
SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Yeni yılın ilk Bülten’i ile karşınızdayız.

2017 yılının ilk aylarında ülke gündemine getirilen ve mevcut Anayasa’nın 58 maddesinin değiştirilmesini, 21 maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasını kapsayan “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” siyasal 
sistem ve rejimi köklü bir şekilde değiştirici bir içeriğe sahip olması nedeniyle, TMMOB olarak tüm çalışmalarımızı üyele-
rimizin ve halkımızın aydınlatılması konusunda yoğunlaştırdık.

Ülkemiz için, laik, demokratik Cumhuriyet için şimdi görev zamanı diyor; korkmadan sinmeden demokratik, özgür Türki-
ye mücadelesine devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Bizler TMMOB olarak; 60’lı yıllardan beri adım adım kurgulanan piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni ka-
lıcılaştırdığı için; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepç, dikta rejimine yasal statü kazandırıldığı için bağımsızlık, Cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı için; çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayarak toplumsal çatışmayı 
sürekli kıldığı için; OHAL koşullarında hazırlanarak, OHAL koşullarında halkoyuna sunulacağı için; bu Anayasa Değişikliğine 
“Hayır” diyeceğiz.

Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı eşit, özgür, demokratik ve barışçıl ortamda birlikte yaşamı savunan her bir bireyi, 
anayasa değişikliği teklifini reddetmeye ve referandum tercihini “Hayır”dan yana kullanmaya çağırıyoruz.

Yeni mezun üyelerimize her yıl gerçekleştirdiğimiz “Mesleğe Hoş geldin Töreni”ni, çalışmayan üyelerimize yönelik eği-
timler katılan üyelerimize verdiğimiz “Sertifika Töreni” ile birlikte gerçekleştirdik. BAOB oditoryumunda Şubemiz Türk 
Halk Müziği Korusu konserinin de gerçekleştirildiği “Gençlik Geleceğimizdir” etkinliğinde “Mühendislik Yemini”ni tüm 
üyelerimizle birlikte yaptık.

Ülkemiz ve kentimizde meydana gelen ve her yıl defalarca uyarıları gerçekleştirdiğimiz; “Sessiz Ölüm Karbonmonoksit”, 
“Mevcut Sistem İş Cinayetlerini Engellemiyor”, “Trafik Kazlarında Her Gün 21 Kişi Hayatını Kaybediyor”, “Hava 
Kirliliği ile Mücadele Sürekli ve Etkin Olmalıdır” başlıkları altında Şube basın açıklamaları gerçekleştirdik.

Basın açıklaması gerçekleştirdiğimiz sorunların, kurumlar arası işbirliğiyle çözümü için Bursa Valisi Sayın İzzettin Küçük’ü, İl 
Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız’ı, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Karademir’i, Sosyal Güvenlik Kurumu İl 
Müdürü Sayın Erhan Karaca’yı, göreve yeni atanan Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayını İhsan 
Karamangil’i, ÇSGB İş Teftiş Bursa Grup Başkanı Sayın Yaşar Ata’yı ziyaret ettik.

Öğrenci Üyelerle ilişkilerimiz bu dönem de artarak sürüyor. Öğrenci Üye yerel Kurultayı’nı Şubemiz Remzi Erişler Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirdik. Öğrenci üyelerimiz yaşadıkları sorunları, görüşlerini özgürce dile getirdiler. Ortaya ko-
nulan görüş ve öneriler, diğer şubelerde gerçekleştirilen Öğrenci Üye Yerel Kurultaylarından süzülen görüş ve önerilerle 
birlikte 11 Mart 2017 tarihinde Ankara’da “Öğrenci Üye Kurultayı 2017” de değerlendirilecek.

Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonumuz, öğrenci üyelerimize sosyal etkinlikler de düzenleyerek, tüm öğrencilerimizi bir 
araya getiren çalışmalar da yapıyor. Bu kapsamda öğrenci üyelerimiz “Kahvaltı” etkinliğinde bir araya gelerek tanışma ve 
yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Şubemizin yanı sıra Temsilciliklerimizde de Geleneksel Gecelerimizi, meslekte 50, 40, 25. yılını dolduran Üyelerimizle 
kutluyoruz. Bu kapsamda Yalova ve Çanakkale İl Temsilciliğimizde, meslekte onur yılını dolduran üyelerimizle birlikte olduk

Şubemizde eğitimler, etkinlikler bu süreçte de devam etti. TMMOB Bursa İKK olarak basın açıklamalarını ülke ve kent 
gündemiyle sürdürdük. Bu kapsamda; Türkiye Varlık Fonuna, 11 kurum ve kuruluşun, devlet arazilerinin devredilmesine 
ilişkin olarak “Ülkemiz Kaynak ve Varlıklarının Talanına Hayır” dedik.

Ülkemizin, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğu bu zor ve sıkıntılı sürecin yine birlikte atlatılması için tüm üyelerimizin 
etkinlik ve çalışmalarımıza katkı koymaya davet ediyor, siz değerli üyelerimizle bir sonraki bültenimizde tekrar buluşmak 
dileğiyle, sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu



İKK’dan

 MMO Bursa Şube

Cumhuriyet, Demokrasi, Laiklik İçin, Ülkemiz, Halkımız ve Meslek Alanlarımızı 
Savunmak İçin “Hayır” Diyoruz!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Yürütme 
Kurulu Üyelerinin de katıldığı TMMOB Bursa 
Toplantısı’nda, anayasa referandumunda "HAYIR" 
diyeceklerini kamuoyu ile paylaştılar.

MMO Bursa Şubesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen basın toplantısında açıklama TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 
yapıldı.

Anayasal düzenin değiştirilmesinin amaçlandığı bir 
referandum sürecine girildiğini belirten Koramaz, 
“TBMM’de, Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa’nın 175. 
maddesinde belirtilen gizli oy usulünün ihlal edilerek 
kabul edilen, mevcut Anayasa’nın 58 maddesinin 
değiştirilmesini, 21 maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasını kapsayan “Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 
siyasal sistem ve rejimi köklü bir şekilde değiştirici 
muhtevaya sahiptir” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Anayasa değişikliğinin, dünyada 

ve ülkemizdeki Anayasa yapım süreçlerinin 
birikimlerinden ve Anayasal devlet anlayışından da 
çok uzak olduğunu söyleyen Koramaz, “Bu tür köklü 
bir Anayasa değişikliğinin, ancak toplumsal meşruiyeti 
bulunan Kurucu bir Meclis tarafından yapılması gerekir 
ancak bu değişiklik anayasal geleneklerden kopuk bir 
biçim ve içerik ile gündeme sokulmuştur. Bu değişiklik, 
iktidarın, iktidarını kalıcılaştırmak ihtiyacını karşılamak 
içindir” dedi.

Söz konusu Anayasa değişikliğinin, OHAL ve OHAL 
kararnamelerinin, olağan Anayasal düzenin, Meclisin 
ve yargının üzerinde fiili bir üstünlük sağladığı 
antidemokratik koşullarda dayatıldığını belirten 
Koramaz, Anayasa değişikliğinin, eşitsiz, adaletsiz, 
hukuk dışı bir ortamda gündeme geldiğini söyledi. 

“Toplumsal muhalefetin baskı ve şiddetle sindirilmeye 
çalışıldığı, basın-yayın organları ile derneklerin 
kapatıldığı, gazetecilerin, belediye başkanlarının, 
milletvekillerinin cezaevlerine kapatıldığı, aralarında 
yöneticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici, 
demokrat kamu çalışanları ile bilim insanlarının bütün 
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özlük hakları ellerinden alınarak kamudan ihraç edildiği, 
muhalefetin karalamalara maruz kaldığı, “teröre 
destekle” itham edildiği antidemokratik koşullarda 
yapılacak bir değişikliğin meşruiyeti olmayacaktır” 
ifadelerini kullanan Koramaz, açıklamaya şöyle devam 
etti:

“1982 Anayasasının sıkıyönetim koşullarında 
hazırlanıp halkoyuna sunulduğu ve yüzde 92 oranı ile 
onaylanmasına karşın tarih ve toplum önünde hiçbir 
zaman meşruiyet kazanamadığı unutulmamalıdır. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 
içinde bulunduğumuz süreci; Saray-AKP iktidarının 
Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve halkımızı 
kaosa, krize, çatışmalara, kutuplaşmaya yönlendirdiği 
tehlikeli bir süreç olarak değerlendirmektedir. 

En temel ilkeler, Anayasa değişikliğinde 
bulunmamaktadır. 

Egemenliğin kayıtsız koşulsuz ulusta olması ve bu 
egemenliğin seçimlerle gelen yasama, yürütme, yargı 
organları ve ilgili kurullar tarafından hukukun üstünlüğü 
temelinde ve egemenliğin kaynağı olan halk için, 
ülke, halk, kamu yararına kullanılması, önümüzdeki 
değişiklik teklifinde yoktur. Yurttaşların temel hak 
ve özgürlüklerinin güvenceye alınması yoktur. İfade, 
örgütlenme, basın-yayın özgürlüklerinin güvenceye 
alınması yoktur. 

Anayasaların temel özelliği olan, iktidarların yetkilerinin 
hukuki bir çerçeve içine alınarak sınırlandırılması, 
değişiklik teklifinde yoktur. Aksine, yürütme yetkisi, 
tek başına Cumhurbaşkanında toplanmaktadır. 

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa 
değişikliği, parlamenter temsili demokrasiyi, Meclisin 
içinden çıkan ve Meclis denetimine tabi Hükümet 
sistemini, Bakanlar Kurulunu, yargı bağımsızlığını, 
yasama, yürütme yargı kuvvetlerinin ayrılığını ortadan 
kaldıran, Meclisin yasama ve denetim yetkilerini 
elinden alan, kuvvetleri tek yürütme gücü olarak 
Cumhurbaşkanında toplayan, onu olağanüstü 
yetkilerle donatan demokrasi dışı özelliklere sahiptir. 

Partili Cumhurbaşkanlığını öngören bu rejim/sistem 
değişikliği, tek kişi diktasını getirecektir. 

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişilerin 
milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı 
olacağı, Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe 
hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, 
büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, 
milli güvenlik politikalarını belirleme, TSK’yı kullanma 
ve daha birçok yetki tanıyan anayasa değişikliği teklifi, 
bir dikta rejimi getirecektir. 

Bu noktada bilinmelidir ki yürütme güçlerinin tek kişide 
toplanmasının uzak tarihteki örnekleri mutlakiyetçi, 
otokratik rejimler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist 
rejimler olmuştur. 
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Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; 
piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni 
kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi 
dikta rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsızlık, 
cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe 
vuracağı; parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, 
yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme 
mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst 
yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık 

koşullarını ortadan kaldıracağı için, topluma dayatılan 
bu Anayasa değişikliği teklifine “hayır” demektedir, 
“hayır” diyecektir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 
olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu 
değişikliğe “Hayır” demeye, reddetmeye, ülkemizin 
sahipsiz olmadığını göstermeye, demokrasiyi 
kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik 
mücadelesini sahiplenmeye çağırıyoruz.”18.02.2017
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMUNDA,
ÜLKEMİZ, HALKIMIZ, CUMHURİYET, DEMOKRASİ, LAİKLİK İÇİN,

MESLEK ALANLARIMIZ VE MESLEK ÖRGÜTLÜLÜKLERİMİZ İÇİN 
“HAYIR” DİYECEĞİZ

Bağlı 24 Odası ve yarım milyonu aşan mimar, mü-
hendis, şehir plancısı üyesi bulunan Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği 44. Dönem İkinci Danışma 
Kurulu’nu, 11 Şubat 2017 Cumartesi günü, “Ana-
yasa Değişikliği ve Referandum Süreci” gündemi ile 
Ankara’da toplamıştır.

Danışma Kurulumuz, OHAL Kararnamelerinin Ana-
yasa, Meclis ve yargının üstünde fiili bir konum edin-
diği, toplumsal muhalefetin baskı ve şiddetle sindiril-
meye çalışıldığı, basın-yayın organlarının, derneklerin 
kapatıldığı, gazetecilerin, belediye başkanlarının, mil-
letvekillerinin cezaevlerine kapatıldığı, aralarında yö-
neticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici, 
demokrat kamu çalışanlarının, ülkemizin beyinleri 
olan öğretim görevlilerinin bütün özlük hakları elle-
rinden alınarak işten atıldığı koşullarda toplanmıştır. 

