
SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Mayıs - Haziran Bültenimizle tekrar karşınızdayız.

İşçinin, emekçinin bayramı, birlik, mücadele ve dayanışma günü “1 Mayıs”ı hep birlikte kutladık. Emeğin günü 1 Mayıs’ta, 
1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısıyla binlerce emekçiyle “Güzel Günler Göreceğiz” diyerek alanlardaydık.

Türk ve dünya şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet’i ölümünün 55’inci yılında Odamız tarafından düzenlenen etkinlikle 
andık. BAOB oditoryumunda, Haluk Çetin’in Nazım şarkılarını söylediği gecede, Nefes Topluluğu da büyük ustanın şiirlerini 
seslendirdi.

Soma’yı Unutmadık, Unutulmasına İzin Vermeyeceğimizi BAOB Yerleşkesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bir 
kez daha belirttik. 301 maden emekçisini kaybettiğimiz Soma Eynez Kömür Ocağı’ndaki facianın dördüncü yılında, bu 
ölümlerin kader değil katliam olduğunu vurguladık. Bu facianın hem madencilik hem de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
son 16 yıldır ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülen “özelleştirme, “piyasalaştırma” ve “taşeronlaştırma” politikalarının bir 
sonucu olduğunu belirttik.

Her yıl gerçekleştirdiğimiz Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Proje 
Yarışmalarını bu yıl da gerçekleştirdik. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 24; Makina Mühendisliği 
Bölümünde 9 proje yarıştı. Yarışmaya katılan tüm meslektaş adaylarımızı kutluyor, meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz.

Şubemiz, “Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu” tarafından gerçekleştirilen, meslek büyüklerinin genç meslektaşlarla 
buluştukları, “Mühendislik Yaşam Öyküleri” programımız devam ediyor. MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Devrim Tutku Ateş’in kolaylaştırıcılığını yaptığı Mühendislik Yaşam Öyküleri’nin ikinci programının konuşmacıları 
olan Makina Mühendisi Mürsel Öztürk ve Makina Mühendisi İsmet Apak, genç meslektaşları ile deneyimlerini paylaştılar.

MMO Bursa Şubesi olarak kurumsal ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şubemiz Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü ziyaret ettik. 
Valilik koordinasyonunda kentte yapılacak önemli projelerin tartışılacağı, içerisinde Akademik Odaların, Üniversitelerin ve 
yerel yönetimlerin olacağı “Akademik Kurullar” önerisini Vali Küçük ile paylaştık.

Bu dönem sanat etkinliklerimiz de devam etti. Nilüfer Ana sanat Grubu’nun “Emek” temalı “Yağlıboya Resim Sergisi”ni, 
BAOB fuaye alanında gerçekleştirdik. Dönemsel olarak “Emek”, “Barış”, “Kadın” temalarını tuvale yansıtan “MMO 
Nilüfer Ana Sanat Grubu”na çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bu dönem bir diğer etkinliğimiz de “Umudum Şehrim” Fotoğraf Sergisi oldu. Ziya Gökalp İlkokulu 4/E sınıfındaki 
öğrencilerin hazırlayarak izlenime sunduğu sergide, çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve aileleriyle bir araya geldik. 
Çocuklarımızın tüm güzellikler layık olduğunu ve bunu hak ettiklerini bir kez daha belirtiyoruz. Öğrencilerimizi ve sınıf 
öğretmenlerini çalışmalarından dolayı kutluyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri odası Bursa Şubesi olarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin 
imza zorunluluğunu kaldırması üzerine bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, kamu yararı 
olmayan, vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve konforlu yapıları kullanmaktan uzaklaştıracak, sahteciliği yaygınlaştıracak, 
meslek etiği ve meslek haklarımıza aykırı bu tür uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye davet edip, mühendislik-mimarlık 
mesleklerinin bilimsel birikimlerini yapı üretim süreçlerine aktarmayı sağlayacak şekilde mevzuat düzenlenmesini talep 
ederek kamuoyuyla paylaştık.

Elektrik Mühendisi Delil Arslan ve Kimya Mühendisi Osman Demir anısına, bu yıl 30.su düzenlenen TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu Geleneksel Futbol Turnuvası’nda Makina Kaynak takımımız üçüncü oldu. Turnuvaya katılan takımları 
centilmen mücadeleleri için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu sekretarya görevini yürüten Odamız, yeni dönemde de sekretarya görevine devam 
edecek. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu sekreterlik görevini yürüten, MMO Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli 
görevi MMO Bursa Şube Sekreter Üyesi Ferudun Tetik’e devretti.

Bu Bültenimizde Şube Teknik Görevlilerimiz Ersan Gönül ve Burak Bayraktaroğlu’nun “Mapaların Tahribatsız Muayene 
Yöntemleri ile Kontroller”, Üyemiz Sayın Özgür Cihan Berk’in “Cari Açık Nedir?” ve Psikolog Özge Karakaş’ın 
“Çalışma Ortamı Gerekliliği: Sağlam İletişim” başlıklı yazılarını yazısını yayınlıyoruz. Sayın Ersan Gönül’e, Sayın Burak 
Bayraktaroğlu’na, Sayın Özgür Cihan Berk’e, Sayın Özge Karakaş’a yazıları için teşekkür ediyoruz.

Temmuz - Ağustos Bültenimizde görüşmek dileğiyle tüm üyelerimizi, etkinlik ve çalışmalarımıza katılmaya ve katkı koymaya 
davet ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu
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Güzel Günler Göreceğiz

Bursa’da 1 Mayıs’ta Binler Alandaydı

Birleşerek Mücadele Edeceğiz,  Direne, Direne Kazanacağız
Bursa’da 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısıyla Bursa 
Kent Meydanı’ndan başlayan yürüyüşte emekçiler, 
DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip Odası, TÜMTİS 
kortejlerinde yerini aldı.

Emeğin gününde Bursa tüm kentlerde olduğu gibi 
meydanlardaydı. OHAL baskısına rağmen Bursa’da 
tüm emek, demokrasi güçleri AKP’nin KHK’larına, 
ihraçlarına, seçim hilelerine, savaş politikalarına karşı 
“Bugün 1 Mayıs, ve biz yine; ekmek, barış, özgürlük, 
adalet ve demokrasi için alanlardayız” diyerek alanları 
doldurdu.

Yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Atatürk 
Stadyumu’na ulaşan kortejler burada yerini aldı. 
Tertip Komitesi’nin kitleyi selamlamasının ardından 
TÜMTİS Sendikası Üyesi İşçi Özlem Durmuş, 1 Mayıs 
konuşmasını gerçekleştirdi.

“Bugün tüm dünyada; rengi, dili, dini farklı ancak 
talepleri ve özlemleri ortak olan emekçiler, alanlardayız. 

Sermayenin azgın sömürüsüne dur demek için, insanca 
bir yaşam ve insanca çalışma koşulları için, gücümüzü 
birleştiriyoruz” ifadelerini kullanan Durmuş, “Bugün 1 
Mayıs bundan tam 132 yıl önce ŞİKAGO’da “8 saat iş 
günü ”talebiyle yola çıkan ve bu mücadelede canlarını 
veren işçi kardeşlerimizin açtığı yol bizlere ışık tutuyor. 
Emeğiyle geçinen milyonlar, emperyalist kuşatmalara, 
savaşlara ve sermayenin doymak bilmeyen aç 
gözlülüğüne karşı gücünü birleştiriyor. Biz vardık, var 
olacağız” dedi.

Ekonomik krizlerin, savaşların faturasını emekçiler 
ödetildiğini, ekonominin büyüdüğünü ancak emekçinin 
sofrasındaki ekmeğin küçüldüğünü, artan enflasyon 
ve döviz karşısında, emekçinin ücretinin ezildiğini 
söyleyen Durmuş, açıklamaya şöyle devam etti:

“Sermayenin kar hırsı her ay yüzlerce emekçi 
kardeşimizin canına mal oluyor. OHAL dönemimde iş 
cinayetlerinde yüzde 10 artış oldu. Bilanço her geçen 
gün ağırlaşıyor. İş cinayetleri 2017 yılından bu yana 402 
işçi kardeşimizi hayattan kopardı.
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Uluslararası sermaye, yeni pazarlar bulmak için savaşları 
körüklüyor. Dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturan bir 
avuç zengin servetine servet katarken; savaştan canını 
kurtaran emekçiler, sığındıkları ülkelerde çifte sömürü 
altında, yarı aç yarı tok bir durumda yaşam mücadelesi 
veriyor.

Yani; bir tarafta sermayenin aşırı lüks dünyası bir tarafta 
emekçilerin açlık ve sefalet içindeki dünyası!

Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik haklarımız piyasa 
koşullarında bırakılıyor. Zorlu mücadelelerle 
kazandığımız haklarımız gasp ediliyor. Kamuda 
getirilen taşerona kadro düzenlemesi yeni sorunları 
beraberinde getirdi. Binlerce taşeron işçisi kapsam 
dışında tutuldu, bu durum yeni mağduriyetlere yol 
açtı.

Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerin ağır faturasını 
bizler ödedik. Bugün de ödemeye davam ediyoruz. 
Bizlerin vergileriyle kurulmuş olan şeker fabrikaları, 
birer birer satılarak tekelci sermayeye peşkeş çekiliyor. 
İşçisi, çiftçisi, esnafı mağdur ediliyor. Yetmiyor, nişasta 
bazlı şekeri piyasaya sürerek sağlığımız çokuluslu 

şirketlerin kazancı uğruna hiçe sayılıyor. Hem “yerli ve 
milli” olmakla övünüp hem de halkın birikimlerini yok 
pahasına satarak özelleştirme rekoru kıranlar, temel 
gıda ürünlerinde biler dışarıya bağımlı hale getirdiler.

OHAL’i biz kendimize ilan ettik dediler, emekçilerin 
grevlerini, hak alma eylemlerini yasakladılar. Ardı 
ardına çıkarılan KHK ile anayasa ve yasalar yok sayılıyor. 
Sendikal mücadele yürütenler, siyasetçiler, gazeteciler, 
akademisyenler ve öğrenciler tutuklanıyor. Gazeteler, 
TV’ler kapatılıyor, kayyumlar atanıyor.

Yılardır iş güvencemizi sınırlayanlar OHAL’i fırsata 
çeviriyor. KHK ile 110 bin kamu emekçisinin sorgusuz, 
sualsiz herhangi bir hukuki süreç işletilmeden ihraç 
edilmesi, işsiz bırakılması ile yetinilmiyor; OHAL 
işlemleri inceleme komisyonu ile oyalanıyor. Ancak 
emekçiler, bu korku duvarını yıkacaktır. Alın terine, 
ekmeğine ve geleceğine sahip çıkacaktır.

