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SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Ocak – Şubat – Mart - Nisan aylarını içeren Şube Bülteni ile karşınızdayız.

Bilindiği gibi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şube 18. Olağan Genel Kurulu ve 
Seçimleri 12-13 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Siz değerli meslektaşlarımızın da katılımıyla gerçekleşen Genel Kurulumuzda Bursa Şubemizin iki yıllık 
(17. Dönem) çalışmaları değerlendirildi.

Genel Kurulumuza ve Seçimlerimize katılarak ülke, kent, meslek ve meslektaş sorunları karşısındaki 
duyarlılığınız gücümüze güç kattı.

Şimdi yeni bir dönemi el birliğiyle kuruyoruz.

Dönem boyunca yapılacak çalışmalarımıza bilginiz ve birikiminizle aktif destek olmaya,

Kamusal alanın düzenlenmesi, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimine katkı oluşturulması 
amacıyla çalışma grupları ve komisyonlarımızda aktif görev almaya,

Eğitimlerimize ve eğitmen kadromuza katılarak eğitim çalışmalarımızın geliştirilmesine destek olmaya,

Genç ve işsiz meslektaşlarımızla dayanışma kültürümüzü büyütmeye,

Şube ve Oda yayın organlarımıza yazılarınız, makaleleriniz ve bilginizle katkı koymaya davet ediyoruz.

Yeni çalışmalarımız ile birlikte üretmeye, birlikte karar almaya, birlikte yönetmeye devam edeceğiz!

Yeni dönem çalışmalarımızı meslektaşlarımızın katılımıyla birlik içerisinde, bilimsel-teknik gereklilik ve 
ilgili standartlar dâhilinde planlamak, yürütmek ve geliştirmek içim çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle tüm üyelerimizi, etkinlik ve çalışmalarımıza katılmaya ve 
katkı koymaya davet ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu
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 MMO Bursa Şube

YAŞASIN  1 MAYIS,
İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 

Emekçiler, sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde tüm 
Türkiye'de olduğu gibi Bursa’da da alanlardaydı. Atatürk stadyumu Caddesinde toplanan emekçiler, Kent 
Meydanı’na yürüdüler. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip Odası ve 
TÜMTİS Bursa Bileşenlerinin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs alanını selamladı.  1 Mayıs Tertip 
Komitesi adına, ortak açıklamasını DİSK Birleşik Metal İş Sendikası üyesi Gül Hasret Irmak Arslan okudu.  
Gül Hasret Irmak Arslan tarafından okunan açıklama şöyle:

“1 Mayıs tüm dünyada, bu meydanda ve ülkenin her yerinde coşkuyla, umut ve heyecanla kutlanıyor. 
Umudumuzu, kararlılığımızı ve mücadele azmimizi Gezi davasında yeni bir AKP darbesiyle cezalar vererek 
bastırmak istediler. Hep birlikte daha gür haykırıyoruz, Gezi bu ülkenin yüz akıdır, direniş sembolüdür. 
Geleceğimize sahip çıkma iradesidir. Karanlık gidecek, Gezi kalacak. Gezi’yi dün savunduk, bugün savunuyoruz, 
yarın da savunacağız. AKP ve yargısı emekçilerin ve halklarımızın özgürlük mücadelesine engel olamayacak. 
Gezi her yerde, Gezi burada, Gezi bizleriz, Gezi milyonlardır. Gezi ruhunu hapsedemeyecekler! Ne Gezi 
davasında verilen cezalar ,nede sökülen pankartlar gidişlerini engellemeye yetmeyecek, GİDECEKLER…

Yıllardır emeğimizle, alın terimizle insanca çalışma, insanca yaşama mücadelesi veriyoruz. Ancak ekmeğimiz 
her geçen gün küçülüyor durumumuz her gün biraz daha kötüleşiyor.

Sömürünün çarkları milyonlarca işçinin, emekçinin canıyla, kanıyla döndürülmeye çalışılıyor. Güvenceli-
kadrolu çalışma hakkımız yok sayılıyor,  güvencesiz istihdama mahkûm olmamız bekleniyor. 

Anayasa ile güvence altına alınan çalışma hakkımız ortadan kaldırılıyor, KHK’lar ve geçici 35. Madde eliyle 
on binlerce kamu emekçisi hukuksuzca ihraç ediliyor. Sendikalı oldukları için binlerce işçi işten çıkarılıyor.

Bu düzen yaşamı ve gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür.
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Gölgesini satamayacağı ağacı kesen kapitalist barbarlığın yarattığı yıkımın faturasını milyonlarca insan 
canlarıyla, doğa ise geri dönüşü olmayan tahribatlarla ödüyor.  Nükleer, termik, jeotermik santraller,  siyanürlü 
maden aramaları, atmosfere, toprağa salınan zehirli gazlar, zehirli atıklar ekolojik krizi derinleştiriyor, yeni 
pandemilere yol açıyor. Emperyalist savaşlar her geçen gün daha geniş coğrafyalara yayılıyor, savaşın alevleri 
işçi ve emekçileri yakıyor. Milyonlarca insan yerinden yurdundan olup göç etmek zorunda kalıyor, şehirler 
yakılıp yıkılıyor.

Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. Seçme, seçilme hakkı yok 
sayılıyor, belediyelere kayyumlar atanıyor, vekiller cezaevlerine konuyor, cezaevleri tabutluğa ve işkence 
merkezlerine dönüştürülüyor, kitlesel tutuklamalar hız kesmiyor, bir kez daha parti kapatma davaları ile halk 
iradesine ipotek konmak isteniyor. 

Şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık ve mezhepçilik krizi yönetmenin bir yolu olarak ülkemizin ve halkın geleceğini 
tehdit ediyor.

Savaş ve işgallerle ekmeğimizi küçültüyor, işsizliğimizi büyütüyor, talanların yolunu açıyorlar. İnkârcı ve 
imhacı siyasetle barış imkânını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Kürt sorununu çözümsüz kılarak toplumsal 
gerginliklerden nemalanmak, rant elde etmek, kutuplaşma üzerinden iktidarlarını kalıcı kılmak istiyorlar.

Sınıfsal eşitsizliklerin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliği de derinleşiyor, kadınların omuzlarına yıkılan hane 
içi iş ve bakım yükü artıyor. 

Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. Kadınlar bir yandan işsizliğin, bir yandan esnek çalışma biçimlerinin ve 
güvencesizliğin hedefi haline geliyor. Bu ateşten günlerde kadınların güçlendirilmesi gerekirken, İstanbul 
Sözleşmesi gibi kazanımlar iktidarın hedefi oluyor.

İktidarın tepesindekiler farklı cinsel yönelimleri hedef haline getiriyor, yaşam haklarını bile çok görüyorlar.

Üniversiteler iktidarın arka bahçesine dönüştürülürken akademisyen üniversitelerini korumak için direnmek 
zorunda kalıyor,  gençler ise barınamadıkları için okuyamama tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. On binlerce 
akademisyen, bilim insanı ve genç akın akın yurt dışına göç ediyor. İktidar ülkenin en aydınlık beyinlerini 
kaçırtarak karanlık bir geleceğin parke taşlarını döşemeye devam ediyor.

Türkiye'de ve bütün dünyada emekçilerin üzerinde katmerlenen sömürünün, savaşların, yıkımların,  açlığın 
ve salgın hastalıkların temel nedeni emperyalizmdir. Bu nedenle başta ABD emperyalizmi ve NATO 
saldırganlığı olmak üzere emperyalizmin yayılmacı ve emekçi düşmanı politikalarına karşı çıkıyoruz.

Bizim değil,  sermayenin, patronların yüzünü güldüren bu düzen böyle gitmez. Bu bozuk düzen,  bizim 
düzenimiz değil. Bu sömürü düzeninin bize vereceği hiçbir şey yok! 

Tek adam rejiminin sona ermesi, demokrasi ihtiyacı ve köklü bir değişim talebi mutlu bir azınlık dışında tüm 
kesimlerin ortak talebidir. 

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu, işsiz kalınmadığı, aç yatılmadığı 
bir dünya ve ülke istiyoruz. Birleşerek yaratacağız.

Herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işinin olduğu,  ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere 
yıkılmadığı, mültecilik statüsünün tanındığı bir gelecek istiyoruz. Birleşerek gerçekleştireceğiz!

Sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı yeni bir çalışma 
yaşamı istiyoruz. Birleşerek hayata geçireceğiz!

Düşüncenin, ifade özgürlüğünün cezalandırılmadığı, savaşların olmadığı, başta Kürt sorunu olmak üzere 
sorunların barış ve diyalogla çözüldüğü, cezaevleri yerine okulların yapıldığı, işkence ve kötü muamelenin 
yaşanmadığı bir ülke istiyoruz. Birleşerek ve ortak mücadele ile inşa edeceğiz!
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Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, 
kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği bir ülke 
istiyoruz. Birleşerek gerçekleştireceğiz!

Çalışma hakkımızı ortadan kaldıran OHAL uygulamaları ve uygulayanları gidecek, birleşerek biz kazanacağız!

Tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir 
ülkeyi inşa etme gücümüz var. Birleşerek değiştireceğiz! Güzel Günler Göreceğiz.”

1/05/2022
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BU BÖYLE GİTMEZ! KARANLIK GİDER GEZİ KALIR

Gezi Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarına ilişkin Bursa’daki Emek ve Demokrasi Örgütleri 26 Nisan 
2022 tarihinde Bursa Orhangazi Parkı’nda bir araya gelerek, basın açıklaması yaptılar. Açıklamayı TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Dün Çağlayan adliyesinden çıkan karar ile adalet bir kez daha katledilmiş, ülke tarihine kapkara bir leke 
daha eklenmiştir.

Gezi Direnişi, anayasal bir zeminde gerçekleştiği yargı kararlarıyla iki kez tescil edilmesine rağmen,  hukuka 
ve gerçeğe aykırı, tümüyle mesnetsiz iddialarla, üçüncü kez yargılandı. Daha önce iki kez aynı ithamlar 
karşısında haklılığı ispatlanan kent, demokrasi ve hukuk emekçisi arkadaşlarımız Yüksek Mimar Mücella 
Yapıcı, Şehir Plancısı Dr. Tayfun Kahraman ve Avukat Can Atalay 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Bu karar göstermektedir ki;  toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilerek, 
barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla çarpıtılarak, karalanmak isteniyor.

Sadece eski İstanbul diye tabir edilen Beyoğlu-Taksim bölgesinin değil, Şişli, Beşiktaş, Eminönü, Fatih 
bölgeleri de dahil olmak üzere şehrin nefes alabileceği nadir yeşil alanlardan birine, “Gezi Park’ına” sahip 
çıkmanın suçu “18’er yıl hapis cezası”na dönüştürülmüş durumdadır.

Uzun tutukluluk ve hapis cezalarını bu kadar kolay vermenin, iddianamelere yazmanın; ülkemizde çıkacak 
her itiraza, işini ekmeğini talep eden işçilere, tarlasını terk etmek zorunda bırakılan köylülere, erkek 
cinayetlerine kurban olmayacağız diyen kadınlara, demokratik özerk üniversite talebini dillendiren gençlere, 
adalet için yollara düşen hukukçulara, pandemi koşullarında sağlıklarını hiçe sayarak topluma siper olan sağlık 
çalışanlarına, biz de varız diyen lgbti+’lara, hizmet veremeyen esnafa, geçinemiyoruz ve barınamıyoruz 
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diyen yoksullara ve GEZİ özelinden kent ve doğa yağmasına karşı çıkan mühendislere, mimarlara, şehir 
plancılarına ve “Taksim Dayanışması” ile beraber bu itirazı büyüten bizler, demokratik bir ülkede yapılması 
gereken itiraz ve sorgulama hakkını kullanan tüm kurum ve kişilere verilmek istenen gözdağı olduğunu 
biliyor ve görüyoruz.

Verilen bu cezaların, seçim hesapları üzerinden ülkemizi ve yurttaşlarımızı kutuplaştırma siyasetinin bir 
parçası olduğunu görüyoruz.

Siyaset ülkenin sorunlarını çözmek üzere kendi kuralları ile yapılmalı, ADALET; başta Anayasa olmak üzere, 
mevcut yasalar, teamüller, etik değerler ve ülkemizce onaylanmış uluslararası hukuk normları ile hukukun 
üstünlüğü ve evrensel ilkeler üzerinden işlemelidir.

Gelen direktifler ya da beklentiler doğrultusunda “tutuklama - ağır ceza - beraat - bozma - birleştirme 
- yine beraat -  yeniden tutuklama - ayırma - yeniden ceza”  sarmalında kararlar veren hakimlerle yargı 
bağımsızlığını yok ederek, ülkeyi yönetmeye kalkmak, ülkemize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür.

Asıl cezalandırılması gerekenler, Gezi Direnişinde, gencecik çocuklarımızın hayatını kaybetmesine, sakat 
kalmasına yol açan biber gazı ve fişekleri başta olmak üzere ölümcül polis şiddeti ile karşılık verenlerdir.

Bu ülkeye bir gün demokrasi gelecekse, gücünü onca baskı ve şiddete rağmen kısamadığınız seslerin 
Gezi’deki yankısından alacaktır.

Gezi Parkı’na sahip çıkmak cezalandırılamaz. Parka sahip çıkanlara yönelen polis şiddetine tepki göstermek 
suç değildir. Bu süreçte polis şiddeti ile hayatını kaybeden ve yaralanan gençlere sahip çıkmak suç değildir. 
İki defa beraat etmiş oda temsilcilerini 18’er yıl hapis cezasıyla mahkum etmek hukuki değildir. Ülkemizde 
adalete olan inancın kırıntısına bile yer bırakmayan bu anlayış demokratik olmadığı gibi meşru da değildir.

Gezi, bu ülke tarihinin en demokratik, en barışçıl, en yaratıcı, en katılımcı, en kapsayıcı, en kitlesel hareketidir. 

GEZİ, karanlığa mahkum edilmek istenen bu ülkenin aydınlık geleceğidir.

GEZİ, suskunluğa mahkum edilmek istenen bu ülkenin nefesidir.

GEZİ, tüm farklılıklarına rağmen bu ülkede demokrasiden, adaletten kardeşlikten, barıştan yana olanların 
çok sesli korosudur.

Öyle de kalacaktır.