Danışma Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduğu 
süreci; Saray-AKP iktidarının siyasal sistem ve rejim 
değişimini, Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve 
halkımızı kaosa, krize, çatışmalara yönlendirdiği bir 

süreç olarak değerlendirmektedir. 

İçinde bulunduğumuz anayasa değişikliği referandum 
süreci, dünyadaki ve Türkiye’deki anayasa yapım sü-
reçlerinden, anayasal gelenek ve birikimlerden, anaya-
sal devlet anlayışından tamamen kopuktur.

Sistem-rejim değişimini içeren anayasalar, belirli bir 
toplumsal meşruiyeti temsil eden Kurucu Meclisler 
tarafından yapılır. Önümüzdeki değişiklik istemi ise, 
böylesi bir toplumsal taban meşruiyetinden tamamen 
yoksundur.

İktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, egemenliğin 
kayıtsız koşulsuz halkta/ulusta olması ve kişi ya da ki-
şiler tarafından değil seçimler ve temsil esaslı organlar 
ve kurullar tarafından, dahası yasama-yargı-yürütme 
erklerinin kuvvetler ayrılığı ilkesi içinde kullanılması 
gerekliliklerinden yoksundur.

Bu teklif çoğunluğu elinde bulundurduğunu düşünen 
iktidar partisinin rejim değişikliği ve tek kişi diktasını 
dayatmaktadır. Partili Cumhurbaşkanı tarafından belir-
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lenen kişilerin milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yar-
dımcısı olacağı, Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, 
bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM 
üyelerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini 
atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi ta-
nıyan anayasa değişikliği teklifi, özetle bir dikta rejimi 
getirecektir.

Yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının, uzak ta-
rihteki örnekleri mutlakiyetçi, otokratik rejimler; ya-
kın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler olmuştur.

Hazırlık sürecinde halkın, anayasa hukukçularının, ba-
roların, üniversitelerin, özerk meslek kuruluşları ve 
demokratik kitle örgütlerinin görüşü alınmamış, oy-
lanması sırasında Meclis İç Tüzüğü’ndeki gizli oy esası 
açıkça ihlal edilmiştir.

Ülkemizde OHAL koşullarında Anayasa değişikliği ilk 
kez yaşanmamaktadır. 1982 Anayasası da benzer şe-
kilde sıkıyönetim koşullarında hazırlanmış ve halkoyu-
na sunulmuştur. yüzde 92’lik bir oran ile çoğunluğun 
onayladığı 82 anayasası temel hak ve özgürlüklerin 
yok edildiği bir baskı döneminde kabul ettirildiğinden 
dolayı toplum nezdinde hiçbir zaman meşruiyet kaza-
namamıştır.

Gelecek kuşakların iradesini ipotek altına alacak ve 
Türkiye’nin kaderini belirleyecek bu Anayasa değişikli-
ği teklifi, yürürlükteki Anayasa’nın büyük ölçüde askıya 

alındığı, özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullanıla-
madığı, toplumsal kutuplaşmanın tırmandırıldığı ortam 
ve koşullarda referanduma sunulmaktadır.

Görsel ve yazılı basın denetim altındadır. İletişim öz-
gürlüğü temelinde örgütlenmesi ve hizmet vermesi 
gereken medya, yalnızca anayasa değişikliği lehine olan 
görüşlere hizmet vermek üzere seferber edilmekte-
dir. Muhalefet partileri, medyada sınırlı olarak yer ala-
bilmekte; hukukçular ve demokratik kitle örgütleri ise 
fikirlerini açıklayacak bir zemin bulamamakta, ancak 
alternatif görüşlerin eşit şartlarda ifade edilemediği 
zeminlerde cılız bir sesle görüşlerini ifade etmeye ça-
lışmaktadır.

İki gün önce yayımlanan kararname ile Yüksek Seçim 
Kurulu'nun özel radyo ve televizyonlara yönelik de-
netim yetkisi kaldırılmıştır. Buna göre, Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK), özel TV ve radyolara, eşitlik ilkesini de 
içeren esaslara aykırı yayın yapması halinde yayın dur-
durma ve para cezası veremeyecektir.

Referandum, yurttaşlara sunulan seçeneklerin şeffaf 
ve korkusuz bir biçimde tartışılabilmesini ve tercih-
lerin serbestçe dillendirilebilmesini gerektirir. Ancak 
daha ilk günden kampanyaların toplumsal kutuplaşma-
yı artıracak bir üslupla yürütüleceğinin sinyalleri veril-
mektedir. Daha ilk günden tercihini “HAYIR” yönünde 
kullanacak vatandaşlar vatan haini, terörist gibi yaftala-
malara maruz bırakılmıştır.
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Bu koşullarda yapılacak anayasa değişikliğinin bir meş-
ruiyet sorunu yaşaması kaçınılmazdır.

Sonuç olarak, Danışma Kurulumuz, yurttaşlık sorum-
luluklarımızın ve kamusal, toplumsal sorumlulukları-
mızın bir gereği olarak, referandumda “HAYIR” tutu-
munun benimsenmesini tam bir görüş ve oy birliğiyle 
karar altına almıştır.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; pi-
yasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni 
kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhep-
çi dikta rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsız-
lık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe 

vuracağı; parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, 
yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme 
mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst 
yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık 
koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği 
teklifine “hayır” demektedir.

Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı, eşit, özgür, de-
mokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savu-
nan her bir bireyi, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ 
REDDETMEYE VE REFERANDUMDA TERCİHİNİ 
HAYIR’DAN YANA KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu 
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MMO Bursa Şubesi’de Genç Üyeler Buluşması
MMO Bursa Şubesi’nden Mesleğe Hoşgeldin Töreni
MMO’da Sertifika Töreni: Mühendisler Bilgilerini Güncelledi
Makina Mühendisliği Alanında Eğitimlere Katılan Genç Mühendislere Sertifikaları 
Törenle Verildi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa 
Şubesi “Gençlik Geleceğimizdir” diyerek, genç üye-
lerle bir araya geldi.

BAOB Oditoryumunda gerçekleştirilen etkinlik, MMO 
Anadolu Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu’nun 
verdiği konser ile başladı.

Konserin ardından MMO Bursa Şubesi Yönetim Kuru-
lu Başkanı İbrahim Mart genç meslektaşlarına, aileleri-
ne ve davetlilere hoş geldiniz diyerek açılış konuşması 
yaptı.

Mart, “Odamızın sonsuza kadar yaşamasını diler, tüm 
meslektaşlarımıza da sevdikleri ile birlikte “meslekte 
100 yıl”ı görecek sağlıklı bir ömür diliyorum. Hepi-
niz, çok yaşayın, var olun” dileklerini ileterek başladığı 
konuşmasında, “Bugün TMMOB’nin en büyük Oda-
sı haline gelen MMO, ülke, toplum, meslek ve mes-
lektaş çıkarlarından yana bir meslek kuruluşu olarak, 

yurtsever bir çerçevede, çözümler öneren bir yakla-
şımla, bütün birikimlerini, ülkemizin sanayileşmesi ve 
demokratikleşmesinden yana bir çalışma anlayışı içeri-
sinde seferber etmektedir.

Şube olarak bizler, bir yandan ülke ve kent sorunları-
na müdahil olmaya çalışıyor, diğer yandan üyelerimize 
yönelik eğitim, belgelendirme ve her türlü destek ça-
lışmaları ile sosyal ve kültürel ve sanatsal etkinler dü-
zenliyoruz. Bir yandan da, asli görevimiz olan Kamusal 
hizmet ve kamusal denetim çalışmaları yapıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Mart, dönem boyunca şube olarak gerçekleştirdikleri 
çalışmalardan bazılarını satırbaşları ile şöyle sıraladı:

• 600’ den fazla, Seminer, Panel, Söyleşi, Sosyal, Kül-
türel, Sanatsal, Toplumsal etkinlikler düzenleme ve yer 
alma,

• Her yıl 100’e yakın Makina Mühendisliği öğrencisine 
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MMO UEM bünyesinde Staj yaptırılması, onlarca öğ-
renciye Staj yerinin ayarlanması, 

• UÜ MF Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri 
son sınıf öğrencilerine yönelik “Bitirme Projesi Yarış-
ması” düzenlenmesi,

• Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik ele-
man yetiştirmeye yönelik toplam 370 eğitim etkinli-
ğinde yaklaşık 8.000 kişiye eğitim, 5.000’ i Proje de-
netimi olmak üzere,  değişik konularda toplam 60.000 
adet kamusal denetim

• Mesleğimizin, Meslektaşlarımızın ve Bursa Kentinin 
sorunlarına ilişkin birçok konuda yerel ve ulusal kanal-
larda onlarca TV programı ve basın açıklaması, Şube/
temsilcilik haberlerimizin yazılı ve görsel basında yüz-
lerce kez yer alması ile yapılan kamuoyu bilgilendirme 
çalışmaları

Mart konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha 
geride bıraktık. Ülkemizin, zor ve karanlık günleri bu 
yıl da devam ediyor. Eğer bugün ülkemizde barış yok 
savaş varsa, eğer özgürlük yok baskı varsa, eğer eşitlik 
yok ayrımcılık varsa, eğer adalet yok insanların iradesi 

korkunun esiri olmuşsa, eğer insanlar insanlık onuruna 
yakışan koşullarda değil de hala yokluk, yoksulluk ve 
imkansızlıklarla mücadele ediliyorsa, mücadele bitme-
miş, sürüyor demektir.

Eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülke yaratmak bizle-
rin ellerindedir. Bunun için umut vardır. Birlik ve daya-
nışma ile bunu başarabilecek durumdayız. Bu süreçte 
bizlere düşen birincil görev; ülkemize, halkımıza, mes-
leğimize ve meslek örgütümüze sonuna kadar sahip 
çıkmak ve savunmaktır.

2016 yılında Temsilciliklerimiz de dahil 386 meslekta-
şımız MMO Bursa Şubesi’ne üye oldular. Mesleğe yeni 
başlayan genç meslektaşlarımızı kutluyor, hayatları bo-
yunca başarılar diliyoruz.

Çok geniş bir alana sahip olan makina mühendisliği için 
meslektaşların eğitim ve bilgi güncellemelerine büyük 
önem veriyoruz. Türkiye’deki üniversitelerde makina 
mühendisliği alanlarını kapsayan 195 bölüm var ve her 
yıl verilen mezun sayısı 8-10 bin civarında.

Eğitim kadrosu ve imkanları yetersiz şekilde çok sayı-
da fakülte ve bölüm açılması, eğitimin kalitesini olum-
suz etkiliyor. Türkiye’de üniversite mezunları arasında 
işsizlik oranı yüzde 25 dolaylarında.
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Oda ile üyelerinin bağlarını güçlü tutmak için her fır-
satta birarada olmaya özen gösteriyoruz. 2 ay süren 
eğitim programına, 20 makina mühendisliği alanında, 
uzman 16 makina mühendisi tarafından verilen eğitim-
lere, 111 genç meslektaşımız katıldı.

MMO Bursa Şubesi olarak, eğitimlere devam ediyo-
ruz, edeceğiz.

Sonuç olarak, MMO, 62. Yılında da; 

Demokrasi, insan hakları, barıştan yana, ülke ve top-
lum yararı gözeten ve yurtsever bir çerçevede çözüm-
ler öneren bir yaklaşımla çalışmalarını SÜRDÜRMEYE, 

Ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından yana 
bir meslek kuruluşu olarak, bütün birikimlerini ülke-
mizin gelişmesi, bağımsızlığı, sanayileşmesi, çağdaşlaş-
ması, kalkınması, hakça bölüşüm, barış ve demokratik-
leşmeden yana bir çalışma anlayışı içerisinde seferber 
etmeye, 

Ülkemize sahip çıkmaya, Eşit, özgür, demokratik bir 
Türkiye’de bir arada yaşamı, toplumsal refahı ve hu-
zuru savunmaya, temel hak ve özgürlüklere sahip çık-
maya ve mücadele etmeye kararlıdır.

