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SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Eylül – Ekim – Kasım – Aralık  aylarını içeren Şube Bülteni ile karşınızdayız.

Geride bıraktığımız 2020 yılı; laik sosyal hukuk devleti, demokrasi, yargı bağımsızlığı, 
kuvvetler ayrılığının ifade özgürlüğünün fiilen ortadan kaldırıldığı bir yıl olarak tarihin 
sayfalarında yerini aldı.

Gerici piyasacı yaklaşımlar sonucunda iş cinayetleri, çocuklara ve kadınlara yönelik taciz, 
tecavüz, cinayet ve istismar olayları katlanarak arttı. Sosyal devletin çöküşüyle eğitimde 
ve kamusal yaşamda bilim, teknik, aydınlanma ve laiklik değerlerinden uzaklaşıldı, 
temel sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve plansızlığı sebebiyle Corona Virüs salgın süreci 
karşısında devletin tüm kurumlarının acizliği gözler önüne serildi. Yurttaşlarımızın temel 
sosyal haklarına ayrılması gereken bütçe azalırken, kamusal kaynak ve varlıkların talanı 
artarak devam etti.

Ülkemizdeki tüm emekçiler gibi meslektaşlarımız da düşük ücret, yoksullaşma, işsizlik ve 
meslek dışı alanlarda çalışma zorunluluğu ile yüz yüze bırakıldı. Geçim sıkıntısı, enflasyon, 
işsizlik, yoksulluk, dış borçlar ve merkezi yönetim bütçe açığı arttı. Ekonomimiz küçülme, 
durgunluk ve kriz ortamına teslim edildi.

Siyasal iktidarın meslek alanlarımızı, mesleki denetim yetkilerimizi ve kamu kurumu 
niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu vasfımızı zayıflatma ve mühendisliği 
itibarsızlaştırma çalışılmaları hız kesmeden sürdü.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen siz değerli üyelerimizden aldığımız güç ve destekle 
mesleki faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ettik. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza katkıda bulunan bütün üyelerimize 
teşekkür ediyoruz.

2021 yılında da mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ülkemiz ve 
halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için hazırlanmış çalışma 
programımız kapsamındaki faaliyetleri siz değerli üyelerimizle dayanışma halinde 
sürdüreceğiz.

Umut ve güzelliklerle dolu seneler dileklerimizle.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu



Şube’den

 MMO Bursa Şube

BARIŞIN EGEMEN OLDUĞU BİR TÜRKİYE VE DÜNYA EN ACİL 
İHTİYACIMIZDIR!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 1 Eylül Dünya 
Barış Günü dolayısı için bir basın açıklaması yaptı. Düşünceli tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İnsanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri olan 2. Dünya Savaşı’nın başlangıcı olan 1 Eylül 1939’un 81. 
Yılında, aynı acılar bir daha yaşanmasın diye, savaşlar dursun diye, silahlar sussun diye bir kez daha Dünya 
Barış Gününü kutluyoruz. 

Yaşanan onca yıkım ve vahşete rağmen, dünya üzerindeki savaş, çatışma ve şiddet bir türü son bulmuyor. 
Sınırsız bir sömürü arzusuyla işleyen küresel kapitalist düzen, dünya halklarını birbirine kırdırmaya, kan 
dökmeye, çatışmaları kışkırtmaya devam ediyor. Başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere dünyanın pek çok 
bölgesinde emperyalist güçlerin körüklediği savaşlar ve iç çatışmalar yaşanıyor.

Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. 
Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. Başta kadınlar ve çocuklar olmak 
üzere çatışmalar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalanlar, gittikleri her yerde dışlanma ve 
ötekileştirilmeye karşı yeni bir savaşın içine giriyor. Dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan savaşın 
yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın her yerini savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın hedefi haline 
getiriyor. 

Sonucu ne olursa olsun kazananı daima emperyalist odaklar, kaybedeni ise yoksul bölge halkları olan bu 
savaşlardan artık bıktık ve yorulduk. Barışa ve kardeşliğe olan özlemimiz ve ihtiyacımız her geçen gün 
katlanarak büyüyor.

Bizler, Barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye ve Dünya istiyoruz. Bedeli ne olursa olsun, dün 
olduğu gibi bundan sonra da barıştan yana tavır almaya, barış mücadelesinin sesi olmaya devam edeceğiz.

Dünya Barış Günümüz kutlu olsun!..”

Fikri Düşünceli

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

 Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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17. DÖNEM 2. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Bursa Şube 17. DÖNEM 2. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI, 26 Aralık 2020 
tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli’nin yaptığı açılış konuşmasında, Şube çalışmaları, pandemi 
sürecinde Şubemiz tarafından alınan önlemler, üyelerimize yönelik yürüttüğümüz dayanışma çalışmaları, 
eğitim, webinar ve bilgilendirme faaliyetleri gibi konulara değinerek, bu süreçte Şubemizin ve Odamızın 
yürüttüğü çalışmalara katkı sunan üyelerimize, dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı Yönetim 
Kurulu Üyelerine ve Şube çalışanlarına teşekkür etti.

Düşünceli’nin açılış konuşmasının ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Şube ve Oda 
çalışmaları ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

Daha sonra , Şube Sekreteri Feridun Tetik tarafından gerçekleştirilen Şube çalışmalarıyla ilgili geniş bir 
sunumun ardından, Şubenin Mali durumu hakkında Şube Yönetim Kurulu üyesi D. Alpaslan Gürbüzer 
bilgilendirmede bulundu.

