
SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Mart – Nisan Bültenimizle tekrar karşınızdayız. Bu süreçte TMMOB olarak ülkemizin siyasal sitem ve rejimimde köklü 
değişiklikler içeren “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” konusunda üyelerimiz ve 
halkımızın aydınlatılması konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

Bu konuda üye bilgilendirme toplantıları, basın açıklamaları, sergiler, canlı TV ve radyo programları, seminerler, kentin 
çeşitli noktalarında broşür dağıtımları kapsamında 37 farklı etkinlik gerçekleştirdik.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referanduma birçok usulsüzlük ve adaletsizlik damgasını vurmuştur. Tartışmalı sonucun 
daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı, açıklıkla görülebilmektedir. Tartışmalı 
başa baş bir sonuç ile rejim/sistem değişimini asla doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Zira Anayasalar 
toplumsal ve siyasal mutabakatı, tartışmasız halk çoğunluğunu ve tartışmasız bir tarihsel meşruiyeti gerektirmektedir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak, bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve 
giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için çalışmaktır. Ülkemize sahip çıkmaya, Cumhuriyet, Demokrasi 
ve Laiklik için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Emaneti korumak, ülkemize sahip çıkmak için sandığa koşan, sahip çıkan, emeği geçen, her türlü zorluğa, imkânsızlığa 
rağmen umutla, coşkuyla, hiç eksilmeyen bir neşeyle “Hayır” çoğaltan herkese teşekkür ediyoruz.

Bu süreçte diğer etkinlik ve çalışmalarımızı sürdürdük.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak Basın Açıklamaları gerçekleştirdik. “İş Cinayetlerine ve İşçi Katliamlarına 
“Hayır” dedik. “Kent Meydanı – Terminal (T2) Hattı” projesi ile ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Projenin 
kent dinamikleriyle acilen görüşülerek, gözden geçirilmesini ve uygulama projesinin buna göre revize edilmesini istedik. 
Kurumsal ziyaretlerimizi sürdürdük. BTSO Enerji Verimliliği Merkezi’ni Bursa İl Sağlık Müdürünü ziyaret ederek, 
görüşlerimizi paylaştık.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nde ülkemizin de özgürleşme mücadelesi olan kadınların her alanda eşitçe var 
olabilme mücadelesinde her zaman yer alacağız ve dayanışma içinde olacağımızı ifade ettik. Bu kapsamda BAOB Yerleşkesi 
fuaye alanında “Emekçi Kadın Yağlı Boya Resim Sergisi”ni gerçekleştirdik.

Otosansit ve Beşevler Küçük Sanayi Sitesi’nde aylık üye buluşmalarımızı bu süreçte devam ettirdik. Şube çalışmaları, ülke 
ve kent gündemi konularında görüş alışverişinde bulunduk.

Geleneksel Gecelerimizi Balıkesir İl Temsilciliğimizde de gerçekleştirdik. Meslekte 40., 25. yılını dolduran meslektaşlarımıza 
onur plaketlerini sunduk.

Üyelerimize yönelik seminerler bu süreçte sürdürüldü. Çalışan meslektaşlarımız için “Emeklilik ve Sosyal Güvenlik 
Gerçekleri Semineri”nde konuyu tüm yönleriyle üyelerimizle paylaştık.

Sosyal etkinliklerimiz kapsamında aylık üye kahvaltılarımızı sürdürdük. Şube Türk sanat Müziği Koromuz, “Yaşlılar 
Haftası” kapsamında İnci – Taner Altınmakas Huzurevi’ndeki büyüklerimize keyifli bir konser verdi. Büyüklerimize sağlıklı 
ve uzun ömürler diledik.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak bu yıl 29.su düzenlenen Geleneksel Halı Saha Turnuvası, geçtiğimiz günlerde 
kaybettiğimiz, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyemiz “Hasan Anlaş” adına düzenleniyor. Tüm üyelerimizi haziran ayına 
kadar sürecek Turnuvaya MMO olarak katılan “Makina Dinamo”, “Makina Kaynak” ve “Makina Enerji” takımlarımızı 
her Çarşamba 20.00 – 23.00 saatleri arasında oynanan karşılaşmalarında, destek vermeye davet ediyoruz.

Tüm Üyelerimizin şiir, makale ve özgün yazılarını bekliyoruz. Bu Bültenimizde değerli Üyelerimiz Sayın Refik Yeşil’in 
“Ürkütür İçimi Yalnızlığım” şiiri ile Sayın Mehmet Bursa’nın “Köy Enstitüleri” yazı dizisinin beşincisini bulabiliriz. 
Emekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.

Mayıs – Haziran Bültenimizde görüşmek dileğiyle tüm Üyelerimizi etkinlik ve çalışmalarımıza katkı koymaya davet ediyor, 
sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu



TMMOB’den

 MMO Bursa Şube

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, anayasa değişikliği referandumu 
sonrası 17 Nisan 2017 tarihinde bir basın 
açıklaması yaparak mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının üzerine düşen sorumluluğu bundan 
sonra da yerine getirerek; mesleki demokratik 
mevzilerini koruma ve güçlendirmek için; 
Cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, barışın, 
eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde özgürce serpilip 
gelişebilmesi için ellerinden gelen her şeyi 
yapacağını kamuoyu ile paylaştı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜLKEMİZE 
İSTİKRAR GETİRMEYECEĞİ DAHA İLK GÜNDEN 
GÖRÜLMÜŞTÜR

“HAYIR” TÜRKİYE HALKININ VİCDANINDA 
KAZANMIŞTIR

Bilindiği üzere 16 Nisan’da, ülkemizin siyasi sistem ve 
rejimini köklü bir şekilde değiştirmeyi, kamu yönetimi 
ve ekonomi üzerinde sınırsız hâkimiyet kurmayı 
amaçlayan bir anayasal düzen değişikliği referandumu 
yapılmıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, referandum 
sürecini ve yapılmak istenen değişiklikleri 
başından itibaren bütün yönleriyle değerlendirmiş; 
yaptığı açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla 
meslektaşlarını ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

En özlü bir şekilde ifade edersek TMMOB; 
Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, 150 yıllık geçmişi 
bulunan Anayasal kazanım ve birikimlerimizi 
savunmuştur.

TMMOB, Anayasa ve hukukun üstünlüğünü, 
yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını, yargı 
bağımsızlığını, yasama ve yargının yürütme üzerindeki 
denge, fren ve denetleme mekanizmalarını, temel 
insan hak ve özgürlüklerini, kamusal, toplumsal 
yarar doğrultusunda hizmet ve denetim sunan 
meslek kuruluşlarının özerkliğini, hayatın her alanına 
dokunan meslek alanlarımızın kamu ve halk yararı 
doğrultusundaki işlevlerini savunmuştur.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri, 
toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı 
bilgi edinemediğini; barolar, anayasa hukukçuları, 
üniversiteler, özerk meslek kuruluşları, demokratik 
kitle örgütleri ve halktan hiç görüş alınmadığına ve 
Meclis’te oylanmasının Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa’da 
belirtilen gizli oy kuralının ihlal edildiğine dikkat 
çekmiştir.

TMMOB değişikliğin, Anayasaların en temel özelliği 
olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan ve 
rejim değişimini içeren anayasaların yapım organı olan 
Kurucu bir Meclis’ten yoksun olduğunu vurgulamıştır.

TMMOB, partili Cumhurbaşkanının belirlediği ki-
şilerin milletvekili olacağı, partili Cumhurbaşkanı-
nın meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname 
çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, tüm 
üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik 
politikalarını belirleme yetkisi tanıyan değişiklikle-
rin “tek adam” diktası olacağına dikkat çekmiş ve 
bu yönelimin her yönüyle demokrasiye aykırı oldu-
ğunu, toplumda gerilim ve kutuplaşmalara yol aça-
cağını vurgulamıştır.
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             TMMOB’den

 MMO Bursa Şube   

TMMOB değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi 
üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal 
muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının 
uygulama aracına dönüşen OHAL ve OHAL KHK’leri 
ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu 
koşullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına 
işaret etmiştir.

TMMOB, iktidar olanaklarının sonuna kadar 
kullanılacağı bir halk oylamasının, hiçbir şekilde 
demokratik koşullarda yapılmış bir oylama hüviyeti 
kazanmayacağını belirtmiştir.  

TMMOB, bu koşullarda yapılacak ve eleştirilen 
içerikteki bir Anayasa değişikliğinin, yüzde 92 evet oyu 
ile yürürlüğe giren 1982 Anayasası gibi meşruiyetten 
yoksun olacağına da işaret etmiştir.

