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SUNUŞ

Değerli Üyelerimiz,

Şubemizin13. Çalışma Döneminin son bölümüne girdiğimiz bugünlerde, Eylül-Ekim Bültenimizle sizlerle tekrar birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dönem sonunda gerçekleştireceğimiz iki büyük etkinliğimizde, yine sizlerin katkı ve katılımlarını bekliyoruz. Şubemi-
zin, Odamız adına sekreteryasını yürüttüğü “Makina İmalat Teknoloji Kongresi-Matit 2013”ü,  6-7 Aralık 2013 
tarihleri arasında, TÜYAP Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Makina İmalat Sanayi sektöründe çalışan üye, 
uzman ve yöneticiler ile kamu ve özel sektör temsilcileri ve bilim insanlarını bir araya getirerek, sektördeki gelişimi ve 
yaşanan sorunları saptayacağımız, çözüm önerilerini oluşturacağımız ve kamuoyuyla paylaşacağımız kongremize, tüm 
üyelerimizin katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

Kongremizi gerçekleştireceğimiz tarihlerde Odamızın 59.Kuruluş Yıldönümünü, Meslekte  50., 40., ve 25. Onur yılını 
dolduran üyelerimizle kutlayacağız. Bu yıl Şubemizin ilk sırasındaki üyelerimizi de davet edeceğimiz geleneksel gece-
miz için yerinizi şimdiden ayırtmanızı bekliyoruz.

Eylül-Ekim ayları; Ülkemiz ve kentimizde ilgili çalışmaların yanı sıra, demokratik haklarımızla ilgili mücadelelerimizle, 
meslektaş adaylarımıza ve üyelerimize yönelik etkinliklerimizle dolu, dolu geçti.

UÜMMF Makina Bölümü 1.sınıf öğrencilerine yönelik “Yaz Dönemi Uygulamalı Stajı” bu yıl da Odamızın “Beşevler 
Uygulamalı Eğitim Merkezi”nde 88 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meslek yaşamlarında çok önemli kazanım-
lar sağlayacağını düşündüğümüz meslektaş adaylarımızın bu uygulamalı stajlarını önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi 
hedefliyoruz.

Siyasi iktidarın TMMOB’a karşı başlattığı yasa değişiklikleri kapsamında 3194 sayılı İmar Yasası ile TMMOB üyelerinin 
hazırladığı harita, plan, etüt ve projeler üzerindeki, TMMOB’nin  denetim yetkisi kaldırılmaya çalışılmıştır. Buradan bir 
kez daha “mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleği ve TMMOB Örgütlülüğü AKP’nin Torbasına sığmaz, sığma-
yacaktır!” diyoruz.

17 Ağustos depreminin yıldönümünde; yaşananları, nedenlerini bir kez daha hatırlattık, unutmadığımızı, unutturmaya-
cağımızı TMMOB Bursa İKK olarak belirttik, belirtmeye bıkmadan devam edeceğiz.

Kentimizde Yıldırım’da yapılması planlanan “Kentsel Dönüşüm Uygulaması”nın yanlışlarını yine TMMOB Bursa İKK 
bileşenleri olarak kamuoyuyla paylaştık.

Diğer yandan ülkemizi Ortadoğu bataklığına Suriye üzerinden saldırıya çekmeye çalışanlara  “Savaş Karşıtı Platform” 
olarak hayır! dedik. Aynı platform olarak “12 Eylül Faşizminin, AKP iktidarı ile sürdüğünü” belirttik.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak “19 Eylül TMMOB Dayanışma Günü”müzü üyelerimizle birlikte, 
BAOB Özgürlük ve Demokrasi Meydanları’nda kutladık.

 Şubemizin de etkin katkı koyduğu “Myrleia Antik Kentinin Korunması” ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Antik Kent 
üzerindeki AVM inşaatıyla ilgili yargı tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararının ardından, kamuoyunun bil-
gilendirilmesi kapsamında basın açıklamaları, açık hava konserini Mudanya’da yine Eylül ayında gerçekleştirdik.

Eylül-Ekim döneminde de Şubemizin teknik alandaki çalışmaları ve eğitimleri yoğun olarak sürdürüldü.

Çalışmalarımıza katkı koyan, destek veren ve katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Tüm üyelerimizi etkinlikle-
rimize katılmaya, katkı koymaya ve destek vermeye davet ederken, önümüzdeki günlerin, sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz.
              Saygılarımızla
	 	 	 	 	 	 	 																								Şube	Yönetim	Kurulu
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ODAMIZIN 59. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ GECEMİZ YAKLAŞIYOR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 59. Kuruluş Yıldönümünün kutlanacağı Geleneksel Gece’de Meslekte 
50.40. ve 25. yılını dolduran  Plaket alacak üyelerimizin adları aşağıda yer almaktadır. Listede adı bulunmayan 
üyelerimizin Şubemizle iletişime geçmelerini önemle rica ederiz.

BURSA ŞUBE

25.YIL PLAKET ALACAKLAR
HALUK  ERDOĞAN
M. LEVENT YEŞİLBAĞ
HAKAN TURHAN
EFENDİ BİNGÖL
ÖMRİYE TEPER
YASEMİN ÖZTÜRK KOÇ
SİNAN  YILDIRIM
K. MEHMET OĞUZ
FAZIL SEÇKİN KAYA
RAİF  GÜNEY
ÇETİN  ARIK
M. MUSTAFA TEPER
MEHMET SEVİNÇ
HÜLYA  CİNGİLER
CAN  AYDINLI
SEMRA  SUBAŞI
EROL  DOĞAN
GÜZİN  KİREVETÖZEN
AYDIN  RODOPLU
OSMAN ERCİN
HAKAN USTA
HAKAN YILMAZ
D. AYBARS KALELİOĞLU
M. ESAT YILDIRIM
SAFFET  YILMAZ
HAKAN DEĞER
MELEK  CEYHAN
ALİ OSMAN ERDAŞ

ERHAN  PULAT
SERHAT ÖZDEMİR
HANDE DENİZCİ
EROL  YENİGÜL
S.ONAT ARCAN
HALİL  YALÇIN
OKŞAN  YÜCEL
MUSTAFA GÜMÜŞ
CELALETTİN DÜVENCİ
YÜKSEL SÖNMEZ
MUTLU ŞENYURT
MAKSUT MAKARÇ
RAŞİT  KAZAK
SAVAŞ  BULUR
MESUT RİFAT GÜNEY
BİLAL  BİLİCİ
ERCAN  TÜRKBEYLER
MEHMET YAŞAR
CENK  ÖZÇELİK
ALİ  KABASAKALOĞLU

İSMAİL  DURGUN
BÜLENT GÖKÇE
RASİH  TURHAN
AHMET KONAK
ALPER  KÖNİ
TAMER  BALCI
ALİ RIZA GÜLMEZ
AYBERK EREKİN
MUSTAFA PERK
FARUK  BAYRAM

BURSA ŞUBE 
50.YIL PLAKET ALACAKLAR
ERTUĞRUL ALPAN
ATİLLA  GALATALI
HAMDİ  DOĞRU
ZEKİ  ÇELİKBİLEK
HALİM  ÖZKARTAL

BURSA ŞUBE 
40.YIL PLAKET ALACAKLAR

NAMIK          DURER
ASAF  YAHYAOĞLU
TANSU  ÇETİN
ALİ  DİLEK
ALAETTİN KÜÇÜKGÜLER
MUSTAFA HATİPOĞLU
YUSUF AYDIN ESKİBOZKURT
YILMAZ ULUSEMRE
TACETTİN KAPLAN
TAHİR  KARAMEHMETOĞLU

SELÇUK AYTÜN
İSMET  APAK
CELALETTİN ERDOĞAN
ADNAN GEREZ
MUSTAFA PAÇACI
KERİM  KARACA
ŞERAFETTİN CERŞİT
MELİH  KARAKULAK
ENVER  AYAN
MUSTAFA OĞUR
ERKAN  ÇAĞLAR
KADİR KADRİ AKSOY
MUSTAFA OVACIK
MEHMET E. BATUR
EŞREF   SEMİZ
REMZİ  KARAKOÇ

SALİH  YÜRÜKOĞLU

ONUR YILI DAVETLİLERİ

Ahmet Numan Öz   ve Halil Sürek  Meslekte 65. yıl

Kadri Ersavaş Meslekte 57.yıl
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TÜM ÜYELERİMİZİ ve 
MESLEKTE 

ONUR YILLARINI 
DOLDURAN ÜYELERİMİZİ 

GECEMİZDE
 DOSTLARIYLA BULUŞMAYA 

DAVET EDİYORUZ.

İletişim Tel: 4536200-1210

MUSTAFA YAĞTU
YAŞAR  ÇAKMAK
FATİH  DURAK
HİKMET MADEN
MEHMET KARACA
AHMET DEMİREZER
GÜRSEL ÖZCAN
ÖNEM  SÖNMEZ
K. ERDEM YÜRÜR
YENER  YILMAZ
ZEKİ  ÇETİNKAYA
CÜNEYT DEMİRCİ
SEMA  KARAÇAM
SELAMİ  ODACİ
YALÇIN ÇETİNER
SAMİ  ÖMER
E. YUSUF ALPAY
RECEP  TEMİZESEN
SİNAN  BATIR
NİHAN  ALPAY
CEMAL  KOÇ
MEHMET MUTLU
MUSTAFA TUNÇBİLEK
YÜCEL  CAN
MUZAFFER ŞAHİNBAY
HAKAN ÇUBUKCU
MUSTAFA KÖKSAL
NECMİ  ERBİL
UĞUR  SERTTAŞ
ABDULLAH ADANUR
MURAT  HİSAR
TEMİNDAR İLİMDAROĞLU

BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ 

40.YIL PLAKET ALACAKLAR 

İLHAN  ŞAYAN

NİYAZİ  KÖSTEKLİ

ERSOY  ESEN

FERİT  ŞEREMET

BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ 
25.YIL PLAKET ALACAKLAR 

M. ŞENER FİLİZ
Ö. MUSTAFA BOYUER
A. MURAT YILDIRIM
DOĞAN TAŞDEMİR
OĞUZ  KANDOLU
ALİ  ORAL
TANSEL CENGİZ
M. EMİN UYSAL
A. MÜFİT TEKİN
CENGİZ CİCİ
YUSUF  HOCAOĞLU
MEHMET KIZILBULUT
MUALLA KAYAOĞLU
NEŞE  BENZETİROĞLU
RABİYE  KARASUİL
AYLA  ÇALIK
İRFAN  GÖRÜR
BÜLENT DOĞAN
HAKAN RIZA KOCABUCAK

BANDIRMA 

İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 

40. ve 25. YIL PLAKET 

ALACAKLAR
CEMALETTİN OYGUN        40.
FATİH  KÖKEN         40.
ÜNAL  SAMANCI     25.
BEHZAT SÖNMEZ      25.
TUNAY  DURMAZ      25.
ÜMİT  YERGAL        25.
MEHMET ZEKİ ÇATAL           25.