Dilek ve Öneriler bölümünde ise toplantıya katılan 8 Danışma Kurulu üyesi dilek ve önerilerini paylaştı.

26/12/2020
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12 EYLÜL DARBESİ 40 YILDIR SÜRÜYOR!

12 Eylül Darbesi 40 Yıldır Sürüyor!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 12 Eylül 
darbesinin 40. yılına dair bir basın açıklaması yaptı. Düşünceli tarafından yapılan açıklama şöyle:

“IMF ile yapılan anlaşma ile gündeme gelen 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının ardından 12 Eylül 1980 
tarihinde yapılan askeri darbe, hem ABD’nin “yeşil kuşak” projesine hizmet etti hem de Türkiye’de 
kapitalizmin neoliberal dönem uygulamalarına geçişi sağladı. Emek ve demokrasi karşıtı bu faşist darbe 
örgütlü toplum yapılarını tasfiye etti. Yüzbinlerce insan gözaltına alındı, işkence sistemli olarak uygulandı, 
idamlar yapıldı, milyonlarca insan 12 Eylül’ün izlerini taşıdı. Korkunun yerleştirildiği bu ortamda toplum 
depolitize edildi. “Türk-İslam sentezi”nin önce ideolojik, giderek siyasi hakimiyeti sağlanarak laikliğin 
tasfiyesi ve bugünkü siyasal rejimin yolu açıldı. Bu günleri hazırlayan evrelerden biri de 2010 yılında 12 Eylül 
darbesinin yıldönümünde yapılan Anayasa değişikliği referandumu oldu.

12 Eylül darbesinin devamı olan 40 yıllık süreçte Türkiye; anayasa, hukuk, kamu idari yapısı, planlama-
sanayileşme-kalkınma, mühendislik, eğitim, sağlık, enerji, ulaşım ve tüm kamusal üretim ve hizmet 
alanlarında neoliberal gerici temelde köklü değişiklikler yaşadı. Serbestleştirme-özelleştirmelerle büyük 
ölçekli kamusal yerli üretim tasfiye edildi, sanayileşme süreci kesintiye uğratıldı, tarımsal üretim geriletildi, 
ithalata bağımlı fason üretim politikaları hakim oldu. Esnek/güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri ve 
sendikasızlaştırma yaygınlaştı, kıdem tazminatlarına el koymanın yolu açıldı, işsizlik ve yoksulluk boyutlandı. 
Yolsuzluk, yozlaşma, kayırmacılık ve rant politikaları bu süreçte bütün ülkeyle yayıldı.
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Meslek örgütleri başta olmak üzere bütün demokratik kitle örgütleri ve toplumsal muhalefete yönelik 
bugünkü baskı politikaları da 12 Eylül’ün devamı ve tepe noktası niteliğindedir. Mevzuata 1981 yılında giren 
Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) görev ve yetki kapsamı; 2017 Anayasa değişikliği referandumu ve 
15.07.2018 tarihli “DDK Hakkında 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile genişletildi. 1983 yılında 
bir KHK ile yapılan ve 30 yıl uygulanmayan bir değişiklik bu iktidar tarafından geliştirildi ve TMMOB ve 
Odalarımız üzerinde idari ve mali denetim yoluyla otoriter vesayet kurulmaya çalışıldı. Anayasa’nın kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerine olan 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan TMMOB, TTB, 
TBB vb. kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaları, tüm demokratik kitle örgütleri ve 
toplumsal muhalefeti baskı altına alma ve giderek tasfiye etmeye yönelik politikalar bu iktidar döneminde 
sistemik bir boyut kazandı.

Mevcut durum bütün emek ve demokrasi güçlerinin önüne birlikte direnme, kaybedilen her şeyi daha üst 
boyutlarda yeniden kazanma ve yeni bir Türkiye için mücadele görevini koymuştur. Toplumsal ihtiyaçlar 
doğrultusundaki kamucu politikaların hakim olduğu eşit, özgür, demokratik, laik, bağımsız, sanayileşmiş, 
kalkınmış, tam istihdamı sağlanmış bir Türkiye’ye ancak böylece ulaşabileceğiz.” 12/09/2020

Fikri Düşünceli

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

 Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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4 AYDA 4 ÖLÜMLÜ KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ O CADDEDE İNCELEMELERDE 
BULUNDUK

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Ulaşım Komisyonu, kente ve kent yaşamına 
duyarlılığımızın bir göstergesi olarak, kısa bir süre içerisinde trafiğe açılan ve yine bu kısa süre zarfında 4 
ölümlü kazanın meydana geldiği; Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’nde (Cengiz Topel Cad.) 10.12.2020 
tarihinde incelemelerde bulundu. Yol boyunca gördükleri eksiklikleri, aksaklıkları ve yanlışları tesbit ettiler.

Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde, Komisyonumuz tarafından yapılan teknik incelemeler ve 
tespitler şunlardır:

- Yol şerit çizgileri, standartlara uygun ölçü ve mesafede değildir. (Yol çizgileri)

- Yol şerit çizgileri, kimi yerlerde çoklu sayıda olup kesiştiği ve araçların şerit çizgisini takibi durumunda 
kazaya sebebiyet verebilir durumdadır.(Yol çizgileri)

- Kaldırımlar, kimi yerde oldukça geniş, kim yerde ancak bir insan geçebileceği kadar dardır. (Kaldırım 
genişliği)

- Trafik ışıklarında yaya geçidi çizgileri yok yada belirgin değildir. (Yaya geçidi)
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- Yayalar karşıdan karşıya geçebilmesi ancak trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda mümkün olup, iki trafik 
ışığı arasında, ışıklı uyarıcılı yaya geçidi yoktur. (Yaya geçidi)

- Çift yönlü yolda trafik ışıkları yolun gidiş yönünde yayaya yeşil yanarken, geliş yönünde yayaya kırmızı 
yandığı, yaya geçişi sırasında iki yol arasında bekleme zorunluluğu vardır. (Sinyalizasyon)

- Uygunsuz geniş emniyet cepleri mevcuttur. (Yol çizgileri)

- Düz yolda zikzak ve “S” yol şerit çizgileri bulunmaktadır. (Yol çizgileri)

- Yolda gereksiz ve anlamsız tarama çizgileri mevcuttur. (Yol çizgileri)

- Yol şeritleri genişliği standartlar içerisinde olmayıp, geniş araçlar diğer şeridi de işgal etmektedir. (Bölünmüş 
Yol Genişliği).

- Ana arter (İki AVM’nin tam karşısında), Belediye otobüsleri park alanı olarak kullanılmaktadır. Arterde çoklu 
sayıda uzun belediye otobüsü park etmektedir. Bu nedenlerle 3 şeritli yol tek şerit olarak kullanılabilmektedir. 
(Parklanma).

- Cadde üzerinde bulunan Belediye otobüs durakları standart dışı olup, yolcu beklemesi veya yolcu inme, 
binmesi için uygun değildir (Otobüs durağı).

- Cadde üzerinde duraklama veya park etmek yasak levhaları eksiktir veya bulunmamaktadır (Uyarı levhaları)

Komisyonumuz, kısa bir süre içerisinde trafiğe açılan ve yine bu kısa süre zarfında 4 ölümlü kazanın 
meydana geldiği, Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız Caddesinde (Cengiz Topel Cad.) yukarıda belirtilen eksiklerin / 
aksaklıkların / hataların giderilmesi için;

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı’nın acilen bir çalışma başlatması,

- Yol boyunca kontrol edilerek Uyarı levha eksiklerinin tespit ve giderilmesi,

- Belirli aralıklarla yolda trafik denetimi yapılması (yolun kontrol altında tutulması),

- Yol boyunca hız sınırının saatte 50 km ile sınırlandırılması önerilmektedir.

Sahada yapılan inceleme sonucunda hazırladığımız raporu, gerekli çalışmalar yapılmak üzere Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderdik.

Bursa'ya yakışan "Güvenli Kent" olmaktır. Bu anlamda, kent içerisinde üzücü kazaların önlenmesi, trafik 
güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanması için ilgili tüm kurumlardan daha fazla çaba göstermelerini 
bekliyoruz.

Bursa kent içi ölümlü kazalarda olumsuz bir üne sahiptir. Bu kentte yaşayan teknik insanlar olarak bu kazalar, 
bizleri ziyadesi ile üzmektedir. Ölümlü kazaların basit tedbirlerle ve yol/trafik denetimleri ile önlenebileceği 
fikrimizi bir kez daha paylaşmak isteriz.

Konunun takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 Fikri DÜŞÜNCELİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

 Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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WEBINARLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Şubemiz, SMM ve Tesisat Komisyonu “Geleneksel 
Sektörler için Çevik Proje Yönetimi” başlıklı 
webinarını 16 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

Yük. Mimar Demet Demirer’in konuşmacı olduğu 
webinarın moderatörlüğünü Makina Yüksek 
Mühendisi Bilal Çetinkaya yaptı.

Şubemiz, Kadın Komisyonu “Kadının İnsan 
Hakları” başlıklı webinarını 21 Ekim 2020 tarihinde 
gerçekleştirdi.

Avukat Sibel Özbudak’ın konuşmacı olduğu 
webinarın moderatörlüğünü Makina Mühendisi 
Berran Öztoprak yaptı.

Şubemiz, ARGE ve İnovasyon Komisyonu 
“Potansiyelini Değişerek Ateşle” başlıklı webinarını 
11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

Yük. Endüstri Mühendisi Kemal Başaranoğlu’nun 
konuşmacı olduğu webinarın moderatörlüğünü 
Makina Mühendisi Berran Öztoprak yaptı.
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Şubemiz, SMM ve Tesisat Komisyonu “ Binalar 
Ne Yaşıyor Ne Yaşamıyor?” başlıklı webinarını 18 
Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

Makina Yüksek Mühendisi Bilal Çetinkaya’in 
konuşmacı olduğu webinarın moderatörlüğünü 
Makina Mühendisi Abdurrahman Balkıs yaptı.

Şubemiz, Kadın Komisyonu “ İyi Yaşa İyi Hisset” 
başlıklı webinarını 25 Kasım 2020 tarihinde 
gerçekleştirdi.

Yoga ve meditasyon eğitmeni Menekşe Özay İster’in 
konuşmacı olduğu webinarın moderatörlüğünü 
Makina Mühendisi Ferhan İster yaptı.

Şubemiz, ARGE ve İnovasyon Komisyonu “Covid19 
Sürecinde Hastane Medikal Alt Yapı Sistemleri ve 
Mühendisliğin Etkileri” başlıklı webinarını 23 Aralık 
2020 tarihinde gerçekleştirdi.

