
SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Temmuz – Ağustos Bültenimizle tekrar karşınızdayız.

Odamız, “TS EN ISO 9712: Tahribatsız Muayene - Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve 
Belgelendirilmesi” standartlarına uygun olarak “Gözle Muayene” Seviye 1ve Seviye 2; “Penetrant Muayene” Seviye 
1 ve Seviye 2; “Manyetik Parçacık Muayenesi” Seviye 1 ve Seviye 2; “Ultrasonik Muayene” Seviye 1 ve Seviye 
2; kapsamlarında, “Döküm ve Kaynaklı Parçalar İçin Tahribatsız Muayene Personeli Eğitimlerimiz” TURKAK’tan 
akredite oldu. Bu kapsamda ülke düzeyinde, Şubemizde düzenlenecek Belgelendirme Sınavlarına, Ekim ayında başlıyoruz.

Şubemizin kuruluşundan itibaren, Şube Yönetim Kurullarında Şube Başkanlığı, Şube Sekreterliği, Şube Saymanlığı ile 
Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan meslektaşımız Remzi Erişler’i ölümünün üçüncü yıl dönümünde arkadaşları 
ve meslektaşlarıyla birlikte 29 Temmuz’da Mudanya’da mezarı başında saygı, sevgi ve özlemle andık.

24 Haziran 2017 tarihinde LPG’li araçlar için yönetmelikte yapılan değişiklikle, kamusal denetim tamamen ortadan 
kaldırıldı. Denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde faaliyet yürütecek olan firmaların inisiyatifine bırakılacak uygulamayla; 
yasadışı yollardan LPG kit ve malzeme girişi ile standart dışı yerli üretimin artacağı, tekniğe uygun olmayan LPG araç 
dönüşümlerinin başlayacağını, haksız rekabet koşullarının artacağı, “yetkili mühendis istihdamının azalacağı”, sektörde 
disiplinsizlik, denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün had safhaya çıkacağını, Şubemizin yanı sıra Balıkesir, Çanakkale ve Yalova 
İl Temsilciliklerimizde yaptığımız basın açıklamalarıyla kamuoyuyla paylaştık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı, Kamu 
sağlığını tehdit edecek ve ciddi kazalara yol açacak bu yönetmelik değişikliğini, ivedilikle geri çekmesi yönünde uyarıyoruz.

TMMOB ve Sosyal Güvenlik Kuruluşu arasında 31.07.2012 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda, Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancıların asgari ücretlerini, TMMOB’nin belirlediği asgari ücret üzerinden denetleyen SGK, protokolü tek taraflı 
olarak fesh etti. Tüm mühendis, mimar üyelerimizi ilgilendiren, kamu ve meslektaş yararlarına aykırı olan bu kararı kabul 
etmeyeceğimizi; basın açıklamalarımızla kamuoyuyla paylaştık. ÇSGB ve SGK’ya 500.000’i aşkın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının kazanılmış haklarını geri dönülmez şekilde yok edecek “tek taraflı fesih” işleminin geri alınmasını, mücadelemizin 
devam edeceğini belirttik.

17 Ağustos depreminin 18. yılında TMMOB olarak yaptığımız basın açıklamasında, Türkiye’nin bugün 17 Ağustos 1999 
Marmara Depremi’nden daha iyi olmadığını; depremlere karşı alınacak önlemler bütünlüğü için güvenli yapılaşma, halkın 
sağlıklı kent ve doğal çevre hakkı için piyasacı ve rantçı yaklaşımlardan vazgeçilmesini bir kez daha vurguladık.

TMMOB Bursa İKK olarak açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için DİSK, KESK, TTB ile 
birlikte basın açıklaması gerçekleştirdik. Görevlerine iade edilmelerinin sağlanmasını istedik.

2 Temmuz 1993 tarihinde, 33 insanımızın ateşe verilerek katledildiği Madımak Katliamını 24. yıldönümünde Setbaşı Mahvel 
önünden, Heykel Kent Müzesi önüne sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüşle andık. “Sivas hala yanıyor!” dedik.

Üyemiz Sayın Mehmet Bursa’nın derlediği ve bu Bültenimizde 5. Bölümünü sizlerle paylaştığımız “Köy Enstitüleri” yazı 
dizimizi sürdürüyoruz. Değerli Üyemiz Mehmet Bursa’ya katkıları için teşekkür ediyoruz.

Şube Türk Sanat Müziği Koromuz, Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Koro 
şefi üyemiz Filiz Furuncuoğlu Başıbüyük nezdinde tüm koristleri kutluyoruz.

Temmuz – Ağustos döneminde; eğitimlerimiz, teknik hizmetlerimiz Şube ve Temsilciliklerimizde devam etti. Yurtlarda 
meydana gelen yangınlar sonrası yapılan yasal düzenleme sonrası, Odamız yurtlarda yangın ve tesisat denetimlerini başlattı.

Eylül – Ekim Bültenimizde görüşmek dileğiyle, Şubemiz çalışmalarında ve etkinliklerinde tüm üyelerimizin katkı ve desteğini 
bekliyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu
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DENETİMSİZLİK; KAYIT DIŞI EKONOMİYE HİZMET EDER, KAZA VE 
ÖLÜM RİSKLERİNİ ARTTIRIR, ARAÇLARIN ÖMRÜNÜ KISALTIR

LPG’li Araçlarda Kamusal Denetimin Ortadan Kaldırılması Ölümlere Davetiye 
Çıkarıyor
Bakanlık kamu sağlığını hiçe sayıyor

Kamuoyunca bilindiği üzere, alternatif enerji kaynaklarına 
(LPG, CNG, LNG vb.) dönüşmüş olan araçların TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan kamusal 
denetimleri, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 24 Haziran 2017 tarih ve 30106 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve 
Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik”te yapılan değişikliklerle ülkemizde 
yaygın olarak yapılan yakıt sistemi tadilatı uygulaması 
olan araçların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi işlemi 
tümüyle denetimsiz hale getirilerek firmaların beyanına 
bağlanmıştır.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası’nın kamusal denetim 
yetkisi tamamen ortadan kaldırılmaktadır.

Konuya ilişkin açıklama yapan MMO Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, “Denetim 
ve kontrol sektörde faaliyet gösteren ve giderek 
denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde faaliyet 
yürütecek olan firmaların inisiyatifine bırakılmaktadır. 

Bu uygulama ile ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT’i 
ve malzeme girişi ile standart dışı yerli üretim artacak, 
tekniğine uygun olmayan LPG araç dönüşümleri 
başlayacak, haksız rekabet koşulları artacak, yetkili 
mühendis istihdamı azalacak, sektörde disiplinsizlik, 
denetimsizlik ve kontrolsüzlük had safhaya ulaşacaktır” 
ifadelerini kullandı.