YALOVA İL TEMSİLCİLİĞİ 

25.YIL PLAKET ALACAKLAR 
HANNAN ÖNGÜ         40.
AHMET BERK            25. 
SEFER  ENGİN         25.
HÜSEYİN DURMAZ     25.
M. HALİM ERKİNAY      25.
HALİME KARACA       25.

ÇANAKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ 

40. ve 25.YIL PLAKET

 ALACAKLAR 
GÜNGÖR   DOĞRUÖZ  40.
FİKRET  ÜLKE            40.
M.YAŞAR DEMİRCAN  40.
NURETTİN ARSLAN       40.
FEHİMAN KUL        25.

N. TOLGA ÖZDEMİR    25.

EDREMİT İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 

40. ve 25.YIL PLAKET 

ALACAKLAR 

A. VECDİ GÜRELİ          40.

NURETTİN KURT             40.

ŞAKİR  ATMACA        40.

ALİ  PEHLİVAN     25.

İNEGÖL İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 

40. ve 25.YIL PLAKET 

ALACAKLAR 

İ. HAKKI              ABALI            40.

OSMAN              ZENGİ           25.

NEVZAT             ŞATIROĞLU  25.

ABDURRAHMAN  İLAĞA           25.
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UÜMMF MAKİNA BÖLÜMÜ
1.SINIF ÖĞRENCİLERİ YAZ DÖNEMİ STAJLARI,

TMMOB MMO BEŞEVLER UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ile Odamız arasında  imzalanan pro-
tokol kapsamında, UÜMMF Makina Bölümü 1.sınıf öğrencilerine yönelik yaz dönemi stajları 2-13 Eylül 
2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Bu yıl ikincisi düzenlenen stajların 1.haftasında MMO Beşevler Uygulamalı Eğitim merkezinde kaynak, 
tahribatsız muayene, hidrolik ve pnömatik alanlarımızda uygulamalı olarak gerçekleştirildi. 2.haftasında 
ise UÜMMF atölyelerinden yararlanılırken burada bulunan torna freze vb. makinalarda Şubemiz tara-
fından sağlanan eğitmenlerle yine uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitmenlerin yanı sıra malzeme ve takım ihtiyaçlarının da Şubemizce karşılandığı eğitimlerde meslektaş 
adaylarına, meslek hayatlarında karşılaşacakları konularda verilen uygulamalı eğitimlerin çok yararlı ola-
cağını düşünüyor, meslek hayatlarında da başarılı olmalarını diliyoruz.
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MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANCILIĞI MESLEĞİ VE TMMOB 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜ AKP'NİN TORBASINA SIĞMAZ, SIĞMAYACAKTIR!

Bilindiği üzere 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” üzerine TBMM görüşmeleri devam 
ederken 09.07.2013 tarihinde saat 21.30’da bir gece 
yarısı operasyonu ile 3194 sayılı İmar Yasası’nda de-
ğişiklik önergesi verilmiş, 12.07.2013 tarihinde yasa 
kabul edilmiş, 01.08.2013 tarihinde Cumhurbaşka-
nı tarafından onaylanmış, 02.08.2013 tarihinde de 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yapılan değişiklik ile 3194 sayılı İmar Yasası’nın 8. 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü 
cümlesi ile ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiş ve şu bent eklenmiştir: 

“ı) Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili ka-
nunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında 
meslek odaları dahil başka bir kurum veya kurulu-
şun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması is-
tenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri 
nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların 
büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiç-
bir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü 

ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edi-
lemez.” 

Bilinmesi gerekir ki; harita, plan, etüt ve projeler ilgili 
meslek mensuplarınca hazırlanmakta, ilgili idarelere 
onaylatılmakta ve buna göre yapıların ruhsatlandırıl-
ması, ilgili idareler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
İmar Yasası’nın uygulanmasına yönelik ilgili idareler; 
belediyeler, valilikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı olarak tanımlanmıştır. Bu idareler dışında herhan-
gi bir kurum ve kuruluşun, İmar Yasası çerçevesinde 
onay, vize gibi işlemler dahil olmak üzere yapılaşma 
süreciyle ilgili görevi bulunmamaktadır. Eskiden ol-
duğu gibi bugün de meslek odalarının İmar Yasası 
çerçevesinde bir görevleri yoktur.

Bu nedenle İmar Yasası’na eklenen “harita, plan, etüt 
ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belir-
tilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil 
başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına 
tabi tutulamaz, tutulması istenemez” hükmü, Mes-
lek Odaları açısından bir anlam ifade etmemektedir. 
Meslek Odalarının bu yönde bir görevi olmadığı gibi 
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Odalar tarafından İmar Yasası kapsamında bir onay 
ve vize işlemi de yapılmamaktadır. 

Odaların yaptığı mesleki denetim uygulaması, 6235 
sayılı TMMOB Yasası’na dayanılarak yürürlüğe ko-
nulmuş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştiril-
mektedir. 6235 sayılı Yasa ve Oda yönetmeliklerinin 
de İmar Yasası’yla belirlenmiş kamusal yetki, görev 
ve sorumluluklarla herhangi bir ilgisi bulunmamak-
tadır. Mesleki denetim uygulaması, meslek odası ile 
üyesi arasındaki bir ilişkidir; diğer kamu kurum ve 
kuruluşları dahil üçüncü kişileri bağlayan bir yönü 
yoktur. 

Diğer değişiklikler ise;

i) İdarelerce onaylanmış; mevcut durumu gösteren 
halihazır haritalar, parselasyon planları ile teknik ve 
idari düzenlemeleri içeren bu Kanun kapsamındaki 
planların değişiklik ve revizyonlarında ilk müellifin 
görüşü veya izni aranmaz.

j) İlgili idareler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre 
mimari estetik komisyonu kurar. Komisyon, yapıla-
rın ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade 
edip etmediğine karar vermeye yetkilidir. Özgün 
fikir ifade etmeyenlerde yapılacak değişikliklerde 
ilk müellifin görüşü aranmaz. Özgün fikir ifade eden 
mimarlık eser ve projelerinde; eser sözleşmesinde 
işleme izni verilenler ile eserin bütünlüğünü bozma-
dığına, estetik görünümünü değiştirmediğine, tek-
nik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle 
zorunlu olduğuna karar verilen değişiklikler müelli-
finin izni alınmaksızın yapılabilir.

Yapılan bu değişikliklerle; 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4117 
sayılı Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına 
Dair Bern Sözleşmesi'nin Kabulüne Dair Kanun ile 
Anayasamıza aykırı olarak; Meslek mensuplarının 
müelliflik hakları hukuksuz bir şekilde ortadan 
kaldırılmakta adeta gasp edilmektedir.

Hemen söyleyelim;

Bu yasa maddesini önerenler, oylayanlar, kabul 

edenler, yayımlayanlar bilsinler ki; mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı mesleği; bu mesleği ya-
pan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların 
Anayasa‘nın 135. maddesine dayanarak 6235 Sayılı 
Yasa ile kurulmuş örgütü TMMOB bu yasa maddesi 
ile dizayn edilemez. 

"TMMOB‘nin hak ve yetkilerini kısıtladık" diyen-
ler, "TMMOB‘den rövanşı aldık" diyenler, biliniz 
ki; bu meslek ve bu örgüt, bu ülkenin mühendisleri, 
mimarları, şehir plancıları sizin torbanıza sığmaz.

Bu ülkede hukuk varsa, şimdi ne olacaktır?

Torba Yasa, Ana Muhalefet Partisi tarafından Ana-
yasa Mahkemesi‘ne götürülmek durumundadır. Di-
leriz; Anayasa Mahkemesi de 6235 sayılı TMMOB 
Yasası yürürlükte iken ve Birliğin görev ve yetkileri 
kendi yasasında yazılıyken, TMMOB‘nin görevlerini 
3194 sayılı İmar Yasası‘na bir bent eklemesiyle kısıt-
lamaya çalışan bu anlamsızlığa son verir. 

TMMOB şimdi ne söylüyor?

Şüphesiz 6235 Sayılı Yasa‘nın verdiği yetki ve gö-
revler TMMOB‘nin önemli dayanaklarından biridir. 
Ancak TMMOB, asıl gücünü geleneğinden, ilkele-
rinden, bugüne dek yürüttüğü örgütlü mücadelesin-
den almaktadır. TMMOB asıl gücünü örgütlü üyesi-
nin ülkesine, halkına, meslek alanlarına ve mesleğine 
sahip çıkan mücadelesinden almaktadır.

TMMOB, yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverli-
ği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayaca-
ğının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin 
ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizme-
tine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdür-
me yolunda inançlı ve kararlıdır. Mücadelesini aynı 
kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygılarımızla 
duyuruyoruz. 06/08/13

       
  Fikri DÜŞÜNCELİ
       
        TMMOB 
          Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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DEPREM BAHANE, RANTSAL DÖNÜŞÜM ŞAHANE!

Bugün büyük Marmara yıkımının on dördüncü  
yılı.17 Ağustos 1999’da büyük ve yıkıcı bir depre-
min Marmara Bölgesi’ni vurması, yaklaşık 20 bin 
yurttaşımızın hayatını kaybetmesi, binlerce kişinin 
yaralanması ve yapı stokumuzun yerle bir olması, 
hiçbir zaman hafızalardan silinemeyecek görün-
tülerin yaşanması ile Türkiye’nin afetler tarihinde 
önemli kırılma noktalarından biri olmuştur.