Hiçbir lekeleme çabası, hiçbir hukuksuz karar bu gerçeği değiştirmeye yetmeyecektir.

Emek ve meslek odaları olarak bu hukuksuzluğu reddediyoruz. Başta “Gezi Parkı park olarak kalsın” diye, ilk 
günden Mimarlar Odası adına yasal girişimleri başlatan Çevre Etki Değerlendirme Kurulu Sekreteri Yüksek 
Mimar A.Mücella Yapıcı, mevcut yasa ve yönetmeliklere uymayan kararlara karşı Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şube Başkanı olarak itiraz dilekçeleri yazan Dr.Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası’nın yetkili 
avukatı olarak Gezi Parkı’na dair bütün davaları açan ve takip eden Can Atalay olmak üzere demokratik 
hakkını kullanan yurttaşlara yönelik bu cezalar kabul edilemez.

Başta GEZİ parkı olmak üzere ülkemizin yeşiline, doğasına, doğal varlıklarına sahip çıkacak demokratik bir 
ülke mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağız!

Bu ülke tarihinde bir onur sayfası olarak yer alan Gezi Direnişi’ni, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan demokrasi 
ve özgürlük çığlığını karalama çabasından artık vazgeçin!

Tüm kamuoyu çok iyi biliyor ki; GEZİ hakkındaki karar dünkü mahkemede değil, çok daha önce iktidar 
tarafından siyasi olarak verilmiştir.
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GEZİ hepimize baskılar, zorluklar karşısında dayanışmanın, birbirimize kenetlenmenin, omuz omuza 
vermenin gücünü göstermiştir.

Gün GEZİ’nin değerlerine daha sıkı sarılmanın günüdür.

Gün GEZİ’de kaybettiğimiz canlarımızın, gençlerimizin anısına sahip çıkma günüdür.

Gün ülkede egemen hale getirilmeye çalışılan hukuksuzluğa, zorbalığa karşı 1 Mayıs’ta alanları doldurma 
günüdür.

Bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umudunu kirletmenize asla izin vermeyeceğiz.”

26/04/2022
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KİMSE DOKUNAMAZ BİZİM SUÇSUZLUĞUMUZA!

KİMSE DOKUNAMAZ BİZİM SUÇSUZLUĞUMUZA!

Adaletin kara gününü yaşıyoruz! Ülke tarihimizin en görkemli, en yaratıcı, en gurur verici halk hareketi olan 
Gezi Direnişi’nin parçası olan arkadaşlarımız uydurma deliller ve asılsız suçlamalarla yargılandıkları dava 
sonucunda hapis cezasına mahkum edilerek tutuklandılar.

Bu kararın hukukla ve adaletle açıklanabilir hiçbir yanı bulunmamaktadır. Gezi Davası en başından itibaren 
siyasi iktidarın politik ihtiyaçları uyarınca dizayn edilmiş, kararı da iktidarın istediği biçimde verilmiştir.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin 
eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu yargılanan 
arkadaşlarımız hukuki gerekçelerle değil, politik hesaplarla cezalandırılmışlardır.

Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında yargılanan 
tüm arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

İktidar dayatmasıyla, kurgu iddianamelere dayanarak verilen bu mahkeme kararı Gezi’nin tertemiz direnişini 
lekeleyemeyecektir. Bu kararı kabul etmiyoruz! Gezi Direnişinin arkasında dimdik durduğumuz gibi, Gezi 
Davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.

Halkı hedef alan, toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik bu karar, gelecekte hem iktidar sahiplerinin hem 
de bu kararın altında imzası bulunanların üzerinde bir utanç vesikası olarak kalacaktır.

Gezi’nin o görkemli haziran günlerinden öğrendiğimiz en büyük ders, birbirimizin elinden tutmanın, 
birbirimize sahip çıkmanın bizi ne kadar güçlü kıldığıydı. Bundan sonra da birbirimize sahip çıkmaya, 
arkadaşlarımız, ağaçlarımızı, ormanlarımızı, şehirlerimizi korumaya devam edeceğiz. Çünkü biz Gezi’yiz, 
çünkü biz Halkız!  25/04/2022

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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BURSA’DA ASTIĞIMIZ GEZİ DAVASI PANKARTI SAVCILIK TALİMATIYLA 
İNDİRİLDİ!

GEZİ’NİN VE ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Gezi Davası'nda tutuklanan arkadaşlarımıza destek için Bursa Akademik Odalar Birliği 
binamıza astığımız “Gezi Tutukluları Serbest Bırakılsın, Gezi Onurumuzdur” yazılı 
pankartımızın Bursa Cumhuriyet Savcısının talimatıyla indirilmesi üzerine TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 29 Nisan 2022 tarihinde basın 
açıklaması yapıldı.
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BURSA’DA ASTIĞIMIZ GEZİ DAVASI PANKARTI SAVCILIK TALİMATIYLA İNDİRİLDİ!

GEZİ’NİN VE ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Siyasi iktidarın Gezi Direnişi’ne ve Gezi Davası’nda hukuksuz biçimde hüküm giyen arkadaşlarımıza yönelik 
saldırgan ve kin güdücü tutumu devam ediyor.

Gezi Davasında tutuklanan arkadaşlarımızla dayanışmamızı gösterebilmek için Bursa’da TMMOB’ye 
bağlı Odalarımızın birimlerinin bulunduğu Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Binasına astığımız 
“Gezi Tutukluları Serbest Bırakılsın, Gezi Onurumuzdur” yazılı pankartımız Bursa Cumhuriyet Savcısının 
talimatıyla, 29 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Bursa Polisi tarafından indirilmiştir.

Bursa Cumhuriyet Savcılığının ve emniyet mensuplarının bu antidemokratik ve hukuk dışı tavrını kınıyoruz!

Pankartta görselleri yer alan arkadaşlarımız Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay Birliğimize 
bağlı Odalarımızın kurullarında görev almış, çevre mücadelesinden yurttaş haklarına kadar tüm toplumsal 
mücadelelerin önemli parçaları olmuş saygın ve değerli isimlerdir.

Pankartta onurla bahsettiğimiz Gezi Direnişi, bu ülkede milyonlarca kişinin parçası olduğu ülke tarihimizin 
en kitlesel ve meşru halk hareketidir.

Pankartın indirilmesine yönelik bu müdahale siyasi iktidarın Gezi korkusunun ne boyutlarda olduğunun en 
açık göstergesidir.

Bilinsin ki Bursa’da indirilen o pankart, bugün TMMOB’ye bağlı 24 Odamızın sayıları 1000’e yakın şube ve 
temsilciliklerinde onur ve gururla dalgalanmaya devam etmektedir.

Ne yaparlarsa yapsınlar, her ne engel koymaya kalkarsa kalksınlar, Gezi Direnişi’nin ve o mücadelenin 
parçası olduğu için şu anda cezaevinde bulunan arkadaşlarımızın arkasında durmaya, onlarla onur duymaya 
devam edeceğiz!

29/04/2022

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDE GENEL KURUL HEYECANI

Yaşasın Makina Mühendisleri Odası, Yaşasın TMMOB

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi’nin 18. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Oditoryumu’nda başlayan Genel Kurul’da saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na C. Serdar Sönmez getirildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 18. Olağan Genel Kurulu açılış konuşmasını TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı. “Bilindiği 
üzere TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi kapsamında çıkarılan, 6235 Sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde 
bir meslek kuruluşudur. Odamız, bilimsel teknik mesleki temeller, demokrasi, insan hakları, barıştan yana, 
ülke ve toplum yararı gözeten ve yurtsever bir çerçevede çözümler öneren bir yaklaşımla çalışmalarını 
sürdürmektedir.” ifadelerini kullanan Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:

MMO, bu bağlamda bütün birikimlerini ülkemizin gelişmesi, bağımsızlığı, sanayileşmesi, çağdaşlaşması, 
kalkınması, hakça bölüşüm, barış ve demokratikleşmeden yana bir çalışma anlayışı içerisinde seferber 
etmektedir.

Sözlerimin başında, 17. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak, Şubemizin bugünkü güçlü konuma gelmesinde, 
emeği geçen herkese, tüm dönemlerin temsilcilik, başkan ve yürütme kurulu üyelerine, geçmiş dönem 
şube başkan ve yönetim kurulu üyelerine, danışma kurulu üyelerine, komisyon üyelerimize, çalışanlarımıza 
ve kısaca tüm örgütlü üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. 

Aramızdan sonsuzluğa uğurladığımız bütün meslektaşlarımızı da saygıyla ve şükranla anıyoruz. 

Cumhuriyet tarihinin en ağır krizinin yaşandığı günlerden geçtiğimiz bu günlerde Yoksulluk, işsizlik, hayat 
pahalılığı; yüksek döviz, yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalı sürüyor. Açlık sınırı 4 bin lirayı geçti, yoksulluk 
sınırı 13 bin lirayı aştı. Yüksek dış borç ve enerji fiyatlarındaki artış da halkın ekonomisini zorluyor.
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Bu krizin nedeni uygulanan özelleştirme politikaları, üretimden uzaklaşma, sıcak paraya dayalı büyüme 
modelinin, üretim yerine ranta dayalı alanlara yatırım yapılması, çılgın projeler olduğunu biliyoruz. Krizi 
yönetemeyen AKP iktidarı ve tek adam rejimi halkın önüne bir çözüm önerisi sunamıyor, sunmasını da 
beklemiyoruz.

Cumhuriyetin ilk yılları, erken dönemi, sonra da 1960’lar, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) öncülüğündeki 
planlı yıllar, çözümün ne olduğunu anlatıyor bize. 24 Ocak kararlarının alındığı 1980 sonrası ise çözümün 
ne olmadığını gösteriyor hepimize. Çünkü aradan geçen 41 yılda, ülkemizi tek başına veya koalisyon ortağı 
olarak yöneten çok sayıda partiye karşın, özünde tek bir ekonomik program çıkıyor karşımız. Serbest piyasa 
ekonomisi, kapitalizm, neoliberal düzen, özelleştirmeler, sosyal devletin tasfiyesi, emeğin baskılanması.

Türkiye; kamucu politikalardan uzaklaştıkça sanayi altyapısı zayıfladı. Büyük kentlere, aşırı nüfus akını oldu. 
İşsizlik, eşitsizlik arttı. Bölgeler ve sınıflar arasında gelir dağılımı daha da bozuldu. Devlet sanayileşmeye 
öncülük etmeyince, özel sektör yeterince kârlı bulmadığı yörelere yatırım yapmayınca, sorunlar daha da 
büyüdü, yapısal hale geldi. Ulaşımda ve yük taşımacılığında karayolları öne çıktı, bu da dışarıya bağımlılığı 
artırdı.

Bu süreçte, sanayi ve tarımda da çözülme ve tasfiye süreci hızlandı, Ülke yönetiminin yanlışlarının faturası 
daimi olarak halka çıkartıldı, çıkartılmaya devam ediyor, çalışma yaşamında güvencesiz çalışma biçimleri 
yaygınlaştırıldı. İşsizlik, yoksulluk ve hak kayıpları meşrulaştırıldı.

Odamız açısından da çok farklı, hiç deneyimlemediğimiz bir dönemi de geride bırakıyoruz. Şube seçimlerimizi 
yaptıktan yaklaşık bir ay sonra başlayan pandemi süreci örgütümüzü de derinden etkiledi.  Ezbere yaptığımız 
işleri farklı yöntemler ile yapar olduk. Bu süreçte yaptığımız çalışmalarda, etkinliklerde  teknolojinin 
olanaklarını kullanmak bazı kolaylıklar sağlarken, bazı hendikapları da   beraberinde getirdi. Üye ile sıcak 
temas olmaması, yüzyüze görüşemenin, şubeye gidiş gelişin azalması gibi. Bütün bunlar deneyimlemediğimiz 
bir durumdu. Örgüt olarak bu alışılmadık duruma iyi bir refleks verdiğimizi düşünüyorum. Uzaktan 
yapılan toplantılar, webinarlar, seminerler  ile önemli sayılabilecek bir etkileşim sağlandığını düşünüyorum. 
Sahadaki teknik çalışmalar da gerekli önlemler alınarak kesintiye uğramadan devam etti.  Pandemi  etkisini 
sürdürüyor ama hayat ta devam ediyor. Bundan sonrada Her şeye rağmen ülkemiz, halkımız, mesleklerimiz 
ve meslektaşlarımızdan yana olan TMMOB`nin ve Odamızın çalışma programı ve ilkeleri, tarihsel olarak 
bizim rehberimiz, kılavuzumuz olmaya devam edecektir, etmelidir.

İktidarın TMMOB ve Odalarımızı her açıdan sınırlayan, olanaklarımızı ve mesleki etkinliklerimizi daraltan 
politikalarına karşı meslek alanlarımızı koruma, yeni meslek alanları açma ve demokratik kitle örgütü olma 
hüviyetimizi pekiştirme çabalarına hız vermeli; meslek alanlarımız ve eğitimde gerçekleşen dönüşümlerin, 
Odalarımız ve TMMOB`nin geleceğini etkilemesine karşı özel çabalar içine girmeliyiz.

Örgütlü üye ilişkilerimizi yeni yöntemler de ekleyerek geliştirmemiz, daha fazla üye ile temas kurmamız ve 
onları örgütlü üye ağına dahil etmemiz gerekiyor.

İşte böylesine zorlu bir dönemi bugün geride bırakıyoruz.

Sizlere dağıtılan ve birazdan özet sunumu yapılacak olan 17. Dönem Çalışma Raporunda bu çalışmaları 
ayrıntılı olarak göreceğiz. Bu nedenle ben yalnızca pandemi şartlarında ne yapılabildiyse onu yaptığımıza 
inanıyorum diyerek geçmek istiyorum.