Nihayetinde bu referanduma birçok usulsüzlük ve 
adaletsizlik de damgasını vurmuştur. Yüksek Seçim 
Kurulu’nun, mühürsüz oy zarflarının iptaline yönelik 
Seçim Kanunu’na 2010 yılında getirilen bir hükmü 
ve aynı yöndeki genelgesini iktidar partisinin istemi 
üzerine uygulamaması 2,5 milyon oy üzerinde şaibe 
yaratmıştır. Basında yer alan, yurttaşların ve siyasi 
partilerin dile getirdiği birçok usulsüzlük ve itiraz ile 
evet cephesinin oylarındaki belirgin düşüş, oylamanın 
başa baş şeklindeki sonucu üzerinde haklı kuşkular 
oluşturmuştur.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, 
adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı 
açıklıkla görülebilmektedir.

Halkın “Hayır”larının resmi sonucu aşan boyutları 
olduğu tarihsel bir gerçekliktir.

İlan edilen geçici sonuçlara göre bile, halkın en az 
yarısının hayır oyu verdiği, 30 büyükşehirin 17’sinde 
hayır oylarının farkla önde olduğu, ülkemizin en 
büyük bütün şehirlerinin hayır dediği gözetildiğinde, 
bu sonuçlar kesinleşse bile bu Anayasa değişikliğinin 
meşruiyeti sağlanmış olmayacaktır.

Evet cephesinin düşüşe geçen oylarıyla ve tartışmalı 
başa baş bir sonuç ile rejim/sistem değişimi asla doğru 
değildir. Zira Anayasalar, bir şekilde toplumsal ve 
siyasal mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu, 
tartışmasız bir tarihsel meşruiyeti gerektirir. Ancak 
bu değişikliğin kesinleşmesi halinde, yarılma ile 

sonuçlanan referandum, ülkemize sanıldığından daha 
fazla güç kaybettirecektir.

Siyaset ve Anayasal düzenin, “atı alan Üsküdar’ı 
geçmiştir” gibi söz ve yaklaşımlarla düzenlenemeyeceği, 
kalıcı olanın Anayasal mücadeleler tarihi, demokrasi 
mücadeleleri tarihi olduğu bilinmelidir.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, 
ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, 
toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, 
özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demokratik koşullarda 
bir seçim yapılabilse hayır’ın kazanacağını göstermiştir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin 
önünü alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da 
gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek 
düzeye gelmesi için çalışmaktır. 

Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde seferber 
olan örgütümüzün bütün birimlerine ve demokrasiyi 
kazanmak için emek ve düşüncesini ortaya koyan 
halkımıza çok teşekkür ediyoruz.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımız, 
torunlarımız, aydınlık olmasını istediğimiz geleceğimiz 
için üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine 
getirecek; mesleki demokratik mevzilerini koruma 
ve güçlendirmek için; Cumhuriyetin, demokrasinin, 
laikliğin, barışın, eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde 
özgürce serpilip gelişebilmesi için ellerinden gelen her 
şeyi yapacaktır.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

Yaşasın halkımızın demokrasi mücadelesi! 17/04/2017

 

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

Evet'e Serbest TMMOB'ye Yasak!
Yasaklar, Yasaklansın!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşke 
binasının arka cephesindeki “Cumhuriyet, Demokrasi 
ve Laiklik için Hayır – TMMOB” pankartının indirilmesi 
hakkında MMO Bursa Konferans Salonu’nda basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Bursa'daki 
Demokratik Kitle Örgütleri'nin ve Emek ve Meslek 
Odaları'nın temsilcileri katıldı.

Açıklamayı MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Mart yaptı. “Ülkemizin geleceğini 
şekillendirecek olan 16 Nisan 2017 Anayasa 
Değişikliği Referandumu, tüm yurttaşlarımızın olduğu 
gibi Birliğimiz ve Odalarımızın da en önemli gündem 
maddesidir” diyen Mart, “Ülkemizin dört bir yanında, 
üyelerimize ve halkımıza gerçekleri anlatarak, 
aydınlık geleceğimiz için referandum çalışmalarını 
sürdürmekteyiz. Ancak çalışmalarımız çeşitli 
gerekçelerle engellenmektedir” ifadelerini kullandı.

Tüm toplumu ilgilendiren Anayasa değişikliği 
konusunda, görüşlerin özgürce ortaya konulup 
tartışılması gerekirken, OHAL ortamının buna izin 
vermediğini belirten Mart, “Halkoylaması, yurttaşlara 
sunulan seçeneklerin saydam ve korkusuz bir biçimde 
tartışılabildiği ve serbest tercihlerin ortaya çıktığı bir 
ortamda mümkün olabilir. Ancak yasaklama kararları 
buna engeldir” dedi.

“Devletin imkân ve olanakları ile Anayasa değişikliği 

lehine faaliyetler yapılırken, “Hayır” içerikli 
çalışmalar baskı altına alınmakta ve engellenmektedir. 
Türkiye'nin OHAL koşullarında referanduma gitmesi, 
Anayasaya aykırı seçim yasakları, iki tercihin arasında 
çifte standart uygulamaları bir demokrasi ayıbıdır, 
ülkemize yakışmamaktadır” ifadelerini kullanan Mart, 
açıklamasına şöyle devam etti:

“Özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullandırılmadığı, 
medyanın Anayasa değişikliği lehine olan görüşlerin 
hizmetinde seferber edildiği bir ortamda, Anayasal 
kamuoyu oluşamaz. Bu ortamda Anayasa yoluyla 
rejim değişikliği meşru ve demokratik olmadığı gibi, 
toplumun bugünü ve gelecek kuşaklar açısında da 
tehlikelidir.

Referandumun içeriğinin tartışılması, kamuoyuna 
yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması en temel 
demokratik haktır.

Ancak, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) 
Yerleşke binasının arka cephesindeki “Cumhuriyet, 
Demokrasi ve Laiklik için Hayır – TMMOB” pankartı; 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 15.02.2017 gün ve 
2017 – 109 sayılı kararı dayanak gösterilerek, Nilüfer 
1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 15.03.2017 gün 
ve 2017 – 2 sayılı kararı gereğince kaldırılmıştır. Bu 
karara Şube avukatımız aracılığı ile, İl Seçim Kurulu’na 
itirazımız yapılacaktır. Bu sürecin takipçisi olacağız.
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“CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE LAİKLİK İÇİN HAYIR – TMMOB” 
PANKARTI İNDİRİLDİ



                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

Birçok örnekte olduğu gibi bu ve benzeri gelişmeler 
16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği 
referandumu için “Evet” diyenlerin çalışmalarına 
serbestlik, “Hayır” diyenlerin çalışmalarına yasaklama 
olarak yansımaktadır.

TMMOB, ülkemizin geleceği için referandum 
çalışmalarına yönelik gelişen antidemokratik 
uygulamaların son bulması için tüm ilgili ve yetkililere 
çağrıda bulunmaktadır.

Ülkemizin geleceği için referandum sürecinin, 
demokratik koşullar altında yürütülmesi sağlanmalıdır.

Demokrasiye kısıtlama getirmek yerine, Demokrasinin 
geliştirilmesine engel olan “Yasaklar, Yasaklanmalı”dır.

Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz ki;

Bizler; ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve meslek 
alanlarımız için mücadeleye devam edeceğiz, 16 Nisan 
referandumunda, Cumhuriyet, Demokrasi ve Laiklik 
için “HAYIR” diyeceğiz.”

Açıklamanın ardından basın açıklamasına katılanlar 
BAOB Yerleşke binasından indirilen “Cumhuriyet, 
Demokrasi ve Laiklik için Hayır – TMMOB” pankartı 
ile topluca fotoğraf çektirdiler. 31/03/2017
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

8 MART ULUSLARARASI EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Maalesef Acı Ve Gözyaşı İle Karşılıyoruz!
MMO, Kadınların Haklı “Hayır”larının Yanındadır
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Nilüfer Ana Sanat Grubu’nın "Emekçi Kadın" Yağlı Boya 
Resim Sergisi BAOB Fuaye Alanı’nda geniş katılımlı bir 
törenle izlenime açıldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle, kadınların resmedildiği serginin 
açılışına Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, 
KESK Bursa Dönem Sözcüsü Süleyman Ayyılmaz, 
KESK Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Akatan Erdağı, 
BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, TMMOB 
Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli katıldı.