Bizler, ülkemizi seviyoruz ve ülkemizin bu karanlık 
tablodan tüm demokratik kamuoyunun birlikte müca-
delesi ile aydınlığa çıkacağına inanıyoruz.”

Konuşmanın ardından, MMO Bursa Şubesi’ne yeni 
kayıt olan üyelere “Mesleğe Hoş Geldin Töreni” kap-
samında davetlilerle beraber  “Mühendislik Yemini” 
yapıldı.

Mühendislik Yemininin ardından, 2 ay süreyle çalış-
mayan üyelere yönelik olarak düzenlenilen mesleki 
gelişim eğitim programına katılan genç mühendislere 
“Sertifika Töreni” düzenlendi.

Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. 
20/01/2017
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MMO BURSA ŞUBESİ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU KAHVALTIDA 
BİRARAYA GELDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Öğrenci Üye Komisyonu olarak 
kahvaltıda bir araya geldik

Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Makina, Mekatronik, Otomotiv ve Endüstri Mühendisligi 
öğrencileri olarak tanışma kahvaltısında buluştuk. Kahvaltıda MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet 
İhsan Taşkınsel bizi yalnız bırakmadı.

Üniversite ve eğitim sorunları hakkında tartıştık ve çok fazla problemin olduğunu belirledik. Bu konularda çözüm 
alabileceğimiz yer olarak öğrenci yerel kurultayını arkadaşlarımıza anlattık.

Bu sorunları Yerel Öğrenci Üye Kurultayı’nda dile getirip sonrasında Genel Öğrenci Üye Kurultayı’na taşıyacağımızı 
ve son olarak çözümlerle beraber üniversite yönetimlerine rapor şeklinde bildireceğimizi aktardık.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet İhsan Taşkınsel ile birlikte TMMOB MMO Öğrenci üyeliği ve faaliyetlerimiz 
hakkında bilgilendirme yaptık.  19/02/2017

Utkucan Berber - Bursa Teknik Üniversitesi

Öğrenci Üye Komisyonu 
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YALOVA İL TEMSİLCİLİĞİ GELENEKSEL GECEDE BİRARAYA GELDİ

Ülkemiz İçin, Laik Demokratik Cumhuriyet İçin, Şimdi Görev Zamanı
Korkmadan Sinmeden, Demokratik Özgür Türkiye Mücadelesine Devam Edeceğiz

MMO Bursa Şubesi Yalova İl Temsilciliği Makina 
Mühendisleri Odası’nın 63’ünci yıldönümü nedeniyle, 
MMO Kuruluş Yıldönümü ve plaket töreni etkinliği 
düzenledi.

Geceye MMO Bursa Şube Sekreteri Fikri Düşünceli, 
MMO Yalova İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı 
Kazım Demirtaş, MMO Bursa Şubesi Yalova İl 
Temsilciliği üyeleri ve çalışanları katıldı.

“Korkmadan sinmeden, demokratik özgür Türkiye 
mücadelesine devam edeceğiz” diyerek konuşmasına 
başlayan Düşünceli meslekte 40 ve 25. yılını dolduran 
meslektaşlarına teşekkür etti.

Anayasa değişikliğinin, nice çatışmalar yaşamış, 
darbeler geçirmiş, demokrasisi zaman zaman büyük 
yaralar almış bu ülkenin bugüne kadar gördüğü en ağır 
tehdit olduğunu söyleyen Düşünceli, “TMMOB’nin 
60’lı yıllardan beri adım adım kurgulanan piyasacı, 
emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni 
kalıcılaştırılacağı için, fiili olarak uygulanan dinci-

mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazandırılacağı 
için, bağımsızlık, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik 
bütünlüğüne darbe vuracağı için, çoğulcu ve katılımcı 
bir anlayışla hazırlanmayarak toplumsal çatışmayı 
sürekli kıldığı için, OHAL koşullarında hazırlanarak, 
OHAL koşullarında halkoyuna sunulacağı için bu 
Anayasa Değişikliği teklifine ‘Hayır’ diyecektir” dedi. 
Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:
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“TMMOB, partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, 
yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi 
yaşamın bütünü üzerinde otokratik bir hâkimiyet 
kurmasına hizmet eden; parlamenter demokrasiyi, 
yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, 
fren ve denetleme mekanizmalarını yok eden;Meclisin 
yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma 
özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan 
kaldırmaya çalışan; bu Anayasa değişikliği teklifine 
Hayır demektedir. Hayır diyecektir.

Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı, eşit, özgür, 
demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı 
savunan her bir bireyi, anayasa değişikliği teklifini 

reddetmeye ve referandumda tercihini Hayır’dan 
yana kullanamaya çağırıyoruz.”

”Ülkemiz için, laik demokratik Cumhuriyet için, şimdi 
görev zamanı” diyen Düşünceli geceyi düzenleyen, 
Yalova İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Kazım 
Demirtaş, Temsilcilik yürütme kurulu üyeleri ve 
temsilcilik çalışanlarına teşekkür ederek, geceye katılan 
tüm üyelere, misafirlerine katılım ve desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.

Meslekte 40 ve 25 yılını dolduran makina 
mühendislerinin onur plaketleri sunuldu ve Onur 
plaketi alanlar daha sonra Oda yöneticileri ile birlikte 
topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. 17/02/2017
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDEN KİŞİSEL FARKINDALIK EĞİTİMİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tara-
fından “Kişisel Farkındalık” eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim, MMO Bursa Şube Konferas Salonu’nda, Türkiye Psikologlar Derneği Bursa Şube Başkanı Yılmaz Gürkan 
tarafından verildi.

Bir çok kişilik teorisi olduğunu söyleyen Gürkan, kendimizi ve karşımızdakini tanımanın temel amaç olduğunu 
çünkü; bu amaç olmadığında ilişkilerimizi yönetme konusunda sıkıntılar yaşayabileceğimizi ifade etti.

Gürkan, tarihe balıkdığında, M.Ö 400’lü yıllardan itibaren Hipokrat’la başlayan bir sınıflandırmaya gidildiğini, 
insan kişilikleri açısından, o zaman varolan en belirgin noktaların hava, su, toprak ve ateşle değerlendirildiğini 
söyledi ve katılımacılarla hava, su, toprak ve ateş insanlarının kişiliklerinin nasıl olduğununu paylaştı.

İnsanların doğal bir yapılarının olduğunu, kendilerini iyi hissetikleri, güvendikleri insanların yanındaki yapısı ve 
davranışları, bir de ortama uyarlanmış yapı ve davranışları olduğunu belirten Gürkan, ev ve iş ilişkisini buna örnek 
olarak gösterilebileceğini söyledi. Doğal yapımız ve diğer ortamlardaki yapımız arasında farklılıklar olabileceğini, 
ortama uyarlanmış bir karektere bürünülebileceğini, maskeler takılabilineceğini ifade eden Gürkan, evdeki kon-
for ve rahatımızı işimizde sürdürmemizin çok mümkün olmadığını belirtti.

Kullandığımız kimliklerimiz olduğunu belirten Gürkan buna da şu örnekleri verdi: “Araba kullanırken biz, yöne-
tirken biz, marketteki biz, evdeki kadın veya erkek olarak biz, ast olarak biz, kadın olarak biz, erkek olarak biz, 
gibi…”

Planlı, mantıklı, uygulayıcı, lider, rekabetçi, sonuç odaklı, ikna edici, özgür, bağımsız, girişimci… gibi farklı kişilik-
ler olduğunu söyleyen Gürkan, katılımcılara bu kişilik türlerinin gösterildiği dört farklı renk (kırmızı, mavi, yeşil, 
sarı) ile anlatılan kartlar dağıtarak, kişilik analizi testi yapıldı.

Bazı kişilik özelliklerinin değişmesinin çok zor olduğunu ve ancak zaman içerisinde geliştiğini söyleyen Gürkan’ın 
katılımcılara dağıttığı renkli kartlarda şu kişilik türleri yer alıyor:
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Kırmızı: Hızlı karar alan, yönlendirici, ısrarcı, sonuç odaklı, lider özelliği olan, meydan okuyan, çabuk öfkelenen, 
sabırsız, agrasif, hareket adamı…

Sarı: Nazik, kontrollü, duygularını çok belli eden, tertipli, düzenli, analitik bakış açısına sahip, ayrıntıcı, kuralcı, 
sorumluluk bilinci yüksek, bilim insanı, mantığıyla hareket eden…

Mavi: Deli dolu, hikâyeci, yaratıcı, ilgi çekmeyi seven, eğlenceli, orijinal, ilginç, sivri dilli, hazır cevap, muhabbet 
insanı…

Yeşil: İstikrarlı, ölçülü, geçimli, alçak gönüllü, sadık, merhametli, uyumlu, arabulucu, gönül insanı…

Gürkan, daha doğru olanı anlamak için, kendini daha iyi anlatabilmek için, ikna edebilmek için, strese girmemek 
ya da karşımızdakini strese sokmamak için, liderlik becerilerinin gelişmesi için, daha iyi anne – baba olabilmek 
için, daha nitelikli bir insan olabilmek için, evde – işte daha mutlu olabilmek için, yaşama biraz da olsakatkı koya-
bilmek için kişisel farkındalığın önemli olduğunu ifade etti. 21/01/2017
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MMO BURSA ŞUBESİ ÇANAKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ GELENEKSEL 
GECEDE BİRARAYA GELDİ

Tüm Halkımızı, Eşit, Özgür, Demokratik Ve Barışçıl Bir Ortamda Birlikte Yaşamı 
Savunan Her Bir Bireyi, Anayasa Değişikliği Teklifini Reddetmeye Ve Referandumda 
Tercihini Hayır’dan Yana Kullanmaya Çağırıyoruz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şu-
besi Çanakkale İl Temsilciliği Makina Mühendisleri 
Odası’nın 63’ünci yıldönümü nedeniyle, MMO Kuru-
luş Yıldönümü ve plaket töreni etkinliği düzenledi.

Geceye MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı İb-
rahim Mart, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Makina 
Mühendisi Hüseyin Koç, MMO Çanakkale İl Temsilci-
liği Yürütme Kurulu Başkanı Tolga Satar, MMO Bursa 
Şubesi Çanakkale İl Temsilciliği üyeleri ve çalışanları, 
TMMOB’a bağlı oda temsilcileri de katıldı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı gecede açılış konuşmasını 
MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Mart yaptı.“Korkmadan sinmeden, demokratik öz-
gür Türkiye mücadelesine devam edeceğiz” diyerek 
konuşmasına başlayan Mart, meslekte 40 ve 25. yılını 
dolduran meslektaşlarına teşekkür etti.

MMO Bursa Şubesi olarak, hem bir yandan ülke ve 
kent sorunlarına müdahil olmaya çalıştıklarını, hem de 
üyelerine yönelik eğitim, belgelendirme ve her türlü 
destek çalışmaları ile sosyal ve kültürel ve sanatsal et-
kinler düzenlediklerini belirten Mart; “bir yandan da, 
asli görevimiz olan Kamusal hizmet ve kamusal dene-
tim çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Cumhuriyetin 93. Yılını yaşadığımız bu dönemde, ül-
kede ve mesleklerinde önemli gelişmeler yaşandığını 
belirten Mart, “sorunlu bir ülkede yaşıyoruz ve sıkın-
tılar, sorunlar bitmiyor.  Sosyal, kültürel, ekonomik ve 
siyasal birçok alanda, içte ve dışta, ciddi sorunlar ya-
şanıyor. Bu sorunlar karşısında aciz kalan siyasi iktidar 
her geçen gün ülkemizi sonu belli olmayan bir karanlı-
ğa doğru sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

Mart konuşmasına şöyle devam etti:  

“Tüm ülke olarak, 15 Temmuz’da en karanlık günler-
den birini yaşadık. Hep birlikte bu karanlık darbe gi-
rişiminin karşısında durduk, demokrasiden yana tavır 
aldık. 