Makina Yüksek Mühendisi Resul Kaplan’ın 
konuşmacı olduğu webinarın moderatörlüğünü 
Makina Mühendisi Berran Öztoprak yaptı.
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Şubemiz, Kadın Komisyonu “Kendini Akort 
Et” başlıklı webinarını 24 Aralık 2020 tarihinde 
gerçekleştirdi.

Pazarlama Müdürü Kağan Aközek’in konuşmacı 
olduğu webinarın moderatörlüğünü Makina 
Mühendisi Gülfiliz Beri yaptı.

Şubemiz, Aktif Emekliler Komisyonu “Teknik 
Eğitim” başlıklı webinarını 28 Aralık 2020 tarihinde 
gerçekleştirdi.

Komisyon Üyemiz Makina Mühendisi Mürsel 
Öztürk’ün konuşmacı olduğu wbinarda, mesleki 
eğitim konusunda, dünyada örnek olabilecek bir 
kısım ülkelerin uygulamaları irdelenerek, ülkemize 
en uygun modelin seçilmesi gerekliliğinin önemine 
vurdu yapıldı. Ayrıca webinarda, Bursa'daki 
Endüstri Meslek Liselerinin dalları, uygulamaları 
ve verimleri, Bursa'daki teknik eğitimin sanayideki 
karşılığı ve bazı büyük sanayi kuruluşlarının 
akademileri hakkında da konuşuldu.

Şubemiz, SMM ve Tesisat Komisyonu “Küresel 
İklim Değişikliğinde Mekanik Sistem Sorumluluğu 
ve Çözümler” başlıklı webinarını 30 Aralık 2020 
tarihinde gerçekleştirdi.

Prof.Dr. Mehmet Ziya Söğüt’ün konuşmacı, 
Makina Yüksek Mühendisi Bilal Çetinkaya’nın 
moderatör olduğu webinarda, küresel iklim 
değişikliğinde mekanik sistem tasarımları, mevcut 
enerji kaynaklarının kullanımları, tesislerin, kamu 
binalarının, enerji kayıpları büyük olan işletmelerin 
endüstriyel yönden iyileştirilmesi konuşuldu.
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19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA 
GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Salgın Yayılıyor, Kriz Derinleşiyor, Sorunlarımız Büyüyor
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü 
dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. BAOB ortak toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklaması 
TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik tarafından yapıldı.

“Türkiye çapında yüz binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 
19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’nin 41. yılındayız. Ülkemizin kalkınmasının ve büyümesinin en önemli 
dinamiklerinden biri olan teknik emeğin birliğinin ve gücünün simgesi olan “19 Eylül TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” kutlu olsun” ifadelerini kullanan Tetik tarafından yapılan açıklama 
şöyle:

“70’li yılların sonunda yaşanan derin ekonomik kriz karşısında mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek için gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, 
teknik elemanların üretimden gelen gücünü en açık biçimiyle ortaya sermiştir. 19 Eylül 1979 TMMOB’nin 
çağrısıyla gerçekleştirilen eylemle, maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu 
kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde üretimin durdurularak, teknik elemanların yaşadıkları 
sorunlara dikkat çekilmesi sağlanmıştı.

Bizler için 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi, ülkesi için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.

Sorunlarımız Derinleşiyor

19 Eylül İş Bırakma Eylemi’nin 41 yılında, tüm dünyamızı etkisine alan bir virüs salgını ve ülkemizde giderek 
derinleşen ekonomik krizle yüz yüzeyiz. Salgının toplumsal yaşama ve çalışma hayatına etkileri, uzun süredir 
devam eden ekonomik krizin toplumsal etkilerini ne yazık ki daha da arttırıyor.

Küresel salgının ortaya çıkardığı en önemli gerçeklerden birisi, hastalıklarla mücadelede ve gündelik hayatın 
sürdürülebilmesinde bilime ve tekniğe ne kadar duyduğumuz ihtiyaç olmuştur.
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Bilimsel-tıbbi çalışmalara, teknik gelişmelere ve teknolojik yatırımlara ayrılacak kaynaklar, insanlığın ortak 
geleceğinin korunmasının biricik teminatı durumundadır.

Salgın döneminden daha da derinleşen krizle birlikte birbiri ardına kapanan işletmeler ve hızla azalan üretim 
nedeniyle geniş çaplı bir işsizlik ve yoksullaşma süreci içine sürükleniyoruz. Yurtdışı kaynaklı sıcak para 
akışına dayalı büyüme modeli sürdürülebilir olmaktan çıkmış, ülkemizi büyük bir borç batağı ve yüksek kur 
şokuyla baş başa bırakmıştır.

Kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatını 
zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının bilim 
ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması gibi nedenlerle 
yıllar boyunca mühendis, mimar ve şehir plancılığı emeğinin değersizleştirilmiş olması, meslektaşlarımızı kriz 
karşısında tümüyle savunmasız hale getirmiştir.

Siyasi iktidar, ekonomik krizle mücadele konusunda başarısız olduğu gibi, halkı salgına karşı korumak 
konusunda da yetersiz durumdadır. Her iki durumda da siyasi iktidarın önceliği, geniş toplum kesimlerinin 
haklarını korumak değil, kendi çevresinde konumlanan bir avuç sermaye grubunun çıkarlarını gözetmek 
olmuştur. Siyasi iktidar nasıl ki daha önceki dönemde OHAL koşullarını toplum üzerindeki baskısını 
artırmak için fırsat olarak kullandıysa, salgın koşullarını da yağma düzenini yaygınlaştırmak için kullanmıştır. 
Devlet imkanları, halkın öncelikli sorunlarının çözümü ve acil ihtiyaçlarının giderilmesi için değil, iktidarın 
güçlendirilmesi ve örgütlü toplum kesimlerinin etkisizleştirilmesi için seferber edilmiştir.