Bu dönemle birlikte, yönetim kurulundan birkaç arkadaş dahil bende bir dönem başkan vekilliği, 3 dönem 
şube sekreterliği, 3 dönem İl Loordinasyon Kurulu sekreterliği ve 2 dönem de Şube Başkanlığı olmak üzere 
toplam oniki yıl süren görevimi dönem başında açıkladığım üzere bırakıyorum. Bu görevlerimiz esnasında; 
çalışmalarımızın gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan;
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Çalışmalarımızı ve kararlarımızı zenginleştirerek bizlere destek olan Oda Yönetim Kurullarına, Oda 
Organlarında görev alan üyelerimize, İl/İlçe temsilcilik Yürütme Kurulu Üyelerine, Meslek Dalı ve 
Uzmanlık Komisyonu üyelerine, İş yeri temsilcilerine, TMMOB ve Oda delegelerine, Şube çalışanlarına 
ve danışmanlarımıza, düzenlediğimiz etkinliklerimize katılan tüm üyelerimize ve dostlarımıza,kısaca emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, etkinliklerimizde yanımızda bulunan bilim insanlarına, uzmanlara, 

Çalışmalarımızda birlikte omuz omuza yürüdüğümüz, TMMOB Bursa İKK bileşeni meslek odalarımızın 
değerli yöneticilerine, üyelerine, BAOB bileşeni meslek odalarımızın değerli yöneticilerine, üyelerine, 
Emek örgütlerinin değerli yöneticilerine, üyelerine, Üniversitelerimiz başta olmak üzere, kamu kurum 
ve kuruluşların değerli yöneticilerine ve nihayet çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşılmasına yardımcı olan 
Bursa basını emekçilerine teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürde pek çok fedakarlıklara katlanan sevgili 
eşime ediyorum. 

Sözlerimi tamamlarken, Şube Genel Kurulumuzun ve Şube Seçimlerimizin başarılı geçmesini, ülkemize, 
kentimize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yeni ufuklar açmasını diliyorum.

Yeni çalışma döneminde görev almak için aday olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, seçilecek olan yeni 
Şube Yönetim Kurulu üyelerine ve Oda Genel Kurulumuzda şubemizi temsil edecek olan Delegelerimizi 
şimdiden kutluyor, başarılar diliyorum. 

Genel kurulumuza katılarak duyarlılık gösteren siz değerli konuklarımıza ve meslektaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum.

Vazgeçmiş gibi görünsek te bazen bir-iki adım geri durmak, kalan diğer herşeyi korumak/kurtarmak  
anlamına gelir diyor;

Hepinizi tekrar saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Yaşasın Makina Mühendisleri Odası, Yaşasın TMMOB.”

Düşünceli’nin konuşmasından sonra kürsüye gelen TMMOB MMO Bursa Şube Sekreter Üyesi Ferudun 
Tetik, 17. Dönem Çalışma Raporu’nu sundu. Tetik’in ardından söz alan Oda üyeleri görüş ve önerilerini 
paylaştılar.

BAOB Yerleşkesi’nde TMMOB’ye bağlı birçok oda ile sivil toplum örgütleri ile bazı partilerin yöneticilerinin 
de konuk oldu.

12/02/2022
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDE ÇAĞDAŞ MÜHENDİSLER’E GÜVENOYU

Çağdaş Mühendisler’de Kaptan Değişikliği ile Yola Devam

Ahmet İhsan Taşkınsel: Aklın, Bilimin ve Vicdanın Sesi Olmaya Devam Edeceğiz

MMO Bursa Şubesi'nde Görev Yeniden Çağdaş Mühendislerin

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi seçimlerine tek liste olarak giren Çağdaş Mühendisler 
18. Dönemde de göreve devam edecekler.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde 12 Şubat 2022 Cumartesi günü başlayan TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu 13 Şubat 2022 Pazar (bugün) günü 
yapılan Şube Yönetim Kurulu ve MMO Genel Merkez Delege seçimleri ile tamamlandı.

Seçimlere tek liste olarak giren, Ahmet İhsan Taşkınsel’in Yönetim Kurulu Başkan Adayı olduğu ‘Çağdaş 
Mühendisler’in listesi tekrar TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetimine seçildi.

Çağdaş Mühendisler Grubu’nun başarılı çalışmalarının karşılığını aldığını belirten Ahmet İhsan Taşkınsel, 
“Ülkemiz, halkımız ve mesleğimiz için aklın, bilimin ve vicdanın sesi olma hedefiyle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube seçimlerine katılan tüm meslektaşlarımıza, 
demokrasiye, ülkemize, mesleğimize ve meslek odamıza sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum, hepinizi 
yürekten kutluyorum. Seçimler tek liste olarak girmenin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincinde 
olarak yeni dönemi birlikte öreceğiz” dedi.

Taşkınsel “Etkin ve başarılı bir çalışma döneminin ardından üyelerimizin ülkesine, mesleğine ve değerlerine 
sahip çıkma iddiasında olan Çağdaş Mühendislere destek vermesi sevindiricidir” ifadelerini kullandı.

Deneyim, kadın ve genç profili ile üye temsiliyetini en geniş şekilde kapsayan Çağdaş Mühendisler Grubu’nun 
MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
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ASIL ÜYELER

Ahmet İhsan Taşkınsel, Emine Kaya, Nuray Yılmaz Gültekin, Filiz Engin Tambova,  Esengül Basut, Devim 
Yontar, İlker Ulaş Mollaoğlu.

YEDEK ÜYELER

Tuna Ezim, Özgür Karataş, Sunullah Kumru, Serpil Güzel, Koray Vatansever, Elif Çetin Sakallıoğlu, Süleyman 
Tarhan.

13/02/2022
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ’NDE
18. DÖNEM RESMEN BAŞLADI

12-13 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Genel 
Kurulu ve Seçimlerinde, üyelerinden güvenoyu alan Çağdaş Mühendisler mazbatalarını aldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube 10 Ekim Ankara toplantı salonunda yapılan ilk toplantıda 
görev dağılımı yapıldı. Böylece 18. Çalışma Dönemi resmen başlamış oldu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, “17. 
Çalışma Döneminde birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarım şube çalışanlarımıza, temsilcilik yürütme 
kurullarımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum ve yeni dönem için başarılar diliyorum, yeni 
dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımı yaptı. Böylece 18. Dönem 
resmen başlamış oldu.

TMMOB MMO Bursa Şube 18. Dönem Yönetim Kurulu Görev dağılımı;

- Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel

- Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuray Yılmaz Gültekin

- Şube Yönetim Kurulu Sekreteri  Emine Kaya

- Şube Yönetim Kurulu Saymanı Filiz Engin Tambova

ASIL ÜYELER

Ahmet İhsan Taşkınsel, Emine Kaya, Nuray Yılmaz Gültekin, Filiz Engin Tambova,  Esengül Basut, Devim 
Yontar, İlker Ulaş Mollaoğlu.

YEDEK ÜYELER

Tuna Ezim, Özgür Karataş, Sunullah Kumru, Serpil Güzel, Koray Vatansever, Elif Çetin Sakallıoğlu, Süleyman 
Tarhan.

18/02/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

İNEGÖL İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İnegöl Temsilciliği Üye Eğilim Belirleme Toplantısı  
02.03.2022 tarihinde MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel,  MMO Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emine Kaya, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Filiz Engin 
Tambova , MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu  Üyeleri Devim Yontar, Tuna Ezim, Serpil Güzel ve temsilcilik 
üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üye eğilim belirleme toplantılarında üyelerle bir araya gelmenin önemini belirten MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel 18. Dönem Çalışma Programına ilişkin üyelerinin öneri ve katkılarını  
aldıklarını ifade ederek, MMO İnegöl İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyelerine ve toplantıya katılan tüm 
üyelere teşekkür etti.

02/03/2022
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                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

YALOVA İL TEMSİLCİLİĞİ
ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yalova İl Temsilciliği Üye Eğilim Belirleme Toplantısı  
09.03.2022 tarihinde MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel,  MMO Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emine Kaya, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Filiz Engin 
Tambova , MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Devim Yontar, Tuna Ezim, Serpil Güzel ve temsilcilik 
üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üye eğilim belirleme toplantılarında üyelerle bir araya gelmenin önemini belirten MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel 18. Dönem Çalışma Programına ilişkin üyelerinin öneri ve katkılarını 
aldıklarını ifade ederek, MMO Yalova İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyelerine ve toplantıya katılan tüm 
üyelere teşekkür etti.

09/03/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

BANDIRMA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Bandırma Temsilciliği Üye Eğilim Belirleme Toplantısı  
10.03.2022 tarihinde MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel,  MMO Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emine Kaya, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Filiz Engin 
Tambova , MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Ulaş Mollaoğlu, Devim Yontar, Tuna Ezim ve 
temsilcilik üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üye eğilim belirleme toplantılarında üyelerle bir araya gelmenin önemini belirten MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel 18. Dönem Çalışma Programına ilişkin üyelerinin öneri ve katkılarını  
aldıklarını ifade ederek, MMO Bandırma İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyelerine ve toplantıya katılan 
tüm üyelere teşekkür etti.

10/03/2022
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                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ
ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Balıkesir İl Temsilciliği Üye Eğilim Belirleme Toplantısı 
19.03.2022 günü MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, MMO Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emine Kaya, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Filiz Engin 
Tambova, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Tuna Ezim, Sunullah KUMRU, Serpil Güzel, Elif Çetin 
Sakallıoğlu ve temsilcilik üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üye eğilim belirleme toplantılarında üyelerle bir araya gelmenin önemini belirten MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel 18. Dönem Çalışma Programına ilişkin üyelerinin öneri ve katkılarını  
aldıklarını ifade ederek, MMO Balıkesir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyelerine ve toplantıya katılan tüm 
üyelere teşekkür etti.

19/03/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

EDREMİT İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Edremit İlçe Temsilciliği Üye Eğilim Belirleme Toplantısı 
19.03.2022 günü MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, MMO Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emine Kaya, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Filiz Engin 
Tambova , MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Tuna Ezim, Sunullah Kumru, Serpil Güzel, Elif Çetin 
Sakallıoğlu ve temsilcilik üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üye eğilim belirleme toplantılarında üyelerle bir araya gelmenin önemini belirten MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel 18. Dönem Çalışma Programına ilişkin üyelerinin öneri ve katkılarını  
aldıklarını ifade ederek, MMO Edremit İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyelerine ve toplantıya katılan tüm 
üyelere teşekkür etti.

19/03/2022

22



                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

ÇANAKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ
ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Çanakkale İl Temsilciliği Üye Eğilim Belirleme Toplantısı 
20.03.2022 günü MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel,  MMO Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emine Kaya, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Filiz Engin 
Tambova, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Tuna Ezim, Sunullah Kumru, Serpil Güzel, Elif Çetin 
Sakallıoğlu ve temsilcilik üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üye eğilim belirleme toplantılarında üyelerle bir araya gelmenin önemini belirten MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel 18. Dönem Çalışma Programına ilişkin üyelerinin öneri ve katkılarını  
aldıklarını ifade ederek, MMO Çanakkale İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyelerine ve toplantıya katılan tüm 
üyelere teşekkür etti.

20/03/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

İl / İLÇE TEMSİLCİLİK  YÜRÜTME KURULLARIMIZ 
BELİRLENDİ

Şubemize bağlı İl / İlçe Temsilciliklerinde gerçekleştirilen Üye Eğilim Belirleme Toplantılarında Üyelerimizin 
eğilimleri ve değerlendirmeleri sonrası, 18. Çalışma Dönemimizde görev yapacak Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Üyelerimiz belirlendi.

Balıkesir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu; 

76114 Sicil nolu Üyemiz Mehmet ORAL Başkan 

46548 Sicil nolu Üyemiz Özgül ÖZDEMİR Sekreter 

106159 Sicil nolu Üyemiz Oytun ERGİN Sayman 

68767 Sicil nolu Üyemiz Mete AKBULUT Üye 

110418 Sicil nolu Üyemiz U. Duygu SARIGÜL Üye 

129093 Sicil nolu Üyemiz Arda GÜNDOĞAN Üye 

131204 Sicil nolu Üyemiz M. Akif ŞENCAN Üye 

 

Çanakkale İl Temsilciliği Yürütme Kurulu; 

33350 Sicil nolu Üyemiz Ali ÖZTÜRK Başkan 

98475 Sicil nolu Üyemiz Egemen ESKİCİ Sekreter 

121374 Sicil nolu Üyemiz Oğuzhan DÖNMEZ Sayman 

55095 Sicil nolu Üyemiz Mustafa KURT Üye 

125009 Sicil nolu Üyemiz B. Kağan BOZCA Üye 

 

Yalova İl Temsilciliği Yürütme Kurulu; 
45448 Sicil nolu Üyemiz Selçuk ELDUTAR Başkan

63828 Sicil nolu Üyemiz Erkan DÜZGÜN Sekreter

51709 Sicil nolu Üyemiz Yalçın ORAL Sayman

40533 Sicil nolu Üyemiz Kazım DEMİRTAŞ Üye

53457 Sicil nolu Üyemiz Ali Alper ÇELTEK Üye

Bandırma İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu;  

31887 Sicil nolu Üyemiz Gürbüz GÖZCÜLER Başkan 

100107 Sicil nolu Üyemiz Ertuğ ATICI Sekreter 

45956 Sicil nolu Üyemiz A. Murat GÜVENİR Sayman 

63311 Sicil nolu Üyemiz Mertkan ŞENDİL Üye 

83803 Sicil nolu Üyemiz Murat MENZİLCİOĞLU Üye 

 

Edremit İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu;  

23117 Sicil nolu Üyemiz Mustafa AKAL Başkan 

71569 Sicil nolu Üyemiz Mustafa ÖZDER Sekreter 

24169 Sicil nolu Üyemiz N. Halil TERZİOĞLU Sayman 

19867 Sicil nolu Üyemiz M. Ali Yalçın TAŞ Üye 

70077 Sicil nolu Üyemiz Mustafa TURAN Üye 

 

İnegöl İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu;  

83730 Sicil nolu Üyemiz Doğuşcan ŞEN Başkan 

82182 Sicil nolu Üyemiz Selma KUZGUN TAŞÇI Sekreter 

99807 Sicil nolu Üyemiz Behiye AYDIN Sayman 

90199 Sicil nolu Üyemiz Burak Koyuncu Üye 

123652 Sicil nolu Üyemiz Alican ORTAKÇI Üye   
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

ŞUBEMİZ MASA TENİSİ TAKIMIMIZI KUTLUYORUZ

2023 Kurumlar Liginde Mücadele eden TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Masa Tenisi 
Takımı, Bosch ile yaptığı final maçının ardından ligi ikinci olarak tamamladı. Takımımızı oluşturan, üyelerimiz 
Metin Özkosif,  Mustafa Vatansever, Burak Kalyoncu ve misafir sporcumuz Serkan Şensu’ya teşekkür 
ediyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Masa Tenisi Takımı sporcularından, Üyemiz Metin 
Özkosif, TMMOB MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel’i ziyaret etti.