Aradan geçen onca yıldan sonra, gerekli derslerin 
alınarak depreme dayanıklı yapılarda güvenli ya-
şamların sürüldüğü, depremle yaşamaya alışmış bir 
ülkeyi görmek isterdik. Ancak durum bunun tam 
tersi oldu. Ülkemizi o günden bu yana yöneten 
iktidarların tamamının "deprem ülkesi" olma ger-
çekliğinin dışında adım atması ile 99 sonrasında olan 
her deprem bir felakete dönüştü ve yaşanan acılar 
süreklilik halini aldı.

Bilindiği gibi, Ülkemizin %92‘si deprem bölgesi, 
nüfusumuzun  %95‘i deprem tehlikesi altında, bü-
yük sanayi merkezlerinin %98‘i, barajların %93‘ü 
deprem bölgesi içerisinde. "Deprem ülkesi" olma 
gerçeğimiz sürekli ve güncel bir olgu. Bunlar bu ül-
kenin gerçeği.

Bilinen bir gerçek daha var ki, depremlerin felake-
te dönüşmesinin nedenleri; bilinçsizce verilen yer 
seçimi kararları, mühendislik hizmetlerinin yeteri 
düzeyde kullanılmaması, ranta dayalı imar planları, 
kamusal denetim dışında gerçekleşen yapılaşma ve 
niteliksiz plansız kentleşmedir.

Siyasal iktidar deprem olgusunu sadece karlı bir 
pazar alanı olarak görmektedir. Deprem sonrası 
oluşan acılar ve korkular suistimal edilerek deprem 
sözü bu ülkede artık rant sözüyle eş anlamlı hale 
gelmiştir.

Yıllardır TMMOB ve konu ile ilgili bağlı odaları bi-
limin gözüyle gerçeğe ışık tutmaya çalıştı, deprem 
sorununa ilişkin çözümler üreterek kamuoyu ve 
yetkililer ile paylaştı. Paylaşmaya devam ediyor. An-
cak, bilim gözüyle görülen gerçek AKP iktidarını ra-
hatsız ediyor olsa gerekir ki; konu ile ilgili her yasa 
oluşturma sürecinde, her ikincil mevzuat hazırlama 
sürecinde TMMOB ve bağlı odalarının yetkileri bu-
danarak yapı oluşturma sürecinde "denetimsizlik" 
olayın öznesi haline getirilmeye çalışılmakta.  Bu 
gün ülkemizde; deprem konusunda  mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığının kamusal fonksiyonu 
yok edilerek, yerine sermayenin vahşi sömürüsü 
ikame edilmektedir.

Hatırlatmak isteriz ki, Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16 Mayıs 2012‘de 
yürürlüğe girdi. Kanunun uygulama Yönetmeliği 
ise Ağustos 2012‘de yayımlandı. 15 Aralık 2012 
tarihinde ise bu Yönetmelik tamamen yok sayıla-
rak, yeni bir Yönetmelik hazırlandı. Aradan sadece 
dört ay geçmişti ancak Bakanlık uygulama esaslarını 
topyekûn değiştirdi.  Aradan yedi ay geçtikten son-
ra yeni bir değişiklik gündeme geldi.

Bakanlık, Yönetmeliğin 4. maddesine bir fıkra ek-
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leyerek, "Riskli alanlarda ve bu alanlar dışında-
ki riskli yapılarda ikamet etmeyen kişilere satışı 
yapılabilecek her türlü yapı ile gelir ve hasılat 
getirecek her türlü uygulama, yapılabilir ve bu 
alanlar yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilir." 
hükmü getirdi.

Bu değişikliğin izahı şudur: Riskli alan ve yapılarda 
yaşayanlar, rezerv alanlarda inşa edilecek yapılara 
taşınacak ancak riskli alan ve yapılarda ikamet et-
meyenlere rezerv alanlarda satış yapılabilecek, bo-
şaltılan "mahalle" dışındaki kişiler rezerv alanlarda 
gelir elde edecek uygulamalarda bulunabilecektir. 
Yönetmeliğin işaret ettiği "kişilerin" sermaye sahip-
leri olduğu tartışılmayacak kadar açıktır.

Bu değişiklik, "kentsel dönüşüm kanununun" temel 
gerekçesine taban tabana zıttır. Asıl amacın, kentsel 
yenilenmeyi sağlama, mevcut yapı stokunu iyileş-
tirme, riskli yapı ve alanlarda yaşayanları sağlıklı ve 
güvenli konutlara nakletme olmadığı tescillenmiştir. 
Siyasi iktidar kentsel dönüşüm projeleri ile oluşacak 
kamusal değerleri sermaye gruplarına peşkeş çek-
mek istemektedir. Anlaşılan o ki, kentsel dönüşüm 
projeleri, ulusal/uluslararası sermaye gruplarına ca-
zip hale getirilecek şekilde tasarlanacaktır. Yönet-
melik değişikliği, kentsel dönüşüm projelerine dair 
temel itirazımızın dayanaksız olmadığını göstermiş-
tir.

Biz TMMOB olarak tekrar ediyoruz; Yıllar sonra atı-
lan adımlar ölü doğmuş, depremin bir sektör haline 
gelmesine, devletin yükümlülükleri piyasanın eline 
terk edilmesine zemin hazırlamıştır. Nihayetinde 
deprem riskini ranta çeviren adımlar atılmış, yasa-
lar çıkarılmış Kentsel Dönüşüm adı altında "kentsel 
rant alanları yaratılması" ülke çapında başlamıştır.

Kentler rantlara göre şekillendirilmekte, plansızlık 
egemen kılınmaktadır. İnsanca barınma hakkının 
ve deprem gerçeğinin gerektirdiği, yapı denetimi, 
enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yö-
netimi gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığının mesleki denetim, periyodik kontrol, 
ölçüm v.b. bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bıra-
kılmak istenmektedir.

Bütün bunlara ilaveten, son yıllarda yapılan mevzuat 
değişiklikleri ile meslek disiplinlerimizin uygulama 
alanları adım adım daraltılmıştır. Kanun Hükmünde 
Kararnameler bu saldırılara yeni halkalar eklenmiş; 
kamu yönetiminin tekelci/otoriter nitelikte yeniden 
düzenlenmesinin yanı sıra, mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı ve TMMOB mevzuatı, Anayasa ve 
yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde ikti-
dar bürokrasisi tarafından düzenlenir hale gelmiştir.

Siyasal İktidar, yıllardır düzenlemediği imar yasası-
nı, afetler yasasını, yerel yönetimler yasasını, son yıl 
içersinde düzenlerken TMMOB‘a olan tahammül-
süzlüğü torba yasanın içerisinde göstermiş ve imar 
yasasını yer aldığı torba yasanın içerinde TMMOB 
odalarını mesleki denetimlerini de ortadan kaldır-
mıştır. 

Ülkemizde sorunun ana kaynağı, halkın can ve mal 
güvenliğinin sağlandığı bir ortamın yaratılması konu-
sunda devletin üzerine düşen maliyetin bir yük ola-
rak görülmesi ve bu alanın piyasaya devredilmesidir. 
Aslında sorun insan hayatı ve kar arasındaki tercih-
tir. Siyasi iktidarın tercihi kar olmuştur.

Aklın ve bilimin gösterdiği yol deprem karşısında ça-
resiz olunmadığı ve devlet eliyle güvenli bir yaşamın 
sağlanabileceğini göstermektedir. 

Devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, 
ranta ve kara dayalı politikaları terk etmeli, deprem-
lerin afete, afetin de büyük felaketlere dönüşmesi-
nin önüne geçmelidir.

TMMOB olarak; 

Yaşadığımız depremlerde yaşamını yitiren vatandaş-
larımızı bir kez daha saygıyla anarken, 

99 Büyük Marmara Depremini, unutmadık, 
unutmayacağız, unutturmayacağız diyoruz. 
16/08/2013

Fikri DÜŞÜNCELİ

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri



Basın Açıklaması

 MMO Bursa Şube   9

"YILDIRIM'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM"

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu "Yıldırım'da 
Kentsel Dönüşüm" Konulu Ortak Basın Açıklaması 
yaptı.

Basına ve kamuoyuna;

Tıpkı canlı bir organizmaya benzeyen kentler, za-
man içinde sosyo-kültürel, ekonomik, teknolojik ve 
fiziksel açıdan değişime ve dönüşüme uğrarlar. Bu 
değişim ve dönüşüm, beraberinde maalesef kentsel 
çöküntüleri de getirir. Türkiye’de, özellikle büyük 
kentlerde ve metropollerde şiddetle hissedilen bu 
kentsel çöküntüler, kentsel dönüşümü zorunlu hale 
getirmiştir.

Sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel çevre oluşturulabil-
mesi için, kent planlama disiplini içinde geliştirilmiş 
olan tüm planlama ilkeleri ve kuralları ile mühen-
dislik ve mimarlığın bilimsel ve teknik gereklilikleri 
planlama disiplininin bir parçası olan kentsel dönü-
şüm uygulamaları açısından da vazgeçilmezdir.

Öte yandan; Anayasanın 135. Maddesine göre kamu 
tüzel kişiliği olan ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Yasası Madde 2/d bendinde  
açıkça belirtildiği üzere meslek odaların görevlerin-
den biri de “ Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde 
resmî makamlarla İşbirliği yaparak gerekli yardım-
larda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün 
mevzuatı normları, fennî şartnameleri incelemek ve 
bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere bil-
dirmektir. “

Basın metnin eki olarak sunulan “TMMOB’nin Kent-

sel Dönüşüm İlkeleri”nin 6.maddesinde belirtildiği 
gibi “Kritik öneme sahip yapı denetim sisteminde 
kamu denetimini etkinleştirmek için, kentsel dönü-
şüm alanlarının belirlenmesinde ve uygulamanın her 
aşamasında TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının gö-
rüşü ve önerileri alınmalı ve meslek odaları denetim 
sürecinde etkin olarak yer almalıdır.”  Maddesine ol-
duğu gibi Meslek Odalarımızın belediyeler ile yaptığı 
çalışmalar, işlerin doğru yapılması için projeyi anlama 
ve belediyelerimizi kentsel dönüşümün doğrularına 
yönlendirme çabalarından başka bir şey değildir. Bu 
çalışmaları, Kentimizde uygulanan kentsel dönüşüm 
projelerine destek veriliyor şeklinde anlamak ve be-
yan etmek TMMOB’yi anlamamaktır.

