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SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Ocak – Şubat - Mart - Nisan aylarını içeren Şube Bülteni ile karşınızdayız.

Dünya ve Ülkemiz, Corona Virüs/Covid 19 salgını ile mücadele ederken önemli bir gerçek bütün açıklığıyla bir 
kez daha görüldü.

Kapitalizmin neoliberal döneminde onlarca yıldır serbestleştirmeci-özelleştirmeci dönüşümlerle yapılan kamu-
cu sosyal politikaların tasfiyesinin toplumlardaki hayati yansımalarına şimdi Covid 19 salgınının etkileri eklendi.

Özel olarak ülkemizde neoliberal, bilim ve laiklik düşmanı dinci politikalar eşliğinde başta eğitim ve sağlık olmak 
üzere bütün toplumsal hizmetlerin birer sömürü-kâr alanı haline getirilmesi ile yoksullaşma ve işsizliğin artma 
süreci, Covid 19 salgını ile daha üst boyutlara ulaştı.

Hızlı refleks gösteren ve bir elin parmak sayısı kadar bile olmayan birkaç istisna hariç, gelişmiş kapitalist ülke-
ler başta olmak üzere ülkelerin mutlak çoğunluğunun bu salgınla mücadelede yetersiz kaldığı görülmektedir. 
Çünkü sağlıkta sosyalizasyon politikaları Türkiye dâhil olmak üzere bütün kapitalist dünyada tasfiye edilmiştir. 
Ülkemizde de uygulanan neoliberal “Sağlıkta Dönüşüm Programı” uyarınca yapılan kapsamlı tasfiyeler, bugünkü 
Covid 19 salgınına karşı mücadeledeki yetmezliklerin başlıca müsebbibidir.

Gıda, sağlık, lojistik gibi zorunlu üretim ve hizmet alanları dışında ekonomik yaşamı geçici olarak durdurma ve 
halkın tamamına yönelik maddi destek yöntemi benimsenmeksizin “evde kal” çağrıları yapılması, önlemlerin 
liberal felsefeye uygun olarak bireysel düzeye bırakılması, yurttaşların salgınla acz içinde yüz yüze bırakılması 
anlamına gelmektedir.

Salgının Türkiye’de gündeme girmesiyle birlikte Oda çalışmalarında üyelerimizi ve çalışanlarımızı koruyucu yön-
temlere ağırlık verdik.

Çalışma düzenimizi ücretli izin, evden çalışma ve asansör kontrolleri gibi bazı zorunluluklar dışında tamamen 
değiştirdik.

Uzmanlık alanlarımız ve mesleki teknik yönlerden başlayarak salgının sosyal politikalar ve ekonomiye yansıma-
ları boyutlarına dek birçok açıklama yaptık. Çözümün kamucu politikalarda olduğunu özellikle belirttik.

Sağlık emekçilerinin gereksinimlerine yönelik dayanışma kapsamında bazı Şubelerimiz ve üyelerimizin yaptığı 
üretim çalışmalarının eşgüdümü ve geliştirilmesi için adımlar attık.

Yaptığımız bütün çalışma, açıklama ve duyurular Bültenimizde yer almaktadır.

Salgının olağanüstü toplumsal boyutları, iktidar politikalarının yanlışları-yetmezlikleri ve halkımız ile Odamızın 
zayıf maddi koşulları, önümüzdeki zor günleri/ayları her açıdan dayanışma ve mücadele bilinci içinde karşılama-
mızı gerektiriyor.

Dönem daha fazla dayanışma, Odamızı, birliğimizi koruma ve halkçı toplumcu kamucu politikaları savunma 
dönemidir diyerek bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle tüm üyelerimizi, etkinlik ve çalışmalarımıza 
katılmaya ve katkı koymaya davet ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu



İKK’dan

 MMO Bursa Şube

BİRLİĞİMİZİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meslek örgütlerini hedef alan açıklamalarına ilişkin TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik tarafından basın açıklaması yapıldı. Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İktidara geldiği günden bu yana kamu kurumu niteliğindeki emek ve meslek örgütlerine tahammülsüzlüğünü 
gizlemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardan beri çeşitli gerekçelerle kurumlarımızı hedef almayı bir 
alışkanlık haline getirdi. Daha önceki yıllarda özelleştirme uygulamalarına karşı çıktığımız, kentsel mekanlarımızı 
koruduğumuz, barışı savunduğumuz için kurumlarımızı hedef alan Cumhurbaşkanı, bu sefer de insan haklarını ve 
laikliği savunduğumuz için bizi tehdit ediyor.

Her şeyden önce şunun altını çizmek isteriz ki, Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef alan açıklamaları, 
antidemokratik ve otoriter bakış açısının yansımasıdır. Kendisi dışında hiçbir görüş ve anlayışa tahammülü 
olmayan, kendi fikirlerini anayasadan ve hukuktan üstün gören bu anlayışın demokrasiyle bağdaşması mümkün 
değildir. Zaten uzun zamandan bu yana, Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı kalmamıştır. 
Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları, devletin tüm olanaklarını kullanarak işleyemez hale getirmek, 
gerekirse kayyumlar eliyle o makamları işgal etmek, AKP’nin yönetme biçimi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, 
baskı ve zor yoluyla sindiremediği meslek örgütlerini, “yasal düzenleme” yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol 
etmek istemektedir.

Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde düzenlenmiştir. Her üyemiz, 
bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim kurullarının belirlenmesinde söz sahibi oluyor. 
Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de yönetim kurulları belirleniyor. Üyeler nezdinde hiçbir 
inandırıcılığı olmadığı için genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukarıdan aşağı operasyonlarla ilerici 
meslek örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayretimizdir. 
Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı 
savunmamızdır. Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşizan, 
baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü 
isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.

Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağız. İftiralarla örgütlerimizin 
yıpratılmak istenmesine, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesi izin vermeyeceğiz! 
AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz. “Tek adam, tek parti” 
anlayışına karşı, halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu savunmaya devam 
edeceğiz.”06.054.2020
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Sevgili Üyelerimiz, 

Zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlukları her ulustan, her inançtan, her cinsiyetten insan hep birlikte yaşıyor. 
COVİD 19 virüsü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılıyor, ölümlere yol açıyor.

Birarada bulunulduğu sürece virüsün yayılma olasılığı daha da artıyor. Bu nedenle Odamızın üyelere yönelik 
çalışmalarının üyenin Odaya gelmeden yerine getirilebilmesi için çalışma düzenimizi değiştirdik. 

Salgın konusunda yaşanacak gelişmeler ve resmi makamlar tarafından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda, 
salgın kontrol altına alındığında yapılacak ikinci bir duyuruya kadar Odamız tarafından alınan önlemler şu 
şekildedir;

Odamız ve Şubelerimizde çalışan arkadaşlarımızın sayısı sağlık açısında en aza indirilmiştir ve genel olarak evden 
çalışmaya yönlendirilmişlerdir.

Bu süreçte üyelerimizden ricamız hem kendi sağlıklarını korumak hem de başkalarının sağlıklarını korumak 
açısından Oda ve Şubelerimizi ziyaret etmemeleridir.

Bizlere telefon ile ulaşılabilir, ilgili işlemlerinizi makina.mmo.org.tr ve makina mobil uygulamamız üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz.

Belgelerinizi internet üzerinden yapacağınız başvuru ile alabilirsiniz.

Üyelik hizmetleri (üyelik, üyelik belgesi, SMM başvurusu, eğitim/seminer başvurusu, aidat ödeme ve aidat 
muafiyet başvurusu vb.) de online platformlar üzerinden yapılacaktır.

Üyelerimizin ve halkımızın sağlığı konusunda taşıdığımız sorumluluk gereğince geçici olarak uygulamaya 
koyduğumuz bu önlemler nedeniyle oluşacak aksaklıklar için şimdiden özür diliyor, tüm üyelerimizin üzerlerine 
düşen sorumluluğu yerine getireceğine ve bu durumu anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

Bizim için değerlisiniz,

CORONA Günlerini, Dayanışma İle Birlikte Aşacağız. 

Sağlıklı ve güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle

#EvdeKal

ÜYELERİMİZE DUYURU: #EvdeKal
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İnsanca Yaşamak İçin Üreteceğimiz Yeni Bir Toplumsal Düzeni Emek ve Bilimle Kuracağız!

YAŞASIN 1 MAYIS

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Bursa Bileşenleri Pandemi 
süreci nedeniyle, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Günü kapsamında BAOB Özgürlük ve 
Demokrasi Meydanı’nda açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamayı Bursa 1 Mayıs Tertip Komitesi adına 
KESK Dönem Sözcüsü Fikret Gizir gerçekleştirdi. 
“On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve 
doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan 
eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey 
sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük 
bir uygarlık krizi yaşıyor” ifadelerini kullanan Gizir 
açıklamaya şöyle devam etti:

“Kapitalist sistem insanlığın, doğanın ve yaşamın 
üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha 
gösteriyor ki, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın 
tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca 
yaşatmak için kurulmamış.

Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, 
fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve 
kuruluşlarında, şantiyelerde çalışmamızı dayatan; 
zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri 
çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç 
gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor. 

Artık daha net görüyoruz ki, insani ihtiyaçlarımız 
için üretmiyoruz, insanca yaşamak için üretmiyoruz, 
toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak 
için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu 
akıldışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. 

İşte 2020 1 Mayıs'ı bu gerçekliğin en çıplak haliyle 
görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir 
dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya 
çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe 
geçecek. 

Biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. 

Eğer bugün biz emekçilerin egemen olduğu bir düzen 
olsa idi salgına karşı toplumun sağlığını, işini ve geçimini 
koruyacak gerçek bir mücadele verirdik. 

1. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler 
dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen 
durdurulurdu. Çünkü yaşamaktan, insandan daha 
önemli hiçbir şey olmazdı. 

2. Salgın süresince herkesin işi ve geçimi devletin 
güvencesinde olurdu. 

3. İnsanlar yaşam savaşı verirken elektrik, su, doğalgaz 
faturalarından KDV, kredilerden faiz toplamak asla akla 
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gelmeyeceği gibi, temel ihtiyaçlar salgın riski boyunca 
devlet tarafından karşılanırdı. 

4. Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları, 
yurttaşların tamamına, istisnasız ve ön koşulsuz 
bütünüyle parasız sağlık hizmeti sunardı.  

5. Salgına karşı önlemler üç beş patron örgütü ile 
değil, işçilerle, kamu emekçileriyle, hekimlerle, 
mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenirdi. 
Ölçü patronların karları değil aklın ve bilimin ışığında 
toplumun korunması olurdu.  

6. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları 
olmak üzere tüm zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca 
koruyucu ekipman beklemez, insanlarımızın ölümü ve 
hastalanması engellenirdi. 

7. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanır, evde 
kalınan dönemlerde ev içi şiddetin önlenmesi için 
devlet etkin önlemler alırdı. 

8. Tek kişinin dediği ferman olmaz, muhtarından 
belediyesine tüm kamu kurumları ile işbirliği içinde 
bir mücadele yürütülür, maskesinden ekmeğine tüm 
ihtiyaçlar beraber karşılanır, siyasi rekabet değil halkın 
sağlığı öncelikli olurdu. 

Bu anlatılan hayal değil. İnsanlık tarihi boyunca 
egemenler, toplumun çoğunluğunun çıkarına bir 
düzenin mümkün olmadığını anlattılar ve yalan 
söylediler. 

Bugün görüyoruz ki, asıl mümkün olmayan, asıl akıldışı 

olan bu düzendir. Toplumları hastalığa, dünyayı ekolojik 
krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe 
mahkum eden bu düzen Türkiye ve dünya halklarının 
sırtında bir yüktür. 

Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, 
bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten, 
demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz. 

Biz emekçiler sermaye değil halk egemenliğini esas 
alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, 
toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil 
toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni 
kurmak için seferber olacağız.

1.İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal 
güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına 
alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız. 

2.Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip 
edilmediği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

3.Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve 
ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede 
ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal 
düzen kuracağız. 

2020 1 Mayıs'ında tarihin bu kırılma anında ilan 
ediyoruz: 

Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir 
toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz. 

Yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim ile kuracağız!” 
01.05.2020
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2020 1 MAYISI EMEKÇİLERİN GEREKSİNİM VE ÖZLEM DUYDUĞU HER ŞEY 
SOSYAL DEVLETE, EMEK VE BİLİM TEMELİ ÜZERİNDE KURULACAK YENİ BİR 

DÜZENE İŞARET EDİYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli emekçilerin 
uluslararası birlik mücadele dayanışma günü olan 
1 Mayıs nedeniyle bir açıklama yaptı. Düşünceli 
tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Tüm dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. 
Yaşadığımız bu olağanüstü dönem, insan hayatını ve 
sağlığını korumanın hepimizin öncelikli görevi olduğu 
gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı. Tüm insanlığın 
sağlığını koruyabilmek için doğayı, iklim dengesini, 
çevreyi ve havayı korumanın, hastalıklarla mücadele 
etmenin insanlığın ortak görevi olduğunu bir kez daha 
görmüş olduk.

Bu olağanüstü dönemin bize öğrettiği şeylerden 
birisi de emeğe ne denli bağımlı olduğumuz, emeğin 
üretkenliğine ve yaratıcılığına ne denli ihtiyaç 
duyduğumuz gerçeği oldu. Dünyayı yaşanabilir hale 
getiren, hayatı sürdürülebilir kılan yegane şeyin emek 
olduğunu gördük. Ne denli büyük ekonominiz olursa 
olsun, finansal yapınız ne kadar güçlü olursa olsun, 
teknolojiniz ne kadar üstün olursa olsun emekçiler 
üretmediği anda hayatın tüm çarklarının durduğunu 
gördük.

Bu gerçeklik 2020 1 Mayısını çok daha önemli, çok daha 
anlamlı kılıyor. Bu 1 mayıs hepimiz için yoğun bakım 
servislerinde gece gündüz hastalıkla mücadele eden 
sağlık emekçilerine, şehirleri ayakta tutan belediye 
çalışanlarına, ihtiyaçlarımızı bize ulaştıran posta/kargo 
dağıtıcılarına, soframızı dolduran besinleri sağlayan 
tarım işçilerine, marketlerde güvencesiz çalışan 
kasiyerlere ve salgı sürecinde çalışmak zorunda kalan 
milyonlarca işçiye, emekçiye, çalışana olan toplumsal 
saygımızı ve minnetimizi göstermenin bayramı olsun.

1 Mayıs’ın tarihsel kökeninde emekçilerin günlük 8 
saatlik çalışma süresi talebi yatıyor. Bu talep bir nevi 
emekçilerin sağlıklı koşullarda çalışabilme isteğidir. 
Aradan geçen 130 yılda emekçilerin bu talebinin 
güncelliğini koruduğunu görüyoruz. 130 yılda dünyada 
çok şey değişti ve gelişti. Bu sürede en çok değişen 
ve gelişen şey ise teknoloji oldu. Teknolojide yaşanan 
devrim niteliğindeki gelişmelere rağmen emekçilerin 
çalışma koşullarının ve taleplerinin iyileştirilmemiş 
olması da diğer bir gerçeğimiz. Bu durum, sermaye 
kesimlerinin sınırsız sömürü içgüdüsünü gösterdiği 
kadar, ne yazık ki emekçi sınıfların kendi yaşam 
koşullarını düzeltme konusunda mesafe alamadığını da 
gösteriyor.

Yaşadığımız salgın dönemi, pek çok şeyin yanı sıra, 
çalışma koşulları konusunda da süregiden ezberlerin 
değişebileceğini de gösterdi. 2020 1 Mayıs’ı dünya 
çapındaki emekçilerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi, 
çalışma saatlerinin azaltılması ve emekçilerin 
sağlıklarının korunması konularında mücadelenin 
geliştirilmesi açısından milat olmalıdır.

Yaşasın 1 Mayıs

Yaşasın Emekçilerin Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışması!
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1 Mayıs’ı kutlamanın tek bir biçimi olmadığını biliyoruz. 
130 yıldır devam eden bu gelenek, dünyanın farklı 
yerlerinde, farklı koşullar altında, farklı biçimlerde 
kutlandı. Kimi zaman ülkenin en güzel meydanlarında, 
kimi zaman fabrikalarda, kimi zaman da salonlarda 
yapılan etkinliklerle işçi sınıfının bu önemli gününü 
kutladık.

1 Mayıs 2020 yılındaki kutlamaların da bu mücadele 
sürecine katılacak yeni bir deneyim olarak katılacağına 
inanıyoruz.

Neoliberal politikalara karşı kamucu politikaları 
savunmak için, sermaye çıkarlarına karşı halkı 
savunmak için, işçinin-emekçinin alınterini savunmak 
için tüm birikimimizle her türlü çabayı göstermeye 
devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm üyelerimizin ve 
emekçi halkımızın 1 Mayıs Emek, Dayanışma ve 
Mücadele Gününü kutluyoruz.”

Yaşasın 1 Mayıs,

Yaşasın emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve 
dayanışması!
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

CORONA VIRÜS VAKASINDAN HAREKETLE HASTANELER VE TOPLU 
BULUNULAN MEKANLARDA YAPILMASI GEREKEN BAZI ACİL DÜZENLEMELERE 

DAİR ÖNERILERIMIZ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, “Corona 
Virüs Vakasından Hareketle Hastaneler ve Toplu 
Bulunulan Mekanlarda Yapılması Gereken Bazı Acil 
Düzenlemelere Dair Önerilerimiz” başlıklı yazılı basın 
açıklamasını kamuoyunun dikkatine sundu. Düşünceli 
tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Yetkililerin açıklamalarından Corona Virüs vakasının 
ülkemizde de her gün katlanarak artığını ve ölümlerin 
gerçekleşmeye başladığını dikkatle izliyoruz.

20.03.2020 tarihi itibariyle Sağlık bakanlığı genelgesiyle 
‘Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, Kovid-19 
tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, 
devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel 
sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin 
yapılması zorunludur' denildi.  Buradan hareketle ;

Kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan 
Makina Mühendisleri Odası (MMO), olarak meslek ve 
uzmanlık alanlarımızdan hareketle aşağıdaki açıklamayı 
kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Daha önce birçok kez sunduğumuz hastanelerin 

iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma) tesisatı 
ile ilgili görüş ve önerilerimizi Corona Virüs önlemleri 
bağlamında toplu bulunulan mekanları da içerecek 
şekilde kamoyu ile paylaşmayı kamusal hizmet 
sorumluluğumuz gereği olarak yerine getiriyor ve 
yetkililerce dikkate alınmasını diliyoruz. Bu konuda 
havalandırma sistemleriyle ilgili standartları içeren 
teknik bir yayınımız bulunduğunu da belirtmek isteriz. 
(“Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları”, 
MMO Yayın No 481/2)

Corona Virüsü ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda 
sağlık merkezlerimizin hazır olup olmadığını 
bilmiyoruz. Bu nedenle meslek disiplinimizi 
ilgilendiren iklimlendirme ve atık su sistemleri ile diğer 
teknik gerekliliklere dair önerilerimizi dile getireceğiz.

Bazı hastanelerimizde izole odaların olduğunu 
ancak yeterli sayıda olmadığı bilinmektedir. Diğer 
yandan izole odaların iklimlendirme sistemlerinin 
nasıl tasarlanacağı ve yapımı çok önemli bir konudur. 
Dünyada sağlık kuruluşlarının mimarisi ve tasarım 
kriterleri olarak belirlenen temiz oda standartları, 
işletme şartları ve standart işletme prosedürleri, 
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çapraz ve hava yoluyla hastalıkların bulaşmasını 
önlemek için yapının mimarisi ve havalandırmasına 
yönelik standartların uygulanıp uygulanmadığı 
mutlaka denetlenmeli, bakım ve periyodik kontrolleri 
tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Corona virüsünün 
sadece hastanelerde yatan hastaları değil ayakta 
tedavi görenler, ziyaretçiler, refakatçiler ve hastane 
çalışanları için büyük tehlike yaratacağı bilinmektedir. 
Dolayısıyla bulaşıcı hastalık taşıdığı düşünülen 
hastaların izolasyonu için hastanelerin hasta, ziyaretçi, 
personel yoğunluğundan uzak alanlarında enfeksiyon 
odaları yada izolasyon odaları bulunması gerekli 
önlemler arasındadır.

Uluslararası standartlarda üç tip izole oda tanımı 
vardır.

1. Enfeksiyon kapma riski olan hastalar için. Yani 
yanık tedavisi gören ya da organ nakli yapılan hastalar 
gibi her an enfeksiyon kapabilme riski olan hastalar 
için yapılan izole odalar. Bunlara pozitif basınçlı izole 
odalar diyoruz. Yani havanın odanın içinden dışarıya 
doğru yayıldığı odalar.

2. Enfeksiyon yayma riski olan hastalar için şu anki 
Corona gibi bulaşıcı hastalıklar için yapılan izole 
odalardır. Bu odalarda iklimlendirme ve havalandırma 
sistemi, negatif basıncı sağlayacak şekilde, yani havanın 
dışarıdan odanın içine doğru yayılmasına yönelik olarak 
tasarlanır.

3. Çok az rastlanan kombine tip odalar 
denilen, enfeksiyon kapma ve aynı zamanda yayma 
riski de olan hastalar için yapılan ve sızdırmaz odalar 
olarak da anılan özel odalar.

700-3.000 yataklı şehir hastanelerinde odaların yüzde 
2-3’ünün izole oda olarak tasarlandığı bilinmektedir. 
Bunların bir kısmı pozitif basınçlı, bir kısmı da negatif 
basınçlı olarak tasarlandığından hastanelerimizdeki 
negatif basınçlı odalar oranı yüzde 1 civarındadır 
denilebilir. Ancak mevcut negatif basınçlı izole 
odaların, Corona Virüsü gibi çok yaygın ve hızlı şekilde 
yayılan virüsleri taşıyan hastalara hizmet verebilecek 
nitelikte olduğu tartışmalıdır. Dolayısıyla bu tip virüsü 
taşıyan hastaların 700-3.000 yataklı hastanelerde 
tedavi edilmesi risk taşımaktadır. Bu nedenle Corona 
gibi virüslerle başa çıkabilmek için hastaneler ve sağlık 
merkezlerinin nasıl tasarlanması gerektiği konusunda 
birkaç önemli noktaya değinmek istiyoruz.

Önerimiz büyük hastaneler yerine, mevcut ve bazıları 
100-150 yataklı olan küçük hastaneleri esas alarak 
enfeksiyonla mücadele amaçlı İzolasyon Hastaneleri 
(karantina hastaneleri) tasarlamak ya da mevcut 
hastanelerden bazılarını karantina hastaneleri haline 
dönüştürmektir. 100-150 yataklı bir hastanenin 
havalandırma ve iklimlendirme tesisini, komple negatif 
basınçta tutacak şekilde yeniden tasarlayıp, hızlı bir 
şekilde uygulaması yapılabilir.

Diğer yandan, Corona Virüsünün aynı zamanda dışkı 
ve idrar yoluyla bulaşma riski de gözetilerek atık 
suların özel havuzlarda bekletilip, yeni özel sistemlerle 
deşarj edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca önerilen ve tamamı enfeksiyonlarla mücadeleye 
yönelik 100-150 yataklı karantina hastanelerinin bilgi 
ve işletme birikimi ile özel tıbbi giysi ve donanıma sahip 
olması da önemlidir. Bu hastaneler olağan zamanlarda 
normal hastane hizmeti verebilirler, ihtiyaç halinde, 
hızlı bir şekilde iklimlendirme ve atık su tesisatında 
düzenlemeler yapılarak karantina hastaneleri haline 
dönüştürülmesi mümkündür. Önerdiğimiz bu tip 
hastanelerin oluşturulması ve sayısının artırılması 
gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı acilen ilgili uzmanlarla 
bir araya gelerek mevcut hastanelerin, karantina 
(enfeksiyonla mücadele merkezi) hastanelerine 
dönüştürülmesine yönelik projelere başlamalıdır.

Diğer taraftan Corona Virüsünün hızlı yayıldığını 
dikkate alarak özellikle iklimlendirme tesisatıyla ilgili 
önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtmek 
isteriz. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, 
okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler 
gibi genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme 
tesisatlarında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların 
bakım ve periyodik muayeneleri tekniğine uygun 
olarak yapılmalıdır.

Bu konuda hastaneler ve tüm sağlık merkezleri, 
ilgili kurum ve kuruluşlardan destek alarak gerekli 
iyileştirmeleri yapmalı; ayrıca hastanelerin bakım 
personeli ve ilgili bakım firmalarının elemanları 
uygulama konusunda eğitilmelidir. 

İlgilere ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

21.03.2020
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CORONA VİRÜS SALGININA YÖNELİK SOSYOEKONOMİK ÖNLEMLER 
HALKTAN YANA KÖKLÜ VE BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE YAYGINLAŞTIRILMALIDIR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, Corona 
Virüs'e karşı acil alınması gereken önlemlere ilişkin 
bir basın açıklaması yaptı. Düşünceli tarafından yapılan 
açıklama şöyle:

“Odamız, ülkemiz ve bütün dünya toplumları için 
çok ciddi bir tehlike oluşturan Corona Virüs (Covid 
19) salgını üzerine 12.03.2020 tarihinde “Corona 
Virüs Vakasından Hareketle Hastaneler ve Toplu 
Bulunulan Mekanlarda Yapılması Gereken Bazı Acil 
Düzenlemelere Dair Önerilerimiz”i; 19.03.2020 
tarihinde de “Kırılgan Ekonomiye Corona Virüs 
Yükü” açıklamasını yapmıştır. Bu arada 17 Mart 2020 
günü ekonomik tedbirler açıklanmıştır. Ancak ilgili 
toplantıya ne yazık ki Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık 
Emekçileri Sendikası (SES), Türk Eczacıları Birliği 
(TEB) başta olmak üzere TMMOB, DİSK ve KESK 
davet edilmemiştir. Toplumun her kesimini ilgilendiren 
bir konuda bu vd. ilgili kuruluşların temsilcilerinin 
karar süreçlerinde bulunmaması yaşamsal bir eksik 
oluşturmuştur.

Açıklanan tedbirler incelendiğinde:

    • Bankacılık-finans sektörünün özel sektörlere 
yönelik kredi mekanizmalarının güçlendirildiği,

    • Konut satışlarına yönelik kararın bu süreçle ilgisinin 
bulunmadığı, inşaat sektörünün canlandırılmaya 
çalışıldığı,

    • “Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin 
Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteleme” 
maddesinde belirtilen sektörlerin ekonomik yaşamın 
ve sektörlerin bütününü kapsamadığı, eşitsizlik 
oluşturduğu,

    • Desteklenenlerin tamamen özel sektör olduğu, 
kamusal hizmet üretimi yapan kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin 
kapsam dışı bırakıldığı,

    • Halka “evlerinizden çıkmayın” denilirken “Konaklama 
vergisinin Kasım ayına kadar uygulanmayacağı”, “İç 
havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranının 
yüzde 18’den yüzde 1’e indirileceği”nin ifade edilmesi, 
Corona Virüs salgınından korunmada gerekli olan 
“Sosyal Mesafe ve İzolasyon” uygulamasıyla açık bir 
çelişki oluşturduğu,

    • “Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma 
modellerinin daha etkin hale getirilmesi”nin daha fazla 
sömürü ve kâr peşinde koşan sermaye güçlerine açık 
bir destek olarak gündeme geldiği; Corona virüs ve 
sağlık krizinin işverenler için fırsata dönüştürüldüğü 
anlaşılmaktadır.

    • Diğer taraftan 100 Milyar TL içinde halka ve halk 
sağlığına desteğin oldukça az olduğu görülmektedir. 
“En düşük emekli maaşının 1.500 liraya yükseltilmesi” 
(kaç kişiyi kapsadığı belirtilmemiştir) emeklilerin 
sorununu çözmediği gibi, “ihtiyaç sahibi ailelere 
yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar lira” gibi 
çok az bir kaynak ayrılmış olması ve “65 yaş üstüne 
bedava kolonya ve maske” verilmesi, halk sağlığının 
yeterince gözetilmediğini ortaya koymaktadır.