12 Eylül’le hesaplaştık dediler, sendikal örgütlenmede 
12 Eylül yasakları devam ediyor; sendikaya üye olan 
işçiler işten çıkarılıyor, itiraz davaları ile toplusözleşme 
hakları engelleniyor.

3



İKK’dan

 MMO Bursa Şube

OHAL koşullarında yapılan tartışmalı referandum 
jalen hafızalarda iken, ülke yeniden erken seçime 
götürülüyor. Emekçilerin çığ gibi büyüyen sorunları 
ortada iken; seçim gündemi ile bizleri meşgul ediyorlar, 
oldubitti ile yeniden suçlarını onaylamamızı istiyorlar.

Ve biz yine alanlardayız.1 Mayıs ‘ta sesimizi 
birleştiriyoruz!

Biz emekçiler, taşeronlaşmaya, taşeronda 
ayrımcılığa, vergide adaletsizliğe, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesine ve kapatılmasına, kuralsız 
çalıştırmaya, iş cinayetlerine, sendikal örgütlenmede 
baskılara, haksız işten çıkarmalara HAYIR diyoruz. 
Bizler, insanca yaşam istiyoruz. Eşit, ulaşılabilir nitelikli 
kamu hizmeti istiyoruz. Adil, barış içinde ve kardeşçe 
bir arada yaşam istiyoruz.

Ücretsiz sağlık istiyoruz, çocuklarımızın eşit biçimde 
yararlanacağı parasızı bilimsel eğitim istiyoruz. Ülkenin 
en fazla vergi veren kesimi olan emekçiler üzerindeki 
yük azaltılmalı; Asgari ücret bir işçi ailesini geçindirecek 
seviyede belirlenmeli ve vergi, dışı tutulmalıdır.

Emeklilik şartları yeniden düzenlenmeli, emeklilik 
ücreti yaşanabilir bir ücret olmalıdır. Kuralsız, 
kayıt dışı çalıştırmaya son verilmeli, iş cinayetleri 
önlenmelidir. Doğal yaşam alanlarımız sermeyenin 
pençesinden kurtarılmalıdır. Kamu fabrikalarının, 
şeker fabrikalarının özelleştirilmesi durdurulmalı, yerli 
besicilik ve tarım faaliyeti desteklenmelidir. Kadına 
yönelik şiddet önlenmeli, kadınların çalışma yaşamına 
katılımın sağlayacak politikalar hayata geçirilmelidir. 
Sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalı, 
haksız işten atmalara son verilmelidir. OHAL 
kaldırılmalı, grev yasaklarına son verilmelidir! 1 Mayıs 
tüm emekçilere kutlu olsun! Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın 
işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü.”

Miting Grup Abdal konseri ile devam ederek sona 
erdi.   01/05/2018
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BÜYÜK USTA İÇİN KONSER VE ŞİİR DİNLETİSİ TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARDI

MMO Bursa Şubesi’nden Nazım Hikmet’i Anma Etkinliği
Türk ve dünya şiirinin büyük ustası Nâzım Hikmet, 
ölümünün 55’inci yılında, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından 
düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) 
Oditoryumu’nda Haluk Çetin’in, Nazım şarkılarını 
söylediği gecede, Nefes Topluluğu da büyük ustanın 
şiirlerini seslendirdi.

“Anmak yaşatmaktır, devrimci yazar ve ozanlarımızı 
anıyoruz” diyerek etkinliğin açış konuşmasını yapan 
MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri 
Düşünceli, gecede, Nazım’ı seven ve anlayan dostlarla 
birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. 
Düşünceli, “Halk için çarpan üç yürek Haziran’da 
düştüler toprağa” diyerek, Ahmed Arif ve Orhan 
Kemal’i de andı.

Bundan tam beş yıl önce Haziran ayında parklarının 
sadece park olarak kalmasını isteyenlerin bütün 
bir halkın aynı perdeden seslendirdiği bir direniş 
türküsünü söylediğini belirten Düşünceli şu ifadeleri 
kullandı:

“O gün milyonlar, yıllar öncesinden bir randevunun 
çağrısını almış gibi buluştu meydanlarda. Şanlı haziran 
direnişinde yitirdik 8 canımızı, Ethem‘ini, Ali‘sini, 
Hasan‘ını, Ahmet‘ini, Abdocan‘ını, Mehmet‘ini, 

Medeni‘sini ve Berkin‘ini, unutursak kalbimiz kurusun 
diyor anıları önünde saygı ile eğiliyoruz. Tarihte 
hep gördüğümüz gibi hiç bir olumsuzluk mutlak 
ve kalıcı değildir. Tarihsel haklılığımıza inanarak 
mücadele edeceğiz, asla diz çökmeyeceğiz, umutların 
gerçeklenmesi ile mücadele arasındaki bağları görerek 
daha da genelleyeceğiz.”

Düşünceli’nin konuşmasından sonra, sanatçı Haluk 
Çetin tarafından seslendirilen Nazım şarkıları ve Nefes 
Topluluğu’nun Nazım şiirleri dinletisi salondakileri 
tarihi bir yolculuğa çıkardı.

Gitarıyla ve seslendirdiği şarkılarla salonda beğeni 
toplayan Haluk Çetin yaptığı kısa konuşmada, Nazım 
Hikmet, Orhan Kemal, Ahmed Arif, Ressam İbrahim 
Balaban gibi Türkiye’nin birçok önemli isminin Bursa 
Cezaevi’nde yattığını hatırlatarak, “Ne yazık ki Bursa 
Cezaevi’nin bir kültür müzesine dönüştürülmemiş 
olması Bursa için çok büyük bir kayıp” dedi.

Etkinlikte sahneye çıkan Haluk Çetin ve Nefes 
Topluluğu’na teşekkür eden Düşünceli, Nazım dolu 
bir günde, Nazım dolu bir gecede, Nazım dostlarıyla 
bir araya gelmekten onur duyduklarını belirtti.

Etkinliğin ardından, MMO Bursa Şubesi tarafından 
geceye katılan Haluk Çetin ve Nefes Topluluğu’na anı 
plaketleri, çiçek ve teşekkür belgeleri takdim edildi ve 
toplu hatıra fotoğrafları çektirildi.  30/05/2018
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SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Maden Ocaklarında, Bir Avuç Kömür İçin Bir Ömür Verenleri, Başta Soma Olmak Üzere 
Kaybettiğimiz Tüm Madencileri ve İşçi Katliamlarında Yaşamlarını Kaybeden İşçilerimizi 
Saygıyla Anıyoruz

301 maden emekçisinin, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 
Eynez Kömür Ocağı’nda meydana gelen facia sonucu 
hayatını kaybetmesinin üzerinden tam dört yıl geçti. 
Soma Maden Faciası’nın kurbanları, BAOB Yerleşkesi 
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda anıldı. 
Maden faciasının dördüncü yıl dönümünde Bursa 
İş Cinayetlerini Durduralım Platformu tarafından 
düzenlenen anma etkinliğine ve basın açıklamasına, 
demokratik kitle örgütlerinin, meslek odaların ve 
sendikaların temsilcileri katıldı.

Açıklamayı Bursa İş Cinayetlerini Durduralım 
Platformu adına, TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli yaptı.

“Ülkemizde yaşanan ve dünyada benzerine az 
rastlanır facia olan Soma Faciası üzerinden tam 4 yıl 
geçti. Yüreğimiz Soma’da, aklımız Katliam Davası’nda. 
Ülkemizin acısı dinene, katliamda sorumluluğu olan 
herkes hesap verene kadar öfkemiz dinmeyecek” 
ifadelerini kullanan Düşünceli, Soma’da hayatını 
kaybeden 301 maden emekçisini saygıyla anıyoruz. 
Hala öfkeliyiz. Çünkü rekabet, kâr hırsı ve ucuz üretim 

için işçiler, emekçiler vahşi koşullarda çalıştırılıyor, 
yasalar bu çalışma biçimine göre uyduruluyor ve aşırı 
üretim halen zorlanıyor” dedi.

Ülkemizin güvencesiz ve kuralsız çalışılan, emekçilerin 
açlık ile ölüm arasında seçim yapmak zorunda 
bırakıldığı, iş cinayetlerinin fıtrat ve kader olarak 
değerlendirildiği bir ülke haline geldiğini söyleyen 
Düşünceli açıklamaya şöyle devam etti:

“İş cinayetleri sadece maden sektöründe değil, tüm 
iş kollarında artmaktadır. OHAL süresince, geçmiş 
zamanlardan daha fazla iş cinayetlerine kurban 
verilmiştir. 

Meslek hastalıkları ülkemizde halen tespit 
edilememekte, kapsam dışı görülmektedir. Ülkemizin 
bir meslek hastalıkları indeksi dahi oluşturulmamıştır.

Çünkü bu sistem, hak ihlallerinden, uzun zamana 
yayılan ve sonuçsuz kalan hukuki süreçlerden, kamu 
denetiminin önemsenmemesinden, yasaların duruma 
göre değiştirilmesinden, demokratik sendikalaşma 
hakkının engellenmesinden, emekçilerin güvencesiz 
bırakılmasından beslenmektedir.



                   İKK’dan

 MMO Bursa Şube   7

İşverenler, siyasiler ve çıkar ortakları tarafından fiilen 
kurulmuş olan bu vahşi sistem kiralık işçilikle, esnek 
çalıştırmayla, ödünç işçilik ile daha da güvencesiz hale 
getirilmiştir. Artan çalışma saatleri, göz dikilen kıdem 
tazminatlarıyla güvencesizlik ve ucuza çalıştırma, 
katliamlara vardırılmıştır.

Madenciler, bugün halen Soma’da aynı koşullar altında 
ekmeğini taştan çıkarmaktadır. 

Dünyanın en büyük iş cinayeti, dünyanın en büyük 
işçi katliamı olan Soma Davası, 2014 yılından beri 
görülmektedir.

Hızlı, etkili, iş cinayetlerini caydırıcı, kamu vicdanını, 
adalet duygunu karşılayan bir dava olmasını 
beklediğimiz ve bu uğurda çaba sarf ettiğimiz 
bu dava, daha başlarken: Başsavcının, “gözaltına 
alacağımız herkes işçilerle birlikte öldü” beyanı ile 
ölen mühendislerin işaret edilmiş olması, sistemin 
yaratmış olduğu bu facianın, sadece birkaç mühendise 
yüklenerek çözümlenmek istenilmesi ve sistemden 
kaynaklı sorunların, üstü örtülerek, unutturulma 
mecrasına sokulması çok tanıdık bir yaklaşımdır.