•Yıldırım İlçesinde 7 mahalleyi kapsayan yaklaşık 
500 ha alanda başlayan dönüşüm çalışması, alanın 
yalnızca %10’unu kapsayan yaklaşık 55 ha’lık alanın; 
1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının 
onaylanmasıyla parçacıl bir uygulama sergilenmiştir. 
Bütüncül planlama yaklaşımından uzak bu durum, 
başta uygulama olmak üzere birçok açıdan sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Alandan bir parçanın 
koparılarak planlarının onaylanması “etaplama” ola-
rak adlandırılmakta olup, bu yöntem bilimsellikten 
uzaktır. Planlama çalışmasının parçalara bölünmesi, 
gerek donatı alanlarının dağılımı, gerekse diğer alan-
ların “plansız” bir şekilde belirsizliğe sürüklenmesi 
durumunu da beraberinde getirmektedir.

•Onaylanan plan değişikliği incelendiğinde, yo-
ğunluk değerlerinin büyük oranda arttırıldığı göze 
çarpmaktadır. Bu denli bir yoğunluk artışı, oldukça 
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yüksek oranda bir yapılaşmayı beraberinde getire-
cektir.

•Mevlana Mahallesinde Yakın Çevre Yoluna bitişik 
yaklaşık 15 ha’ lık boş alan yüksek yoğunluklu tica-
ret alanına alınmıştır.

•Yakın doğu çevre yolu, yapılacak samanlı kavşağın-
dan itibaren kuzeye kaydırılarak,  ova korumada, 
tarım alanında olan yaklaşık 10 ha’lık boş alan proje-
ye dahil edilmiştir.

•Yıldırım’daki 7 mahallenin kentsel dönüşümü kap-
samında Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi sınırla-
rında yer alan yaklaşık 14 ha’ lık iki adet parsel 31 
Ocak 2013 tarihinde Yıldırım Belediyesi’nin olumlu 
görüş beyan etmesiyle “Rezerv Alanı” ilan edilmiş-
tir. Bursa Ovasının neredeyse tam ortasında sayıla-
bilecek olan bu alanda Rezerv Alanı ilan edilmesi, 
sağlıklı bir kentsel dönüşüm yapmak değil, korunan 
tüm alanları imara açmaktır. 

•Böylelikle bu proje kapsamı Bursa Ovasında boş 
olan 35 ha’ lık boş alan yüksek yoğunluklu imara 
açılmıştır.
Şimdi soruyoruz;

•Önemle belirtmek isteriz ki; 7 mahallede kentsel 
dönüşüm alanı ilan edilirken, yakın çevre yolu altın-
daki (ovadaki) yapılaşmanın çevre yolunun üstüne 
taşınacağı sözü verilmiştir. Durum böyleyken bu 
alanın hemen kuzeyinde, üzerinde meyve ağaçları 
bulunan tarım alanının Rezerv Alanı adı altında ima-
ra açılması hangi gerekçeye dayanmaktadır? 

•Rezerv Alanı olarak belirlenen yere, hangi riskli 
alandan insanlar yerleşecektir? Bu alanın rezerv ala-
nı olmasının gerekçesi nedir? 

•6306 sayılı Afet Yasası, tarım ve orman alanlarını 
yapılaşmaya açmak için  kullanılan bir araç olmama-
lıdır! 

•Yıllardır ovadaki kaçak konut ve sanayi binalarına 
çözümler aranırken ve taşınmaları için yasal düzen-
lemeler getirilmeye çalışılırken, 1. derece tarım 
alanlarının bu şekilde imara açılıyor olması, şimdiye 
kadar yapılan çalışmaları ve yakın zamanda Büyük-
şehir Belediyesi Meclisi’nden geçen 1/100000 öl-
çekli 2030 yılı çevre düzeni planını yok saymak değil 
midir?

Bilinmesini isteriz ki;TMMOB ve bağlı odaları baş-
ta “Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi” 
yasası olmak üzere konu ile ilgili yayınlanmış tüm 
yönetmelikler  ve uygulamaların “depremi bahane 
ederek” kamu rantının birtakım sermeye gruplarına 
aktarımından ibaret olduğunun bilincindedir.

TMMOB olarak; Kentsel dönüşümün uygulama mo-
deli ( halkın projenin karar süreçlerinde olmadığı, 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleklerinin 
yok sayıldığı, finansman modelinin yaratılan rantın 
o bölgede yaşayanlara değil, müteahhitlere aktarıl-
dığı, kamu arazilerinin, yeşil alanların, tarım alanla-
rının talan edildiği, halkın barınma hakkının elinden 
alındığı, anayasal haklarını kısıtladığı, evini yıkma, 
enkazı kaldırma da dahil bütün masraflarının halka 
yüklendiği, uzlaşma mecburiyeti getiren, uzlaşma-
dığı takdirde elektrik ve su dahil keserek yaşamına 
kasteden zorba bir yasa ile oluşturulan model) ülke-
nin her yanında bu projelerin uygulanmasına ve hal-
kın güvenli konuta sahip olmasının önünde engeldir. 

Yıldırım Belediye Başkanı’nın bölgede yapılması 
planlanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili 2 oda 
hariç TMMOB’a bağlı tüm odaların Bursa şubeleri-
nin onayının alındığı yönündeki açıklamaları, gerçeği 
yansıtmamaktadır. 

TMMOB Bursa Bileşenleri olarak kent kültürünü, 
kimliğini geri dönülmez biçimde yok eden, halen 
yaşanan/yaşanacak olan tahribatın durdurulması ve 
mağduriyetlerin önlenmesi için "Yıldırım’da 7 ma-
hallede yürütülen Kentsel Dönüşüm" adı altında hali 
hazırda sürmekte olan ve bilimsel esaslardan ziyade 
rant temelinde hazırlanmış projelerin derhal durdu-
rulması ve yukarıdaki ilkeler bütününe göre yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Biz biliyoruz ki “ halkın sahiplenmediği hiçbir proje 
başarıya ulaşamaz”.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 28/08/2013

Fikri DÜŞÜNCELİ

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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SURİYE'YE EMPERYALİST SALDIRIYA HAYIR!
AKP iktidarının Suriye’ye yönelik savaş çağrılarına karşı Bursa’da meydanlara inen barış yanlıları, 
emperyalist devletlerin kimyasal silah gerekçesiyle Suriye ve bölgeyi dizayn etmeye çalıştığını 
AKP’nin de mezhepçi politikalarla buna destek verdiğini dile getirdiler. 

Bursa Savaş Karşıtı Platform tarafından düzenlenen savaş karşıtı yürüyüşe katılan yüzlerce kişi ABD 
öncülüğünde Suriye’ye yönelik müdahale girişimi ve buna destek veren AKP iktidarını protesto etti. 

Aralarında Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, DİSK Bölge Temsilciliği, KESK Bursa Şubeler 
Platformu, TMMOB Bursa İl Kordinasyon Kurulu, Çağdaş Hukukçular Derneği gibi birçok meslek 
odası, sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin de yer aldığı Bursa Savaş Karşıtı Platform 
üyeleri Kent Meydanı`nda toplanarak Fomara Meydanı`na yürüdü.

Taşıdıkları savaş karşıtı pankart ve dövizlerle Kent Meydanı`ndan yürüyüşe geçen kalabalık grup 
AKP iktidarı ve ABD aleyhine sloganlar attı. Fomara Meydanı`nda toplanan kalabalığa seslenen 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart, platform adına ortak 
hazırlanan açıklamayı okudu.

Ortadoğu'daki emperyalist kuşat-
ma devam edersen Amerika Bir-
leşik Devletleri, kendi müttefikle-
ri ve bölgedeki işbirlikçi devletler 
üzerinden Suriye'ye yeni bir aske-
ri müdahale hazırlığını gündeme 
getiriyor.

Suriye`yi yeniden dizayn etmek 
adına iki yıldır kanlı bir iç savaşı 

körükleyen ABD emperyalizmi-
nin şimdi de kimyasal silah kulla-
nımını gerekçe göstererek bu ül-
keye yönelik  askeri müdahalenin 
planlarını yapmakta hatta bununla 
yetinmeyerek saldırı için tarih 
vermektedir.

 "Kim tarafından ve ne amaçla 
olursa olsun bir insanlık suçu olan 

kimyasal silahlar, emperyalist güç-
ler tarafından yine kanlı bir sava-
şın gerekçesi olarak kullanılmaya 
çalışılıyor. Kimyasal silahların kim 
tarafından kullanıldığının objek-
tif bir araştırmayla kamuoyunun 
bilgisine sunulması ve sorumlu-
larının bir an önce yargılanması 
gerekirken bu silahlar, daha önce 
Irak ve Libya`da olduğu gibi yine 
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daha fazla kan dökmenin, daha 
fazla vahşetin gerekçesi haline 
getirilmeye çalışıyor.

Daha önce Irak'ta, Afganistan'da,  
Libya‘da bugünkü gibi yine "öz-
gürlük ve demokrasi" sözcükle-
rinin ardına gizlenerek benzer 
bir vahşetin altına imza atanların, 
geride milyonlarca ölüm bıraktı-
lar. Sadece 2 yıldır sürdürülen iç 
savaş nedeniyle binlerce  insan 
hayatını kaybetti.