“Kamusal denetim mekanizmasının kaldırılması, 
2004 yılı sonu-2005 yılının ilk aylarındaki LPG’li araç 
patlamalarından hatırlanacağı üzere, facialara ve 
ölümlere davetiye çıkartmak anlamına gelmektedir” 
diyen Mart, “Zira Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle 
inisiyatif, 1999 sonu-2005 arasında olduğu gibi, giderek 
denetimsiz olarak faaliyet yürütecek olan firmalara 
bırakılmaktadır. Bu uygulama ile ülkeye kaçak LPG 
KİT’i ve malzeme girişi ile standart dışı yerli üretim 
artacak, tekniğe uygun olmayan LPG araç dönüşümleri 
başlayacak, haksız rekabet koşulları yaratılacak, yetkili 
mühendis istihdamı azalacak; sektörde disiplinsizlik ve 
denetimsizlik had safhaya ulaşacaktır” dedi.
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Kamusal denetimin Bakanlık eliyle tamamen ortadan 
kaldırıldığını belirten Mart açıklamaya şöyle devam 
etti:

“Araçların LPG’ye ilk dönüşümüne ilişkin düzenlenen 
Montaj Tespit Raporu piyasada serbestçe 
düzenlenebilecektir. Gaz Sızdırmazlık Raporu 
uygulaması tamamen kaldırılmakta, standartlara 
uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol edilmeyen 
araçlar trafikte sorun yaratacak ve kazalara sebebiyet 
verecektir.

Tescile esas LPG/CNG araçların yakıt sistemi montaj 
ve son kontrollerine ilişkin sürecin bugün geldiğimiz 
noktada konunun daha iyi kavranabilmesi için 22 
yıllık uygulamanın dönemsel kesitlerinin sonuçları ile 
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

1995–1998 Arası Uygulama: Yetkisiz firmalarca 
yapılan dönüşümler ve denetimsiz yıllar

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ve Bakanlıkça herhangi 
bir denetim mekanizmasının oluşturulmadığı 1995–
1998 yılları arasında yaklaşık 300 bin araç LPG’ ye 
dönüştürülmüştür. Mühendis istihdam etmeyen, 
dönüşüm firmalarında çalışan elemanların eğitilerek 
belgelendirilmediği standart dışı malzemenin 
kullanıldığı ve projesiz dönüştürülen araçlar; 
günümüzde olduğu gibi o dönemde de kamu vicdanını 
yaralayan birçok ölümlü kazaya neden olmuştur.

1998–2000 Arası: Sektör denetim altına alınıyor

LPG araç dönüşümü yapan firmalara “İmalat Yeterlilik 
Belgesi” verilmesi ile mühendislere “Mühendis Yetki 
Belgesi” verilmesine ilişkin 05.03.1998 tarihli Bakanlık 
Protokolü ile odamız yetkilendirilmiştir.

Bu protokol çerçevesinde sektörde çalışacak 
mühendislerin eğitilerek belgelendirilmesi yetkili 
dönüşüm firmalarının kayıtlarının tutulması 
projesine uygun montajının yapılıp yapılmadığı 
standart malzemenin kullanılıp kullanılmadığı yetkili 
firmalarda belgelendirilmiş mühendislerin çalıştırılıp 
çalıştırılmadığı kontrolleri yapılarak odamızca kayıt 
altına alınmıştır.

2000–2004/5 Arası: Denetimsizlik yayılıyor, 
yılların birikimi artık ciddi bir toplumsal sorun 
oluşturuyor.

27.12.1999 tarihinde imzalanmış olan protokol 
bakanlık tarafından tek yanlı olarak fesih edilmiştir. 
Bunun sonucu olarak sektörün denetim ve kontrolü 
sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz 
kalan firmaların inisiyatifine bırakılmıştır.

Bu uygulama sonucu LPG Kiti ve malzeme girişi ile 
standartlar dışı yerli üretim artmış, yasal olmayan LPG 
araç dönüşümleri hızlanmış, haksız rekabet koşulları 
yaratılmış, yetkili mühendis istihdamı azalmış; sektörde 
disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya ulaşmıştır.

Geçmişte dönüştürülmüş ve büyük bir çoğunluğu 
standart dışı olan birçok araca firmalarca “Montaj 
Tesbit Raporu” ve istenen diğer belgeler düzenlenerek 
bu araçlar sözde “yasal statü”ye kavuşturulmaktaydı. 
Sorun öyle büyük bir boyuta ulaşmıştı ki, birçok 
firma başka illerde tescilli ve hiç görmediği çok sayıda 
araca ticari kaygılarla belge düzenlenmekteydi. Yani 
dönüşümü yapan firma yaptığı işin “standartlara, 
ilim ve fen kurallarına uygun olduğunu, standartlara 
uygun malzeme kullanıldığını, dönüştürdüğü aracın 
gaz sızdırmadığını” beyan etmekte, kendi yaptığı işe 
kendisi onay vermekteydi. Dönüştürülen araçların son 
kontrolünde hiçbir kamusal denetimin yapılmadığı, 
böylesi bir boşluk ortamında, standart dışı dönüştürülen 
araçların yol açtığı kazalardan dolayı birçok insanımızın 
yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve trilyonlarca lira maddi 
kayıpların oluştuğu bilinen bir gerçekliktir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı LPG’li araçların 
denetimini MMO’ya devrediyor

LPG’ye dönüşümü yapılan araçların son kontrollerini 
yapma ve montaj tesbit raporu düzenleme yetkisi 
2000 yılı öncesinde olduğu gibi 11 Nisan 2005 tarihinde 
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odamıza yeniden devretmiştir. Başlayan denetimler 
neticesinde yapılan yeni uygulamalar ile sektördeki 
disiplinsizlik ve denetimsizliğin üstüne gidilerek, yetkili 
firmalarca dönüştürülen her araç tek tek MMO’nun 
uzman mühendislerince kontrol edilmekte ve Montaj 
Tesbit Raporu Odamız tarafından gerekli kontroller 
yapıldıktan sonra onaylanmaktadır.

Bakanlık kamu sağlığını hiçe sayıyor

Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle Odamızın 
denetim yetkisi tamamen ortadan kaldırılmakta 
denetim ve kontrolü, sektörde faaliyet gösteren ve 
giderek denetimsiz olarak faaliyet yürütecek olan 
firmaların inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu uygulama ile 
ülkeye kaçak LPG KİT’i ve malzeme girişi ile standart 
dışı yerli üretim artacak, tekniğe uygun olmayan LPG 
araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları 
yaratılacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak; 
sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya 
ulaşacaktır.

Kamusal denetimin tamamen Bakanlık eliyle ortadan 
kaldırıldığı bu durumda; araçların LPG’ ye ilk 
dönüşümüne ilişkin Montaj Tespit Raporu piyasada 
serbestçe düzenlenebildiğinden ve Gaz Sızdırmazlık 
Raporu uygulaması tamamen kaldırıldığında 
standartlara uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol 
edilmeyen araçlar trafikte sorun yaratacak ve LPG 
kaynaklı kazalara sebebiyet vereceklerdir.