Ancak daha sonra ilan edilen OHAL ve peş peşe çı-
karılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ülkemiz, 
darbe girişimini aratmayan bir kargaşa içine sokulmak-
ta, ülke sorunları giderek içinden çıkılmaz bir hale ge-
tirilmektedir. 

Bugün tüm ülkemizin olduğu gibi Meslek örgütlerinin 
de en önemli gündem maddesi Anayasa değişikliği ve 
halk oylamasıdır.

OHAL koşullarında Anayasa değişikliği ülkemizde ilk 
kez yaşanmamaktadır. 1982 Anayasası da benzer şe-
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kilde sıkıyönetim koşullarında hazırlanmış ve halkoyu-
na sunulmuştur. Yüzde 92’lik bir oran ile çoğunluğun 
onayladığı 82 anayasası temel hak ve özgürlüklerin yok 
edildiği bir baskı döneminde kabul ettirildiğinden do-
layı toplum nezdinde hiçbir zaman meşruiyet kazana-
mamıştır.

Gelecek kuşakların iradesini ipotek altına alacak ve 
Türkiye’nin kaderini belirleyecek bu Anayasa değişikli-
ği teklifi, yürürlükteki Anayasa’nın büyük ölçüde askıya 
alındığı, özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullanıla-
madığı, toplumsal kutuplaşmanın tırmandırıldığı ortam 
ve koşullarda referanduma sunulmaktadır.

Referandum, yurttaşlara sunulan seçeneklerin şeffaf 
ve korkusuz bir biçimde tartışılabilmesini ve tercih-
lerin serbestçe dillendirilebilmesini gerektirir. Ancak 
daha ilk günden kampanyaların toplumsal kutuplaşma-
yı artıracak bir üslupla yürütüleceğinin sinyalleri veril-
mektedir.

Söz konusu Anayasa değişikliği, nice çatışmalar yaşa-
mış, darbeler geçirmiş, demokrasisi zaman zaman bü-
yük yaralar almış bu ülkenin bugüne kadar gördüğü en 
ağır tehdittir.

TMMOB; 60’lı yıllardan beri adım adım kurgulanan 
piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni 
kalıcılaştırılacağı için, Fiili olarak uygulanan dinci-mez-
hepçi dikta rejimine yasal statü kazandırılacağı için, ba-
ğımsızlık, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne 
darbe vuracağı   için, çoğulcu ve katılımcı bir anlayış-
la hazırlanmayarak toplumsal çatışmayı sürekli kıldığı 
için, OHAL koşullarında hazırlanarak, OHAL koşulla-
rında halkoyuna sunulacağı için, bu  Anayasa Değişikliği 
teklifine HAYIR demektedir HAYIR diyecektir.

TMMOB; Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürüt-
me, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın 
bütünü üzerinde otokratik bir hâkimiyet kurmasına 
hizmet eden; parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, 
yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetle-
me mekanizmalarını yok eden; meclisin yasamaya dair 
tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız 
yargının varlık koşullarını ortadan kaldırmaya çalışan; 
bu Anayasa değişikliği teklifine HAYIR demektedir. 
HAYIR DİYECEKTİR.

Bu ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancıları; pi-

yasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni 
kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhep-
çi dikta rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsız-
lık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe 
vuracağı; parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, 
yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme 
mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst 
yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık 
koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği 
teklifine “HAYIR” demektedir.

Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı, eşit, özgür, 
demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı sa-
vunan her bir bireyi, anayasa değişikliği teklifini red-
detmeye ve referandumda tercihini HAYIR’dan yana 
kullanmaya çağırıyoruz.

Bu seçimde HAYIR oyu kullanmak, sandıklara sahip 
çıkmak her zamankinden çok daha önemli, ülkesini se-
ven Cumhuriyet değerlerine inanan herkes böyle bir 
sorumluluğu var.

”Ülkemiz için, laik demokratik Cumhuriyet için, şim-
di görev zamanı” diyen Mart, geceyi düzenleyen, Ça-
nakkale İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Tolga 
Satar’a, Temsilcilik yürütme kurulu üyeleri ve temsil-
cilik çalışanlarına teşekkür ederek, geceye katılan tüm 
üyelere, misafirlerine katılım ve desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.

Meslekte 40 ve 25 yılını dolduran makina mühendis-
lerinin onur plaketleri sunuldu ve Onur plaketi alanlar 
daha sonra Oda yöneticileri ile birlikte topluca hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 25/02/2017
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MMO BURSA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Laik, Bilimsel, Demokratik Eğitim
Nasıl Bir Mühendislik Eğitim İstiyoruz?
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Öğrenci Üye Komisyonu, üniversitelerin Makina, Endüstri, 
İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gö-
ren öğrenci üyelere, ülkemizdeki mühendislik eğitimini ve üniversitelerde yaşanan sorunları, meslek alanlarına 
ilişkin gelişmelerin öğrenci üyelere yansımasını, eğitimde yaşanan sorunlara ve çözümlerine ilişkin düşünceleri, 
öğrenci üye örgütlülüğüne ilişkin önerileri ortaya koyarak tartıştıkları özgür bir platform olan Öğrenci Üye Yerel 
Kurultayı’nı gerçekleştirildi.

MMO Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Bursa Şube Öğ-
renci Üye Komisyonu Temsilcisi Mehmet Şimşek’in açlış konuşmalarını yaptığı Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’nda; 
‘Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi, Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?’, ‘Eğitimde Gericileşme’, ‘Üniversite Sorunları’, 
Öğrenci Üye Örgütlülüğü’ konularında sunumlar yapıldı.

Çok sayıda öğrenci üyenin katılım sağladığı Bursa Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı; 11 Mart 2017 tarihinde 
Ankara’da, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Öğrenci Üye 
Kurultayı’na çağrı yapılmasıyla son buldu. 25/02/2017
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SESSİZ ÖLÜM ÜLKEMİZE YAKIŞMIYOR!

Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Bilanço Üzücü...
Sessiz Gelen Ölümden Korunmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Kış mevsimi ile birlikte yurdun çeşitli illerinde yaşa-
nan karbonmonoksit zehirlenmeleri de artış gösterdi. 
2017 yılının ilk 20 gününde; toplam 196 kişi karbon-
monoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 
Zehirlenenlerden 36'sı da hayatını kaybetti.

2016 yılında ise, toplamda 1271 kişi karbonmonoksit 
gazından zehirlendi, zehirlenenlerden 163 kişi hayatını 
kaybetti. İki yıllık süreçte bu zehirlenme ve ölümler-
den pek de ders ve önlem alınmadığını görmekteyiz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, bilgisiz-
lik, ihmal ve denetimsizlik yüzünden yaşanan karbon-
monoksit zehirlenmeleri konusunda aşağıdaki öneri 
ve uyarılarımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak 
istiyoruz.

1. Karbonmonoksit kokusuz, renksiz, tatsız bir gazdır. 
Bu nedenle zehirlenme tehlikesine karşı vatandaşları-
mızın belli bir bilinçle hareket etmesi ve gerekli önlem-
leri alması büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın 
alacağı önlemlerin yanı sıra konuyla ilgili denetimlerin 
aksatılmaması ve düzenli aralıklarla tekrarlanması, ze-
hirlenmelerin önüne geçebilecek en önemli unsurdur.

2. Bursa’da özellikle lodoslu havalarda soba, şofben ve 
kombilerden dolayı karbonmonoksit zehirlenmeleri 
yaşanmaktadır. Özellikle lodoslu havalarda yaşanabi-
lecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı soba 
yakılmaması konusunda uyarıyoruz.

3. Soba, şofben, kombilerin yanlış kurulumu ve ya-
kılması, baca temizliğinin yaptırılmaması, kalitesiz ve 
standartlara uygun olmayan yakıt kullanılması, soba-
baca ve şofben-baca bağlantılarının yanlış yapılması, 
bacalar ile soba ve şofben cihazlarının standartlara uy-
gun olmaması veya yanlış montajı nedeniyle özellikle 
sonbahar ve kış aylarında karbonmonoksit zehirlen-
meleri artmaktadır. Bu zehirlenmelerin önüne geçmek 
için;

- Bacalar standartlara uygun yaptırılmalı, baca çekişini 
arttırmak için baca yalıtımı yaptırılmalıdır.

- Pencere veya duvar delinerek yapılan bacada, deli-
nen kısımda sızdırmazlık sağlanmasına mutlaka dikkat 
edilmelidir.

- Baca ve duman gazı boru birleşim noktalarında, baca 
gazı sızdırmazlık izolasyonuna özellikle dikkat edilme-
lidir.

- Soba yakmaya başlamadan önceki aylarda baca ba-
kımları mutlaka yaptırılmalı ve bu bakımlar düzenli 
olarak tekrarlanmalıdır.

- Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlan-
malıdır. Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar, 
baca aracılığıyla sobayı terk ederler.

- LPG kullanılan bacalı cihazlar, banyolardan çıkartıla-
rak uygun bir bacaya bağlanmalıdır.
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- Baca gazı algılama cihazlarının kullanılması, var olan-
ların da çalışır durumda olduğunun kontrol edilmesi 
gerekmektedir.

- Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt beslemesi ya-
pılmamalıdır.

- Isıtma cihazları, uyunan mahallerde olmamalıdır.

- Doğalgazın tahliyesi ve iç ortamda oksijen miktarının 
arttırılması için doğalgaz kullanılan cihazların bulundu-
ğu mekanlarda kullanılan ve hayat kurtaran havalan-
dırma menfezleri, “soğuk geliyor” diyerek kağıtla vb. 
malzemelerle kapatılmamalıdır.

- Doğalgaz kapalı mekanlarda %5-15 aralığında, en 
ufak bir kıvılcımla patlayabilmektedir. Bu nedenle yine 
havalandırma menfezleri kapatılmamalıdır. Doğalgaz 
kokusu duyulduğunda, elektrik düğmeleri açılmamalı 
veya kapatılmamalı, pencereler açılarak havalandırma 
sağlanmalı ve hemen ilgili gaz kuruluşuna haber veril-
melidir.

- Doğalgaz tesisatlarında, ilgili gaz kuruluşunun onayı 

olmadan herhangibir işlem yapılmamalıdır. Bu kap-
samda, bu tesisatların her 5 yılda bir kez ilgili gaz 
dağıtım şirketlerince denetlenmesi gerektiğini vurgu-
luyoruz.

4. Karbonmonoksit zehirlenmesi acil tedavi gerekti-
ren bir zehirlenmedir.

5. Karbonmonoksit sonucu zehirlenmeler başta ol-
mak üzere ev kazaları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu içine dahil edilmelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak her kış 
döneminde bacalı cihazların kullanımında dikkat edi-
lecek hususlar konusunda kamuoyunu bilgilendirme-
ye, toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyor, bu konuda 
hazırladığımız broşürleri paylaşıma açıyoruz. Bu bilgi, 
broşür ve belgelere Odamızın www.mmo.org.tr ad-
resli web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bu tür acı olayların yaşanmaması için ilgili tüm ku-
rum, kuruluşlar ile kamuoyunu aktardığımız bilgiler 
ışığında bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. 
11/01/2017
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MEVCUT SİSTEM İŞ CİNAYETLERİNİ ENGELLEMİYOR!

İş Cinayetlerinin Ana Nedeni 
Güvencesizlik!
2016 Yılında En Az 1970 İşçi Hayatını 
Kaybetti

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
“2016'da İş Kazaları, Mevzuatın Etkileri ve Öneriler” 
başlıklı basın toplantısı yaptı.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Mart tarafından yapılan açıklamada “2016 yılında 1970 
işçi çalışırken yaşamını yitirdi ve Türkiye tarihinde en 
çok işçi ölümü geçen yıl gerçekleşmiş oldu. Yaşamını 
yitirenlerin 1682’si işçi ve memur, 288’i ise çiftçi ve 
esnaf. Bu dönemde hiçbir güvencesi olmadan çalıştırı-
lan 56 çocuk, 99 kadın ve 96 göçmen işçi de yaşamını 
yitirdi. İş cinayetleri sonucu ölümler en fazla, sendi-
kalaşmanın az olduğu ve iş güvencesinin olmadığı iş-
kollarında yaşanıyor. Bu alanda, inşaat 442, tarım 389, 
taşımacılık 265, ticaret/büro 124, belediye 109 ve 96 
metal işçisi hayatını kaybetti” ifadelerini kullanıldı.