Bu noktada alınan ya da alınmayan kararların halkımızın 
ve halkın bir parçası olarak üyelerimizin mağdur 
olmasına yol açtığı görülmektedir. Çalışma İlkelerinde 
ülke, halk, üye ve meslektaş sorunlarının çözümünü 
birlikte olarak ve öncelikleri arasına alan Odamızın 
gerekli olan tüm konularda halkımız ve üyelerimizle/
meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağını bu 
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vesileyle duyuruyor ve aşağıdaki önlemlerin alınması 
için merkezi yönetime çağrıda bulunuyoruz.

    • Bilindiği üzere salgın ülkemizde de hızlı yayılma 
aşamasına gelmiştir. Bu nedenle bütün ekonomik 
yaşamın durdurulması seçeneği gecikmeksizin 
değerlendirmeye alınmalıdır. Bu değerlendirme süreci 
çok kısa tutulmalı ve bu arada kamu–özel sektör 
ayrımı olmaksızın çalışma süreleri günlük en fazla 6 
saat olacak şekilde düzenlenmelidir.

    • İşe başlama ve işin son bulacağı saatler, iller bazında 
toplu taşıma ve trafik yükünü farklı zaman dilimine 
yayacak ve rahatlatacak şekilde yerel idarelerce farklı 
saatlere kaydırılmalıdır.

    • Esasen salgın nedeniyle gündeme gelmesi gereken 
uzaktan çalışma, salgın kontrol altına alınıncaya kadar 
mümkün olan en yaygın biçimde organize edilmelidir.

    • Mutlaka işyerine gidilmesini veya evden çıkılmasını 
gerektiren durumlara yönelik taşıma araçlarının 
hijyenik koşulları olup olmadığı yerel yönetimlerce 
her gün kontrol edilmelidir. Her tür toplu taşıma 
araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklanmalıdır.

    • Tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi ve acil 
durum planları yenilenmeli, tüm çalışanlara COVİD 
19 bilgilendirmesi ve eğitim yapılmalıdır. Yenilenen 
risk değerlendirmelerinde alınması önerilen ve alınan 
önlemler tüm çalışanlara duyurulmalıdır.

    • İşyerlerinin çalışma organizasyonu hijyen kuralları 
gözetilerek düzenlenmelidir. Kişisel hijyen malzemeleri 
ve kişisel koruyucu donanımlar işçiler ve halka ücretsiz 
olarak dağıtılmalıdır.

    • Sağlık hizmetleri ücretsiz ve herkesçe erişilebilir 
hale getirilmelidir. Sağlık taramaları yaygınlaştırılmalı; 
testler ve muayeneler kamu ve özel hastanelerde 
ücretsiz olarak yapılmalıdır.

    • İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin önerileri 
göz önünde bulundurularak, işyerlerinde gereken 
tedbirler alınmalı, sosyal mesafe kavramına dikkat 

edilmeli, işyeri ortamları sık sık dezenfekte edilmelidir.

    • İşyerlerine çalışanların dışında girişler tamamen 
önlenmeli ya da kontrollü olarak yapılmalıdır.

    • Kamuda çalışanlar için bazı düzenlemeler yapılmış 
olmakla birlikte özel sektörde de hamilelere, süt iznini 
kullananlara, engellilere, kronik rahatsızlığı olanlara 
ve 60 yaş ve üzeri çalışanlara idari izin; 12 yaşından 
küçük çocuğu olanlara ise talepleri halinde ücretli izin 
verilmelidir.

    • İşverenlerin kriz bahanesi ile işten çıkarma, ücretsiz 
izin, ücret düşürme vb. uygulamalara başvurması 
yasaklanmalıdır.

    • İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma koşulları 
yeniden değerlendirilmeli, fon sadece işsiz kalanlara 
yardım için kullanılmalıdır.

    • İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için işyerinde 
üretimin/hizmetin en az dört hafta durması yeterli 
sayılmalıdır. Ayrıca işsizlik sigortasından yararlanma 
koşulları aranmaksızın üretimin durduğu tüm 
işyerlerindeki çalışanlar ücretlerinde herhangi bir 
kesinti olmadan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalı; 
bunun için iş müfettişi inceleme şartı aranmamalıdır.

    • Salgını kullanarak fahiş fiyatlarla ürün satanlara 
devlet tarafından gereken müeyyideler mutlaka 
uygulanmalıdır. Gıda ve hijyen ürünlerine yapılan fahiş 
zamlar geri çekilmeli, temel gıda malzemelerinde 
KDV kaldırılmalıdır.

    • Elektrik, su, doğalgaz, tüketici kredisi ve prim 
borçları ertelenmelidir. Özellikle salgın süresince 
temel kamu hizmetleri ücretsiz olmalıdır.

    • Coronavirüsle mücadele ancak kamu hizmetlerini 
geliştirmekle mümkündür. Bu yönde bütün hastanelerin 
salgın hastanesi ilan edilmesi olumlu olmakla birlikte 
bununla yetinilmeyerek radikal ve bütüncül adımlar 
atılarak öncelikle özel sağlık kuruluşları kamulaştırılmalı 
ve bütün sağlık kuruluşlarında tanı ve tedavi hizmetleri 
tamamen ücretsiz olmalıdır.” 23.03.2020
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CORONA VİRÜSÜ SALGINI İLE ANCAK TOPLUM ÇIKARINI GÖZETEN KAMUCU 
POLİTİKA VE UYGULAMALARLA BAŞ EDEBİLİRİZ

Her türlü bilgiye açık erişim imkânı sağlanmalı, tüm çalışmalar şeffaf olmalı, dar siyasi çıkar ve 
hesaplar bir kenara bırakılmalı, ilgili bilim kurulları muhalif-yandaş ayrımı yapılmadan yetkin 
ve nitelikli uzmanlardan oluşturulmalı, geliştirilen politikalar ve planlarda bilimsel çalışmaların 
sonuçları dikkate alınmalıdır.

Türkiye nitelikli ve birikimli uzmanlarının, yaratıcı sanayi yapısının ve özveriyle çalışan insanlarının 
ortak aklı ve çabasıyla salgına dur diyebilir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, “Corona 
Virüsü Salgını ile Ancak Toplum Çıkarını Gözeten 
Kamucu Politika ve Uygulamalarla Baş Edebiliriz” 
başlıklı yazılı basın açıklaması yaptı. Düşünceli 
tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İktidar corona virüsü salgını çıktığından beri kararlı ve 
sorumlu davranmamış, çok ivedi olarak alınması zorunlu 
tedbir ve yapılması gerekli uygulamalar konusunda 
şaşırtıcı bir rahatlık ve aldırmazlık göstermiştir. Salgınla 
ilgili bilgilerde şeffaflık sağlanmamış, bilgiye erişim 
Sağlık Bakanı’nın gece yarıları yaptığı açıklamalar ve 
280 vuruşlu Twitter mesajlarıyla sınırlı kalmıştır.

TTB, SES, TDHB, TEB vb. hekim ve sağlık çalışanlarının 
örgütlerinin, uzmanların, öğretim üyelerinin, emek 
ve meslek örgütlerinin önerilerine önce kulak 
verilmemiş, zaman içinde bir bölümü gecikmeli 
ve eksik olarak uygulanmıştır. Merkezi yönetim 
organları ve bazı kuruluşlar değil bir gün, bir saat bile 
gecikmenin bedelinin çok ağır olduğunu bildikleri 
halde; eğitim kuruluşlarının kapatılması, karantina 
merkezlerinin hazırlanması, yurtdışından gelişlerin 
sınırlanması, gelenlerin tıbbi kontrolden geçirilmeleri 
ve karantinaya tabi tutulmaları, ticari işletmelerin 
faaliyetlerinin sınırlandırılması, işyerlerinin çalışma şart 
ve saatlerinin değiştirilmesi vb. birçok karar mutlak 
gecikme ile uygulanmıştır.

Bilim Kurulu’nun bilimsel içerikte değerlendirme ve 
önerileri bile ancak siyasi iktidarın, başka bir ifade 
ile Cumhurbaşkanlığının onayına sunulup uygun 
görüldükten sonra uygulanabilmiştir.

Yaşanan süreç, salgın hastalıklara karşı mücadelede 

uygulanmak için hazırlanmış bir “Kriz Yönetimi ve 
Acil Eylem Planı”nın bulunmadığını, kararların nerede 
ise günübirlik alındığını göstermiştir. Aynı şekilde 
salgına karşı sağlık kurumlarında, başta uygun nitelikte 
maske, eldiven, koruyucu giysi, başlık, gözlük, tulum, 
ayakkabı, önlük olmak üzere gerekli koruyucu sağlık 
gereçlerinin yeterli düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Tanı konulması için gerekli test kitlerinin yeterli 
sayıda olmadığı, bu husus bilindiği halde temini için 
zamanında yeterli girişimlerde bulunulmadığı, bütün 
dünyada ilgili sağlık kuruluşları “daha çok test” derken 
ülkemizde yapılan test sayılarının sembolik düzeyde 
olduğu görülmüştür. Sağlık kurumlarının hastalara 
müdahale ve tedavi süreçlerinde kullandığı ilaç, araç 
ve gereçlerin de yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir.

İktidarın açıkladığı ekonomik destek paketi ve izleyen 
karar ve uygulamalar; çalışanlara ve emekçi halka 
yönelik kayda değer bir destek içermemektedir.

Yurttaşların yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik 
önlem önerilerimiz

Siyasi iktidara çağrımız var. Tüm çalışanlar ve 
çalışmayan, çalışamayan, çalışma çağında olmayan, 
kısaca tüm yurttaşların yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için:

- Her ne sebeple olursa olsun işten çıkarmalar 
yasaklanmalı,

- Tüm işsizlere işsizlik maaşı ödenmeli,

- En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine 
çıkarılmalı,

- Konut abonelerinin ve kapanan, faaliyeti sınırlanan 
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küçük işyerlerinin su, elektrik, doğal gaz hizmetlerinden 
ücretsiz yararlanmalarına imkân sağlanmalı, bu 
hizmetler ödenmemiş fatura gerekçesiyle hiçbir 
şekilde kesilmemeli, bu kesimin faturaları en az altı ay 
kamu tarafından bütçeden karşılanmalı,

- Tüm hanelere yeterli miktarda maddi devlet desteği 
verilmeli,

- Özel sağlık kuruluşları kamu denetimi ve işleyişi 
kapsamına alınmalı, tüm sağlık kuruluşlarında sağlık 
hizmetleri ücretsiz olmalı,

- Bugün 65 yaş üstü ve rahatsızlığı olanları, yarın 
belki tüm yurttaşları kapsayacak olan “Evde Kal” 
uygulamalarının doğurabileceği tüm ekonomik ve 
toplumsal maliyetler kamu yönetimi tarafından 
karşılanmalı,

- Evde kalma, uzaktan çalışma, eğitim, iş takip vb. 
süreçlerle yükü ağırlaşacak internet altyapısı hızla 
güçlendirilmeli, bedeli kamu tarafından karşılanmak 
üzere telefon ve internet hizmetleri en az altı ay 
bedelsiz olmalı,

- Kâr, yolcu, kazanç garantili ve sermayeye kaynak 
aktarım amaçlı bütün Kamu Özel İşbirliği projeleri 
mücbir sebep nedeniyle askıya alınmalıdır.

Çalışanları ve kurumlarıyla sağlık sistemi için alınacak 
önlem önerilerimiz

Temel kural şeffaflık olmalı, her türlü bilgi erişime açık 
hale getirilmelidir. Birçok ülkede olduğu gibi bakanlık 
web sitesinde anlık ve günlük ve kümülatif olarak iller 
ve kurumlar bazında başvuran, test yapılan, virüs tanısı 
konulan, tanı konulamayıp gözlem altına alınan, virüs 
olmadığı karar verilen hasta sayıları açıklanmalıdır. 
Mevcut verileri bilimsel modellemelerle ve diğer 
ülkelerin verileriyle kıyaslayarak virüsün yayılımına 
yönelik tahmin çalışmaları ve bu çalışmaların 
sonuçlarına göre gerekli planlamalar yapılmalıdır. Bu 
amaçla, üniversitelerdeki Bilgi ve Belge Yönetimi, Veri 
Bilimi, Epidemiyoloji, Halk Sağlığı vb. ilgili bölümlerle 
ortaklaşa çalışmalar yapılmalıdır.

“F tipi terör örgütü” üyelerini tasfiye amacıyla 
yürürlüğe konulduğu iddia edilse de çok sayıda 
kamu çalışanını, farklı dünya görüşleri ve etnik 
kökenlerinden ötürü işlerine son verilen hukuk dışı 
uygulamanın mağdurlarından haklarında kesinleşmiş 

hüküm olmayanlar göreve iade edilmeli, bu kapsamda 
sağlık kadroları takviye edilmeli ve uygun hizmet içi 
eğitimlere tabi tutulmalıdır.

Sağlık personelinin uygun nitelikte maske, eldiven, 
koruyucu giysi, başlık, gözlük, tulum, ayakkabı, 
önlük olmak üzere gerekli tüm koruyucu sağlık 
gereçlerinin karşılanması için gerekli tedbirler derhal 
alınmalı, salgının daha da yaygınlaşması halinde artacak 
ihtiyaçların steril olarak hızla temini için imalatçılarla 
anlaşmalar yapılmalı, ilave imalat kapasitesine ihtiyaç 
duyuluyorsa benzer üretim yapan işletmeler de üretim 
hattına sokulmalı, imalat, taşıyıcıya teslim, taşıma, 
ilgili sağlık kuruluşuna teslim vb. unsurları kapsayan 
stratejik planlar derhal hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

Aile hekimlerinden başlayarak üniversite hastanelerine 
kadar her aşamadaki sağlık kuruluşlarında, başvuranların 
şikâyetlerinin alınacağı ve ilk kontrolün yapılacağı triaj 
alanlarının, hastalar ve sağlık çalışanlarının sağlığı için 
tedavi birimlerinden ayrılmasına yönelik çalışmalar 
hızla sonuçlandırılmalıdır.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve ihtiyaç halinde 
görev yerlerine yakın barınma imkânı sağlanmalıdır.

Sağlık kuruluşlarında tanı, müdahale, ameliyat ve 
tedavi aşamalarında kullanılan tüm araç ve gereçlerin 
bakım ve onarımları hızla yapılmalıdır.

Özellikle ameliyathane ve yoğun bakım servislerinde 
kullanılan mekanik respiratör, ventilatör, defibratör vb. 
suni solunum cihazları ve gereçleri ile tanı aşamasında 
kullanılan Magnetik Rezonans(MR), Bilgisayarlı 
Tomografi(BT) vb. ekipmanlara artabilecek ihtiyacın 
karşılanması için:

1. Çok ivedi olarak, salgının değişik yayılma 
alternatiflerini göz önüne alan ve kurum, ilçe, il, ülke 
bazında ihtiyaç duyulacak ana ve yardımcı ekipman tip 
ve adetleri belirlenmelidir.

2. Acil ihtiyaç nedeniyle temin edilmesi gereken ana 
ve yardımcı ekipmanlardan,

2.1 Ülkemizde halen üretilenler, prototip aşamasını 
geçmiş olup seri imalatına başlanabilecekler, henüz Ar-
Ge aşamasında olanlar ve bu gruplardaki ekipmanların 
mevcut ve potansiyel imalatçıları ve üretim kapasiteleri 
saptanmalıdır.
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2.2 Halen üretilen ekipmanların mevcut üretim 
kapasiteleri ihtiyacı karşılamıyorsa, gerek mevcut 
hatların kapasitelerinin artırılmasına, gerekse mevcut 
imalat altyapı ve imalat hatları konu imalata uygun 
olan tesislerin dönüştürülerek devreye alınmasına 
çalışılmalıdır.

2.3 Protototip aşamasını geçmiş olup seri imalatına 
başlanabilecek ekipmanların ihtiyacı karşılayacak 
miktarda imali için mevcut imalat altyapıları ve imalat 
hatları konu imalata uygun tesislerden yararlanılmalıdır.

2.4 Bu çalışmaların yanı sıra gerekli ekipmanların 
bütün dizayn bilgilerinin ve nasıl üretileceğini anlatan 
bilgilerin açıkça paylaşılmasını amaçlayan açık donanım 
çalışmaları desteklenerek gerekli ekipmanların hızlıca 
üretilmesi sağlanmalıdır.

3. Bu çalışmalara karşın kısa vadede yerli imalatla 
temin edilmesi mümkün olmayan ve hızlı bir şekilde 
temin edilebilme imkânı bulunmayan ekipmanlarla 
ilgili olarak aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin üretim kapasitesi ve bu 
ülkede salgının hızının yavaşlamasından hareketle 
ülkemizdeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere gerekli 
cihaz ve ekipmanlar ikili anlaşma çerçevesinde uygun 
şartlarda kamu eliyle temin edilmelidir.

Genel olarak yalnız bugün değil, yarın da ihtiyaç 
duyulacak bu tür özel ve ileri teknolojiye dayalı 
ekipmanların; mevcut sanayi altyapısından yararlanarak, 
yurtiçinde üretimi için; mevcut cihazların imalatçısı 
olup Türkiye’de değişik yatırımları ve projeleri olan 
uluslararası firmalarla lisans anlaşmaları yapılmalı, 

teknik destek vermeleri talep edilmeli; ilgili tüm 
taraflar bir araya getirilmeli, kamunun da ortak olacağı 
işletmelerde mümkün olan en kısa zamanda azami 
yerli muhteva ile yurtiçi üretim imkânı araştırılmalıdır.

Yabancı imalatçıların bu tür bir işbirliğine 
yanaşmamaları halinde ilgili kamu ve özel kuruluşlarla 
akademinin ve meslek örgütlerinin katılım, katkı 
ve destekleriyle yapılacak yoğun ve hızlı bir tersine 
mühendislik çalışması ile yerli üretimi öngören 
bir çalışma yapılmalı, yol haritası belirlenmeli, bu 
çalışmanın sonuçlarını imalat sürecinde uygulayacak 
kurumsal yapılar oluşturulmalıdır. Gerçekçi plan 
ve programlar oluşturularak bir takvim dâhilinde 
çalışmalara başlanmalıdır.

Yurtiçi aşı, ilaç vb. üretiminin desteklenmesi için 
önerilerimiz

Uzun yıllar boyunca aşı üretimini başarıyla sürdüren 
ancak 2011’de kapatılan Ulusal Aşı Merkezi güçlü 
bir altyapı ve nitelikli kadrolarla yeniden kurulmalı; 
bu merkez bir yandan her zaman ihtiyaç duyulan 
aşıların üretimini yaparken aynı zamanda bilinen ve 
tekrarlanan salgınlara, türevlerine ve mutasyonlarına 
karşı yeni aşılar geliştirme çalışmalarını da yapmalıdır.

Bugüne değin yaşananlar, sağlığın kamusal bir hizmet 
olduğunu, piyasaya bırakılamayacak kadar ciddi bir 
faaliyet olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Karşı 
karşıya olduğumuz corona virüs salgını ve başka 
belaları da tüm toplum el ele vererek, ortak akıl, 
dayanışma ve toplumsal imece ile toplum çıkarlarını 
gözeten bir kamusal planlama, kamucu politika ve 
uygulamalarla aşabiliriz. 27.03.2020
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MMO BURSA ŞUBESİ 17. GENEL KURULU

MMO Bursa Şubesi’nde Genel Kurul Heyecanı

Yaşasın Makina Mühendisleri Odası, Yaşasın TMMOB

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa 
Şubesi’nin 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi 
Oditoryumu’nda başlayan Genel Kurul’da saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan 
oylamada Divan Başkanlığı’na İbrahim Mart getirildi.

Genel Kurul’un açılışında konuşan TMMOB MMO 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 
“TMMOB’a bağlı 24 Meslek Odasından biri olan MMO, 
bugün ülke genelinde yaygın örgütlü yapısı, 110 bini 
aşan üye sayısı ve 20 bini aşan Üniversitelerde örgütlü 
Öğrenci üye sayısı ve yaptığı yüzlerce etkinlikle, 
Ülkemizin en etkin meslek örgütlerinden biridir” dedi. 

“Bursa Şubemiz ise, 1987 yılında İl Temsilciliği 
olduğundan bu yana sürdürdüğü çalışmalarla bugün, 
bağlı 3 İl Temsilciliği (Balıkesir, Çanakkale, Yalova), 3 
İlçe temsilciliği (Bandırma, Edremit, İnegöl), MMO 
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi, 14 Şube Yönetim 

Kurulu Üyesi, 3 Oda Denetleme Kurulu Üyesi, 14 
Endüstri-İşletme Mühendisleri Meslek Dalı (EİM-
MDK) üyesi, 30 Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyesi, 
44 çalışanı, 118 firmadaki 156 işyeri temsilcisi, 28 
Uzmanlık Komisyonu'nda görev yapan 249 üyesi, 166 
MMO Genel Kurul Delegesi, 15 TMMOB Delegesi, 
8870 üyesi ve 642 Öğrenci üye sayısı ile Güney 
Marmara Bölgesinde en etkin meslek örgütlerinden 
biridir” ifadelerini kullanan Düşünceli konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir çalışma 
dönemini daha geride bırakıyoruz. Bu dönemde 
Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin belirli bir dönemi tümüyle sona 
erdi. Güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter rejim 
kaldırılarak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin 
cumhurbaşkanında toplandığı yeni bir rejim kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle tümüyle 
“Cumhurbaşkanı”na bağımlı yeni bir idari yapılanma 
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inşa edildi. Ülkenin adeta omurgası niteliğindeki 
bakanlıklar, genel müdürlükler, kurumlar, kuruluşlar, 
yasalar, yönetmelikler birer kararname ile kaldırıldı. 
Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturan halk 
egemenliği anlayışının, rejimin istikrarını sağlayacak 
denge-fren mekanizmalarının ve hukukun üstünlüğü 
ilkesinin ortadan kalkmasıyla gerçek anlamda otoriter 
bir rejim yaratıldı.

En büyük vaadi ekonomide büyüme ve siyasette 
istikrar sağlamak olan bu rejimin daha ilk aylarından 
itibaren ekonomide büyük bir krizin patlak vermesine 
neden olurken siyasette ise kamplaşmanın giderek 
derinleşmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında patlak veren ve 
etkileri hâlâ devam eden ekonomik kriz enflasyondan 
işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar 
hayatlarımızı her alanda kâbusa çevirdi. Yaşanan derin 
ekonomik kriz, uzun yıllardır büyük borçlar altında 
hayatını sürdürmek zorunda kalan geniş toplum 
kesimlerini derin bir çaresizliğe sürüklemiştir. Geçim 
sıkıntısı nedeniyle, ülke tarihimizde eşine az rastlanan 
aile intiharlarının yaşanması içinden geçtiğimiz krizin 
toplumsal boyutunu gözler önüne sermektedir.

Krizin asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren küresel 
sermaye güçlerinin güdümünde kesintisiz bir 
şekilde uygulanan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, 
kuralsızlaştırmaya dayalı neoliberal politikalardır. 
Pervasızca yapılan özelleştirmelerle üretken kamu 
kuruluşlarımızın büyük bir kısmı elden çıkarılmış, 
elde kalan az sayıdaki kuruluş da idari bütünlükleri 
parçalanarak ve serbestleştirme uygulamalarıyla 
etkisizleştirilmiştir. Ülke ekonomisi yüksek oranlı 
borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine 
oturtulmuştur.

Bu politikalarla ülkemiz rantiye bataklığına sürüklenmiş, 
üretim yeteneğimiz aşındırılmıştır. Üretim-yatırım-
tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları 
almıştır. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler 
geriletilip, ülke kaynakları rant dağıtımı merkezli inşaat 
ve müteahhitlik işleri ile katma değeri düşük hizmetler 
sektörüne yönlendirilmiştir.

Yıllardır yürütülen yanlış dış politikalar ise dış politikada 
Türkiye’yi büyük bir yalnızlaşmaya sürüklemiştir. 
Bu yalnızlaşma, emperyalist güç odaklarının 

istikrarsızlaştırdığı Ortadoğu coğrafyasında, ülkemizi 
giderek daha fazla çatışmacı bir konuma doğru 
sürüklemektedir. 

Siyasi iktidarın, dış politikadaki bu çatışmacı durumu, 
ülke içindeki zayıf pozisyonunun konsolidasyonu 
ve muhalif kesimleri susturmanın bahanesi olarak 
kullanmaktadır.

Geride bıraktığımız dönemde, bu rejiminin mutlak 
egemenliği altında, bütün medya organlarının iktidar 
tarafından kontrol edildiği, muhalif tüm seslerin 
susturulduğu, devletin tüm imkanlarının parti için 
seferber edildiği, başta yasama ve yargı olmak üzere 
demokratik siyasal rejimin tüm temel direklerinin 
ortadan kaldırıldığı böylesi bir ortamda son yerel 
seçimlerde halkın demokrasiye sahip çıkarak umudunu 
ve direncini sürdürmesi ülkemizin geleceğinin teminatı 
olmuştur.

Bu umut ve direnç, çok sevdiğimiz ülkemizin karanlık 
tablodan tüm demokratik kamuoyunun birlikte 
mücadelesi ile aydınlığa çıkacağına inancımızı dahada 
artırmıştır.

16. Çalışma dönemde Şube olarak, bizler, 
meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik 
politikalar üretmeye, ülke ve kent gündemine 
müdahil olmaya, Kamusal hizmet ve kamusal denetim 
çalışmalarımızı sürdürmeye çalıştık. 

16. Dönem Yönetim Kurulu olarak geçen iki yılda 
da barışı, umudu, emeği, sanayileşmeyi ve bilimi 
temel alarak hep birlikte çaba harcadık, hep birlikte 
üretmeye çalıştık. Kentimizde, ülkemizde ve dünyada; 
insanlık ve bilim adına yaşanan birçok olumsuzluğun 
arasında, güzellikler için çabaladık. 

Şube çalışmalarında, meslek alanında ülke, kamu ve 
toplum yararını savunmayı ana ilke olarak belirledik. 

Şube olarak bu dönem düzenlediğimiz 
yüzlerce etkinlikle, meslek çıkarları, ülkemizin 
demokratikleşmesi ve kalkınması için somut çalışmalar 
yaparken, Bursa’da gerçek kent yaşamının içinde etkin 
şekilde var olmaya çalıştık.”

Düşünceli, 16. Çalışma Döneminde gerçekleştirdikleri 
çalışmaların bir kısmını şöyle sıraladı: 

“İki yıllık dönem içinde;
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* Mesleğimize ve Meslektaşlarımıza sahip çıkmaya 
çalıştık.

* Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik eleman 
yetiştirmeye yönelik toplam 274 eğitim etkinliğinde 
3.101 kişiye eğitim verdik.

* “Gençlik Geleceğimiz” dedik, Genç meslektaş ve 
meslektaş adayları ile birlikte olduk.

* 100’den fazla Makina ve Endüstri Mühendisliği 
öğrencisine MMO KEMM bünyesinde ve işletmelerde 
Staj yapmalarına destek ve imkân sağladık.

* UÜ MF Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri 
son sınıf öğrencilerine yönelik 4 adet “Bitirme Projesi 
Yarışması” düzenledik.

* Çalışmayan üyelerimize, mühendislik donanımlarının 
artırılmasına yönelik, uzman meslektaşlarımız 
tarafından 600'den fazla yeni mezun ve çalışmayan 
üyelerimize yönelik 19 farklı konuda ücretsiz eğitimler 
düzenledik

* Kamusal / Toplumsal hizmetlerimizi etkin bir şekilde 
sürdürmeye çalıştık.

