık kentleşmenin ve mühendislik
hizmeti almayan yapıların insanlar için büyük tehdit
oluşturduğuydu.

“Yarattığı ekonomik, toplumsal ve psikolojik sonuçlar
dikkate alındığında Türkiye’nin yakın tarihindeki
en önemli olaylardan bir tanesi oldu 17 Ağustos
Depremi… Şiddeti, yaygınlığı, can kaybı ve yarattığı
tahribatla Türkiye’de yaşayan milyonlarca kişiyi
yakından etkiledi.

Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca ne yazık ki bu acı
dersin gereklerini yerine getirme noktasında adımlar
atılmadı. Afet riski olan yerleşim yerleri taşınmadı,
binalarımız depreme dayanıklı hale getirilmedi,
kent merkezlerinde deprem toplanma alanları
oluşturulmadı, afet sonrası kriz yönetim senaryoları
hazırlanmadı.

Resmi rakamlara göre 18 binin üzerinde yurttaşımızın
hayatını kaybettiği, 50 binden fazla kişinin yaralandığı,
300 bine yakın konut ve işyerinin hasar gördüğü 17
Ağustos Depremi, gerekli tedbirler alınmadığında
doğal afetlerin ne büyük toplumsal felaketlere
dönüşebildiğinin en acı örneği olarak tarihe geçti.

Bütün bunlar yapılmazken, kamusal bir anlayışla
yürütülmesi gereken “yapı denetim” sistemi tümüyle
ticarileştirildi. Odalarımızın mesleki yeterlilik, eğitim,
belgelendirme ve denetleme gereklilikleri yapı
denetim süreçlerinden dışlandı.
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İKK’dan

“İmar Barışı” adı altında projesi olmayan, hiçbir
mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılar
ruhsatlandırıldı. 10 milyonun üzerinde kaçak
yapının ruhsatlandırıldığı bu imar affıyla birlikte yapı
stokumuzun proje uygunluğu ve deprem dayanıklılığı
konusunda denetlenme ihtimali ortadan kaldırıldı.
Kentlerin yeniden yapılandırılması ve depreme
dayanıksız binaların yenilenmesi için gerekli olan
“Kentsel Dönüşüm” uygulamaları amacından
saptırılarak inşaat firmalarına kaynak aktarılmasının,
kentsel rantların iktidar yandaşlarında toplanmasının
bir aracı haline getirildi.
Kent merkezlerinde bulunan afet toplanma alanı
statüsünde park, bahçe ve meydanlar yapılaşmaya
açılarak afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak
verecek güvenli alanlar ortadan kaldırıldı.
BUNDAN SONRA NE YAPMALI ?
Ülkemizin
farklı
yerlerinde
yaşanan
farklı
büyüklüklerdeki her deprem, 17 Ağustos 1999’da
yaşadığımız büyük felaketi çağrıştırmakta, depremin
ülkemiz için ne kadar yakın bir tehlike olduğunu
hatırlatmaktadır. Bilinmelidir ki, depreme hazırlık
konusunda 21 yıl öncesinden daha iyi durumda
değiliz. Yaşanacak benzer bir felaketin sonuçları çok
daha ağır olacaktır. Bütün bunların biliniyor olmasına

rağmen depreme hazırlık konusunda gerekli adımların
atılmamasının sorumluluğu siyasi iktidarın üzerindedir.
Benzer felaketleri bir daha yaşamamak için derhal
adım atılmalıdır. Yapı denetimi sistemi TMMOB ve
bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla
kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Ülke
genelindeki yapılar incelenerek riskli yapılar tespit
edilip güvenli hale getirilmelidir. Uygun olmayan zemin
ve arazilerdeki yapılar derhal boşaltılmalıdır. Tüm
yaşam alanlarımız bilimin ve teknolojinin rehberliğinde,
insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla barışık
biçimde yapılandırılmalıdır.
Geçtiğimiz yıllar içinde “İmar Barışı” adı altında
ruhsatlandırılan yapılar derhal denetlenmeli, kaçak
yapılar hiçbir biçimde affedilmemelidir. Çıkarılan
deprem yönetmelikleri geliştirilmeli ve harfiyen
uygulamaya konmalı, yönetmeliklere aykırı tüm
işlemlerin tesis edilmesi engellenmeli; Odalarımızın
kamusal görevi olan mesleki denetim yetkilerini
sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler kaldırılmalıdır.
21 yıl önceki acıları yeniden yaşamamamız için
ülke olarak depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor.
Depreme hazırlıklı olmak için de bilimin, tekniğin ve
doğanın sesine kulak vermemiz gerekiyor.”