UYARIYORUZ!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yönetmelik 
değişikliğini; sektörün düzenlenmesi ve denetimi 
konusunda yıllardır çalışan, LPG-CNG sektörünün 
güvenli ve büyüyen bir sektör olmasını sağlayan 
Odamızın görüşüne başvurmadan yapmış ve yaptığı 
değişikliklerle kamu sağlığını hiçe sayarak ciddi 
kazalara yol açacağını bilmelidir. Bu yönetmelik 
acilen geri çekilmeli ve LPG-CNG sektöründe ilgili 
tüm kurumların görüşleri alınarak kamusal denetimi 
sağlamalıdır.” 03/08/2017
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LPG’li araçlarda kamusal denetimin ortadan kaldırılmasına ilişkin 05 Ağustos 2017 tarihinde Çanakkale 
İl Temsilciliği’nde, 09 Ağustos 2017 tarihinde Balıkesir İl Temsilciliği’nde, 10 ağustos 2017 tarihinde Yalova İl 
Temsilciliği’nde MMO Bursa Şube Yönetim Kurululu Başkanı İbrahim Mart, MMO Bursa Şube Sekreteri Fikri 
Düşünceli, MMO Bursa Şube Saymanı Feridun Tetik , MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İhsan 
Taşkınsel’in de katıldığı basın açıklamalatı gerçekleştirildi.
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ARKADAŞLARI REMZİ ERİŞLER’İ UNUTMADI

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 2014 Yılında Hayatını Kaybeden Makina 
Mühendisi Remzi Erişler’i Unutmadı
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 
kuruluşundan itibaren şube yönetimlerinde, yönetim 
kurulu üyeliği, şube başkanlığı ve denetleme kurulu 
üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunan Makina 
Mühendisi Remzi Erişler ölümünün üçüncü yıl 
dönümünde arkadaşları, meslektaşları ve MMO 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 
Mudanya'daki mezarı başında anıldı.

Erişler’in Mudanya’daki mezarının başında yapılan 
anmada konuşan MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Mart, “Bizler, mücadele insanı, yiğit 
insan, arkadaşımız, abimiz, yoldasimiz Remzi Erişler’i 

ölümünün üçüncü yılında sevgi, saygı ve özlemle 
anıyoruz” dedi.

Mart, Remzi Erişler’in Bursa demokrasi mücadelesinde 
ve MMO Bursa Şubesi’nin kurumsallaşmasında 
önemli katkılar sağladığını belirterek, meslek odası 
çalışmalarında örnek bir kişi olduğunu söyledi.

Erişler’in sadece Bursa’da değil, ülke genelinde Makina 
Mühendisleri Odası ve TMMOB örgütlülüğü içerisinde 
çalışkanlığı, doğru, dürüst ve mücadeleci kişiliğiyle 
tanındığını ifade eden Mart, mücadele arkadaşlarını 
unutmayacaklarını da belirtti. 29/07/2017
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HAYIR! DAHA BİTMEDİ, SİVAS HALA YANIYOR!

“Demokratik, Bağımsız, Eşitlikçi, Özgürlükçü, “Başka Bir Türkiye” Özlemi 
Gerçekleşinceye Kadar “Adalet” Arayışımızı ve Mücadelemizi Sürdürmeye Kararlıyız”

2 Temmuz 1993 tarihinde;  33 insanın, ateşe verilerek 
katledildiği,  Madımak katliamının üzerinden 24 yıl 
geçti.

Katliamın 24’üncü yıl dönümünde Pirsultan Abdal 
Derneği Bursa Şubesi, Bursa Alevi Bektaşi Dernekleri 
Platformu ve Bursa Demokrasi Güçleri anma etkinliği 
düzenledi. Sivas katliamına karşı bir araya gelen 
Bursalılar, Setbaşı Mahfel önünde toplanarak, Heykel 
Kent Müzesi önüne sloganlar eşliğinde yürüdüler.

Heykel Kent Müzesi önünde etkinlik düzenleme 
komitesi adına Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şube 
Başkanı Hüseyin Kalkan açıklama yaptı. 

“Yak ulan yak cehennem ateşi”  diyerek katliam 
karşısındaki sevinç çığlıkları atanları, attıranları 
unutmadıklarını belirten Kalkan, “Sivas katliamı davası 
zaman aşımı bahanesi ile düşürüldü ve “hayırlı uğurlu 
olsun”  dendi. Sivas Katliamının sanıkları elini kolunu 
sallaya sallaya dolaşıyor, yurt dışına çıkıyor, evleniyor, 
ehliyet alıyor. Avukatları ise üst kademelerde yönetici, 
milletvekili, bakan oldu. Çünkü iktidar partisine göre 

hala orada “öfkeli ve şuursuz kalabalık” var. Oteldeki 
insanlar nasılsa, “kendi kendilerini öldürmüşlerdir” 
ifadelerini kullandı.

“Sivas hala yanıyor; çünkü failleri serbest dolaşmakta, 
katilleri de katledilenler ile birlikte aynı yerde anılmakta 
ve bizden de bunu beklemektedirler” diyen Kalkan, 
“Bizler, “Sivas Katliamında yitirdiklerimizin anılarına 
sahip çıkmaya devam edeceğiz, “Madımak Utanç 
Müzesi” oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Sivas Katliamı ile bir yüzleşme gerçekleşinceye kadar 
da adalet arayışımızı sürdüreceğiz” dedi.

Ülkemizin, yasama, yürütme ve yargının tek bir elde 
toplandığı, tekleştirilmiş fiili bir sistem yaratma gayreti 
içinde ateş çemberine döndürülen bir ülke haline 
geldiğini söyleyen Kalkan açıklamasına şöyle devam 
etti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin artık hiçbir anlamı 
yoktur, hiçbir işlevi yoktur. Aslında AKP’nin de hiçbir 
anlamı yoktur. Anlamı olan tek yer; israf sarayı ve 
sarayın çevresidir.
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Milli irade, milli irade diyen AKP hükümeti, milli 
iradenin seçtiği vekilleri ve belediye başkanlarını, keyfi 
bir şekilde,  görevlerinden uzaklaştırıp, zorbalıkla 
kayyum atamaları ile el çektirip,  milli iradeyi faşist bir 
yöntemle yok saymaktadır.

Ülkemizde artık yargı bağımsızlığı diye bir şey yoktur. 
AKP atadığı yandaş savcı ve hâkimler ile yargıyı AKP 
Kurumu haline dönüştürmüştür. 15 Temmuz darbe 
sürecinin ardından, gelen OHAL- KHK ile artık yargı 
devre dışı bırakılmıştır.