* Dönem içerisinde 1.103’3 Proje denetimi olmak 
üzere,  değişik konularda toplam 46.429 adet kamusal 
denetim gerçekleştirdik.

* Ankara’da gerçekleştirilen Kaynak ve Sanayi 
Kongrelerinin düzenlenmesine destek verdik.

* TMMOB Bursa İKK sorumluluklarını üstlendik, 
BAOB site yönetiminde yer aldık.

* Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Yerel 
Yönetimler gibi ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 
ilişkileri geliştirdik.

* 2 adet Geleneksel Gece, 6 adet Konser, 10 adet 
resim sergisi gerçekleştirdik.

* Kentin Sakini Değil, Sahibi Olmaya Çalıştık.

* Bursa’da kent sorunlarına ilişkin, Sanayi ve Kentleşme, 
Ulaşım, Hava Kirliliği, Karbonmonoksit Zehirlenmeleri 
konularında raporlar hazırladık, kamuoyu ile paylaştık.

Daha yaşanabilir bir Bursa için,

Kentte uygulanacak özellikle büyük projelerde,

    • Proje Demokrasisinin oluşturulması,

    • Projelerin karara bağlanması ve değerlendirilmesi 
için, “Akademik Kurul” oluşturulmasını önerdik/
savunduk.”

Güvenli Kent, Güvenli Yaşam Projesi

“Güvenliğin teşviki ve yaralanmaların önlenmesi için 
sektörler arası sürdürülen işbirliği” olarak Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen Güvenli Toplum 
kavramı, daha az yaralanma ve ölümlerin olduğu, 
toplumda yaşayanların güvenlik hissinin arttığı daha 
yüksek yaşam standartlarını sağlamaya yönelik bir 
oluşuma öncülük etmektedir” ifadelerini kullanan 
Düşünceli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Güvenli Toplum, Güvenli Konut, Sağlıklı Yaşam, Yangın 
Güvenlik Denetimleri, Enerji Güvenliği, Verimliliği ve 
Yönetimi, Fabrikalarda Mekanik Tesisat Kontrolleri, 
Teleferik/Teleski/Telesiyej Denetimleri başlıklarında 
“Güvenli Kent, Güvenli Yaşam Projesi” oluşturulmasını 
hedefledik.

Mesleğimizin, Meslektaşlarımızın ve Bursa Kentinin 
sorunlarına ilişkin birçok konuda yerel ve ulusal 
kanallarda onlarca TV programına katıldık. 124 
adet basın açıklaması ve basın bülteni yayınladık. 
Şube/temsilcilik haberlerimizin yazılı ve görsel 
basında yüzlerce kez yer alması ile yapılan kamuoyu 
bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik.

Şubemiz, kamu adına yürüttüğü mesleki denetim ve 
meslek alanlarına yönelik düzenlediği etkinlikleri ile de 
kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir.  Bugün büyük 
ve güçlü bir konuma ulaşan Şubemiz, gücünü yalnızca 
örgütlü üyelerinin özverili çalışmalarından almaktadır.  

Hep birlikte Ülkemize, Mesleğimize ve tüm 
değerlerimize sahip çıkmaya ve mücadeleye devam 
edeceğiz.

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak; 

66 yıllık tarihsel birikimimizin bize yüklediği 
sorumlulukla, yandaş bir kuruluş haline getirilme 
girişimlerine karşı durmaya, aklın ve bilimin yol 
göstericiliğinden asla ayrılmadık, ayrılmamaya 
kararlıyız. 

Bizler; insanları mutlu ve refah içinde yaşayan, bilimsel 
ve kültürel atılımlarla, çağdaş dünyada yerini alan, 
üreterek gelişen bağımsız bir ülkemiz olsun istiyoruz.  
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Tüm üyelerimizi yarın yapacağımız şube seçimlerine 
katılmaya çağırıyorum. 

Gelin, Ülkemizin, Kentlerimizin ve Mesleğimizin 
sahipsiz olmadığını hep birlikte gösterelim.

Her zaman olduğu gibi, önümüzdeki bu zorlu 
dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve 
katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. 

Şube Genel Kurulumuzun ve Şube Seçimlerimizin 
başarılı geçmesini, ülkemize, kentimize, mesleğimize 
ve meslektaşlarımıza yeni ufuklar getirmesini 
diliyorum.

Yeni çalışma döneminde görev almak için aday olan 
tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, seçilecek 
olan yeni Şube Yönetim Kurulu üyelerine ve Oda 
Genel Kurulumuzda şubemizi temsil edecek olan 

Delegelerimizi şimdiden kutluyor, başarılar diliyorum.

Düşünceli, “Birlikte Üretme, Birlikte Yönetme anlayışı” 
ile tüm başarılı çalışmaların gerçekleştirilmesinde ve 
görev süresi boyunca birlikte yol yürüdükleri, birlikte 
iş yaptıkları ve yollarının bir şekilde kesiştiği herkese 
teşekkür etti.

Tüm üyeleri yarın yapılacak şube seçimlerine katılmaya 
çağıran Düşünceli “Gelin, ülkemizin, kentlerimizin 
ve mesleğimizin sahipsiz olmadığını hep birlikte 
gösterelim. Yaşasın Makina Mühendisleri Odası, 
Yaşasın TMMOB” dedi.

Düşünceli’nin konuşmasından sonra kürsüye gelen 
MMO Bursa Şube Sekreter Üyesi Ferudun Tetik, 16. 
Dönem Çalışma Raporu’nu okudu. Tetik’in ardından 
söz alan Oda üyeleri görüş ve önerilerini paylaştılar. 
08.02.2020
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDE ÇAĞDAŞ MÜHENDİSLER’E GÜVENOYU

MMO Bursa Şubesi'nde Görev Yeniden Çağdaş Mühendislerin 

Fikri Düşünceli: Aklın, bilimin ve vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa 
Şubesi seçimlerine tek liste olarak giren Çağdaş 
Mühendisler 17. Dönem’de de göreve devam 
edecekler.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde 
8 Şubat 2020 Cumartesi günü başlayan MMO Bursa 
Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu 9 Şubat 2020 Pazar 
(bugün) günü  yapılan Şube Yönetim Kurulu ve MMO 
Genel Merkez Delege seçimleri ile tamamlandı.

Seçimlere tek liste olarak giren, Fikri Düşünceli’nin 
Yönetim Kurulu Başkan Adayı olduğu ‘Çağdaş 
Mühendisler’in listesi, 836 oy alarak tekrar MMO 
Bursa Şube Yönetimine seçildi.

MMO Genel Merkez delege seçiminde, Çağdaş 
Mühendisler'in listesi ise 841 oyla aldı.

Çağdaş Mühendisler Grubu’nun başarılı çalışmalarının 
karşılığını aldığını belirten Fikri Düşünceli, “Ülkemiz, 
halkımız ve mesleğimiz için aklın, bilimin ve vicdanın sesi 
olma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. MMO 
Bursa Şube seçimlerine katılan tüm meslektaşlarımıza, 

demokrasiye, ülkemize, mesleğimize ve meslek 
odamıza sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum, 
hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

Düşünceli, “Etkin ve başarılı bir çalışma döneminin 
ardından üyelerimizin ülkesine, mesleğine ve 
değerlerine sahip çıkma iddiasında olan Çağdaş 
Mühendislere destek vermesi sevindiricidir” 
ifadelerini kullandı.

‘Çağdaş Mühendisler Grubu’nun MMO Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

ASIL ÜYELER

Fikri Düşünceli, Devrim Tutku Ateş, Feridun Tetik, A. 
İhsan Taşkınsel, D. Alpaslan Gürbüzer, Emine Kaya,  
Yasemin Yeşil

YEDEK ÜYELER

Nuray Yılmaz Gültekin, Filiz Engin Tambova, Esengül 
Basut, Cengiz Heycan, Sunullah Kumru, Metin Sarıbal, 
İlker Ulaş Mollaoğlu

09.02.2020 
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDE 17. DÖNEM RESMEN BAŞLADI

08 - 09 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Genel Kurulu 
ve Seçimlerinde, üyelerinden güvenoyu alan Çağdaş Mühendisler mazbatalarını aldı.

MMO Bursa Şube toplantı salonunda yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Böylece 17. Çalışma Dönemi 
resmen başlamış oldu.

MMO Bursa Şube toplantı salonunda, görev dağılımı yapıldı. TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Düşünceli, “16. Çalışma Döneminde birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarım şube çalışanlarımıza, temsilcilik 
yürütme kurullarımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum ve yeni dönem için başarılar diliyorum, yeni 
dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımı yaptı. Böylece 17. Dönem 
resmen başlamış oldu.

TMMOB MMO Bursa Şube 17. Dönem Yönetim Kurulu Görev dağılımı;

- Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli

- Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Devrim Tutku Ateş

- Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik

- Şube Yönetim Kurulu Saymanı D.Alpaslan Gürbüzer

Üyeler: A. İhsan Taşkınsel, Emine Kaya,  Yasemin Yeşil

Yedek Üyeler: Nuray Yılmaz Gültekin, Filiz Engin Tambova, Esengül Basut, Cengiz Heycan, Sunullah Kumru, 
Metin Sarıbal, İlker Ulaş Mollaoğlu

19.02.2020
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2020-2022 Bursa Şube Yönetim Kurulu Taslak Çalışma Programı ilave
görüşleriniz için Şubemiz internet sayfasındadır. 

17. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI
Çalışma  programımız;  dünyaya  bakışımızı,  sistem  içerisinde  duruşumuzu,  safımızı  ve  çalışma
anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş üye katılımı
ile hazırlanan, uygulanan süreç içerisinde yine üyelerin katılımı ile geliştirilen ve geleceğe taşınan
canlı bir belge niteliğindedir. 
Bu belge Odamızın  65 yıllık  mücadele ve deneyimlerinden,  biriktirdiklerinden izler  taşımakta,
mücadelenin  sürekliliğini  ifade  etmektedir.  Bu  bakımdan  bizler,  mesleğimizin  ve
meslektaşlarımızın  sorunlarıyla  ülkemizin  sorunlarının  birbirinden  ayrı  düşünülemeyeceği
bilincindeyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz tablonun değiştirilmesinin mümkün olduğuna
inanmaktayız.
Bizler, Çağdaş, Atatürkçü, Laik, İlerici, Devrimci, Demokrat çizgimizle, Şubemizin kuruluşundan bu
yana  hep  birlikte  hayata  geçirdiğimiz  emekten,  bilimden,  halktan,  kamu yararından,  barış  ve
kardeşlikten,  meslek  ve  meslektaş  çıkarlarından  yana  politikalarımızı  geliştirerek,  Çağdaş,
Bağımsız, Demokratik ve Sanayileşen bir Türkiye mücadelesi içinde yer almaya devam edeceğiz.
Bizler, dün olduğu gibi bugün de; birlikte üretme, karar süreçlerinde yer alma ve birlikte yönetme
anlayışı ile şubemizde katılımcı, demokratik bir işleyişi çalışmalarımızın temel ekseni yapmayı son
derece  önemsiyoruz.  Bu  doğrultuda;  mesleğimizin  üyelerimizin  ve  Odamızın  birikimlerini
hayatımızın ve çalışmalarımızın içine katmayı ve aynı zamanda üyenin olduğu her yere Oda ve
Şube çalışmalarını ulaştırmayı hedefliyoruz.
Ayrıca, Çağdaş, Bağımsız, Demokratik ve Sanayileşen bir Türkiye mücadelesinde, emperyalizme,
yeni  liberal  talana  ve  gericiliğe  karşı,  emek  ve  meslek  örgütleri  ile  bir  arada olmaya,  birlikte
mücadele etmeye devam edeceğiz.
Dünyanın pek çok bölgesinde emperyalizme ve sömürüye karşı mücadele sürerken, ülkemizde de
mücadele sürüyor. İşçiler, kamu çalışanları, öğrenciler, doktorlar, eczacılar, mühendis ve mimarlar
kısaca  tüm  ezilenler,  daha  iyi  bir  yaşam  mücadelesini  sürdürüyorlar.  Biz  de  kendi  meslek
alanımızda ve meslek örgütümüzde bu mücadelenin sesi olacağız.
Yeni  dönem, aynı  zamanda üreten,  sanayileşen,  kalkınan, demokratikleşen,  insanca,  hakça bir
yaşam ve barışın egemen olduğu bir  Türkiye amacımıza yönelik gelişmelerle dolu olması  için,
mücadele etmemiz gereken bir dönem olacaktır. 
Yeni  dönemde de,  daha güçlü bir  Şube,  MMO ve TMMOB için;  üreten,  sanayileşen ve hakça
bölüşen bir Türkiye için, tüm enerjimizi ortaya koyacağız.
Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı
bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz.

Odamız; 
 Toplumdan  soyutlanmış  seçkin  mühendis  ve  mimarların  örgütü  değildir,  aksine  toplumun
içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan bir kurumdur.
 Sanayileşme  ve  demokratikleşme  alanlarında  durum  tespitleri  yapar,  politikalar  ve  çözüm
önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder.
 Temsili  demokrasi  alanının  daraltılması  ve  biçimsel  uygulamalar  yerine,  birlikte  düşünme,
birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelir.

17. dönem çalışma raporu (2020-2021)
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 Rant  gruplarının  otoriter,  sınanamayan,  hesap  vermeyen  yönetimlerinin  aksine,  örgüt  içi
demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren bir yönetim
anlayışına sahiptir.
 Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeder; kitle örgütü niteliği ile organlarına
dayalı çalışmayı yürütür.
 Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkilerinin önüne koyar, resmi otorite ile
her türlü diyaloga ve işbirliğine açıktır, ancak işbirlikçi yaklaşımların dışında kalır.
 Örgüt  işleyişinin  deforme  edilmesi  anlamındaki  hizmet  üretimini  reddeder,  üyelerinin
hizmetlerinin  niteliğini  yükseltecek  düzenlemeler  yapar,  norm  ve  standartları  oluşturur  ve
denetler.
 Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düşmeme anlayışlarını reddeder; aksine,
üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlar.
 Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama anlayışlarının yerine,
örgütün kamuoyu önünde saygın  yerini  korumayı  ve  geliştirmeyi  hedefler,  örgüt  etkinliklerini
kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirler.
 Mesleki-demokratik kitle örgütü anlayışını yaşama geçirir.
 Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine,
bu yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçüt alır.
 Hiçbir üyesinin sorununu dışlamaz, ancak üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan
mühendislerin konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ilişkilerini güçlü hale getirir.
 TMMOB‘ne bağlı Odalar ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını
düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. 
 Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik kitle örgütleri
ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.
 Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendirir.
 Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren, bir
çalışma anlayışı içerisindedir. 

1. GÖRÜŞLERİMİZ
1.1. Nasıl Bir Dünyada ve Ülkede Yaşıyoruz?
Dünyada  sürekli  hale  gelen  ekonomi-finans  krizinin  yansımalarının  ve  uluslararası  çelişkilerin
arttığı,  ekonomik  durgunluğun kendini  gösterdiği,  toplumsal  mücadelelerin  yükselişe  geçmesi
gereken bir dönem söz konusudur. 

Bu durumun ülkelere ve halklara etkileri, daha fazla bağımlılık; bölgesel-yerel savaşlar, mülteci
akınları;  sosyal hak kayıpları,  ücret düşüşleri,  işten çıkarmalar,  güvencesiz  çalışma biçimlerinin
yaygınlaşması,  yeni  vergi  paketleri,  zamlar,  yoksullaşma,  işsizlik,  kısaca  insanlık  dışı  yaşam
koşulları olarak yansımaktadır. 

Bu çalışma dönemimizde Siyasi iktidarın, otoriter yönelimi daha fazla açığa çıkmış, laiklik karşıtı
gerici  uygulamaları  yoğunlaşmıştır.  İktidar  bütün  muhalefet  güçlerini  baskı  ve  şiddet  yoluyla
sindirmeye çalışmaktadır.  

Siyasal  iktidarın  "ustalık" döneminde  devreye  soktuğu  otoriter  düzenlemeler,  gerici  eğitim
sistemi,  insanların  yaşam  biçimlerine  ve  tercihlerine  ait  düzenlemeler,  hayatın  her  alanını
şekillendirme isteğinde somutlanan sayısız dayatmalar, halkın kaygılarını ve tepkilerini artırırken
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aynı  dönemde  AKP  iktidarını  pekiştirmiş,  "Tek  Adam  Rejimi" doğrultusunda  önemli  adımlar
atmıştır. Parlamenter sistemi dışlayan otoriter yönelimi daha fazla açığa çıkmış, laiklik karşıtı gerici
uygulamaları  yoğunlaşmıştır.  Son  iki  yılda  ülkemiz,  halkımız,  TMMOB  ve  bütün  ilerici  güçler,
sömürü, yolsuzluk ve baskı-zulüm iktidarının düşmanca icraatlarına maruz kalmıştır. 

Gezi Parkı  Direnişi,  7 Haziran ve özellikle 1 Kasım seçimlerinden bu yana ülkemizi  kan gölüne
çeviren bir süreç, dozu giderek artan bir şekilde yaşanmaktadır. Ölümler ve siyasal çatışma sürekli
olarak körüklenmektedir. Ülkeyi altından kalkamayacağı bölgesel ve uluslararası sorunlar yumağı
içine  sokmuştur.  Bugün  ülkenin  içinde  bulunduğu  ekonomik  durumu,  sömürüyü,  gelir
dağılımındaki eşitsizlikleri, tek lidere biadı ve tek parti devletini konuşmak yerine savaşı konuşur
durumdayız. 

Siyasi  iktidarın "yeni  Türkiye"si,  yeni  “Tek  Adam Rejimi” Cumhuriyetin  tarihsel  kazanımlarını,
laikliği, bilimi, aydınlanmayı ve modern toplumsal yaşamı karşısına almıştır. Emekçilere, kadınlara,
gençlere, sanata, tarihsel değerlere düşmanlık gündelik yaşamın öğeleri haline gelmiştir. Gerici,
sermayeci,  emek  düşmanı  rejim  değişikliği  ile  kamu  yönetimi  partizanca  yeniden
yapılandırılmıştır. Güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılmış, iş cinayetleri "kader" ve "fıtrata"
bağlanmıştır.  Eğitimde  ve  bütün  toplumsal  yaşamda  dinselleştirmeyi,  mezhepçiliği,  gericiliği
yaygınlaştırmıştır.  Öyle  ki,  cinsel  sapıklıkla  iç  içe,  şeriatçı  ideoloji  ve  kültüre  uygun  fetvalar,
açıklamalar, uygulamalar birbirini izlemektedir. 

Kısaca, siyasi iktidar; emek, barış, demokrasi güçlerine, toplumsal muhalefete, siyasete, temel hak
ve özgürlüklere karşı açık baskıcı bir yönelim içindedir. TMMOB‘nin öncülüğünde, diğer emek ve
meslek örgütlerinin çağrısı ve katılımıyla 10 Ekim‘de Ankara‘da yapılan "Emek, Barış Demokrasi
Mitingi"nin  kana  bulanması,  bu  yönelimin  açık  bir  örneğidir.  10  Ekim‘de  emeği,  barışı,
demokrasiyi savunanlar katledilmiştir. AKP‘nin "yeni Türkiye"si, böyle bir Türkiye‘dir.

Siyasi iktidar, ülkenin bütün imarını ve koruma alanlarını ranta açmıştır. Bu düzenlemelerle birlikte
rant imparatorluğunun önünde engel oluşturan Odalarımızı da açık bir biçimde hedef almıştır.
Ülkemizde gerçekleşen ekonomik-siyasi-ideolojik-kültürel-toplumsal dönüşümler ile TMMOB‘nin
dönüştürülmesi arasındaki doğrudan ve dolaylı  yapısal  bağlantılar, bugün daha net bir  şekilde
görülür  olmuştur.  Gerçekleşen  yeni  liberal  dönüşümün  görünür  ürünleri-sonuçları,  meslek-
meslektaş  sorunları  ile  ülke  sorunları  arasında  sıkı  bağlar  bulunduğu  yönündeki  görüşümüzü
doğrulamıştır.  Odamızın  ve  TMMOB‘nin  sağlam,  kurumsallaşmış  yapısı,  iç  işleyiş  gelenekleri;
çağdaş, cumhuriyetçi, ilerici, demokrat, laik ve rant karşıtı çizgisi, önlerinde bir engeldir. TMMOB
mevzuatını  değiştirmeye  yönelik  adımlar  ve  diğer  düzenlemeler  bu  çerçeve  içinde  gündeme
gelmiştir.  Mühendislik  hizmetleri,  uygulamaları  ve mevzuatımız bu dönüşüm süreci  tarafından
belirlenmektedir. Sonuçta meslek ve uygulama alanlarımız daraltılmakta, mühendislik disiplinleri
yok sayılmaktadır. 

TMMOB, MMO ve Şubemiz, emek ve demokrasi mücadelesinde yerini almıştır. Dün olduğu gibi
bugün de;
 Her türlü emperyalist işgale,
 ABD‘nin ve tüm emperyalistlerin halkları birbirine kırdırma politikalarına,
 1919‘da Kurtuluş Savaşı ile başlayan ve Cumhuriyetimizin kurulması ile sonuçlanan, 68‘lerde
yeniden  alevlenen,  78‘lerde  devam  eden  Emperyalizme  Karşı  Bağımsız  Demokratik  Türkiye
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mücadelesine meslek alanlarımızdan yola çıkarak ülke gerçeklerini sorgulayan tavrımızla, katkı ve
destek vereceğiz.
 Türkiye‘nin enerji politikalarına yön vermeye çalışan emperyalist enerji tekellerine, çevreye ve
doğaya  zararlı  enerji  kullanımını  destekleyen  nükleer  çetelere  karşı  mücadele  etmeye  devam
edeceğiz.
 Gerek Türkiye‘de gerekse diğer ülkelerde, ABD‘nin ve tüm emperyalistlerin politikalarının bir
parçası,  bileşeni,  uygulayıcısı olan girişimlere karşı  çıkacak; yurtta barışı dünyada barışı,  dünya
halklarının kardeşliğini savunacağız.

Sonuç olarak;
TAM BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK ve LAİK bir Türkiye için, kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam
için,  Halkın Eğitim, Sağlık,  İş  ve Emeklilik  hakları  için,  Demokratik kitle  örgütleriyle dayanışma
içinde mücadeleye devam edeceğiz. 

1.2. Kent ve Çevre Sorunları 
İnsanlık mücadelesinin tarihi, aynı zamanda doğaya uyum çabalarının bir tarihidir. Binlerce yıllık
bu çabalar sırasında, doğayı inceleyerek, gözlemleyerek, doğanın yasalarını hayata uygulamanın
yol ve yöntemlerini sürekli geliştirmiştir.
Günümüzün egemen üretim tarzı  olan kapitalizm,  maddi  üretimi doğanın kendi  yöntemlerine
göre çok daha hızlı ve çok daha fazla üretmenin yollarını bulmuştur. Egemen üretim tarzı olarak
kapitalizm kâr güdüsü ve hırsı ile insanların doğa ile ilişkisinde hiçbir sınır tanımamış; doğanın en
temel bileşenleri olarak toprak, su ve hava, sömürgeci bir tavırla sınırsızca kullanılmış, hoyratça
tüketilmiştir.
Ekosistemin uzun dönemli dengesini hedefleyen, insan ve doğanın birlikte var oluşuna dayalı bir
yaklaşımla çevre, doğa ve toplumsal ilerleme-gelişme ve refah arasında uyumu temel alan bir
sanayileşme,  büyüme,  kalkınma  politikası  geliştirmek  olanaklıdır.  BAŞKA  BİR  SANAYİLEŞME
MÜMKÜNDÜR.
Böyle bir politika, gelecek kuşaklar açısından da zorunludur. Bu politikanın temel araçlarından biri
tarım,  mera,  orman,  sanayi  ve  konut  alanlarının;  ekolojik  denge  -  kalkınma  -  refah  ilke  ve
hedeflerine göre kullanım planlamasının yapılmasıdır.
Ülke düzeyindeki bir kalkınma planının parçası olarak şekillenmiş, bölge planları ile uyumlu, havza
bazlı çevre planlarının yapılması; katılımcı bir çevre örgütlenmesine yaslanan çevre yönetimi ve
tüm bu sürecin uygulanmasını güvence altına alacak çevre mevzuatı ile olanaklıdır. 

Bursa
Bursa;  1/100.000  ölçekli  plan  çalışmaların  yapıldığı  ancak  Bakanlık  tarafından onaylanmadığı,
deprem tehlikesine karşı yeterli önlemlerin alınmadığı, çevre ve ulaşım sorunlarının had safhada
yaşandığı,  özgün  kent  yapısına  meydan  okuyan  TOKİ  marifeti  ile  işlenen  Doğanbey  kentsel
cinayetinin  gözler  önünde  durduğu,  İstanbul‘un  arka  bahçesi  olma  ve  nüfusunun  5  milyonu
bulacağı tartışmalarının yapıldığı, Sanayileşmenin bilimsel bir stratejiye oturtulamadığı, kısacası
Bursa kent kimliğinin yeniden belirsizleştiği bir dönemini yaşamaktadır.

Projeler
Ülkenin ve kentlerin kaderini etkileyecek büyük projeler tartışmaya açılmalı, meslek odaları, bilim
insanları ve üniversiteler ile bu konularda faaliyet gösteren meslek örgütlerinin görüşleri alınmalı
ve  karar  süreçlerine  katılmaları  ve  katkıları  sağlanmalıdır.  Bu  amaçla  Bursa  Belediyelerinde

17. dönem çalışma raporu (2020-2021)

25



tmmob makina mühendisleri odası bursa şube çalışma programı 

“Akademik Kurul” oluşturulmalıdır.   Kasıtlı  ve yanlış  uygulama yapanlar  hakkında verilen yargı
kararları mutlaka uygulanmalıdır.

1/100.000 ölçekli plan
 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı; 
 Bilim insanlarının ortak  görüşü olarak ortaya  çıkan,  Bursa‘da büyük bir  deprem yaşanması
ihtimali unutulmadan, sorunlara yeni sorunlar eklenmeden,
 Kentin kaderini derinden sarsacak uygulamalara yol açılmayacak şekilde,
 Kent  dinamiklerinin demokratik katılımıyla hazırlanan 1/100.000 ölçekli  Çevre Düzeni  Planı
yürürlüğe konulmalı ve istisnasız uyum sağlanmalıdır.