TMMOB MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, Üyelerimiz Metin Özkosif, 
Mustafa Vatansever, Burak Kalyoncu ve misafir sporcumuz Serkan Şensu’yu kutlayarak başarılarından dolayı 
teşekkür etti.

08/04/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

MESLEK TANITIM SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Çağdaş Eğitim Kooperatifi 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi ve 3 Mart Ulviye ve Ziya Gökalp Anadolu Lisesi 'nde 
15 Mart 2022 günü gerçekleştirilen Meslek Tanıtım Seminerine, Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
İhsan Taşkınse,  Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Devim Yontar ve Şubemiz Üyesi D. Alpaslan Gürbüzer 
katıldı. 15/03/2022

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ İLE BİRARAYA GELDİK

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu  Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa 
Teknik Üniversitesi öğrencileri ile 18.03.2022 Cuma bir araya gelerek öğrenci üyelerle ilgili yapılabilecek 
etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan 
Taşkınsel,  Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Devim Yontar ve Süleyman Tarhan, Şube Müdürü Kaan Özten ile 
Şube Teknik Görevlisi Ahmet Ergüven hazır bulundu.

18/03/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

ERDEK BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALADIK

Güvenli Kent Güvenli Yaşam oluşturma hedef ile 23.03.2022 günü T.C. Erdek Belediyesi ile 
Odamız arasında "Mekanik Tesisat Projeler, Asansör Projeleri, Asansör Tescil Dosyalarının 
Detaylı İncelemesi İçin Ortak Mesleki Denetim Ve Teknik İşbirliği Protokolü" imzalandı.  
 
İmza Protokolünde Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın yanı sıra Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Emine Kaya, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Filiz Engin Tambova, Bandırma İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Başkanı Gürbüz Gözcüler ve Şube Müdürü Kaan Özten hazır bulundu.

23/03/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

BUMİAD’DAN, MMO BURSA ŞUBESİ’NE ZİYARET

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesini ziyaret etti.

BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, BUMİAD Başkan Vekili Abdullah Büyükışıklar, BUMİAD Genel Sekreteri 
Gökçe Möröy, BUMİAD Saymanı Hayri Aydemir, BUMİAD Üyeleri Özcan Gök, Zarif Ayça Güler, Ender 
Karaelli ve Onur Bayındır MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, yeni çalışma döneminde 
başarı dileklerini ilettiler.

TMMOB MMO Bursa Şubesi 10 Ekim Ankara Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarete TMMOB MMO 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel,  TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Emine Kaya,  TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Güzel, TMMOB 
MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Ezim ve TMMOB MMO Bursa Şube Müdürü Kaan Özten 
katıldılar.

Müşterek işler yapmanın önemine değinen MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan 
Taşkınsel, ziyaretlerinden dolayı BUMİAD üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

09/03/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

CHP BURSA İL ÖRGÜTÜ, MMO BURSA ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

CHP İl Başkanı İsmet KARACA başkanlığındaki heyet TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesini 
14.03.2022 Pazartesi günü ziyaret ederek yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu. Ziyarete TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik, TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet İhsan Taşkınsel, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Devim Yontar ve Şube Müdürü Kaan 
Özten temsilen katıldı. 14/03/2022

İMSİAD MMO BURSA ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu  Başkanı Mustafa Andıç 
başkanlığındaki heyet TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesini 15.003.2022 da salı günü ziyaret 
ederek yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu. 15/03/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

MUDANYA BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİK

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu  Mudanya Belediye Başkanı Hayri 
TÜRKYILMAZ'ı 17.03.2022 Perşembe günü makamında ziyaret ederek yeni dönem çalışmaları hakkında 
görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Sayman Üyesi Filiz Engin Tambova, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Serpil Güzel ve Elif Çetin 
Sakallıoğlu ile Şube Müdürü Kaan Özten katıldılar.  17/03/2022

NİLÜFER BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİK

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu  Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i 
22.03.2022 Salı günü makamında ziyaret ederek yeni dönem çalışmaları hakkında görüş alışverişinde 
bulundu. Ziyarette, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Sayman Üyesi Filiz Engin Tambova, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Serpil Güzel ve Elif Çetin Sakallıoğlu ile 
Şube Müdürü Kaan Özten katıldılar.

22/03/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ AYTAÇ’I ZİYARET ETTİK

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç'ı 16.03.2022 çarşamba günü makamında ziyaret ederek yeni dönem 
çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emine 
Kaya, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çetin Sakallıoğlu ve Şube Müdürü Kaan Özten katıldı. 16/03/2022

TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBESİ’NİN GENEL KURULU’NA KATILIM SAĞLADIK

Türk Kızılay Bursa Şubesinin 20.03.2022 Pazar günü 
gerçekleştirilen Genel Kuruluna Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Nuray Yılmaz Gültekin ve 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Devim Yontar katılım 
sağladı.

20/03/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

BTSO, MMO BURSA ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Şenocak başkanlığındaki BTSO'nun 
22. 23. 24. 25. 54. 56. Komite Başkan ve Temsilcilerinden oluşan heyet TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesini 22.03.2022 da salı günü ziyaret ederek yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu. 
22/03/2022

YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ BURSA ŞUBESİ’NDEN ZİYARET

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Bursa Şubesi  Başkanı Üyemiz Esra İnhanlı ve Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Emir Özen, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Özçınar ve İsmail Cem Küçük'den oluşan heyet TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesini ziyaret etti. Ziyarette Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
İhsan Taşkınsel, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emine Kaya, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Filiz 
Engin Tambova, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çetin Sakallıoğlu ve Şube Müdürü Kaan Özten katıldılar. 
23/03/2022
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Şube’den

 MMO Bursa Şube

PROF. DR.  ETEMOĞLU VE  PROF. DR.  KARPAT MMO BURSA ŞUBESİ’Nİ
ZİYARET ETTİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ve Bursa Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat MMO Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, yeni çalışma döneminde başarı dileklerini ilettiler.

Ziyarete, TMMOB MMO Bursa Şube Tönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, TMMOB MMO 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emine Kaya, TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Devim Yontar katıldılar.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile müşterek işler yapmanın önemine değinen MMO 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, ziyaretlerinden dolayı Prof. Dr. Akın Burak 
Etemoğlu’na  ve  Prof. Dr. Fatih Karpat’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

29/03/2022
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ERBAB OTOMAT, ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Erbab Otomat, TMMOB MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel'i ziyaret 
ederek, yeni çalışma döneminde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'ne başarı dileklerini 
ilettiler. 06/04/2022

ADİSA DANIŞMANLIK, ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Adisa Danışmalık, TMMOB MMO Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel'i 
ziyaret ederek, yeni çalışma döneminde TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'ne başarı 
dileklerini ilettiler.

07/04/2022
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BURSA VALİSİ YAKUP CANBOLAT’I ZİYARET ETTİK

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Bursa Valisi Yakup 
Canbolat’ı ziyaret etti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı  makamında 
ziyaret ederek yeni dönem çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emine 
Kaya,  Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Filiz Engin Tambova, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Devim 
Yontar ve Serpil Güzel katıldılar.

14/04/2022
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DEVA PARTİSİ, MMO BURSA ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Deva Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Mine Rana Kahramanoğlu başkanlığındaki heyet TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesini ziyaret ederek yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu. 08/04/2022 

İTÜDER, MMO BURSA ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Bursa İTÜ Mezunlar Derneği (İTÜDER) TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesini ziyaret etti.

Bursa İTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Tasan Tuğcu, Bursa İTÜDER Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 
Şirin, Bursa İTÜDER Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Orakçı, Bursa İTÜDER Danışma Kurulu Üyesi Mehmet 
Sakallıoğlu, Bursa İTÜDER Yönetim Kurulu Üyesi Feryal Biçkici, TMMOB MMO Bursa Şubesini ziyaret 
ederek, yeni çalışma döneminde başarı dileklerini ilettiler.

Ziyarete, TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, TMMOB MMO 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Filiz Engin Tambova katıldılar. 12/04/2022
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ENDÜSTRİYEL RAFLARIN PERİYODİK KONTROLÜ ZORUNLU HALE GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
18 Şubat 2022 tarih ve 31754 sayılı Resmi 
Gazetede yayınladığı İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik ile Endüstriyel Rafların 
Periyodik Kontrolünün TS EN 15635 
standardı kapsamında yılda en az bir defa 
yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.

Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesine dayanılarak çıkarılan 6235 sayılı yasaya göre 
kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Odamız yönetmeliklerinden aldığı yetki ve geçmişten bugüne kadar biriktirdiği bilgi ve birikimi ile ülke 
sanayisine yönelik hizmetler vermektedir.

Bu çerçevede birçok iş ekipmanında olduğu gibi Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolü alanında da yetkili 
makina mühendisleri aracılığıyla ülke genelinde hizmet verilmektedir.

Endüstriyel rafların periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi ile uygunsuzlukların önceden tespit edilerek 
raf kazalarının yaratabileceği can ve mal kayıplarının önlenebilmesini mümkündür.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Şubelerimizle iletişime geçebilirsiniz. 01.03.2022
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TEZGAHLARIN PERİYODİK KONTROLÜ ZORUNLU HALE GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18 Şubat 2022 tarih ve 31754 sayılı Resmi 
Gazetede yayınladığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yılda en az bir defa 
Tezgahların Periyodik Kontrolünün  yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.

Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesine dayanılarak çıkarılan 6235 sayılı yasaya göre 
kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Odamız yönetmeliklerinden aldığı yetki ve geçmişten bugüne kadar biriktirdiği bilgi ve birikimi ile 
ülke sanayisine yönelik hizmetler vermektedir.

Bu çerçevede birçok iş ekipmanında olduğu gibi Tezgahların Periyodik Kontrolü alanında da yetkili 
makina mühendisleri aracılığıyla ülke genelinde hizmet verilmektedir.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Şubelerimizle iletişime geçebilirsiniz.

04/03/2022
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İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE TÜM ÇALIŞMA YAŞAMI MEVZUATI, KAMUCULUK 
VE SOSYAL DEVLET İLKELERİ UYARINCA YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2003 yılında 28 Nisan tarihini, meslek hastalıkları ve iş kazalarının 
önlenmesi amacıyla Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ilan etmiştir. Meslek ve uzmanlık alanlarımız arasında 
yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) üzerine onyıllardan bu yana mesleki eğitim, belgelendirme, periyodik 
kontrol hizmetleri ile kongre, sempozyum, panel, söyleşi, seminer, rapor vb. çalışmalar yapan Odamız, her 
yıl yaptığı açıklamalarla konuyu gündeme taşıyarak kamusal sorumluluğunu yerine getirmektedir.

İSG Kanunu onuncu yılında ama…

2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun TBMM’de görüşülmesi sırasında ve 
yasalaşmasından sonraki bilgilendirme toplantılarında hükümet ve ilgili bakanlık yetkilileri; “yasadan sonra 
iş kazaları ve meslek hastalıklarında azalma olacağını” sürekli olarak tekrarladılar. Oysa resmi istatistikler 
gösteriyor ki, 2012 yılından bu yana iş kazası sayıları ve iş kazası sonucu ölümlerde azalma bir yana, hep 
artış olmuştur. Bu artışlar sermayenin azami kâr hırsı ve iktidarın sermayeyi destekleme politikalarından 
kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki tablo bu durumu açıklıkla yansıtıyor. (Tablonun 2013 yılından itibarenki 
parantez içi verileri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne-İSİGM, diğer tüm veriler SGK’ye aittir. SGK 
verilerinin kayıt dışı çalışanları kapsamadığını ve 2021 yılı SGK verileri henüz açıklanmadığı için tabloda yer 
almadığını ayrıca belirtmek gerekir.)

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Ölüm ve İş Kazası Sıklık Hızı Verileri (2000-2020/21)
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İSGM verilerinde, SGK verilerinden daha fazla ölüm yaşandığı görülmektedir. SGK verilerine göre ölüm 
vakaları 2020 yılında 2012’ye göre yüzde 165, İSGM verilerine göre de yüzde 276 oranında artmıştır.

İş kazaları ise SGK verileri itibarıyla, 2020 yılında hem 2000 hem de 2012’ye göre yüzde 513 oranında 
artmıştır. Bir milyon iş saatindeki iş kazası sıklık hızında da 2012 sonrasında artışlar görülmektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir, İSGM verilerine göre 2020-2021 yıllarındaki iş cinayetlerinin yüzde 30’u Covid-
19’dan ötürüdür.

İş kazaları ve iş cinayetlerindeki bu artışların ana nedenleri, serbestleştirme-özelleştirme, sendikasızlaştırma, 
esnek-güvencesiz çalışma, kayıtdışı istihdam politikaları, çalışma koşullarının ağırlığı ve en son Covid-19 
salgınına karşı önlemlerin yetersizliğidir.  

Diğer yandan belirtmek gerekir, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıktığından bugüne kadar tam sekiz defa 
değiştirilmiştir. İSİG tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı olmasına karşın kanunda sorumluluklar 
esasen uzmanlara ve hekimlere yüklenmiştir. İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer 
sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri dışarıdan satın alma yoluyla ticarileştirilmiştir. Özel öğretim 
kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmıştır. Tam zamanlı 
İş Güvenliği Mühendisliği dışlanmış, uzmanlar işverenlere bağımlı kılınmış, iş kazalarında işverenlerin 
sorumluluğu kaldırılmıştır. Yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) 
kurulmasıyla adeta eğitim kurumu ve OSGB çöplüğüne yol açılmıştır.

Meslek hastalığı verilerinin aşırı sorunlu yapısı da sürmektedir. Örneğin 21 yılı kapsayan SGK 2000-2021 
verilerinde, meslek hastalıklarından dolayı sadece 82 ölüm vardır. Oysa ILO’nun uluslararası kabulleri 
çerçevesinde her yıl en az 10 bin emekçinin meslek hastalıklarından ötürü hayatını kaybetmesi söz konusudur. 