AKP ‘nin besleyip büyüttüğü görev verdiği gerçek FETÖ 
yandaşları görevlerinde dururken, keyfi uygulamalar 
ile büyük emekler harcayarak ve hak ederek memur 
olan insanlar, uzaktan yakından ilgisi olmadığı halde, 
FETÖ bahanesi ile görevlerinden uzaklaştırılmakta, 
insanlar sorgusuz sualsiz tutuklanmaktadır.

Bu hukuksuz uygulamalara karşı gidilecek hiçbir yargı 
mercii de bulunmamaktadır.

Bu süreçte, onlarca gazeteci tutuklanmış, beş bin 
akademisyen, elli bin öğretmen, yüz elli bin kamu 
personeli işinden uzaklaştırılmıştır. İnsanlar, çeşitli 
bahanelerle gözaltına alınarak, topluma gözdağı 
verilmeye, korku ile sindirilmeye çalışılmaktadır.

Ülkemizde artık OHAL, AKP ve Sarayın olağan 
yönetme rejimi haline gelmiştir.

Bu süreçte, OHAL var, KHK var, Baskı var! Zulüm var! 
İtibarsızlaştırma var! Yalan var, talan var, yok etme var.

Ancak, hak yok, hukuk yok, adalet yok, vicdan yok! 
Hak aramak ise yasak!

Bizler, ülkemizi, halkımızı ve tüm alanları siyasal 
İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi 
amaçlayan diktanın karşısında durmaya; Cumhuriyeti, 
demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü 
ve adaleti bir bütün olarak kazanmak için mücadele 
etmeye kararlıyız.

Bizler, demokratik, bağımsız, eşitlikçi, özgürlükçü, 
“Başka bir Türkiye” özlemi gerçekleşinceye kadar 
“Adalet” arayışımızı ve mücadelemizi sürdürmeye 
kararlıyız.” 02/07/2017
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HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE, GELECEĞİMİZİN 
KARARTILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu Yıllardır Kurumlarımız Arasında Sürdürülen İşbirliğini Tek 
Taraflı Olarak Bitirmiştir
TMMOB, Kamu ve Meslektaş Yararlarına Aykırı Olan Bu Kararı Kabul Etmemektedir

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB ve 
SGK arasında imzalanan asgari ücret protokolün SGK 
tarafından tek taraflı iptaline ilişkin; bir basın toplantısı 
düzenleyerek konuyu kamuoyu ile paylaştı.

TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli tarafından 
yapılan açıklamada, “Birliğimiz ile T.C. Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt 
dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 
tarihinde imzalanan işbirliği protokolü SGK tarafından 
09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir” 
ifadeleri kullanıldı.

Feshedilen protokol gereği Birliğin, ücretli çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirlediği 
asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na iletildiği ve uygulanmak üzere bağlı 
meslek odaları ile kamuoyuna duyurduğunu, ücret 
belirlemesinde ağırlıklı olarak kamu kurumlarında yeni 
işe başlayan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ücreti dikkate alındığını belirten Düşünceli, “Sosyal 
Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne 
sorunsuz olarak uygulanmakta olan, protokolü 

“yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta 
önemli değişiklikler yaşandığı” gerekçesiyle revize 
etmek istemiştir. Aslında, protokolün imzalandığı 2012 
yılından günümüze, protokol değişikliğini gerektirecek 
herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır” 
dedi.

Düşünceli açıklamaya şöyle devam etti:

“Tarafımıza iletilen revize protokol taslağı 
incelendiğinde, mevcut protokolün esasını oluşturan 
“TMMOB’nin asgari ücret belirlemesi” ve “kurumun 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına ödenecek 
ücretlerin bu asgari seviyenin altında olmaması 
için gerekli tedbirleri alması” hükümleri çıkarılarak 
protokolün içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. 
Bu nedenle revize protokol taslağı Birliğimizce kabul 
edilmemiştir.

SGK yeni protokol taslağında, SGK ile TMMOB 
arasında belirlenen asgari ücreti değil, işveren/sermaye 
piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve “gerçek” 
yani “düşük” ücretleri esas almayı; kamu yararı ve 
meslektaşlarımızın korunması gerekliliklerinden 
uzaklaşmayı tercih etmiştir.
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Diğer yandan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi 
gereğince belirlenen zorunlu asgari ücretin, lisans 
düzeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve şehir 
plancısı meslek mensuplarının almakta oldukları 
ücret bağlamında gerçek durumu yansıtan ve 
insani gereksinimleri karşılayan bir rakam olmadığı 
bilinmektedir.

Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini 
korumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek olan 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, mevzuattaki yetersizliğe 
sığınarak işbirliğinden kaçınması değil, meslek 
kuruluşları ile birlikte çalışarak bu eksikliği gidermeye 
yönelik çalışmalar yapması beklenir.

TMMOB bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile 
görüşmeler yaparak kurumu bu son derece yanlı ve 
yanlış kararından döndürmeye çalışmış ancak başarılı 
olamamıştır. Zira görüşülen yetkililer, işveren kesimleri 
tarafından kuruma büyük bir baskı uygulandığını, 
bakanlık üst düzey bürokrasisinin bu durumdan 
rahatsız olduğunu açıkça söyleyerek, yani SGK, 
mühendis, mimar ve şehir plancılarını düşük ücretlerle 
çalışmaya ve sigorta primlerinin eksik yatırılması 
nedeniyle güvencesiz bir geleceğe mahkûm etmiştir.

Belirtmek isteriz ki, kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile 
genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına 
almak” olan SGK’nın bu kararı kendi tarihinde kara bir 
leke olarak yer alacaktır.

Öte yandan bünyesinde “Kayıt Dışı İstihdamla 
Mücadele” adında bir birimi bulunan ve tüm kurum 
ve kuruluşlarla  bu konuda işbirliği yapmak, projeler 
oluşturmak, geliştirmek ve uygulama konusunda da 
Yasa ile görev ve yetki verilen SGK; kuşku yok ki kayıt 
dışılığın yalnızca sigortasız işçi çalıştırmak olmadığını, 
çalışanların aldığı gerçek ücret üzerinden sigorta pirimi 
ödememenin de bir çeşit kayıt dışılık olduğunu iyi 
bilmektedir.

Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi bir 
gelir kaybına uğratılacak ve vergi kaçakçılığı teşvik 
edilecektir. TMMOB ve diğer kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile yürütülen işbirliğini 
geliştirerek daha ileriye götürmesi gereken SGK 
yetkilileri protokolü feshederek suç işlemektedir.

“Protokolün Feshi” başlıklı protokolün 6. Maddesi “İş 
bu Protokol maddelerinde belirtilen hükümleri, yasal 
ve idari işleri düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol 
yürürlüğe girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş 
sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak da bu protokolü 
feshedebilirler.” şeklindedir. Gelinen aşamada taraflar 
arasında yeni bir protokol yürürlüğe girmemiştir ve 
protokol feshi konusunda Birliğimiz ile bir anlaşmaya 
varılmamıştır. SGK imza attığı protokolün hükümlerini 
de çiğneyerek, hukuksuz biçimde tek taraflı olarak 
protokolü feshetmiştir.