İş cinayetlerine yol açan “iş kazaları” ve toplu iş cina-
yetlerinin artarak devam ettiğni belirten Mart, “Son 
olarak işçilerin örgütlenmesi zaten Türkiye’de birçok 
şekilde engellenmeye çalışılırken bu durum OHAL’le 
birlikte iyice keyfileşti. Yani ifade edildiği gibi “halka 
ve işçilere OHAL yok” söylemi sadece sözde kaldı. 
Sendikal çalışmaları da kısıtlayan OHAL ile beraber iş 
cinayetleri yüzde 9 artış gösterdi.  İşte bu yüzden de 
“OHAL uzatılmasın, kaldırılsın” diyoruz” dedi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre yıllar 
bazında, 2013 yılında en az 1235 işçi, 2014 yılında en 
az 1886 işçi, 2015 yılında en az 1730 işçi, 2016 yılın-
da ise en az 1970 işçinin yaşamını yitirdiğini söyleyen 
Mart, “2014 yılında tarihimizin en büyük işçi katliamı 
olan Soma’nın yanısıra birçok toplu işçi ölümü yaşan-
mış ve 1886 işçinin yaşamını yitirdiği bir yıl yaşamıştık. 

Geçen yıl Soma’sız 1730 iş cinayeti vardı. Bu yıl ise 
1970 işçinin aramızdan ayrılması sorunun çözümü-
nün yasa vb. ile değil işçi örgütlenmelerinin önünün 
açılması ile olacağını gösteriyor. Yoksa işçi sağlığı ciddi 
bir alarm vermekte” ifadelerini kullandı.

2016 yılında iş cinayetlerinin %75’i altı işkolunda 
gerçekleştiğini belirten Mart, İnşaat, Yol işkolunda 
442 işçi, Tarım, Orman işkolunda 389 işçi, Taşıma-
cılık işkolunda 265 işçi, Ticaret, Büro işkolunda 124 
işçi, Belediye, Genel İşler işkolunda 109 işçi, Metal 
işkolunda ise 96 iş cinayeti yaşandığını söyledi. Mart, 
açıklamaya şöyle devam etti:

“2016 yılında 98 kadın ve 1172 erkek işçi yaşamını 
yitirdi. Yine 2016 yılında Türkiye’nin 81 kentinde de 
iş cinayeti yaşandı. Ancak iş cinayetlerinin neredeyse 
yarısı 11 şehirde yoğunlaştı. Bu şehirler:

İstanbul 262 işçi, Kocaeli 89 işçi, Bursa 81 işçi, İz-
mir 74 işçi, Ankara 72 işçi, Antalya 70 işçi, Konya 
61 işçi, Manisa 56 işçi, Aydın 52 işçi, Adana 49 işçi, 
Denizli 45 işçi…

Mevcut Sistem İş Cinayetlerini Engellemiyor!

Konu öylesine vahimdir ki, iş kazalarında her yıl, her 
ay ve her gün bir öncekini aratmakta, iş cinayetlerin-
de hayatlarını kaybedenlerin sayısı artmaktadır.

Bu arada belirtmek isteriz, işyerlerindeki kazaların 
nedenleri, dikkatsizlik vb. işçilerden veya mühen-
dislerden kaynaklanmamaktadır. Kazaların nedenleri 
alınmayan önlemler, üretimin ve çalışma yaşamının 
emekçiler aleyhine olan düzenlenme tarzından kay-
naklanmaktadır.
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Biz bu nedenle “iş kazası” görünümüne dayalı ölümle-
re iş cinayeti diyoruz.

Hatırlanacağı gibi, iş kazalarında kitlesel ölümlerin ya-
şanması üzerine, 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı Gü-
venliği Kanunu çıkartıldı ve yasa sonrasında iş kazala-
rının biteceği mesajları verildi. Ancak kazalar, ölümler, 
sakat kalmalar azalmadı, sürekli olarak arttı. Çünkü 
kurulan sistem yanlıştı. Şöyle ki:

• Getirilen sistemde, bu alana ilişkin tüm yetkiler 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağ-
lığı Güvenliği Genel Müdürlüğü elinde toplandı. Tüm 
düzenlemeler ilgili Genel Müdürlük tarafından yapıl-
makta, alana ilişkin hizmetin devredildiği Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimleri (OSGB’ler), Eğitim Kurumları, iş 
güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerine ilişkin tüm 
kararlar, eğitimler, denetlemeler, cezalandırmalar bu 
genel müdürlük tarafından yerine getirilmektedir. 
Sendikaların, meslek örgütlerinin, demokratik kitle 
örgütlerinin görüşleri ise hiçbir şekilde dikkate alınma-
maktadır. Konunun tek karar alıcısı, uygulayıcısı, de-
netleyicisi ÇSGB İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü 
olduğu sürece, yanlış kararlar alınmaya devam edecek, 
iş kazaları, ölümler ve diğer yaşamsal sorunlar süre-
cektir.

Bu durumu değiştirmek için; sendikaların, meslek 
örgütlerinin, üniversitelerin, işveren örgütlerinin de 
içerisinde yer aldığı idari ve mali yönden bağımsız bir 
Enstitü kurulmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 
tüm kararlar bu kurum tarafından alınmalı, uygulama 
bu kurum tarafından denetlenmelidir.

• İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri yay-
gın olarak OSGB denilen ticari kuruluşlar tarafından 
yerine getirilmektedir. Ancak, işverenler verilen hiz-
metin yeterliliği ile ilgilenmemekte, kendi yükümlülük-
lerinden kaçınmaktadır. OSGB’ler ticari ilişki içerisinde 
bulunduğu işyerlerinde iş güvenliği önlemlerinin alın-
masında yeterince yaptırımcı olamamaktadırlar.

Bu nedenle, hizmetin ticari kuruluşlar tarafından ve-
rilmesi anlayışından vazgeçilmeli, bu hizmet yukarıda 
önerdiğimiz Enstitünün yerel ayaklarınca yerine ge-
tirilmeli, işyerlerinde de işçilerin ve Enstitünün yerel 
temsilcilerinin söz sahibi olduğu bir yapı oluşturulma-
lıdır.

• Elbette ki, sağlıklı, güvenli işyeri yaratılması yü-
kümlülüğü işverenlere ait bir yükümlülüktür ve bu 
yükümlülük yerine getirilirken hiçbir şekilde maliyet 
hesabı yapılamaz, insan canının değeri hiçbir maddi 
varlıkla karşılaştırılamaz. Bunun yanında, işverenlerce 
OSGB’lere, sadece rehberlik hizmeti için kaynak ak-
tarılmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’na göre işyer-
leri; Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olarak üç 
grupta toplanmıştır. 2015 yılı rakamlarına göre; 

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 4 milyon 745 
bin,

Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 4 milyon 420 bin,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise 3 milyon 
319 bin işçi istihdam edilmektedir. 

Dolayısı ile; kaynaklar, zaten sorun ve yanlışlarla dolu 
olan sistemi iyileştiren değil, daha da kötüleştiren bir 
yapıya dönüştüren ticari kuruluşlara değil, içerisinde 
ÇSGB’nin MEB’in, Sağlık Bakanlığı’nın, sendikaların, 
TMMOB’nin TTB’nin, üniversitelerin ve diğer ilgili ku-
ruluşların yer aldığı Enstitü tarafından kullanıldığında 
verimli bir çözüme ulaşılacaktır. Aksi takdirde, “iş ka-
zaları” ve ölümler, bugüne kadar olduğu gibi her gün, 
her ay, her yıl artış göstermeye devam edecektir.

Bir kez daha yineliyoruz;

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlar-
la çözülemez. Sendikaların, meslek odalarının, üniver-
sitelerin karar süreçlerinde ve yönetiminde yer aldığı, 
idari ve mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyi-
şe sahip Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu bir önce 
oluşturulmalıdır.

Emekçilerin güvencesiz ve kayıtdışı çalıştırılması en-
gellenmelidir.

Sendikalaşmanın önündeki ILO standartlarıyla çelişen 
engellemeler kaldırılmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çe-
lişen ve özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük 
olan, işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistem-
lerine son verilmedir.” 13/01/2017
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HER GÜN 25 KİŞİ ÖLÜYOR!

2015 Yılı İçinde Sadece Trafik Kazaları, 
İş Kazaları Ve Karbonmonoksit Zehir-
lenmeleri Nedeniyle 8.975 Kişi Hayatını 
Kaybetti, 545.654 Kişi Yaralandı

Her Gün 25 Kişi Trafik Kazaları, İş Kaza-
ları Ve Karbonmonoksit Zehirlenmeleri 
Nedeniyle Hayatını Kaybetmekte

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
trafik kazaları, iş kazaları ve karbonmonoksit zehir-
lenmeleri raporunu gerçekleştirdiği basın toplantısı ile 
kamuoyu ile paylaştı.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Mart tarafından yapılan açıklamada, “Trafik sorunu ve 
trafik güvenliği tüm dünyada önemli sorunların başın-
da geliyor. Dünyada her gün 3560 kişi, Türkiye’de 21 
kişi trafik kazalarında can veriyor. Alınmayan ya da ye-
tersiz kalan önlemler nedeniyle bu tablo giderek daha 
da vahim bir hal alıyor” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Global Yol 
Güvenliği İstatistiklerine ilişkin rapora göre, her yıl 
1.300.000 kişinin trafik kazalarında öldüğünü ve ölüm-
ler arasında ilk sırada 15-29 yaş grubundaki gençle-
rin yer aldığını belirten Mart, “Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu Orta Gelirli Ülkelerin araç sahiplik oranı 
Dünya genelinde %52 olmasına karşılık, ölümlerin 
%80’i bu ülkelerde gerçekleşiyor. Trafik kazalarında 
ölüm oranı yüksek gelirli ülkelerde %8.7, iken orta 
gelirli ülkelerde bu oran %20.1 ve düşük gelirli ülke-
lerde %18.3’tür” dedi.

Trafikte ölümlerin %50’si yayalar, bisiklet sürücüleri 
ve motosiklet sürücüleri arasında gerçekleştiğini, alkol 
kontrolü uygulamaları, ölümlü kazaları %20 oranında 
azatlığını, ortalama hızda %5’lik azalma can kayıplarını 
%30 oranında azatlığını söyleyen Mart, “Motosiklet 
kazasına bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu kafa yara-
lanmalarından kaynaklanıyor. Kask takma %40 ora-
nında ölümleri ve %70 oranında ciddi yaralanmaları 
önlüyor. Ön koltuklarda emniyet kemerinin bağlı ol-

ması %50 ve arka koltuklarda bağlı olması %75 e ka-
dar ölümcül yaralanmaları engelliyor. Araçlarda çocuk 
koltuğu bulunması bebeklerde %70, ve çocuklarda 
%54-%80 arasında ölümcül yaralanmaları düşürüyor” 
ifadelerini kullandı.

Ülkemizde durum;

En son açıklanan TÜİK verilerine göre, 2015 yılında 1 
milyon 313 bin 356 adet trafik kazası meydana geldiği-
ni söyleyen Mart, 183 bin 11 adet ölümlü/yaralanmalı 
trafik kazası sonucu 3.831 kişinin kaza yerinde, 3.699 
kişinin ise kaza etkisiyle 30 gün içinde olmak üzere 
toplam 7.530 kişinin hayatını kaybettiğini ve  304.421 
kişinin yaralandığını söyledi.

Yine TÜİK verilerine göre, 2015 yılında ülkemizde 
toplam 241.547 sigortalı kişinin iş kazası geçirdiğini 
ve bu kazalarda 1.252 kişi hayatını kaybettiğini, yara-
lanan 240.295 kişinin 95.616 kişisinin de 5 gün üzeri 
“iş görmez raporu” aldığını belirten Mart, “Nitelik ge-
rektirmeyen meslekler” içinde 410 ölümle “madenci-
lik, inşaat, imalat ve ulaştırma” dalı, “Tesis ve makina 
operatörleri ve montajcılar” içinde 179 ölümle, “Sü-
rücüler ve Hareketli Tesis Operatörleri” dalı ilk sırayı 
aldı” dedi.