Yalnızca ülkemize  mülteci olarak  
sığınan Suriyeli vatandaşların sa-
yısı üç yüz bini geçti. Emperyalist 
ülkeler ve işbirlikçilerince destek-
lenen silahlı çetelerin kan deryası-
na çevirdikleri ülkesinden, insan-
lık dışı şartlarda yaşama mahkum 
edilen yüzlerce Suriye vatandaşı, 
hastalık ve açlık gibi nedenlerle 
ölümle yüzyüze yaşamaya devam 
etmektedir.  Dünyanın neresinde 
olursa olsun yaşanan savaşlarda 
en ağır bedeli ödeyen kadınlar ise 
Suriye'de iki yıldır devam eden 
bu vahşette şiddetin en ağır bi-
çimlerine maruz kalmaya  devam 
ediyor.

AKP iktidarı ise başından beri 
Suriye‘de sürdürülen iç savaşın 
destekleyicisi ve tarafı olmuştur.  
AKP iktidarı Suriye‘nin kaderinin 
Suriye halklarının elinden alın-
maya çalışıldığı bu iki yıl içinde 
Suriye`de etnik ve mezhepsel ça-
tışmaları sürdüren silahlı çeteleri 
desteklemekten, kardeş halklarla 
savaşı ve düşmanlığı körüklemek-
ten geri durmamıştır. İnsani ve 
tıbbi yardımlara dahi sınırları ka-
patarak katliamları destekleyen 
AKP iktidarı, bugüne dek ülkemi-
zi, NATO askerleriyle, üsleriyle, 
füzelerle doldurarak NATO‘nun 

askeri yığınağına çevirmiş, ülke-
miz savaşın parçası haline gelmiş-
tir" 

Suriye`de süren iç savaşın en 
başta Türkiye‘yi etkilediği ifade 
edilen Savaş Karşıtı Platform`un 
açıklamasında şöyle denildi:

"Suriye`de mezhepsel, ırkçı, şo-
ven politikalarla halklar arasında-
ki mesafe açılmakta, Suriye`deki 
çetelere para ve silah yardımında 
bulunarak savaşı kışkırtan AKP 
iktidarı, bu çetelerin Hatay ve 
Urfa gibi birçok sınır ilinde ellerini 
kollarını sallayarak çevreye terör 
saçmasına izin vermektedir.

İktidarın mültecilere bakışında da 
değişmeyen mezhepçi politikaları 
nedeniyle ülkemize sığınan Suri-
ye vatandaşı Alevi Türkmenlerin 
insani yardımdan yararlandırılma-
masına, parklarda konaklamak 
zorunda kalmalarına neden ol-
muştur

Hollywood yıldızına açılan kamp-
lar ülke milletvekillerine bile ka-
patılmış durumdadır. Bu toprak-
larda yüzyıllardır ilk kez bir devlet 
başkanı yabancı orduları komşu 
ülkenin işgaline davet etmekte ve 
hatta bunla yetinmeyerek işbirliği 
önermektedir. 

Bölgede ‘Bölgesel güç olma ha-
yallerinin` çöküşünü, çığırtanlı-
ğını yaptığı savaşla durdurmaya 
çalışan AKP iktidarınca ülkemizin 
günden güne biraz daha savaş ba-
tağına çekildiği bu sürecin en bü-
yük bedelini ise hiç kuşku yok ki 
bu ülkenin emekçileri, ezilenleri 
ödeyecektir.

Irak‘ta iki milyona yakın insa-
nın katledilmesine sesini çıkart-
mayan; ülkesindeki katliamların 

sorumlusu olarak Uluslararası 
Ceza Mahkemesi`nce hakkında 
yakalama kararı çıkarılan Sudan 
Devlet Başkanı Ömer El Beşir`i 
Türkiye‘de ağırlayan; destekle-
dikleri çetelerin başta Lazkiye, 
Şam, Halep, Rojava ve diğer böl-
gelerdeki insanlık dışı katliamla-
rını, Roboski`de ve son olarak 
Gezi direnişinde katledilenleri  
görmezden gelen iktidarın insan-
lık suçundan bahsetmeye hakkı 
yoktur.

Bizler bugüne kadar emperya-
list savaşlara karşı barışı haykıran  
savaş karşıtları olarak ‘barış` ta-
lebini seslendirmeye devam ede-
ceğiz." Halkımız bu emperyalist 
savaşa karşıdır.

Hiçbir ülkenin  veya  ülkeler koa-
lisyonunun müdahale kararı meş-
ru değildir. "Birleşmiş Milletler 
dahil, hiçbir örgütün işaret ettiği 
gerekçe emperyalist savaşları 
meşru kılamaz! 

Şimdi, sesimizi hep birlikte büyü-
telim.

Şimdi Emperyalizmin taşeronları-
na, işbirlikçilere, bu ülke toprak-
larını NATO toprakları sananlara; 
emperyalizmin kalkanı olmaya 
ant içmişlere karşı mücadeleyi 
hep birlikte yükseltelim. 

Suriye halklarının geleceğini elle-
rinden alan ve yaşadığımız top-
rakları ABD emperyalizminin kirli 
üssü haline getirenlere yanıtımız 
her zaman eşit, özgür, demok-
ratik ve bağımsız bir ülke müca-
delemizi yükseltmek olacaktır" 
denildi.

Bursa Savaş Karşıtı Platform
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12 EYLÜL FAŞİZMİ AKP İKTİDARI İLE SÜRÜYOR

12 Eylül 1980’de yapılan askeri fa-
şist darbenin 33. yıldönümündeyiz. 
12 Eylül, IMF ile bağıtlanan 24 Ocak 
1980 ekonomi kararlarının üzerine 
gerçekleşmiş emek ve demokrasi 
karşıtı, kapitalizmin neoliberal uy-
gulamalarına geçişi sağlayan faşist 
bir darbedir. 
12 Eylül’ün anti-demokratik ana-
yasası ve kurumları, sermaye yan-
lısı-emekçi düşmanı düzenlemeleri, 
dinci gericiliğe açtığı kapılar, bugün 
AKP iktidarı aracılığıyla mantıksal 
ve fiili gelişmesinin doruğuna ulaş-
mıştır. Serbestleştirme, özelleştir-
me, sanayisizleştirme, tarımın tas-
fiyesi, güvencesiz çalışma biçimleri, 
sendikasızlaştırma, eğitim ve sağlık 
alanlarında yürütülen neoliberal 
“dönüşüm” operasyonları, yerli 
ve yabancı sermaye güçleri lehine, 
yeni bir sermaye birikimi sürecinin 
gereksinimleri doğrultusunda ger-
çekleştirilmiştir. 
Anti-demokratik 12 Eylül anaya-
sası, arada yapılan birçok anayasa 
değişikliği ve en son 2010 refe-
randumu ile pekiştirilmiştir. Yine 
anti-demokratik muhtevadaki si-
yasi partiler ve seçim yasaları AKP 
tarafından korunmaktadır. Meslek 

örgütleri ve demokratik kitle ör-
gütlerine yönelik anti-demokratik 
düzenlemeler, 12 Eylül’ün deva-
mı ve doruğu niteliktedir. 2011 
yılında gündeme gelen ve temsili 
parlamenter sistemi dışlayan anti-
demokratik Kanun Hükmünde Ka-
rarnameler aracılığıyla kamu idari 
yapısında yapılan değişiklikler, te-
kelci, otoriter ve yeni sermaye biri-
kimi süreçleriyle uyumlu bir tarzda 
sürdürülmüştür. 
12 Eylül’ün darağaçlarında, ceza-
evlerinde, dağlarda ve sokaklarda 
gerçekleştirdiği katliam, baskı ve 
terör ağı bugünün özgül koşulları 
içinde sürdürülmekte, Haziran Di-
renişi ile birlikte AKP iktidarı ülkeyi 
polis ve gaz cumhuriyetine dönüş-
türmüştür. 
12 Eylül döneminde önce “Türk-
İslam Sentezi” adı altında des-
teklenen dinci gericilik, bugün 
üniversite, gençlik, spor, aile vb. 
alanlar üzerinden toplumsallaştı-
rılarak yaygınlaştırılmış ve laiklik 
geriletilmiştir. 12 Eylül faşizminin 
desteklediği Suriye’nin Müslüman 
Kardeşleri’ne, bugün Mısır’ın Müs-
lüman Kardeşler’i ve El-Kaide, El-
Nusra gibi yeni çok uluslu şeriatçı 

örgütler eklenmiştir. 
12 Eylül genç canları hedef almış ve 
katletmişti, şimdi AKP iktidarı yine 
genç canları bu kez polisleri ara-
cılığıyla katlediyor. Onlarca Erdal 
Eren, Necdet Adalı, Serdar Soyer-
gin, İlyas Has, Hıdır Aslan’larımıza 
şimdi Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah 
Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İs-
mail Korkmaz, Medeni Yıldırım, 
Ahmet Atakan’larımız eklendi. 
Ancak bütün olumsuzluklara karşın 
Türkiye’de ciddi bir birikim oluş-
muş ve toplumsal muhalefet Hazi-
ran Direnişi ve onun devamı nite-
liğindeki direnişlerle kendini ortaya 
koymuştur. Bugün başka bir Türki-
ye ve dünya özlemi yayılmaktadır. 
Bursa Savaş Karşıtı Platform, tüm 
bileşenleri ile, bilimsel gereklilikle-
re, mesleki ve demokratik kitle ör-
gütlerine ve tüm halkımıza yönelik 
saldırılara karşı; eşit, özgür, demok-
ratik, tam bağımsız, barış içinde bir 
Türkiye'yi savunmaya, sermaye 
egemenliği ve faşizmi lanetleme ve 
geriletmeye yönelik toplumsal mu-
halefetin içinde alanlardaki yerini 
almaya devam edecektir.    
Bursa Savaş Karşıtı Platform
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TMMOB DAYANIŞMANIN 34. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Demokrasi, hukuk ve özgürlük 
mücadelesi ile dayanışma için 
1979 yılında bir günlük iş bırakma 
eylemine giden Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
dayanışmanın 34. yıldönümünü 
kutladı.

 ‘Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cıları Dayanışma Günü` nede-
niyle Bursa Akademik Odalar 
Birliği (BAOB) Yerleşkesi Öz-
gürlük Meydanı`nda bir araya 
gelen TMMOB`a bağlı odaların 
yönetici ve üyeleri Gezi eylemleri 
süreciyle birlikte AKP iktidarının 
faşizan uygulamalarına karşı daya-
nışmanın daha da önem kazandı-
ğını vurguladılar.