Bilinmelidir ki TMMOB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
bu kararını kabullenmeyecektir! Birliğimiz nasıl ki, 
üyelerimizin çalışma hayatını olumlu yönde etkilemesi 
öngörülen işbirliği protokolünü imzalandığı 2012 
yılında tüm üyelerine duyurmuşsa, “tek taraflı fesih” 
kararını da aynı şekilde duyurmayı ve bu yanlış 
adımdan bir an önce geri dönülmesi için tüm örgüt 
birimlerini mücadele etmeye çağırmayı bir zorunluluk 
olarak görmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sosyal 
Güvenlik Kurumuna sesleniyoruz; Sosyal güvenlik 
toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. 500.000’i 
aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının ekmeği 
ile oynamayın, geleceklerini karartmayın. Bu yanlış 
karardan bir an önce geri dönün.

TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere 
ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını 
geri dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı fesih” 
işleminin geri alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılması için mücadele edecektir.” 06/07/2017
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TÜRKİYE BUGÜN, 17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNDEN 
DAHA İYİ DURUMDA DEĞİL!

Depremlere karşı alınacak önlemler bütünlüğü için, güvenli yapılaşma, halkın sağlıklı 
kent ve doğal çevre hakkı için, piyasacı ve rantçı yaklaşımlardan vazgeçin.
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18. 
yıldönümünde TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) tarafından basın açıklaması düzenlendi. 
Açıklamayı TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri 
Düşünceli yaptı.

Tüm depremlerde yaşamlarını yitiren yurttaşlarımızı 
anarak açıklamya başlayan Düşünceli, “Türkiye, 
dünyadaki en etkin deprem kuşakları arasında yer alan 
Akdeniz-Alp-Himalaya kuşağı üzerindedir ve toprakları 
ile sanayi ve barajlarının büyük kısmı bu aktif deprem 
kuşağının üzerinde yer almaktadır. Bu gerçekliğe karşı 
etkili önlemler alabilmek için, depremin çok disiplinli 
bir mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı alanı olarak 
görülmesi gerekir. Ancak bu disiplinler rant çıkarları 
için dışlanmaktadır. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 
Kasım Düzce Depremleri sonrasındaki yapı denetimi 
düzenlemelerinde kamusal denetim ticarileştirilmiş, 
meslek odalarının önerileri dışlanmıştır. Yapı Denetim 
Yasası’nda kamu yapıları denetim dışı tutulmuş, 
yasanın kapsamı daraltılmış; TMMOB’ye bağlı 
Odaların mevzuatla tanınmış görevleri içinde bulunan 
mühendislik, mimarlık hizmetlerinin mesleki yeterlilik, 
eğitim, belgelendirme, denetleme gereklilikleri 
dışlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Planlama, mühendislik, mimarlık, yapılaşma ve kamusal 
denetime ilişkin sorunlara ayna tutan, yüzyılın afeti 
olarak anılan ve yaklaşık 340 bin yapının önemli ölçüde 
yıkıldığı veya hasar gördüğü, on binlerce yurttaşımızın 
yaşamını kaybettiği 1999 Marmara Depreminden 
hiçbir ders alınmadığını belirten Düşünceli; “Deprem 
Şurası, Ulusal Deprem Konseyi gibi oluşumların 
devre dışı bırakılması ile, Van depremi ve diğer 
depremler sonucu oluşan sosyal yıkım tablosu ile, 
mevzuat düzenlemelerinin rant eksenli olması, kentsel 
dönüşüm programlarının muhtevası ve bütün ülkenin 
imara açılması ile tekrar tekrar ortaya çıkmıştır” dedi.

Türkiye’nin bugün, 18 yıl önceki 17 Ağustos 1999 
Marmara depreminden daha iyi durumda olmadığını, 
yer seçimi kararlarında, yapı tasarımı, üretimi 
ve denetiminde bilimsel, bütünlüklü bir düzen 
olmadığını söyleyen Düşünceli, “Zira dolgu alanları, 
dere yatakları ve kıyılar imara açılmakta, her yere 
AVM ve gökdelenler yapılmaktadır. Yanlış kentsel 
dönüşüm uygulamaları ve yanlış mega projelerin 
artması, su yatakları ile yeşil alanlar arasındaki bağların 
koparılması, sel-su baskınlarının artması, ısı adalarının 
oluşması, depremlerin yıkıcı etkilerini artırıcı sonuçlar 
oluşturmaktadır.
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Öylesine ki; Yıllardır güvenli yapı üretiminin 
sağlanmasıyla ilgili kayda değer adım atılmamışken, 
kamuoyunun karşısına kentsel dönüşüm projeleri 
ile çıkmanın doğurduğu soru işaretleri, projelerin 
kentlerin rant değeri yüksek bölgelerinde başlatılmış 
olması, kentsel dönüşüm projelerini üstlenen kamu 
destekli firmaların, orta ve üst gelir gruplarına 
dönük konut üretimine yönelmesi, soru işaretlerini 
çoğaltmaktadır. Açıkçası kentsel dönüşüm projeleri 
tam bir bilinmeze işaret etmektedir. Ne bütünlüklü 
ve merkezi planlamadan söz etmek mümkündür ne 
de mevcut yapı stokunun ne kadarının güçlendirildiği 
ne kadarının yıkılıp yeniden yapıldığına ilişkin verilere 
ulaşılmaktadır. “İnşaat seferberliği”, adeta “inşaat 
çılgınlığına” dönüşmüştür ve güvenli yapı üretilip 
üretilmediğine dönük kaygılar varlığını sürdürmektedir. 
Kentsel dönüşüm asıl amacından saptırılarak tamamen 
rant odaklı bina bazında dönüşüm olarak uygulanmaya 
başlamış, sonuçta kentlerin emlak değeri yüksek 
bölgeleri inşaat şantiye sahalarına dönüşmüştür” 
ifadelerini kullandı.

Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili 
tüm mevzuatın, TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler 
ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmemesi 
durumunda ülkemizi yeni büyük sosyal afetler, sosyal 
yıkımlar bekleyeceğini belirten Düşünceli açıklamaya 
şöyle devam etti:

“Yapı denetimi, "kaliteli ve afet güvenli bir yapılaşmayı 
gerçekleştirmek için” etüt-proje ve yapı üretim 
süreçlerinin denetimini gerçekleştiren bir sisteme" 
dönüştürülmelidir. Çünkü yapı denetimi, gelecekte 
ortaya çıkması ihtimal dahilinde olan sorunlara 
bugünden önlem alınmasını sağlayacak bir sistemdir. 