Daha da tanıdık olan, madenci ailelerini sokakta 
tekmeleyenlerin, 301 kişi yaşamını yitirmişken havanın 
soğukluğundan ve yorgunluktan söz edenlerin, 
ölümlerimiz üzerinden rant kazanmak isteyenlerin, 
katliamın gerçek sorumlularının halen kamuoyunun 
gözleri önünde olmasıdır. 

Soma katliamında sorumluluk sadece, üretimi 
artırmak için tüm standartları ve yasaları çiğneyen 
şirketin değildir. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., TKİ, 
MİGEM, ETKB, ÇSGB ve Hükümet yaşanan tüm 
maden facialarında olduğu gibi sorumludurlar ve hesap 
vermelidirler.

Bu katliamın gerçek sorumluları hala kamuoyu önünde 
hesap vermemiştir. Bizler Soma davasının takipçisiyiz 
ve gerçek sorumluların açığa çıkarılması için sonuna 
kadar da takipçisi olacağız

Türkiye’de özellikle son onaltı yıldır ve OHAL 
döneminde iktidarın uyguladığı politikalarla maden 
ihalelerindeki yağma ve yandaş zihniyetiyle, üretim 
süreçlerinde; teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz kişi 
ve şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli 
ve etkin bir biçimde yapılmaması iş cinayetlerinin 

Soma’da olduğu gibi katliamlara dönüşmesine neden 
olmuştur.

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde Avrupa’da 
birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu tablo 
son onaltı yıldır iktidar eliyle daha vahim, OHAL’in ilanı 
ile akıl almaz hal almıştır. 

Soma’da, Ermenek’te, Şirvan’da, Çöllolarda, 
Torunlarda, 3. Köprü ve Havalimanında, madenlerde 
ve tüm iş kollarında katliamlar son 15 yıldır 
ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülen “özelleştirme”, 
“piyasalaştırma” ve “taşeronlaştırma” politikalarının 
bir sonucu olarak artarak devam etmektedir.

Bu gün işçiyi her türlü korumadan uzak ve 
sahipsiz bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları 
tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını 
denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü 
sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız.

Bu nedenle, Soma’dan dünden bugüne değişen, 
iyileşen kayda değer bir şey yoktur. Bu yüzden 
Soma Katliamı davası sadece hayatını kaybeden 301 
madencimizin değil, tüm yurtta iş cinayetlerine kurban 
olan tüm işçilerin ve ailelerinin, aynı zamanda tüm 
halkımızın davasıdır.

Ancak bilinmelidir ki bu davada da henüz babalarını, 
eşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini soğutacak 
somut adımlar atılmamış, somut kararlar verilmemiştir. 
Bu yüzden aklımız ve vicdanımız her duruşmada, işçi 
katliamlarının gündeme geldiği her gün bir kere daha 
ölmektedir. 

Bu cinayetlere sebep olanların bağımsız yargıya ve 
topluma hesap vermeleri için, adaletin yerini bulması 
için, bu acımasız sistemi değiştirmek için mücadelemizi 
sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, 
insan yaşamının her şeyden önce geldiğini vurgulamaya 
devam edeceğiz. İşverenin kar hırsının, siyasi iktidarın 
politik önceliklerinin emekçilerin hayatlarını çalmasına 
izin vermeyeceğiz.

Maden ocaklarında, bir avuç kömür için bir ömür 
verenleri, başta Soma olmak üzere kaybettiğimiz 
tüm madencileri ve işçi katliamlarında yaşamlarını 
kaybeden işçilerimizi saygıyla anıyoruz.” 11/05/2018
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN SANAYİ PROJELERİ

Endüstri Mühendisliği Öğrencilerinin Proje Heyecanı

Bu yıl sekizincisi düzenlenen, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi ile 
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü arasındaki protokol 
çerçevesinde gerçekleştirilen Öğrenci Bitirme Proje 
Yarışması sonuçlandı.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 
üniversite-sanayici işbirliğini geliştirmek amacıyla 
hazırladıkları projelerin sunumlarını titizlikle dinleyen 
Endüstri Mühendisleri D. Alparslan Gürbüzer, 
Hüseyin Gencer, Metin Saribal, Ergin Polat ve Özgür 
Çamlıdere’den oluşan MMO Bursa Şubesi yarışma 
jürisi, yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren 
projeleri belirledi.

Ödül töreninde konuşan Uludağ Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Emel, 
öğrencileri çalışmalarından dolayı kutlayarak, bitirme 
projesini desteklemesinden dolayı MMO Bursa 
Şubesi’ne teşekkür etti. Prof. Dr. Emel, çalışmaya 
geçen yıl Eylül ayında başladıklarını ve doğru hedefler 
koymaya çalıştıklarını, öğrencilerin de bu hedeflere 
büyük ölçüde ulaştıklarını belirtti. Emeği geçmiş 
bütün öğretim üyelerine ayrıca teşekkür eden Emel, 

öğrencilerine fikri ve düşüncesi hür insanlar olarak 
ülke, millet ve insanlık için çalışmalarını diledi.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri 
Düşünceli konuşmasında öğrencileri yaptıkları 
çalışmalardan dolayı kutlayarak, mühendislik 
mesleğinin en önemli kısmının uygulama kısmı 
olduğunu ve sanayinin donanımlı mühendislere 
ihtiyacı olduğunu söyleyerek, ‘’Sanayi ile iç içe olan bu 
çalışmalar ve projeler mezun olduktan sonra size yol 
açacaktır’’ dedi.

“Bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiğimiz yarışmanın 
amacı; Endüstri Mühendisi adaylarını çalışmalarında 
teşvik etmek, sistematik bir süreç ve bilimsel 
yaklaşımları kullanarak gerçekleştireceği projelerin, 
Üniversite – Sanayi – Oda işbirliği çalışmalarına örnek 
olacak, sanayinin Ar-Ge çalışmaları için proje kültürüne 
sahip mühendislere gereksinimi olduğundan hareketle, 
hem sanayi kuruluşları, hem de mühendisler için 
“Proje Kültürünü”nün oluşumunu sağlamak, yapılan 
çalışmaların bilim dünyasına, araştırma kurumlarına, 
sanayi kuruluşlarına ve kamuoyuna duyurulmasına 
yardımcı olmak ve öğrencilerimizin gelecekteki meslek 
odası TMMOB Makina Mühendisleri Odası ile bağlarını 
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güçlendirmektir” ifadelerini kullanan Düşünceli, Prof. 
Dr. Erdal Emel’e, öğretim görevlilerine ve öğrenciler 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öğrencilere, hayatta çeşitli zorluklarla 
karşılaşabileceklerini söyleyen Düşünceli, 
mühendisliğin problem çözme işi olduğunu ifade 
ederek, genç meslektaşlarına Makina Mühendisleri 
Odası olarak büyük bir ailenin onları beklediğini 
söyledi.

Konuşmaların ardından yarışmada derece alan 
öğrencilere ödülleri verildi ve topluca hatıra fotoğrafı 
çektirildi. 

28/05/2018

DERECEYE GİREN PROJELER

“Bitirme Projesi Yarışmaları”nda ödül alan proje ve 
projeleri hazırlayan öğrenciler ve projeyi destekleyen 
firma şöyle:

1- Support Standart Sürelerinin Belirlenmesi, 
Değer Akış Haritası ve Süreç Şemalarının 
Oluşturulması. Pelin Yıldız, Elif Güleryüz, Gülçin Kaya 
(ÇİMTAŞ)

2-Magnet Üretim Sürecindeki Taşımaların 
Yalınlaştırılması. Melek Gizem Akçay, Sude Arda, 
Yelda Tekin (BOSCH)

3- Endüstri 4.0 Big data. Hümeyra Karabel, Yavuz 
Alperen Çıkran, İnci Çıray (ÇİMTAŞ) 
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MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN SANAYİ PROJELERİ

Makina Mühendisliği Öğrencilerinin Proje Heyecanı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa 
Şubesi ile Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makina Mühendisliği Bölümü arasındaki protokol 
çerçevesinde gerçekleştirilen Öğrenci Bitirme Proje 
Yarışması sonuçlandı.

Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin üniversite-
sanayici işbirliğini geliştirmek amacıyla hazırladıkları 
projelerin sunumlarını titizlikle dinleyen Makina 
Mühendisleri Mehmet Bursa, Mürsel Öztürk, Sedat 
Ülkü ve Ercan Mastar’dan oluşan MMO Bursa Şubesi 
yarışma jürisi, yaptığı değerlendirme sonucu dereceye 
giren projeleri belirledi.

Ödül töreninde konuşan Uludağ Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Recep Yamankaradeniz 
bütün çalışmalarına destek veren Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi’ne teşekkür etti. Öğrencilere ve 
onlara en önemli desteği sunan öğretim üyelerine de 
ayrıca teşekkür eden Yamankaradeniz, öğrencilerin 
hazırladıkları bitirme projelerinin iş hayatına atılırken 
çok önemli olduğunu ifade etti. Yarışmaya giren 
bütün projelerin çok değerli olduğunu belirten 
Yamankaradeniz, mezun olan öğrencilerine 
hayatlarında başarılar diledi.

MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri 
Düşünceli de konuşmasında yarışmaya katılan tüm 
Makina Mühendisi adaylarını kutladı. Düşünceli, proje 
yarışmasını önemsediklerini, değer verdiklerini ve bu 
projelerin sanayiye dönük, sanayi ile işbirliği içinde 
olmasının önemini belirtti. Uygulamaya yönelik bütün 
projeler dereceye girsin veya girmesin bizim için hepsi 
kazanmıştır diyen Düşünceli, çalışmalarından dolayı 
öğrencilere ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

Öğrencilere, hayatta çeşitli zorluklarla 
karşılaşabileceklerini söyleyen Düşünceli, 
mühendisliğin problem çözme işi olduğunu ifade 
ederek, genç meslektaşlarına Makina Mühendisleri 
Odası olarak büyük bir ailenin onları beklediğini 
söyledi.

Konuşmaların ardından yarışmada derece alan 
öğrencilere ödülleri verildi ve topluca hatıra fotoğrafı 
çektirildi.  30/05/2018
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DERECEYE GİREN PROJELER

“Bitirme Projesi Yarışmaları”nda ödül alan proje ve projeleri hazırlayan öğrenciler ve projenin danışmanları şöyle:

1-    İnsan taşıyabilen Multikopter Tasarımı  –  Awad Abdella Sano, Shadı Safa – Prof. Dr. Cemal Çakır

2-   Düşük maliyetli ve kolay üretilebilir taşıt tasarımı – Onur Cengiz, Batuhan Türe  –Dr. Öğr. Üyesi Murat 
Reis

3-    Bir ısıl akışkan sistemdeki hidrodinamik ve temel kayıpların ve bu kayıplara bağlı verim düşüşünün 
deneysel incelenmesi -  Rasim Gür, Enez Can Aktürk – Prof. Dr. A. Alper Özalp
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDE “MÜHENDİSLİK YAŞAM ÖYKÜLERİ”

MMO Bursa Şube "Mühendislik Yaşam Öyküleri" Paylaşım Programı Devam Ediyor

“TMMOB'nin Demokratikleşme ve Sanayileşmenin Birbirinden Ayrılamayacak 
Kavramlar Olduğundaki Israrlı Savunması Benim de TMMOB'nin Saflarında Bulunmamın 
Nedeni Olmuştur”

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

MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Vekili 
Devrim Tutku Ateş’in kolaylaştırıcılığını yaptığı 
Mühendislik Yaşam Öyküleri’nin ikinci programının 
konuşmacıları, Makina Mühendisi Mürsel Öztürk ve 
Makina Mühendisi İsmet Apak, genç meslektaşları ile 
deneyimlerini paylaştılar.