Kısaca işaret ettiğimiz sorunlar da gösteriyor ki İSİG önlemleri, sadece belirli işyerleri ve İş Sağlığı Güvenliği 
Kanunu’nun kapsamı ile sınırlı olmamalıdır. İSİG politikaları; insanca çalışma, tam zamanlı, kadrolu, iş 
güvenceli, sosyal güvenlik, örgütlenme, insanca yaşanacak ücret ve emeklilik hakları başta olmak üzere temel 
sosyal haklardan ayrı tutulamaz. İş Kanunu, İSG Kanunu ve ilgili tüm mevzuat, bu çerçevede, çalışanlardan 
yana bir şekilde sendikalar, TMMOB, TTB başta olmak üzere meslek örgütleri ile ilgili bilim çevrelerinin 
görüşleri ve kamuculuk-kamusal denetim ve sosyal devlet ilkeleri ekseninde düzenlenmeyi beklemektedir. 
Aksi durumda on milyonlarca  emekçinin insanca çalışma ve yaşam haklarının gaspı sürecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası,  her şey insan için yaklaşımıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinde 
yerini almaya devam edecektir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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DOĞALGAZ VE ELEKTRİK ZAMLARI, İKTİDARIN YANLIŞ UYGULAMALARIYLA
SÜREKLİ OLARAK ARTAN ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞININ

REKOR DÜZEYLERE ÇIKMASINA YOL AÇACAKTIR

1 Nisan 2022’de doğalgaz fiyatları yüzde 35-50 oranında, elektrik fiyatları da sanayi kuruluşları için yüzde 
20-26,7 oranında artmıştır. 2022’nin ilk günü yapılan fahiş oranlı zamlarla, yalnızca bu yılın ilk üç ayı içinde 
doğalgaz fiyatları yüzde 68-125, elektrikte ise yüzde 372-184 oranlarında artmıştır. Bilindiği üzere tüm 
ticari ve sınai işletmeler, faaliyetlerinde önemli bir maliyet kalemi olan doğalgaz ve elektrik faturalarındaki 
yükselişi sürekli olarak fiyatlarına yansıtmaktadırlar. Bu durum yeni zamlarla sürecek ve enflasyonun rekor 
düzeyde artışına yol açacaktır. Bu durumda TÜİK tarafından 4 Nisan’da açıklanacak enflasyon verilerine 
göre fiyat artışları yüzde 60’ları geçebilecektir; gerçekte ise tüketici fiyat artışları “resmi” açıklamaların 
üzerindedir ve dünyadaki en yüksek artış oranları söz konusudur.

İzledikleri çağ dışı, bilim dışı, akıl dışı, politikalarla ülkeyi yangın yerine çeviren yeteneksiz, bilgisiz siyasi 
kadrolar, sorunların daha da artmasına neden olmaktadır.
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Not: Aşağıdaki tablo ve  grafikler, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ve 
Enerji Çalışma Grubu Danışmanı Olgun Sakarya tarafından hazırlanmıştır.

Defalarca belirttiğimiz üzere fahiş enerji zamları ve bunları izleyen diğer zamlar, izlenen dışa bağımlı 
politikalar ile serbestleştirme-özelleştirmelerin bir sonucu olarak, dar gelirli çoğunluk başta olmak üzere 
bütün halkımızın hayatını ısınmadan geçim koşullarına kadar görülmemiş düzeylerde zorlamaktadır. Gerek 
asgari ücret, gerekse onun nispi olarak üzerindeki ücretler bu koşullarda erimekte, hayat pahalılığının çok 
gerisinde kalmaktadır.

Söz konusu gerçeklerden hareketle yapılması gereken acil düzenlemeler şunlardır:

1) Çok büyük hızla yüksek oranlarda artan enflasyon göz önüne alınarak ücretler ve maaşlar her üç ayda bir 
artırılmalıdır.

2) Enerji sektöründe ve tüm kamusal hizmetlerde özelleştirmelere son verilmelidir.

3) Çok ciddi bir sorun olan ve giderek çoğalan enerji yoksulluğunun yakıcı etkilerini azaltmak için enerji 
yoksullarına kamusal destekler artırılmalı ve genişletilmelidir. Düşük gelirli ailelere yapılan elektrik yardımının 
üst sınırı 150 kilovat saatten 240 kilovat saate yükseltilmelidir.

Bireysel ısınma ile ısınan bir konutun yıllık doğalgaz tüketimi, örneğin Ankara’da 950 m3’tür. 1 Nisan 
zammından sonra, bu tüketim için ödenecek miktar 3 bin 496 TL’dir. Düşük gelirli ailelere yapılacağı 
açıklanan 450-1.150 TL yardım, yıl içinde hiç yeni zam yapılmasa bile, ödenecek gaz bedelinin yalnızca 
yüzde 13-33’ünü karşılamaktadır. Destek tutarı, ödenecek gaz bedeline eşitlenmeli ve kapsamı tüm düşük 
gelirli aileleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Ayrıca yerel yönetimler bedelsiz veya düşük bedelle su 
desteği vermelidir.

4) Enerji girdileri ve ürünlerindeki yüksek vergiler düşürülmeli, elektrik faturalarına eklenerek konut 
abonelerinden zorla tahsil edilen kayıp/kaçak bedeli ve dağıtım şirketlerine ilave kazançlar sağlayan tüm 
kalemler iptal edilmelidir.

5) Konutlarda temel ihtiyaçlardan olan elektrik, doğalgaz, su ve iletişim ile ilgili faturalardaki KDV ve Özel 
İletişim Vergisi kaldırılmalıdır.

02/04/2022

YUNUS YENER

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
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DOĞAL OLAN DEPREMDİR, DOĞAL OLMAYAN İSE AFETTİR

Depremlere Karşı Daha Duyarlı, Daha Kararlı ve Daha Mücadeleci Olmaya Çağırıyoruz!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu “1 – 7 Mart Deprem Haftası”na ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Açıklama, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er tarafından yapıldı. 
Er tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Her yıl tekrarlanmakta olan "Deprem Haftası" deprem başta olmak üzere tüm afetler konusunda toplumsal 
bilinçlenmeyi ve kamusal örgütlenmeyi hedeflemektedir. Fakat bu amacın ne kadar gerçekleştiği konusunda 
bizler ciddi kaygılar duymaktayız. Çünkü ülkemizde afet yönetimi konusunda çağdaş ülkelerinde uygulanan 
strateji değişikliği benimsenmesine rağmen, deprem zararlarını azaltma çalışmaları yerine, yine eski 
alışkanlarımıza dönerek günü kurtarma ve yara sarma politikalarının uygulandığına tanık olmaya başladık. 
Jeolojik olarak insanlık tarihinden daha eski olan depremler hem dünyada, hem de ülkemizde trajik ve 
travmatik vakalarla doludur. Bu felaketlerin bir kısmı henüz hafızalarımızdan silinmemiştir. Eski çağlarda 
Anadolu medeniyetlerinin yeşerdiği yerlerde kentler depremler sonucu ya yer değiştirmiş, ya da uygarlıklar 
tamamen yok olmuştur.

Aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alan ülkemiz ve bu kuşakta da önemli bir alanda kalan ilimiz geçmişte 
yaşadığı gibi, gelecekte de değişik büyüklüklerde depremleri yaşamaya devam edecektir. Ancak, biz 
biliyoruz ki, aslında bir doğa olayı olan deprem, düşük standartlarda sağlıksız ve yasadışı bir yapılaşma, ranta 
dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme, bilimsel normlara dayalı olarak yapılması gereken arazi kullanım ve 
yer seçimi kararlarının rantsal kaygılara yenik düşmesi gibi faktörler nedeniyle afete dönüşmektedir. Yine 
biliyoruz ki, doğa kaynaklı olan depremleri önlememiz mümkün değildir, ancak, depremlerin birer afete 
dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Bu güne kadar tercih edilmeyen, Depremlere karşı hazırlıklı 
olma ve yüksek düzeyde zarar azaltma politikaları bu ülkenin önceliği olmalıdır.
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Çünkü;

    • Bu gün, 1999 öncesine göre kentlerimiz depremlere karşı daha güvenli değildir.

    • Afet risklerini azaltmaya yönelik ulusal afet politikaları hala oluşturulmamıştır.

    • Afetlerle doğrudan ilintili yasalarda birçok eksiklik bulunmaktadır.

    • Afet ve İmar kanunlarının yeniden düzenlenmesi konusunda aradan geçen sürede hala birliktelik 
sağlanamamıştır.

    • Denetlemek devletin göreviyken, yapı denetim yönetmeliklerinde mutlaka yapılması gereken 
değişiklikler yapılmamıştır.

    • "6306 sayılı yasa ve Kentsel Dönüşüm Projeleri" depreme dirençli kentlerimiz yerine "kentsel imar 
rantlarını" dönüştürmenin bir aracı olmanın ötesine geçememiştir. 

    • Afet risklerini azaltmaya yönelik bütçe kalemleri, fonlar oluşturulmamış, ayrılan bütçeler de depremi 
önceden tespit etmek veya Kandilli’ den 1 dk. önce ölçebilmek gibi üzerine elzem olmayan konulara 
lüzumsuzca aktarılmıştır.

    • Halkın afet bilinci ve afetlerle mücadele kültürünün geliştirilmesi için gerekli ve yeterli çaba 
gösterilmemiştir.

    • 1/100.000 lik planlar Bursa’da henüz tamamlanmamıştır.

    • Fay hatları 1/1000 lik planlara işlenmemiştir.

    • Heyelan oluşmadan hiçbir tedbir alınmamakta ama her sene heyelanlar oluştuktan sonra gündeme 
gelmektedir.

    • Ruhsat maliyetlerini azaltılarak vatandaşa kolaylık sağlanmalıdır.

Üniversiteler, TÜBİTAK ve kent bileşenleri ile yapılan çalışmalar maalesef kentin güvenliğini sağlayacak 
sonuçların alınmasını sağlamamıştır. Aksine kendimizi tatmin edici çalışmalar şeklinde kalmıştır.

Alınan bazı kararlar ise işin özüne, işin aslına uzak sonuçlardır. Mesela birçok belediyemizin depremleri 
önceden bilmek gibi çalışmalara binlerce lira harcaması, asli görevlerinin dışındadır.

Devletin resmi haritalarla açıkladığı fay hatları ile ilgili hiçbir önlem alınmadığı halde, birçok çalışmanın yeni 
fay hatlarını bulma gayretine harcanması doru değildir.

Deprem haftası vesilesi ile yağışların başladığı zeminin suya doygun hale geldiği bu günlerde yapılaşma için 
yapılacak kazılarda daha dikkatli davranılmalıdır. Zemin kazısı başlamadan önce önlem alınmalıdır. Yoksa 
birçok defa yaşadığımız gibi önce kazı yapalım sonra önlem alırız mantığıyla gidilirse kentimizde heyelanları 
görmeye devam ederiz.

Bilinmelidir ki, depremler jeolojik nedenlerle meydana gelen doğa olaylarıdır. Bu doğa olayı, bilimden, akıl ve 
teknikten uzak politikalar sonucunda birer afete dönüşmektedir. Bu nedenle, depremlerin afete dönüşmesini 
"takdir-i İlahi", "doğanın fıtratı", "Doğal Afet" gibi görerek, önlem alınmasını engelleyen, ölümleri kaderimizmiş 
gibi gösteren anlayıştan kurtulmak; depremleri önlemenin mümkün olmadığını, ancak zararlarını ortadan 
kaldırmanın veya azaltmanın mümkün ve bizim elimizde olduğu anlayışını toplumsal bilince çıkarmak önem 
taşımaktadır.

Biz biliyoruz ki, Doğal olan depremdir, doğal olmayan ise afettir.”

02.03.2022
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TMMOB Bu Kentin Sakini Değil, Sahibidir!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, “BURULAŞ Helikopter Pistine Otel Yapılamaz” başlıklı basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. 
Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bildiğiniz üzere, Anayasanın 135. Maddesi uyarınca 6235 sayılı yasa ile kurulmuş olan mühendislik, mimarlık 
ve şehir plancılığı mesleklerine ilişkin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan; TMMOB ( Türk 
Mühendis Mimar Odaları Birliği) mühendislik mimarlık mensuplarının ortak gereksinimleri karşılamak ve 
meslek disiplini ile ahlakını korumak gibi pek çok görevinin yanı sıra Kamunun ve Ülkenin tüm çıkarlarını 
korumayı kendine görev ve amaç edinmiştir. 

Bursa İli Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesinde 252 ada 8-49-50-51-52 ada bulunan Helikopter Pisti “Belediye 
Hizmet Alanı”, “Özel Sosyal Tesis Alanı” ve “Otopark” olarak planlı iken, Plan Değişikliği yapılarak Bursa 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.09.2020 tarih ve 1422  sayılı kararı ile “Ticaret + Turizm Alanı”, “Özel 
Sosyal Tesis Alanı”, “Park Alanı” ve kısmen “Belediye Hizmet Alanı” olarak onaylanmıştır. 

Yapılan bu Plan değişikliğine, TMMOB’ye bağlı TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubemiz Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliği’nin Madde 26’nin 2. Fıkrasını “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin 
iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren 
plan değişikliği yapılamaz” gerekçe göstererek itiraz etmiştir. 

İtiraz dilekçesinde ayrıca anılan Parselde Belediye Hizmet Alanı ve Otopark Alanı’nın kaldırılarak 11.215 m2 
sine, Emsal =1,75 ve Yükseklik maksimum 60 m. olacak şekilde Ticaret ve Turizm(Otel) yapılmak üzere 
Plan değişikliği yapıldığı ifade edilmektedir.

İmar Kanunu’nunda “Ek Madde 8 – (Ek:14/2/2020-7221/12 md.) “.. Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, 
kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.” hükmüne rağmen ilgili kurum ve 
kuruluşlardan görüş alınmadan planlanan alan “Riskli Bina Tespit Edilerek Kentsel Dönüşüm Yapılan Alan” 
olarak değerlendiren bu plan değişikliğinde “Kamu Yararı” olmadığı açıktır.

HELİKOPTER PİSTİNE OTEL YAPILAMAZ !
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Ancak plan değişikliğine başka da hiçbir Akademik Oda ve Kurum itiraz etmediği gibi, Yürütmenin 
Durdurulması veya Plan İptali için dava da açmamıştır. 

Değişikliğin TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nun Şubat Ayı Olağan Toplantısında gündeme alınarak karara 
bağlanmasının ardından TMMOB Bursa İKK Sekreterliği 19 Şubat 2022 tarihinde TMMOB’den aldığı 
yetkiden sonra Dava açma süreci başlatılmıştır.