17/08/2020

MMO Bursa Şube

15

İKK’dan

YENİŞEHİR KİRAZLIYAYLA’DA HALK KAZANDI

Zafer, Kirazlıyayla Kadınlarının !
Yenişehir Kirazlıyayla köyünde Meyra Madencilik tarafından yapımına başlanan atık ve flotasyon
tesisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi
Bursa 1. İdare Mahkemesi, Yenişehir Kirazlıyayla Köyü'nde Meyra Madencilik tarafından hukuksuz bir şekilde
yapılan maden atık havuzu inşaatının yürütmesini durdurdu. Şirket çalışanları jandarma eşliğinde inşaat alanından
çıkartıldı.
Yabancı sermayeli Meyra Madencilik tarafından Yenişehir'e bağlı Kirazlıyayla Köyü'nde yapılan maden atık
havuzuna karşı direnen köylüler kazandı. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Barosu ve Bursa Tabip
Odası, köylülerle Kirazlıyayla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açtığı davada Bursa 1. İdare Mahkemesi,
Meyra Madencilik'in maden atık havuzu inşaatını durdurdu.
Madenin faaliyeti durdurulurken, karar köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Köyde bugün zafer şenliği yapıldı.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik, Kirazlıyayla halkının direnişinin yurdun pek çok
yerinde gerçekleştirilen doğa katliamlarına karşı verilecek mücadeleye örnek olması gerektiğini ifade etti.
17/08/2020
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TMMOB’den

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ 2020-2021 DÖNEMİ KAYIT
BAŞVURULARI BAŞLADI

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve
Sosyal Tesisi 2020-2021 eğitim-öğretim
dönemi için başvuru ve kayıtları başladı.

TMMOB Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya da
yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim
gören çocukları konaklayabilir. 2 kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda katkı payı 850 TL'dir.
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;
• 14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin katla beraber 6 yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere toplam
8 katlıdır.
• Kadın ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan öğrenci evinde 161 adet çift kişilik banyolu, kişiye ait
çalışma masası olan yatak odası bulunmaktadır.
• Her katta iki adet 50 m2 etüt odası ve tüm odalarında sınırsız internet vardır.
• Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kafeterya, yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar odası,
idari bölümlerle çağdaş hizmet sunulmaktadır.
• TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde ayrıca 500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon,
575 m2 fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır.
• 24 saat kamera ve görevliler ile güvenlik sağlanmakta görevlilerce odaların temizliği yapılmaktadır.
İletişim:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38
https://ogrencievi.tmmob.org.tr/
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde
lisans ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının
yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir.
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MMO’dan

ODA YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

22-23 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 48. Olağan Genel Kurul ve Seçimlerinde seçilen Oda
Yönetim Kurulu, 26 Ağustos 2020 tarihinde toplanarak görev dağılımını yaptı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 2223 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan olağan genel
kurulunda seçilen 48. dönem Oda Yönetim Kurulu
üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

48. DÖNEM ODA YÖNETİM KURULU:
Asıl Üyeler:
• BAŞKAN YUNUS YENER

Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan
görev dağılımında Yunus Yener başkanlık, A. Selçuk
Soylu başkanvekilliği, Elif Öztürk sekreterlik, Bedri
Tekin saymanlık görevlerine getirildi.

• BAŞKAN VEKİLİ ABDULLAH SELÇUK SOYLU

MMO genel kurulunda yönetim kurulunun diğer
üyeliklerine Harun Erpolat, Arife Kurtoğlu ve Özgür
Demirtaş; yedek üyeliklere ise Selim Ulukan, Egemen
Ceylan, Nazan Irmak, Zafer Öztürk, Mehmet Hakkı
Yılmaz, Erhan İğneli ve Deniz Alp Yılmaz seçilmişti.