CHP Bursa Milletvekilleri Ke-
mal Ekinci ile İlhan Demiröz`ün 
de katıldığı "Dayanışma Günü" 
buluşmasında TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından 
hazırlanan bildiriyi okuyan İKK 

Sekreteri Fikri Düşünceli, 19 
Eylül`ün mühendis, mimar ve şe-
hir plancılarının örgütlü mücade-
le tarihi açısından çok önemli bir 
gün olduğunu söyledi.

19 Eylül`ün; işsizlik, yoksulluk, fa-
şist baskı ve zorbalığın kol gezdiği 
koşullarda kendi sorunlarını hal-
kın sorunlarından ayrı görmeyen 
mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının Gezi eylemlerine değin 
uzanan özgürlük, eşitlik, demok-
rasi, bağımsızlık, barış ve adalet 
mücadelesinin adı olduğunu be-
lirten Fikri Düşünceli, "19 Eylül 
1979 tarihinde, Sevgili Başkanı-
mız Teoman Öztürk`ün TMMOB 
adına yaptığı çağrı ile sokakları 
dolduran mühendis, mimar ve 
şehir plancıları bugün de aynı an-
layış doğrultusunda halkı ile omuz 
omuza Gezi sürecinde mütevazı 
yerini almıştır" dedi.

Türkiye`nin çok kritik bir süreç-

ten geçtiğini ifade eden Düşünce-
li, Gezi ile başlayan halk direnişi-
nin ülkenin dört bir yanını sarıp 
yeni bir dönemin kapısını araladı-
ğını kaydetti.

"Halk kendi kaderine el koymuş 
ve ‘artık yeter` demiştir" diyen 
İKK Sekreteri Düşünceli, şunları 
kaydetti:

"Baskı ve sömürü politikalarının 
uygulayıcıları tarihsel rolleri ge-
reği sokakları özgürleştiren halk 
direnişine acımasızca saldırmak-
tadır. Ülke tarihinin en önemli 
tepkilerinden biri olan halk di-
renişi karşısında, ortaya çıkan 
talepleri karşılamak yerine bunu 
şiddetle bastırmayı tercih eden-
ler, gençlerimiz Ethem Sarısülük, 
Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldı-
rım, Abdullah Cömert, Ali İsmail 
Korkmaz ve Ahmet Atakan`ın 
katilleridir. Gençlerimizin katille-
ri hala ellerini kollarını sallayarak 
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gezmektedir. Katillerin cezalan-
dırılması ve sorumlularından he-
sap sorulması hepimizin boynu-
nun borcudur."

‘AKP İKTİDARI TMMOB`U 
TESLİM ALMAYA ÇALIŞIYOR`

TMMOB`un, AKP`nin sürekli 
hale getirdiği yasal ve fiili saldı-
rılarının hedefi durumunda ol-
duğu ifade edilen açıklamada, 
TMMOB`un, AKP tarafından 
teslim alınmaya, yetkisizleştiril-
meye çalışıldığı kaydedildi.Saldırı 
dalgasının Gezi olayları süreci ile 
doruğa çıktığı kaydedilen açıkla-
mada daha sonra şöyle denildi:

"Üyelerimiz, yöneticilerimiz gö-
zaltına alınmış, arkadaşlarımız 
üzerinden sanal bir örgüt yaratıl-
maya çalışılarak topluma da göz-
dağı verilmek istenmiştir. ‘Örgüt 
arama TMMOB burada` diyen 
mühendis, mimar ve şehir plancı-
ları halkımız ile omuz omuza so-
kaklarda bu saldırıyı püskürtmüş-
tür. AKP iktidarı TMMOB`un 
yetkilerini tırpanlayarak Gezi`nin 
intikamını almaya çalışmaktadır. 
TMMOB`yi kapatmaya gücü 
yetmeyenler, TBMM`de mes-
leğimize ve örgütümüze darbe 
yapmışlardır.

TMMOB`ye yönelik saldırı ile 
kentlerimiz ve doğamıza karşı 
gelişen yağma süreci eş zaman-
lı olarak ilerlemektedir. Kentsel 
dönüşüm adı altında hız kazanan 
yağma ve talan süreci doğamızı 
ve yaşam alanlarımızı yok etmek-
tedir.

TMMOB, ülkemizin temel me-
selelerine karşı sözünü ve eyle-
mini büyütecektir. AKP çok iyi 
bilmeli ki sokağa çıkan halk yal-

nız değildir. Mühendis, mimar 
ve şehir plancıları ve örgütümüz 
TMMOB sokağa çıkanlarla, hal-
kımızla omuz omuzadır. Zorbalık 
düzenine karşı yeni bir Türkiye 
sokaklarda yeşeren umut ile ku-
rulacaktır."

EKİNCİ: HAKLARIN KORUN-
MA MÜCADELESİ VERİLİYOR

Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cıları Dayanışma Günü`nde ko-
nuşan CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Ekinci, 1979 yılında inşa-
at mühendisi olarak katıldığı bir 
günlük iş bırakma eylemine iliş-
kin anılarını paylaştı. O zaman 
hakların alınması için mücadele 
verildiğini belirten Ekinci, "Şimdi 
bu hakları gaspeden AKP iktida-
rına karşı hakları koruma müca-
delesi veriliyor" dedi.

İktidarın her yönden bittiğini söy-
leyen Ekinci, iktidarın bu bitmiş-
likten kurtulmak ve daha fazla 
kalmak için Türkiye`yi ya bir böl-
gesel savaşa sokacağını ya da iç 
kargaşa çıkaracağını dile getirdi. 
Ekinci, "Bu kükümet ülkenin se-
lameti açısından mutlaka uzaklaş-
tırılmalı. Bizim mücadelemizde 

odaklanacağımız şey, demokrasi 
ve çağdaş dünyadır" dedi.

DEMİRÖZ: OVAYI PARSELLE-
SİNLER OLSUN BİTSİN!

CHP Bursa Milletvekili Yüksek 
Ziraat Mühendisi İlhan Demiröz 
de, AKP iktidarının kendi ideo-
lojisi doğrultusunda ele geçirme-
diği kurum kalmadığını söyledi. 
Geride bir TMMOB kaldığını 
belirten Demiröz, bir geceyarısı 
operasyonu ile TMMOB`un da 
yetkilerinin tırpanlandığını kay-
detti.

19 Eylül`ün dayanışma ve müca-
delede önemli bir gün olduğunu 
belirten İlhan Demiröz, iktida-
rın kentsel dönüşüm adı altında 
her yeri parsellediğini söyledi. 
Bursa`da ova kalmadığının altını 
çizen Demiröz, "Bursa ovasını 
birkaç örnek bahçe ve ürün ile 
planlasınlar  olsun bitsin" dedi.

Özgürlük Meydanı`ndaki konuş-
maların ardından TMMOB`un 
demokrasi mücadelesindeki ye-
rini anlatan sinevizyon gösterisi 
yapıldı. 
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ŞUBE ÇALIŞMALARINA YÖNELİK
 İŞGÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Şubemiz çalışanlarına yönelik “Genel İş 
Güvenliği Eğitimi”, üyemiz E. Sabri Atlıoğlu tarafından, 28 Eylül 2013 tarihinde Şube Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şubemizin gerçekleştirdiği hizmetlerin yanı sıra  sanayide işletmelerde iş güvenliği konusunda uy-
gulamada karşılaşılan sorunlar paylaşıldı.

Dönemsel olarak devam edecek İş Güvenliği Eğitimlerimizin yanı sıra yeni dönem içinde Şubemiz-
de gerçekleştirilen “Risk Analizi” kapsamında belirlenen eksikliklerin giderilmesi çalışmalarına da 
devam ediliyor.

ŞUBEMİZ 13. ÇALIŞMA DÖNEMİ 

EŞGÜDÜM 4.TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemizin 13 Çalışma Dönemi; Eşgüdüm 4.Toplantısı Şube Konferans Salonu’nda 28 Eylül 2013 
tarihinde Şube Yönetim Kurulu, Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeleri ile Teknik Görevli ve çalışanla-
rımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart’ın açılışını yaptığı toplantıda Şubemizin 13. Dönem ça-
lışmaları ile Oda ve ülke gündemi de değerlendirilirken, 14.Dönem çalışmaları konusunda da görüş 
ve öneriler paylaşıldı.

Toplantıda dönem sonuna yaklaşırken, Oda adına Şubemiz Sekreteryalığında 6-7 Aralık 2013 tarih-
leri, arasında TÜYAP Bursa’da gerçekleştirilecek “Makina İmalat Teknolojileri Kongresi –MA-
TİT 2013” hakkında bilgi verilirken, katkı ve katılım konusunda destek istendi.

Üye ödenti borcu 
olmayan üyelerimize 

yönelik ücretsiz, 50.000 
TL teminatlı FERDİ/

KAZA SİGORTA 
uygulamamız devam 
etmektedir. 2013 yılı 

ödentinizi yatırdıysanız 
poliçenizi Şubemizden 

alabilirsiniz

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Odamızdan almış olduğunuz 
yetki/uzmanlık belgelerinizin 

vize işlemlerinin yapılması 
için uzmanlık alanlarınızla ilgili 

Şubemizde

ÜCRETSİZ SEMİNERLER

kapsamında düzenlenen 
gözetim etkinliklerine katılarak 

70 puanı toplamış olmanız 
gerekmektedir.

DAHA GÜÇLÜ ve 

ETKİN BİR ODA İÇİN 
ÜYELERİMİZİ, 

ÜYE AİDATLARINI 

ZAMANINDA 

ÖDEMEYE DAVET 

EDİYORUZ
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SAVAŞA HAYIR, ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ

Türkiye, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne savaş bulutları altında giriyor. 