Plan değişikliği hakkında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden istenen belgelerin 24.03.2022 tarihinde 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine ulaşmasının ardından Dava Dilekçesi hazırlanarak “Bursa İdare 
Mahkemesi”ne sunulmuştur. 

Yukarıda sayılan gerekçeler ile bunların hukuksal ve teknik açıklamalarının içeren dava dilekçesinde de yer 
aldığı gibi yapılan Plan Değişikliği’nin bölgeye yeni sorular getireceği gibi, hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. 
Bu nedenle Yürütmenin Durdurulması ve yapılan Plan Değişikliğinin İptal Edilmesi Gerekmektedir.

Burada bir kez daha ifade etmek isteriz ki; TMMOB olarak Ranttan DEĞİL Kamudan ve Ülkeden yana 
TARAFIZ. Bursa’daki tüm Akademik Odaları ve Kurumları da aynı şekilde Ranttan DEĞİL Kamudan ve 
Ülkeden yana TARAF Olmaya Davet Ediyoruz.!

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

19/04/2022
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YAŞAMI SAVUNALIM, İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURALIM!

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği toplu iş cinayetinin 
30. yıldönümünde, “3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” ile dolayısıyla, TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu BAOB ortak toplantı salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bitmek bilmeyen salgın, art arda yaşanan afetler ve tüm acımasızlığıyla devam eden savaşın gölgesi altında 
geçirdiğimiz bu günler, insan sağlığının ve hayatının ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. 
İnsan yaşamına ve insanlığın ortak geleceğine olan tüm saygı ve inancımızla savaşsız ve sömürüsüz bir dünya 
dileğimizi bir kez daha haykırıyoruz.

Bundan tam 30 yılı önce, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını 
yitirdiği maden kazası, ülkemizin en büyük maden facialarından biri olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizdeki iş 
cinayetlerine dikkat çekebilmek, insan hayatının, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için 3 
Mart tarihi TMMOB tarafından “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.

Yaşanan onca acıya, yaptığımız tüm uyarılara rağmen gerekli önlemler alınmadığı, yapılaması gereken 
düzenlemeler yapılmadığı için aradan geçen 30 yılda on binlerce kişi, evine ekmek götürebilmek için çalıştığı 
işyerinde hayatını kaybetti. Bu kayıplar her geçen yıl ne yazık ki daha da artıyor. Basına yansıyan haberlere 
göre 2021 yılında işi başında hayatını kaybeden emekçilerin sayısı en az 2 bin 170 olarak tespit edildi. Basına 
yansımayan, habere konu olmayan daha çok sayıda iş cinayetinin olduğunu hepimiz biliyoruz.

Emek sömürüsünü derinleştiği; esnek, güvencesiz istihdamın yaygınlaştığı, emek örgütlerinin etkisizleştirildiği 
20 yıllık AKP iktidarı dönemi boyunca toplu işçi ölümleri tarihin en yüksek sayılarına ulaşmış, 20 yılda 28 
binin üzerinde emekçi işyerlerinde hayatını kaybetmiştir. 
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Madenlerde, inşaatlarda, tarım alanlarında, fabrikalarda yaşanan facialar toplumda derin acılar yaratmaktadır. 
ILO verilerine göre Türkiye ölümle sonuçlanan kazalar bakımından Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.

Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını ve ölümlerini önlemekteki yetersizliğinin, ülkemizde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal sorunlar olduğunun en açık göstergesidir.

Oysa “elverişli koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde güvence altına alınmış bir 
haktır. Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi sonucunda benimsenen bu hak, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” adıyla 
tüm dünyada kabul edilen temel bir çalışma ilkesi halini almıştır.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının temelinde, sermayenin azami kar hırsı ve emek aleyhine politikaları 
yatmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerde sendikalar, meslek örgütleri ve bilim 
insanlarının görüşlerinin dikkate alınmaması sorunu her geçen gün derinleştirmektedir.

Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok 
sermaye çıkarlarını gözeten konumdadır. Siyasi iktidar, mevzuatı ve çalışma koşullarını iyileştirici ve geliştirici 
adımlar atmaktan sürekli olarak kaçınmaktadır. Çünkü insan hayatını değil, rantı odağına almakta; çalışandan 
değil, işverenden yana taraf olmaktadır.

Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu çarpık konumlanışı nedeniyle, devletin ve işverenin sorumluluğunda 
olması gereken pek çok şey İş Güvenliği Uzmanlarının omuzlarına yüklenmektedir. Danışmanlık hizmeti 
olarak verilmesi gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği, ülkemizde yasaların da yol vermesi ile bir suçlu yaratma 
olayına dönüşmüştür. 

İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen işverenlerin almadığı önlemler sonucu yaşanan ölüm, kaza 
gibi durumlarda dahi meslektaşlarımız günah keçisi ilan edilmekte, kazaların asli suçlusu olarak yargı önüne 
çıkartılmakta, hatta hapis cezaları verilebilmektedir.  

Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi sağlığı ve iş güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri 
almaktan kaçınan, bu tedbirlere işgücü ve maliyet hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan ve 
meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir işleyişe geçilmesidir.

İşverenlerin temel sorumluluklarından kaçtıkları, kendi yerlerine birer günah keçisi olarak iş güvenliği 
uzmanlarını koydukları bir çalışma yaşamında, önleyici ve engelleyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır.

Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Hendek Patlaması davasında görülmüştür. 7 Kişinin 
hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı bu patlamada işyeri sahiplerine olası kasttan ceza verilmemiş 
olması kamu vicdanını yaralamıştır.

Emeğe ve emekçiye düşman olan bu sistem sermayenin sınırsız sömürü düzenin bir sonucudur. 
Taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma, denetimsizlik, esnek istihdam politikaları, kayıt dışı 
çalışmaya izin veren politikalar ve bunun sonucu oluşturulan mevzuat ile sorunlu bir sistem üretmiştir. 
İş cinayetlerini seyrederek olan biteni kadere, fıtrata bağlayan açıklamalar yapan siyasi iktidar bu sistemi 
korumak üzere yoğun çaba sarf etmektedir.

Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer nedeni 
de, emekçilerin sendikal haklarının baskı altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller 
tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün olmayacaktır. 
Sendikasız uzman, sendikasız işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm olumsuzluklara açık ve 
savunmasızdır. Bu savunmasızlığa karşı adil yargılanma, örgütlenme, insani koşullarda bir çalışma yaşamı ve 
işyerlerinde emekçilerin ölmeyeceği, yaralanmayacağı, sakat kalmayacağı bir düzen istiyoruz. 
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme 
ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, 
TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. 
Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğu bilinmektedir. Bilimsel 
ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak adımlar ile göz göre göre “geliyorum” demekte olan facialara son 
vermek mümkündür. Bunun için önce insan hayatını ve emeğe değer veren bir yaklaşımın benimsenmesi 
gerekmektedir.

Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bugün de iş cinayetleri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. 
Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan 
onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız, mesleğimiz için sesimizi yükseltiyoruz.

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında iş güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin 
yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi 
kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

03/03/2022
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BAŞLARKEN

İnsan oğlunun 4000 yıldan beri tanıdığı ve kullandığı bor minerali; saf olmayan haliyle, hemen hemen aynı 
zamanda birçok kimyacı tarafından 1808 yılında üretildi. Yüksek derecede SAF BOR ise 1909 yılında 
Amerikalı kimyacı W. Weintraub tarafından üretilmiştir.

Tek başına dünya Bor rezervlerinin yaklaşık % 72'1 ne sahip olan ülkemiz, bu cevherlerin değerlendirilmesinde 
ne yazık ki yetersiz durumdadır.

Dünyanın en büyük ve en kaliteli rezervine sahip ülkemizde; * Osmanlı döneminde Bor yabancı firmalar 
tarafından sözde “ALÇITAŞI” olarak işletilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise: * 14 Haziran 1935 tarihinde 
kurulan Etibank, Bor Madenleri ile ilgilenmiştir. * Borax Consolidated Ltd. Şirketi; 1955 yılında yabancı 
sermayeyi teşvik kanunlarından yararlanarak Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketini kurar. * Bu şirketin 
hisselerinin %94’ü Borax Consolidated, % 2 si Türk hissedarlar, %4’ ü İngiliz hissedarlara verilmiştir. * 
Etibank 1958 ve 1959 yıllarında aramaları sürdürürken küçük çaplı üretime de geçer. * Borax Consolidated 
Ltd. 1961 de Maden Dairesinden aldığı arama ruhsatını, hissesinin büyük bir kısmı kendisine ait Türk Boraks 
Madencilik A.Ş.'ne devreder, aramaları başlatır. Sonrasında şirketin 6 ruhsatından 5’i iptal edilir. * Tüm 
boraks yataklarının ruhsatı,1968 yılından itibaren Etibank’a geçer. * Etibank tarafından madenlerin işletilmesi 
için çalışmalar 1969 yılında başlamış ve 1970 yılında ilk tesisler kurulmuştur. * 1978 yılında bor rezervlerinin 
tümü devletleştirilmiştir.

* Halen Eti Bor A.Ş.’nin; KIRKA, EMET, BİGADİÇ ve KESTELEK ocaklarında/ işletmelerinde üretim 
yapılmaktadır. *Başlangıçta Emet kolemanit yataklarının değerlendirilmesi amacıyla; BANDIRMA’da 1964’de 
temeli atılan tesis 1968’de 20.000 ton/yıl boraks dekahidrat - boraks pentahidrat ve 6.000 ton/yıl borikasit 
üretmek amacıyla işletmeye alındı.

1972 yılında da üretime geçen İlk Sülfürik Asit Fabrikasının Ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle, aynı 
yerde kurulan yeni tesis, 2004 yılında, 240.000 ton/yıl kapasiteli olarak devreye alınmıştır.

Geriye dönüp baktığımızda; bu müthiş zenginliğimizin/varlığımızın ne kadar geç farkına vardığımızı ve hatta 
halen bile farkına varamadığımızı anlarız.

4000 yıldan beri biliniyor, 1800 lerde saf olmayan haliyle kimyacılar tarafından üretiyor. Saf haliyle 1909 da 
üretiliyor ve biz; üretim için ilk temeli Bandırma’da 1964 de atıp, 1968 de ilk üretimi yapıyoruz. Ama BOR 
konusunda gerçekliği olmayan, gündem oluşturma amaçlı yalan yanlış çabaları, paylaşımları zaman zaman 
görsel, yazılı ve sanal basında bolca görüyoruz.

Hannan ÖNGÜ

Makina Mühendisi

“BOR” ÜLKEMİZİN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ
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Basında hemen her gün, Borla ilgili yalan/yanlış bir haber görürüz.

Yalanlanmış olsa da sanal ortamda sıkça paylaşılan bir yazı:

"Çok önemli....OKUYUN ve OKUTUN… ASIL DEĞERİ 9 (DOKUZ) TRİLYON DOLAR.

DİKKAT 9 MİLYAR VEYA 9 MİLYON DEĞİL ... 9 TRİLYON DOLAR... ABD, SADECE 40 KIRK

MİLYON DOLARA KAPATACAK... ALTI ÜSTÜ, BİR MAİL GONDERMEKLE BU İŞ OLMAZ DİYE

DÜŞÜNMEYİN...

LUTFEN, VATANINI SEVEN HERKESE GÖNDERİN… HEPİNİZİN BİLDİĞİ GİBİ ETİBANK

ÖZELLEŞTİRİLECEK .. (VE ALICISI AMERIKA:-) VE... BOR İŞLETMELERİ ETİBANK

BÜNYESİNDE... KONULAN FİYAT; 40 MİLYON $...

Önemli !!!!!!!!!!!..

Borla çalışan araba üretildi, Türkiye kıskaçta.

Arabayı BOR madeniyle çalıştıracak patentli 600 proje olduğu ortaya çıktı...

Türkiye, dünya rezervinin yüzde 70`ine sahip...

Ve uluslararası teröristler, Türkiye uyanmadan bu kaynağı ele geçirmeyi planlıyor...

Bu tür magazin haber ve paylaşımlara itibar etmemek gerekir. Bugüne kadar borla çalışan, yani bor’u

yakıt olarak kullanan bir motor veya araba üretilmemiştir. Çünkü boru yakıt olarak kullanabilmek için

saf oksijen gerekir. Saf oksijenin üretim maliyeti günümüzde oldukça yüksektir.

Çevre Mühendisleri Odasının paylaştığı savlanan ve ancak “oda tarafından böyle bir paylaşımımız

yok” diye yalanlanan paylaşıma gelince:

53



Üye’den

 MMO Bursa Şube

Evet rezerv ve kalite anlamında dünyanın en zenginiyiz. Dünyaya 400 yıl yeteceği hesaplanan bu

rezervi biz; çok hızlı bir şekilde çıkarsak bile; ham olarak veya kısmen işleyip satıp paraya çeviremeyiz.

Çünkü günümüzde dünya bor pazarının hacmi iki ila iki buçuk milyar dolar civarında sınırlıdır.

Çıkarıp kime satacaksınız?

Türkiye bugüne kadar bu pazardan yıllık ortalama bir milyar dolar pay alamadı. Pazardaki payımız 850

ila 950 milyon dolar aralığında. Rezerv payımız %72, pazardaki parasal payımız %36…

Asıl düşünülmesi gereken bu değil mi?

Ayrıca bor pazarın da UÇ ÜRÜNLER diye bir pazar daha var ki, bu pazarın verileri; ürün ve parasal

değer olarak pek paylaşılmıyor. Ancak Pazar hacminin yıllık 10 ila 12 milyar dolar civarında oluğu

tahmin ediliyor. Bu pazarda ise Türkiye ne yazık ki hiç yok.

Bir üründe zenginseniz; o ürünün tüketiminde çeşitlilik yaratırsınız. Örneklersek Karadenizde hamsi

bol. Karadeniz insanı hamsinin çok çeşitli yemeğini ve hatta tatlısını bile yapıyor.