Çimento sanayinde deneyimli, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan 
Makina Mühendisi Mürsel Öztürk, Türkiye Çimento 
Sanayi’nin Trabzon, Kars ve Balıkesir Çimento 
Fabrikaları ve Bursa Çimento Fabrikası’nda çalışma 
yaşamını ve mühendislik tecrübelerini katılımcılarla 
paylaştı.

Tekstil sanayinde deneyimli, 2008 – 2012 yılları arasında 
Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu 
Öğretim Görevlisi (Okutman) olan, 1990-2007 yılları 

arasında Bisaş Tekstil İşletme Müdürü, 1987-1990 
yılları arasında Altınmekik Tekstil Fabrika Müdürü, 
1973-1987 yılları arasında da Sümerbank İşletme Müh, 
Şefi, Müdürü olarak çalışan Çukurova Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği mezunu 
Makina Mühendisi İsmet Apak ise çalışma yaşamını, 
sosyal 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 Mürsel ve Apak, unutamadıkları 
mühendislik çalışmalarına yönelik anılarını da 
katılımcılarla paylaştılar.

Genç meslektaşlarına “mesleğinizi mutlaka sevin” 
diyen Mürsel Öztürk, “Ben size büyüğünüz olarak, iş 
yaşamınızda karşılaşacağınız kolaylıkları söyleyemem,  
karşılaşacağınız zorlukları söylerim; ama siz bu 
zorlukları aşarken de size destek olacağımı da 
söylerim” dedi. İnsanın umutla yaşadığını, mühendis 
olarak, teknik insan olarak daha kolay, daha verimli, 
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daha ileri teknolojiyi bulmanın önemini belirtti. “Bir 
insanın övünebileceği en önemli başarısı, bir delilik 
anında gerçekleştirdiği başarısıdır” diyen Öztürk, 
genç mühendislere cesur olmalarını ve emeklerini 
esirgememelerini tavsiye etti.

Mesleğinin kendisine katkısını, bulunduğu katman 
ve çevresinin değişimine olanak sağladığını Söyleyen 
İsmet Apak, toplumsal ilişkilerin genişletilmesi ile 
mesleğe önemli katkısı olmuş insanlara ulaşma imkânı 
sağladığını ve TMMOB EMO 1986 Elektromekanik 
sempozyumu için sunum hazırlama aşamasında 
ülkemizin teknoloji düzeyini gördüğünde yaşadığı 
üzüntüyü de dile getirdi.

Apak, Spanlap tekniği bilimin tekstil sektörüne 
uygulanmasının yaşandığı dönemde ülkemizde 
beslenme (gıda), barınma (konut-inşaat), giyinme 
tekstil alanlarındaki çalışmaların ötesine geçememiş 
olduğu gerçeği ile karşılaştığını da söyledi. Teknoloji 
üreten toplumların demokrasi kavramını ( kısmen de 
olsa) sindirmiş olmalarının onlarını; güzel sanatlara, 
bilimsel çalışmalara dolayısıyla da teknolojiyi üreten 
toplumlara dönüştüğü gerçeğiyle karşılaştığını 

ifade eden Apak, “Bu nedenle de TMMOB'nin 
Demokratikleşme ve Sanayileşmenin birbirinden 
ayrılamayacak kavramlar olduğundaki ısrarlı savunması 
benim de TMMOB'nin saflarında bulunmamın nedeni 
olmuştur” dedi.

İşimizin ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda ki 
bilgilere ulaşmanın çok önemli olduğunu söyleyen 
Apak, işletmelerde çok ender karşılaştığımız sorunları 
ve çözümlerini çok detaylı olarak kayda almayı ve 
paylaşmayı, daha önce çözümü sağlanmış bu kayıtları 
inceleyerek sorunları değerlendirmeyi, işletme 
sorunlarını İnsan-İşletme bağlantısı kurarak incelemek 
gerekliliğini genç mühendislere tavsiye etti.

Program sonunda MMO Şubesi Üniversite Sanayi 
İşbirliği Komisyonu Mürsel ve Apak’a katkılarından 
dolayı teşekkür ederek, toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Bir sonraki Mühendislik Yaşam Öyküleri programı, 
Makina Mühendisleri H. Savaş Arıkan ve Fikret 
Çaral’ın deneyimlerini paylaşacağı 21 Haziran 2018 
tarihinde MMO Bursa Şube Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilecek.   17/05/2018
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDEN BURSA VALİSİ KÜÇÜK’E ZİYARET

MMO Bursa Şubesi’nden Bursa Valisine “Akademik Kurul” Önerisi

“Sağlıklı ve Güvenli Bir Bursa İçin, Bizimde Meslek Alanlarımıza Giren Konularda 
Çalışmalarının Yapılmasını ve Valilik Makamınca Koordine Edilmesini Önermekteyiz”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü ziyaret etti.

Ziyarete, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Düşünceli, MMO Bursa Şube Sekreteri Ferudun 
Tetik, MMO Bursa Şube Saymanı Ahmet İhsan Taşkınsel, 
MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Filiz Engin 
Tambova, Alparslan Gürbüzer ve MMO Bursa Şube 
Müdürü C. Serdar Sönmez katıldı.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Düşünceli, 
Vali Küçük’e Makina Mühendisleri Odası’nın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

MMO Bursa Şubesi’nin, 8300’ü aşan üye sayısı ile Bursa’da 
bulunan 28 Akademik Meslek Odasından en çok üye ye 
sahip olan Akademik Meslek Odası olduğunu belirten 
Düşünceli, sadece Bursa da değil aynı zamanda Güney 
Marmara (Balıkesir, Çanakkale, Yalova) bölgesinde de 
hizmet verdiklerini ifade etti.

Düşünceli tarafından Vali Küçük’e sunulan beklenti ve 
öneriler şöyle:

“Hemen her kentte olduğu gibi Bursa’mızda da, gerek 
merkezi iktidar ve gerekse yerel yönetimler tarafından 
yapılan projelerde, meslek odaları ile idare karşı karşıya 
geldiği durumlar olmaktadır. Kimi projeler bazen de 
yargıya taşınmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinde 
biri kurumlar arası iletişimin zayıf olması, yapılacak olan 
projelerde çeşitli toplum kesimleri ile birlikte meslek 
odalarının da dâhil edilmemesidir” ifadelerini kullanan 
Düşünceli, Meslek odalarının kendi uzmanlık alanları ile 
ilgili yaşadığı kente ve ülkesine hizmet sunma arzusunda 
ve çabasında olduklarını, istenmeyen bir takım durumların 
oluşmaması, kaynakların iyi değerlendirilmesi, kent ve 
kent insanı açısında daha fazla yarar sağlaması açısından 
Meslek Odalarının daha işin başlangıcında konuya dâhil 
edilmesinin büyük fayda arz etiğini söyledi.

Düşünceli, Bursa Valiliğinin koordinasyonunda, kentte 
yapılacak önemli projelerin tartışılacağı, içerisinde 
Akademik Odaların, Üniversitelerin ve yerel yönetimlerin 
olacağı “Akademik Kurullar”ın oluşturulmasının Bursa 
içim önemli olduğunu söyledi.
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Güvensiz otobüs durakları, standartlara uygun 
olmayan karayolları, hatalı ve uygun olmayan trafik 
işaretleri, karbonmonoksit zehirlenmeleri, hava kirliliği, 
doğalgaz patlama ve yangınları, hastane, okul, konut ve 
işyerlerindeki yangınlar, ev kazaları, iş kazaları, asansör 
kazaları, pazar alanlarındaki çatı çökmeleri, vinç kazaları, 
LPG'li araçlar, teleferik ve lunapark kazaları, engelli 
vatandaşlarımızın kentte erişilebilirlik standartlarının 
yerine getirilmemesinin, ülkemizde ve Bursa’da Güvenli 
Kent, Güvenli Yaşamı ortadan kaldıran kazalar ve 
uygunsuzluklar olduğunu ifade eden Düşünceli, tüm bu 
olumsuzlukların giderilmesinin, kurumsal işbirliliği ile 
yapılacak çalışmalarla önlenebileceğini, bu işbirliğine her 
zaman hazır olduklarını belirtti.

“Belki de ülkemizde “ilk” olacak bir uygulamanın 
bu dönemde hayata geçirilmesini öneriyoruz” diyen 
Düşünceli,  bu konudaki önerilerini söyle sıraladı:

Sağlıklı ve Güvenli bir Bursa için, Bizimde meslek 
alanlarımıza giren aşağıdaki konularda çalışmalarının 
yapılmasını ve Valilik makamınca koordine edilmesini 
önermekteyiz.

1- Yangın Denetim Birimi;

Bursa hastane yangınları ile zaman zaman ulusal gündeme 
de konu olan bir kenttir. 

Bursa’da başta kamu binaları olmak üzere okullar, 
hastaneler, öğrenci yurtları vb. Kamu tarafından 
yoğun olarak kullanılan binaların düzenli olarak yangın 
denetimlerinin yapılması, denetim sonucunda çıkan 
eksiklerin yerine getirilmesi ile yangın riskini ortadan 
kaldırarak binaların güvenli olmasını sağlamak üzere;

İlgili kurum/kuruluşlar ile ilgili meslek odaları birlikte 
gerekli düzenlemenin yapılması ve Yangın Denetim 
Biriminin kurulması, daha önce ağır aksak yapılan bu işin 
düzenli ve bir plana bağlı olarak yapılmasının sağlanması

2- Hava Kirliliği ile Mücadele Birimi:

Bursa hava kirliliği alarm vermektedir.