Serginin açılış konuşmasını MMO Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart yaptı. 
Konuşmasına Bursa’da meydana gelen, 7 emekçi 
kadının hayatını kaybettiği 35 kişi yaralandığı cinayet 
gibi trafik kazasında hayatını kaybeden kadınları 
anarak başlayan Mart, “Türk Metal Sendikasına 
ve ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu vesile 
ile bu güne kadar gerek iş cinayetlerinde gerekse 
trafik kazalarında, demokrasi mücadelesinde, namus 
cinayetlerinde, baskı ve şiddet sonucu kaybettiğimiz 
tüm kadınlarımızı, Özgecan’larımızı sevgiyle, saygıyla 
anıyoruz” dedi.

“8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nün 

kökeninde, 19. yüzyılda, kadın işçilerin düşük 
ücretlere, insanlık dışı çalışma koşullarına karşı haklı 
isyanları bulunmaktadır. Ancak 19. yüzyıldan bugüne 
yani 21. yüzyıla dek, kadınlar üzerindeki sömürü ve 
baskı artarak sürmektedir. Dolayısıyla bugün kadınların 
her alanda gerçek eşitlik ve özgürlük mücadeleleri, 8 
Mart 1857 tarihinde 40 bin dokuma işçisi kadının daha 
iyi yaşam ve çalışma koşulları için başlattığı mücadele 
ateşini büyüterek devam etmektedir” ifadelerini 
kullanan Mart, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de aile, eğitim, çalışma yaşamı, istihdam başta 
olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında kadınlara 
yönelmiş eşitsiz uygulama ve politikalar, özellikle 
içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde hızla 
artmış, yaşamı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Siyasal 
iktidarın kurmaya çalıştığı gerici rejimin inşasında kadın 
eşitsizliği ve sömürüsüne önemli bir rol verilmiş,  kadına 
yönelik şiddet giderek tırmanmıştır. Bu dönemde kadın 
cinayetlerinin sayısındaki korkutucu artış, bilinmelidir 
ki iktidarın açıklamalarında ve uygulamalarındaki kadını 
ifade etme biçiminden bağımsız değildir.

Siyasal iktidar, yukarıdan aşağıya yaşam alanlarına 
müdahalelerle tüm toplumu dinsel gericilikle 
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kuşatırken, bedenlerinden emeklerine kadar kadınları 
denetlemeye, kaç çocuk doğuracağından kiminle 
evleneceğine, hangi okullarda okuyup, ne tür meslekler 
edineceğine, giyimine, kuşamına yönelik kararları 
siyasal gücüyle kendisi vermeye kalkmış, kadınların 
kendi yaşamlarını belirleme özgürlüğünü ellerinden 
almıştır. Aynı anda devlet, kamu hizmet üretiminden 
vazgeçtikçe, sosyal harcamaların yükü, ev işleri, hasta 
ve çocuk bakımı vb. işler kadınların üzerine yıkılmıştır.

Kadınların her alanda eşitçe var olabilme mücadelesi, 
aynı zamanda ülkenin de özgürleşme mücadelesidir. 
Kadınların toplumsal yaşamda, ekonomik ve siyasi 
alanda daha şiddetli bir sömürü ve eşitsizliğe tabi 
kalması, sadece kadınların değil, ülkenin geleceğini 
düşünen herkesin sorunudur. Unutulmamalıdır ki, eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesi, kadınların 
örgütlü mücadelesi ile birlikte başarıya ulaşabilecektir.

Odamız, bu onurlu mücadelede kadınlarla birlikte, 
dayanışma içinde olmayı sürdürecektir. Bugün birçok 
kentte kadınların özgürlük yürüyüşlerini engellenmeye 
yönelik antidemokratik yasakları da protesto ediyoruz.

Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 
8 Mart’ta, ülkenin farklı birçok yerinden gericiliğe, 
sömürüye, baskıya, şiddete, taciz ve tecavüzlere 
HAYIR seslerini yükseltecek olan kadınların 8 Mart’ı 
kutlu olsun.”

Mart, “Emekçi Kadın” Yağlı Boya Resim Sergisi’nde 
resimleri sergilenen Sevtap Sivri, Neşe Demiröz, 
Gülhan Güldalı Arslan, Belma Yalçın, Fulya Bilgiç, 
Elif Can, Canan Koç, Zühre Hapçı, Zerrin Taysever, 
Esma Gümüş’e emeklerinden dolayı teşekkür etti. 
Sanatçılara teşekkür belgeleri sunuldu. Açılışın 
sonunda tüm katılımcı ve davetlilerle hatıra fotoğrafı 
çektirildi. 08.03.2017
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MMO BURSA ŞUBE ÜYE BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

MMO Bursa Şubesi Otosansit Üye Toplantısı Gerçekleştirildi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Otosansit Üye toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, MMO Bursa Şube Saymanı Feridun Tetik, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İhsan 
Taşkınsel ve MMO Bursa Şube Müdürü Serdar Sönmez katıldı.

MMO Bursa Şube çalışmaları hakkında üyelerden gelen görüş, öneriler ve eleştirilerin değerlendirildiği toplantıda 
MMO Bursa Şube Saymanı Tetik, ülke ve kent gündemi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara 
bilgilendirme yaptı.

Tetik, MMO Bursa Şube’nin üye buluşmalarına devam edeceğini söyledi. 02/03/2017

MMO Bursa Şubesi Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Üye Toplantısı Gerçekleştirildi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Beşevler Küçük Sanayi Sitesi üye toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, MMO Bursa Şube Sekreteri Fikri Düşünceli, MMO Bursa Şube Saymanı Feridun Tetik ve MMO Bursa 
Şube Müdürü Serdar Sönmez katıldı.

MMO Bursa Şube çalışmaları hakkında üyelerden gelen görüş, öneriler ve eleştirilerin değerlendirildiği toplantıda 
MMO Bursa Şube Sekreteri Düşünceli, ülke ve kent gündemi, anayasa değişikliği, referandum gündemi ile ilgili 
yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı.

Düşünceli, MMO Bursa Şube’nin üye buluşmalarına devam edeceğini söyledi. 09/03/2017
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İbrahim Mart: Şimdi Yargı Zamanı Değil, Demokrasi Zamanıdır. En Büyük Fren, 16 
Nisan’daki Demokrasi Freni Olacaktır. 16 Nisan Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sınav 
Günüdür”
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Balıkesir İl Temsilciliği 63’üncü kuruluş yıldönümü 
nedeniyle, MMO Kuruluş Yıldönümü ve plaket töreni 
etkinliği düzenledi.

Geceye MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Mart, MMO Balıkesir İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanı Ömür Mustafa Boyuer, MMO Bursa 
Şubesi Balıkesir İl Temsilciliği üyeleri ve çalışanları, 
TMMOB’a bağlı Oda temsilcileri de katıldı.

Gecede açılış konuşmasını Balıkesir İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Başkanı Ömür Mustafa Boyuer 
yaptı. Boyuer’in ardından, “Korkmadan sinmeden, 
demokratik özgür Türkiye mücadelesine devam 
edeceğiz” diyerek konuşmasına başlayan MMO Bursa 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, meslekte 
40 ve 25. yılını dolduran meslektaşlarına teşekkür etti.

Mart, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın, birliğin 510 bin 559 üyesi ile mimarlık ve 
mühendislik fakültelerinde okuyan yaklaşık 400 bin 
öğrenci üyesine gönderdiği “referandum mektubu”nu 
okudu.

“Sevgili meslektaşımız” diyerek başlayan mektupta, 
anayasanın sadece devletin örgütlenme biçimini 
değil aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak 
ve özgürlüklerini güvence altına alan temel belge 
olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle, anayasaların 
hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen yöntemin açık, 

şeffaf olmayı, toplumun tüm katmanlarında sağlıklı 
bir şekilde tartışılmasını ve nihayetinde toplumsal 
mutabakatı gerektirdiğine işaret eden Mart, ancak 
söz konusu anayasa değişiklik önerisinin, OHAL 
ve kanun hükmünde kararnamelerin gölgesinde, 
demokrasinin temel ilkelerinin dahi ihlal edildiği bir 
süreçte getirildiğini belirtti. Mart, hazırlık aşamasında 
emek ve meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, siyasi partiler gibi kurum ve 
kuruluşlardan görüş alınmadığını ve toplumun büyük 
bir kesiminin de dışlandığını kaydetti. Mart mektubu, 
“Yaşadığımız ülkeye, parçası olduğumuz topluma 
ve mesleklerimize karşı duyduğumuz sorumluluk 
gereği cumhuriyet, demokrasi ve laiklik için; meslek 
alanlarımız ve mesleğimiz için sizleri hayır oyu vermeye 
davet ediyoruz” diyerek bitirdi. 