Bor bakımından dünyanın en zenginiyiz ama, gel gör ki dış alımcılar zorlamasa; boru elemeden, ocaktan 
çıkan haliyle yükleyip göndereceğiz. İşte tablo:

DÜNYA BOR REZERVİ DAĞILIMI

Dünyada işletilen ve tahmin edilen bor madeni rezervlerinin

B2O3 miktarlarına göre dağılımı ve yüzdeleri:
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Bizden sonra rezerv bakımından % 6.7 payla ABD bulunuyor. Ancak ABD bor yataklarını son otuz yıldan 
buyana işletmiyor, üretim yapmıyor. Bizden aldığı boru işleyip; biz dahil tüm dünyaya satıyor. ABD’ nin 
kendi bor rezervini kullanmama sebebi; sadece bizden kolay ve ucuz alıyor olması değil, asıl sebep; borun 
ÇOK ÖNEMLİ BİR STRATEJİK ÜRÜN OLMASIDIR. ABD ileriye dönük stratejik hesapları sonucu kendi 
rezervini tüketmek istemiyor ve akıllıca koruyor.

BOR

* doğada saf halde bulunmaz.

* Oksijenle kolayca reaksiyona girer.

* Belli koşullarda çok hızlı ve yüksek yanma özelliğine sahiptir.

* Yanması, ekzotermik bir reaksiyondur.

* Reaksiyon ve yanma sonucunda zararlı gaz emisyonu yoktur.

* Borun bu özelliğinden dolayı, motor yakıtı olarak kullanılması hep düşünülmüştür.

* Fosil yakıtlardaki çevresel etki ve fiyatlar nedeniyle son dönemde BOR' un yakıt olarak veya yakıt katkı 
maddesi olarak kullanılması için yapılan çalışmala r yoğunlaşmıştır.

* ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde, uzun yıllardan bu yana birçok çalışma yapıldığı ve 
çalışmaların devam ettiği de biliniyor.

* Dünyada az sayıda bor minerali üreticisi ülke bulunmaktadır. * En büyük üreticiler ise: Türkiye (Eti Bor 
A.Ş.) ve

ABD (Rio Tinto Borax)'dir.

BOR NEDEN STRATEJİK BİR ÜRÜN

* Dünyada işletilen toplam 496 milyon tonluk rezervin 375 milyon tonu Türkiye'dedir.

* Türkiye'nin bor madenlerinin rezerv ömrü 412 yıl iken, ikinci büyük rezerv ülkesi ABD'nin bor rezervleri 
76 yıllık ömre sahiptir.

* Dünya rezervleri ve bu rezervlerin tüketim artış hızları göz önünde bulundurulduğunda; ülkemizin, 50 - 
80 yıl sonra dünyadaki tek bor kaynağı olma olasılığı çok yüksektir.

* Birçok bilim insanının "21. yüzyılın petrolü" olarak tanımladığı ve uzay teknolojisinden, bilişim sektörüne, 
metalürjiden nükleer teknolojiye kadar daha sayamadığımız pek çok sanayi dalında kullanılan Bor mineralleri; 
ülkemizin elinde bulunan en stratejik varlık konumundadır.

Biz şimdi BOR’u biraz daha yakından tanıyalım.
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Sembolü: B

Atom Numarası: 5

Atom Ağırlığı: 10,811(7) g/mol

Elektron Sayısı: 5 

lemet serisi: Metaloid Maddenin

Hali: Katı Görünümü: Siyah-kahverengi

* Bor madeni ilk bakışta beyaz bir kayayı andırır.

* Toprağın 40 metre altında bulunan borun işlenmesi, diğer elementlerle az karıştığı için kolaydır.

* Doğada serbest bir element olarak değil, tuz şeklinde bulunur.

* Yaklaşık 230 çeşidi bulunmaktadır.

* Çok sert ve ısıya dayanıklıdır.

* En yaygın bor bileşikleri; Borik asit ve bor’un sodyum, kalsiyum ve magnezyum ile meydana getirdiği 
bileşiklerdir.

* Bor, periyodik sistemin üçüncü grubunun başında yer alan bir elementtir. Bu grubun diğer üyeleri metal 
olmasına karşın, Bor ametal sayılmaktadır.

* Bor elementi 2300 ºC ‘de erirken, 2500 ºC ‘de kaynamaktadır.

BOR PAZARINDA NELER VAR?

Terminoloji olarak BOR ürünlerini:

1- KONSANTRE BOR ÜRÜNLERİ

2- BOR KİMYASALLARI (RAFİNE BOR ÜRÜNLERİ):

3- ÖZEL BOR KİMYASALLARI (ÖZEL BOR ÜRÜNLERİ):

4- BORA DAYALI SANAYİ ÜRÜNLERİ olarak sıralayabiliriz.

1-KONSANTRE BOR ÜRÜNLERİ

Kolemanit, Tinkal ve Üleksit gibi tüvenan cevherlerin kırma, eleme yıkama gibi cevher

zenginleştirme işlemleri sonrasında konsantre edilmiş halleridir.

2- BOR KİMYASALLARI (RAFİNE BOR ÜRÜNLERİ)

Boraks Pentahidrat, Boraks Dekahidrat, Borik Asit, Susuz Boraks, Susuz Borik Asit (Bor oksit),

Disodyum Oktaborat Tetrahidrat, Sodyum Perborat, Sodyum Metaborat olarak sıralanabilir.

4- BORA DAYALI SANAYİ ÜRÜNLERİ

Cam Sanayi: Cam Yünü (Yalıtım Tipi Cam Elyaf), Cam Elyaf (Tekstil Tipi Cam Elyaf),

Borosilikat Camlar: Panel ekranlar, Laboratuvar ekipmanları, Solar tüpler.

Seramik (Frit, sır vs) Sanayi,

Temizlik ürünleri-Deterjan,

Alev geciktirici olarak,
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Tarım alanında: Gübre, Böcek Öldürücü ve Ahşap Koruma,

Diğer uygulama ve kullanım alanları;

Uzay ve hava araçları, Nükleer uygulamalar, Askeri araçlar, Nanoteknolojiler vb.

BOR MADENİ ÜRÜNLERİ VE GENEL KULLANIM ALANLARI

Bor yeraltında değil açık işletmelerde çıkarıldığı için, elde etme maliyeti diğer madenlere göre daha 
düşüktür. Önceleri ilaç, inşaat, boya, tekstil, deterjan, sabun, fotoğrafçılık, ısıya dayanıklı cam, emaye, 
fiberglas, seramik, elektrik, izolasyon, dericilik ve tarımda kullanılan kimyasal maddelerin üretimi için 
kullanılmaktaydı.

Günümüzde bunlara ek olarak

1- Enerji depolamada,                                                 

2- Atık temizleme işlemlerinde                                      

3- Su arıtma işlerinde,                                                    

4- Atom enerjisi denetim rodlarında,                             

5- Otomotiv ve hidrolik fren imalinde,                          

6- Silah teknolojisinde,

7- Bilgisayar teknolojisinde,

8- Çelik güçlendirmede,

9- Jet ve roket yakıtlarında,

10- Yanmayı geciktirici malzemelerde,

11- Isı ve radyasyondan koruyucu levhaların üretiminde,

12- Çok hafif ve çok dayanıklı malzeme imali gibi alanlarda da kullanılmasıyla;
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Bor minerallerin önemi gün geçtikçe artmaktadır.

10B izotopu, çok yüksek termal nötron tutma özelliği gösterir.

Böylelikle nükleer malzemeler ve nükleer enerji santrallerinde kullanılabilmektedir.

Türkiye'de 10B izotop oranı yüksek bor cevheri yatakları bulunmaktadır.

Çeşitli metal veya ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler bor bileşiklerinin; Birçok 
endüstride kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır. Ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir.

Kristalize bor, görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir.

En yaygın bor bileşikleri; borik asit ve bor’un sodyum, kalsiyum ve magnezyum ile meydana getirdiği 
bileşiklerdir.

Boraks’ın bilinen en yaygın türevi “tinkal” olarak da adlandırılırdı,

16. yüzyılda ergitme işlemlerinde kullanılırdı.

Yaygın olarak bulunan bor minerallerinden bir taneside; bir tür aluminoborosilikat minerali olan ve yapısında 
%10'a kadar bor içerebilen Turmalin'dir. Turmalin’nin ticari maden yatakları sınırlı olup en çok Türkiye ve 
ABD'de bulunmaktadır.

BOR MİNERALİNİN GÜCÜNÜN FARKINDA MIYIZ? İŞTE İDDİALAR:

** BOR dediğimiz mineralden rafine edilen sodyum bor hidrit, yakıt olarak kullanılacak!..

** Akaryakıt istasyonları benzin, mazot, likit petrol gazı yerine, litre litre suyla karıştırılmış sodyum bor hidrit 
satacak.

** Ya da bobin halinde veya kartuş içerisinde bor flamentleri satacak.

** Yakın gelecekte elektrik ihtiyacımız; bor füzyon santrallarında üretilen elektrikle karşılanacak!..

Denilse; bu iddiaları ne kadar inandırıcı buluruz ?..

Avrupa, Amerika, Fransa ve Japonya’da birçok üniversite ve azımsanmayacak grup ve şirketlerin;bor 
mineralinin gücünün farkında olmasına karşın, Ülkemizde üniversitelerin, hidrojen enerjisi konusunda 
yaptıkları küçük çaplı birkaç çalışmanın içerisinde bor mineraline dayalı bir çalışmanın olmayışı; doğrusu 
insanın geleceğe dair umutlarını önemli ölçüde tüketiyor.

Öncelikle yapılması gereken; ülkemizdeki bilim çevrelerinin bor ve hidrojen ilişkisine ve bor mineralinin 
kendisine (en azından Japonlar, Fransızlar, Amerikalılar kadar) inanmasıdır. Yapılacak bilimsel çalışmaların 
ticari boyuta taşınması için ise yöneticilerimizin desteği gerekecektir. BOR VE ENERJİ

Bor varlığımızı bilmek ve borun stratejik önemini daha iyi kavrayabilmek için; 21.Yüzyılın enerjisi HİDROJEN’i 
de bilmek/tanımak gerekir. Uluslararası projeksiyonlara göre dünyada bilinen fosil yakıt rezervlerinin; Petrol 
45-50 yıl arasında, Doğalgaz 60 ile 110 yıl arasında ve Kömürün ise 110 ile 170 tükenme ömrünün olacağı 
öngörülüyor. Peki sonra?... Bilim insanları bu sorunun cevabı için çok yoğun çalışıyor. “”Bir ara bilgi olarak 
sunmak isterim ki; günümüzde üzerinde en yoğun çalışılan proje UZAY GÜNEŞ GÜÇ İSTAYONLAR 
projesidir. Uzayda kurulacak bu güneş güç istasyonlarından elde edilecek enerji dünyaya/yeryüzüne kablosuz 
olarak

aktarılacak. Bu elektrik enerjisi ile denizlerin suyu parçalanarak HİDROJEN elde edilecek ve bor sayesinde 
de yakıt olarak kullanılacak. “”
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Bor minerali bir enerji hammaddesi olarak; 1950 yılından bu yana üzerinde en yoğun çalışma yapılan bir 
mineraldir. Bor mineralinin üç temel özelliği üzerinde ticari amaçla önemle durulmaktadır. Bunlar; 1- 
Hidrojen taşıyıcısı olarak bor mineralinden faydalanma, 2- Hidrojene kıyasla daha iyi bir enerji hammaddesi 
olması, 3- Füzyon (fusion) reaktörlerinde yakıt olarak bor kullanımı; olarak sayılabilir.

HİDROJEN TAŞIYICISI OLARAK BOR

• Yakıt pilleri üzerinde yapılan çalışmalar, bor mineralini ön plana çıkarmış ve kullanılabilirliğini de kanıtlamıştır.

• Yakıt pilleri Bor sayesinde hidrojenin otomobillerde, enerji kaynağı olarak kullanımının önünü açmıştır.

• Yakıt pilleri; hidrojeni elektrik enerjisine dönüştürerek doğru akım üretmekte ve bu elektrikle çalışan 
motorlar aracın hareketini sağlamaktadır.

• Hidrojenin araçlara doldurulması ve taşınması için önerilen ve denenen yöntemlerden biri de metal 
hidrit’lerdir.

• Kullanılması önerilen ve ön plana çıkan metal hidrit ise bor hidrittir ve bu konudaki gelişmeler:

*1998 yılında "yeni, temiz ve zengin" enerji kaynakları üretmek için; New Jersey'de kurulan Millenium Cell, 
çevre dostu ham maddeler kullanarak hidrojen ve elektrik enerjisi üreten teknolojiler geliştirmektedir. 
*Geliştirilen bu teknolojide enerji elde etmek için kullanılan ham maddeler; saf su ve sodyum borhidrit’tir. 
*Millennium Cell firması Sodyum Bor hidrit solüsyondan “Hydrogen on Demand ™ ” sistemi kullanarak 
hidrojen üretmekte ve bu hidrojeni elektrik enerjisine dönüştürmektedir.

Yakıt pillerinde Sodyum borhidrit’in kullanılması; elde edilmesi, depolaması ve nakli zor olan hidrojenin 
bu dezavantajını ortadan kaldırmıştır. (Küçük bir ara bilgi olarak: Şubat 2017 de Bandırma’daki “BOR VE 
ENERJİ” konulu seminerime Bandırma Eti Bor’un yöneticileri ve tüm beyaz yakalı personeli katılmıştı. 
Onlara net ve açık şekilde “neden bor hidrür üretmiyoruz” biye sormuştum. “Bor hidrür üretimi amacıyla 
açmış olduğumuz proje ihalemize yurt içinden ve yurt dışından hiçbir teklif alamadık” Şeklinde cevap 
almıştım.

* Millenium Cell’in 1998 yılında kurulmasının ardından 2000 yılı içinde; Daimler Chrysler, Rohm&Hass, 
Avantium, Ballard ve U.S. Borax ile Stratejik ortaklık anlaşmaları imzalamıştır. *Burada dikkati çeken, Daimler 
Chrysler’in neredeyse dünyanın tüm otomotiv firmaları ile Millenium Cell’in sahip olduğu “Hydrogen on 
Demand ™ ” sisteminin kullanımı ile ilgili olarak stratejik ortaklığa gitmesidir ki bu firmalar; Nissan, Honda, 
Wolkswagen, Mitsubishi Motors, Toyota, Genaral Motors ve Ford otomotiv firmalarıdır. *Millenium Cell 
firması; bor bazlı solüsyondan hidrojen enerjisi üretim ve bor bazlı uzun ömürlü pil teknolojilerinin patentini 
almıştır. *Bor elementinin elektrokimyası üzerine de çalışmakta olan firma, elde ettiği uygulanabilir 
teknolojilerin patentini de üzerinde toplamaktadır. *Millenium Cell; Sodyum bor hidrit’in suyla karıştırılması 
sonucu elde edilen sıvıyı, “yakıt” olarak tanımlamaktadır.