Tek adam rejimi altında, “parti devleti” anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız, 
siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük 
ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, 
atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik 
personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. Yandaş konfederasyonla imzalanan enflasyona 
endeksli toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her geçen gün daha 
da yoksullaşmasına neden olmaktadır.

Ekonomik kriz ve salgının olumsuz etkilerinin en fazla yansıdığı özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın 
tamamı büyük bir yoksullaşma ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıya durumdadır. Esnek çalışma, güvencesizlik, 
sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızın 
hayatını olumsuz etkilemekte, gelecek planı yapamaz hale getirmektedir.

Birlikte, Dayanışmayla…

TMMOB olarak salgın koşullarında derinleşen ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları karşısında 
mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele ediyoruz. 
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini 
korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını 
sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve 
toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz 
kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin 
sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük 
ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.

Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, 
19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü bir kez daha kutluyoruz.”

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü! Yaşasın Mücadelemiz! 19/09/2020
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103 KARANFİLİMİZE SÖZÜMÜZ VAR:
EMEK-BARIŞ ve DEMOKRASİ MÜCADELESİ KAZANACAK!

DİSK-KESK-TMMOB ve Bursa Tabip Odası Bursa bileşenleri, 10 Ekim Katliamının 5. yılı dolayısıyla ortak bir 
basın açıklaması yaptı. Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasını TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

10 Ekim Katliamı’nın üzerinden beş yıl geçti… 

“Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” diyenlere düşmanca saldırdılar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on 
binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize savaştan, gerilimden, kaostan, 
kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap verdiler.

103 insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce insanımızın fiziksel, yüzbinlerce insanımızın ruhsal olarak yaralandığı 10 
Ekim katliamı, emek, barış ve demokrasi uğruna ödenen ağır bedellerden sadece biridir.

10 Ekim katliamı, 6 Haziran Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamlarıyla başlayan ve ardı ardına 
gelen IŞİD saldırılarının bir parçasıdır. Başta 10 Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 
seçimleri arasında bunca katliamın neden yaşandığının cevabı verilmeden 10 Ekim katliamının arka planı 
aydınlatılamayacaktır.

Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını araştıranların, “Kokteyl örgüt” diyerek davayı 
sulandıranların, yol kontrollerini kaldırarak katillere adeta koridor açanların, saldırı olacağı istihbaratını tertip 
komitesinden gizleyenlerin, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma 
emri verenlerin, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu olanların, güvenlik tedbiri almayanların katliamdaki 
rolü ortaya çıkarılmadıkça, asıl failler yargılanmadıkça 10 Ekim dosyası kapanmayacaktır.

1 Mayıs katliamından Maraş katliamına, Bahçelievler katliamından Sivas katliamına, bu ülkenin katliamları 
ile hesaplaşmak için mücadele verenlerin karşısına çıkarılan duvarları ve engelleri biliyoruz. Ne yaparlarsa 
yapsınlar, ne duvarlar örerlerse örsünler, o duvarı yıkacak tuğlaları çekip çıkaracağımızdan kimse kuşku 
duymamalıdır.
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10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, katliama yol veren ve emir veren tüm sorumlular 
yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine 
izin vermeyeceğiz. Katledilen arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız.

DİSK-KESK-TMMOB ve Bursa Tabip Odası olarak; 10 Ekim Ankara katliamının beşinci yıldönümünde 
sözümüzü bir kez daha yineliyoruz: Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkararak 
barış ve demokrasiyle taçlandıracak, emeğin ve bir arada yaşama iradesinin egemen olduğu Türkiye’yi 
yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, 103 karanfilimize armağan edeceğiz.” 10/10/2020
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TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 12 Kasım Düzce Depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle basın 
açıklaması gerçekleştirdi. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik tarafından yapılan 
açıklama şöyle:

“Bilindiği gibi ağır bedeller ödediğimiz Marmara depreminin sıcaklığı henüz geçmeden, 12 Kasım 1999 
tarihinde merkez üssü Düzce olan 7,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş, etki alanındaki 
yerleşim bölgelerinde ağır hasara ve büyük oranda can ve mal kaybına yol açmıştı. Düzce depremi tam bir 
yıkım oldu. Düzce ve civar illerde resmi rakamlara göre 845 yurttaşımız hayatını kaybetti, 4948 yurttaşımız 
yaralandı. 3395 binanın acilen yıkılması gerektiği tespit edildi, 12939 bina, 2450 işyeri yıkıldı ya da ağır hasar 
aldı. Bölge ekonomisi derin yara aldı.

Marmara ve Düzce depremlerinin yol açtığı büyük acılar, tüm toplumsal hayatın deprem gerçeğine göre 
yeniden düzenlenmesi yönünde beklentileri artırmış, bir deprem ülkesi olan Türkiye`de ilgili mevzuattan 
şehirleşmeye, konutların güvenliğinden deprem eğitimine kadar geniş bir yelpazede köklü değişim yapılması 
doğrultusunda toplumsal bir mutabakat açığa çıkarmıştı. Ancak 17 Ağustos`tan ders alınmaması, sadece 
"yara sarma" yaklaşımı dışında kayda değer adım atılmaması, adeta 12 Kasım depreminin ağır sonuçlarını 
tetiklemiştir.