Mart, Bursa’da 17.801 kişinin iş kazası geçirdiği iller sı-
ralamasında, İstanbul (56.623 kişi) ve İzmir’in (22.572 
kişi) ardından üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

“Şubemizin ülke düzeyinde gerçekleştirdiği karbon-
monoksit gazından meydana gelen zehirlenme araştır-
masına göre 2015 yılında 61 ilimizde, 171 merkezde 
meydana gelen 1.131 zehirlenme vakasında 193 kişi 
hayatını kaybetti” diyen Mart, Türkiye’de 2015 yılında 
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trafik kazaları, iş kazaları, karbonmonoksit zehirlen-
meleri sonucu oluşan tabloyu söyle özetledi:

“Trafik kazalarında 7.530 kişi hayatını kaybeder-
ken, 304.421 kişi yaralandı. Yani her gün trafik 
kazalarında 21 kişi hayatını kaybetmekte 846 kişi 
yaralanmaktadır 

İş kazalarında 1.252 sigortalı hayatını kaybeder-
ken, 240.295 kişi yaralandı. Yani iş kazalarında her 
iki günde 7 kişi hayatını kaybederken, 668 kişi ya-
ralanmaktadır.

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde 193 kişi haya-
tını kaybederken, 938 kişi yaralandı. Yani Karbon-
monoksit zehirlenmelerinde her iki günde 1 kişi 
hayatını kaybederken, 5 kişi zehirlenmektedir

Toplamda ise 2015 yılı içinde sadece Trafik Kaza-
ları, İş Kazaları ve Karbonmonoksit Zehirlenmeleri 
nedeniyle 8.975 kişi hayatını kaybetti, 545.654 kişi 
yaralandı.

Yani ülkemizde her gün 25 kişi sadece bu üç neden-
den hayatını kaybetmekte, yine her gün 1.516 kişi 
yaralanmaktadır.”

Önerilerimiz

- Ulaşım politikaları toplum yararını esas almalı

- Kısa ve uzun erimli, uygulanması aksatılmayacak bir 
"Ulaştırma Ana Planı" yapılmalıdır

- Ulaşım politikaları ve ulaşım türleri ülke genelinde ve 
yerel bazda birbirleri ile entegre ve bütünlüklü olarak 
planlanmalı

- Ulaştırma altyapısı ve işletmelerine yönelik özelleş-
tirme programları durdurulmalıdır.

- Ulaşımda enerji verimliği çalışmaları ulusal bir poli-
tika içinde ele alınmalı; master planlarda birim enerji 
tüketimi ve emisyon değerleri daha düşük demiryolu,  
denizyolu sistemlerine öncelik verilmeli

- Araçlardan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için 
araçların Avrupa Emisyon Normuna göre üretilmeleri 
için gerekli yasal düzenlemeler yapılırken, emisyon de-
netimlerinin MMO tarafından yapılması sağlanmalıdır.

- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Trafik 
Hizmetleri Başkanlığı, Trafik Genel Müdürlüğü'ne dö-

nüştürülerek araç, gereç ve kadro yönünden güçlendi-
rilmeli, ulaşım sistemleri yönetimini üstlenen Bakanlık 
kapsamına alınmalıdır.

- Trafik Güvenliği Kurulu ve İl Trafik Komisyonlarında 
TMMOB ve ilgili meslek odaları temsil edilmelidir.

- 2918 sayılı Trafik Kanunu Taslağı, kentlerin ve ülkenin 
kaderini etkileyecek planlama ve büyük projeler ile AB 
mevzuat çalışmalarında meslek odaları ve üniversite-
lerin görüşleri alınmalı, karar süreçlerine katılımı sağ-
lanmalıdır.

- Trafik güvenliğine yönelik çalışmalar hızlandırılmalı, 
planı, stratejisi ve bütçesi olan bir "Trafik Güvenliği 
Projesi" yürütülmelidir.

- Toplu taşıma araçları ve ulaştırma sistemlerinde en-
gellileri gözetecek önlemler alınmalı, uygulamalar kalı-
cı olmalı, yönetmeliklere yeni standartlar eklenmelidir.

- Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarında kaza tespit tu-
tanakları; zabıta, yol/trafik eğitimi almış inşaat/makina 
mühendisi ve araç tekniği alanında MMO tarafından 
belgelendirilmiş makina mühendisleri ile doktorlar ta-
rafından ortaklaşa hazırlanmalıdır.

- Üniversiteler bünyesinde "Trafik Mühendisliği" bölü-
mü açılmalı ve bu bölüme uygun müfredat programları 
hazırlanmalıdır.

- Sürücü kurslarında denetlemeler sıklaştırılmalıdır.

- Bakım ve onarım hizmeti veren işletmelerde ve araç 
fenni muayenesinde teknik hizmet sorumlulukları zo-
runlu hale getirilmeli, MMO tarafından eğitilip belge-
lendirilmiş makina mühendislerinin istihdamı sağlan-
malıdır.

- Araç İmal, Tadil ve Montaj hizmetleri, MMO tarafın-
dan belgelendirilmiş makina mühendislerince yapılma-
lı, projeler Oda tarafından mutlaka denetlenmelidir. 
18/01/2017
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Hava Kirliliği Tehdit Ediyor!
81 İlin 41'inde Limit Aşıldı
Bursa'da Hava Kirliliği Artık Öncelikli 
Kent Sorunlarından Olmuştur

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
“Hava Kirliliği Tehdit Ediyor” başlıklı basın toplantısı 
gerçekleştirdi. MMO Bursa Şubesi “10 Ekim Ankara 
Toplantı Salonu”nda yapılan açıklamayı, MMO Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart yaptı.

Kış mevsimiyle bir yandan karbonmonoksit zehir-
lenmelerinin, bir yandan da yaşanan hava kirliliğinin, 
Bursa'yı ve özellikle büyümekte olan tüm kentleri teh-
dit ettiğini söyleyen Mart, “Türkiye'de hava kirliliğine 
neden olan PM10 partikülü için 2015'te verilen yıllık 
limit 56 mikrogram(μg) / metreküp(m3)” dedi.

“Temiz Hava Hakkı Platformu” raporuna göre; 
2015'te Türkiye'de 81 ilin 41'inde bu limitin aşıldığını 
ve en yüksek düzeyde hava kirliliği görülen üç ilin Ak-
saray, Ağrı ve Muş olduğunu söyleyen Mart, “Dünya 
Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hava kalitesi limiti dikkate 
alınarak yapılan değerlendirmede ise sadece Çankı-
rı'daki değerlerin, limitin altında olduğu görüldü.

Özellikle Samsun (İlkadım Hastane), Bursa (Soğan-
lı Botanik Parkı Arkası, Çukurca), Manisa, İstanbul 
(Esenyurt), Adana (Valilik), Kayseri (Hürriyet) ve 
Bursa (Beyazıt Cad.) istasyonlarında, yılda 250 gün-
den fazla süre boyunca (327-256 gün) günde 50 μg/ 
m3'den daha fazla PM10 düzeyi ölçümü yapıldı” ifa-
delerini kullandı.

TERMİK SANTRAL YÜZÜNDEN HER YIL 2 
BİN 876 İNSAN ÖLÜYOR

Kömürlü termik santraller nedeniyle Türkiye'de her 
yıl en az 2 bin 876 erken ölüm, 4 bin 311 hastaneye 
yatış ve 637 bin 643 işgünü kaybı yaşandığını belirten 
Mart, Kömürlü termik santrallerin hastalık ve ölüm 

nedeniyle yarattığı olumsuz ekonomik yük 2.9-3.6 
milyar Avro arasında değişiyor. “Ülkemizde yalnızca 
SO2 ve PM10 tüm illerde ölçülüyor. Diğer klasik hava 
kirleticilerinin ölçüldüğü il ve istasyon sayısı sınırlı. Hü-
kümet hava kirliliğini önleme konusunda ivedi olarak 
adım atmalı ve hava kirleticileri için DSÖ tarafından 
önerilen sınır değerlerin kullanılmasını sağlamak ama-
cıyla yasal düzenleme yapmalıdır” dedi.

Mart hava kirliliğinin nedenleri ve çözüm önerilerini 
şöyle sıraladı:

HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

“Sanayi bölgelerinin yerleşim alanlarına yakın olması; 
egzoz emisyon ölçümlerinde kamusal denetimin pi-
yasalaştırılması; doğalgaz fiyatlarındaki yükseklik ne-
deniyle vatandaşların kalitesiz kömüre hatta plastik 
de olmak üzere her tür yakıta yönelmesi; kent giriş 
çıkışlarında kömür denetimlerinin olmaması ve kente 
kalitesiz kömür girişi; devlet tarafından ihtiyaç sahiple-
rine ücretsiz ve kalitesiz kömür dağıtılması; karayolu 
taşımacılığında araç sayısının artması, araçların 10 nu-
maralı yağ gibi kaçak yakıt kullanması, araçların periyo-
dik bakımlarını yaptırmadan trafiğe çıkmaları.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

“Sağlıklı yaşama için, hava kirliliği ile mücadele sürekli 
ve etkin olmalıdır.

Hava kirliliğine alınacak önlemler arasında konutlarda 
ısı yalıtımını yapılması, enerji verimliliğinin sağlanması, 
ulaşımda başta raylı sistem olmak üzere toplu taşıma-
nın yaygınlaştırılması ve özel araç trafiğinin azaltılması 
gerekiyor. 10 numaralı yağ kullanan özel halk otobüs-
leri traften men edilmelidir.

HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE SÜREKLİ VE ETKİN OLMALIDIR!
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Sanayi kuruluşlarının ve merkezi sistemli konutların 
kazan daireleri denetlenerek tam yanma koşullarının 
sağlanması, ayrıca kazan operatörlerinin eğitilerek 
belgelendirilmeleri gerekmektedir. Özellikle görünür 
kirlilik yaratan bacalar, anında baca gazı analizleri; gö-
rünür kirlilik yaratan araçlar da, seyyar egzoz emisyon 
ölçümleri yapılarak sürekli olarak denetlenmelidir.

DEVLET ELİYLE KALİTESİZ KÖMÜR DAĞITIMI 
DURDURULMALIDIR

İllerimizde satılan/dağıtılan yakıtlar kaynağında, trans-
ferinde ve satışında etkin olarak denetlenmelidir. İhti-
yaç sahibi ailelere, 13 yılda 20 milyon tonu aştığı bildi-
rilen bedelsiz kömür yardımında, dağıtılan kömürlerin 
fiziksel ve kimyasal özellikleri bilinmemektedir. Bu 
olumsuzluğu ortadan kaldırmak adına tüm illerde yakıt 
analizlerinin sürekli ve doğru yapılabilmesi için çağdaş 
bir laboratuarla sürekli ölçümlerin yapılarak, kentleri-
mizde uygun emisyonlu yakıtların kullanımı sağlanma-
lıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın “Hava Kalitesi İzle-
me İstasyonları Web Sitesi”nde ülke düzeyinde; 126 
noktada sabit, 4 adet seyyar ve 3 adet Uzun Menzilli 
Hava Kirlilik Ölçüm İstasyonu ile anlık olarak hizmet 
verilmektedir. Bu ağ içinde Bursa'da 6 noktada (Bur-
sa-Çukurca, Beyazıt Cd., Kestel, Kültürpark, Uludağ 
Üniversitesi, İnegöl) bulunan Hava Kirlilik Ölçüm İs-
tasyonunda ölçümler yapılmaktadır. Ancak evlerde de 
yoğun olarak ölümlere yol açan ve yakma sistemlerin-
de eksik yanma sonucu ortaya çıkan karbonmonok-
sit ölçümleri, sadece Beyazıt caddesindeki istasyonda 
ölçülmektedir.