Bugün yapı denetimi, özel firmalar aracılığıyla 
yapılmakta, kamusal özellik taşıması gereken hizmet, 
ne yazık ki piyasanın rekabetçi koşullarına terk 
edilmektedir. Yapı denetim firması, denetlemekle 
yükümlü olduğu işverenle ücret ilişkisi kurmaktadır. 
Bu ilişkiden sağlıklı bir denetime ulaşmak mümkün 
değildir. Dolayısıyla, sistemin özüne dair değişikliklerin 
bir an önce yapılması, işveren-yapı denetim firması 
ilişkisinin yeniden düzenlenmesi, kamu idaresinin 
ilişkinin belirleyicisi haline getirilmesi gerekmektedir. 
Yapı denetim firmalarındaki ihmal ve etüt-proje 
sisteminin denetim mekanizmasının dışında tutulması 

büyük bir kısmı 1.ve 2. Derece deprem kuşağında 
yer alan ülkemiz için tehlikeli senaryoların gündeme 
gelmesini kaçınılmaz hale getirecektir.

Depremler ve büyük doğa olaylarına karşı bütünlüklü, 
sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre için alınması 
gereken önlemler ivedi bir öneme sahiptir. Bunun için, 
mevcut Yapı Denetim Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı 
ağır basan yapı denetim şirketi ve öngörülen teknik 
müşavirlik şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik 
niteliklere sahip yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı, 
meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak 
yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci 
modelinin benimsenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak;

“Doğanın er ya da geç intikam alacağını” söyleyerek 
kendi sorumluluklarını gölgelemeye çalışanları, 
hamaseti kamuoyunu yanıltmak için silah olarak 
kullananları, kentsel alanları sermaye gruplarına 
peşkeş çekenleri, su havzalarını, yeşili yok edenleri, 
kenti insanın değil, sermayenin ihtiyacına göre 
düzenleyenleri, bilimi ve meslek disiplinlerini 
önemsizleştirerek kaderciliği yönetim biçimi 
haline getirenleri buradan birkez daha uyarıyoruz; 
depremlere karşı alınacak önlemler bütünlüğü için, 
güvenli yapılaşma, halkın sağlıklı kent ve doğal çevre 
hakkı için, piyasacı ve rantçı yaklaşımlardan vazgeçin.

Halkımıza da 17 ağustos 1999 Marmara Depremi 
yıldönümünde buradan bir kez daha sesleniyoruz; 
depremi unutma, unutturma, yıkılma.” 17/08/2017

11



İKK’dan

 MMO Bursa Şube12

GÜLMEN VE ÖZAKÇA’NIN TUTUKLULUK HALLERİ DERHAL 
SONLANDIRILMALI

AİHM, Kuruluş Değerlerine ve Amacına Gölge Düşüren Bir Karar Almıştır. AİHM, 
Olumsuz Bir Durumun Yaşanması Halinde Suç Ortağı Olacaktır
Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça’nın durumuna ilişkin, DİSK-KESK-
TMMOB-TTB Bursa Bileşenleri ortak basın açıklaması 
gerçekleştirdiler.

KESK Bursa toplantı salonunda düzenlenen açıklamayı 
kurumlar adına KESK Bursa Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Uğur Üçöz yaptı.

“Bizler yaşamaları ve diğer ihraç edilen tüm kamu 
emekçileri gibi her iki üyemizin de işlerine geri 
dönmeleri için mücadele ederken iktidar ve iktidara 
bir şekilde destek olan kesimler ölüm üzerine 
politika yapıyorlar. Bu anlamda Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça hakkında “Hayati tehlike doğuracak ciddi ve 
onarılamaz hasar riski oluşmadığı” kararı ne hukuki, 
ne de insanidir” ifadelerini kullanan Üçöz, “AİHM’in, 
ihraçlara ilişkin yapılan başvuruları bir iç mekanizma 
olarak tanımladığı OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonunu işaret ederek reddetmesi ne kadar 
siyasi bir karar ise bu karar da o kadar siyasidir” dedi.

AİHM’in, kuruluş değerlerine ve amacına gölge 
düşüren bir karar aldığını, AİHM’in olumsuz bir 
durumun yaşanması halinde suç ortağı olacağını 
belirten Üçöz, açıklamaya şöyle devam etti:

“Bu süreçte hazırlanan 10 sağlık raporunun sekizinde 

hayati tehlikeye dikkati çekilmesine rağmen AİHM’in 
sadece Sincan Cezaevi Kampüs Hastanesi ve Numune 
Hastanesi raporlarını esas alması manidardır! AİHM 
kararını gözden geçirmeli, bir süredir siyasi iktidarı 
rahatlatmaya yönelik tarafgir kararlarından ve 
tutumundan vazgeçmelidir.

Hükümet, sağlıklı biçimde yaşamlarına devam 
edebilmeleri için hiç gecikmesizin, derhal harekete 
geçmelidir. İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan ve 
sağlık durumları kötüleşen Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça’nın tutukluluk halleri derhal sonlandırılmalı, 
telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan, 
bir an önce görevlerine iade edilmeleri sağlanmalıdır.

Giderek içine sürüklendiğimiz bu karanlık girdaptan 
kurtulmak için OHAL ve KHK rejimine derhal son 
verilmelidir. KHK’lar iptal edilmeli, ihraç edilenler ve 
açığa alınanlar bütün haklarıyla birlikte işlerine iade 
edilmelidir.

Aksi halde gelişebilecek tüm olumsuzluklardan hukuk 
dışılığı ve keyfiyeti OHAL/KHK’lar yoluyla bir yönetim 
biçimi olarak hayata geçiren, “yaşamı ve yaşatmayı” 
değil kendi siyasal amaçlarını öncelleyen AKP iktidarı 
ve aynı doğrultuda hareket edenler sorumlu olacaktır.

Bizler; ihraç edilen kamu emekçileri işlerine iade 
edilinceye kadar mücadelemizi kesintisiz olarak 
sürdürmeye devam edeceğiz.” 11/08/2017
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YÜRÜYEN KÖŞK MÜZİK ŞÖLENİ’NDE, 14 KORO’DAN ATATÜRK’ÜN 
SEVDİĞİ ŞARKILAR
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yalova'ya gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Yalova Musiki Derneği 
tarafından düzenlenen ve içlerinde MMO Bursa Şube Korosu’nun da yer aldığı 14 korodan oluşan dev korunun 
"Yürüyen Köşk Müzik Şöleni”, Yalova Barış Manço Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirildi.

MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu başkanı İbrahim Mart ve MMO Bursa Şube Sayman Feridun Tetik’in katıldığı 
dev konserde, MMO Bursa Şubesi TSM Korosu’na verdikleri destek nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Plaketi, 
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın elinden MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu başkanı İbrahim Mart aldı.