Son olarak 30 Ekim 2020`de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki İzmir Depremi sonucunda 114 yurttaşımız hayatını 
kaybetmiş, 1035 kişi yaralanmış, yüzlerce özel ve kamu binası orta ve ağır hasarlı duruma gelmiş, Seferihisar 
ilçesinde tsunami sebebiyle bir yurttaşımız hayatını kaybetmiş, onlarca teknenin battığı veya kaybolduğu su 
baskınları yaşanmıştır.

Açıktır ki sıklıkla tekrar ettiğimiz gibi ülkemiz hala depreme hazır değildir ve Düzce Depreminden bu yana 
onlarca yılını boşa geçirmiştir. Nasıl ki Marmara ve Düzce Depremlerinden bir süre sonra yaşanan acıların 
yakıcılığı hafifleyip soğuması ile konuşulan konular ve verilen sözler unutulduysa, İzmir Depreminden sonra 
da yine öyle olacağını düşündürmektedir.

2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı"nın hem 
yapısal hem de yönetsel olarak gereklerinin yerine getirilmediği, bugün itibariyle bir kez daha ortaya çıkmıştır.
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Halkın can ve mal güvenliği deprem tehlikesiyle karşı karşıyayken sorunlara ciddi yaklaşım sergilemek 
yerine popülist politikalar ve yara sarma stratejisine sığınan siyasi iktidar aynı tutumunda ısrar etmektedir. 
Depreme karşı kalıcı ve etkili çözümler beklenirken bir bakanın depremin ilk saatlerinde enkazın üzerine 
çıkarak kurtarma çalışmalarında boy göstermesi, kurtarılmayı bekleyen depremzedeyle telefonla görüşmesi, 
ekiplere müdahale etmesi bu sığ yaklaşımın açık örneğidir. Hasar tespit çalışmalarında İnşaat Mühendisleri 
Odasının yok sayılmaya çalışılması ve deneyimsiz yeni mezunların ve farklı uzmanlıklardaki mühendis ve 
mimarların sahaya çıkarılması akıl ve mantıktan da uzaklaşıldığını göstermektedir.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak sıklıkla vurguluyoruz; Mevzuatta gerekli değişikliklerin 
yapılması, imar, yapı denetim ve benzeri yasalarda köklü değişikliklere gidilmesi, güçlendirme çalışmalarının 
tamamlanması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, konutların ve kamu binalarının güvenli ve sağlıklı yapılmasının 
sağlanması zorunludur.

Aradan geçen 21 yılda toplumsal yaşamda deprem gerçeği gözetilerek gerekli düzenlemeler yapılmamıştır. 
Mühendislik biliminin gerekleri dikkate alınmamış, yapı stokunun oluşturulması, yapı tasarımı, yapı üretimi 
ve yapı denetimi gibi birçok açıdan, bilimsel ve bütünlüklü bir düzen kurulmamıştır.

Artık yapıların depremi bile beklemeden kendi kendisine yıkıldıklarına, orta büyüklükte bir depremde bile 
yapılarımızın önemli hasar gördüklerine tanık oluyoruz.

Mühendislik hizmeti almadan kaçak olarak yapılan yapılara af getirilerek bu yapıların deprem güvenliklerinin 
yapı sahiplerinin beyanlarına bırakılıyor.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak İzmir Depreminde kaybettiklerimizin acısını yaşadığımız bu 
günlerde, 21 yıl önce yaşadığımız Düzce Depremini bir kez daha hatırlatıyoruz. Depreme karşı alınması 
gereken önlemler konusunda yaptığımız uyarılar dikkate alınmadığı takdirde, daha büyük bir depremde, 
özellikle ekonomik ve demografik açıdan ciddi bir yük taşıyan Doğu Marmara bölgesinde yaşanacak bir 
depremde, çok ağır sonuçlarla karşılaşacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Düzce Depreminin 21. yılı nedeniyle depremlerde yaşamını yitiren tüm insanlarımızı saygıyla anıyor, 
yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.” 12/11/2020
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TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ 
YUNUSELİ ESKİ HAVAALANI’NIN DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Bursa kenti için stratejik öneme sahip Yunuseli Eski Havaalanı’nın gelecekte nasıl kullanılacağı ile ilgili 
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı, TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu adına TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Necla Yörüklü 
yaptı. Yörüklü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“TMMOB İl Koordinasyon Kurulları yönetmeliği 5.d. maddesinde belirtildiği gibi “yerel konularda ülke ve 
kamu yararını savunmak ve çözüm önerileri getirmek” TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’muzun asli 
görevlerindendir. Bu görev bilinci ile Bursa kenti için stratejik öneme sahip Yunuseli Eski Havaalanı’nın 
gelecekte nasıl kullanılacağı ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşma gereği doğmuş ve bu basın 
açıklamasının yapılmasına karar verilmiştir. 

Yunuseli Eski Havaalanı, yaklaşık 1400 dönüm büyüklüğe sahip, çevresinde yoğun yapılaşma olan ve gelecekte 
doğru kullanıldığında kent için önemli katkıları olacak bir alan olup, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlandığı, toplumun sosyal refahına daha fazla katkıda bulunacak şekilde bir rekreasyon alanı olarak kente 
kazandırılmalıdır. 