Bütün Türkiye’ye yayılan Haziran direnişinde halka gaz bombalarını reva gören AKP iktidarı, bu eylemler 
sırasında katledilen insanlarımızın faillerinin ciddiyetle bulunması için çaba sarf etmemiş, hatta engelleme-
lerde bulunmuş, gözaltına almalar ve cezaevlerine girişler sırasında, hazırlanan iddianamelerde, sıkıyönetim 
dönemlerine özgü uygulamalar gerçekleştirmiştir. Toplumsal muhalefetin mahallelerden alanlara, okullar ve 
stadyumlara kadar antidemokratik önlemlerle bastırılması için ülkemiz adeta polis cumhuriyetine çevrilmiş-
tir. 

İktidar içte ve dışta barış karşıtı politikalar izliyor, Kürt sorununda gerilimi artırıyor, Mısır’da ve Suriye’de 
şeriatçı güçlerin, özel olarak Suriye’de iç savaşın ve emperyalist güçlerin Suriye’ye yönelik müdahalesinin 
yanında bir ön cephe ülkesi gibi yer alıyor. 

Bilindiği üzere iktidar, ülkemizin yakıcı gündemi olan Kürt sorununda önce bir “açılım” başlatmış, daha sonra 
bizzat “çözüm süreci” adı verilen yeni bir döneme girilmiş, ancak bu sürecin gereklerini yerine getirmekten 
kaçınan bir tutum içine girmiştir. 

Bütün dünyanın bildiği üzere iktidar, kör terör yöntemlerini benimseyen, insanları başlarından kesip, kalp-
lerini yiyen, ırza geçme ve katliamı “cihad” olarak gören Suriye’deki şeriatçı güçlerin Türkiye’den Suriye’ye 
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geçişlerine ve silahlanmalarına, 
ülkemizi bir harekât üssü olarak 
kullanmalarına destek olmuştur. 
Şeriatçı güçlerin Suriye Kürt-
leri (ki çoğu geçmişte Irak ve 
Türkiye’den Suriye’ye giden Kürt-
lerdir) ve Alevilerine yönelik kat-
liamlarına yönelik kınayıcı tek bir 
ses çıkarılmamıştır. 

AKP iktidarı, Ortadoğu’da, halklar 
arasında açık bir şekilde etnik ve 
din-mezhep düşmanlığı ve savaş 
yanlısı politikalar izlemektedir. 
Ülke iç politikası, toplumsal mu-
halefete yönelik sergilenen şiddet 
ile Mısır ve Suriye konularından 
ibaret bir hale dönüşmüştür. 

Suriye iç savaşına yönelik emper-
yalist güçlerin müdahalesini kral-
dan çok kralcı bir tarzda isteyen 
iktidar, Suriye’de fitili ateşlenen iç 
savaş ve bugünlerde sözü çok edi-
len askeri müdahalenin, gerçekte 
bütün bölgeye yayılacak bölgesel 
bölgesel bir savaşın habercisi ol-
duğunu bilerek Türkiye’yi bu gir-
daba çekmektedir. 

Savaşı tüm sıcaklığı ile hissettiği-
miz bu günlerde, emekten ve de-
mokrasiden yana tüm kesimlerin 
ülkede, bölgede, dünyada barış is-
temini yükseltmesi ve her zaman-
kinden daha çok yaşasın halkların 
kardeşliği demenin zamanıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda sanayileşmiş, kalkınmış, de-
mokratikleşmiş, laik bir Türkiye için, karanlığa, ayrımcılığa, savaşlara, emperyalist çıkarlara karşı ülkemizde, 
bölgede ve dünyada barışı savunmaya devam edecektir. Barış içinde bir dünya ve Türkiye mümkündür diyor, 
meslektaşlarımızı ve tüm halkımızı barıştan yana duyarlı olmaya çağırıyoruz.     
                   Ali Ekber ÇAKAR  
                          TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

                Yönetim Kurulu Başkanı
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Bina Yöneticileri ve Belediyeler, Asansör Kazalarını Önlemek İçin Aylık 
ve Yıllık Periyodik Kontrollerin İvedilikle 

Yaptırılmasını Sağlamalıdır

Son zamanlarda asansör kazalarında artışlar dikkat çekmektedir. Basına 
yansıdığına göre yalnızca Eylül ayında meydana gelen asansör kazalarında, 
Tokat’ta 14 yaşında bir genç kız, Denizli’de 17 yaşındaki bir genç erkek 
ve İstanbul’da bir kadın yaşamlarını kaybettiler. Ayrıca Alanya’da bir 
işyerinde bir kişi, Ankara Adliyesinde bir kişi, Kayseri’de bir apartmanda 
iki kişi, Niğde Atasanayi Sitesinde bir kişi, Şanlıurfa Karaköprü’de 
dört kişi çeşitli asansör kazalarında yaralandılar. Yine Kayseri’de bir 
apartmanda boş bir asansörün çelik halatları koptu. Önceki gün de 
İstanbul Ümraniye’de 27 yaşındaki bir genç, bir iş merkezindeki asansör 
kabinine adım atınca boşluğa düşerek ağır yaralandı. 

Bu noktada önemle hatırlatmak isteriz. 18.10.2008 tarihli, 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre bina yöneticileri, kullanıcıların 
can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacıyla yetkili asansör bakımcı firmaları ile aylık bakım 
anlaşması imzalayarak asansör bakımlarını ve yılda en az bir kere A-Tipi Muayene Kuruluşlarına 
kontrol yaptırmaktan sorumludur. 

Yine aynı yönetmelikte Belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A Tipi 
Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını 
denetlemekten sorumlu tutulmuştur. 

Bünyesinde akredite A Tipi Muayene Kuruluşu bulunduran Odamız; ülke genelinde 200 civarında 
Belediye ile asansör periyodik kontrol antlaşması imzalayarak, 72 bin asansörün periyodik kontrolünü 
gerçekleştirmiştir. Yapılan kontroller sonucu yüzde 68 kırmızı (can ve mal güvenliği açısından 
kullanılması sakıncalı), % 8 sarı (eksiklikleri giderildikten sonra kullanılabilir), % 24 yeşil etiketli 
(kullanımında sakınca olmayan) asansör bulunduğu tespiti yapılmıştır. Bu veriler ve sıklıkla yaşanan 
kazalar göstermektedir ki, asansörlerin yetkili asansör bakımcı firmalara aylık bakımlarının, A Tipi Muayene 
Kuruluşlarına yıllık kontrollerinin yaptırılması, emniyetli kullanım için hayati önem arz etmektedir. 

Ayrıca yönetmeliğe göre, yıllık kontrolü yaptırılmayan ve kontrol sonucunda belirtilen eksiklikleri 
giderilmeyen binalardaki asansörlerin, belediyeler tarafından kullanım dışı bırakılması 
gerekmektedir. 

Makina Mühendisleri Odası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yurttaşlarımızın can ve mal 
güvenliğini sağlama doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi belirtir, yurttaşlarımızın 

ve belediyelerin duyarlı davranmaları gerektiğini kamuoyuna 
duyururuz. 

                                     Ercüment Ş. Çervatoğlu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
                         Yönetim Kurulu Sekreteri
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05 – 06 Ağustos 2013
“LPG Dolum Personeli Eğitimi” üyemiz Mehmet 
Dağ eğitmenliğinde 16 kişinin katılımıyla Şube Eği-
tim Salonu’nda gerçekleştirildi.

06 Ağustos 2013 Salı
6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun”  üzerine TMMOB Bursa İl Koordinasyon Ku-
rulu Sekreteri Fikri Düşünceli BAOB Ortak Toplantı 
Salonu’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantı-
ya TMMOB’a bağlı Odaların yöneticileri ve çalışan-
ları katıldı. 

16 Ağustos 2013 Cuma
17 Ağustos 1999 depremini anma etkinlikleri kapsa-
mında TMMOB Bursa İKK tarafından “Basın Açık-
laması” gerçekleştirildi. TMMOB’a bağlı odaların 
yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı basın açıkla-
ması, TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli 
tarafından BAOB ortak toplantı salonu’nda gerçek-
leştirildi.

16 Ağustos 2013 Cuma
17 Ağustos 1999 depremini anma etkinlikleri kap-
samında, BAOB ortak toplantı salonu’nda “Forum” 
gerçekleştirilmesinin ardından, Kocaeli’ye hareket 
edildi.

 17 Ağustos 2013 Cumartesi
“Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” TMMOB’a bağlı 
Odaların üyeleri, eş ve yakınları ve duyarlı vatandaş-
ların katılımıyla Kocaeli’de gerçekleştirildi.

19 – 22 Ağustos 2013
“Uygulamalı Kaynakçı Eğitimi ve Sınavı” MMO 
Beşevler Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde 6 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Kaynaklı İmalat yapan iş-
letmelerde kaynakçı olarak çalışanların,  kullandıkla-
rı kaynak metotlarına uygun olarak teorik – uygula-
malı eğitim verilmesi ve uluslararası geçerlikte belge 
verilmesini amaçlayan kursta; Elektrik Ark, Gazaltı 
MIG/MAG, TIG, Oksi – Asetilen kaynak yöntemleri 
eğitim ve belgelendirmesi gerçekleştirildi.

12 – 18 Ağustos 2013
“Mekanik Tesisat Eğitimi” üyemiz Tarık Demiray 
eğitmenliğinde, 27 kişinin katılımıyla Şube Eğitim 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

13 Ağustos 2013 Salı
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bandırma İlçe 
Temsilciliği ve Bandırma Edincik İlçesi Belediyesi 
arasında “Asansör Protokolü” imzalandı. İmza tö-
renine TMMOB MMO Bursa Şube Sekreteri Fikri 
Düşünceli, Bandırma İlçe Temsilciliği Yürütme Ku-
rulu Başkanı Gürbüz Gözcüler ve Edincik İlçesi Be-
lediye Başkanı Mustafa Yağcı katıldı.  

20 – 22 Ağustos 2013
“Şantiye Şefliği Semineri” Şube Teknik Görevli 
Murat Karakaş eğitmenliğinde, 33 üyemizin katılı-
mıyla Şube Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
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22 Ağustos 2013 Perşembe
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
“Myrleia Antik Kentinin Korunması ve AVM İn-
şaatıyla İlgili Yürütmenin Durdurulması” konulu 
basın açıklaması, TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri 
Düşünceli tarafından, Mudanya Budo İskelesi yanın-
da, vatandaşların da katılımıyla gerçekleştirildi.