Araç egzozları, kışın kalitesiz kömür kullanımı, sanayi 
bölgelerinin kent merkezine yakın olması vb. Nedenlerle 
Bursa da hava kalitesinin denetlenmesi büyük önem 
taşımaktadır. Yine geçmişte zaman zaman yapılan bu 
çalışmanın geliştirilerek ve düzenli bir şekilde yapılmasının 
sağlanması, Kirlilik ölçüm istasyonlarının sayısının ve 
yerlerinin gözden geçirilmesi, yeter sayıda ölçüm 
istasyonun sağlanması, özellikle özel halk otobüslerinde 10 
numara yağın yakıt olarak kullanılmasının denetlenmesi, 
vb denetimlerin ilgili kurum/kuruluş ve meslek odaları ile 
birlikte gerekli düzenlenmenin yapılması ve Hava Kirliliği 
ile Mücadele Biriminin Kurulması

3- Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Mücadele 

Bursa özellikle kış aylarında yoğun Lodos alan bir kenttir 
ve Karbonmonoksit zehirlenmesinden ölen insan sayısı 
en çok olan illerimizden biridir. 

İlgili kurum/kuruluşlar ve ilgili meslek odaları ile birlikte 
yürütülen çalışmalar geliştirilerek ve düzenli olarak 
sürdürülmelidir.”

Karşılıklı niyetlerin dile getirildiği ziyarette Vali Küçük, 
MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretten 
duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

22/05/2018
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GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

MMO Bursa “Emek” Yağlı Boya Resim Sergisi İzlenime Açıldı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Nilüfer Ana Sanat Grubu’nın "Emek" Yağlı Boya Resim 
Sergisi, BAOB Fuaye Alanı’nda geniş katılımlı bir 
törenle izlenime açıldı.

Serginin açılış konuşmasını MMO Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı.

“Emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü 
olan 1 Mayıs bu yıl da emek ve demokrasi düşmanı 
politikaların gölgesi altında kutlanacak” diyen 
Düşünceli, “Meslektaşlarımız dahil bütün emekçiler, 
esnek üretim ve güvencesiz istihdam biçimlerinin 
egemen olduğu yoğun sömürü koşulları altında alın 
teri döküyorlar. İşçi sağlığı ve iş güvenliği işveren 
kesimi lehine düzenlemelerle amacından saptırılmış 
durumdadır. İş güvenliği mühendisliği ve işyeri 
hekimliği uygulamaları yerleşmeden geriletilmiş, 
piyasa aktörlerinin çıkarlarına göre düzenlenmiştir. El 
emeği, yeni eğitim sistemi ve mesleki eğitim konusu 
sermayenin yoğun emek sömürüsünün bir aracı 
olmuştur” ifadelerini kullandı.

Çalışmak, yaşam ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz 
olmamak, aç ve yoksul olmamak, emeğinin karşılığını 

hakkıyla almak, eşit işe eşit ücret, kıdem tazminatı 
hakkına dokunulmaması, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin tam olarak alınması, iş cinayetlerinin 
olmaması, geçici-kiralık işçi olmamak, 8 saatlik 
işgününe uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, 
grev ve toplu sözleşme dâhil sendikal hakların 
tanınması, taşeron çalışmanın yasaklanması, kamuya 
alımlarda adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet ayrımcılığı 
yapılmaması, fabrikalarının satılmaması-kapatılmaması, 
üretim ve yaşam alanları ile doğal çevrenin rant talanına 
açılmaması emekçilerin istemlerinin arasında olduğunu 
belirten Düşünceli, açıklamasına şöyle devam etti:  

“Laikliğin gereği olan norm ve uygulamaların her birinin 
tasfiye edilmesiyle emekçilere reva görülen çalışma 
ve yaşam koşulları örtüşmektedir. Gericilik laikliğe 
her gün çeşitli vesilelerle saldırmakta, emekçilerin 
ve toplumun aydınlanma kanallarını kapatmaya 
çalışmaktadır.

Emekçilerin sömürü ve baskılar ile haklarının gaspına 
yol açan demokrasi düşmanlığına, OHAL rejimine, 
savaşlara ve halklar arası düşmanlığa hayır demeleri, 
insanca bir yaşam istemeleri için birçok neden 
bulunmaktadır.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, 
emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi 
için, ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak 
için TMMOB çatısı altında, bütün illerde 1 Mayıs 
kortejlerinde yerini alacak; savaşsız, sömürüsüz, 
eşit, özgür, adil, başka bir Türkiye ve dünya özlemini 
halkımızla paylaşacaktır.

Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi, bugün de günün anlam ve 
önemine ilişkin olarak ve “Daha Fazla Sanat” anlayışı 
ile Şubemiz Nilüfer Ana Sanat Grubumuz tarafından 
hazırlanan “Emek” temalı yağlı boya resim sergisinin 
açılışını gerçekleştiriyoruz.

Nilüfer Ana Sanat Grubumuzun, tamamı kadınlardan 
oluşması, düzenli olarak 8 Mart’ta “Emekçi Kadın”, 
1 Mayıs’ta “Emek”, 1 Eylül’de “Barış” temalı yağlı 
boya resim sergileri ile çok önemli bir geleneği de 
sürdürmektedirler.”

Düşünceli, “Emek” Yağlı Boya Resim Sergisi’nde 
resimleri sergilenen Sevtap Sivri, Neşe Demiröz, 
Gülhan Arslan, Belma Yalçın, Fulya Bilgiç, Elif 
Can, Canan Koç, Zerrin Taysever, Esma Gümüş’e 
emeklerinden dolayı teşekkür etti. Sanatçılara teşekkür 
belgeleri sunuldu. Açılışın sonunda tüm katılımcı ve 
davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.    30/05/2018
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MMO BURSA, ÇOCUKLARIN UMUTLARINI YEŞERTTİ

Ziya Gökalp İlkokulu 4/E Sınıfı Öğrencilerinden “Umudum Şehrim” Fotoğraf Sergisi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen, Ziya Gökalp İlkokulu 4/E Sınıfı 
öğrencilerinin hazırladığı “Umudum Şehrim Fotoğraf Sergisi” izlenime sunuldu.

BAOB Fuaye Alanı’ndaki serginin açılışında konuşan MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli,  
Ziya Gökalp İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileriyle bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Çocukları sanatla buluşturmanın önemini belirten Düşünceli, MMO Bursa Şubesi olarak, birçok kültür sanat 
etkinliği düzenlediklerini ve 30 çocuğun şehirlerindeki umutlarını yansıttıkları fotoğraf sergisinin, geleceğin 
mühendisleri, mimarları, şehir plancıları, doktorları, öğretmenleri ve fotoğrafçıları ile buluşmanın çok değerli 
olduğunu söyledi.

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak, güzellikler yaratarak, insanca yaşam için çaba sarf ettiklerini 
söyleyen Düşünceli, çocukların güzelliklere layık olduğunu ve bu güzellikleri hak ettiklerini söyledi.

Düşünceli, çocukların objektifinden umutlarını aktardıkları “Umudum Şehrim Fotoğraf Sergisi”ne fotoğraflarıyla 
katılan Ziya Gökalp İlkokulu 4/E sınıfı öğrencilerini ve sınıf öğretmeni Şebnem Yokuş’u çalışmalarından dolayı 
kutlayarak, çocuklara yaz tatilinde bol bol oyun oynamalarını ve kitap okumalarını tavsiye etti.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu tarafından çocuklara, teşekkür belgeleri ve hikâye kitapları hediye edilerek, 
toplu hatıra fotoğrafı çekildi. 01/06/2018
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YAPI RUHSATLARINDA PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZA ZORUNLULUĞUNU 
KALDIRARAK SAHTECİLİĞİN ÖNÜ AÇILIYOR, MÜHENDİS VE MİMARLAR İMAR 

SÜRECİNDEN DIŞLANIYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapı ruhsatlarında proje 
müelliflerinin imza zorunluluğunu kaldırması üzerine bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı MMO Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı.

“02 Mayıs 2018  tarih ve 30409 (mükerrer)  Resmi 
Gazete`de yayımlanan tebliğ ile yürürlüğe giren TS 
8737 no`lu yeni Yapı Ruhsatı Form Standartları ile Yapı 
Ruhsatlarında; Proje Müellifleri ile Şantiye Şefi mühendis, 
mimarların imzalarının yer aldığı bölümler kaldırılmıştır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2018 
tarihinde yapılan değişiklikle MAKS/Mekânsal Adres 
Kayıt Sisteminde değişiklik yapılarak uygulamaya 
geçilmiştir” ifadelerini kullanan Düşünceli, “Bu uygulama 
"sahte mühendisliğin" önünü sonuna kadar açmış olacak 
ve hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunları 
beraberinde getirecektir. Dolayısıyla, bu uygulamaya, 
ileride telafisi olmayan sonuçlar doğuracağı için son 
verilmelidir” dedi.

“Meslektaşlarımızın hizmet ürettiği ve isimlerinin yazılı 
olduğu bir belge olan yapı ruhsatının, bilgileri dışında 
oluşturulmasını kabul etmiyoruz” diyen Düşünceli 
açıklamaya şöyle devam etti:

“Gelişmiş ülkelerde yapı yapma işi, projelendirme 
sürecinden inşa sürecinin sonuna kadar kurumsal 
birimlerin denetiminde mühendis ve mimarlar tarafından 
gerçekleştiriliyor. Ülkemizde ise,  sürekli değiştirilen 
mevzuatlarla süreç daha da geriye götürülerek, 
mühendis ve mimarlar devre dışı bırakılmaktadır. 
Mühendislik mimarlık hizmetleri ve projeleri ruhsat 
almanın formalite eki olarak görülmektedir.

Yapı ruhsatı düzenlemek zorunda olan ilgili idarelerin 
yapısında bulunan eksiklik ve yetersizlikler nedeniyle 
ruhsat işlemlerinin uzamış olması, proje müelliflerinin 

onay ve imzalarının alınmasına bağlanamaz. Ayrıca 
mühendis ve mimarların mesleki hak ve yetkilerini 
kullanmaları, "bürokratik bir mekanizma" ve işlemlerin 
uzamasının nedeni olarak gösterilemez.

Ruhsat standartlarının değiştirilerek mühendis ve 
mimarların mesleki hakları dışlanmaktadır. Mühendislik 
ve mimarlık hizmetlerinde sahte imza kullanılmasının 
önü açılıyor. Ruhsat düzenleme süreçleri, projeyi yapan 
mühendis ve mimarın bilgisi dışında tamamlanmak 
istenmektedir. Ruhsatların en temel eki olan proje 
tadilatı yapılması sürecinde teknik düzeyde karşılaşılacak 
sorunlar, ilgili idareyi de yeni bir hukuksal durumla karşı 
karşıya bırakacaktır.