Konumu itibariyle Bursa’nın çok önemli bir merkezinde yer alan Yunuseli Havaalanı için yapılacak 
planlamanın, sürdürülebilirliğe odaklı, enerji verimliliği, iklim eylemi, akıllı büyüme, yenilenebilir enerji, su 
verimliliği, atık ve ulaşım yönetimi, eğitim, eğlence, araştırma ve geliştirme olanaklı olması gerekmektedir. 
Söz konusu alanın, eko turizm gibi çok katmanlı ve çok disiplinli bir çalışmayla Küresel Çevre Koruma 
türünün sergilenebileceği bir yerleşim bölgesi haline getirilmesini önemsiyoruz.

Alan ile ilgili gelecekte nasıl kullanılacağına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadığımızdan, alanın mekansal 
potansiyelini değerlendirecek, havaalanı bölgelerinin işlevsel kentsel peyzajlara dönüşmesi üzerine dünyadan 
örnekler olduğu gerçeğiyle bazı öneriler getirmeyi borç biliyoruz.
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Uluslararası Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım yarışmaları aracılığıyla kentsel parklara 
dönüştürülen havaalanlarına örnek olarak:

1. Yarışma sonucu kentsel parka dönüşmüş olan Riem Havaalanı, Münih; (1995)

2. Havaalanı yapısı “mülteci merkezi” olarak da kullanılan, kentsel park örneklerinden bir diğeri Tempeholf 
eld, Berlin; (2012)

3. Güneş enerjisi tarlası olarak kullanılan Oldenburg Havaalanı

4. İzlanda’daki Reykjavik Havaalanı (2013)

5. Venezuela’daki Caracas Havaalanı (2012)

6. Fas’taki Casablanca Havaalanı (2007)

7. Çin’deki Taichung Havaalanı (2011)  sayılabilir.

Bursa’da son yıllarda mekânsal dönüşümler ve değişimler yapılmaya çalışılıyor ancak, yaşanan sonuçları 
itibariyle kötü planlamalar, tarım alanlarının sanayi alanlarına dönüşümü, uygulanan birçok kentsel dönüşümün 
sonuçlarının tartışılıyor olması, kentsel açık ve yeşil alanların korunması ve iklim değişikliğinin olası etkilerine 
karşı önlem alınması konularında yeterli bir gelişme gösteremediğini net söyleyebiliriz.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındıran kentlerin, yakın gelecekte kendi kendine yetmek ve şiddetli 
çevresel değişikliklere uyum sağlamak zorunda kalacakları bugünden öngörülebilmektedir. Dolayısıyla 
kentleri geleceğe hazırlamak için, kentsel alanları dönüştürürken ileriye dönük değişimleri ve tehditleri göz 
önünde bulundurmak gerekir. 

İklim değişikliği önlemlerinin yanı sıra, doğal afet durumunda toplanma alanları oluşturulması, doğal ve tarihi 
alanların korunması gibi geç kalınmış girişimler için stratejik peyzaj altyapısı sistemine ve kentsel planlama 
ve uygulamasına da acil olarak ihtiyaç var. 

Kent merkezindeki yeşil alanların yetersizliği Bursa’nın söz konusu çevresel dönüşümlere uyum sağlama 
kapasitesini azaltacağından, Yunuseli Havaalanı’nın yeni işlevinin doğru tanımlanması bu anlamda da oldukça 
önemlidir. Var olan bina ve uçuş pistlerini yeniden işlevlendirerek alanın farklı kullanımlara açılmasını 
sağlayacak bir kentsel stratejik karar, havaalanı arazisini eğitim, üretim ve iklim değişikliğinin yerel ve küresel 
etkilerine adaptasyon merkezi haline getirebilir. Mevcut pistlerin acil inişler için kullanılmasının devamı, afet 
durumlarında toplanma alanı olarak kullanılması da düşünülmelidir. 

Şehirlerin ekolojik olarak analiz edilmesi, iklim değişikliği, afetler gibi dinamik etkilerin azaltılmasına hizmet 
etmesi, bilimsel temeller doğrultusunda planlanması şarttır.

Sonuç olarak şehirler, biyolojik, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik olarak dünyadaki diğer şehirlerle, 
ekosistemlerle, doğal yapılarla sürekli dinamik ilişkiler içinde olan kompleks yapılardır. Bu nedenle, kentlerin 
geleceğini kurgulamada, zaman-mekansal süreçlerin ekolojik olarak analiz edilmesi ve sistemlerin anlaşılması 
bunların daha iyi yansıtılmasını sağlar. İnsan kaynaklı iklim değişikliği de, tüm bu bölgesel dinamik ilişkilerin 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve kentsel süreçlerin tasarlanmasıyla bu etkileri azaltmak ve hatta tersine 
çevirmek mümkün olabilir.

Sürekli değişim halindeki şehirler için kentsel peyzajların dönüşümü oldukça normal bir süreçtir. 

Bu aynı zamanda, değişen koşullara uyum sağlayabilecek, daha iyi bir Bursa tasarlamak için fırsat olarak 
görülebilir.  Özellikle işlevini yitirmiş olan Yunuseli  ticari ve askeri havaalanının park, tarım arazisi, gıda 
üretimi-satışı, güneş enerjisi üretimi, afet toplanma risk yönetim alanı, eğitim alanları, spor ve rekreasyon 
gibi farklı işlevli alanlara dönüştürülmesine dünyadan birçok örnek verilebilir.
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Post-endüstriyel alanlar gibi, havaalanları da büyük oranda geçirimsiz yüzey ve atıklarla kirlenmiş toprak 
barındırıyor olsa da, oldukça geniş bir alana sahip olmaları nedeniyle, kent için büyük potansiyel taşıyorlar. 
Yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde, yeşil alanların azlığından, geçirimsiz yüzeylerden ve koyu renkli 
malzemelerin ısıyı emmesinden dolayı, kentsel ısı adaları oluşur. 