”Ülkemiz için, laik demokratik Cumhuriyet için, 
şimdi görev zamanı” diyen Mart, geceyi düzenleyen, 
Balıkesir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı 
Ömür Mustafa Boyuer’e, Temsilcilik yürütme kurulu 
üyeleri ve temsilcilik çalışanlarına teşekkür ederek, 
geceye katılan tüm üyelere, misafirlerine katılım ve 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Meslekte 40 ve 25 yılını dolduran makina 
mühendislerinin onur plaketleri sunuldu ve Onur 
plaketi alanlar daha sonra Oda yöneticileri ile birlikte 
topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. 24/03/2017
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

ÜLKEMİZDE EMEKLİLİK DİYE BİR ŞEY KALMADI

MMO Bursa Şubesi’nden Türkiye'de Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Gerçekleri Semineri,
Kadınların Emekli Olması Çok Zor,
Engelliler, Emeklilik Sisteminde Cezalandırıldılar...

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un 
konuşmacı olduğu “Türkiye'de Emeklilik ve Sosyal 
Güvenlik Gerçekleri Semineri”ni MMO Bursa Şube 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Mart tarafından yapılan açılış konuşmasında çalışma 
hayatında önemli sıkıntıların yaşandığını, hem iş 
yasasında hem de iş sağlığı ve güvenliği yasasında çok 
önemli sorunlar olduğunu ifade etti ve Sosyal Güvenlik 
Uzmanı Özgür Erdursun’a vereceği seminer ve katkılar 
için teşekkür etti.

Emeklilik sisteminin ülkemizde herkesi ilgilendirdiği 
için çok önemli olduğunu söyleyen  Sosyal Güvenlik 
Uzmanı Özgür Erdursun, MMO Bursa Şubesi’ne 
bu konuyu önemsedikleri için teşekkür ederek 
konuşmasına başladı.

Ülkemizde emeklilik sistemi olarak, SSK, Bağkur ve 
Emekli Sandığı’nın olduğunu ve son zamanlarda sık sık 
duyduğumuz Bireysel Emeklilik Sistemi’nin olduğunu 
belirten Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 
bir emeklilik sistemi olmadığını, hükümetin zorunlu 

hale getirerek, kişilerin tasarruf yapmasında her ay 
düzenli olarak biriken paranın daha sonra taksitli bir 
biçimde kişinin kendisine geri verilmesi olduğunu ve 
bu nedenle Bireysel Emeklilik Sistemi’nin bir emeklilik 
biçimi olmadığını söyledi.

SSK ve Bağkur sistemlerinde normal emeklilik, yaştan 
emeklilik, engelli emekliliği, malulen emeklilikler 
olduğunu belirten Erdursun, “Ülkemizde emeklilik 
sistemi sık sık değişiyor” dedi.

Sosyal Güvenlik Sistemi’nin kısa bir tarihçesine değinen 
Erdursun, 1988 yılı, 1992 yılı ve 1999 yılında Koalisyon 
Hükümeti’nin de ilk olarak Sosyal Güvenlik Sistemine 
yöneldiklerini çünkü en kolay vatandaşın cebinden 
alınacak paranın, Sosyal Güvenlik Sistemi ile alınacağını 
ifade etti.

2008 yılında “siz milleti mezarda mı emekli 
edeceksiniz” diyen zihniyetin, daha sonra iktidara 
geldiğinde emekliliği 65 yaşına çıkardığını, prim gün 
sayısını da 7000 güne  çıkardıklarını daha sonra da 
orada da bir kademe uygulayarak prim gün sayısını 
9000 güne çıkardıklarını söyleyen Erdursun, “Sistemde 
son değişiklilikle beraber emeklilik sistemi inanılmaz 
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karmaşık bir hal aldı. Şu anda ülkemizde emekli olmak 
zor, bir de bunun yanına emekli olunduğunda, alınacak 
maaşla geçim sağlanabilir mi sağlanamaz mı bu da 
başka bir sorun” dedi.

2000’lerden önce kızdığımız siyasileri, şimdikilerin 
mumla aratacağını bir sistem geliştirdiklerini belirten 
Erdursun, ülkemizde çalıştıkça, prim ödedikçe SSK ve 
Bağkur’luların düşük maaş alacaklarını söyledi.

SSK’da ne kadar erken tarihte sigortalı olduysanız 
daha çabuk emekli olunduğunu söyleyen Erdursun, 
engelli emekliliğinde bu durumun böyle olmadığını, 
engellilerde sisteme önce girenin geç emekli olduğunu, 
sisteme sonra girenin erken emekli olduğunu 
ifade ederek, “Engelliler emeklilik sisteminde 
cezalandırıldılar” dedi.

Erdursun, 2008 yılından önce sisteme girmiş bir engelli 
bireyin, 2008 yılından sonra sisteme girmiş bir engelli 
bireye göre 4 yıl geç emekli olacağını ve bunun büyük 
bir hata olduğunu ifade etti.

Düşük emekli maaşları hakkında da konuşan Erdursun, 
ülkenin en önemli sorununun düşük emekli maaşları 
olduğunu, bugün 40’lı yaşlarında ya da 40 yaşına 
yakın olan kişiler için emekliliğin bir hayal olduğunu, 
ülkemizde emeklilik diye bir şey kalmadığını, sadece 
küçük bir devlet katkısı olduğunu söyledi.

Kadınların da emeklilik sisteminde çok büyük sorunlar 
yaşadığını belirten Erdursun, “5510 sayılı 2008’de 
gelen yasa ile kadınların bugün emekli olmasının zor” 
dedi.

Erdursun sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde kadınların erkeklere göre iş bulmaları 
zor, işte tutunmaları zor, çocuk bakımı, ev işleri gibi 
şartlarla karşı karşıya kalan kadınlara diyorlar ki; 25 
yıl bir fiil çalışacaksın, 9000 günü tamamlayacaksın. 
Kadınların 9000 günü özel sektörde tamamlaması çok 
zor.

20-25 yıl sonra emeklilik oranlarına bakıldığında, 
kadınların emeklilik oranı, erkeklerin emeklilik 
oranının %10’u olacak.” 11.03.2017
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MMO’NUN KAHVALTI BULUŞMALARI SÜRÜYOR

Mart: Üyelerimizle Birlik ve Dayanışmayı Güçlendirmek İçin Aylık Buluşmalarımıza 
Devam Edeceğiz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi’nin üyelerle ilişkileri güçlendirmek amacıyla başlattığı 
aylık kahvaltı buluşmaları sürüyor.

Podyumpark Köşebaşı Restaurant’ta eş ve çocuklarıyla birlikte hafta sonu kahvaltısında biraraya gelen makina 
mühendisleri sohbet etme fırsatı buldular.

MMO Şube Başkanı İbrahim Mart, geleneksel hale getirdikleri aylık kahvaltı buluşmaları ile meslektaşları ve 
aileleri arasında diyalog, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mart, Oda üyesi meslektaşları ile her ay farklı bir mekânda buluşmaya devam edeceklerini ifade etti. 02/04/2017

MMO BURSA ŞUBESİ YAŞLILAR HAFTASINDA YAŞLILARI UNUTMADI

“Büyüklerimizin Ellerinden Öpüyoruz, Sağlıklı ve Uzun Ömürler Diliyoruz”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Yaşlılar Haftası nedeniyle İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde 
büyüklerini yalnız bırakmadı. MMO Bursa Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu huzurevinde konser verdi.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, MMO Bursa Şube Saymanı Feridun Tetik, MMO Bursa 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Engin Tambova’nın katıldığı etkinlikte keyifli anlar yaşandı.

“Büyüklerimizle birlikte anı paylaşıyoruz” diyen Mart, MMO Bursa Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu’na verdikleri 
konserden dolayı teşekkür ederek,  “büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz” 
dedi. 23/03/2017
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Mühendis ve Mimarlar Yeşil Sahalarda
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası 
başladı. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının oluşturduğu 16 takım şampiyon olmak için ter dökecek.

Bu yıl Makina Mühendisi Hasan Anlaş, Şehir Plancısı Alev Çetinkaya, Elektrik Mühendisi İsmail Özsuman anısına 
düzenlenen turnuvanın açılış kokteyli Şükrü Şankaya Spor Tesisleri’nde yapıldı.