Bu uygulamayı aynı zamanda "İmar Affı" sürecinde 
dışlanması planlanan mühendislik ve mimarlık 
hizmetlerinin bir gerekçesi olarak görüyoruz. Ayrıca, 
ülke toprakları inşaat sektörünün bir arazisi olarak 
görülmekte, inşaat yapım süreciyle birlikte yürütülmesi 
gereken mühendislik ve mimarlık hizmetleri ortadan 
kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın yapı ruhsatı verilmesi 
aşamasındaki "bürokrasiyi azaltma girişimi" adı altında 
izlediği yöntem kesinlikle doğru değildir. Bu uygulama 
ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. 
Mühendis ve mimarı yok sayan bu uygulamaya derhalson 
verilmelidir.

Mühendis ve mimarların mesleki haklarını kısıtlayarak 
yapılan uygulamalar, "sahte imza" kullanımını artıracaktır. 
Ayrıca meslek mensuplarının uzmanlaşması ve etik 
bir anlayışla hizmet üretmelerini sağlayan meslek 
kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri 
zorlaşacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, kamu yararı olmayan, 
vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve konforlu yapıları 
kullanmaktan uzaklaştıracak, sahteciliği yaygınlaştıracak, 
meslek etiği ve meslek haklarımıza aykırı bu tür 
uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye davet ediyor ve 
mühendislik-mimarlık mesleklerinin bilimsel birikimlerini 
yapı üretim süreçlerine aktarmayı sağlayacak şekilde 
mevzuat düzenlenmesi talep ve ısrarımızı kamuoyuyla 
paylaşıyoruz.”  20/06/2018

19



İKK’dan

 MMO Bursa Şube

Geleneksel Turnuvanın Şampiyonu “İnşaat Beton” Oldu

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası 
Şükrü Şankaya Tesislerinde iki kategori takımları arasında oynanan maçlarla sona erdi.

Bu yıl Elektrik Mühendisi Delil Arslan ve Kimya Mühendisi Osman Demir anısına düzenlenen turnuvada mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının oluşturduğu birinci kategoride 20 takım, veteran kategorisinde ise 6 takım şampiyon 
olmak için ter döktü. Turnuvanın galibi olan İnşaat Beton takımı kupayı evine götürürken Veteran kategorisinde 
ise ZMO Eski Toprak şampiyonluk kupasını evine götürdü.

Turnuvada İnşaat Beton şampiyon olurken, İnşaat Çelik ikinci, Makina Kaynak üçüncü oldu, Veteran takımlarında 
ise ZMO Eski Toprak şampiyon olurken, Recep Şeker Veteran Takımı ikinci,  Celil Çolak Veteran Takımı üçüncü 
oldu. Şükrü Şankaya Spor Tesisleri’nde iki ay boyunca yapılan maçların ardından yine dostluk ve birliktelik kazandı.

Maçların sonunda her iki turnuvada dereceye giren takımlara ve gol krallarına kupa ve plaketleri verildi. Ayrıca 
anılarına turnuva düzenlenen  Delil Arslan ve Osman Demir’in ailelerine anı plaketleri, turnuvayı yöneten hakem 
ve sağlık personeline de teşekkür plaketleri sunuldu.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli, Elektrik Mühendisi Delil Arslan ve Kimya 
Mühendisi Osman Demir’i saygıyla andıklarını belirterek, 30 yıldır devam eden turnuvanın dostluk ve kardeşlik 
duygularını pekiştirdiğini söyledi. Turnuvanın en önemli özelliğinin 30 yıldır devam etmesi olduğunu belirten 
Düşünceli, turnuvanın düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.   09/05/2018
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TMMOB BURSA İKK’DA DEVİR TESLİM

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğini Ferudun Tetik Üstlendi

Ferudun Tetik görevi Fikri Düşünceli’den Devraldı

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevini, MMO Bursa Şubesi Sekreteri Ferudun Tetik üstlendi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya görevini yürüten Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa 
Şubesi, yeni dönemde de sekreterya görevine devam edecek. Sekreterlik görevini yürüten MMO Bursa Şube 
Başkanı Fikri Düşünceli de görevi MMO Bursa Şube Sekreteri Ferudun Tetik’e devretti.

Görev yaptığı iki yıl boyunca iktidarın TMMOB’a olan baskıları karşısında hep beraber mücadele ettiklerini 
belirten MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 
TMMOB’un ülke insanının menfaatini odağına koyduğunu ifade eden Düşünceli, “Tüm baskılara karşı ortak 
mücadeleyi daha da büyüteceğiz” dedi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya görevini devralan MMO Bursa Şube Sekreteri Ferudun Tetik 
de verdiği mücadele ve çalışmalarından dolayı Fikri Düşünceli ve tüm mücadele arkadaşlarına teşekkür etti. Tetik, 
yeni dönemde de hem iktidarın TMMOB üzerindeki baskılarına karşı, hem de toplum üzerindeki baskılara karşı 
birlikte dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.  04/06/2018
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1. Giriş

Mapalar, üretim tesislerinde yük kaldırmak için kullanılan 
aparatlardır. Kullanıldığı yere göre farklı yüklere farklı 
yönlerde maruz kalan mapalar, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
açısından kontrolü ayrı bir önem taşıyan ekipmanlardandır. 
İşletmelerde sayıca fazla olmaları nedeniyle, mapaların 
takibi yapılmamakta; direk yük taşıdıklarından yüksek 
risk oluşturmakta, ancak bu durumu genellikle gözden 
kaçırılmaktadır. Kullanıma bağlı yüzeyde görülen akma ve 
deformasyonlar, yanlış kullanıma bağlı mapa gövdesinde 
görülen şekil değişiklikleri, ani darbeye veya sürekli 
kullanıma bağlı malzemede oluşan yorulma çatlakları 
ve bilinçsizce yapılan kaynaklı tadilatlar; mapaların yük 
taşıma kapasitelerini azaltmakta ve riski her geçen gün 
hatta dakika arttırmaktadır. Kontrol edilmediği takdirde 
mapalarda kırılma ve kopma olaylarına bağlı can ve mal 
kayıpları yaşanabilmektedir.

2. Kontrollerde Kullanılan Muayene Yöntemleri

Mapaların kontrolünde tahribatsız muayene 
yöntemlerinde yararlanılmaktadır. Gözle muayene 
yöntemiyle incelenen mapalarda, kullanıma bağlı oluşan 
çatlakları tespit etmek amacıyla, manyetik parçacık 
muayenesi (mıknatıslanabilen malzemelerde) ve 
penetrant muayene (tüm malzemelerde)  tahribatsız 
kontrol yöntemi olarak kullanılabilmektedir.

Resim 1-Mapalara Manyetik Parçacık Muayenesi 
Uygulaması

Mapa kontrollerinde kullanımı en pratik yöntem manyetik 
parçacık yöntemidir. Mapalar, boyutları ve şekilleri 
itibariyle bir manyetik parçacık tezgahı kullanımını 
gerektirirler. Manyetik muayenin esası, malzemenin 
içinden geçirilen manyetik akıya dayanır. Manyetik 
akı, süreksizliklerin olduğu bölgeye geldiğinde farklılık 
göstermekte, kaçak akı oluşmaktadır. Kontrol edilecek 
malzeme yüzeyine demir tozları gönderildiğinde, demir 
tozları bu kaçak akı bölgelerinde birikmekte ve hatalar 
gözle görülür hale gelmektedir. Manyetik tezgaha 
bağlanan parça manyetik akı ve manyetik alana maruz 
bırakılarak, her yöndeki hatanın kolayca görülebilmesi 
sağlanır.
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Penetrant muayene mapa kontrollerinde kullan diğer 
bir yöntemdir. Yöntem esas itibariyle, malzeme içindeki 
boşluklara nufüzetme kabiliyeti yüksek olan penetrant 
sıvısına dayanır. Malzeme üzerine sıkılan penetrant sıvısı, 
yeterli süre beklendiğinde kılcal çatlaklara dahi nüfuz 
eder. Yüzey temizlenerek penetrant sıvı uzaklaştırılır, 
fakat nüfuz ettiği kılcal çatlakların içinde kalır. Daha sonra 
yüzeye geliştirici uygulanır. Beyaz renkli olan geliştirici, 
kırmızı renkli olan penetrantı süreksizliklerin içinden geri 
çekerek, süreksizliklerin görünür hale gelmesini sağlar. 

Resim 2-Mapalara Penetrant Muayenesi Uygulaması

3. Sık Karşılan Hatalar:

Odamızın yaptığı kontroller sonucunda mapalarda 
karşılaşılan hatalar şunlardır;

• Çatlaklar

• Plastik deformasyonlar

• Yüzeyde oluşan aşınmalar

• Uygun olmayan tadilatlar

Resim 3-Mapalarda Karşılaşılan Hatalar; Çatlak ve 
Plastik Deformasyon
4. Sonuç

İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından risk 
oluşturan ancak yönetmeliklerde de dikkat çekilmediği 
için gözden kaçan, yük kaldırma amaçlı mapaların olduğu 
kadar diğer kaldırma makinaları ve basınçlı kaplarda da 
çatlak test ve analizleri, firma iş güvenliği mühendislerinin 
yapacakları risk analizleri doğrultusunda yapılmalıdır.

Kullanım yılına bağlı olarak kaldırma makina ve basınçlı 
kaplar ile donanımlarının yüzeylerinde görülebilecek 
akma ve deformasyonlar, yanlış kullanıma bağlı şekil 
değişiklikleri, ani darbeye veya sürekli kullanıma bağlı 
malzemelerde oluşan yorulma çatlakları ve bilinçsizce 
yapılan kaynaklı tadilatlar, işçi sağlığı ve işgüvenliği 
açısından büyük risk oluşturmaktadır. Odamızın bu 
konudaki uzman mühendisleri tarafından yapılacak 
inceleme ve testlerin ardından bu durumu saptanacak 
malzemelerde beklenmeyen kırılma ve kopma olaylarına 
bağlı can ve mal kayıplarının önüne geçilebilecektir.
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Ülkemizde ne çok konuşulan, herkesin diline pelesenk olmuş tabirlerin başında gelir “cari açık” kavramı. Peki cari açık 
tam olarak nedir?

Cari açık, kendi ülke para biriminiz dışında yapmak zorunda olduğunuz ticarette yabancı para birimine olan ihtiyaçtır. 
Ticaretten kastım tabii ki de ihracat değil. İhracatta yabancı para birimi kendiliğinden ülkemize akan bir unsur 
olduğundan, cari açık kısmında bizi zorlayan ve yabancı para birimi olan dolara muhtaçlığımızı artıran ticaret şekli, 
ithalat olmaktadır.

İthalat konusunda, diyebilirsiniz ki “mecbur muyuz ki ithalat yapmaya? İthal yerine ikame ürün kullanalım”.

Maalesef mecburuz.