Bunun yanında geçirgen yüzeylerin az olması nedeniyle yeraltı su kaynakları beslenemez ve şehre yakın 
olan su kaynakları kullanılamaz. Ancak kentsel parklar, ölçekleri doğrultusunda kentsel ısı adası etkisini ve 
hava kirliliğini azaltır, biyoçeşitliliği artırır, rekreasyon amaçlı kamusal açık alanlar sağlar ve böylece şehirde 
görülen iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yardımcı olur. 

SONUÇ OLARAK;

Yunuseli Havaalanının özellikle parkların temiz hava için bırakılmış boşluklar değil, kentli vatandaşlarımızın 
kullanımı için peyzaj çalışmasıyla oluşturulmuş kentli haklarının ve yaşam haklarının savunulduğu özgürlük 
alanları olduğunu keşfetmeleri için bir fırsat yaratması gerekir. 

Dolayısıyla doğayı kentin içinde bütünleştiren biyoçeşitliliğin bir parçası olarak düşünülmesi, söz konusu alan 
ile ilgili kararların Koronavirüs salgını ışığında toplumun geleceğini düşünen, etrafımızda olup biten çeşitli 
krizlere çözüm getiren açık ve yeşil alan tasarımıyla kendine yeten çözümleri savunan yaklaşımlar içermesi 
çok önemlidir. 

Tüm alan, ilgili meslek disiplinlerinin birlikte çalışması, akademik odaların ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin 
de içinde olduğu ortak bir tasarım süreci sonucunda son kullanıcıların da karar verme aşamalarına dahil 
edildiği bir anlayışla planlanmalıdır. 

Bizim geleceğe dönük kaygımız ve üzüntümüz bilimin ötelenmesi olacaktır. Eğer akılcı, sürdürülebilir, 
bütünü ve toplumu önceleyen çalışmalar yapılmazsa kentimizin geleceği açısından yine riskleri ve geçmiş 
deneyimlerin olumsuz sonuçlarını konuşacağız.

Yunuseli Havaalanı Dönüşüm Projesinde, kamusal alanları, yaya aksları, barınma alanları içinde toplum 
hareketlerini yönlendiren peyzaj alanlarıyla bütünleştirilmiş bir EKOLOJİK ALAN konsepti önemlidir.

Tüm alışkanlık ve yaşam şeklimizi yeniden gözden geçirdiğimiz bu günlerde; doğal, kültürel ve tarihi kentsel 
alanlar hakkında karar alınırken, tasarım sürecinin toplumun tüm katmanlarıyla yapılması ve dayatmacı 
olmayan nitelikte planlanması gerekmektedir. Konunun doğrudan muhatabı ve kamu kurumu niteliğinde 
tek kuruluşu olan TMMOB’nin ve beraberinde birçok meslek disiplininin, akademik kuruluşların, STK’ların, 
halkın görüş ve talepleri göz ardı edilmeyerek, yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntıların daha da derinleşip 
içerisinden çıkılmaz bir hal almasına izin verilmemelidir.” 24/12/2020
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ
5750 TL OLARAK BELİRLENDİ

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Asgari Ücreti 2021 yılı için brüt 5750 TL olarak tespit edildi.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB 
Ana Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları" maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim 
Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2021 yılı için brüt 5750 TL 
olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 3 Aralık 2020 tarihli toplantısında "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancıları için 2021 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 5750 TL olarak 
belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı 
alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, 
uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, 
şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına" karar 
verildi. 07/12/2020
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SSM BAŞVURULARI ONLİNE OLARAK NASIL YAPILIR?

SMM Başvurularınızı makina.mmo.org.tr adresine girerek yapabilirsiniz. İşlem basamaklarını 
üyelerimiz için hatırlatıyoruz. 
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VEFAT

Odamızın uzun yıllar boyu Balıkesir İl Temsilciliği görevini yürütmüş olan
Üyemiz  M. Ümit KAMÇICI vefat etmiştir.

Üyelerimiz, Yusuf İzzettin ŞİMŞEK ve Yılmaz ŞİMŞEK’in babaları Arslan ŞİMŞEK vefat etmiştir.

Üyemiz Veli VELİOĞLU’nun annesi Gülsüme VELİOĞLU vefat etmiştir.

Üyemiz Ercan MUTİ’nin babası Muzaffer MUTİ vafat etmiştir.

Üyemiz Yüksel SÖNMEZ’in babası vefat etmiştir.

Şubemiz Eski Teknik Görevlilerinden Üyemiz Emre ÇALIŞKAN’ın babası vefat etmiştir.

Üyemiz Ahmet TORUN’un kardeşi Mehmet TORUN vefat etmiştir.

Üyemiz Şeref YAMAN’ın annesi vefat etmiştir.

Üyemiz Sezai ÜÇYOL vefat etmiştir.

Üyemiz İbrahim ARKIŞ vefat etmiştir.

Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Esengül BASUT’un babası vefat etmiştir. 

Üyemiz Barlas KOTAR vefat etmiştir.

Üyemiz Hasan TAŞKUT vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz
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