• ÜYE HARUN ERPOLAT

Genel kurula sunulan Demokrat Mühendisler 48.
Dönem Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda Yönetim
Kurulu ve Danışma Kurulu’nda görüşülerek karara
bağlandıktan sonra MMO’nun yeni dönem çalışmaları
programlı bir şekilde başlayacak.
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• SEKRETER ÜYE ELİF ÖZTÜRK
• SAYMAN ÜYE BEDRİ TEKİN
• ÜYE ARİFE KURTOĞLU
• ÜYE ÖZGÜR DEMİRTAŞ
Yedek Üyeler:
• ÜYE SELİM ULUKAN  
• ÜYE EGEMEN CEYLAN
• ÜYE ZAFER ÖZTÜRK

MMO’dan

• ÜYE NAZAN IRMAK

• ALİ ALUÇ

• ÜYE DENİZ ALP YILMAZ

• TAYFUN ÇAYLAN

• ÜYE ERHAN İĞNELİ

• GÜLTEKİN KESKİN

• ÜYE MELİH MEHMET HAKKI YILMAZ

• ADİL KESTEN

ONUR KURULU
Asıl Üyeler:

• GÜRSEL YAYLA
Yedek Üyeler

• MEHMET SELÇUK GÖNDERMEZ

• HÜSEYİN KALANTAR

• NERGİZ BİLGİN

• İSMAİL ODABAŞI

• SADETTİN ÖZKALENDER

• TAŞKIN KOÇAK

• RIZA ERHAN KUTLU

• GÜNER MUTLU

• ZAFER GÜZEY

• İBRAHİM EMRE ŞENYER

Yedek Üyeler

• SİNAN ÖZTEMEL

• AHMET TURAN DÖRTDEMİR

• FATİH ÇİMEN

• TEFİK DEMİRÇALI

• İBRAHİM ÖZÇAKIR

• OSMAN SERTER

• METİN DAĞISTANLI

• MEHMET ÖZSAKARYA

• MAHMUT KÖSE

• İBRAHİM MART

• SULTAN ARSLAN
• ZEKAİ ŞAHİN

DENETLEME KURULU

• HALİT TATLISU

Asıl Üyeler:

• HALUK ALTAY

• ERDAL TAŞ
• HÜSEYİN KAYA

• ALİ DOĞAN COŞGUN
TMMOB YÖNETİM KURULU

• HÜSEYİN DİNCER

• EMİN KORAMAZ

• OSMAN ÇAKIL

• TEVFİK PEKER

• FİKRET ÇARAL

• HÜSEYİN ATICI

• ZEKİ BARAN
• OĞUZ KEPEZ
• ESRA ELİTAŞ
• AHMET İLBAŞI

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
• BATTAL KILIÇ
TMMOB DENETLEME KURULU
• İLTER ÇELİK

• AYDIN GÜÇKIRAN
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Üye’den

DİPLOMA
Şazi DÖŞER
Makina Mühendisi

Hey sen! Sana söylüyorum. Dinle.
• Sen ilkokul mezunu musun?
• Evet.
• Orta-lise?
• Evet.
• Üniversite-yüksek lisans falan?
• Ehh!
• O zaman ilkokul mezunu birisinin seni defalarca kandırmasına nasıl izin veriyorsun?
Cevap. SESSİZLİK.
İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük üç imparatorluk olduğu söylenen Cengiz Han’da diplomasız,
hatta okula bile gitmemişti, bir cevap olabilir mi.? Hayır. Zaman farklı. Düşün.
Üç kişiyiz. Üçümüzde farklı düşünüyoruz. Güzel. Hepimiz haklı olduğumuzu sanıyoruz. Nasıl
anlayabiliriz? Vicdan. İçimizdeki gardiyan. Yastığa kafanızı koyup kim rahat uyuyorsa, o.
Birimiz taraf. Diğerimiz bi-taraf. Bendeniz hür-taraf. Sonra aynı yerde buluşturacak.
ADALET, ÖZGÜRLÜK, SAYGI…

17 Ağustos 2020 Pazartesi
Mudanya 06:20
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Üye’den

SUS
Şazi DÖŞER
Makina Mühendisi

Sus.
Sus! Dinle. Öğren.
Ne diyor bak hayat.
Denizden gelen martıların sesi.
İzmit’ten esen poyraz rüzgarı.
Selvi çam ağaçlarındaki müziği dinle.
Sus! Dinle. Bak.
Bakmakla, görmek arasındaki fark.
Doğanın sesidir, dinle.
Özlemdir, iyi insan olmak.
İçindeki sesi dinle.
Sus! Dinle. Anla.
Karınca ve sincapların kıs telaşını.
Yavru kırlangıçların uçma sevincini.
Açılana kadar üçüncü gözün, dinle.
Sus! Sus! Sus!
Mudanya 04/07/2017
Saat:04:40
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