BİLİNEN BOR YAKITLARI ÜRETİM FABRİKALARI

“Bu tesislerin 1974 dünya enerji krizi öncesi varlıkları bilinmiyordu. Prf. Nejat VEZİROĞLU’nun Birleşmiş 
Milletler kürsüsünden Hidrojenin yakıt olarak kullanılması önerisi ve “Uluslararası Hidrojen Teknolojileri 
Birliği”nin kurulması konusundaki çabalarının başarılı olması sonucu bilinir olmuştur.” ABD ordusu tarafından 
yapılan ve yaptırılan bor mineraline dayalı yakıt araştırmaları sonucu geliştirilen ve üretilen bor hidrit’ler var 
ve kullanılmaktadır.
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“21. yüzyılın enerji kaynağı BOR olabilir mi?” sorusun cevabı?

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Millenium Cell firmasının Sodyum borhidrit ile çalışan bir otomobil geliştirmek amacı ile ürettiği “Hydrogen 
on DemandTM”

(İhtiyaç Duyulduğu Anda Hidrojen) isimli teknolojide saf su ve sodyum borhidrit kullanarak hidrojen 
üretmektedir.

Yine aynı firma tarafından bor bazlı çözeltilerden hidrojen eldesi ve uzun ömürlü pil teknolojileri patenti 
alınmıştır.

“İhtiyaç Duyulduğu Anda Hidrojen” sistemi ile donatılmış bir araçla; tek şarj/dolum ve 5 yolcu yükü ile 724 
km yol alınabileceği belirtilmektedir.

ABD'li teknoloji şirketi Millennium Cell, borakstan düşük maliyetli sodyum boroksit üretilene kadar borla 
çalışan araçların kullanımının ekonomik olmayacağını açıklamaktadır.

Düşük maliyetli sodyum boroksit üretimi için çalışmalarını sürdürmekte olan firma, bataryaların boyutlarının 
küçültülmesi ve taşınabilir hale getirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Yakıt olarak bir bor türevi olan sodyum borhidrit (NaBH4) kuru halde kullanılabilmektedir. Sodyum 
borhidrit; pil yakıtlı araçlar için önerilen diğer yakıtlardan daha kolay elde edilebilir.

İşlem sonucu oluşan atık, kimyasal olarak bor’a eşdeğer olan, sodyum bor tuzudur ve tekrar işlenerek 
sodyum borhidrite dönüştürülebilmektedir.

Bu sistemin tek emisyonu su buharı olup, çevreye zarar vermez. Sistem denizcilik sektöründe de enerji 
temin amacıyla kullanılabilir.

Sodyum borhidrit yakıt sistemi:

* Bu sistemde sodyum borhidrit, su ile katalizör aracılığında reaksiyona girer. * Bu reaksiyon sonucunda 
hidrojen ve sodyum bor tuzu elde edilir. * Burada elde edilen hidrojen, yakıt pilini besler ve yakıt pilinde 
doğru akım (DC) elde edilir. * Doğru akım bataryada depolanır ve elektrik motoruna enerji sağlanır.
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* Elektrik motoru aracın tekerleklerine güç iletir ve aracın hareket etmesi sağlar. * Bataryanın asıl görevi 
ise; güç kesintisini önlemektir.

BİRÇOK ÖNEMLİ STRATEJİK ALANDA BOR’UN ALTERNATİFİ VAR MI?

*Uzaya gönderilen araçların yüzey ısı kalkanı bor seramiklerinden yapılmakta.

*Uzaya gönderilen araçların tek yakıtı olan HİDRON için kullanım güvenliği.

* Metalurji sanayisinin vazgeçilmezi. Çeliğin güçlendirilmesinde, harp sanayi ürünlerinin metal unsurlarında 
güçlendirici.

*Beton katkı maddesi olarak güçlendirici ve radyasyona karşı koruyucu. ABD de yapılan sığınaklar için 
kullanılan betonda vazgeçilmez katkı maddesi.

*21. Yüzyılın enerjisi hidrojenin kullanılmasının anahtarı. “Enerjinin depolanması.”

*Nükleer tıp ürünleri ve uygulamalarının olmazsa olmazı.

*İlaç sanayi. “İnsan, hayvan ve bitki sağlığı için ilaçlar.”

*Borosilikat yapılı cam ve hem ısıya ve hem de kimyasallara dayanıklı laboratuvar cam araç-gereçleri.

*Yine borosilikat yapılı bizde “BORCAM”, Almanları “PAYREK” olarak tanınan -50°C ila +500°C aralığında 
dayanıklı mutfak gereçleri evlerimizin, gıda üretim tesislerinin vazgeçilmezi mutfak eşyaları.

*Nano teknolojinin elinin altında olması gereken.

*Gelişmiş teknoloji devlerinin; tanımını bilmediğimiz BOR UÇ ÜRÜNLERİ

*Japon Kogain Üniversitesi Çevre ve Kimya Mühendisliği Bölümünden öğretim üyesi

Prof. Seijiro Suda; günümüzde taşınabilir yakıt hücresi için, bor hidrit’e dayalı bir yakıtın dışında bir başka 
yakıtın seçenek olmadığı savı.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN

Enstitü, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilişkili kuruluşudur.

18.06.2003 tarihinde 4865 sayılı Kanun’la kurulmuştur.

MİSYONU:

1- Bora dayalı; teknoloji değeri yüksek ve rekabet avantajı oluşturan çözümler üretmek ve geliştirmek.

2- Bor tüketim potansiyelini artırmak amacıyla; yeni bor ürünleri geliştirmek, yeni kullanım alanlarını ortaya 
çıkarmak,

3- Ekonomik ve sektörel gelişime katkı amacıyla, bu ürünlerin ülkemizde üretilmesini

sağlamak.

VİZYONU:

Bor ürün ve teknolojilerinin gelişiminde ve sektörel uygulamalarda küresel aktör olmak.

BİTİRİRKEN

Ülkemizin 50-80 yıl sonra, dünyadaki tek bor kaynağı olma ihtimali çok yüksektir.

BOR varlığımız için bu bilinç ve güvenle çalışmak ve sahip çıkmak zorundayız.
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1978 yılında bor rezervlerinin devlet adına tek elden işletilmesi konusunda doğru bir karar

alınmış ve tüm rezervler devletleştirilmiştir.

Ancak sonrasında tutarlı bir politika ve strateji oluşturulamamıştır.

Bor madenleri konusunun; yıllardan beri tartışılan ve çözemediğimiz iki ana sorunu bulunuyor;

1- Bor işletmeciliği konusunda bir devlet/kurum politikasının bulunmayışı.

Boren ile Eti Maden arasında bir türlü iş birliğidir oluşturulamıyor olması.

2- Özelleştirme girişimleri…

Kamuoyunda ne kadar tepki toplasa da, farklı yollarla gündemde tutuluyor.

Şubat 2022
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KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE MERKEZİ
2022 YILI ÜCRETSİ EĞİTİM TAKVİMİ
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MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ
İÇİN MAKAELE YAYINLAMA KURALLARI

makina
mühendis

www.mmo.org.tr/muhendismakinaguncel
GüncelIS
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Plastikler

Makromolekül Dünyası

Antibakteriyel Özelliğe Sahip Termoplastik Tabanlı Kompozit 

Malzemelerin Geliştirilmesi 

Enjeksiyon Kalıplamada, Isıtma ve Soğutma (“Heatıng & Coolıng) Teknolojisi

Yüksek Dayanım-Yoğunluk Oranına Sahip Geri Dönüşüm Karbon 

Fiber Takviyeli PPS Kompozit Malzeme Geliştirilmesi

MART
2022-3

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI tarafından aylık yayımlanan 
“Mühendis ve Makina Güncel” dergisi 
2017 yılında (ISSN 2564-7296| e-ISSN 
2667-7547 ) yayın hayatına başlamıştır. 
Dergi açık erişimli olarak yayımlanan 
dergide, ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu 
bilgilere yönelik genel mühendislik 
alanındaki metinler, uluslararası geçerliliği 
olan dergilerden alınan çeviriler, MMO 
tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle 
ilgili haberler, mühendislikle ilgili 
röportajlar, ilan/reklam ve yeni ürün 
tanıtımları yer almaktadır.

Dergimizin hedefleri nelerdir?

-Ülke ve dünya genel sanayisi ve alt sektörlerinde, araştırma kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma ve 
teknolojik çalışmalarla ilgili tanıtım ve haberleri okuyucuları ile buluşturmayı hedeflemektedir.

Ne tür yazılar yayımlanır? 

    • Genel mühendislik alanında ki yazılar Türkçe olarak kabul edilmektedir.

  • Dergimiz ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgilere yönelik metinleri, uluslararası geçerliliği olan 
dergilerden alınan çeviriler,

    • Odamız tarafından gerçekleştirilen eğitim, seminer, panel, söyleşi, kongre, kurultay ve sempozyumlarla 
ilgili haberler,

    • Mühendislikle ilgili röportajlar,

    • ilan/reklam ve yeni ürün tanıtımları.

Dergimiz kimlere ulaşır?

- Dergimiz: 2017 yılından beri düzenli olarak aylık yayımlanmakta ve 15000'e yakın okura ulaşmaktadır.

-  MMO'ya üye tüm Makina, Uçak, Havacılık ve Uzay mühendislikleri ve diğer mühendislik disiplinleri 
mühendislerine.

- Kamu kurum ve kuruluşlarına.

- Ar-Ge Merkezlerine, Sektör Firmalarına, kütüphanelere.
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Yazıların değerlendirme süreci nasıl işler?

Yazılar dergi iletişim adresine elektronik olarak gönderilir. (yayin@mmo.org.tr)  

Dergi Editörlüğü sisteme yüklenen dosyaları kontrol ederek, yayım kurulu üyeleri ile paylaşır. Değerlendirme 
sürecinde yazılar yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Uzmanlık konularına göre değerlendirme ilgili 
sektörden destek alınabilmektedir. 

* Eksik dosya yüklemesi

* Kurgusal düzenleme, yazının geliştirilmesi yönünde öneriler

*Makalede şekilsel önemli eksikleri var ise düzeltme istenir.

NOT: MMO tarafından yayımlanan Hakemli olan dergimiz “Mühendis ve Makina”dır(ISSN: 
1300-3402). Mühendis ve Makina Dergisi 1957 yılından bu yana yayımlanmaya devam etmektedir. İsim 
benzerliğinden kaynaklı karışıklık olmaması değerlendirmelerde zaman kaybedilmemesi açısından önemlidir. 
Ayrıntılı bilgi için derginin sayfasını ziyaret edebilirsiniz. www.mmo.org.tr/muhendismakina

Makaleler ne zaman yayımlanır?

2019'da bir yazının yayım kurulu tarafından değerlendirilmesi ortalama 3 hafta sürmüştür.

Yazılar kabul edildikten sonra yayımlanan ilk ya da konu ile ilgili hazırlanacak ilk özel sayıda yer alır.

Gönderilen her makale dergide yayımlanır mı?

Hayır.  Yayın kurulu tarafından yapılan değerlendirme düzelti, önerilerle beraber metinler geliştirilerek 
yayımlanmaya hazır hale getirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak 2019-2020 yılları arasında dergiye gönderilmiş 
ve yayımlamaya uygun bulunan yazıların oranı yaklaşık %90’a kadar yükseltilmiştir.  

Dergiye nasıl ulaşabilirim?

Dergi, bilimsel araştırmaları ücretsiz sunarak bilginin paylaşımını amaçlamaktadır. Bu sebeple Dergide 
yayımlanmış tüm metinlere açık erişim elde edilebilmektedir.

MMO'nun herhangi bir şubesinden basılı kopyalarına ve yayımlanmaya başladığı 2017 yılından bu yana 
yayımlanmış tüm yazıların elektronik ortamdaki kopyalarına MMO’nun dergi iletişim sayfasında mevcuttur.

Yazı ücreti ödemem gerekir mi?

Yazı gönderim ve/veya değerlendirme ücreti alınmaksızın yayımlanmaktadır. Yalnızca yeni ürün tanıtımı ve 
reklam sayfaları için ücret alınmaktadır. (güncel ücretler için reklam birimimize ulaşınız.)

İletişim

E-posta: yayin@mmo.org.tr, reklam@mmo.org.tr

Web: www.mmo.org.tr/muhendismakinaguncel
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VEFAT & BAŞSAĞLIĞI

Üyemiz Sedat ADALI vefat etmiştir.

Üyemiz İsmail SERÇE vefat etmiştir.

Üyemiz Mehmet Fatih DAĞKIRAN’ın annesi Sevim DAĞKIRANvefat etmiştir.

Üyemiz Yılmaz ADANA’nın babası Şevki ADANA vefat etmiştir.

Üyemiz Şükrü ERDEM’in annesi Melahat ERDEM vefat etmiştir.

Üyelerimiz Melis ve Gökhan KİREVETÖZEN’in dedeleri, Üyemiz Güzin KİREVETÖZEN’in
kayın pederi Mustafa Kemal KİREVETÖZEN  vefat etmiştir.

Üyemiz Alpaslan BÖLÜKBAŞI’nın annesi Gülten BÖLÜKBAŞI vefat etmiştir.

Üyemiz Cengiz KILIÇ’ın babası Seyfi KILIÇ vefat etmiştir.

Üyemiz Tahir KANGAL’ın annesi  vefat etmiştir.

Üyemiz, Nihan ALPAY’ın annesi , Üyemiz Erhan ALPAY’ın kayınvalidesi Nurten KANDAŞ
vefat etmiştir.

Üyemiz Yüce Osman ATAY’ın babası İsmail ATAY vefat etmiştir.

Üyemiz Yunus Emre NALBUR’un babası İsmail ATAY vefat etmiştir.

Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gökhan GÖNÜL’ün babası Aptil GÖNÜL
vefat etmiştir.

Üyemiz Hasan CANDAN’ın annesi Nebahat CANDAN vefat etmiştir.

Üyemiz Uğur KOZAN’ın babası Ziya KOZAN vefat etmiştir.

Üyemiz Hakan BAYRAKTAR’ın babası Adnan BAYRAKTAR vefat etmiştir.

Başsağlığı ve Sabır Diliyoruz.
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