Kentin yoğun kirlilik noktalarının öncelikle ilgili Aka-
demik Meslek Odalarının da görüşü alınarak belir-
lenmelidir. Kentteki hava kirliliğinin durumu, gerekli 
durumlarda acil önlemlerin alınabilmesi için öncelikle 
gelişmiş teknolojide, düzenli işletilen, kalibre edilen 
“Yerel Hava Kirliliği Ölçüm Ağları”nın aktif ve tüm ilin 
hava kalitesini izleyecek sayıda olması sağlanmalıdır.

1996-2003 yılları arasında kentimizde çalışmaları 
ekte ayrıntılı olarak sunulan Hava Kirliliği Mücadele 
Birimi'nin, hava kirliliği ölçüm merkezinin oluşumu ve 
sürdürülebilirliği ile ilgili yaptığı çalışmalar örnek alın-
malıdır.

Hava kirliliğinin nedeninin yalnızca kömür kullanımına 
indirgenemeyeceğini, yetkililerin hava kirliliğini uzun 
vadeli çözümler yerine, mevsimlik politikalarla geçiş-
tiremeyeceklerini, hava kirliliğinin temel nedeninin 
uzun yıllardır sürdürülen yanlış, çıkar ve ranta bağlı 
kentleşme ve meslek örgütlerinin görüşlerini dikkate 
almayan yanlış uygulamalar ve  politikalar olduğunu bir 
kez daha vurguluyoruz.

Uzun vadede nihai ve etkin çözüm yolu olarak;

• Sanayide kirleten ve katma değer üretmeyen sanayi 
yapısından, nitelikli ve katma değeri yüksek teknoloji 
üreten sanayi yapısına geçmek.

• Ulaşımda olabildiğince raylı sisteme yönelmek ve 
tercih etmek.

• Isınma amaçlı olarak, temiz enerji türlerine yönel-
mek ve tercih etmek.

• Enerjiye olan ihtiyacı azaltmak, enerji verimliliğini 
arttırmak.

Sonuç olarak; Bursa risk altında ve hava kirliliği insan 
yaşamını tehdit eder boyutlara ulaşması an mesele-
sidir. Başta Bursa Valiliği olmak üzere, tüm yetkilile-
ri önerilerimizi dikkate almaya ve “Hava Kirliliği ile 
Mücadele”ye çağırıyoruz.” 25/01/2017
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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ARİF KARADEMİR’E ZİYARET

MMO Bursa Şubesi’nden Kurumsal Ziyaretler
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube-
si, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif 
Karademir’i ziyaret etti.

Ziyarete, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Mart, MMO Bursa Şube Saymanı Feridun Te-
tik, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
İhsan Taşkınsel ve Bursa Teknik Ünivesitesi’nden Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Acar, Prof. Dr. Deniz 
Uzunsoy, Yard. Doc. Dr. Selçuk Karagöz, Yard. Doc. 
Dr. Onur Saray katıldılar.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mart, 
Rektör Karademir’e Makina Mühendisleri Odası’nın 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mart, Bursa’nın yaşanabilir bir kent olması için çalış-
tıklarını ve bu hedefin de hep beraber katkı koyarak, 
çalışarak mümkün olacağını söyleyen Mart, Bursa’nın 
sanayi ve ekonomi açısından ülkenin üst sıralarda ol-
duğunu ve bu üst sıranın da üniversite eğitim düzeyi 
içinde geçerli olması gerektiğini vurguladı.

MMO’nun aynı zamanda bir eğitim kurumu olduğu 
belirten Mart, Oda tarafından sık sık düzenlenen eği-
tim, seminer, staj, teknik geziler ve kurslarla öğrenci-
lerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlanarak, 
bilgilerini güncellemelerine destek olduklarını söyledi.

Mart, Oda – Üniversite işbirliğinin önemine vurgu ya-
parak, genç meslektaş adaylarıyla bir araya gelip, üni-
versite ile ilişkileri geliştirme gayreti içinde olduklarını 
ifade etti.

Mart, meslek odalarının mühendislik öğretimi yapan 
öğrencilerin ikinci ailesi olduğunu belirterek, Bursa 
Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelmelerini 
önemsediklerini ifade etti.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Kara-
demir, kentin gelişebilmesi ve yaşanılabilir olması için 
o kentteki üniversitelerin de nitelikli ve yenilikçi olma-
sı gerektiğini söyledi.

Rektör Karademir, mevcut bilgiyi sadece öğrencilerine 
aktaran değil, yeni bilgiler üreten, bunları kuvvetli sa-
nayi paylaşımı ile ürüne çeviren, girişimci ve paylaşım-
cı, teknolojiyi takip etmekten ziyade teknoloji üreten 
ve yönlendiren yenilikçi bir üniversiteyi hedefledikle-
rini ifade etti.

MMO’nun kent ve akademik çalışmalarını takip et-
tiklerini ve birlikte genç mühendis adaylarına yöne-
lik çalışmalar yapmak ve projeler üretmekten mutlu 
olacaklarını belirten Karademir, ziyaretlerinden dolayı 
MMO Bursa Şubesi’ne teşekkür ederek, memnuni-
yetlerini bildirdi. 31/01/2017
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Bursa Valisine “Akademik Koordinasyon Toplantıları” Önerisi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü ziyaret etti.

Ziyarete, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Mart, MMO Bursa Şube Sekreteri Fikri 
Düşünceli, MMO Bursa Şube Saymanı Feridun Tetik, 
MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İh-
san Taşkınsel katıldı.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mart, 
Vali Küçük’e Makina Mühendisleri Odası’nın çalışma-
ları hakkında bilgi verdi.

MMO Bursa Şubesi’nin, 7897’i aşan üye sayısı ile 
Bursa’da bulunan 27 Akademik Meslek Odasından 
en çok üye ye sahip olan Akademik Meslek Odası ol-
duğunu belirten Mart, sadece Bursa da değil aynı za-
manda Güney Marmara (Balıkesir, Çanakkale, Yalova) 
bölgesinde de hizmet verdiklerini ifade etti.

Mart tarafından Vali Küçük’e sunulan beklenti ve öne-
riler şöyle:

“Hemen her kentte olduğu gibi Bursa’mızda da, ge-
rek merkezi iktidar ve gerekse yerel yönetimler ta-
rafından yapılan projelerde, meslek odaları ile idare 

karşı karşıya geldiği durumlar olmaktadır. Kimi proje-
ler bazen de yargıya taşınmaktadır. Bunun en önemli 
nedenlerinde biri kurumlar arası iletişimin zayıf olma-
sı, yapılacak olan projelerde çeşitli toplum kesimleri 
ile birlikte meslek odalarının da dahil edilmemesidir” 
ifadelerini kullanan Mart, Meslek odalarının kendi uz-
manlık alanları ile ilgili yaşadığı kente ve ülkesine hiz-
met sunma arzusunda ve çabasında olduklarını, isten-
meyen bir takım durumların oluşmaması, kaynakların 
iyi değerlendirilmesi, kent ve kent insanı açısında daha 
fazla yarar sağlaması açısından Meslek Odalarının daha 
işin başlangıcında konuya dahil edilmesinin büyük fay-
da arz etiğini söyledi.

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

“Bursa Valiliğimizin koordinasyonunda, Bursa’da fa-
aliyet gösteren 27 akademik oda temsilcisi ile yerel 
yöneticilerinde katılacağı düzenli “AKADEMİK KO-
ORDİNASYON TOPLANTILARI” yapılmasıdır. Bu 
toplantılar, valilik makamının ön göreceği bir sıklıkta 
olabilir. Bizim önerimiz 3 ayda bir yapılması yönünde-
dir.
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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 yangıları ile zaman zaman ulusal günde-
me de konu olan bir kenttir. 

Bursada başta kamu binaları olmak üzere okullar, 
hastaneler, öğrenci yurtları vb. Kamu tafarından yo-
ğun olarak kullanılan binaların düzenli olarak yangın 
denetimlerinin yapılması, denetim sonucunda çıkan 
eksiklerin yerine getirilmesi ile yangın riskini ortadan 
kaldırarak binaların güvenli olmasını sağlamak üzere;

Ilgili kurum/kuruluşlar ile ilgili meslek odaları birlikte 
gerekli düzenlemenin yapılması ve Yangın Denetim 
Biriminin kurulması, daha once ağır aksak yapılan bu 
işin düzenli ve bir plana bağlı olarak yapılmasının sağ-
lanması

2- Hava Kirliliği ile Mücadele Birimi :

Bursa hava kirliliği alarm vermektedir.

Araç egzozları, kışın kalitesiz kömür kullanımı, sanayi 
bölgelerinin kent merkezine yakın olması vb. Neden-
lerle Bursa da hava kalitesinin denetlenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Yine geçmişte zaman zaman ya-
pılan 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 oto-
büslerinde 10 numara yağın yakıt olarak kullanılması-
nın denetlenmesi, vb denetimlerin ilgili kurum/kuruluş 
ve meslek odaları ile birlikte gerekli düzenlenmenin 
yapılması ve Hava Kirliliği ile Mücadele Biriminin Ku-
rulması

3- Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Mücadele 

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

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

Yangın denetimleri konusunda kurumlara yazı yazdığı-
nı belirten Vali Küçük, 10 numaralı yağ kullanan araç-
larla ilgili takipte olduklarını söyledi. Çevre Şehircilik 
İl Müdürlüğü’nün havayı kirleten sanayi kuruluşlarına 
ciddi miktarda cezalar yazdığını ifade eden Vali Küçük, 
özellikle hava kirliliğinin sürekli denetimi konusunda 
MMO Bursa Şubesi’nin önerilerine olumlu görüş be-
lirtti.

Karşılıklı niyetlerin dile getirildiği ziyarette Vali Küçük, 
MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerine ziya-
retten duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür 
etti. 31/01/2017
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BURSA İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ’A ZİYARET

Kurumlar Arası İletişim Toplumsal Barışı Getirir
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ı ziyaret etti.

Ziyarete, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, MMO Bursa Şube Saymanı Feridun Tetik 
katıldılar.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mart, Bursa İl Emniyet Müdürü Yıldız’a Makina Mühendisleri 
Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MMO Bursa Şubesi’nin, 7897’i aşan üye sayısı ile Bursa’da bulunan 27 Akademik Meslek Odasından en çok üye ye 
sahip olan Akademik Meslek Odası olduğunu belirten Mart, sadece Bursa da değil aynı zamanda Güney Marmara 
(Balıkesir, Çanakkale, Yalova) bölgesinde de hizmet verdiklerini ifade etti.

Ziyarette, uyuşturucu tehlikesi, kent içi ulaşım, trafik kazaları, denetimler gibi yaşam güvenliğine ilişkin birçok 
konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Mart, kurumlar arası iletişimi çok önemli olduğunu ve kurulan diyalogla Bursa’nın yaşanabilir bir kent olması için 
çalıştıklarını, bu hedefin de hep beraber katkı koyarak, mümkün olacağını söyledi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Yıldız da kurumlar ve sivil toplumla kurulan diyalog sonucu toplumsal barışında mümkün 
olabileceğini söyledi.

Mart, "Bursa Trafik Güvenliği Projesi" önerilerinden bahsederek, mühendislik ve teknik bilginin, tecrübenin ge-
rektirdiği alanlarda kent sorunlarının çözümü için işbirliği içinde olmanın önemini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Yıldız,  kent için, toplumsal barış için, güvenlik için kurulan bu iletişimin birlikte ortak işler 
yaparak güçleneceğini ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı MMO Bursa Şubesi’ne teşekkür ederek, memnuniyet-
lerini bildirdi. 01/02/2017
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ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU 
TANIŞMA TOPLANTISI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu, 
2016’da üye olmuş Endüstri Mühendisi üyeleriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda MMO ve Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tanıtımı yapılarak,  komisyon 
çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Üyelerin talep ve beklentilerinin paylaşıldığı toplantıda, sorunların çözüm önerilerine dair tartışıldı.