Mart, sahnede yer alan herkese, koro şefi Filiz Furuncuoğlu Başıbüyük başta olmak üzere tüm koristlere, konseri 
düzenleyen Yalova Musiki Derneğine, ev sahipliği yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman' a ve emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 20/08/2017



Şube’den

 MMO Bursa Şube

BAKANLIK KAMU SAĞLIĞINI HİÇE SAYIYOR

LPG’li Araçlarda Kamusal Denetimin 
Ortadan Kaldırılması Ölümlere 

Davetiye Çıkarıyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi, 9 Temmuz’da Mardin-Diyarbakır yolu üzerinde 4 
kişinin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle hükümetin LPG’li araçların denetimlerini ortadan kaldıran düzenlemesine 
ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Açıklamayı yapan MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, kazanın duyulması üzerine oda 
olarak yaptıkları ön araştırmada aracın LPG dönüşümlü olduğu, 2010 yılında MMO’dan LPG Montaj Tespit Rapo-
runu onaylatarak LPG sızdırmalık raporu alınıp ruhsata işlendiği tespit edildiğini söyledi. Söz konusu araca 2012 
yılından kaza gününe kadar herhangi bir LPG sızdırmazlık kontrolü yapılmadığını tespit ettiklerini söyleyen Mart, 
LPG’li araçların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 19 
Aralık 2011 tarihli genelgesine istinaden LPG sızdırmalık raporunun ağır kusurdan hafif kusura alınması sebebiyle 
2012 yılından bu yana gaz sızdırmazlık raporu olmaksızın periyodik muayeneden geçirilmediğini belirtti.

“Denetimsizlik ve kontrolsüzlük had safhaya ulaşacaktır”

Son olarak kamuoyunda bilindiği üzere, LPG, CNG, LNG gibi alternatif enerji kaynaklarına dönüşmüş olan araç-
ların TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan kamusal denetimlerinin de Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından kaldırılarak firmaların beyanına bağlandığını söyleyen Mart, “Denetim ve kontrol sektörde 
faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde faaliyet yürütecek olan firmaların inisiyatifine bı-
rakılmaktadır. Bu uygulama ile ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT’i ve malzeme girişi ile standart dışı yerli üretim 
artacak, tekniğine uygun olmayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları artacak, yetkili mü-
hendis istihdamı azalacak, sektörde disiplinsizlik, denetimsizlik ve kontrolsüzlük had safhaya ulaşacaktır” dedi.

“Yapılan değişiklikler kamu sağlığını hiçe sayıyor”

Türkiye’de TÜİK verilerine göre 4,5 milyona yakın LPG’li araç bulunduğu bilgisi veren Mart, “Son 10 yıla göre 
yılda 280 bin araç trafiğe çıkmaktadır. Türkiye LPG’li araç sayısında Avrupa’da birinci sıradadır. Bu kadar yaygın 
kullanıma rağmen LPG’li araçların güvenle kullanılmasının tek nedeni 2005’ten bu yana yürütülen sıkı denetim 
çalışmalarıdır. Kamusal denetim Bakanlık eliyle bu yönetmelikle tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Araçların 
LPG’ye ilk dönüşümüne ilişkin düzenlenen Montaj Tespit Raporu piyasada serbestçe düzenlenebilecektir. Gaz 
Sızdırmazlık Raporu uygulaması tamamen kaldırılmakta, standartlara uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol 
edilmeyen araçlar trafikte sorun yaratacak ve kazalara sebebiyet verecektir. Uyarıyoruz, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı bu yönetmelik değişikliğini; sektörün düzenlenmesi ve denetimi konusunda yıllardır çalışan, LPG-
CNG sektörünün güvenli ve büyüyen bir sektör olmasını sağlayan Odamızın görüşüne başvurmadan yapmış ve 
yaptığı değişikliklerle kamu sağlığını hiçe sayarak ciddi kazalara yol açacağını bilmelidir. Bu yönetmelik acilen geri 
çekilmeli ve LPG-CNG sektöründe ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak kamusal denetimi sağlamalıdır” diye 
konuştu. 14/07/2017
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KÖY ENSTİTÜLERİ

Mehmet Bursa

Bölüm 5                                                                                                                 Makina Mühendisi

Her hafta öğretmenler ve öğrenciler bir arada toplanırlar, 

Öğrenciler yaptıklarını tartışır, kendilerini ve öğretmenlerini eleştirir, ileri haftaki planlarını yaparlardı. 

Kendi aralarında sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri düzenlerler, konserler ve tiyatrolar hazırlayıp uygularlardı. 

Düzenledikleri törenlerle coşkularını halk ile paylaşırlardı.

Köylerine ve görev yerlerine döndüklerinde oralara çözümcülük ve ışık götürürlerdi.

Halk, bilhassa kız çocuklarını Köy Enstitü’süne göndermek için can atardı.
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Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere bu sistemin mimarlarına minnet borçluyuz.
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 MMO Bursa Şube

Yeni Üyeler

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Abdullah
DOĞRU

Adem
BAŞDAR

Ahmet Nuri
 ÖZTÜRK

Ahmet Uğur 
BİRİNCİ

Anıl
KÖROĞLU

Arif
SARI

Arman
SALDI

Baki
 KURT

Barbaros
BABACAN

Barış
ALKAL

Barış
YAZICI

Bayram Burak
CAN

Berker
ATKAN

Bülent
ÇELEBİ

Caner
TAMAŞ

Cengizhan
KOÇLU

Cenk
YILMAZ

Didem
UĞUN

Diren
GÜNGÖR

Doğan
POLAT

Elçin
KARAKAŞLAR

Elif
ÖZDEMİR

Emrah
BOZTUNA

Emre
GÜRLEK

Enis Kerem
İŞSEVER

Eren
KÜÇÜK

Eren
PORTAKAL

Erhan
ALTINTAŞ

Erol
KABAKOĞLU

Ersel
BALIKÇILAR
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Yeni Üyeler

Ezgi Güneş
YAZICIOĞLU

Fatih
ALİCAN

Fatih
ALKAN

Fatih 
PALUT

Fatma
KARACA

Fikret
YILDIZ

Gökhan
AYGÜN

Gökmen
AKTÜN

Gülcan
ÇAL

Hakan
ÖZDEMİR

Halil Çağrı
ŞAHİN

Halil
DAYAN

Hamdi Lütfü
UYSAL

Harun
OĞUZ

Hasan
KAPLAN

Hasan Melih
ÖZKAN

Hikmet
YILDIRIM

Hüseyin
ÖZGÜL

Hüseyin 
SARGIN

Hüseyin
ŞEN

İbrahim
ATAK

İlker
ACAR

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

İsmet
ÖMER

Kadir
ARSLAN
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Kadir
KOÇAK

Kazım
TÜMER

Kerim 
KARADAL

Mahmut Sercan
ÇOLAKOĞLU

Mehmet
AKKOÇ

Mehmet
ARI
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Yeni Üyeler

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Mehmet
ATA

Mehmet Burak
Öztürk

Mehmet
 KUZU

Mehmet Masum
YAMAN

Mehmet Nedim
İPER

Melih
ALEMDEROĞLU

Mert
KARAMAN

Mesut
 ALİBAŞOĞLU

Metin
ŞİŞMAN

Metin
TOPALAK

M. Fatih
AKBABA

Muhammet
YILDIZ

Murat
İŞÇEN

Murat
OĞUZ

Murat Şükrü
OLCAY

M. Besim
ŞENDÖL

Nedim
YILDIZ

Oğuz
ALTINOK

Okan
SEZGİN

Oktay
TENEKECİ

Onur
YAZLA

Orçun
ŞANLIKÜN 

Osman
GÜNER

Ozan
IŞIK

R. Oğuzhan
SÜMER

S. Buğra
TEMEL

Samet
ATIŞ

Samet
BALCI

Selim
ERKILIÇ

Semih
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

Serhat
DİNÇEL

Servet
ÇİLESİZ TUĞRUL

Sevgi
KELEŞ

Sevim
EGE

Sinan
KARA

Sinem
ÖZPEHLİVAN

Taner
KARAGÖZ

Tarık
GÜL

Tuğçe
POLAT

Türkan
GEZER

Uğur
ALTUN

Uğur
ASLAN

Uğur
BÜYÜKAKÇA

Umut
YILMAZ

Ümit
KULCU

Yasemin
TÜRKAY

Yılmaz
MERTTÜRK

Yılmaz
SAYGI

Yunus
MARAL

Yunus
SARUHAN

Yusuf
AK

Yücel
CANSEVER

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Zafer
ÖZER

Zahir Özgür
TEKER
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03 - 04 Temmuz 2017 

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

03 – 09 Temmuz 2017 

“Mekanik Tesisat Eğitimi” Üyemiz Tarık Demiray 
eğitmenliğinde, 20 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

04 Temmuz 2017 Salı

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon 
Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Kaan Özten 
eğitmenliğinde, 19 üyemizin katılımıyla Balıkesir İl 
Temsilciliği  Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon 
Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Kaan Özten 
eğitmenliğinde, 13 üyemizin katılımıyla Edremit İlçe 
Temsilciliği  Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

07 Temmuz 2017 Cuma

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon 
Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Kaan Özten 
eğitmenliğinde, 19 üyemizin katılımıyla Bandırma İlçe 
Temsilciliği  Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

07– 08 Temmuz 2017

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(POMPACI) Kursu” Şube Teknik Görevlisi Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 7 kişinin katılımıyla Edremit 
İlçeTemsilciliği Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

11 Temmuz 2017 Salı

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon 
Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Kaan Özten 
eğitmenliğinde, 16 üyemizin katılımıyla Çanakkale İl 
Temsilciliği  Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

12 – 16 Temmuz 2017

“Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi” 
Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 7 Üyemizin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon 
Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Kaan Özten 
eğitmenliğinde, 7 üyemizin katılımıyla Yalova İl 
Temsilciliği  Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

18 – 19 Temmuz 2017

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

19 –  20 Temmuz 2017

“LPG Dolum Tesisi Boşaltım Personeli Kursu” Şube 
Teknik Görevlisi Selçuk Türe eğitmenliğinde, 4 kişinin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

23 – 24 Temmuz 2017

“Tahribatsız Muayene-Penetrant Muayene 
Seviye-1 Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Burak 
Bayraktaroğlu eğitmenliğinde, 4 kişinin katılımıyla 
Uygulamalı Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

25 – 26 Temmuz 2017

“Tahribatsız Muayene-Penetrant Muayene 
Seviye-2 Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Burak 
Bayraktaroğlu eitmenliğinde, 4 kişinin katılımıyla 
Uygulamalı Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

25 – 27 Temmuz 2017

“Şantiye Şefliği Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi 
Murat Karakaş eğitmenliğinde, 24 üyemizin katılımıyla 
Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.
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27 Temmuz 2017 Perşembe

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon 
Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Kaan Özten 
eğitmenliğinde, 14 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi

LPG’li araçlarda kamusal denetimin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin Çanakkale İl Temsilciliğinde basın 
açıklaması yapıldı. MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Mart’ın yaptığı açıklamaya, MMO 
Çanakkale Şubesi İl Temsilciği Başkanı Tolga Satar ve 
MMO Bursa Şube Saymanı Feridun Tetik katıldılar.

09 Ağustos 2017 Çarşamba

LPG’li araçlarda kamusal denetimin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin Balıkesir İl Temsilciliğinde basın 
açıklaması yapıldı. MMO Bursa Şubesi Sekreteri Fikri 
Düşünceli’nin yaptığı açıklamaya, MMO Balıkesir 
Şubesi İl Temsilciği Başkanı Ömür Mustafa Boyuer ve 
MMO Bursa Şube Saymanı Feridun Tetik katıldılar.

08 –  11 Ağustos 2017

“Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 
Kursu” Üyemiz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 
7 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

10 Ağustos 2017 Çarşamba

LPG’li araçlarda kamusal denetimin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin Yalova İl Temsilciliğinde basın 
açıklaması yapıldı. MMO Bursa Şubesi Sekreteri Fikri 
Düşünceli’nin yaptığı açıklamaya, MMO Yalova Şubesi 
İl Temsilciği Başkanı Kazım Demirtaş, MMO Bursa 
Şube Saymanı Feridun Tetik ve MMO Bursa Şube 
Yönetim kurulu üyesi Ahmet İhsan Taşkınsel katıldılar.

15 Ağustos 2017 Salı

Gözetim kriterleri kapsamında “Asansörlerin 
Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 
(SGM 2017/18) Kapsamında Yürürlüğe Girecek 
Değişiklikler Semineri” Üyemiz Yavuz Güçlü 
eğitmenliğinde, 53 üyemizin katılımıyla Şube Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

22 –  25 Ağustos 2017

“Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 
Kursu” Üyemiz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 
25 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.
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VEFAT

Üyemiz Oğuz Saraç vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz.

 VEFAT

Üyemiz Alper Gazioğlu’nun babası vefat 
etmiştir.

Üyemiz M. Levent Acarbay’ın annesi vefat 
etmiştir.

Üyemiz Ezel Zeydanlı’nın annesi vefat 
etmiştir.

Üyemiz Mehmet Erdursun’un annesi vefat 
etmiştir.

Üyemiz Ahmet Doğanışık’ın annesi vefat 
etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz.

DUYURU

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi 2017-2018 öğrenim dönemi için başvuru ve 

kayıtlar başladı.
2 kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda 
katkı payı 550 TL olan öğrenci evi için başvurular 
web sayfası üzerinden yapılacaktır. Başvuru için 

son tarih 22 Eylül 2017’dir. Başvuruları kabul 
edilenlerin yerleştirme işlemleri 11 Eylül 2017 

tarihinden itibaren yapılacaktır.

İletişim:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 

Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 

Yenimahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

http://ogrencievi.tmmob.org.tr/

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde 
üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir 

plancılığı bölümlerinde lisans ya da yüksek lisans 
öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi 

mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim 
gören çocukları konaklayabilir.