Ulaşım
 Ulaştırma Ana Planı, 
- Büyükşehir Ulaştırma Ana Planı, bütün şehir kapsamında güncellenmellidir.
- Bilimsel ve insan odaklı olmalı, 
- Orta ve kısa erimli hedefleri ve stratejisi olmalı,
- Kentin tüm özelliklerini dikkate almalı, 
- TMMOB ve ilgili Meslek Odalarının görüşlerine mutlaka başvurulmalı,
- Kent dinamiklerinin demokratik katılımıyla hazırlanmalıdır. 
-  Ulaştırma Ana planı  kapsamında,  demiryolu,  denizyolu,  havayolu ve  karayolu için  Ulaştırma
Planları hazırlanmalıdır. Bu ulaşım modları arasında entegrasyon mutlaka sağlanmalıdır.
 Kent  içinde  başta  hafif  raylı  sistemler  olmak üzere  toplu  taşıma yaygınlaştırılmalıdır.  Toplu
taşımayı  özendirici  politikalar  geliştirmeli,  özel  araç  yerine  toplu  taşım  araçları,  halkımız  için
sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik bir seçenek haline getirilmelidir.
 Demiryoluna göre 2 misli, hızlı denizyoluna göre neredeyse 3 misli daha fazla enerji tüketen
karayoluna yapılmakta olan bütün yeni yatırımlar durdurulmalıdır.
 Trafik  güvenliğini  riske  sokan,  Bursa  kent  içinde  bulvar,  ana  cadde,  cadde  ve  sokaklarda
belediye eliyle yapılan otopark uygulamaları kaldırılmalıdır.
 Bursa-Yenişehir havaalanının etkin olarak çalışması sağlanmalı, bunun için hava alanına ulaşım
acilen kolaylaştırılmalıdır. 
 12  Aralık  2012'de,  2014  yılı  sonunda  Bursa'dan  Ankara'ya  yolculuk  yapabilme  umutlarıyla
temeli atılan Yüksek Hızlı Tren (YHT)  projesi,  4 Ocak 2016 tarihinde Yenişehir-Bilecik arasındaki
heyelan sorununun çözülememesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bursa Valisi “Hızlı tren projesi çöpe
gitti, sıfırdan yapılıyor, 400 trilyon lira para harcandı, durması söz konusu değil, ama bir şanssızlık
yaşadık.” derken, Mezitler'de yeni güzergah arandığını,  projenin tümüyle yeniden ele alınarak,
“Yüksek Standartlı Demiryolu”na dönüştürülmüştür. 
 2015 yılında başlayan, T2 Hattı hafif raylı sistem olarak planlanarak, bir an önce ihale süreçleri
tamamlanarak devreye alınmalıdır.
Bunun için kent içi ve kentler arası ulaşım sorumlularının, başta kent planlamacıları olmak üzere
Üniversiteler ve Meslek Odalarıyla birlikte çalışmaları gerekmektedir. Kamusal yatırımların karar
süreçlerinde Meslek Odalarının, Üniversitelerin ve sivil toplumun görüşlerini değerlendirmeyen,
bilimi dışlayan "rantçı anlayış", "can almaya" devam edecektir.
Bursa için önerimiz “Güvenli Kent, Güvenli Yaşam Projesi”dir..
Sanayi
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Kent yöneticileri tarafından dile getirilen "Bursa sanayiye doydu" sözüne, fikrine katılmıyoruz. Çok
sayıda sanayi bölgesi  olması,  sanayide yeter seviyeye geldiğimiz ve bilgi  toplumuna geçmekte
olduğumuz anlamına gelmez. Bizim, kendi  ulusal teknolojimizi  üretmek gibi  kaygımızın olması
gerekir. 
Bizim iddiamız şudur;  "Bursa Türkiye'nin teknoloji merkezi olabilir". Bu potansiyel ve bunun için
gerekli olan mühendislik bilgi birikimi Bursa‘da vardır. Mevcut ağırlıklı dışa bağımlı sanayi, katma
değeri düşük, kirleten sanayi yerine, bizim olan orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesine,
teknolojinin kendisini geliştirmesine ağırlık verilmelidir. Sanayimizin geleceği KOBİ‘lere daha çok
destek verilmelidir. 
Bu anlamda, ulusal kaynaklarımızın ve mühendislik birikimlerimizin daha çok değerlendirileceği,
yerli makina, yerli otomobil, yerli tramvay, yerli marka üretimlerini ve bu anlamda ortaya konulan
her türlü çabayı destekliyoruz.
Bursa,  tarım  arazileri  üzerinde  kurulan  sanayi  yapılaşmasına  artık  izin  vermemelidir.  Kirleten
sanayi  işletmelerine  karşı  etkin  mücadele  yürütülmeli,  sanayi  bölgelerinde  arıtma tesislerinin
kurulması sağlanmalı ve bu tesisler sürekli denetlenmelidir.
Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan,
tarım, çevre, enerji, eğitim, sağlık vb politikaları bir bütünlük içinde ele alan, istihdam odaklı ve
planlı kalkınmayı öngören bir sanayileşme yaklaşımı ile Bursa sanayisi yeniden değerlendirilmeli
ve Bursa’nın Teknoloji Üretim Merkezi ve AR-GE üssü olması hedeflenmelidir.

Çevre 
Dağınık ve plansız sanayileşme, tarım arazilerinin yok edilmesi ve gecekondulaşma gibi kentsel
sorunları da beraberinde getirmiştir. Sanayi Bölgelerinde/Sitelerinde faaliyet gösteren endüstriyel
tesisler, teknoloji ve çevre atıklarını geri dönüştürebilmesi, mühendislik katma değeri ve verimlilik
gibi ilkeler dikkate alınarak incelenmeli ve yeniden yapılandırılmasına çalışılmalıdır.    
Bursa‘da "Karbonmonoksit zehirlenmeleri" sonucu yaşanan ölümler mutlaka önlenmeli, bu yönde
yapılan çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. 
Hava  kirliliği  önlemeye  yönelik  olarak  "Hava  Kirliliğiyle  Mücadele  Birimi"  tekrar  devreye
alınmalıdır. 
Sanayide, konutlarda ve taşıtlarda kullanılan yakıtların yol açtığı kirletici gaz emisyonlarını azaltan
teknolojileri  teşvik  etmenin  ve  geliştirmenin  yanı  sıra;  toprak,  hava,  su  kirliliğinin  bağımsız
denetim  kuruluşları  tarafından  sürekli  olarak  ölçülmesini  ve  denetlenmesini  sağlayan
mekanizmaların kurulması ve çalıştırılması, sonuçta tüm bu çalışmaların halkla paylaşılması son
derece önemlidir. 
Sanayi ve ürünlerinin girdi olarak en temel ihtiyacı madenler ve enerjidir. Enerji olarak kullanılan
fosil yakıtların yol açtığı küresel ısınma olgusu artık bir projeksiyon değil, yaşanmaya başlayan bir
tehdittir. Küresel ısınmanın sonuçları bugün ilköğretim ders kitaplarına dahi girmiş durumdadır.
Dünyayı  iklim değişikliği  ile  bir  bölüm toprakların  sular  altında kalması,  başka bir  bölümü ise
çölleşme olgusu beklemektedir. Ülkemiz toprakları da çölleşme tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Enerji açısından dışa bağımlı olan ülkemizde enerjinin verimli ve etkin kullanımı hedefleri olan bir
politika haline getirilmelidir. Enerji politikalarının üretimden tüketime kamusal çıkarları gözeten
bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Enerji üretiminde verimliliği arttıran, tasarrufu teşvik eden
dolayısıyla fosil yakıt tüketimini azaltan teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, yenilenebilir
enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar, jeotermal vb) tercih edilmesi kaçınılmazdır. Bu amaçla ülkemiz
gerçekleri  de  göz  önüne alınarak,  kaynakların  rasyonel  ve  verimli  kullanımını  sağlamak üzere
planlama, düzenleme, eşgüdüm ve denetleme faaliyetleri için ciddi ve uygulanabilir bir stratejiye
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ihtiyaç vardır. Bu stratejinin hazırlık çalışmalarına üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları  ile
birlikte destek vereceğiz.
TMMOB Makina  Mühendisleri  Odası  Bursa  Şubesi  olarak,  bu  alanlarda  üzerimize  düşen  tüm
görevleri yerine getirmek için sistemli ve kalıcı çalışmalar uygulayacağız.

1.3. Mühendislik Eğitimi, Üniversiteler ve Odamız
Ülkelerin  eğitim  politikaları,  bilim,  teknoloji  ve  sanayi  politikalarından  ayrı  düşünülemez.
Türkiye‘deki  eğitim  ve  mühendislik  eğitimi,  toplum  çıkarlarına  göre  değil,  uluslararası  iş
bölümünün  bir  sonucu  olarak  şekillenmektedir.  Eğitim  ve  öğretim  hizmetleri  piyasa  ve
sermayenin  hizmetine  sunulmakta,  eğitim  metalaştırılmaktadır.  Eğitim  alanında  dayatılanlar,
şirketleşen  üniversite  anlayışının  gelişmesine  de  neden  olmaktadır.  Üniversite  yapısındaki
değişim, "şirket"  ve  "müşteri odaklı"  bir tarza yönelmekte ve  "müfredat" buna uygun biçimde
yeniden yapılandırılmaktadır.
Üniversitelerimizde  bilimsel  araştırmalara  gerekli  kaynaklar  ayrılmayarak,  bilimsel  gelişmelerin
önüne  geçilmektedir.  Ülke  ve  toplumun ihtiyaçlarına  uygun olarak  şekillenen  bir  Üniversite  -
Sanayi ilişkisi söz konusu olamamaktadır. 
Eğitim,  istihdam  ve  üretim  ilişkilerinin  planlı  bir  şekilde  ele  alınmamasından  dolayı  lisans
eğitiminde  edinilen  bilgilerin  önemli  bir  bölümü  çalışma  hayatında  pratik  karşılığını
bulamamaktadır. Bu durum mesleğe karşı yabancılaşmanın yanı sıra mesleki körelmeye de neden
olmaktadır.
Öğretim  üyelerimizin  de  ekonomik  koşulları  gün  geçtikçe  kötüye  gitmektedir.  Mühendislik
bölümlerindeki araştırma görevlileri ve genç öğretim üyeleri mesleki idealleri uğruna veya daha
iyi  bir  iş  bulamadıkları  için  görevde kalmaktadır.  Bu alandaki  meslektaşlarımızın  birçoğu,  özel
sektöre geçmeye zorlanmaktadır. Bu sürecin sonucunda yurt dışına beyin göçü de yaşanmaktadır.
Mühendislik  alanındaki  eğitimde  gerek  açılan  okullar  gerek  artırılan  kontenjanlar  açısından
planlama  anlayışının  olmaması  özellikle  belirli  bölümlerden  mezun  mühendislerin  istihdam
sorununu artırdığı gibi bu kitlenin mesleki kimliklerinde de erozyon yaratmaktadır.
Üretim  süreçlerinde  ortaya  çıkan  değişim,  mühendisleri  yeniden  biçimlendirmekte,  mesleki
formasyonlarını  değiştirmekte,  istihdamı  daraltmaktadır.  İşsizliğin  artması  ücret  politikalarını
olumsuz yönde etkilemekte ve mühendislerin emeği ile orantılı ücret almalarını engellemektedir. 
Tüm bu olumsuz tanımlamalara rağmen; 65 yıllık deneyim ve bilgi birikimi ışığında ve mesleki,
demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğu ile üyelerinin sorunlarının toplumun sorunlarından
ayrılamayacağı bilincinde olan; çağdaş, bağımsız, demokratik ve sanayileşen bir Türkiye özlemiyle,
halktan ve emekten yana tavır alan, bu doğrultuda politikalar üreten ve mücadele veren Odamız,
ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz tablonun değiştirilmesinin mümkün olduğuna inanmaktadır.
Toplumsal  gereksinimleri,  üretimi,  istihdamı,  yaşam  boyu  eğitimi,  ülkenin  bilim  ve  teknoloji
altyapısının  güçlendirilmesini  temel  alan  ulusal  eğitim  politikalarının  yaşama  geçirilmesini
istemeye devam edeceğiz.
Bu tespitlerimiz çerçevesinde;
 Üniversite eğitimi bilimsel, özerk ve demokratik olmalıdır. YÖK tüm kurumlarıyla kaldırılmalı,
Üniversitelerarası  Kurul  ve  üniversiteler,  özerk  ve  demokratik  bir  anlayış  temelinde  yeniden
düzenlenmeli, üniversitenin bütün bileşenlerinin yönetim ve karar sürecine katılmaları güvenceye
alınmalıdır.
 Üniversitenin  üç  temel  bileşeni  olan öğretim üyeleri,  öğrenciler  ve üniversite  çalışanlarının
üniversite yönetimine katılmaları sağlanmalıdır.
 Uygun nitelik ve sayıda öğretim üyesi istihdam edilmelidir.
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 Öğretim üyelerinin eğitim dışında ticari faaliyette bulunmaması için, eğitim hizmetini üreten
öğretim üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları çözülmelidir.
 Öğretim  üyelerinin  düşüncelerinden,  sendikal  eylemlerinden  ve  demokratik  taleplerinden
dolayı karşılaştıkları her türlü ceza ve sürgün uygulamalarına son verilmelidir.
 Çok  sayıda  donanımsız  üniversite  ve  bölüm  açmak  yerine,  ülkemizde  ihtiyaç  duyulacak
üniversite  mezunlarının  sayısı  planlanarak,  ülke ihtiyaçlarını  gözeten yeterli  eğitim kadrosu ve
kütüphane, derslik, laboratuar, yurt vb. altyapısı tamamlanmış kuruluşlar oluşturulmalı; şimdiye
kadar açılmış bulunan üniversitelerin eğitim düzeyi arttırılmalı, alt yapıları tamamlanmalıdır.
 Mühendislik ile ilgili yükseköğrenimin planlanmasında yeni fakülte ve bölümlerin açılmasında,
eğitim programlarının oluşturulmasında TMMOB ve bağlı Odaların öneri ve onayı alınmalıdır.
 Genel bütçeden eğitime aktarılan pay yeterli  seviyeye getirilmeli ve üniversite bütçelerinde
bilimsel araştırmalara ayrılan pay artırılmalıdır.
 Meslek  Odalarının  denetimi  ve  üniversitelerin  yürütücülüğünde  öğrencilere  staj  imkânları
sağlanmalıdır.
 Öğrencilerin  temel  sorunlarından  olan  yurt  konusunda  çalışmalar  sürdürülecek,  çözüm
bulunmaya çalışılacaktır.
 Eğitim  her  kademede  eşit  ve  parasız  olmalıdır.  Harç,  ikinci  öğretim,  yaz  okulu  gibi  paralı
uygulamalar kaldırılmalıdır.

2. KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI
Şube etkinlik alanımızda tüm birimlerimiz, modern koşullarda hizmet vermeli ve günümüzün en
ileri teknolojisini kullanmalıdır. 
Şubemizde  ve  şubemize  bağlı  her  birimde  Oda-üye,  Oda-vatandaş  ilişkilerinde,  güler  yüzlü
davranılmasına ve doğru iletişim kurulmasına özen gösterilecektir. Şube ve Temsilcilik yöneticileri
ile çalışanlara Oda Tüzük ve Yönetmelikleri hakkında eğitimler verilerek bilgi güncellenmesi ile
yetkinlik artırma çalışmaları yapılacaktır. 

2.1. Üye İlişkileri
Çağdaş ve demokratik toplumlardan bahsedebilmenin önkoşulu,  örgütlenme düzeyine yapılan
vurgudur.  Bunun  yanında  özgür  ortamlar,  özgür  bireyin  yetiştirilmesinde  temel  koşuldur.  Bu
anlayışla, Oda-üye ilişkilerinde demokratik ortamlarda, özgürce tartışmayı esas alan, bilgi sahibi
olarak fikir üretmeyi benimseyerek, üretim temelinde başarılı olmayı hedefleyen Şube Yönetim
Kurulumuz, enerjisinin büyük bir kısmını üyelerine harcayacaktır. 
Üyelerimiz arasında çok çeşitli sektörlerde çalışan, çok çeşitli özelliklerde olan, sorunları da çok
değişik olanlar vardır. Yine kadın üyelerimizin sorunları, daha da farklı olup; aynı şekilde öğrenci
üyelerimizin, işsiz üyelerimizin, emekli üyelerimizin kendine özgü sorunları vardır. Bütün bunların
örgütün içerisinde tartışılarak, bu konularda projeler üretilmesi esastır. Çalışmalarımızda üyemize
dönük  her  türlü  eğitim  (mesleki,  sosyal,  kültürel  ve  etkinlik)  bu  çalışma  döneminde  de
hedeflenmiştir. 
Odanın  faaliyetlerine  katılan,  destek  veren  ve  aidatını  ödeyen  üye  hedeflenmektedir.  Bu
çerçevede,  Üye  ilişkileri  birimimiz,  Oda  ile  üye  arasında  bir  temas  noktası  oluşturacak  olup,
üyelerimizin  iş  ve adres  değişiklikleri,  Odadan beklentileri,  Oda ile  iletişim sıkıntıları  çok  hızlı
çözülecektir.  Burada amaç,  üyesine duyarlı  Oda ilişkisini  geliştirmek,  dolayısıyla  Odasına sahip
çıkan üyeyi de oluşturmaktır. 
Ayrıca öğrenci üyelerimizin mesleki ve sosyal gelişimi için staj yerleri sağlanacak, mesleki geziler
ve sosyal etkinlikleri geliştirerek sürdüreceğiz.
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2.2. Hukuki Çalışmalar
Meslektaşlarımızın sorunları;  kamu ve özel  sektör olarak farklı  nitelikler taşımaktadır.  Kamuda
çalışan üyelerimizin mesleki görevlerini yerine getirme ve özlük hakları açısından önemli sorunları
bulunmaktadır. Öte yandan özel sektörde ücretli çalışan meslektaşlarımızın çoğunun sendikası ve
iş  güvencesi  bulunmamaktadır.  Şubemizde  meslek  alanlarımızda  karşılaşılan  sorunların
çözülmesinde üyelerimize yardımcı olmak için, 12. Dönemde oluşturduğumuz Hukuk Birimi‘nin
faaliyetlerini 17. dönemde genişleterek devam ettireceğiz.
Özel  sektörde  ve  kamudaki  ücretli  mühendislerin  haklarının  korunması  amacıyla  her  türlü
çalışmayı yürüteceğiz. Demokratik ve hukuki girişimlere destek olmaya devam edeceğiz.

2.3. Eğitim
Meslek alanlarımızda çalışan mühendislerin ve teknik personelin eğitimi, gerek mesleki ve kişisel
gelişim,  gerek  işçi  sağlığı  ve  iş  güvenliği,  gerekse  ülke  ekonomisi  açısından  büyük  önem
taşımaktadır. 
Mühendis üyelerimizin mesleki açıdan gelişimi ve yetkilendirilmesi anlamında yapılan eğitimlerin
yanı sıra mavi yakalı teknik personele yönelik meslek edindirme, mesleki gelişim ve yetkilendirme
amacıyla düzenlediğimiz kurslarımız da yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. 
Mavi yakalı teknik personellere yönelik; 1978 yılından beri sürdürdüğümüz, Şubemizin hazırladığı,
Oda düzeyinde ders  kitabı  olarak kullanılan ve 2015 yılında da 13.  Baskısını  yaptığımız  Buhar
Kazanı  Operatörleri  Yetiştirme  Kursları ile  fabrika  ortamında  kullanılan  iş  makinalarının
kullanıcılarına yönelik "İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kursları"nı sürdüreceğiz.
Oda  Merkezimizce  oluşturulan  Eğitim  Kataloğunda  belirtilen,  Mekanik  Tesisat  Hizmetleri,
Doğalgaz,  Akışkan  Gücü,  Asansör  ile  Planlama Ve  Yatırım Hizmetleri  Mühendis  Yetkilendirme
Kurslarına Şubemiz ve Temsilciliklerimizde devam edeceğiz. 

2.3.1. MMO Uygulamalı Eğitim Merkezi 
Mesleki eğitim faaliyeti, örgütümüzün en temel faaliyetlerinden biridir. Üyelerimizin gereksinim
duyduğu konulara öncelik verilerek, üyelerimiz ve vatandaşlar için yürütülen eğitim hizmetleri,
çağdaş ortam ve imkanlarla yürütülmeye devam edilecektir. 
Şubemiz  Beşevler  Küçük  Sanayi  Sitesi‘nde  oluşturulan  "MMO KAYNAK EĞİTİM  VE  MUAYENE
MERKEZİ" nde Kaynak Operatörlerinin eğitimine yönelik, 10 istasyonlu uygulamalı kurslarımızın
yanısıra, uluslararası geçerliliğe sahip olan  EN287 Kaynak Operatörü Belgelendirme sınavlarını
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 
Kaynaklı  imalat  yapan  işletmelerde,  çalışanlara  standartlar  yardımıyla  kaynaklı  imalatın  nasıl
yapılması gerektiği anlatılan “Kaynak Koordinasyon Personeli” eğitimlerine devam edeceğiz. 

Odamızın  Personel  Belgelendirme  Kuruluşu  olarak  Türkak'tan  NDT  Eğitimleri konusunda
yürüttüğü  akreditasyon  çalışmalarının  tamamlamasının  ardından,  Şubemizde  2017  yılında
başlattığımız  EN ISO 9712'ye göre  Tahribatsız Muayene ve Eğitim Belgelendirme çalışmalarını
sürdüreceğiz.

2.3.3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Çalışmaları (MYK)
Türk  Akreditasyon Kurumu tarafından  personel  belgelendirme  kurumu  olarak  akredite  edilen
Odamız,  2015 yılında MYK tarafından yapılan ilk denetimden başarı ile geçmiştir. Şubemiz, MYK
kapsamında  yetkilendirilmiş  kuruluş  olarak  2016  yılında  başlayan  “Alüminyum  Kaynakçısı  -
Seviye3”, “Çelik Kaynakçısı - Seviye 3”, “Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı - Seviye 3”, “Doğal Gaz
Polietilen Boru Kaynakçısı - Seviye 3”, Kaynak Operatörü - Seviye 4”, “Plastik Kaynakçısı - Seviye 3”
eğitim, sınav ve belgelendirme çalışmalarını 17. Çalışma Döneminde de sürdürecektir. 
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2.3.4. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz Eğitimleri
Catia V5R19, Solidworks vb. program eğitimlerine, Şubemiz Bilgisayar Laboratuarında analiz, 3
boyutlu  katı  modelleme,  teknik  resim,  montaj  ve  yüzey  modelleme  modüllerini  kapsayacak
şekilde  devam  edilecektir.  Periyodik  olarak  açılan  kurslar,  üyelerimiz  ve  öğrenci  üyelerimizin
gereksinimlerine göre geliştirilecektir. 

2.4. Denetim
Mesleki  denetim  faaliyeti,  örgütümüzün  en  temel  faaliyet  alanıdır.  Bir  yandan  üyelerimizin
mesleki faaliyetlerinin yürütülmesinde denetimler gerçekleştirilirken, diğer yandan da kamusal
anlamda teknik denetimler gerçekleştirilmektedir. 

2.4.1. Mesleki Denetimler 
Serbest  çalışan  üyelerimizin  gereksinimlerine  öncelik  verilerek  yürütülen  mesleki  denetim
hizmetleri, çağdaş ortam ve imkanlarla en hızlı şekilde yürütülmeye devam edilecektir. 

2.4.2. MMO Akredite  Muayene Kuruluşu Denetimleri (AKM)
İşletmelerde bulunan makina ve ekipmaların,  “İş Ekipmanları Yönetmeliği” kapsamında yapılan
Periyodik  Kontroller,  Bilgisayar  Destekli  Analiz,  Yorulma Testleri  ve  Tahribatsız  Muayeneler  ile
Asansörlerin periyodik denetimleri, Odamızın ülke düzeyinde akredite kapsamda yapmış olduğu
kamusal denetimlerdir. 
Şubemiz, etkinlik alanında bulunan tüm birimlerinde bu denetimleri bağımsız yapısıyla, kurumsal
olarak yapmaya devam edecektir.

2.4.2.1. Periyodik Kontrol 
İş Ekipmanları Yönetmeliği gereği işletmelerde bulunan basınçlı  kap ve kaldırma makinalarının
periyodik kontrollerinin yanısıra havalandırma ölçümleri, forklift egzost emisyon ölçümleri, yangın
güvenlik  ölçüm  ve  denetimleri  gerçekleştirilmektedir.  Akredite  Muayene  Kuruluşu  olarak,
gerçekleştirdiğimiz periyodik kontrol hizmetlerinin bağımsız nitelikte gerçekleştirilmesi işletmeler
açısından büyük önem taşımaktadır. 
Periyodik Kontrol  hizmeti verdiğimiz işletmelerde varsa işyeri  temsilcimiz ve üyelerimizle ilişki
kurmak görevlerimiz arasında olacaktır.

2.4.2.2. Bilgisayar Destekli Analiz, Yorulma ve Tahribatsız Test Merkezi
İşletmelerde  bulunan  basınçlı  kap  ve  kaldırma  makinalarının  yorulma  test  ve  analizlerini
yaptığımız merkezimizin çalışmaları, bu dönemde daha da artarak sürdürülecektir.
İşletmelerde  köprülü  vinçlerde  yorulma  test  ve  analizleriyle  başladığımız  çalışmalarımız,  her
alandaki  çelik  konstrüksiyon  üst  yapı  elemanlarının,  basınçlı  kap,  kaldırma  makinası,  cihaz,
makina  ve  ekipmanlarının  bilgisayar  destekli  analizleri  ve  tahribatsız/tahribatlı  malzeme
muayeneleri ile ülke düzeyinde yaygınlaşarak devam etmektedir. Bu dönemde de bu çalışmaları
arttırarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

2.4.2.3. Asansör Denetimleri
24.06.2015  tarih  ve  29396  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayınlanan  Asansör  İşletme,  Bakım  ve
Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansörün periyodik kontrolünün Bakanlık tarafından
yetkilendirilen  ve  ilgili  idare  ile  protokol  imzalayan  A  tipi  muayene  kuruluşu  tarafından
yapılmasını zorunlu kılmıştır. 
Şubemizin  yaptığı  girişimler  sonucu,  TMMOB  MMO  Asansör  Kontrol  Merkezi ile  Keles,
Bayramiç,  Bayramiç,  Bozcaada,  Çan,  Çanakkale,  Çanakkale İl Özel İdaresi Çardak,  Eceabat,
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Ezine,  Kalkım,  Kepez (Çanakkale),   Lapseki,   Yenice (Çanakkale),   Umurbey,  Karesi,   Ayvalık,
Edremit,  Gömeç,  Havran,  Altınova,  Esenköy,  Kaytazdere,  Koru,  Taşköprü,  Tavşanlı (Yalova),
Termal,   Yalova  İl  Özel  İdaresi,  ve  Subaşı  Belediyeleri  idareleri  arasında  “Asansör  Kontrol
Sözleşmesi” imzalanmasının  ardından,  kamusal  denetim  anlamında,  büyük  önem  taşıyan
asansörlerin iyileştirilmesi boyutunda denetim hizmetleri çalışmalarımız sürmektedir.

2.4.3. Teleferik/Teleski/Telesiyej Ruhsatlandırma 
TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 23.07.2009 tarih 27297 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
"İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve
İşletilmesine  Dair  Tebliğ  (SGM:  2009/11)"  içeriği,  insan  taşımak  üzere  tasarımlanan  kablolu
taşıma  tesisatlarının  ruhsatlandırılması  kapsamında,  TMMOB  Makina  Mühendisleri  Odası
yetkilendirilmiştir. 
Bu kapsamda denetim ve Ruhsatlandırma çalışmalarında,  Odamız  adına  Şubemiz  aktif  olarak
görev almaya devam edecektir.

2.5. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Çağdaş bir örgütlenmenin temel adımı; üyesinden güç alan, tabandan tavana karar süreçlerinin
demokratik ve özgür bir  ortamda işlediği  bir  yapı  oluşturmaktır.  Bunu başarabilen kurumların
toplumsal  alanda  karşı  karşıya  kaldığı  en  önemli  sorun,  çalışmalarını  ve  ürettiği  sonuçları
kamuoyu ile paylaşamamak şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Odamız özelinde bu, meslek sorunlarının ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinin kamuoyu ile
yeterince  paylaşılamaması  anlamında  ortaya  çıkmaktadır.  Bu  sorunun  aşılabilmesi  ve  Şube
etkinliklerinin  Bursa  kamuoyuna  aktarılabilmesi  için  oluşturulan Basın  Yayın  ve  Halkla  İlişkiler
Birimi çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Mesleki  uzmanlık  alanları  ile  ilgili  her  türlü araştırma, inceleme, demeç verme,  bilgilendirme,
kamuoyu  oluşturma  çalışmalarını  sürdüreceğiz.  Bu  sayede  Şube  faaliyetlerimizi  ve  gündeme
ilişkin Şube görüşümüzü üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşarak güncel konularda yürüttüğümüz
politikaların ortaklaştırılmasını sağlayacağız.

Şube Bülteni
Şube  Bültenimizin  içeriğine  üyelerimizin  katkısı  sağlanacak,  dört  aylık  periyotlarla  çıkartmaya
devam edeciğimiz Şube Bültenimizi, üyemizin ilgi ile takip ettiği yayın olarak geliştireceğiz. 

Elektronik Bülten
Şube  etkinlik  ve  duyurularının  üyeye  duyurulması  amacı  ile  başlatılan  Elektronik  Bülten
uygulamasına devam edeceğiz. 

Teknik Kitaplar
Mesleki  uzmanlık  alanlarımız ile  ilgili  kitap çalışmalarımızı  daha etkin ve  içerik  olarak bilginin
güncel hale getirildiği bir tarzda sürdüreceğiz. Üyenin mesleki gelişimine katkı koyacak, sürekli
yenilenen ve gelişen teknolojik bilgilerin üyeye en hızlı, en ucuz ve sürekli sağlanması yönündeki
çalışmalarımızı, etkin bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kongre, Sempozyum, Panel Kitapları
Kongre-Sempozyum faaliyetlerini güncel konuları içeren alanlarda, bilimsel araştırmalara dayalı,
yeni  bilimsel  verileri  ve  incelemeleri  içeren  bir  biçimde sürdürecek,  bu  faaliyetlerde  sunulan
bildirileri ve yapılan panelleri, kitap olarak üyemizin ve toplumun hizmetine sunacağız.

Oda Süreli yayınları
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Oda süreli yayınlarına katkılar yapılmaya devam edeceğiz. 

Şube Web sayfası
Etkinliklerimiz, Şubemizin web sayfamızda, düzenli olarak duyurulacaktır.

3. MESLEKİ ÇALIŞMALAR
Odamızın  örgütsel  birikimi,  üyelerimizin  mesleki  birikimlerine  dayanmakta  ve  bu  birikimlerin
üzerinde  yükselmektedir.  Geçmiş  dönemlerde  olduğu  gibi  bu  dönemde  de  yaptığımız  tüm
çalışmalarda,  üyelerimizin  mesleki  birikimlerini  genç  meslektaşlarımızın  ve  halkın  yararına
sunmaya devam edeceğiz.
Meslektaşlarımızın  ortak  ihtiyaçlarını  karşılamak,  mesleki  etkinlikleri  kolaylaştırmak,  mesleğin
kamu yararına uygun olarak gelişimini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun
ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının, çevre ve tarihi değerlerin ve
kültürel  mirasın  korunmasında,  tarımsal  ve  sınai  üretimin  artırılmasında,  ülkenin  sanatsal  ve
teknik  kalkınmasında  gerekli  gördüğü  tüm  girişim  ve  etkinliklerde  bulunmak,  temel
amaçlarımızdandır.
Bu amaçlarımıza bağlı olarak;
 Mühendislik faaliyetinin doğru ve nitelikli bir tarzda uygulanmasını savunacağız.
 Meslek alanlarımızdaki her türlü sahtecilikle mücadele etmeye devam edeceğiz.
 Ücretli çalışan üyelerimizin mesleklerini uygulamada yaşadıkları zorluklara karşı etkin mücadele
yürüteceğiz.
 Yeni mezun üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütmeye devam
edeceğiz, iş bulmaları konusunda aktif destek vereceğiz.
 Üyelerimizin  haklarını  ve  mesleki  ihtiyaçlarını  göz  önüne  alarak  yeni  sempozyum,  kongre,
kurultay konuları belirleyeceğiz.
 Meslek  alanlarımızın  düzenlenmesi  ile  ilintili  tüm  yasal  süreçlere  bilimsel  ilkeler,  mesleki
birikimlerimiz  ve  kamu çıkarları  temelinde  müdahil  olacağız  ve  kamuoyu yaratmak  için  uğraş
vereceğiz.
 Meslek alanlarımızda standartların yerleştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüteceğiz.
 Mesleğimizle ilgili sektörlerdeki bilimsel çalışmalara katılarak görüşlerimizin bu alanlarda etkin
olması için çaba sarf edeceğiz.
 Meslek  alanlarımızla  ilgili  olan  sektörlerdeki  dernek,  vakıf  vb.  kurum  ve  kuruluşlarla  kalıcı
ilişkiler sağlamaya devam edeceğiz.
 İleri düzeyde tecrübe ve bilgi sahibi olan üyelerimizle sürekli ilişki kurarak, bu birikimlerinden
Oda çalışmalarında etkin bir şekilde yararlanacağız.

3.1. Seminerler - Panel, Forum, Söyleşi, Kongre ve Sempozyum Etkinlikleri
Şube  Çalışma  Programı  kapsamında,  üyelerimizin  istemleri  doğrultusunda  Şubemizde
sempozyum, kongre, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir. Şubemizin etkinliklerinde yerel
ve ülke ölçeğinde çeşitli konular tartışılacak, sonuçları ilgili kurumlara bildirilecektir. Gerektiğinde
imza kampanyaları açılarak çeşitli konularda uyarı görevi yapılacaktır. 
Örneğin  alternatif  enerji  kaynakları,  enerji  verimliliği,  bölgesel  planlamalar,  doğalgaz  kentsel
dönüşümleri, raylı sistemler, tekstilin sorunları, çevre ve arıtma, makina imalat, otomotiv, termik
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santraller vb. konularda etkinlikler yapılacaktır. Şube bünyemizde üyelerimizin gelişimine yönelik
aylık söyleşiler düzenleyecek, düzenlediğimiz söyleşileri yayın haline getireceğiz.

3.2. Teknik ve Mesleki Denetimler
Bilindiği  gibi  yasalar,  üretim  yerlerinin  ve  ticari  alanın  denetlenmesini;  ilgili  yerel  yönetimler,
Çalışma Bakanlığı ve Ticaret Odalarına bırakmıştır. Özellikle üretim alanlarının denetim dışında
olduğu, yılda 2000‘e yakın kurban verdiğimiz iş kazalarından bilinmektedir. 
Bu  nedenle  önümüzdeki  dönem  çalışmalarında  aşağıdaki  başlıklarda  özel  çalışmalar
yürütülecektir.
Odamıza üye olmadan mesleğini sürdürmek, yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu doğrultuda
üye olamayan meslektaşlarımızın üyeliğe kazandırılması için çalışmalar yürütülecektir. 
Doğrudan  meslek  sorumluluğumuza  giren  işyerleri,  çalışmaları  ve  istihdam  yönünden
denetlenecek, yetersiz durumda olanların kamuya olumsuz sonuçlar oluşturması engellenecektir.
Meslektaşlarımızın mesleğini  gerçekleştirirken yaptıkları  tüm faaliyetler,  toplumsal  ve gündelik
yaşama olumlu etkileri olan ve hayatı teknik düzenlemeler ve çözümlerle kolaylaştıran bir süreçtir.
Bu kapsamda mühendislik mesleğini yapmadığı veya gereği gibi  yapmadığı halde sadece imza
sorumluluğu alan meslektaşlarımızın durumu yakından takip edilecektir. Gerekli durumlarda bu
meslektaşlarımızla ilgili yaptırımların uygulanması sağlanacaktır.
Teknik ve mesleki denetimlerimizin daha ileri düzeyde yapılabilmesi için çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Yeni kamusal denetim alanları oluşturacağız.
 Proje, uygulama ve üretim konularında üyelerimizin denetlenmesi ve kontrolünü sağlayacağız,
teknik ve mesleki denetimlerimiz kamu yararına gerçekleştirilecektir.
 Kamu  sağlığı  ve  güvenliğini  ilgilendiren  konularda;  üyemizin  eğitilmesini  ve  kamuoyunun
bilgilendirilmesini sağlanacaktır.
 Kamusal denetimlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla kamu kuruluşları, Meslek Odaları ve yerel
yönetimlerle işbirliği yapılmaya devam edilecektir.
 Kamusal  denetimin yasal  sorumluluğunu taşıyan belediyeler  ise,  üstlendikleri  sorumluluklar
açısından yeterlilikleri  ve  eksiklikleri  yönünden denetlenecektir.  Özellikle  belediyelerde yeterli
teknik eleman istihdamı için çalışmalar yürütülecektir.
 Başta Çalışma Bakanlığı  olmak üzere,  Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı  ve ilgili  diğer  bakanlıklar
çalışmalar yönünden denetlenecek ve bunlar düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

3.3. Mühendis Yetkilendirme, Belgelendirme, Enstitüleşme
Odamız mühendislerin bilgi  birikimlerinin artırılması,  gelişen teknolojiye uyum sağlanması için
meslek içi eğitimi savunmakta ve uygulamaktadır. Belgelendirme ise, bu çalışmanın kurumsal hale
getirilerek, sahteciliğin ve mühendis olmayanların hizmet sunmasının engellemesi çabasıdır. 
Ayrıca belgelendirme çalışmalarımız sonucunda kamu güvenliği ve sağlığını yakından ilgilendiren
pek  çok  alanda  meslektaşlarımızın  kaliteli  hizmet  vermesi  ve  mühendislik  hizmetinin
yaygınlaşması sağlanmıştır.
Sürdürülmekte  olan  Mühendis  Yetkilendirme  Kursları  kamu  sağlığı  ve  güvenliğini  ilgilendiren
alanlarda  çalışan  mühendislerin  meslek  içi  eğitim  ihtiyaçlarını  giderme  süreci  olarak  devam
ettirilecektir.
Yapılan  eğitim  ve  seminerler  mühendislerin  bilgilerinin  tazelenmesini,  yeni  teknolojilerden
haberdar edilmesini, toplumsal duyarlılıklarının artırılmasını hedefleyecektir. Yapılan etkinliklerin
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içeriğinin,  Odamızın  bilimden  ve  emekten  yana  tutumuna  uygun  olarak  geliştirilmesi  ve
düzenlenmesi hedeflenecektir. 
Eğitim  ücretleri  üyelerimizin  maddi  olanakları  göz  önünde  bulundurularak  tespit  edilecektir.
Öğrenci üyelerimize, işsiz üyelerimize imkanlar dahilinde ücretsiz eğitim olanakları sağlanacaktır.
Ücretsiz  seminerleri  arttırmaya  yönelik  çalışmalar  yapılacaktır.  Odamızın  bu  noktada  önünde
duran görev,  öncelikle yeni  mezun üyelerimizin bilgi  birikimlerini  artırmak ve  "Sürekli  Eğitim"
kavramını  hayata  geçirmektir.  Kısa  vadede  seminerlerin  açılması,  bunların  paket  programlara
dönüştürülmesi,  uzun  vadede  ise  Enstitüleşmek  hedefimizdir.  Enstitü  aracılığı  ile  mühendislik
eğitimi  veren  kurumların  yeterlilikleri  konusunda  görüş  bildirilmesi,  yararlı  yeni  teknolojilerin
ülkeye kazandırılması, eğitim alanında kamusal denetim hedeflenmektedir.
Eğitimlerimiz  kapsamında  yürütülen  kurslar  ve  belgelendirmeler,  daha  etkin  ve  yaygın  olarak
sürdürülecek; bilginin, teknolojik değişimlerin bağımsız, tarafsız ve kaliteli verilmesi sağlanacaktır.
Yapılması planlanan faaliyetler aşağıda sunulmuştur.
 Eğitimlerimiz kapsamında yürütülen kurslar ve belgelendirme çalışmaları etkin ve yaygın olarak
sürdürülecektir.
 Eğitim konularının belirlenmesinde üye istek ve önerileri dikkate alınacak, seminerlerde güncel
mesleki bilgiler verilecektir.
 Üyelerin mesleki alanda belgelendirme süreci daha etkin bir şekilde yürütülecek, mesleki bilgi
(teori) ve deneyimlerin (pratik) güncel ve sürekliliği sağlanacak, kurumsallaşma çalışmaları daha
aktif olarak yürütülecektir.
 Eğitim çalışmalarının uzun vadede Enstitüleşmesi için alt yapı oluşturması sağlanacaktır.
 Ara teknik elemanlara yönelik eğitimler çeşitlendirilerek sürdürülecektir.

3.4. Bilimsel Etkinlikler - Teknolojik Kurumsallaşma
Şubemizde yeni projelerin üretileceği bir yapı geliştirilecektir. Örneğin Sanayi Sitelerinde iletişim
büroları sayısı artırılması, OYK onayı alınarak bu birimlerin eğitim ve teknoloji merkezleri şeklinde
örgütlenmesi ve uygulamalı kurslar gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir. 
Ayrıca Oda merkezimizde olduğu gibi  Şubemizde de bazı  konularda akredite  olmak açısından
çalışmalar yapılacaktır. Kurulacak merkezlerde üyelerimiz ve sanayideki operatörler uygulamalı
eğitimlerden geçirilecek ve belgelendirileceklerdir.

3.5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından
biridir.  İşçi  Sağlığı  ve İş  Güvenliğine ilişkin göstergeler,  temel insan hakları,  çalışma yaşamı ve
ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır.
Ancak  SGK  ve  diğer  resmi  istatistikler  bile  göstermektedir  ki  ülkemizde  İşçi  Sağlığı  ve  İş
Güvenliğine  gereken  önem  verilmemekte,  yasa,  yönetmelik  ve  uygulamalarda  yetersiz
kalınmaktadır. 
Gerek  işveren  kesimi  gerekse  kamu  işvereni  konumundaki  devlet,  yeni  liberal  ekonomik
politikaların  da  etkisiyle  konuya  gereken  özeni  göstermemektedir.  Bu  nedenle  ülkemiz  iş
kazalarında Avrupa birincisi,  dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Son yıllar ülkemizde iş
kazaları ve meslek hastalıkları yoğun olarak gündemde kalmıştır. 
Riskin yüksek olduğu üretim ve hizmet alanlarında, çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliğinden
sorumlu  mühendis  çalıştırılması  zorunlu  olmalıdır.  Sorumlu  iş  güvenliği  mühendislerinin  ilgili
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Meslek Odalarına kayıtlı olmaları ve Odalarca mesleki denetime tabi olmaları zorunlu tutulmalı ve
meslek içi eğitimlerle desteklenmelidir.
Meslek Hastalıkları Hastaneleri işlevine uygun olarak yapılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
İş güvenliği ile ilgili yasa ve mevzuatları, sosyal hukuk devleti gereklerine uygun olarak yeniden
oluşturulmalıdır.
Ülkemizde halen geçerli olan İş Kanunu, en fazla iş kazası ve meslek hastalığının yaşandığı 50‘nin
altında işçi çalıştıran iş yerlerini işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda birçok zorunluluğun dışında
tutarak,  bu alanlarda çalışan işçilerin ölüm fermanını hazırlamaktadır. İş  Kanunu‘na dayanarak
hazırlanan ve 15.08.2009 tarihinde yürürlüğe giren "İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak
Sağlık  ve Güvenlik  Birimleri  Hakkında Yönetmelik" ise bu alanda yaşanan sorunları  daha da
büyütmektedir.
Söz konusu yönetmeliğe göre bir mühendislik sahası olan iş güvenliği alanında meslek lisesi ve
yüksekokul  düzeyinde  eğitim  görmüş  tekniker  ve  teknisyenler  iş  güvenliği  uzmanı  olabilirken,
işyerlerinde  uzun  yıllar  çalışmış  olan  mühendislerin  bilgi  birikimi  yok  sayılmakta,  alanın
mühendislik  bilgisi  gerektirdiği  gerçeğine  aykırı  davranılarak  büyük  bir  hukuksuzluğa  imza
atılmaktadır. Yönetmelikle bu alanda da taşeronlaşmaya zemin hazırlanmakta,  işçi  sağlığı  ve iş
güvenliği  alanında  çalışan  doktor,  mühendis  ve  diğer  iş  güvenliği  çalışanları  için  iş  güvencesi
sağlanmamaktadır.
Bu yönetmeliğin iptaline ilişkin TMMOB ve Odamızın açtığı davaların takipçisi olacağız. İşçi sağlığı
ve  iş  güvenliği  konusunda  TMMOB  ve  Odamızın  görüş  ve  uyarıları  dikkate  alınmalı,  "iş
güvensizliği"ni daha da arttıracak düzenlemelere bir an önce son verilmelidir.
İşçilerin  ve  çalışanların  ancak  iş  sağlığı  ve  güvenliği  sürecinin  içine  doğrudan  katılımının
sağlanması  ile  güvenli  ve  sağlıklı  bir  iş  yeri  ortamının  yaratılmasının  mümkün  olduğu
unutulmamalıdır.

4. ODA ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
TMMOB ve bağlı Odalar  "mesleki demokratik kitle örgütüdür". TMMOB Makina Mühendisleri
Odası örgütlenmesi merkezi bir yapılanmadır. 
Değişik mühendislik ve mimarlık alanlarını bir çatı altında toplayan TMMOB ve TMMOB‘ne bağlı
olan MMO; Şube ve temsilcilik örgütlenmeleri ile üyelerini bu merkezi yapıya bağlar. Demokratik
Merkeziyetçilik, örgütsel yapılanma ve çalışma anlayışımızda önemle sahip çıktığımız bir ilkedir. 
Bilimi ve tekniği emekçi halkımızın yararına sunmayı hedefleyen mesleki demokratik kitle örgütü
kimliğimizle emekten yana olacak, meslek alanlarımızdan hareketle, ülke ve kent sorunlarımızı
sorgulayarak,  çözümler  üreteceğiz.  Üyelerle  sürekli  ve  sağlıklı  ilişkinin  kurulmasına  ve
geliştirilmesine  olanak  sağlayacak,  mesleki  teknik  ve  sosyal  etkinliklerimize  hız  vereceğiz.  Bu
anlamda geçmişte de örnekleri olan projeleri daha üst seviyelere taşıyacağız.
İl/İlçe temsilciliklerimiz ve İş yeri temsilciliklerimizin daha etkin olmaları için somut projeler ve
çalışmalar  gerçekleştireceğiz.  Karar  alma  süreçlerinde  en  küçük  Oda  birimi  olan  işyeri
temsilciliğinden  başlayarak  temsilcilikler,  komisyonlar,  danışma  kurulu  ve  yönetim  kurulu
çalışmalarında ortak iradenin esas alınmasını sağlayacağız. 
Kurulduğu 1970‘li yılından bu yana çok önemli çalışmalara imza atan Bursa Şubemiz, üretim, karar
alma ve yönetim süreçlerinin en demokratik bir şekilde yürütülmesi konusunda taviz vermeyecek,
bu ilkenin yaşamasını sağlayacaktır. Bizler sürece sahip çıkarak, bu demokratik geleneğin gelecek
dönemlere de aktarılmasını sağlayacağız.

4.1. Örgütsel Bağımsızlık
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 Oda‘nın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi  göz önünde bulundurulur.  "Kamu çıkarlarını
korumak" hedefini zedeleyecek veya Oda‘yı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün
vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilemez. 
 Siyasi yapılarla ve diğer kurumlarla ilişkilerin Oda‘nın bağımsızlık ilkesinin zedelenmesine yol
açmayacak nitelikte olmasına özen gösterilir.
 Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi çalışmada basamak olarak
kullanılmayacağını bilir.

4.2. Uluslararası Fonlar, AB Fonları
Her koşulda TMMOB ve MMO‘nın örgütsel bağımsızlığını savunmaktayız. Oda olarak, geçmişte
olduğu gibi bundan sonra da bağımsızlığımızı zedeleyecek hiçbir kişi veya kurumla çıkar ilişkisine
girilmeyecek ve bu nedenle örgüt, yükümlülük altına sokulmayacaktır.
Odamız  ve  TMMOB,  Genel  Kurullarında  aldığı  kararlar  doğrultusunda  AB  Fonlarından
yararlanmamaktadır. TMMOB tarafından bu konuda hatalı girişimlerde bulunan Odalara yönelik
uyarılar  yapılmakta,  varsa  alınan  fonların  iadesi  sağlanmaktadır.  TMMOB‘nin  ve  MMO‘nın  bu
anlayışı desteklenecektir.

4.3. TMMOB Genel Kurulu
Geçmiş dönem çalışmaları da değerlendirilerek, üst birliğimiz olan TMMOB Genel Kuruluna tam
katılım sağlayacağız ve somut katkılar sunmaya devam edeceğiz. Ülke düzeyinde en geniş ortak
mücadele anlayışıyla, TMMOB çatısı altında ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacağız. 

4.4. MMO Genel Kurulu
Odamızın örgütlülüğünü yükseltmek, yeni dönemde etkinliklerini daha da ileri götürmek için, Oda
Genel Kuruluna tam katılım sağlayacak, somut proje ve önerilerle üyelerimizin taleplerini Oda
Genel kuruluna taşıyacağız. 

4.5. Şube Genel Kurulu
Şube Genel kurulumuzda oluşturulan görüşler ve üye beklentileri doğrultunda hazırlanan çalışma
programımızı, üyemizin katılımını ve katkısını da sağlayarak, başarılı bir şekilde uygulamak, iki yıl
sonra yapılacak Şube Genel Kurulumuza bugünden hazırlanmak, dönem sonunda yapılacak Şube
Genel Kurulunda alnımızın akıyla hesap vermek hedefindeyiz.
Bu anlamda temel stratejimiz, üye beklenti ve eğilimlerini dikkate alarak, mesleki çalışmalarda
bulunmak,  üyelerimiz  arasında  sosyal  dayanışmayı  geliştirmek,  ülke  ve  kent  gündemine
gerektiğinde  müdahil  olmak,  meslek  alanlarımızdan  hareketle  değerlendirmek,  eleştirmek  ve
çözüm önerileri sunmaktır. 

4.6. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
TMMOB  Bursa  İl  Koordinasyon  Kurulu;  Bursa‘da  TMMOB  bağlı  Oda  birimlerinin  ortak
faaliyetlerinin  sürdürülmesinin  ve  birlikte  üretim  yapılabilmesinin  olanaklarının  yaratıldığı  bir
kuruldur.  Bu  kurul  aracılığı  ile  yürütülen  etkinliklere,  halk  yararına  yapılan  çalışmalara  ve
mühendislik  mimarlık  alanlarında  yürütülen  ortak  çalışmalara,  ülke,  kent  ve  toplum  çıkarları
doğrultusunda katkı sunulacak ve yaşanılan sorunlar için kamuoyu oluşturulmasında aktif görev
alınacaktır.

4.7. Şube Yönetim Kurulu
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Şube Yönetim Kurulumuz, çalışmalarını asıl-yedek üye ayrımı gözetmeden birlikte sürdürecek, her
hafta  Salı  günleri  toplanarak  1978‘den  bu  yana  olduğu  şekilde  Şube  çalışmalarını  gözden
geçirecek ve MMO Tüzüğü‘ne uygun olarak Şubemizi yönetmeyi sürdürecektir. 
Şube Yönetim Kurulumuz, ayrıca, ülke, kent, toplum, meslek ve meslektaş (üye) sorunlarına karşı
duyarlı bir şekilde çalışmalarını özveriyle gerçekleştirecek, Odamızın mesleki eğitim ve kamusal
denetim işlevini sürdürecektir.

4.8. Şube Danışma Kurulu
Oda  Tüzüğümüzün  64.  maddesinde  tanımlandığı  şekliyle,  Şube  Danışma  Kurulu  Toplantıları
sürdürülecektir.  İşyeri  temsilcileri,  uzmanlık  komisyon  üyeleri,  meslek  dalı  komisyon  üyeleri,
temsilcilik yürütme kurulu üyeleri, şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, Oda organlarında
görev yapan üyeler, eski yöneticiler, şube müdürü ve teknik görevlilerden oluşan Şube Danışma
Kurulu örgütümüzün tartışma, eleştiri, görüş üretme bazında en nitelikli  organı olmaya devam
edecektir. Üyelerimizin yönetim kurulunun bir öznesi olması sağlanacak, buradan çıkan sonuçlar
Şube Yönetim Kurulu çalışmalarına yansıtılacaktır.

4.9. Şube Eşgüdüm Kurulu
Şube Etkinlik alanında yer alan İl /İlçe örgütleri düzenli şekilde toplanarak, yerelde ve genelde
meslek alanlarımızla ilgili tüm sorunlara çözüm üreterek; bulundukları kentleri izleyip, gündeme
müdahil  olarak;  gerektiğinde  denetleyerek,  ülkemizin  ve  kentlerimizin  gelişmesine  katkısını
sürdürecektir. 
Şube  Eşgüdüm  Kurulu,  Şube  Çalışma  Programının  gerçekleştirilmesinde  somut  görevleri
rakamlarla ölçmek ve değerlendirmek suretiyle Şube Örgütümüzün başarı grafiğini yükseltecektir.

4.10. İl-İlçe Temsilcilikleri, Mesleki Denetim Büroları
İl  - İlçe Temsilcilikleri Yürütme Kurulları, Tüzüğe uygun olarak, üye eğilim belirleme toplantıları
sonucunda oluşturulan Şube Yönetim Kurulu Önerisi ve OYK onayı ile üç ya da beş kişi olarak
ataması  gerçekleştirilecek,  Şube  Yönetim  Kurulu  tarafından  hazırlanarak,  üyelerimizin  de
katkılarıyla kesinleşecek, Şube Çalışma Programı kapsamında çalışmalarını yürütecektir. 
Bu anlamda;
 Üyeye ulaşmanın en önemli aracı olan Temsilciliklerimizi etkinleştirmek, gerektiğinde sayısını
arttırmak  ve  özellikle  üyeye  yönelik  Şube  faaliyetlerini  Temsilciliklerimize  yaymak,  temel
hedefimizdir.
 Mesleki, teknik ve eğitim çalışmaları Temsilciliklere artan oranda aktarılacaktır.
 Temsilciliklerimizde, çalışmaları kolaylaştıracak çalışma grupları oluşturulacaktır.
 Temsilciliklerimizde, geçmiş dönemlerde yürütülen çalışmaların sürekliliği sağlanacaktır.
 Temsilciliklerimizin kurumsal temsil yetkisi güçlendirilecektir.
 Temsilciliklerimizde  üyelerimizin  sosyal,  mesleki  gelişimine  katkı  sağlayacak  etkinliklerin
düzenlenmesine devam edilecektir.
 Temsilciliklerimiz, kendi sorumluluk alanlarındaki; 

  İşyeri temsilcilikleri ile irtibat halinde olacak, çalışmaları koordine edecektir.
  Üniversitelerle ve öğrenci üyelerle ilişki halinde olacaktır.
  Yerel yönetimler ve gerekse diğer demokratik kitle örgütleri ve meslek örgütleri ile etkili
iletişim içine girmeleri ve oluşturulacak yerel platformlarda aktif görev almaları sağlanacaktır.

4.11. İşyeri Temsilcileri/İşyeri Sorumluları
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İşyerlerinde  beş  veya  daha  fazla  üyemizin  olduğu  durumlarda  İşyeri  Temsilcileri;  5‘ten  az
üyemizin çalıştığı işyerlerinde ise, İşyeri Sorumluları oluşturmaya devam edeceğiz.
Bu anlamda; 
 İşyeri  Temsilcilerinin  şube  örgütlenme  faaliyetinin  önemli  bir  parçası  haline  gelmesi  için
çalışmalar  yürüteceğiz.  İşyerlerinde  Oda  faaliyetlerinin  duyurulması,  Oda  çalışmalarına
üyelerimizin katılımının sağlanması, Oda Ajandası ve yayın dağıtımı, ödenti tahsili, reklam alımı,
etkinliklerin duyurulması, üye isteklerinin belirlenmesi, üye anketleri düzenlenmesi vb. konularda
görev alarak Şube çalışmalarına destek olmaları sağlanacaktır. 
 İşyeri temsilcileri ile periyodik toplantılar gerçekleştireceğiz.
 İşyeri  temsilcilerinin  Oda  ile  üye  arasında  iletişimin  sağlanmasında,  sorunların  Odaya
iletilmesinde ve çözümünde etkin olmasını sağlayacağız.
 İşyeri temsilciliklerinin işyeri ziyaretlerini örgütlemesi ve Oda faaliyetlerini üyelere aktarımında
öncü olması sağlanacaktır.

4.12. Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu
Şube  çalışmalarımızda,  Odamız  bünyesindeki  farklı  disiplinlerden  meslektaşlarımızla  birlikte
üretmeye  özen  gösterecek,  katılımcı  bir  anlayış  izleyeceğiz.  Üye  ilişkilerini,  farklı  meslek
disiplinleri de göz önünde bulundurarak şekillendireceğiz. Oda ve Şubemizin gücü oranında ve
döneme ilişkin çalışmalara bağlı ihtiyaçlar doğrultusunda Endüstri-İşletme Mühendisi istihdamını
sağlayacağız. Şube yönetim kurullarında, ilgili komisyonlarda ve tüm çalışmalarımızda meslek dalı
temsiliyetine özen göstereceğiz.
OYK‘na  bağlı  olarak  çalışan  Meslek  Dalı  Alt  Komisyonunun  Şubemizdeki  karşılığı  Endüstri  ve
İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu (EİM/MDK)‘dır. Bu komisyonun endüstri ve işletme
mühendisleriyle toplantı yapılarak belirlenmesinden sonra Çalışma Programı hazırlanacak, Şube
Yönetim Kurulu bu çalışmalara destek verecektir.  Bu dönemde de somut ve özgün çalışmalar
gündeme getirilecektir.
Endüstri ve İşletme Mühendislerine yönelik çalışmaların daha nitelikli bir düzeye ulaştırılması için
destek sağlayacağız. Endüstri-İşletme Mühendisliği disiplini meslek alanlarının doğru ve gerçekçi
biçimde düzenlenmesine ilişkin  etkinlikler  düzenlenmesi  için  çaba harcayacağız.  Bu çalışmalar
yürütülürken  ilgili  disiplinlerdeki  üyelerimizin  aktif  olması  ve  her  türlü  talep  ve  etkinliklerin
gerçekleştirilmesi  için  destek  olacağız.  Oda  Merkezi  tarafından gerçekleştirilecek  etkinliklerde
etkin  katkı  ve  katılım  sağlayacağız.  Endüstri-İşletme  Mühendisliği  Kurultayı  ve  Öğrenci  Üye
Kurultayı gibi birincil amacı örgütlenme olan etkinliklere Endüstri-İşletme mühendislerinin aktif
katılımlarına ve yapılacak çalışmalara destek vereceğiz.  Endüstri  Mühendisliği‘ne ilişkin sanayi,
üniversite  ve  sektör  kuruluşları  ile  kurumsal  ilişkileri  süreklileştireceğiz.  Endüstri-İşletme
mühendisliği  alanlarında,  meslek  içi  eğitimler  ile  meslektaşın  gelişimine  katkı  sağlayacak,
alanlarında yeni eğitimler gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapacağız. 

4.13. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu
OYK‘ na bağlı  olarak çalışan Meslek Dalı  Alt  Komisyonunun Şubemizdeki  karşılığı  UHUM/MDK
Komisyonu‘dur.  Bu  komisyonun  Uçak,  Havacılık,  Uzay  Mühendisleriyle  toplantı  yapılarak
belirlenmesinden sonra Çalışma Programı yapılacak, Şube Yönetim Kurulu bu çalışmalara destek
verecektir. Somut ve özgün çalışmalar gerçekleştirilecektir.

4.14. Uzmanlık Komisyonları
Şube Çalışma Programı kapsamında düzenlenen Şube Anketini dolduran üyelerden, daha önceki
dönemde somut katkısı olan üyelerimize öncelik tanınarak beş, yedi ya da dokuz kişiden oluşan
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uzmanlık komisyonları kurulacaktır. Komisyonlara istekli genç üyelerimizin katılımı sağlanarak bilgi
ve  birikimin  aktarılması  sağlanacaktır.  Daha  fazla  talep  gelmesi  durumunda,  çoğunluk
sağlanamaması  dolayısıyla  görev  bölümü  yapılamadığından  sonraki  başvurular  komisyon
meclisleri  şeklinde  örgütleneceklerdir.  Komisyonlarımız  kısa  ve  uzun  vadeli  çalışma  programı
yapacaklar ve Şube Yönetim Kuruluna sunacaklardır.

5. ÜYELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
TMMOB  Makina  Mühendisleri  Odası  Bursa  Şubesi  faaliyetlerini,  üyenin  olduğu  her  yerde
yaygınlaştırmaya  devam  edeceğiz.  "Mesleki  Demokratik  Kitle  Örgütü" olma  gereğinden
hareketle, birlikte üretime yönelik, kolektif, katılımcı, paylaşımcı bir anlayışı gerçekleştirmek için
çaba göstereceğiz.
Üyelerimiz hakkında en geniş anlamda bilgi sahibi olmak için; mesleki faaliyetleri, ekonomik ve
sosyal durumları, iş alanları ve bu iş alanlarındaki konumları, Odaya bakış açıları ve beklentileri
gibi  birçok konuda veri  çalışması  yapmaya ve üye ilişkilerini  bu çalışma sonucu elde edilecek
bilgiler üzerinden yürütmeye devam edeceğiz.
Şubemizde  etkin  olarak  yapmakta  olduğumuz  kurs,  seminer  ve  belgelendirme  çalışmalarını
devam  ettireceğiz.  Bilginin,  teknolojik  değişimlerin  bağımsız,  tarafsız  ve  kaliteli  verilmesini
sağlayacağız.
Meslek içi  eğitim çalışmalarını,  Şubemizin bu faaliyet için kullandığı  maddi kaynak ve üyelerin
ortalama  gelir  düzeylerini  göz  önünde  bulundurarak  en  az  ücretle  gerçekleştirmeye  devam
edeceğiz.
Hedefimiz, üyenin bulunduğu her yere Oda faaliyetlerini götürmek, Oda çalışmalarını aktarmaktır.
Bu dönemde üyelerimizin  işyerlerinde ziyareti hedeflenmiştir.  Bu kapsamda üyelerin  talep ve
eleştirilerini doğru yorumlayıp Şube çalışmalarını şekillendireceğiz.
İşyeri ziyaretleri sonucunda, mühendis ihtiyacı olan firmaların taleplerini üye ilişkileri biriminde
bulunan İş- Mühendis bölümümüz aracılığıyla karşılayacağız.
Üyelerin  yoğun  olduğu  bölgelerde  Mesleki  Denetim  Büroları  (MDB) açmayı  ve  üyelerimizle
birlikte etkinlikler düzenlemeyi hedeflemekteyiz.
Temsilciliklerimizde de sosyal etkinler, müze gezileri, piknikler, sinema söyleşileri, halk oyunları,
tiyatro vb. etkinlikler düzenleyeceğiz. 

5.1. İşsiz Üyelerimiz
MMO üyelerinin %25‘i işsiz ya da mesleklerinin dışındaki bir alanda çalışmaktadır. Son beş yılın
ortalamasına  baktığımızda  yılda  ortalama  10.000  yeni  meslektaşımız  üniversitelerden  mezun
olarak  aramıza  katılıyor.  Mühendislerin  toplumun  diğer  bireyleri  gibi  giderek  yoksullaşması
ülkemiz bir gerçeğidir. İşsizlik ya da meslek dışı bir işte çalışma da bunun üzerine gelmektedir.
İşsizliğin doğal olduğu, işsizliğin kader olduğu yalanlarına karşı  çıkmak için,  IMF‘nin,  çokuluslu
tekellerin ve yerli tekelci sermayenin, emek düşmanı ekonomik, sosyal ve siyasal dayatmalarına
karşı çıkmak için, ülkemizin kaynaklarının yağmalanmasına, insanımızın yoksullaştırılmasına karşı
mücadelemizi sürdüreceğiz.
 Şubemizde  işsiz  üyelere  yönelik  çalışmalarımıza  devam  edeceğiz.  Üyelerimize  iş  bulma
çabalarımızı,  Oda  ile  üye  arasında  sağlam  bir  örgütlülük  bağı  kurulması  anlamında  da
değerlendireceğiz. 
 İşsiz  üyelerimizin,  kurslara ve seminerlere ücretsiz  katılımları  yönündeki  çabalarımızı  devam
ettireceğiz.

5.2. Emekli Üyelerimiz
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Emekli  olan  ve  çalışmayan  meslektaşlarımızın  Oda  ile  bağlarını  korumak  ve  deneyimlerinin
topluma ve diğer meslektaşlarımıza aktarılmasını sağlamak hedefimizdir. 
Emekli üyelerimizin Şube çalışmalarına daha fazla katılımı için uğraş vereceğiz. İhtiyaçlarını da göz
önünde  bulundurarak  bilgisayar  kursları,  sosyal  etkinlikler,  sağlık  danışmanlığı  vb.  çalışmalar
yürüteceğiz. Emekli üyelerimizin, ülkemizdeki emeklilerin sendikalaşma çalışmalarına katılımlarını
destekleyeceğiz.

5.3. Kadın Üyelerimiz
İstihdamda cinsiyet  ayrımcılığı  en geniş  biçimde yaşanmakta,  kadın mühendisler  için çalışmak
önemli  bir  sorun  olmaya  devam  etmektedir.  Kadın  meslektaşlarımızın  çalışma  yaşamında
karşılaştığı  her  türlü  zorluğa  ve  ayrımcılığa  karşı,  mühendislik  haklarını  savunmaya  devam
edeceğiz. Bu anlamda;
 Cinsiyetçi iş ilanları veren, iş yerinde cins ayrımcılığı uygulayan kurumlara karşı etkin mücadele
edeceğiz. 
 İşyerlerinde daha fazla kadın mühendis çalıştırılması için çaba göstereceğiz. 
 Kadına yönelik mobbing, psikolojik ve cinsel tacizlerin karşısında olacağız.
 Her alanda kadına yönelik pozitif ayrımcılığı savunacağız. 
 Tüm mühendislerin çalışmasını kolaylaştıran kreş vb. uygulamaların yaygınlaştırılması için çaba
göstereceğiz.
 Oda çalışmalarımızda ve Oda yönetimlerinde kadın mühendislerin daha etkin olması için hep
birlikte mücadele edeceğiz.

5.4. Ücretli Mühendis Üyelerimiz - Mühendis Asgari Ücreti
Ücretli mühendisler diğer tüm emekçiler gibi düşük ücretler, işsizlik, güvencesiz çalışma koşulları,
düzensiz ve yoğun çalışma, yasal hakların verilmemesi sorunlarını yaşamaktadırlar. Mühendislerin
bunların  yanı  sıra  statü  kaybı,  haklarını  koruyacak  bir  örgütlenmenin  olmayışı  mesleklerini
geliştirememek,  meslek  alanlarının  dışındaki  işleri  yapmak,  mesleki  bilgi  ve  etiğe  ters
uygulamalara zorlanmak gibi sorunları da bulunmaktadır. 

Bu tespitlerle;
 Mesleklerini yürütürken karşılaştıkları haksız uygulamalarda, üyemizin yanında yer alacağız.
 Üyelerimizin  büyük  çoğunluğunu  oluşturan  ücretli  mühendislere  yönelik  olarak  geçmişten
bugüne  artarak  sürdürdüğümüz  komisyon  çalışmalarını,  hukuki  çalışmaları  ve  sempozyum
çalışmalarını devam ettireceğiz.
 Üyelerimizin işyerlerinde yürütecekleri her türlü hak arama, sendikalaşma vb. çalışmalarına,
sendikalarda  aktif  görev  almalarına  destek  vereceğiz.  Bu  konuda  özellikle  TMMOB,  KESK  ve
DİSK‘in ortak çalışma yapmasını talep edeceğiz.
 Çalışma sürelerinin düşürülmesi, işsizlik sigortasının daha kapsamlı ve işlevli hale getirilmesi
için çaba göstereceğiz.
 Esnek üretim ve esnek istihdam modellerine karşı  çıkıp,  iş  güvenceli  tam istihdama dayalı
politikaların uygulanması için çaba göstereceğiz.
 Sendikal hak ve yasalar, İş Yasası, Devlet Memurları Yasası ve diğer ilgili yasaları uluslararası
sözleşmelere uygun hale getirecek düzenlemelerin yapılması için çaba göstereceğiz.
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TMMOB  tarafından  belirlenen  ve  MMO  tarafından  uygulanmakta  olan  Mühendis  Asgari
Ücretinin  yasallaştırılması,  tüm  mühendislere  uygulanması  ve  yoksulluk  sınırının  üstüne
çıkarılması için çaba göstereceğiz.

5.5. Akademisyen Üyelerimiz
 Üniversitelerde  görev  yapan  meslektaşlarımızla  ilişkilerimizi  geliştirecek  ve
süreklileştirileceğiz.
 "Oda  –  Sanayi  -  Üniversite  İşbirliği  Komisyonu"  çalışmalarını  geliştirerek  sürdüreceğiz.
Üniversitelerde çalışan üyelerimizle ortak, kalıcı bir örgütlenme ve ilişki sağlayacağız.
 Oda  olanakları  çerçevesinde  akademisyen  üyelerimizin  bilimsel  çalışmalarına  destek
vereceğiz.
 Asistanlar  Derneği,  Öğretim  Elemanları  Derneği  vb.  akademisyenlerin  üyesi  olduğu
derneklerle sürekli ilişki sağlayacak ve ortak çalışmalar yürüteceğiz.

5.6. SMM Üyelerimiz
Serbest mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yürüten üyeler arasında haksız rekabetin önlenmesi
boyutunda çalışmalar yürüteceğiz. Tüketicinin korunmasını sağlamak üzere, mesleki denetimin,
kamusal  bir  görev olarak Odamızın temel amaçlarından biri  olduğu saptamasından hareketle;
toplumun güvenliği, sağlığı ve gönenci bakımından gerekli olan yasal düzenlemelere ilişkin görüş
ve önerilerin oluşturulması, bu görüş ve önerilerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları SMM
üyelerimizle birlikte yürüteceğiz. SMM üyelerimizle etkin ve sürekli iletişim sağlanması, iletişimin
daha ileri noktaya taşınması hedeflerimizdendir.

5.7. KOBİ Üyelerimiz
Uluslararası sermayenin ülkemize yönelik saldırıları ve işbirlikçi tekelci sermayenin bu saldırının
bir  parçası  olması  karşısında  yerli  küçük  işletmeler  yok  olmaya  devam  etmektedir.  Odamızın
işveren üyelerinin birçoğunun sahibi olduğu KOBİ‘ler ayakta durmakta zorlanmakta, acımasız bir
rekabetin ortasında kalmaktadırlar. Türkiye sanayi içinde KOBİ‘lerin önemli bir yeri bulunmaktadır.
KOBİ‘ler  yatırım yapmakta zorlanmakta,  verimli  sanayi  işletmesi  haline gelenler ise çok uluslu
tekellerin eline geçmektedir. Türkiye‘nin sanayileşememesi mühendislerin bilgi, beceri ve teknik
gelişme düzeyini önemli ölçüde etkilemekte, ekonomik olarak gücünü düşürmektedir.
Yatırımların  azalması,  mevcut  tesislerin  teknolojilerini  yenileyememesi,  AR-GE  çalışmalarının
yeterli olmaması, mühendisleri bir teknisyen durumuna düşürmektedir. 
Ayrıca  birçok  işletmede  mühendis  istihdamı  azalmaktadır.  Mühendisler  meslek  dışı  alanlarda
çalıştırılmakta  veya  üretiminde  egemen  olan  teknolojinin  basit  kullanıcısı  durumuna
düşürülmektedirler. 
Sanayide yapısal dönüşümler gerçekleşmeden ve yapısal dönüşümlere yol açacak politikalar köklü
olarak  uygulanmadan,  mühendislik  eğitimi  çağdaş  düzeye  getirilmeden  mühendislerin  bu
konumlarının değiştirilmesi mümkün değildir. 
Uluslararası  kuruluşların dayattığı yeni liberal  politikalar,  Avrupa Birliği‘ne adaylık sürecinin de
baskısıyla tek seçenek olarak sunulmaya devam edilmektedir.  Bugüne kadar izlenen ve büyük
sermaye  kesimlerinin  kollanıp  geliştirilmesine  yönelik  politikaların  yerine,  ekonominin  ve
sanayinin halkımızın çıkarları doğrultusunda planlanmasını savunan, mevcut politikaların gerçek
yüzünü  sergilemeyi  bir  sorumluluk  olarak  kabul  ediyoruz.  Ülke  kaynakları  emperyalistler  ve
işbirlikçileri  tarafından  heba  edilmeden,  KOBİ‘lerin  üretimdeki  fonksiyonları  geliştirilerek
sürdürülmeli, yeterli teşvikle küçük yerli işletmeler korunmalıdır.
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5.8. Şube Çalışanı Teknik Görevli Üyelerimiz
Şubemizin  her  yönden  gelişmesinin  asli  unsurlarından  birisi  de  çalışanlarımız  yani  birlikte
ürettiğimiz yol arkadaşlarımızdır.  Şube çalışmalarımızda,  birlikte karar  alma ve üretme ilkemizi
hayata geçirme doğrultusunda çalışan üyelerimizin etkin katkı ve çaba koymasını sağlayacağız.
Tüm  çalışanlarımız  örgütümüzün  gören  gözü,  duyan  kulağı,  eli  ve  ayağıdır.  Bu  anlamda
çalışanlarımıza  her  türlü  desteği  vereceğiz.  Onların  en  son  teknoloji  kullanarak  hizmet
yapmalarını;  mesleki,  sosyal  açıdan  gelişimlerine  katkı  vermeyi  hedefliyoruz.  Bilgi  ve  birikim
sahibi olarak, mesleğimize ve meslektaşlarımıza öncü ve örnek olmaları için gereken çalışmaları
yapacağız.  Ayrıca  ücretleri  bakımından,  çağdaş  düzeyde  yaşama  koşullarına  uygun
ücretlendirmeden yanayız.
Çalışanlarımızın da bu kapsamda MMO örgütünü daha da yüceltme; ülkemizin zor koşullarında
MMO‘ya sahip çıkmak ve yeni projeler ile yeni katkılar üretmek sorumluluğunu taşıdığı açıktır.
Oda üye ilişkilerinde güler yüzlü, bilinçli ve özgüvenle çalışan personel en temel farkımızdır.

5.9. Öğrenci Üyelerimiz
Önceki  dönemlerde  yürüttüğümüz  her  Üniversitede  ve  ilgili  bölümde  bir  öğrenci  komisyonu
oluşturulmasını öngören örgütlenme modelini sürdüreceğiz. Öğrencilere, öncelikli olarak öğrenci
komisyonları  aracılığı  ile  Oda  çalışmalarını  tanıtacak,  Oda  çalışmalarına  katılım  ve  katkıları
sağlanacaktır.  Öğrenci  üyelerimizin sorunlarına sahip çıkarak,  staj  olanakları  sağlamaya devam
edeceğiz. Öğrenci üye yapma çalışmalarımızı sürdürecek, Öğrenci Üye Komisyonumuzun Bülten,
stand  açma  vb.  çalışmalarını  destekleyeceğiz.  Öğrencilerin  akademik,  demokratik  üniversite
mücadelesini destekleyeceğiz.

5.10. Teknik Geziler
Üyelerimize  ve  öğrenci  üyelerimize  mesleki  anlamda  katkı  koymak  açısından,  teknik  geziler
düzenlenecektir. Üyelerimizin mesleki gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve mesleki ilişkilerini
geliştirmeleri için mesleğimizle ilgili talep edilen fuarlara ulaşımı sağlanacaktır. Öğrenci Üyelere
yönelik mesleki geziler ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir. 

5.11. Sosyal ve Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlikler
Şubemizin  üyesiyle  ve  üyelerin  de  kendi  aralarında  bağları  geliştirmek  için  Sosyal,  Kültürel,
Sanatsal ve Sportif etkinlikler düzenlenecektir. Bu anlamda üye önerileri dikkate alınarak çeşitli
projeler  geliştirilecektir.  Bizim  bu  aşamada  üyelerimizden  aldığımız  öneri  projeleri  aşağıda
sunuyoruz.
 Firmaların insan kaynakları departmanları ve ilgili derneklerle iletişim kurarak;

- Firmaların mühendis ihtiyaçlarının Oda üzerinden temini,
- Firmaların elemanlarının eğitim ihtiyaçlarının Oda tarafından karşılanması,
-  Firmaların  mühendislerde  aradıkları  özelliklerin  belirlenerek  üyelerimizin  yetkinliğinin
arttırılması için eğitimler düzenlenmesi gibi çalışmalar yapılacaktır.

 Üyeler  ile  iletişimin  arttırılarak  sosyal  birlikteliğin  sağlanması  için,  önerileri  doğrultusunda
düzenli toplantılar ve organizasyonlar yapılacaktır. Örneğin;

- Aylık sabah kahvaltıları, piknik vb. buluşmalar,
- Gezi ve toplantılar yapılması,
- MMO Halk Dansları Topluluğu 
- Tiyatro Topluluğu gibi üye katılımına yönelik kültürel oluşumlara olanak sağlanması, vb.
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 Üyelerimizin çalışma hayatında karşılaştıkları mali/hukuki sorunlar ile ilgili olarak diğer meslek
disiplinleri  ile  işbirliği  yapılarak  bilgilendirici  faaliyetler  gerçekleştirilecektir.  Hukuki  sorunların
çözümü  için  çalışmalar  yapılacak  ve  Şube  Bültenlerinde  hukuk  köşesi  uygulamasına  devam
edilecektir.
 Üyelerimizin ve ailelerinin sağlık,  özellikle ana-çocuk sağlığı,  aile  hekimliği,  ana-baba okulu,
meslek hastalıkları  ve ergonomi gibi  konularla birlikte, gıda güvenliği  konusunda diğer meslek
disiplinleri ile işbirliği yapılarak bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
 Oda  ve  Şube  değerlerine  sahip  çıkma  adına  daha  önce  Şubemiz  etkinlik  alanında,
Şube/Temsilcilik başkanlığı yapmış, Şube/Temsilcilik Yürütme Kurullarında görev almış, Yönetim
Kurullarında  Asıl  ya  da  Yedek  Üye  olarak  görev  almış,  Oda  organlarında  (Denetleme/  Onur
Kurularında) görev almış meslektaşlarımızla  Deneyim Platformu oluşturarak, Şube belleğinin ve
geçmişin geleceğe aktarılması için çalışmalar yapılacaktır.
 Emekli üyelerimizin mesleki bilgi birikimini değerlendirmek üzere projeler hazırlanacak, en kısa
dönemde hayata geçirilecektir.
 Mühendislerin ekonomik ve sosyal  hakları  için komisyon oluşturarak çalışmalar  yapılmasına
olanak sağlanacaktır.
 Yaşanan küresel krizlerin kentimize yıkıcı etkilerine karşı meslektaşlarımızın işsizlik sorununa
çözümler  aranacaktır.  Meslektaşlarımızın  işsizleştirilmesi/işçileştirilmesi  ile  etkin  mücadele
yöntemleri geliştirilecektir.
 Üyelerimizin üniversiteye hazırlanan çocuklarına yönelik ek ders desteği verilmesi, bunun için
yine üyelerimizden gönüllü olanlarıyla oluşturacağımız sınıflarda sosyal destek sağlanacaktır.
 Üyelerimize Doğa ve Çevre sevgisini geliştirmek amacıyla, doğal yaşamla ilgili çeşitli uygulamalı
faaliyetler gerçekleştireceğiz.

6. KURUMSAL İLİŞKİLER
Oda‘nın  kurumsal  ilişkilerinde  örgütsel  bağımsızlık  ilkesini  göz  önünde  bulundurarak  "Kamu
çıkarlarını  korumak" hedefini  zedeleyecek  veya  Oda‘yı  çalışma  programlarından,  çalışma
ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiç bir ilişki içinde olmayacağız.
Kurum  ve  kuruluşlarla  ilişkilerimizde,  iş  temelinde  ilkeli  ve  demokratik  bir  birliktelik  anlayışı
içerisinde olacağız.
Odamız, bütün siyasal yapılara eşit mesafede olacak, hiç  bir siyasi  yapının ön, arka ya da yan
bahçesi olmayacaktır. 
Odamız, emekten ve halktan yana bir meslek kuruluşu olarak, ülkemizin, kentimizin ve halkımızın,
sosyal, kültürel, ekonomik ve demokratik sorunlarıyla mücadelede ve çözüm önerileri üretmede,
Emek Örgütleri ve Meslek Kuruluşları ile ilkeli ve demokratik işbirliğini geliştirerek sürdürecektir.

6.1. Yerel Yönetimler
Kamu kurumu niteliğinde bir Meslek Kuruluşu olarak TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi, etkinlik alanımızda;
Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir, Merkez İlçe, İlçe ve belde belediyeleri ile kurumsal ilişkilerimizi
geliştireceğiz. Güvenli, Sağlıklı ve afetlere karşı Dirençli bir kent oluşturulmasında gerekli katkı ve
destekleri sağlayacağız.
Merkezi  ya  da  yerel  yönetimler  tarafından  gerçekleştirilen  projeleri,  meslek  alanlarımızdan
hareketle  değerlendirecek,  yanlışları  eleştirecek,  çözüm  önerileri  sunacak  ve  kamuoyu  ile
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paylaşacağız. MMO‘nın kent yaşamının içinde etkin bir şekilde var olması yönünde çalışmalarımızı
geliştirerek sürdüreceğiz. 

6.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kamu kurum ve kuruluşları  ile  ülke ve toplum yararını  gözeterek,  kentimizin,  mesleğimizin ve
meslektaşımızın gelişimi konusunda, kurumsal ilişkilerimizi geliştireceğiz.

6.3. Üniversiteler
Üniversitelerle ilişkiler, Oda-Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonumuz ile yürütülecektir. Odamızın
her  yıl  gerçekleştirdiği,  Meslek  Odamıza  kayıtlı  disiplinlerde  Mühendislik  eğitimi  veren
Üniversitelerin Dekanları ve Bölüm Başkanları toplantısından çıkan sonuçlar doğrultusunda, Şube
etkinlik  alanı  içinde  bulunan  Üniversiteler  ile  var  olan  ilişkiler  daha  da  geliştirilerek
kurumsallaştırılacaktır.

6.4. Kent Konseyleri
İl  ve İlçe Kent Konseylerinde,  Şubemizin temsilini  sağlayacak,  yerel  yönetimlerin halk yararına
çalışması için Odamızın kamusal denetim ve yönlendirme işlevini yerine getireceğiz.

6.5. Sektör Dernekleri
Şubemiz  etkinlik  alanında  örgütlü  bulunan  sektör  dernekleri  ve  kuruluşları  ile  ilişkiler
geliştirilecek,  Meslek disiplinlerimizle ilgili  alanlarda ortak iş  yapma gayreti içinde olacağız.  Bu
anlamda, sektör temsilcileri ile toplantılar yapılacak, yapılabilecek çalışmalar birlikte planlanarak,
hayata geçirilmeye çalışılacaktır.

6.6. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)
Ülke  ve  kent  sorunlarının  toplum  çıkarları  doğrultusunda  çözümünde,  insan  hakları  ve
demokratikleşme  mücadelesinde  katkıda  bulunması  amacı  ile  oluşturulan  Meslek  Odaları
koordinasyonu sürdürülecek, ortak düşünceler kamuoyuna duyurulacaktır. BAOB‘ un ülke ve kent
sorunlarının  çözümü  ile  ilgili  görevlerini  daha  etkin  ve  örgütlü  olarak  sürdürmesi  için  katkı
sunulacaktır.

6.7. Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalar
Etkinlik alanımızda bulunan Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalarla olan ilişkiler geliştirilerek
kurumsallaşma  yönünde  çabalar  harcanacaktır.  Özelde  meslek  alanlarımızla  ilgili  sendikalarla,
genelde  emek  platformu  bileşenleriyle  birlikte  özelleştirmelere  karşı,  bizlere  dayatılan  ve
kamunun talanı anlamına gelen yasal düzenlemelere karşı, özellikle bölgemizde süren emperyalist
savaşa  karşı,  TMMOB  ve  Oda  Merkezimizin  çalışmalarına  paralel  olarak  gerekli  çalışmalar
sürdürülecek, genel anlamda bağımsız, üreten ve sanayileşen bir Türkiye mücadelesine destek
sağlanacaktır.
Ekonomik,  demokratik  ve  özlük  haklarımızın  daraltılmasına  karşı  özellikle  kamu  çalışanlarının
sendikalarıyla ortak etkinlikler yapılacak, kamusal hizmetlerin halkın kullanımına eşit ve ücretsiz
ulaşması çabalarına destek verilecektir. 
Bu amaçla;
 Meslek alanlarımızla ilgili sendikalarla birlikte oluşturulacak olan platformlarda,
 Emek Platformunda,
 Küreselleşme karşıtı oluşturulacak olan platformlarda,
 Savaş karşıtı platformlarda,
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 Özelleştirme karşıtı platformlarda
yer alınarak aktif görevler üstlenilecektir.
Gerek konu bazında gerekse genel olarak oluşturulan platformlarla birlikte izleme komisyonları
oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülerek,  siyasal iktidarın uygulamalarının sürekli  mercek
altında tutulması yönünde çalışmalar yürütülecektir.

7. TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR
 "Meslek  ve  meslektaş  sorunlarının  ülke  ve  toplum  sorunlarından  ayrılamayacağı"  temel
ilkesinden  hareketle,  Ülkemizin  Demokratikleşme,  Çağdaşlaşma  ve  Sanayileşme  çabalarının
içerisinde ve Bilim ve Teknolojinin geliştirilmesinde, yerel ölçekte aktif rol alacağız.
 "Yaşadığımız kentin sakini değil, sahibi olma" anlayışı ile Bursa Şube etkinlik alanımızda, ülke ve
kent gündemlerine müdahil olacağız. Meslek ve meslek alanlarımızdan yola çıkarak kentimizin ve
bölgemizin sorunlarına sahip çıkacak, planlanan ya da gündemde olan projelerin yakın takipçisi
olacağız.  Konuya  özel  çalışma  grupları  oluşturularak,  hazırlanan  raporları  kamuoyu  ile
paylaşacağız.
 TMMOB  İKK  Sekreterliğinde  Şubemizin  etkinliği  arttırılacak,  BAOB  ile  ilişkiler  geliştirilerek
sürdürülecektir.  Kamu  yararına  çalışan  benzer  örgütler  ve  sivil  toplum  oluşumları  ile  sürekli
ilişkiler içerisinde olunacak, ortak projelerin geliştirilmesine destek verilecektir.
 Ülke ve kent gündemi ile ilgili söyleşi ve paneller düzenlenecektir.

7.1. Sosyal Sorumluluk Alanı
Bu alanda üzerimize düşen sosyal sorumluluğu üyelerimizle birlikte yerine getireceğiz.
 Şube etkinlik  alanında  bulunan ekonomik  yönden geri  bölgede bulunan bir  köy  ilköğretim
okulu seçilerek  ihtiyaçlarının  karşılanması  yönünde,  üyelerimizle  birlikte  yardım yapılması  için
çalışmalar yürüteceğiz.
 Üniversitede  okuyan  mühendislik  fakültesi  öğrencilerinden  başarılı  ve  maddi  durumu  iyi
olmayanlara  öğrenimlerini  devam  ettirebilmeleri  için  dayanışma  adı  altında  maddi  yardımda
bulunmak üzere üyelerimizin katkıları ile bir fon oluşturulmasını sağlamaya çalışacağız.
 Mühendislik Fakültesi öğrencilerine staj yeri bulma konusunda, üyelerimizin katkıları ile destek
vermeye devam edeceğiz.
 Sanayi envanterinin oluşturulmasına çalışacağız.

8. SONUÇ 
Burada sunulan program bir çerçeve niteliğindedir. Çalışma dönemi süresince gelişmelere bağlı
olarak,  programa yeni  hedefler,  üyelerimizin  de  katkılarıyla  eklenebilecek  veya  bazı  hedefler
diğerlerine göre öne çıkabilecektir. Ayrıca bu programın yalnızca önümüzdeki iki yıllık dönemin
Çalışma Programı olarak kalmaması, her dönem zenginleştirilip geliştirilerek, ileriye taşınabilmesi
dileğimizdir.
Bizler, ülkemizin içinde bulunduğu böylesi bir süreçte TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi‘ne, benzeri mesleki demokratik kitle örgütlerine, onların örgütlü üyesine ve yöneticilerine
önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz.
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TMMOB  Makina  Mühendisleri  Odası;  bir  mesleki  demokratik  kitle  örgütü  olup  bağımsız,
demokratik,  laik  bir  Türkiye  için  demokrasi,  özgürlük  ve  barış  mücadelesinde  yerini  almıştır,
almaya da devam edecektir.
Kitle örgütleri dinamik yapılardır. Yapıları gereği; kamu çıkarlarının korunması, emekten, halktan,
çevreden, üretimden, tüketicinin korunmasından yana, üyelerine ve halka karşı sorumluluğunu
yerine getirebilmesi, mesleki gelişimini sağlayabilmesi ancak örgütsel bağımsızlığın korunmasıyla
ve sürdürebilmesiyle mümkündür.
Odamız  Tüzüğü  gereğince;  ülke  ve  toplum  yararları  doğrultusunda,  yurt  sanayisinin  ulusal
çıkarlara  uygun  yönde  gerçekleştirilmesini,  yurdun  doğal  kaynaklarının  verimli  bir  şekilde
işletilmesini,  üretimin  ve  kalitenin  arttırılmasını,  ulusal  bilim  ve  teknoloji  politikalarının
oluşturulmasını,  mesleğinin  gelişmesini  sağlamak  amacıyla  gerekli  inceleme  ve  araştırmaları
yapmak ve önerilerde bulunmakla görevlidir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi;  demokratik merkeziyetçi çalışma anlayışıyla
sadece  örgütlü  üyesinden  aldığı  güçle,  örgütümüzün  kendi  iç  dinamikleri  ve  hukukuyla
oluşturulan tüzük, yönetmelik, gelenek ve ilkelere sahip çıkarak çalışmalarını  sürdürecektir. Bu
çalışma  anlayışı  doğrultusunda  gerçekleştirilen  etkinlikler  sonucu  oluşturulan  platformlarda;
meslek-meslektaş  sorunlarının  tartışıldığı,  ülkenin  temel  sorunlarına  ilişkin  görüşlerin
oluşturulduğu, katılımcılığın sağlandığı çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.
Bizler, dün olduğu gibi bugün de;
 Üyesine değer veren ve onun sorunlarına sahip çıkan, çözüm üreten çalışma tarzımızı hayata
geçirmeye devam edeceğiz.
 Şubemizde  oluşturulan  bilgi  birikimi  ve  deneyimin  diğer  Şubelerimize  ve  üyelerimize
aktarılması için gerekli çabayı göstereceğiz.
 Şube  çalışmalarında  tüm  örgütü  kucaklayan,  katılımcılığı  esas  alan  bir  hizmet  anlayışını
sürdüreceğiz.
 Şube Komisyonlarını; hedeflenen çalışmalara göre uzmanlık komisyonları olarak oluşturacağız.
 Meslek  alanlarımızla  ilgili  eğitim,  belgelendirme,  örgütlenme,  kanunlar,  yönetmelikler,
standartlar ve şartnameler konusunda, çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
 Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına çalışan Meslek Odalarınca yapılmasını
savunmaya devam edeceğiz.
 Çalışma yaşamını olumsuz yönde etkileyen işçi sağlığı ve iş  güvenliği  ile ilgili  yasa, tüzük ve
yönetmeliklerin günümüz koşullarına uygun olarak, TMMOB ve bağlı Odaların denetimini arttırıcı
yönde yeniden düzenlenmesi için çaba göstereceğiz.
 Akademik kadroların bilimsel görüş ve çalışmalarını, yapılacak etkinliklere yansıtarak en verimli
şekilde değerlendireceğiz.
 Özelleştirmelere  ve  işten  çıkartmalara  karşı  çalışmalar  yürüteceğiz.  "Kaynak  yaratma" adı
altında ülkemizin bağımsızlığı, gelişmesi ve geleceği için stratejik önemi olan savunma, ulaştırma,
iletişim,  enerji  dağıtımı,  madencilik,  kentsel  hizmetler,  tarım  vb.  sektörlerdeki  yeni  liberal
politikalara karşı duracağız.
 Demokratik  Kitle  Örgütleri,  Sendikalar,  Meslek  Kuruluşları  ve  yerel  yönetimlerle  var  olan
ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki çalışmalara devam edeceğiz.
 TMMOB‘nin ve Bursa İKK‘nın gerçekleştireceği projelere aktif destek vereceğiz.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİMİZ;

17. dönem çalışma raporu (2020-2021)
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 TMMOB Makina Mühendisleri Odası “1996 Oda Genel Kurulu'nda kabul edilen Oda Çalışma
İlkeleri”  ışığında  yıllardır  sürdürülen,  ülke  ve  kamu  çıkarlarını  önceleyen  mücadelemizi  yeni
dönemde de geliştirerek ve yükselterek sürdürmeyi hedefliyoruz.
 Ülkemizin ve Kentimiz Sorunlarına ilişkin çözümler üreteceğiz,
 “Meslek  ve  meslektaş  sorunlarının  ülke  ve  toplum  sorunlarından  ayrılamayacağı”  temel
ilkesiyle,  ülke  gündemine  müdahil  olmaya;  Ülkemizin  Sanayileşmesi,  Demokratikleşmesi  ve
Çağdaşlaşması çabalarında, Bilim ve Teknolojinin geliştirilmesinde, aktif rol alacağız. 
 “Yaşadığımız kentin sakini değil, sahibi olma” anlayışı ile kent gündemlerine müdahil olmaya
devam edeceğiz.
 Ülkemizde  “Bursa’nın  Teknoloji  Üretim  Merkezi  ve  AR-GE  Merkezi”  olmasına  yönelik
çabalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz.
 Bursa kentinin ve etkinlik alanımızdaki kentlerin Sanayileşme ve Ulaşım sorunları başta olmak
üzere  Hava  Kirliliği,  Karbonmonoksit  Zehirlenmeleri  ve  özellikle  hastane,  yurt  ve  alışveriş
merkezlerindeki  Yangın  Riskleri  gibi  sorunlarının  çözümüne yönelik  çabalarımızı  arttırarak
sürdüreceğiz.
 Bölgemizin  sorunlarına  sahip  çıkarak;  Doğanın  ve  Çevrenin  korunması bakımından  tüm
yatırımların yakın takipçisi olacağız. Konuya özel çalışma grupları oluşturarak, hazırlanan raporları
kamuoyu ile paylaşacağız.
 TMMOB İl Koordinasyon Kurulularında ve Bursa Akademik Odalar Birliği’nde etkin rol almaya
devam  edeceğiz.  Kamu  yararına  çalışan  benzer  demokratik  kitle  örgütleri  ile  sürekli  ilişkiler
içerisinde olacak, ortak projelerin geliştirilmesine destek vereceğiz. 
 Şubemiz Çalışmalarını Yükselterek Sürdüreceğiz,
 Oda Merkezimiz ve TMMOB ile ilgili çalışmalarımızda etkin katkı ve desteğimizi sürdüreceğiz.
 Mesleğimizin  daraltılmasına  ve  değersizleştirilmesine,  Meslek  Örgütümüzün
etkisizleştirilmesine karşı mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.
 Bağımsız Kamusal Denetim ve Eğitim Kurumu işlevlerimizi daha çok öne çıkaracağız.
 MMO Kaynak Eğitim Muayene Merkezi’ni daha çok geliştirerek kendi özgün binasında hizmet
vermesi için çaba göstereceğiz.
 Ülke genelinde en etkin Şube olma özelliğimizi sürdüreceğiz.

Kurumsal İlişkilerimizi Geliştireceğiz.

 Üniversiteler  başta  olmak  üzere  Kamu  Kurumları  ve  Belediyelerle,  kurumsal  işbirliği
çalışmalarını sürdüreceğiz. 

 Sektörel kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştirerek, Sanayinin gelişmesine ve Oda-Üniversite- Sanayi
işbirliğinin geliştirmesine katkı sunmaya devam edeceğiz.

 Oda'nın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi korunarak, "Kamu çıkarlarını koruma" hedefini
zedeleyecek veya Oda'yı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak
hiç bir ilişkiye girmeyeceğiz.

Üyelerimizin Sorunlarına Çözümler Üreteceğiz

 Üyelerimizle  sosyal  dayanışma  öncelikli  hedeflerimizden  olacaktır.  Üyelerimizle  sürekli  ve
sağlıklı  ilişkinin  kurulmasına  ve  geliştirilmesine  olanak  sağlanacak,  mesleki  teknik  ve  sosyal
etkinliklerimizi  geliştirerek sürdüreceğiz.  “Odasına sahip çıkan üye,  üyesine sahip çıkan Oda”
anlayışını geliştirerek sürdüreceğiz.

17. dönem çalışma raporu (2020-2021)
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 Üst  birliğimiz  TMMOB  tarafından belirlenen  Mühendislik  Asgari  ücretinin  tüm  sektörlerde
uygulanmasının takipçisi olacağız. 
 Meslektaşlarımızın  işsizlik  sorununa  çözümler  arayacağız,  istihdam  yaratılması  konusunda
mücadele edeceğiz.
 İşsiz ve düşük ücretli üyelerimizin mesleki ve kişisel gelişimi için ücretsiz destekleyici eğitimleri
arttırarak sürdüreceğiz.
 Üyelerimizin çalışma hayatında karşılaştıkları  hukuki sorunlar ile ilgili  bilgilendirici faaliyetler
düzenleyecek, hukuki sorunların çözümüne desteklerimizi sürdüreceğiz.
 Güncel  gereksinimlere  göre  (Makina  İmalat  Teknolojileri,  AR-GE,  Enerji  Verimliliği,
Yenilenebilir Enerji, Bilgisayar Destekli Tasarım, İş Güvenliği vb.) sempozyum, kongre, seminer
gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesine devam edeceğiz.
 Deneyimli  üyelerimizin  destekleri  ile  “Yönetici  Deneyimi  Paylaşımı”  seminerleri
düzenleyeceğiz. Üye deneyimlerini yayın hale getirerek, üyemizin bilgisine sunacağız.
 Serbest  Müşavir  Mühendis (SMM) hizmetleri  yapan  üyelerimizin  sorunlarının  çözümüne
yönelik çalışmaları sürdüreceğiz.
 İl/İlçe ve İşyeri Temsilciliklerimiz ile ilişkiler birlikte geliştirilecek, temsilciliklerimize desteğin her
zaman aktif ve göz önünde tutulmasını sağlayacağız.
 Üyelerimizin ve ailelerinin sağlık,  özellikle ana-çocuk sağlığı,  aile  hekimliği,  ana-baba okulu,
meslek hastalıkları  ve ergonomi gibi  konularla birlikte, gıda güvenliği  konusunda diğer meslek
disiplinleri ile işbirliği yaparak bilgilendirici faaliyetler gerçekleştireceğiz.
 Bilimsel,  Kültürel,  Sanatsal  ve  Sportif  Etkinliklerimizi  üyelerimizin  talepleri  doğrultusunda
geliştirerek sürdüreceğiz. 

Öğrenci Üyelerimiz
 Mühendislik Fakültesinde başarılı ve maddi durumu iyi olmayan Öğrencilere, durumu iyi olan
üyelerimizin doğrudan mali destek vermeleri konusunda çaba sarf edeceğiz.
 Mühendislik  Fakültesi  öğrencilerine MMO  KEMM’de staj olanakları  sunmaya  ve  Sanayide
yapacakları stajlar için destek vermeye devam edeceğiz.
 Makina,  Endüstri  ve  Otomotiv  Mühendisliği  Bölümlerinde  son  sınıf  öğrencilerine  yönelik
“Bitirme Projesi Yarışmaları” düzenlemeye devam edeceğiz. 
 Oda-Üniversite Buluşmalarını sürdürerek öğrencilerimizin sorunlarına çözümler üreteceğiz.
 Bursa’da bir  “TMMOB Bursa Öğrenci Evi” yapılması için çaba sarf edeceğiz. 

SON SÖZÜ HEP BİRLİKTE SÖYLEYECEĞİZ...

                                                                                                                  Mart 2020                             

                                                                           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
                                                                                                     17. Dönem Yönetim Kurulu
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDE “MÜHENDİSLİK YAŞAM ÖYKÜLERİ”

Başer: Çok Çalışın, Gayretli Olun ve En Önemlisi Dürüst Olun

Mart:  İyi Bir Mühendis, İyi Bir Yurttaş ve İyi Bir İnsan Olmak İçin Çalışın

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu tarafından 
gerçekleştirilen, meslek büyüklerinin genç 
meslektaşlarla buluştukları, Mühendislik Yaşam 
Öyküleri programı devam ediyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli’nin oturum 
başkanlığını yaptığı Mühendislik Yaşam Öyküleri’nin 
ocak ayı programının konuşmacıları, MMO Bursa 
Şube 65. Yılı Geleneksel Gecesi’nde meslekte 58. 
yıl onur plaketini alan, BP Petrolleri A.Ş Gemlik 
Tesisler Müdürü olarak emekli olan Makina Mühendisi 
Kani Başer ve MMO Bursa Şubesi Önceki Başkanı 
ve Coskunöz Holding’den emekli yönetici Makina 
Mühendisi İbrahim Mart, genç meslektaşları ile 
deneyimlerini paylaştılar.

İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
şimdiki adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği bölümünden mezun olan Kani 
Başer ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği bölümünden mezun olan İbrahim Mart 
çalışma yaşamını ve mühendislik tecrübelerini genç 
meslektaşları ile paylaştı.

Neden ve nasıl mühendis olduklarını, meslek 

hayatları boyunca neler yaptıklarını, hangi sektörlerde 
çalıştıklarını, hangi kademelerde bulunduklarını 
gençlerle paylaşan Başer ve Mart unutamadıkları 
mühendislik çalışmalarına yönelik anılarını katılımcılarla 
paylaştılar.

1936 yılında Samsun’da dünyaya gelen Kani Başer, 
sekiz farklı iş yerinin sekiz farklı iş kolunda 35 yıl 
4 ay çalıştığını belirtti.  Başer, Yüksek öğretimden 
önce Amasya Şeker fabrikası’nda frezeci olarak 
1 yıl çalıştığını, Sümerbank Sivas Çimento Sanayi 
Müessesesi’nde 5 yıl 4 ay, Ege Jandarma Deniz Bölge 
komutanlığı atelyelerinde 1 yıl 6 ay, Şümerbank Konya 
Krom-Magnezit Tuğla Sanayi  Müessesesi’nde 1 yıl 6 
ay, Toroslar Nebati Yağ A.Ş’de 1 yıl 6 ay, Gaziantep 
KÜSGEM pilot projesinde 5 yıl 5 ay,  BP Petrolleri A.Ş 
Gemlik Tesisleri’nde 17 yıl, ELF-SELYAK A.Ş’de 2 yıl 1 
ay çalıştığını ifade etti.

Genç meslektaşlarına çok çalışmalarını, gayretli 
olmalarını ve en önemlisi dürüst olamalarını tavsiye 
eden, başarının kişinin çabasına, gayretine ve 
becerisine bağlı olduğunu söyleyen Başer,  “çalışanların 
veya birlikta çalıştığınız arkadaşlarınızın haklarına 
hakkaniyetli olun, iş verenleri dikkatli izleyin, yanlışları 
saptayın, hataları nasıl düzelteceğinizi ve verimi nasıl 
arttıracağınızı bulun” dedi.

 

50



                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

1962 yılında Adana’da dünyaya gelen İbrahim Mart, 
çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Çukurova’nın verimli 
topraklarını sevmesine, iyi bilmesine rağmen, kendini 
tanımaya başladığında sanayi alanında kendine yol 
çizmeye karar verdiğini belirtti.

Adana Motor Teknik Lisesi ardından Şişli Motor Teknik 
Lisesi ile birlikte mesleğe ilk adımını attığını ifade eden 
Mart,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep 
Kampüsü Makina Mühendisliği bölümünden 1986 
yılında mezun olduğunu, Çiltuğ A.Ş’de kısım şefi 
olarak çalıştığını, kaynak prosesi ve insan yönetimi 
konularında tecrübe edindiğini, 8 yıl Gaziantep’te 
kaldıktan sonra Bursa’ya taşındıklarını ve Coşkunöz’de 
çalışmaya başladığını ve Coşkunöz’den de emekli 
olduğunu söyledi. Coşkunöz’de mühendisliği tam 
anlamıyla yaşadığını ifade eden Mart, sürekli yeni 
projeler ürettiğini, teklif hazırladığını ve makina 
tasarımları yaptığını belirtti.

Mart, genç meslektaşlarına iş ararken mesleki olarak 
tatmin olmaları gerektiğini, mesleki işler yapmaları 
gerektiğini, mesleki tatminin olunca, ücret ve kariyer 
tatmini de olacağını ifade etti. Hayatın bir mücadele 
olduğunu, heyecanlarını hiç kaybetmemeleri 
gerektiğini, kendisinin de toplumsal konularda 
heyecanını hiç kaybetmediğini belirten Mart, “iyi 
bir mühendis, iyi bir yurttaş ve iyi bir insan olmak 
için çalışın, hepsi bir arada mümkün. Türkiye’de 
demokratikleşme, sanayileşme için TMMOB, Makina 
Mühendisleri Odası gibi kurumlar tüm baskılara 
rağmen mücadele etmeye devam ediyor. Toplumun 
refahı ve huzuru için en önemli şey demokratikleşme 
ve sanayileşmedir. Ülke sorunları ile mesleki sorunları 
birbirinden ayrı tutamayız”dedi.

Program sonunda MMO Bursa Şubesi Üniversite 
Sanayi İşbirliği Komisyonu, Kani Başer, İbrahim Mart 
ve Fikri Düşünceli’ye katkılarından dolayı teşekkür 
plaketlerini sunarak, toplu hatıra fotoğrafı çekildi. 
20.01.2020
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YENİ MEZUN / ÇALIŞMAYAN ÜYELERE YÖNELİK EĞİTİMLERİN SERTİFİKA 
TÖRENİ

Gençlik Geleceğimizdir

Düşünceli: İyi Bir Mühendis ve Yurttaş Olmak İçin Destek ve Çaba Gerekir. Meslek Odalarını 
İkinci Aileniz Olarak Görebilirsiniz. Biz Her Zaman Sizin Yanınızdayız

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa 
Şubesi “Gençlik Geleceğimizdir” diyerek, "Yeni 
Mezun / Çalışmayan Üyelere Yönelik Eğitimlerin 
Sertifika Töreni" gerçekleştirdi. MMO Bursa Şube 
Remzi Erişler konferans salonunda yapılan törende 
genç meslektaşlar ile bir araya gelindi.

Açılış konuşmasını yapan, MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli genç meslektaşlarına, 
mesleğe hoş geldiniz diyerek, gençlerle bir arada 
olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

"Bugün TMMOB’nin en büyük Odası haline gelen 
MMO, ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarına 
yönelik, çözümler önerirken, bütün birikimlerini, 
ülkemizin sanayileşmesi ve demokratikleşmesinden 
yana bir çalışma anlayışı içerisinde seferber 
etmektedir. Şube olarak bizler, bir yandan ülke ve kent 
sorunlarına müdahil olmaya çalışıyor, diğer yandan 
üyelerimize yönelik eğitim, belgelendirme ve her türlü 
destek çalışmaları ile sosyal ve kültürel ve sanatsal 
etkinler düzenliyoruz" ifadelerini kullanan Düşünceli, 
"Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama 
alanlarında meydana gelen hızlı değişim süreci, örgün 
eğitim kurumlarında verilen bilgilerin zaman içerisinde 
atıl hale gelmesine yol açmaktadır. Bireyin hem kendi 
gelişimini sağlaması hem de üretim sürecinde aktif 

bir rol alarak toplumsal ve bilimsel gelişime yardımcı 
olabilmesi için sürekli eğitim bir zorunluluk haline 
gelmiştir" dedi.

Dönem boyunca "Yeni Mezun / Çalışmayan Üyelere 
Yönelik Eğitimleri" 4 kez düzenlediklerini ve bu 
eğitimlere 400 den fazla üyenin katıldığını belirten 
Düşünceli, "Bu eğitimler ile meslektaşlarımız bilgilerine 
yeni bilgiler ilave etme, bilgilerini tazeleme olanağı 
bulmaktadırlar. Bu eğitimler genç meslektaşlarımız 
tarafından ilgiyle karşılanmakta, öyle ki; diğer meslek 
odalarımızın üyelerinden de katılım isteği gelmektedir. 
Bu da ne kadar yerinde bir iş yaptığımızın göstergesi" 
dedi.

Düşünceli, dönem boyunca Şube olarak 
gerçekleştirdikleri çalışmalardan bazılarını katılımcılar 
ile paylaştı, çalışmaları satır başları ile şöyle sıraladı:

* Bursa' da Sanayi, Ulaşım, Hava Kirliliği, Karbonmonksit 
Zehirlenmeleri gibi konularda raporlar hazırlanması ve 
paylaşılması,

* Ankara' da gerçekleştirilen Kaynak ve Sanayi 
Kongrelerinin düzenlenmesine destek,

* MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi'ni 
(KEMM) kuruluşu,
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* Toplantı, Seminer, Panel, Söyleşi, Sosyal, Kültürel, 
Toplumsal etkinlikler düzenleme ve yer alma,

* Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik eleman 
yetiştirmeye yönelik toplam 274 eğitim etkinliğinde 
yaklaşık 3.101 kişi eğitim, 1.103'ü Proje denetimi 
olmak üzere, değişik konularda toplam 46.429 adet 
kamusal denetim,

* 100'e yakın UÜ MF Makine bölümü öğrencisine 
MMO KEMM bünyesinde Staj yaptırılması, onlarca 
öğrenciye Staj yerinin ayarlanması,

* UÜ MF Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri 
son sınıf öğrencilerine yönelik ''Bitirme Projesi 
Yarışması'' düzenlenmesi

"Şubemiz, kamu adına yürüttüğü mesleki denetim ve 
meslek alanlarına yönelik düzenlediği etkinlikleri ile 
de kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir" diyen 
Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler; Oda ile üyelerinin bağlarını güçlü tutmak için 
her fırsatta birarada olmaya özen gösteriyoruz.

Bugün de ay süren ve 20 konuda uzman 
meslektaşlarımız tarafından verilen eğitimlere katılan 
430 meslektaşıma sertifikalarını veriyoruz. CV lerine 
katkı yapacağını düşünüyoruz.

“İyi bir mühendis ve yurttaş olmak için destek ve 
çaba gerekir. Meslek Odalarını ikinci aileniz olarak 
görebilirsiniz. Biz her zaman sizin yanınızdayız.” 
Diyoruz ve bu eğitimlerde gönüllü eğitmen olarak 
görev alan meslektaşlarımıza, düzenlenmesine katkı 
koyan meslektaşlarımıza ve şube çalışanlarımıza ve 
bu eğitimlere katılarak katkı sunan arkadaşlarımıza 
çok teşekkür ediyor, sizleri tekrar saygı ve dostlukla 
selamlıyorum."

Konuşmanın ardından, yeni mezun / çalışmayan 
üyelere yönelik verilen eğitimlerin, eğitmenlerine 
teşekkür plaketleri MMO Bursa Şube Yönetim kurulu 
tarafından sunuldu.Eğitimlere katılan üyelere de 
sertifikaları verildi. Tören,  MMO Bursa Şubesi’nde 
geleneksel hale gelen toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile 
sona erdi. 22.01.2020
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MMO BURSA ŞUBE TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU’NDAN “KÜRDİ’Lİ HİCAZKAR 
MAKAMINDAN ESERLER” KONSERİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu, Tayyare Kültür Merkezi’nde 
“Kürdi’li Hicazkar Makamından Eserler” konseri gerçekleştirdi. MMO Bursa Şube Türk Sanat Müziği Korosunun 
verdiği konserde sevgi, barış ve dayanışma mesajları verildi.