Açılışta konuşan TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli, 29 yıldır devam eden 
turnuvanın dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi. Turnuvanın en önemli özelliğinin 29 yıldır 
devam etmesi olduğunu belirten Düşünceli, şunları söyledi:

"Turnuvamızda mühendis ve mimar arkadaşlarımız takımlar oluşturdu ve bu takımlar 10 hafta boyunca karşılıklı 
maçlar yapacaklar. Her Çarşamba saat 20:00 ile 23:00 arasında yapılacak maçlar sonucunda turnuva sona 
erecek. Turnuvanın son ayında veteranlardan oluşan takımlarımız da sahaya inecek ve turnuvanın finalinde genç 
ve veteran takımlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Mühendislik ve mimarlık oldukça stresli ve 
yoğun meslekler. Bizler de bu yoğunluğu biraz olsun rahatlatabilmek için bu organizasyonları yapıyoruz. Bu 
turnuva sportif faaliyetin yanı sıra Meslek Odalarının birlik ve beraberliğini gösteriyor."

Düşünceli, Makina Mühendisi Hasan Anlaş, Şehir Plancısı Alev Çetinkaya, Elektrik Mühendisi İsmail Özsuman’ı 
saygı ve sevgiyle andıklarını belirterek, hayırlı bir turnuva dileğinde bulundu.

Bursa İKK Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’na Makina Dinamo, Makina Kaynak, Makina Enerji, İnşaat Çelik, 
İnşaat Ahşap, İnşaat Beton, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Elektrik Gerilim, Ziraat Mühendisleri 
Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası, Elektrik Akım, Jeofizik Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, 
Maden Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası olmak üzere 16 takım katılıyor. 03/03/2017
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İŞ CİNAYETLERİNE ve İŞÇİ KATLİAMLARINA “HAYIR” DİYORUZ…

İş Cinayetlerinin, Meslek Hastalıklarının, Denetimsizliğin Önünü Açacak Tüm 
Düzenlemelere “Hayır” Diyoruz!

İş Cinayetlerinin Kader, Fıtrat Olarak Nitelendirilmesine “Hayır” Diyoruz!

Ülke Gündemi ve Çalışma Yaşamındaki Antidemokratik Ortam Ortadan Kaldırılmadan, 
İş Cinayetlerinin Önüne Geçmek İmkânsızdır

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, DİSK-KESK-TMMOB-
TTB TÜMTİS Bursa Bileşenleri, MMO Bursa Şubesi 
Remzi Erişler konferans salonunda ortak basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Fikri Düşünceli yaptı. “2013 yılından bu 
yana her 3 Mart’ta "İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü" etkinliğiyle ülkemizin kanayan yarası haline 
gelen iş cinayetlerine bir kez daha dikkat çekmeye, 
iş cinayetlerinin önlenmesi için mücadeleyi bir 
adım daha büyütmeye çalışıyoruz” ifadelerini 
kullanan Düşünceli, “Ülkemizde iş cinayetlerinin 

ve iş kazaların sayısı artık tutulamaz hale geldi. 
Cinayetlerin ve kazaların önlenmesi, meslek 
hastalıklarını ortaya çıkaran etkenlerin ortadan 
kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmıyor. 
Yapılması gereken çalışmalar, maliyet ve işgücü 
mazeret gösterilerek geçiştiriliyor ve emekçilerin 
can güvenliği hiçe sayılıyor” dedi.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gidişatın olumsuz 
yönde ilerlediğini belirten Düşünceli,  yasalar ile 
koruma altına alınacağı söylenen işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda geçtiğimiz her gün daha da geriye 
gidildiğini, hafızalarda henüz tazeliğini koruyan Soma, 
Ermenek, Torunlar ve en son Şirvan’da yaşanan işçi 
katliamlarının  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
yürürlükteyken meydana geldiğini söyledi.
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“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanun 
çerçevesinde bu güne kadar yapılan düzenlemeler 
sorunludur. Bununla birlikte, 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”  
diyen Düşünceli, “İş cinayetlerinin, iş kazalarının 
ve meslek hastalıklarının önü alınamazken, 
emekçilerin sendikal hakları ve grev hakları OHAL 
veya milli güvenlik gerekçe gösterilerek tek tek 
ellerinden alınmaktadır. Sendikal örgütlenmenin 
önündeki engeller kaldırılmadıkça işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün 
olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ülke gündemi ve çalışma yaşamındaki antidemokratik 
ortam ortadan kaldırılmadan, iş cinayetlerinin önüne 
geçmenin imkansız olduğunu belirten Düşünceli, 
açıklamaya şöyle devam etti:

“Emekçiler, uygulamaya konan özel istihdam büroları 
ile kiralık işçi haline dönüştürülmüş, zorunlu bireysel 
emeklilik sistemi kesintileri ile de sosyal hakları daha 
geriye çekilmiştir. Güvencesizliğin neden olduğu 
esnek çalışma, işsiz kalma korkusu, işçilerin sadece 
fiziksel sağlığını değil, ruhsal sağlığını da olumsuz 
etkilemektedir.

Tüm bunların yanında en önemli konulardan 
birisi de kamu kurumları ve 50 kişiden az işçi 
çalıştırılan, az tehlikeli iş yerlerinde uzman ve hekim 
çalıştırma zorunluluğunun 1 Temmuz 2017 tarihine 
ertelenmesidir. İş cinayetlerinin önlenmesi, iş 
güvenliğinin sağlanması ve meslek hastalıklarının tespit 
edilebilmesi için bu iki unsurun tüm işyerlerinde görev 
yapması gerekmektedir.

Bu alandaki sorunların köklü çözümü için önerilerimiz 
basit, uygulanabilir ve hayatidir:

• İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının 
öncelikle devletin ve işverenin görevi olduğu 
unutulmamalıdır. İşyerlerinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanında görev verilen mühendis, 
mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması 
konusundaki görevlerinin bir danışmanlık hizmeti 
olduğu kabullenilmelidir.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin 
ve denetimin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların 
alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme 
ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 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.

• İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği 
hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı, 
işçi sağlığı ve  iş güvenliği ticari kuruluşların kar 
alanı olmaktan çıkartılmalıdır.

Daha yakın zamanda, Soma’da, Ermenek’te,  Torunlar’ 
da, Şirvan’da yaşanan iş cinayetlerinde 350 işçi hayatını 
kaybetti. Son 14 yılda,  2017 yılının başına kadar iş 
cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin sayısının 
20.000’e ulaştığını üzüntüyle görüyoruz.

Bunun için, emek ve meslek örgütleri olarak;

İş cinayetlerinde büyük bir artışa neden olan OHAL 
uygulamasına HAYIR diyoruz!

İş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının, denetimsizliğin 
önünü açacak tüm düzenlemelere HAYIR diyoruz!

İş cinayetlerinde devletin ve işverenlerin suçunun, 
uzman olarak görev yapan teknik elemanların sorumlu 
tutulmasına HAYIR diyoruz!

Özel istihdam bürolarına ve zorunlu bireysel emeklilik 
sigortasına HAYIR diyoruz!

Güvencesiz çalışmaya HAYIR diyoruz!

İş cinayeti davalarındaki hukuksuzluğa HAYIR diyoruz!

İş cinayetlerinin kader, fıtrat olarak nitelendirilmesine 
HAYIR diyoruz! 03/03/2017
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“BEN YAPTIM OLDU” ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİN

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu “Kent Meydanı 
- Terminal (T2 Hattı)” projesi kapsamında BAOB Ortak 
Toplantı Salonu'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri 
Düşünceli yaptı. “Bursa'da her geçen gün artan trafik 
ve ulaşım sorunu, artık kentimizde yaşayan herkesi 
olumsuz yönde etkilemektedir” ifadelerini kullanan 
Düşünceli, “Bu sorunu bugün yaşıyor olmamızın en 
önemli nedeni ulaşım planlamasının zamanında ve uzun 
vadeli olarak yapılmamasından, gerekli yatırımların 
doğru planlanmamasından kaynaklanmaktadır” dedi.

Kent yönetimlerinin, kentle ilgili kararları oluştururken 
katılımcılıktan ve demokrasiden uzak ve “Ben yaptım 
oldu” sonucunda, zaman ve enerji kayıpları yaşandığını 
ve en nihayetinde de kent halkının ruh sağlığının 
olumsuz yönde etkilendiğini belirten Düşünceli, “Kent 
Meydanı - Terminal (T2 Hattı)” projesinin de bu 
şekilde oluşturulduğunu, “Ben yaptım oldu” projesi 
olduğunu söyledi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nden proje ile ilgili doküman ve 
görüşme taleplerine Düşünceli, “Projesi ve detayları 
oluşturma aşamasında olduğu” gerekçesi ile tarafımıza 
ancak yüzeysel bilgiler içeren bir CD gönderilmiştir. 

Bu CD incelendiğinde;

Projenin adından da anlaşılacağı gibi amaçlanan 
sadece 3.000-3.500 kişi/saat kapasiteye sahip olduğu 
belirtilen Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki 
yolcuların ve Terminal öncesi kent içindeki yolcuların 
kent merkezine karşılıklı olarak taşınmasıdır” dedi

Düşünceli açıklamaya şöyle devam etti:

“1- T2 Tramvay Hattı, HRS olarak uygulanmalıydı

Kentimizde üç ana arterin bulunduğu, bunlardan ikisinin 
yani İzmir ve Ankara yollarında HRS planlanmışken ve 
buralarda bile HRS' nin yetersiz olduğu görülmekte 
iken, kentimizin üçüncü ana arteri olan İstanbul 
yolunun tramvay olarak projelendirilmesi tartışmalıdır.

Bu projenin planlama aşamasında; otobüs terminaline 
ve öncesindeki istasyonlara giden insan sayısından çok 
daha fazla olan hat üzerindeki 5.000 civarında çalışanı 
olan Tofaş, bundan birkaç kat daha fazla çalışanı olan 
DOSAB ve Yalova Yolu üzerinde bulunan fabrikaların, 
daha sonraki aşamada ise ilçelere (Gemlik, Orhangazi, 
İznik) kadar uzanabileceği öngörülmemiştir.
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2- T2 Tramvay Hattının, HRS Hattı ile 
entegrasyonu 

Bursa Hafif Raylı Sistem Projesi 20 yıl önce planlanırken 
İstanbul yolu HRS olarak düşünülmüş ve hattın İstanbul 
yolu bağlantısı mevcut sistemde bırakılmıştı. Bugün bu 
entegrasyonun sağlanamaması en basit haliyle Bursa 
halkına ulaşımda “çekilecek çile” olarak dönecektir.

Aynı zamanda T2 Tramvay hattının mevcut T1 
Tramvay hattı ile de entegre olmadığını görülmektedir. 
Burada T2 Tramvay hattının 2 li dizi araçlarla çalışacak 
olması, bir araçlık duraklara sahip olan T1 hattında 
entegrasyonun sağlanamayacağını göstermektedir.

3- T2 Tramvay Hattının Terminal bağlantısı

Bu hattın İstanbul yolunda ana arter boyunca 
sürdürülmesi gereklidir, TOFAŞ ve Şehirlerarası 
Otobüs Terminali dikkate alınarak ortak bir istasyon 
ve terminal - istasyon ulaşımı için uygun yürüyüş yolları 
ve kolaylaştırıcı sistemler değerlendirilmemiştir.

4- Kent Meydanı Ulaşım Entegrasyon Merkezi 

Kent Meydanı bölgesi HRS, Tramvay ve Otobüs 
ulaşımlarının entegrasyon merkezi olarak 
planlanmalıdır. Bu süreç Kent Meydanı inşaatının 
yapıldığı dönemde kaçırılmıştı, bu günlerde T2 
Tramvay Hattının HRS olarak planlanmayıp mevcut 
haliyle yapılması durumunda sonlanmış olacaktır.

5 - T2 Tramvay Hattı İstasyonları 

T2 Tramvay Hattında yapılacak 11 İstasyon Üstgeçit 
olarak planlanmakta. Bu metal yapılar, İstanbul yolu 
girişinde ciddi bir görüntü kirliliğine yol açacaktır.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak son 
sözümüz;

Proje çok yüzeysel bilgiler ışığında değerlendirildiğinde 
dahi, birçok eksik ve yanlışlığın olduğu anlaşılmaktadır.  
Kent halkını ve yaşamını doğrudan etkileyen bu tür 
büyük yatırım projelerinin oluşturulmasında, başta 
üniversiteler olmak üzere ilgili toplum kesimleri ile yine 
ilgili kurum, kuruluş ve Meslek Odalarının görüşlerinin 
alınması, proje demokrasisini sağlayacak böyle bir 
karar mekanizmasının çalıştırılması gerekliliğini bir 
kez daha vurguluyor, kent yöneticilerinin dikkatine 
sunuyoruz. Böyle bir yöntemin uygulanması, hem 
halkımız hem de yaşadığımız kentimiz için “HAYIR”lı 
olacaktır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çağrımızdır;

“Zararın neresinden dönülse kâr”dır anlayışı ile Kent 
Meydanı – Terminal projesinin, kent dinamikleri ile 
acilen görüşülmesi, gözden geçirilmesi ve uygulama 
projelerinin buna göre revize edilmesi, Bursa için 
“HAYIR”lı olacaktır.” 23/03/2017
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDEN BTSO ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZİ’NE 
ZİYARET

Mart: Enerji Verimliliği Bir Kültür Haline Gelmelidir,
Daha Az Enerji İle Daha Çok İşler Başarmak Bizim Elimizde...

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Verimliliği 
Merkezi’ni (EVM) ziyaret etti.

Ziyarete, Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Elektrik 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Remzi Çınar, 
MMO Bursa Şube Müdürü Serdar Sönmez ve MMO 
Bursa Şube Teknik Görevli Kaan Özten katıldı. BTSO 
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi 
(MESYEB) çatısı altında faaliyet gösteren BTSO EVM 
hakkında brifing aldılar.

BTSO EVM hakkında bilgiler veren BTSO 
MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, enerji 
sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik öneme 
sahip olduğunu söyledi. BTSO’nun Yeşil Büyüme 
Projesi kapsamında hayata geçen Enerji Verimliliği 
Merkezi’nin sanayi üretiminde verimi artıracağını 
belirten Ramazan Karakök, “Uygulamalı eğitimler 
ve danışmanlık hizmetleriyle işletmelerimizin enerji 
verimliliği alanında ihtiyaç duydukları profesyonellerin 
yetişmesini sağlıyoruz. Merkezimiz aracılığıyla 
sanayi kuruluşlarına ve binalara enerji yöneticisi de 

yetiştirmeyi hedefliyoruz. Merkezimiz, aynı zamanda 
Bursa iş dünyasının rekabetine de güç katıyor” dedi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Bursa’nın 
‘teknik aklı’ olan Akademik Odalar olarak enerji 
verimliliğine yönelik tüm adımları desteklediklerini 
söyledi. İbrahim Mart, enerji verimliliği konusunun 
enerjideki açığın kapanmasında büyük önem taşıdığını 
kaydetti. Enerji verimliliğinin bir kültür haline gelmesi 
gerektiğini dile getiren İbrahim Mart, “Güçlü iletişim 
ve koordinasyonu sağladığımız taktirde kente değer 
katan ortak çalışmalar yapabiliriz. Daha az enerji 
ile daha çok işler başarmak bizim elimizde. BTSO 
tarafından hayata geçen EVM’de kente değer katan 
önemli çalışmalardan birisidir. EVM gerçekten heyecan 
verici bir çalışma. Akademik Odalar olarak EVM’ye 
her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı 
Remzi Çınar, Bursa kentine değer katan her çalışmaya 
tam destek verdiklerini dile getirdi. EVM’nin kente ve 
sanayiye daha fazla fayda sağlaması için işbirliğinden 
yana olduklarını söyleyen Çınar, “EVM’nin geniş 
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yelpazede hizmetler verdiğini incelemelerimizde 
görme imkânı sağladık. Bursa sanayisi için yararlı bir 
çalışmaya imza atılmış. Bu sisteme özellikle beyaz ve 
mavi yakalıların çok ihtiyacı var. Akademik Odalar 
olarak birlikte işbirliği yapacağımız toplantıları devam 
etmeliyiz. Bu işbirlikleri Bursa’ya değer katacaktır” 
şeklinde konuştu.

BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, DOSAB’taki 
BUTGEM yerleşkesi içerisinde hizmet veren EVM’nin 
500 metrekarelik alan üzerine kurulduğunu söyledi. 
MESYEB bünyesinde faaliyet gösteren merkezin çıkış 
felsefesinin enerji yöneticisi yetiştirmek olduğunu 
dile getiren Canpolat Çakal, EVM bünyesinde 
Soğutma, Fırın&Chiller Ünitesi, Buhar Ünitesi, 
Basınçlı Hava, Pompa Ünitesi ve Aydınlatma Ünitesi 
yer aldığını vurguladı. EVM’de firmalara yönelik 
ölçüm faaliyetlerinin devam ettiğini de kaydeden 
Çakal, “Merkezimizde akreditasyon süreçlerimiz 
devam ediyor. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi 

Sistemi firmalar için büyük önem taşıyor. Bu alanda 
merkezimizin farklı hizmetleri var. Bu sistem ile 
şirketlerin maliyetleri azalırken, üretkenliği ve iş 
performansı artırıyor” dedi.

EVM’nin enerji verimliliği eğitimleri için yeterli 
yetkinliğe de sahip olduğunu kaydeden Canpolat 
Çakal, bu eğitimlerden mühendislik fakülteleri veya 
teknik eğitim fakültelerinden en az lisans düzeyinde 
veya meslek liselerinde eğitim alan ve eğitim almakta 
olan kişiler ile endüstriyel firmalardaki ara teknik 
elemanların faydalanabileceğini vurguladı. Canpolat 
Çakal, merkezde enerji verimliliği ölçümleri ve etüt 
hizmetlerinin yanı sıra karbon ayak izi hesaplama 
ile alternatif enerji modellerine yönelik çalışmalar 
sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Makina ve Elektrik Mühendisleri Odaları heyeti,  
ardından 64 ayrı meslekte sınav ve belgelendirme 
hizmeti veren BTSO MESYEB’in sınav merkezlerini 
de ziyaret etti. 30/03/2017
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDEN BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖZCAN 
AKAN’A ZİYARET

MMO Bursa Şubesi Kurumsal Ziyaretlere Devam Ediyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan’a nezaket ziyareti 
yaptı.

Ziyarete, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, MMO Bursa Şube Saymanı Feridun Tetik, 
MMO Bursa Şube Müdürü Serdar Sönmez katıldı.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve hastanelerdeki yangın denetimleri konularında görüş alışverişinde 
bulunulduğu ziyarette, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mart, karbonmonoksit zehirlenmelerinde 
alınması gereken önlemlerin ve yapılması gereken güncellemelerin çok önemli olduğunu ve karbonmonoksit 
zehirlenmelerine karşı uzun yıllardır yürütülen ortak çalışmaların sürdürülmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Hastanelerde yangın güvenliği denetimlerinin sürekli hale getirilmesinin altını çizen Mart, daha önce Valilik ile 
birlikte yapılan yangın denetimi çalışmaların önemini belitti.

Bursa’da sağlık yatırımları hakkında bilgilendirme yapan, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, hastanelerdeki 
yangın güvenliği denetimleri hakkında, Bursa’da 18 yeni hastane yapıldığını ve bu hastanelerin yangın güvenliği 
göz önüne alınarak yapıldığını belirterek, son yıllarda sağlık yapılarında yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi verdi.

Bu yönde yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade eden Mart, kent sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda, 
kurumsal işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Karşılıklı niyetlerin dile getirildiği ziyarette Dr. Özcan Akan, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerine 
ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. 07.03.2017
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Ürkütür İçimi Yalnızlığım

Refik Yeşil 

                                                                                                          Makina Mühendisi

hangimiz gördü 

kıyametin içinden akan dereleri / bulanık

sularında oynarken çocuklar üstelik / hangimiz

gördü içinde yıkanan günahları? 

insana dair sorgulanacak çok şey varken

dolaşır akıl başıboş kentin sokaklarında.

sıralanır insanlar tapınak yollarına / merdivenler

salkım saçak / gencecik çocuklar

sarkmış yarı bele kadar / korkuluklardan

sarkan akıl / kim görür sokakların günahlarını.

kapı kollarına asılmış bir ekmek kadar 

basit değil / hadi 

geç özgürlük türküsü söyleyerek 

karşı köprünün altından / daha

dün öldürülmüştü Ali İsmail.

hangi tablo bekler insanını resim atölyesinde

ya da yazılmış şiirler/ nerede

çeşit çeşit gazeteler geçmişten gelen? 

ürkütür içimi yalnızlığım, sessizliğim tadımdan öte.

ihtişamlar! 

en parlak yıldızınki kadar düşer kıyamete / biz

geleceğe akacak temiz suları beklerdik / geceye 

kar tanecikleri düşerken sıkışıverdi araya yağmurlar.

görürüm resimlerden çocukları,

görürüm bir silah ve adam / 

şafak vakti vurulurum /

bedenimdir, düşer gelecek. 

bir şimşeğin çakması ile dönüşür alev topuna gökyüzü

mermi sesleri… yerde yatan bir adam! 

cennet yağar düşlere, ya bedenlerdeki kan? 

ben cehalet diye haykırayım, sen anlat en baştan

ürkütür içimi yalnızlığım, sessizliğim tadımdan öte.

• ‘Şiirkolik’ Türkiye’ nin şiir portalı sitesinde 04.04.2017 tarihinde günün şiiri seçilmiştir.

• ‘Antoloji.com’ kültür, sanat, edebiyat portalında 2016 yılı 51. Haftasının şairi.

Bursa – Aralık, 2016
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KÖY ENSTİTÜLERİ

Mehmet Bursa

Bölüm 5                                                                                                                 Makina Mühendisi

Tarih derslerini Ord.Prof Enver Ziya Karal,  Zooteknik derslerini Prof. Selahattin Batu, Ekonomiyi Prof. Muhlis 
Ete,  Edebiyatı Sabahattin Eyüpoğlu,  Ziraati Prof. Kazım Köylü,  Coğrafyayı Prof. Ferruh Sanır gibi değerli bilim 
adamları verirdi.

Müzik derslerine çok önem verirlirdi. Örneğin Hasanoğlan Köy Enstitüsünde 259 mandolin, 55 keman, 37 bağ-
lama, 8 akordeon, 3 piyano, 3 davul, 1 metronom, 1 pikap vardı.

Halk Müziği derslerini Aşık Veysel ve Ruhi Su veriyor,  saz çalmasını öğretiyorlardı.

Harika çocuklar Suna Kan, İdil Biret misafir olarak getiriliyorlardı.

Bütün dersler uygulamalı idi. 

İlk gelenler çadırlarda kaldılar, sonra kendi binalarını kendileri yaptılar.
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Türkçe , Matematik, Fizik, Kimya,  Resim, Müzik, 
Fotoğrafçılık , 

Tarih, Coğrafya,  Sosyoloji, Psikoloji, Pedagoji, Spor, 
Sağlık bilgileri, 

Laboratuvarları vardı, deneyler yapıyorlardı.

Makina, Motor, İnşaat, Demircilik, Marangozluk, Dokumacılık,

Ziraat, Bağcılık, Seracılık, Hayvancılık, Sütçülük, Arıcılık, Tavukçuluk, Balıkçılık, İpek Böcekçiliği, Kooperatifçilik,

Ev İdareciliği, Biçki Dikiş, Yemek dersleri  

Enstitünün bulunduğu yöreye göre uygulamalı olarak verilirdi.
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Kazmayı küreği alıyor, tarlaya çıkıyor, alternatif tarım teknikleri üzerinde çalışıyorlardı. 

Fırına giriyor ekmeklerini pişiriyorlardı.

Kendi giyeceklerini kendileri dikiyorlardı.  
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Motorlu ve motorsuz araçları kullanmasını öğreniyorlardı.

Arkeoloji ile tanışıyorlar, Efes, Perge,… yörelerine incelemeye gidiyorlardı.

Her hafta öğretmenler, müdürler ve öğrenciler bir arada toplanırlardı. 

Öğrenciler yaptıklarını tartışır, tam bir demokratik ortamda, öz güven içinde kendilerini ve öğretmenlerini 
eleştirir, ileri haftaki planlarını yaparlardı. Öğretmenler kendilerini savunmaz, notlar alırlardı.

Öğrencilere asla “çocuklar” diye hitap edilmez, isimleri ile hitap edilirdi.

Eğitimde korku değil, sevgi ve hoşgörü esastı.

Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç’un bizzat kaleme aldığı genelgede, öğretmenlerin hiçbir şekilde 
öğrencilere kötü davranışlarda bulunamayacağı kurala bağlanmıştı.

Resim yapıyorlar, spor sahalarını kendileri hazırlıyorlar, voleybol, futbol, tenis oynuyorlardı.

Bahçeleri heykellerle donatılmıştı. 
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02 Mart 2017 Perşembe

Gözetim kriterleri kapsamında “Isı Pompası ve 
Uygulamaları Semineri” Ararad Küçükoğlu, Dilara 
Sevindik, Merve Mana Ünsaş eğitmenliğinde, 108 
üyemizin katılımıyla Şube Remzi Erişler Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

03 Mart 2017 Cuma

Gözetim kriterleri kapsamında “Binada Mekanik 
Tesisat ve Mimari Projeyi Etkileyen Hususlar 
Semineri” Tesisat komisyonu Üyelerimiz Rüştü 
Elmas ve Hamit Mutlu eğitmenliğinde, 118 üyemizin 
katılımıyla Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

03 Mart 2017 Cuma

Gözetim kriterleri kapsamında “Bor ve Enerji 
Semineri”  Üyemiz Handan Öngü eğitmenliğinde, 
34 üyemizin katılımıyla Yalova İl Temsilciliği Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

04 Mart 2017 Cumartesi

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Balıkesir 
İl Temsilciliği, Çanakkale İl Temsilciliği, Yalova İl 
Temsilciliği, Bandırma İlçe Temsilciliği, Edremit İlçe 
Temsilciliği, İnegöl İlçe Temsilcilikleri ile “Makina 
“Hayır” için Çalışacak” diyerek ortak basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

07 – 09 Mart 2017

“Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu” 
Üyemiz Hakan Yavuz eğitmenliğinde, 16 üyemizin 
katılımıyla Balıkesir İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

08 – 09 Mart 2017

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(POMPACI) Kursu” Şube Teknik Görevlisi Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 9 kişinin katılımıyla Şube Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

11 Mart 2017 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Döşemeden Isıtma 
- Serinletme Sistemleri Semineri” Yoni Altaras 
eğitmenliğinde, 79 üyemizin katılımıyla Remzi Erişler 
Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

14 Mart 2017 Salı

“14 Mart Tıp Bayramı” etkinliği kapsamında, 
Bursa Tabip Odası tarafından Setbaşı’ndan Heykel’e 
gerçekleştirilen “Sağlık Hakkı Yürüyüşü”ne MMO 
Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart katıldı.

14 – 15 Mart 2017

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(POMPACI) Kursu” Şube Teknik Görevlisi Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 17 kişinin katılımıyla Çanakkale İl 
Temsilciliği Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

14 – 16 Mart 2017

“Şantiye Şefliği Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi 
Murat Karakaş eğitmenliğinde, 29 üyemizin katılımıyla 
Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.
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16 Mart 2017 Perşembe

“İletişim Becerisi ve Çatışma Eğitimi”, Türk 
Psikologlar Derneği Bursa Şube Başkanı Yılmaz Gürkan 
eğitmenliğinde Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

19 Mart 2017 Pazar

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Av. Ertuğrul Yalçınbayır’ın 
konuşmacı olduğu, Bursa Milletvekili Anayasa 
Komisyonu Üyesi Av. Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun 
moderatörlüğünü yaptığı, DİSK Bursa Bölge 
Temsilciliği, KESK Bursa Şubeler Platformu, TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Tabip Odası 
ve Bursa Barosu tarafından gerçekleştirilen “Halk 
Oylaması / Türkiye’nin Geleceği” paneli BAOB 
Oditoryumunda yapıldı

28 – 31 Mart 2017

“Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü Eğitimi” Üyemiz Emine 
Kaya eğitmenliğinde, 26 kişinin katılımıyla Şube Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

03 – 10 Nisan 2017

“Mekanik Tesisat Eğitimi” Üyemiz Tarık Demiray 
eğitmenliğinde, 22 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

04 Nisan 2017 Salı

TMMOB Bursa İKK’nın 16 Nisan Referandum 
kampanyası kapsamında, Beşevler Küçük Sanayi 
Sitesi’nde "Ülkemiz, Halkımız, Mesleğimiz ve 
Meslek Alanlarımız İçin HAYIR!" broşürü dağıtımı 
gerçekleştirildi. 

04 – 05 Nisan 2017

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(POMPACI) Kursu” Şube Teknik Görevlisi Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 12 kişinin katılımıyla Şube Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

06 Nisan 2017 Perşembe

TMMOB Bursa İKK’nın 16 Nisan Referandum 
kampanyası kapsamında, Otosansit Sanayi Sitesi’nde 
"Ülkemiz, Halkımız, Mesleğimiz ve Meslek 
Alanlarımız İçin HAYIR!" broşürü dağıtımı 
gerçekleştirildi.
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08 Nisan 2017 Cumartesi

TMMOB Bursa İKK’nın 16 Nisan Referandum 
kampanyası kapsamında, Kent Meydanı’nda “Ülkemiz, 
Halkımız, Mesleğimiz ve Meslek Alanlarımız İçin 
HAYIR!” broşürü dağıtımı gerçekleştirildi.

10 Nisan 2017 Pazartesi

TMMOB Bursa İKK’nın 16 Nisan Referandum 
kampanyası kapsamında, Heykel’de "Ülkemiz, 
Halkımız, Mesleğimiz ve Meslek Alanlarımız İçin 
HAYIR!" broşürü dağıtımı gerçekleştirildi. 

11 – 15 Nisan 2017

“Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” Üyemiz Tarık Demiray eğitmenliğinde, 
21 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

20 Nisan 2017 Perşembe

Gözetim kriterleri kapsamında “VRF Klima 
Sisteminde Teknolojik Yenilikler & DVM PRO 
Klima Sistemi Tasarım Programı Uygulamalı 
Anlatımı” Tibet Tokat eğitmenliğinde, 62 üyemizin 
katılımıyla Şube Remzi Erişler Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirildi.
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VEFAT
Üyemiz Hasan Kaya”nin babasi 

vefat etmiştir.

Üyemiz Mehmet Yavuz’un annesi 
 vefat etmiştir.

Üyemiz Çağdaş Danacı’nın babası 
 vefat etmiştir.

Üyemiz Gökhan Mercanlı’nın babası 
 vefat etmiştir.

Üyemiz Ulvi Gündüzöz’ün annesi 
 vefat etmiştir.

Üyemiz Göksal Alpan’ın babası 
 vefat etmiştir.

Üyemiz Alper Koni’nin babası
 vefat etmiştir.

Üyemiz Hüsnü Doğruoğlu’nun babası 
vefat etmiştir.

Üyemiz İbrahim Helvacılar’ın annesi 
vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz.

      VEFAT
Üyemiz Zeki Kuş vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz.

      VEFAT
Üyemiz Kenan Berberoğlu vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz.

29

HOŞGELDİN BEBEK
Yalova İl Temsilciliği Teknik Görevlimiz 

İbrahim Kılavuz ve Ezgi Kılavuz’un
“Mustafa Çınar” adını verdikleri erkek 

çocukları dünyaya gelmiştir.
   

Kılavuz Ailesine Mutluluklar 
Dileriz.

EVLİLİK
Üyemiz Nurşin Ateş Köksal ve

Halil Köksal evlendi. 

Köksal ailesine 
mutluluklar dileriz.
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Yeni Üyeler

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Abdulmütalip
TELLİ

Abdurrahman
ÇELİK

Ahmet
 DOĞU

Ahmet
MUTLU

Ahmet Ulaş
ÇETİN

Ali
SABÜR

Ali Tucan
KANDEMİR

Ali Ümit
 İŞİNERİ

Altan
BARAN

Asım
BAYRAK

Atilla
BAKIRLI

Aykut
DURNA

Barış
ERDEMİR

B.Uğur
BİLGİÇ

Begüm
KÜÇÜKKAĞNICI

Birkan
TURAN

Burcu
ZENGİN

Cengiz
GÜLEÇ

Doğan Can
AKSÖZ

Duygu 
ZENGİN

Eda 
ARIKAN

Emirhan
ALTINDİŞ 

Emre
BOZKURT

Emre
EROL

Ergün Arda
AKSOY

Erhan
KIZILTAŞ

Esra
GÜNDÜZ

Ferhat
TUNCAY

Gökhan
BUYRUK

Gökhan
KAYA
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Yeni Üyeler

ÜLKEMİZ ve MESLEĞİMİZ ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR.

ÜRETİM GÜCÜMÜZ ONLARLA ARTACAK.
 

TÜM ÜYELERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ
                                          Şube Yönetim Kurulu

Görkem
BOYACI

Halil
YÜCEDAĞ

Halil Zınar
DÜZGÜN

Hişam 
SALİH

İsmail
ALP

İsmail
DOĞRU

Kenan
EKER

Melik
ÇİVAK

Metehan
ÖZDEN

Muhammed
DÖNMEZ

Mustafa Safa
ORAKÇI

Numan
Kaplan

Orhan 
AVCI

Osman
KAS

Servet
TUNÇ

Tuğçe
AY

Ufuk
YALÇIN

Uğur
KAYGIN

Utku
AYBEY

Ünal Onur
KIYAR

Yağmur
YAŞAR

Yankı
ÖZKAN

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Yekta Turgut
TURAN

Yurdacan
KÖSE
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