Günümüz atmosferinde örgütlülük adına daha çok çaba harcamanın ve daha çok birlik olmanın gerektiği çağrısı 
yapıldı. 21/02/2017

ve

ÇALIŞTIKLARI FİRMALARA
ULAŞABİLİRSİNİZ

Ayrıntılı Bilgi Web Sayfamızda
www.bursa.mmo.org.tr

BÜLTENE REKLAM VEREREK
7000 ÜYEMİZE
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Ülkemiz Ve Halkımızın Kaynak ve Varlıkları Sahipsiz Değildir!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 11 büyük kamu kurum ve kuruluşu ile Antalya, Aydın, İstanbul, 
İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok ildeki devlet arazilerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine 
ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli tarafından yapılan açıklama Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) 
yerleşkesinde gerçekleştirildi.

“Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”, 19.08.2016 tarihinde TBMM’de benimsenmiş ve 26.08.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdiğini hatırlatan Düşünceli, “İlgili kanun tasarısı TBMM’de görüşülürken, darbe girişimini bastırma 
atmosferinden yararlanıldığını belirtmiş ve tüm ülke servetinin hukuk dışı, Anayasa’ya aykırı bir şekilde bir anonim 
şirkete teslim edilmesinin sakınca ve yanlışlarını vurgulamıştık” ifadelerini kullandı.

Siyasal iktidarın, yeni bir KHK ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun hisselerini Varlık Fonu’na aktarma kararı 
aldığını, böylece, TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Ziraat 
Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin 11 büyük kamu kurum ve kuruluşu ile Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, 
Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok ildeki devlet arazileri Varlık Fonu’na aktarıldığını söylen Düşünceli, 
“konuyu değerlendirirken, öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarının, OHAL ile ilgisi bulunmayan bir KHK ile ve 
Varlık Fonu aracılığıyla merkezi yönetim bütçesinin ve meclis denetiminin dışında tutulmasıyla, iktidarın hukuk 
dışı uygulamalarına bir yenisinin eklenmiş olduğunu belirtmek isteriz” dedi.

“Bu uygulama, açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır; kamu yararı eksenli sosyal hukuk devleti ilkesinin tasfiyesi 
niteliğindedir” diyen Düşünceli açıklamaya şöyle devam etti:

“Diğer yandan söz konusu kanun gerekçesinde belirtilen, başka ülkelerde varlık fonlarının ülkemiz için örnek 
oluşturamayacağı da açıktır. Zira örnek gösterilen ülkelerde cari açık değil, fazlalık bulunmaktadır. Ülkemizde 
kurulan Türkiye Varlık Fonu AŞ ise herhangi bir gelir fazlalığına dayanmamaktadır. Tam tersine Türkiye, bütçe 
açığı ve cari açık veren bir sisteme sahiptir.

ÜLKEMİZ KAYNAK VE VARLIKLARININ TALANINA“HAYIR” DİYORUZ
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• Fon, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri hükümlerine tabi olmayacaktır. Şirket, özel hukuk 
hükümlerine göre faaliyet gösterecektir.

• Hazine garantisine sahip olan "mega projelerin” yatırımına,  çalışanların birikimi ve kamusal varlıklar da tahsis 
edilecektir. 

• Türkiye Varlık Fonu AŞ, kendisine devredilen kamu kaynak ve varlıklarını satabilecek, rehin ve ipotek 
verebilecektir.

• Varlık Fonu AŞ'de istihdam edilecek personel seçiminde ve yargılanmasında kamu personel rejimi 
uygulanmayacaktır.

• İhale mevzuatı-Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak, şirket faaliyetleri Sayıştay dolayısıyla yasama 
organının denetimine tabi olmayacaktır.

Uzun bir süredir açıkça izlendiği gibi, Türkiye ekonomisinin istihdam ve gelir yaratan istikrarlı bir ekonomi olma 
olasılığı özellikle son yıllarda atılan yanlış adımlarla tamamen aşındırılmış, sanayi hamleleri yerini siyasal iktidarın 
popülist tercihlerine bırakmıştır.

Bunun sonucu olarak, "mega projeler” denilen bir dizi maceracı ve Türkiye'nin öncelikleri arasında yer almayan 
projelerde karar kılınmıştır. Dış finansman bulmakta sorun yaşayan "Kamu-Özel Ortaklığı”na dayalı, "Mega proje” 
batağına saplanan firmaları ve garantör yapılan Hazine'yi bu bataktan çıkarmak için akla gelen son araç, Varlık 
Fonu olarak kamuoyuna sunulmuştur. OHAL şartlarında bir torba yasa ile uygulanmaya başlanan bu model ile, 
elde avuçta kalan kamu varlıklarının Varlık Fonu'nda toplanması ve fon harcamalarının kamu denetiminden ve 
Sayıştay'dan kaçırılarak, bu batık projelerin kurtarılması amaçlanmaktadır. Ancak bu yolla bir sonuç alınması 
mümkün değildir. Fona aktarılan kamu kuruluşlarının varlıkları rant peşinde koşan yatırımcılara kısa sürede yem 
edilecektir.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıkları sahipsiz değildir!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB, böylesi bir kamusal-toplumsal yoksullaşmaya karşı kamusal 
üretim, kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği ve kamusal denetimi kararlılıkla savunacak, kamu kurum ve kuruluşlarının 
yeniden merkezi bütçenin ve Sayıştay'ın denetim yetki kapsamına alınması gerektiğini dile getirecektir.

TMMOB, ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, kamu kuruluşlarına, kamu arazilerine ve üzerinde halkın alın 
teri olan tüm varlıklara sahip çıkılması için elinden geleni yapacaktır.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıklarının talanına kararlılıkla "hayır” diyoruz.” 08/02/2017
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ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

A. Mesut
AKÇAY

Ahmet
ARABACI

Ahmet
 ÇELİK

Ali
ÇÖL

Aydın
AYGÜN

Aydın
KÖSE

Aylin
KUMRUOĞLU

Buket
 Anbarcı

Burak Cebrail
ASLAN

Cemal
OK

Deniz
ÇELİK

Ekrem
KARAÇALI

Engin
KIRKBUDAK

Engin
OKUR

Eray
SAĞDIÇ

Ertuğrul
KAHRAMAN

Fatih
DUMAN

Ferhat
DİNSOY

Fulya
KARADENİZ

Gökhan
EREN

Hakan 
DURGUN

Hanife
HACIOĞLU 

Hasan
AKKAYA

Hasan Can
EZGİN

Hüseyin
GÜR

İbrahim
ÖZTÜRK

İbrahim
TOPRAK

Kübra
TÜRKÖZ

Levent
KILIÇ

M. Fatih
TÜRKER
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ÜLKEMİZ ve MESLEĞİMİZ ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR.

ÜRETİM GÜCÜMÜZ ONLARLA ARTACAK.
 

TÜM ÜYELERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ
                                          Şube Yönetim Kurulu

Mehmet
KOÇHAN

Mehmet Sinan
AKKAYA

Merve Deniz
DELİBAŞ

Mesut
BEYHAN

M. Şahin
DEMİR

M. Emirhan
PAY

M. Zeki
GÜRER

N. Canberk
NAZLI

N. Oytun
ÖZMEL

Ramazan
ASLAN

Ramazan
ÇAKIR

Rojda
TAY

Saadettin
TÜRKYILMAZ

Samet
DEMİRAY

Sarper
ÖZÜER

Selçuk
ÇEKİÇ

Semih Murat
TURHAN

Serdar
ALKAN

Şafak
ASLAN

Şükrü Barış
GÜLMEZ

Veysel
ÖRNEK

Yaşar
YAĞCILAR
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Yusuf
EMİN

Zeynep Rengin
GÜL
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04 Ocak 2017 Çarşamba
Gözetim kriterleri kapsamında“Yenilenen AİTM Yö-
netmeliği Kapsamında LPG Sızdırmazlık Testlerinin 
Durumu  Semineri” Şube Teknik Görevlisi Selçuk Türe 
eğitmenliğinde, 23 üyemizin katılımıyla Şube Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

09 – 16 Ocak 2017

“Mekanik Tesisat Mühemdis Yetkilendirme Eğitimi” 
Üyemiz Tarık Demiray eğitmenliğinde, 11 üyemizin katı-
lımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

10 – 13 Ocak 2017

“Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü Eğitimi” Üyemiz Hakan Yavuz eğitmenliğin-
de, 4 üyemizin katılımıyla Çanallake İl Temsilciliği Eğitim 
Salonu'nda yapıldı.

14 Ocak 2017 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Yüzme Havuzları Tasarı-
mı - Elemanları Uygulamada Karşılaşılan Problemler Ha-
vuz, Isıtma, Nem Alma ve Havalandırma Tesisatları Semi-
neri” Üyemiz Hamit Mutlu eğitmenliğinde, 79 üyemizin 
katılımıyla Şube Konferans Salonu'nda yapıldı.

17 – 20 Ocak 2017

“Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilen-
dirme Kursu” Üyemiz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 21 
üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleşti-
rildi.

23 – 24 Ocak 2017

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(POMPACI) Kursu” Şube Teknik Görevlisi Selçuk Türe 
eğitmenliğinde, 16 kişinin katılımıyla Balıkesir İl Temsilci-
liği Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

24 – 25 Ocak 2017

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

24 – 26 Ocak 2017

“Şantiye Şefliği Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Murat 
Karakaş eğitmenliğinde, 30 üyemizin katılımıyla Şube Eği-
tim Salonu'nda gerçekleştirildi.
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26 – 27 Ocak 2017

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(POMPACI) Kursu” Şube Teknik Görevlisi Selçuk Türe 
eğitmenliğinde, 21 kişinin katılımıyla Çanakkale İl Temsil-
ciliği Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

28 Ocak 2017 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Mekanik Tesisatta 
Hidrolik Denge ve Balanslama Semineri”  Üyemiz Ha-
mit Mutlu eğitmenliğinde 104 üyemizin katılımıyla Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

06 – 08 Şubat 2017

“Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu” Üyemiz Ya-
vuz Güçlü eğitmenliğinde, 14 üyemizin katılımıyla Şube 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

15 – 16 Şubat 2017

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(POMPACI) Kursu” Şube Teknik Görevlisi Selçuk Türe 
eğitmenliğinde, 20 kişinin katılımıyla İnegöl İlçe Temsilci-
liği Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

17 Şubat 2017 Cuma

“Asansör Sistemleri, Sorunlar ve Uygulamaları Semi-
neri ” Üyemiz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 23 üyemizin 
katılımıyla Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

18 Şubat 2017 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Tekstil Sektöründe 
Kullanılan RAM Makinesi Bacasından Isı Geri Kaza-
nım ve Elektrostatik Filtre Sistemi Semineri” Üyemiz 
Selçuk Özlü eğitmenliğinde, 66 üyemizin katılımıyla Şube 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

21 – 23 Şubat 2017

“Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu” üye-
miz Hakan Yavuz eğitmenliğinde, 21 üyemizin katılımıyla 
Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.



Günce

 MMO Bursa Şube

VEFAT
Üyemiz Yakup Tabanlı 

vefat etmiştir.

Üyemiz Salih Güngören 
vefat etmiştir.

Üyemiz Mustafa Serdar Koç’un annesi 
vefat etmiştir.

Geçmiş Dönem Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Üyemiz Özdoğan Durmaz’ın babası 

 vefat etmiştir.

Üyemiz Hülya Çilngiler’in annesi 
 vefat etmiştir.

Üyemiz Kenan Gülmez’in annesi 
vefat etmiştir.

Üyemiz Kenan Doğruyol’un babası 
vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz.
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HOŞGELDİN BEBEK
Şube Teknik Görevlimiz Zafer Taşkesen ve Burcu 

Taşkesen’in “Ezgi Çiçek” adını verdikleri kız 
çocukları dünyaya gelmiştir.

   
Taşkesen Ailesine Mutluluklar 

Dileriz.

      VEFAT
Şubemiz Geçmiş 
Dönem Yönetim 

Kurulu Üyesi 
“Hasan Anlaş” vefat 

etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz.

VEFAT
Öğrenci Üyemiz Semih Mert

vefat etmiştir. 

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz.

EVLİLİK
Üyemiz Mehmet Sinan Akıncı ve

Şükran Akıncı evlendi. 

Üyemiz Nejat Güzelişbilir ve

Özge Önen evlendi.

Akıncı  ve Güzelişbilir ailesine 
mutluluklar dileriz.