Cari açığa yani dolar ihtiyacımıza neden olan en kuvvetli 3 alt nedeni sıralayalım ki konu zihinlerimizde netleşsin:

1. Petrol ve doğalgaz gibi enerji ithalatında net ithalatçı olmamız (maalesef doğal kaynakları son derece düşük bir 
ülkeyiz, cari açığımızın %70’i petrol ve doğalgaz ithalatından gelmektedir)

2. Hammadde ithalatı (maalesef bir önceki maddedeki gibi, kaliteli maden cevherlerini de ithal etmek zorundayız. 
Ülkemizde yeterli kalitede alüminyum, bakır ve nikel gibi sanayi metalleri çıkarılamamaktadır),

3. Ara malı ithalatı (ve yine maalesef, ihracat modelimiz fasonculuk ya da montaj sanayisine dayalı olduğundan, her tür 
ihracatta ara malı olarak yüksek teknoloji ürünleri ithal ediyoruz)

Bu maddeleri artırmak mümkün. Ancak ben cari açığa sebep olan faktörlerin etki şiddeti bakımından sıraladım. Mesela 
özel tüketim, lüks tüketim malları da bir etkendir ama genel klasmanda şiddeti düşüktür.

Cari açığa sebep olan faktörlerin, cari olarak dolar bazında ödenmesi gerekir. Çünkü enerji ve maden ürünlerinin 
fiyatı global piyasalarda dolar olarak işlem görmektedir. ABd doları ile ödenmesi şarttır. Eğer bu şart delinirse, ABD 
tarafından kara para trafiğine karışmakla bile suçlamalar mümkün olabiliyor. (Halkbank davası çok sembol bir örnektir).

Bu yüzden ithalatı yapılacak ürünlerin ödemeler dengesinde dolar ihtiyacımız kronik olarak ülke meselesi olup her an 
masanın üstünde beklemektedir.

Cari açığı dizginlemenin mümkünü yok mudur?

Bu kısmen mümkündür.

Özellikle 2009-2013 yılları arasında ABD merkez bankası FED’in küresel kriz sebebiyle ilave olarak 3 trilyon dolar 
basıp piyasaları fonlaması sırasında, bizim de içinde olduğumuz gelişmekte olan ülkelere ciddi bir fon akışı gerçekleşti. 

İşte bu noktada,

1. Hatalı olan ihracat modeli (ithalata dayalı mevcut model, ara malı ithalatına dayalı) değiştirilip yüksek teknoloji 
ürünlerin üretimi için master plan yapılabilirdi. Ancak bu teşvikler yaklaşık 3 ay önce ilan edildi.

2. Nükleer enerji santralları ve alternatif enerjiye dayalı enerji üretimi daha çok yaygınlaştırılmalıydı. Ancak ilk NGS 
2023 yılında devreye girecek.
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Bu yüzden cari açığı dizginlemek için çok geç kalındı. 2009-2013 arasında dolar bol iken yapılsaydı, milletçe çok daha 
az fatura ödeyecektik ve günümüzde masada 3 te 1 e düşmüş bir cari açıkla karşılaşacaktık. Cari açık büyük oranda 
sorun olmaktan çıkacaktı.

Maalesef ülkemizde, 2009-2013 yılları arasında bol olan dolar ile insanlar ve işletmeler derinlik sarhoşluğuna kapıldı. 
Bol olan dolar toplumun ayarlarını bozdu ve öncelikli sorunlarımızı unutup, pisliği halının altına ittirdik.

Şimdi se FED sıkılaştırma yapıyor; yani 2009-2013’ün tam tersi. Olmayan dolarlarımız geri gidiyor. Eh gene masada 
90’lı yıllara ait sorunlar ortaya çıktı ve bu durum uzunca bir süre canımızı çok sıkacak.

Belki de İMF’ye gidip ucuz dolar peşine düşeceğiz.

Peki İMF’ye gitmeden önce, cari açığı nasıl fonluyoruz:

1. Doğrudan yatırımla (ülkemizde son 5 senedir kaybolmuş olan ılıman ve liberal yatırımcı atmosferi  ve kaybolan hukuk 
algısı yüzünden doğrudan yatırım çekemiyoruz, hatta olanı kaybediyoruz). Yani doğrudan yatırım, yabancı tasarruf 
sahibi yatırımcının dolarları ile gelip ülkemizde bizzat tesis kurması, üretim yapması ve katma değer yaratmasıdır.

2. Portföy yatırımları ile (Borsa ve Dibs piyasasında dolar bozup tl ile portföy satınalmak, portföylerinden iyi kar edince 
de karı alıp geri gitmek, nam-ı diğer “sıcak para”)

3. Kara para ile (bütçe kaleminde çıkan kaynağı belirsiz paraya “net hata noksan kalemi” denmektedir ve kaynağı 
açıklanamayan para giriş çıkışlarında bu tabir kullanılır. Maalesef 16 yıllık AKP iktidarlarında bu kalem yaklaşık her yıl 5 
milyar dolar olarak artı gerçekleşmektedir. Bu durum ülkemizi kara para trafiğinde kara listeye sokabilir).

Biz şu an ve geçmiş 16 yılda 2 numaralı madde ile cari açığımızı fonladık. Yani sıcak para ile. Bu sistemin ne kadar 
sürdürülebilir olduğunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Son 16 yılda AKP yanlış olan bu sistemi çok güzel bir disiplinle 
uyguladı. Ama sistemdeki ilk tıkanmalar 2013 Nisan ayında Tayyip Erdoğan’ın TCMB’ye baskı ve zorla faiz indirtmesiyle 
gerçekleşti.

Öyle ya..

Hem cari açığı sıcak para yani portföy girişi ile fonlayacaksın, hem de yabancı yatırımcıya enflasyona göre negatif faiz 
önereceksin…

Olmadı. Sistem ilk kez 2013 Nisan ayında tıkandı ve ekonomi o tarihten beridir tekliyor.

İçinden geçtiğimiz bitmek bilmeyen politik atmosferde de en sonunda bir mali krize evrildi bu tıkanmalar.

Bundan sonra Türkiye’de 90’lı yıllardaki gibi kalıcı cari açık-Enflayon-kur ve faiz sarmalına geri döndük.

Hepimize geçmiş olsun.

Umuyoruz günü birinde gerçek bir vatansever hükümet kurulur ve cari açığı 1. Madde ile yani, üretim, emek, doğrudan 
yatırım ile fonlamaya niyetlenir. İşin doğrusu da budur.
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Psikolojik motivasyonu, eğilimi farklı olan insanların oluşturduğu iş hayatında iletişim kurma biçimleri de farklıdır. İş 
yerlerinde oluşan problemlere bakıldığında ana temanın uygun ve sağlam kurulamayan iletişim biçimleri olduğu görülür. 
İletişimsizlik deyince sadece iletişimden kaçınmak değil kurulan iletişimin iş yeri formasyonuna uygun olmaması da 
anlaşılmalıdır. İletişim, her ne kadar vurgulanan, önem ithaf edilen bir konu olsa da, her seferinde yeniden sosyal bağlama 
uygun yapılandırılması gerekmektedir. Sağlıklı bir iletişimin katılımcılardan talep ettiği bu çabanın gösterilmemesi, onun 
arka planda kalmasına ve hepimizin hayatlarında önem arz eden sorunlara neden olmaktadır. 

İletişim denince genellikle akla onun sözlü boyutu gelir. Ancak iletişim, sözlü boyutu dışında, farklı edimler içerir. Bu 
edimler birbirini tamamlayıp birbiri hakkında fikir vererek çıkardığımız anlamlara güvenmemizi sağlar. Peki edimler 
birbirini çelişkili tamamladığında neler olur? Bu boyutların farklı kombinasyonları bu iletişimin kalitesini veya iletişimsizliği 
ifade eder. İletişimin farklı edimlerinin unutularak, geride bırakılarak sadece bir boyutu ile eylemlerimize yansıtmaya 
çalışılmasıyla iletişimsizlik ortaya çıkar.

Mimik, jest, vücut duruşu, kullandığımız kelimeler, ses tonu, vurgu iletişim söz konusu olduğunda hatırlanması gereken 
boyutlardır. İletişime geçtiğimiz esnadaki odak noktamız ve varmak istediğimiz sonuç, boyutları yönlendirmektedir. 
Olumlu bir sonuca varmak isteseniz bile, odak noktanız iletişimde olduğunuz kişi değil de, o andaki bir uğraşta ise 
(telefon, televizyon gibi) korkarım ki edimleriniz birbirini çelişkili tamamlıyor. Bu sebeple, iletişim kurarken varmak 
istediğiniz sonucu iyi belirlemeli ve buna uygun ses tonu, vücut hareketleri ve mimiklerinizle desteklemelisiniz. 
İletişim kurduğunuz kişiye odağınızı verdiğinizde, kurulacak olan sağlıklı iletişimi ciddiye aldığınızı gösterirsiniz. Bu da 
karşınızdaki kişinin de en az sizin kadar iletişime değer vermesine ve sizi anlayıp, ortak noktada buluşmak için emek 
sarf etmesine sebep olacaktır. 

İletişimsizlik veya yanlış iletişim biçimlerini düşündüğümüzde pasif agresif davranışların problem yaratan yapısını 
görebiliriz. İş ortamlarında, ast-üst ilişkisi veya kıdem farkları gibi faktörlerin, iletişimi etkilediği muhakkak. Bu 
tarz durumlarda, yaşanılan sıkıntıların sırf kurum içi rahatsızlık çıkarmamak veya kişisel huzurun bozulmaması için 
iletişimden kaçmak, beraberinde daha büyük sorunlar getirir. Dile getirmekten kaçınılan düşünceler, aslında sürekli 
düşündüğümüz ve üzerine teoriler kurduğumuz konular haline gelmeye başlar. Bu konular, zaman içinde davranışlarınıza 
yansır ve pasif agresyon sergilemenize sebep olabilir. Yıldızınızın uyuşmadığını, kimyanızın tutmadığını düşündüğünüz 
her iş arkadaşınızla olan iletişiminizde bu olasılıkları göz önünde tutmalısınız. Pasif agresif davranışların kendini dışa 
vurumda şiddet belirtisine ihtiyaçları yoktur, gösterilen iletişimden kaçma ve bunu haklı çıkarıp, karşı tarafı suçlayacak 
düşünceleri sahiplenmek de, pasif agresyon özelliğidir. Pasif agresif davranışlar, iki taraf için de dile getirilmediğinden 
dolayı, iletişimde camdan duvar inşa eder. Bu sebeple, sizi fikirlerinizi ve rahatsızlıklarınızı dile getirmekten alıkoyan 
durumları değerlendirin. Değerlendirmeniz sonucunda uygun kelimeler ile iletişime başlayın.