17 yıldır düzenli olarak konserler veren MMO Bursa Şube Türk Sanat Müziği Korosu’nun seslendirdiği eserlerin 
yanı sıra solo şarkılar izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Katılımcıları selamlayan ve yeni yıllarını kutlayan MMO 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptığı açılış konuşmasında, “Ülkemizde önemli gelişmelerin 
yaşandığı bir yılı daha geride bıraktık. İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, meslek alanlarımızı doğrudan 
etkilemekte; emeğiyle geçinen mühendislerin hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan 
kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı edilerek rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, meslektaşlarımızın 
mesleki yetki ve sorumlulukları giderek geriletilmektedir” ifadelerini kullandı.

“İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan 
mühendislerin öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir” diyen Düşünceli, konuşmasına şöyle devam etti: 
“İktidarın ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası 
sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumları giderek daha 
da kötüleşmektedir. İşte bunların da farkında olarak; 17  yıldır düzenli  bir şekilde çalışmalarını sürdüren TSM 
koromuz, yine her yıl en az bir konserle bizlerle birlikte oluyor ve kulağımızın pasını siliyorlar. “Daha fazla sanat” 
anlayışıyla, pek çok etkinliğin  yanında  sanat çalışmalarıyla da üyelerimiz ve toplumla bir araya gelmeye devam 
ediyoruz ve edeceğiz.”

“MMO Bursa Şube Türk Sanat Müziği Koromuzun konseriyle  umudumuzu ve moralimizi biraz daha yükselteceğiz” 
diyen Düşünceli, konserin hazırlanmasında emeği geçen herkese , MMO Bursa Şube Türk Sanat Müziği Korosunu 
oluşturan arkadaşlarına, Şef Fahri Dibekoğlu’na, değerli sunumu ile Zerrin Pehlivanoğlu’na, sazlarıyla koroya eşlik 
eden saz heyetine, MMO Bursa Şube çalışanlarına ve katılımcılara teşekkür etti.

Konserin ardından, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Düşünceli ve MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Şef Fahri Dibekoğlu’na, gecenin sunucusu Zerrin Pehlivanoğlu’na ve MMO Bursa TSM Korosu 
Koristlerine çiçeklerini ve teşekkür belgelerini takdim ettiler. MMO Bursa Şubesi’nin geleneği haline gelen toplu 
fotoğraf çekimi ile konser sona erdi. 05/01/2020
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MMO BURSA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU TEKNİK GEZİ GERÇEKLEŞTİRDİ

MMO Bursa Şube Öğrenci Üye Komisyonu Valeo’ya teknik gezi düzenledi.

26.02.2020
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8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Nilüfer Ana Sanat Grubu’nın "Emekçi Kadın" Yağlı Boya Resim 
Sergisi BAOB Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen törenle izlenime açıldı.

Serginin açılış konuşmasını TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kaya yaptı. “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nün kökeninde kadın işçilerin 19. yüzyılda düşük ücretlere, insanlık dışı çalışma koşullarına karşı 
haklı isyanları, özel olarak da 8 Mart 1857 tarihinde 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi yaşam ve çalışma koşulları 
için başlattığı mücadele bulunmaktadır. Aradan geçen zamana karşın kadınlar üzerindeki sömürü ve baskı artarak 
sürmekte, kadınların her alandaki eşitlik ve özgürlük mücadeleleri de büyüyerek devam etmektedir” ifadelerini 
kullanan Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de aile, eğitim, çalışma yaşamı ve istihdam sorunları başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında 
kadınlara yönelmiş eşitsiz uygulama ve politikalar özellikle içinde bulunduğumuz dönemde hızla artmış, hemen 
her gün işlenen cinayetlerin de gösterdiği üzere yaşamı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Gerici rejimin inşasında 
kadın eşitsizliği ve sömürüsü önemli bir yer tutmuş ve kadına yönelik şiddet giderek tırmanmıştır. 

Yaşamın tüm alanlarına yukarıdan aşağı müdahalelerle toplumu dinsel gericilikle kuşatan siyasi anlayış, kadınların 
kendi yaşamlarını belirleme özgürlüğünü ellerinden almıştır. Kadın-erkek eşitliğini temelden reddeden bu anlayış, 
kadına karşı şiddeti görmezden gelerek meşrulaştırmış, kadın cinayetlerini adeta olağan hale getirmiştir. 

Kadınların ekonomik, siyasi, toplumsal yaşamda daha şiddetli bir sömürü ve eşitsizliğe tabi tutulması sadece 
kadınların değil tüm toplumun sorunudur. Sorunları aşmak için, her alanda eşit yurttaş olabilme mücadelesi veren 
kadınların bu mücadelesi aynı zamanda ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve özgürleşme mücadelesidir.

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi bu onurlu mücadelelerinde kadınlarla  dayanışma içinde olmayı 
sürdürecektir. Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 8 Mart’ta, ülkenin birçok yerinde gericiliğe, 
sömürüye, baskıya, şiddete, taciz ve tecavüzlere hayır seslerini yükselten kadınların 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü kutlu olsun. Şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden tüm kadınları saygıyla anıyoruz.”

Tamamı kadınlardan oluşan, Nilüfer Ana Sanat Grubu düzenli olarak gerçekleştirdikleri 8 Mart’ta “Emekçi Kadın”, 
1 Mayıs’ta “Emek”, 1 Eylül’de “Barış” 29 Ekim’de “Cumhuriyet” temalı yağlı boya resim sergileri ile çok önemli 
bir geleneği de sürdürmekte olduğunu belirten Kaya, “Emekçi Kadın” Yağlı Boya Resim Sergisi’nde resimleri 
sergilenen Nilüfer Ana sanat Grubu üyeleri, Sevtap Sivri, Neşe Demiröz, Gülhan Güldalı Arslan, Belma Yalçın, 
Fulya Bilgiç, Elif Can, Canan Koç, Zerrin Taysever, Esma Gümüş’e emeklerinden dolayı teşekkür etti. Nilüfer Ana 
sanat Grubu üyelerine teşekkür plaketleri sunuldu. 06.03.2020
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DAHA İYİ BİR GELECEK KADINLARLA MÜMKÜN OLACAK…

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu “Cumhuriyet Kadınları” resim sergisi açılışını BAOB Fuaye Alanı’nında 
gerçekleştirdi. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu adına açılış konuşmasını TMMOB İçmimarlar Odası Bursa 
Şube Başkanı Nur Gül Arslan yaptı. Arsalan tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Ekonomi, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda ilerlemenin kadına yönelik şiddetin sonlandırılmasına ve kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanmasına bağlı olduğunun bilinmesini isterdik.

Ancak ne yazık ki, iktidarın yanlış ekonomik ve siyasal tercihleri ve hamleleri nedeniyle bugün artık kazanımları 
değil kayıpları konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü artan yoksulluğun, işsizliğin, ayrımcılığın, savaş politikalarının 
ve uygulanan yanlış sosyal politikaların yarattığı toplumsal şiddetin en büyük muhatabı kadınlar ve çocuklar. 

Dini değerler üzerinden yeni bir toplum yaratma sevdasında olan siyasal iktidarın yürüttüğü gerici politikalar ile 
kadın cinayetleri her geçen gün artıyor, kadınlar tüm kamusal alanlardan uzaklaştırılıp ev içi köleliğe mahkûm 
edilmeye çalışılıyor. Diğer yandan kadının toplumda özgür ve eşit bir birey olarak var olmasının karşısında eğitimli 
/eğitimsiz fark etmeden eril zihniyet sessiz bir dayanışma içinde.

İşte böylesi bir süreçte gündemimiz çok yoğun ve yapacağımız kadın çalışmalarının değeri ve önemi bir kat daha 
artmış durumda.

Çünkü eril muhafazakâr iktidarın uzun mücadeleler sonucu elde ettiğimiz haklarımızın tırpanlamasını durdurmak 
zorundayız. Çünkü biz kadınlar, adaletsizliği değil, eşitliği; evde bakım hizmetlerini yüklenmeyi değil, toplumsal 
hayata katılmayı ve ülke ekonomisine çalışarak katkı koymayı; esnek çalışmayı değil, iş gücüne doğrudan katılımı; 
düşük ücreti değil, eşit işe eşit ücreti; evlatlarımızın tarafı olmamamız gereken emperyalist güçlerin etkinlik 
yarışında olduğu bir savaşta ölümünü değilyaşamı kısaca hayatımızı etkileyen her türlü kararda söz sahibi olmayı 
talep ediyoruz.

Devlet eliyle meşrulaştırılan; aile içi şiddeti reddediyoruz, ekonomik şiddeti reddediyoruz, eğitimdeki şiddeti 
reddediyoruz, yaşam biçimimiz ve yönelimlerimiz üzerindeki şiddeti reddediyoruz, savaş politikalarını 
reddediyoruz, doğanın talanını reddediyoruz.

Kadının erkeğe eşit olduğu, sömürünün baskının ortadan kaldırıldığı, daha iyi bir gelecek, ancak biz kadınlara 
mümkün olacak. Geleceğimizi savunmak, hayatlarımıza sahip çıkmak, savaş ve işgal politikalarına geçit vermemek 
için, barış için yürüttüğümüz mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.”

“Cumhuriyet Kadınları” resim sergisi açılışının ardından, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
gerçekleşirilen  TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nur Gül Arslan’ın moderatör olduğu,  TMMOB 
Meteroloji Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Feryal Biçkici,  TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube 
Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü,  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Sevim Yürüten 
ve  TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu’nun konuşmacı olduğu “Kadınlar Dayanışmayı 
Büyütüyor” söyleşisi yapıldı. 06.03.2020

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
“Cumhuriyet Kadınları” Resim Sergisi 
Açıldı

“Kadınlar Dayanışmayı Büyütüyor”
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TMMOB BURSA İKK’DAN MKS MARMARA KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 
İTİRAZI

Temiz Deniz ve Temiz Doğa Umudumuz Yok Edilmemelidir

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), MKS 
Marmara Entegre Kimya San. A.Ş-Gemlik Şubesi 
kimyasal madde üretiminde kapasite artışı ÇED 
raporuna ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Açıklamayı TMMOB Bursa İKK adına Kimya 
Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Rengin 
Demiröz yaptı.

“MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. Gemlik 
Şubesinin kimyasal madde üretiminde kapasite artışı, 
ilave formik asit, sodyum hidrosülfit, sodyum sülfit, 
sodyum metabisülfit, sodyum sülfat, sülfürik asit 
üretimi, denizden su alma, derin deniz deşarjı projesine, 
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ÇED 
sürecinde itirazda bulunulmuş, buna rağmen projeye 
ÇED uygunluğu verilmiştir. Proje incelendiğinde 
özellikle Gemlik Körfezi deniz ekosisteminin geri 
dönülemez şekilde bozulacağı tespit edilmiştir. Mevcut 
haliyle bile, bildiğimiz kirletici unsurların ekolojik 
dengeyi bozduğu Gemlik Körfezinde, bu projenin 
uygulamaya geçirilmemesi gerekmektedir. Buna 
yönelik olarak projedeki uygunsuzluklar, eksiklikler 
ile çekincelerimizin nedenleri aşağıdaki satırlarda  

verilmiştir” ifadelerini kullanan Demiröz, açıklamaya 
şöyle devam etti:

“Projede denizden alınacak saatte 5.500,0 m3 
deniz suyunun soğutma amaçlı kullanılacağı, deniz 
suyunda 10 santigrad sıcaklık artışı öngörüldüğü ki, 
bu artış proses verileriyle sunulmalıdır, deniz suyunun 
açık devre deşarj sistemi ile gerekli standartlar 
çerçevesinde denize deşarj edileceği ifade edilmiştir. 
ÇED projesinde çelişkili bir şekilde gerekli standartları 
sağlamak için soğutma kuleleri kullanımı ve doğrudan 
deşarj yer almaktadır. Çelişkili ve eksik bilgili ÇED 
raporu sunulması, akabinde uygunluk verilmesi kabul 
edilemez. Soğutma kulelerinin kapasiteleri, akım 
şeması, teknik özellikleri, işletme şekli, deniz suyunun 
deşarj öncesi gerekli sıcaklığının nasıl sağlanabileceği 
projede belli değildir. Mevcut deniz kirliliği ile denize 
karışacak olan kule şartlandırıcı kimyasallarının 
Gemlik körfezindeki kümülatif ekolojik etkileri 
değerlendirilmemiştir. Kuleler ve soğutma sistemleri 
arıza ve bakımda iken, üretim devamlı olacağına göre 
deniz suyu soğutulmadan denize verilecektir.
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Projeye göre soğutma prosesi, kullanılan deniz 
suyunun sıcaklığını 10 santigrad arttıracak ve deniz suyu 
doğrudan deşarj yapıldığında, sıcaklığı artmış olarak 
Gemlik Körfezi derin deniz deşarjı yoluyla denize 
verilmiş olacaktır. Balık ve diğer deniz canlılarının 
yaşayabilirliğini,  çeşitliliğini, popülasyonunu sıcaklık 
değişimlerinin etkilediği bilimsel bir gerçektir. Doğası 
gereği bazı türler denizdeki sıcaklık değişimlerinin 
etkileri sonucunda göç etmekte, bazı türler anormal 
çoğalarak diğer türleri yok etmeye başlamakta ve bazı 
türler tamamen yok olabilmektedir.

Ayrıca denize karışacak diğer unsur,,tesisteki arıtma 
tesislerden gelen günde 61.37m3 arıtılan atık su olup 
denize deşarj edilecektir

Projenin denizin tuzluluk oranlarına getireceği 
değişimler ve sonucunda denizin yoğunlukla ilgili 
özellik ve davranışlarına etkileri değerlendirilmemiştir.

Bu projeyle, körfez denizinin ekolojik yapısını bozacak 
önemli unsurlardan biri de, denizden su alma hatlarında 
deniz canlılarına yönelik ve üremesini engellemek 
üzere, klor ve klorlu bileşiklerin kullanılacak olması 
ve deşarj ile denize geri verilecek olmasıdır ki, bu 
etki kümülatif olacaktır. Bu kimyasallar proses gereği 
zorunlu kullanılacak olmasına rağmen, ÇED projesinde 
buna yönelik hiç bir bilgi yer almamaktadır ve proje bu 
haliyle de büyük bir eksiklikle, uygulanamaz bir ÇED 
projesidir. ÇED projesinde, bu anlamda projenin çevreyi 
etkileyecek olası sorunların belirlenmesi, kirleticilerin 
miktarı, alıcı ortamla etkileşimi ve kümülatif etkilerinin 

belirlenmesi yer almalı iken almamıştır. Dolayısıyla 
deşarj öncesi yönetmelik standartlarının ne şekilde 
sağlanacağı belirsiz kalmaktadır.

Tesis etki alanında bulunan diğer tesislerden 
kaynaklanan kirletici unsurlarda dikkate alınarak 
kümülatif değerlendirme yapılması ve bölgedeki toplam 
kirlenme değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

ÇED raporunda, proje alanının tarım arazilerine yakın 
yerde bulunduğu belirtilmiştir. Projenin tarım alanları 
ve ürünlerine yönelik etkileri de göz ardı edilmemelidir.

Özetle,  derin deniz deşarjı yoluyla günde 132.000,0 
m3, ki bu kullanım 396.000 konutun günlük su 
tüketimine eşdeğer, ayda yaklaşık 4.000.000,0m3 
gibi çok miktarda deniz suyunun sıcaklık artışı ve 
kimyasallarla Gemlik Körfezi denizine verilecek 
olmasının getireceği ekolojik bozulma, deniz canlılarının 
çeşitliliği ile popülasyonunu azaltarak, balıkçılık ve 
deniz ürünleriyle geçimini sağlayan yöre insanında 
ekonomik ve sosyal sorunlar yaratacaktır.  Ayrıca 
Bursa’nın denize açılan kapısı olan Gemlik Körfezi ve 
çevresinin deniz ve doğa turizmi değeri yadsınamaz 
ve bu anlamda da olumsuzluklar yaşanabileceği 
kabul edilmelidir. Gemlik ile çevresindeki Mudanya, 
Kurşunlu, Küçükkumla atık su arıtma tesisleri yakın 
zamanlarda devreye girip körfez kirliliğini nispeten 
azaltma yönünde bizleri bir nebze umutlandırmış iken, 
temiz deniz ve doğası umudumuz yok edilmemelidir.”

15.01.2020
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EMEKÇİLERİN HAYATI DAHA FAZLA KAR İÇİN FEDA EDİLEMEZ,
İŞ CİNAYETLERİNE SON

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 
263 madencinin yaşamını yitirdiği toplu iş cinayetinin 
yıldönümünde, “3 Mart İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü” ile dolayısıyla, TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu (İKK) BAOB toplantı salonunda 
basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklama, TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun 
Tetik tarafından yapıldı. “Bundan tam 28 yıl önce 
3 Mart 1992 tarihinde, Zonguldak Kozlu Kömür 
Ocağında meydana gelen grizu patlamasında 263 
emekçi hayatını kaybetti. TMMOB, Ülkemizdeki iş 
cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş 
güvenliğinin önemini vurgulamak için 3 Mart tarihini,  
“İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak 
ilan etmiştir. Kozlu’dan günümüze iş cinayetlerinde 
hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anıyoruz” 
ifadelerini kullanan Tetik, açıklamaya şöyle devam etti:

“Aradan yıllar geçti, 2020’ler Türkiye’sinde emekçiler, 
işyerlerinde can vermeye devam ediyor. Her yıl, Kozlu 
faciasında kaybettiğimiz yurttaşlarımızın en az 6 katı iş 
cinayetlerinde hayatını kaybediyor.

İşyerlerinde insanlar ölüyor;  işverenler ve devlet 
ölümleri seyrediyor.  Önlem almayan işverenlere 
yaptırım uygulanmıyor, işyerleri yıllardır, işçi sağlığı, 
iş güvenliği yönünden denetlenmediği gibi, ölümlü iş 

kazalarının olduğu işyerlerinde, iş kazalarını incelemek 
üzere bile iş müfettişi görevlendirmiyor. Her gün 
en az 5 işçinin işyerlerinde iş cinayetlerinde hayatını 
kaybetmesi artık haber niteliği bile taşımıyor. Hükümet 
yetkililerinin iş cinayetleri ile ilgisi baş sağlığı dilemenin 
ötesine geçmiyor.

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 
istatistikler SGK tarafından tutularak kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. En son 2017 yıllarına ilişkin veriler 
açıklanmıştır. 2020 yılı Mart ayına gelinmiş olmasına 
rağmen 2018 ve 2019 yıllarına ait veriler kamuoyu ile 
paylaşılmamıştır.

SGK tarafından 2017 yılına kadar açıklanan istatistiklere 
göre;

    • 2012 yılında 74.871 kazada 744 emekçi,

    • 2013 yılında 191.389 kazada 1.360 emekçi,

    • 2014 yılında 221.336 kazada 1.626 emekçi,

    • 2015 yılında 241.547 kazada 1.252 emekçi,

    • 2016 yılında 286.068 kazada 1.405 emekçi,

    • 2017 yılında 359.766 kazada 1.636 emekçi,

İş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2017 yılında bir 
önceki yıla göre iş kazası sayısı %25 oranında, iş 
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kazaları sonucu ölüm % 16 oranında artmıştır. 2017 
yılına kadar açıklanan rakamların seyrine baktığımızda 
henüz açıklanmamış 2018 ve 2019 verileri korku 
uyandırmaktadır. Bu verilerin SGK tarafından 
açıklanamamasının sebebi nedir? Ülkemizde 
emekçilerinin hayatlarının önleyici çalışmalardan 
daha ucuz olduğu kamuoyundan gizlenmek mi 
istenmektedir? Bir kez daha Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nu göreve, emekçilerin hayatını ilgilendiren 
bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz!

2012 yılında, “iş sağlığı güvenliğinde devrim” 
söylemleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 
çıkartıldı. 2012 yılından bu yana iş kazaları ve 
ölümlerde azalma bir yana, hem kaza sayısı hem de 
ölümler arttı. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasasında 
” işyerlerinde iş sağlığı güvenliğinin sağlanması işveren 
yükümlülüğündedir” denilmesine rağmen,  uygulamada 
iş sağlığı güvenliği hizmetleri hem piyasalaştırıldı hem 
de sorumluluk iş güvenliği uzmanlarının omzuna 
yüklendi. Her kazadan sonra mutlaka iş güvenliği 
uzmanları gözaltına alındı, hatta tutuklandı. Oysa 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8. Maddesinde 
de belirtildiği üzere, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti 
“İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda 
rehberlik ve danışmanlık yapmak”; yine Kanunun 6. 
Maddesi gerekçesinde belirtildiği üzere de işverene 
“profesyonel yardım” kapsamındadır. Bu hükümlere 
rağmen ikincil mevzuatta iş güvenliği uzmanının görev 
kapsamını rehberlik dışında değerlendiren hükümler 
değiştirilmelidir. İş Güvenliği Uzmanları; işverenin 
yapmadığı veya yapamadığı çalışmaların takipçisi ve 
sorumlusu olmamalıdır.

Bu anlayışla, iş güvenliği uzmanları ve meslektaşlarımızın 
iş yeri kaynaklı kazalara meslek ve hastalıklarına 
yakalanmadığını, etkilenmediğini düşünmek, 
kamuoyuna böyle yansımasına sebep olmak akıl dışıdır. 
İşverenin ihmali, devletin üzerine düşeni yapmaması 
nedeniyle, uzmanlar ve meslektaşlarımız da tüm 
emekçilerle aynı kaderi paylaşmaktadır. Sadece bu 
yıl basına yansıyan haberlerde meslektaşlarımızın 
yüksekten düşme, elektrik çarpması, yük altında 
kalma, iş makinesi altına kalma, mekanik arızalar 
sebebiyle yaşamlarını kaybettiklerini, sakat kaldıklarını 
görmekteyiz. 

Bu nedenle, çalışma yaşamı düzenleyen yasa yalnızca 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan ibaret 
sayılmamalıdır. Çalışma yaşamı, başta 4857 sayılı 
İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere birçok yasa 
ile biçimlendirilmektedir. 2003 yılında yürürlüğe 
konulan 4857 sayılı yasa ile çalışma yaşamı tamamen 
esnekleştirilmiş, işlerin alt işveren/taşerona yaptırılması 
olağan çalışma biçimi olmuştur. 4857 Sayılı İş 
Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, “denkleştirme”, 
“çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız 
çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade etmeyecektir. 
“İstihdam büroları” ile de iş ilişkileri tamamen “bırakın 
yapsınlar” “bırakın geçsinler” anlayışına dönülmüş, 
tüm bunların sonucunda örgütsüzlük artmıştır. İş 
cinayetlerinin artmasında 4857 sayılı yasa ile getirilen 
esnek çalışma biçimlerinin önemli bir payı olmuştur. 
Dolayısı ile asıl üzerinde durulması gereken mevzuat 
bu olmalıdır.

İş kazaları, meslek hastalıkları “kader” değildir. İş 
kazalarını, meslek hastalıklarını “işin doğal bir sonucu” 
olarak görülmesi, yeni iş cinayetlerine davetiye 
çıkarmaktadır.

İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin birbirini 
tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar 
insana yakışır “norm ve standartta” bir sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına alınmalıdır. Sigortasız ve sendikasız 
çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına 
alınmalıdır. Sendikalaşmanın önündeki engeller 
kaldırılmalı, çalışanların sosyal ve ekonomik yaşamları 
iyileştirilmelidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici adımlar 
atılabilmesi için öncelikle işverenlerin sorumluktan 
kaçmasının önünde geçilmelidir. İşverenlerin temel 
sorumluluklarından kaçtıkları, kendi yerlerine birer 
günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını koydukları 
bir çalışma yaşamında, önleyici ve engelleyici hiçbir 
çalışmanın yapılamayacağı açıktır.

Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir 
diğer nedeni de, emekçilerin sendikal haklarının 
baskı altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin 
önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça 
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işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak 
mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız 
işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm 
olumsuzluklara karşı açık ve savunmasızdır.

İş kazaları ve iş cinayetleri ile mücadelenin temel 
bir kültür olarak topluma kazandırılması gereklidir. 
Yaşanan kaza ve cinayetlerde, ilgili tüm kurum, kuruluş 
ve kişilerin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi 
zorunluluğu, devlet politikası olarak toplumun tüm 
kesimlerine çocuk yaştan itibaren eğitimle birlikte 
kazandırılmalıdır.

Meslek hastalıkları tespiti ise hemen hiç 
yapılmamaktadır. SGK İstatistiklerine göre, yıllardır 
ülkemizde meslek hastalıkları nedeni ile ölüm hiç 
yoktur. Oysa bilimsel gerçeklikler göstermektedir ki; 
ülkemizde her yıl binlerce insan meslek hastalığından 
ölmekte, ama bu gerçeklik tespit edilmemekte, 
kamuoyuna açıklanmamaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin 
ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların 

alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle 
düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, 
üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan 
idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından 
yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm 
düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele 
alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bu gün de iş cinayetleri 
ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, 
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma 
hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır, 
güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız için sesimizi 
yükseltiyoruz.  İnsanlar işyerlerinde ölmemeli, her gün 
işyerlerinden cenazeler çıkartılmamalıdır.

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı 
ve iş güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız 
denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin 
ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele 
edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Emekçilerin hayatı daha fazla kar için feda edilemez, iş 
cinayetlerine son.” 03.03.2020

 
62



                   İKK’dan

 MMO Bursa Şube   

BURSA VE DEPREM GERÇEĞİ

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından, İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın sunumunu yaptığı “Bursa ve Deprem Gerçeği” söyleşisi gerçekleştirildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Remzi Erişler Konferas salonunda yapılan söyleşinin açılış 
konuşmasını TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik yaptı.

“Bursa depreminin hemen meydana geleceğini beklemiyorum. Çünkü gerginliğin yüzde 78’ini, Kuzey Anadolu 
kırığının kuzey kolu taşıyor. Yüzde 9’unu Gemlik, yüzde 13’ünü ise Bursa kolu taşıyor. Bursa merkezli büyük 
depremler 250 yıl ile 560 yılda bir oluyor. Bursalıları korkutayım desem, 2060’tan önce Bursa’da bir deprem 
olmaz derim. O da en kötü ihtimalle. Bu arada 4’lük 5’lük depremler olabilir. Bursa’da büyük deprem, 6-7 ile 7,2 
arasında olur” ifadelerini kullanan  Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Kuzey Anadolu kırığında meydana gelecek 
depremin etki alanı 150 ile 200 km arasıdır. Bu da İstanbul depreminin Bursa’yı etkileyeceğini gösteriyor” dedi.

“Bursa’da kırıkların boyları 20, 25 bilemedin 30 km’dir. Bunlar olağanüstü koşullar dışında deprem üretmezler. 
Kuzey kolundaki enerji en az 2 depremde boşalır. 1800’lerde Bursa’da 2 deprem olmuş. Bu depremlerin 
büyüklüğüyle hakkında tam bir bilgi yok ama 6,7 ile 7,2 arasında olduğunu sanıyoruz. Mustafakemaşa’da meydana 
gelen deprem Bursa’nın haşadını çıkarmıştır.” diyen  Prof. Dr. Ercan, depremden en çok tarım alanlarının 
etkileneceği belirterek, “Bursa’daki yapılaşmanın verimli tarım topraklardan oluşan ovada yükselmesi, hem 
tarıma zarar verdi hem de deprem açısından risk oluşturdu” dedi.

TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik ve Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı H. Murat Arabacı 
katkılarından dolayı teşekkür ederek, Prof. Dr. Ercan’a  TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu adına teşekkür 
plaketini verdiler. 28.02.2020 
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SİPER OLUYOR

Makina Mühendisleri Odası Sağlık çalışanlarına siper olmaya devam ediyor.

Yüz koruyucu siperliklerimizi Bursa Tabip Odası ve Bursa Dişhekimleri Odası'na teslim ettik.
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