23 – 25 Ağustos 2013
“LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Eğiti-
mi” üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde 31 kişinin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

25 – 26 Ağustos 2013
“LPG Dolum Personeli Eğitimi” üyemiz Mehmet 
Dağ eğitmenliğinde 17 kişinin katılımıyla Bandırma 
İlçe Temsilciliği Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

26 Ağustos 2013 Pazartesi
Yeni atanan Bursa Valisi Münir Karaloğlu, ŞYK Baş-
kanı İbrahim Mart, Sekreter Üye aynı zamanda 
TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli, ŞYK 
Üyesi Devrim Tutku Ateş ve Şube Müdürü C.Serdar 
Sönmez tarafından ziyaret edildi. Ziyarete Bursa 
Valiliği ile Şubemizin gerçekleştirdiği ortak etkinlik 
ve çalışmalar ile TMMOB ve MMO çalışmaları hak-
kında yazılı rapor ve bilgi verildi.

28 Ağustos 2013 Çarşamba
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafın-
dan gerçekleştirilen “Yıldırım Belediyesi Kent-
sel Dönüşüm Projesi” hakkında basın açıklaması, 
TMMOB’a bağlı Odaların Yönetim Kurulu üyeleri-
nin katılımıyla, TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri 
Düşünceli tarafından gerçekleştirildi.
30 Ağustos 2013 Cuma
Suriye’de emperyalist savaşa hayır demek için, 
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB tarafından gerçek-
leştirilen basın açıklamasına, üyelerimiz ve yakınları 
katıldı.

01 Eylül 2013 Pazar
“1 Eylül Dünya Barış Günü” kapsamında; 
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB tarafından gerçek-
leştirilen basın açıklamasına üyelerimiz ve yakınları 
katıldı.

04 Eylül 2013 Çarşamba
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alt Yapı Koordinasyon 
Genel Kurulu, Eylül ayı olağan toplantısına, Şube 
Müdürü C.Serdar Sönmez katıldı. Toplantıda; 
- Yıldırım İlçesi, Vakıfköy Mahallesi Hacıvat deresi 
üzerine günümüz şartlarına uygun yeni yapılacak 
köprü ve bağlantı yolları yapımına ilişkin proje ça-
lışmaları kapsamında gereksinim duyulan güncel alt-
yapı verilerinin sayısal ve pafta bazında ilgili altyapı 
kuruluşlarınca, Ulaşım Daire Başkanlığına iletilmesi,
-  2013 – 2014 Eğitim – Öğretim yılında tüm altya-
pı kuruluşlarının okul çevresindeki çalışmalarını ta-
mamlayarak, öğrencilerin bu çalışmalardan etkilen-
memesi için gerekli önlemlerin alınması istenirken,
-  Altyapı kuruluşlarının, yaptıkları çalışmaları sonra-
sı, gerekli düzenlemeleri yapmadıkları çeşitli olum-
suz uygulamalar, görsel olarak katılımcılara sunuldu.  

04 Eylül 2013 Çarşamba
Bursa Büyükşehir Belediyesinin Heykel – Kent Mey-
danı arasında T1 tramvay hattı projesi kapsamında, 
tramvay üreticisi Durmazlar Makina tarafından yapı-
lan test ve deneme sürüşüne; ŞYK Başkanı İbrahim 
Mart, ŞYK Başkan Vekili Feridun Tetik, ŞYK Sekre-
ter Üye Fikri Düşünceli, ŞYK Üyesi Emre Ünlü ve 
Şube Müdürü C.Serdar Sönmez katıldı.

05 Eylül 2013 Perşembe
Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Kontrol 
Şube Müdürlüğü’nün istemleri doğrultusunda; 
Ovaakça’da Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait “Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santrali”nin, İşyeri Açma ve Ça-
lışma Ruhsatı başvurusuna esas olacak saha dene-
timine, Şubemiz adına ŞYK Başkan Vekili Feridun 
Tetik ve Şube Müdürü C.Serdar Sönmez katıldı. 
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09 Eylül 2013 Pazartesi
Odamızın da bileşenleri içinde yer aldığı “Bursa Sa-
vaş Karşıtı Platformu”nun Kent Meydanı’nda orga-
nize ettiği yürüyüş ve basın açıklamasına, TMMOB 
üye ve yakınları katıldı.

10 – 12 Eylül 2013
“Şantiye Şefliği Semineri” Şube Teknik Görevli 
Murat Karakaş eğitmenliğinde, 12 üyemizin katı-
lımıyla Yalova İl Temsilciliği Eğitim Salonu’nda ger-
çekleştirildi.

16 – 17 Eylül 2013
“LPG Dolum Personeli Eğitimi” üyemiz Mehmet 
Dağ eğitmenliğinde 11 kişinin katılımıyla Şube Eği-
tim Salonu’nda gerçekleştirildi.

17 – 18 Eylül 2013
“LPG Dolum Personeli Eğitimi” üyemiz Mehmet 
Dağ eğitmenliğinde 11 kişinin katılımıyla Balıkesir İl 
Temsilciliği Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

19 Eylül 2013 Perşembe
“TMMOB Dayanışma Günü” kapsamında, BAOB 
Yerleşkesinde TMMOB Bursa İl Koordinasyon Ku-
rulu Sekreteri Fikri Düşünceli tarafından gerçek-
leştirilen basın açıklamasına, TMMOB’a bağlı Oda 
Yetkilileri Üyeleri, Bursa Milletvekilleri, Siyasi Parti 
temsilcileri ve sendikalar katıldı.

20 Eylül 2013 Cuma
Ankara’da Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen “Oda 
Kurumsal Yapısını Geliştirme” Toplantısına; ŞYK 
Sekreter Üye Fikri Düşünceli, Sayman Üye Fikret 
Çaral ve Şube Teknik Görevli’si Kaan Özten katıldı.

21 Eylül 2013 Cumartesi
Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB 42.Dönem 
3.Danışma Kurulu Toplantısına ŞYK Sekreter Üye 
Fikri Düşünceli, Sayman Üye Fikret Çaral ve Şube 
Teknik Görevlisi Kaan Özten katıldı.

21 Eylül 2013 Cumartesi
Şubemiz Sekreteryalığında, 06 – 07 Aralık 2013 
tarihleri arasında düzenlenecek “Makina İmalat 
Teknolojileri Kongresi”nin Düzenleme Kurulu top-
lantısı, Ankara’da gerçekleştirildi.

21 Eylül 2013 Cumartesi
Ankara’da Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen “Oda 
Denetçileri” toplantısına Şube Denetleme Kurulu 
Üyesi Semiha Özbey katıldı.

22 Eylül 2013 Pazar
Üyelerimizin de kuruculuğunu yaptığı “Myrleia 
Antik Kent Platformu”nun organize ettiği Konser, 
Mudanya’da; antik kent bölgesi karşısındaki alanda, 
üyelerimiz ve Mudanya’da halkının katılımıyla ger-
çekleştirildi.

25 Eylül 2013 Çarşamba
“Isı Pompaları Semineri” Hannan Öngü eğitmen-
liğinde, Çanakkale İl Temsilciliği Eğitim Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

25 Eylül 2013 Çarşamba
“Isıtma Sistemlerinde Verimlilik (Yoğuşmalı Sis-
temler, Kaskad Sistemler, vb.) Semineri” Burak 
Sarı eğitmenliğinde 37 kişinin katılımıyla Şube Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

26 – 29 Eylül 2013
“Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” üyemiz Tarık Demiray eğitmenliğinde, 13 
kişinin katılımıyla, Şube Eğitim Salonu’nda gerçek-
leştirildi.

27 – 29 Eylül 2013
“LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Eğitimi” 
üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde 29 kişinin ka-
tılımıyla Çanakkale İl Temsilciliği Eğitim Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

29 Eylül 2013 Pazar
Ankara’da Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen “44.
Dönem Öğrenci Üye Komisyonu” toplantısına, 
Şubemiz öğrenci üyeleri, Bahri Can Ak ve Harun 
Buğra Temizesen katıldı.
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BAŞSAĞLIĞI

Üyemiz

Türker YURTSEVER
vefat etmiştir.

Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz

HOŞGELDİN BEBEK
	 Erkan	Taşkıran	ve	Hilal	Taşkıran		

Ezgi 	adını	verdikleri	
kız	çocuğu	dünyaya	geldi.

İbrahim	Baysal	ve	Dilek	Baysal’ın	
 Ahmet adını	verdikleri	oğlu		 	

dünyaya	geldi.

Cenk Kasap ve 
Gönül Kasap’ın 
Mehmet Alp 
adını verdikleri 
oğlu dünyaya 
geldi

Taşkıran, 
Baysal ve 
Kasap ailelerine 
mutluluklar 
dileriz.

BANDIRMA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ  
YÜRÜTME KURULU 

TEKRAR OLUŞTURULDU

Bandırma İlçe Temsilciliğinin yürütme ku-
rulu görev dağılımı 30 Temmuz 2013 tarihli 
Şube Yönetim Kurulu kararı ile 

Başkan : Gürbüz Gözcüler

Sekreter : Mertkan Şendil

Sayman : Murat Menzilcioğlu

şeklinde oluşturuldu.

Şiddet ve baskı 
politikalarından 
arındırılmış; 
kimliği, kültürü, 
dili, dini, mezhebi, 
görüşü ne olursa 
olsun, eşit 
haklara sahip 
yurttaşlar olarak 

yaşayabileceğimiz, barışın kalıcı hale 
geleceği; bağımsız, demokratik bir Türkiye 
özlemiyle tüm meslektaşlarımızın 
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YENİ ÜYELERİMİZİ “MÜHENDİSLİK YEMİN TÖRENİ”NE BEKLİYORUZ

Şubemizin 13.Çalışma Döneminde (2012-2013) Odamıza yeni kayıt olan 
üyelerimizi Rozet ve Yemin Törenine bekliyoruz.

Tarih: 07 Kasım 2013 Perşembe  Saat: 19.30
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