İş hayatında farklı motivasyona, hayat görüşüne, problem çözme yöntemine ve becerisine sahip olan kişiler, haftanın 40 
saati aynı ortamda çalışır. Her gün etkileşimde olduğunuz insanlarla sorunlar yaşamanız ve çatışmalara sahip olmanız çok 
normaldir. Asıl önem verilmesi gereken konu, iletişimin gerekli boyutlarını kullanıp sağlam bir etkileşimde kalmaktır. 
Huzurlu bir ortamda çalışmak ve yaşamak için, her kurmaya çabaladığınız, dahil olduğunuz iletişimin gerekliliklerini 
tekrar gözden geçirip hedeflerinize ulaşmaya çalışın. İletişimin, her seferinde, o an içinde bulunan duruma, formasyona 
göre farklı boyutların işin içine katılarak yeniden kurgulanması gerektiğini unutmayın.
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AHLAT AĞACI

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan,  
Ebru Ceylan,  Akın Aksu

Yapımcı: Zeynep Özbatur 
Atakan, Alexandre Mallet-Guy

Oyuncular: Doğu Demirkol,  
Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, 
Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin

Nuri Bilge Ceylan Ahlat Ağacı’yla birlikte bir kez daha 
taşranın yolunu tutuyor ve odağına bir baba-oğul ilişkisini 
alıyor. Üniversiteyi bitirip memleketine geri dönen 
20’li yaşlarındaki Sinan, kitabını basabilecek bir sponsor 
ararken hem ailesiyle ilgili sorunlarla yüzleşiyor hem de 
bir dönem tanıdığı insanlarla yeniden buluşuyor. Geçmiş 
muhasebeleriyle birlikte gelen bu karşılaşmalar en 
temelde Sinan’ın kendisiyle yüzleşmesiyle sonuçlanıyor. 
Öğretmen, yazar, asker, imam ve inşaatçı gibi karakterler 
üzerinden günümüz Türkiye'sine dair geniş bir portre 
çizen film dede, baba ve oğlu kapsayan üç jenerasyonun 
arasındaki güç savaşlarını, özünde ne denli benzer 
olduklarını gözler önüne sererek işliyor.

DEADPOOL 2

Yönetmen:

David Leitch

Oyuncular:

Ryan Reynolds,

Josh Brolin,

Morena Baccarin

Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirmekte, bir 
yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı 
Vanessa’yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool’un düzeni, 
gelecekten gelen Cable’ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable 
gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. 
Deadpool, Cable’ı durdurabilmek için süper güçlere 
sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan 
X-Force ekibi, Deadpool’la birlikte maceraya atılır

KUYUCAKLI YUSUF

Yazar: Sabahattin Ali

Toplumsal yapıyı, ezilen 
halk ya da köylü sınıfının 
durumunu ele alan roman-
ların öncüsü ve Sabahattin 
Ali’nin başyapıtı olan Kuyu-
caklı Yusuf 80 yaşında...

1937'de yayınlanan Sabahattin Ali'nin bu romanı, Türk 
edebiyatında öncü bir role sahiptir. Roman, Türkiye'nin 
o döneme kadar ifade edilmemiş problemlerini dile 
getirmektedir. Kuyucaklı Yusuf'a kadar Türk romanının 
ana konusu Batılılışma problemidir. Kuyucaklı Yusuf'la 
ezilen köylü ve toplumsal yapının aksayan yönleri ilk defa 
içerden bir gözle ele alınmıştır.

"Kuyucaklı Yusuf, Rousseau'nun isyan ve doğaya dönüş 
felsefesinden kaynaklanan başkaldırı temasını işleyen ilk 
roman Türk edebiyatında. Diğer yandan Anadolu'daki 
toplumsal düzene yönelik getirdiği eleştirilerle de öncü 
sayılabilir. Bu özelliğiyle Türk romanının o döneme 
değin ana sorunsalı olan Batılılaşmanın dışına çıkmış 
ve 1950'lerde yaygınlaşmaya başlayan köy edebiyatına 
yönelişte de önemli rol oynamıştır denilebilir. Her 
ne kadar kasaba yaşamını ele almışsa da S. Ali, Yaşar 
Kemal ve Kemal Tahirzin cirinin ilk halkası olarak kabul 
edilmelidir. 

HİPPİ

Yazar: Paulo Coelho

Çevirmen: Emrah İmre

1970 yılının Eylül ayında, yazarlık 
hayalleri kuran Paulo, özgürlük 
peşinde dünyayı dolaşırken Karla’yla 
karşılaşınca ikisinin de yaşamı kökten 
değişecekti; Peru’nun kayıp şehirleri, 

Brezilya’nın zindanları, Amsterdam’ın arka sokakları, 
İstanbul’un çarşıları bir bütünün parçaları haline 
gelecekti…

Paulo Coelho’nun kendi yaşamöyküsüne belki de en 
yakın eseri Hippi, başka bir dünyanın mümkün olduğuna 
inanan barışçıl bir neslin arayış ve dönüşüm öyküsü.

(Tanıtım Bülteninden)
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Yeni Üyeler

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Abdül Samed
HAYIRCIL

Ahmet
BAŞARAN

Ali
 ALTIN

Arif Can
ERTUFAN

Aylin
GÖÇEROĞLU

Batuhan
YELEÇ

Burak
DURGUT

Cevat
 ÇOBAN

Çinar
LALOĞLU

Dila
EVCİ

Ece
SAYILI

Ecenur
ÖZTÜRK

Emin
GETIREN

Emre
SİNAN

Enes
BORAN

Enes
YILDIRIM

Engin
ÖZTÜRK

Eren Necati
ŞENGÜN

Erkut
ÖZBAŞ

Esra
ORUÇ

Fatih
KORKUT

Furkan
CELİLLER

Hakan
ASAR

Hasan
DEMİRCİ

Hasan Samet
GÜL

Hasbi
ŞAHİN

Hüseyin
KÖSE

İlker Kunter
DEMİR

Kadircan
DURSUN

Kerimhan
DENİZ
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 MMO Bursa Şube   

Yeni Üyeler

ÜLKEMİZ ve MESLEĞİMİZ ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR.

ÜRETİM GÜCÜMÜZ ONLARLA ARTACAK.
 

TÜM ÜYELERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ
                                          Şube Yönetim Kurulu

Kıymet
AKSOY

Mehmet Can
DEVLETKUŞU

Mert
DURMUŞ

Miraç Osman
YILDIZ

Mustafa
BAŞ

Oktay
KÖSE

Ozan Osman
SÖZER

Sercan
AYHAN

Sinan
BAYRAM

Şener
ALİKAHYA

Şerif
YALÇIN

Şevket
AYDIN

Tahir
ULUDAĞ

Taylan
KURAL

Tolga
TOY

Tufan
TETİK

Tugay
ATALAY

Tugay
ÖTER

Yalçın
SENSOY

Yosun
YILDIZ

Yusuf
 GENÇDOĞMUŞ

Yücel
TEZKAH

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Zekeriya
ASLAN

Zeynep
SURUÇ
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02 – 04 Mayıs 2018 

“Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” Üyemiz Ali İnce eğitmenliğinde, 5 
üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

08 – 10 Mayıs 2018 

“Şantiye Şefliği Eğitimi” Üyemiz Şerif 
Özsakarya eğitmenliğinde, 13 üyemizin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

08 – 10 Mayıs 2018 

“Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu” 
Üyemiz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 12 
üyemizin katılımıyla Çanakkale İl Temsilciliği 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

08 Mayıs 2018 Salı

Gözetim kriterleri kapsamında “Isıtmada 
Yoğuşma Teknolojisi Yeni ERP Yönetmeliği 
& Değişken Devirli Sirkülasyon Pompaları 
Semineri” Makina Mühendisi Erkan Mutlu, 
Makina Mühendisi Cüneyt Bulca eğitmenliğinde, 
25 kişinin katılımıyla Şube Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

08 Mayıs 2018 Salı

Gözetim kriterleri kapsamında “Rüzgar Enerjisi 
Semineri” Hannan Öngü eğitmenliğinde, 9 
kişinin katılımıyla Balıkesir İl Temsilciliği Şube 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

09 Mayıs 2018 Salı

Gözetim kriterleri kapsamında “Rüzgar Enerjisi 
Semineri” Hannan Öngü eğitmenliğinde, 9 
kişinin katılımıyla Edremit İlçe Temsilciliği Şube 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

11 - 12 Mayıs 2018 

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı) Kursu” Şube Teknik 
Görevlisi Selçuk Türe eğitmenliğinde, 10 kişinin 
katılımıyla Bandırma İlçe Temsilciliği Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2018 Pazar

“Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu” Şube 
Teknik Görevlisi Selçuk Türe eğitmenliğinde, 
8 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

15 - 16 Mayıs 2018 

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni 
Tasarlanan Bina) Eğitimi” Şube Teknik 
Görevlisi Doğuş Zafer Bağlama eğitmenliğinde, 
6 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

29 Mayıs – 01 Haziran 2018 

“Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” Üyemiz Tarık Demiray eğitmenliğinde, 
15 üyemizin katılımıyla Edremit İlçe Temsilciliği 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

04 - 05 Haziran 2018 

“Havalandırma Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu” Üyemiz Hakan Yavuz 
eğitmenliğinde, 8 üyemizin katılımıyla Şube 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

08 – 10 Haziran 2018 

“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Eğitimi” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 
6 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.
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19 - 20 Haziran 2018 

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

26 - 27 Haziran 2018 

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı) Kursu” Şube Teknik 
Görevlisi Selçuk Türe eğitmenliğinde, 10 
kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

26 - 29 Haziran 2018 

“Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” Üyemiz Tarık Demiray eğitmenliğinde, 
7 üyemizin katılımıyla Edremit İlçe Temsilciliği 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

30 Haziran – 01 Temmuz 2018 

“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Eğitimi (A Sınıfı İSG Uzmanı)” Üyemiz 
Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 3 kişinin katılımıyla 
Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.
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VEFAT

Geçmiş Dönem Şube Başkanımız Nedret 
Yayla’nın babası vefat etmiştir.

Üyemiz Riza Saka’nın babası
vefat etmiştir.

Üyemiz Erkan Benderli’nin annesi
vefat etmiştir.

Üyemiz İlhan Gök’ün babası
vefat etmiştir.

Üyemiz Süleyman Kuş’un annesi
vefat etmiştir.

Üyemiz Hasan Nedim Kebi’nin babası
vefat etmiştir.

İnegöl Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyesi 
Selma Kuzgun Taşçı’nın babası vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz

VEFAT

Üyemiz Çetin Serdar Bayraktar
vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz

HOŞGELDİN BEBEK

Üyemiz Amin Akbarı ve Aylin Akbarı’nın
“Lina Doğa” adını verdikleri

kız çocukları dünyaya gelmiştir.
   

Akbarı Ailesine Mutluluklar 
Dileriz

VEFAT

Üyemiz Ayhan Gedik vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz




