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SUNUŞ
Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos aylarını içeren Şube Bülteni ile karşınızdayız.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim Muayene Merkezi Tahribatlı Muayene Laboratuvarı’nın 27
Mayıs 2021 tarihinde açılışını gerçekleştirdik. Tahribatsız muayene uygulama ve eğitimleri, kaynakçı eğitimleri
ve bilgisayarlı test analizlerimizin yanına sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacını karşılayacak tahribatlı muayene
labaratuvarlarımızı ekleyerek kaynak mühendisliği vasıflandırma ve belgelendirme amacını gerçekleştirme
yolunda önemli bir aşamayı daha gerçekleştirdik.
Türk ve dünya şiirinin büyük ustası Nâzım Hikmet için ölümünün 58’inci yılında Müşküle Kültür, Çevre ve
Düşünce Derneği ve Şubemiz tarafından 05 Haziran 2021 tarihinde İznik Müşküle’de Nazım Hikmet’i Anma
etkinliği gerçekleştirdik.
BUMİAD, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi,
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa
Unesco Derneği tarafından, Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe (DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü,
Deniz Fiziği), Prof. Dr. Yeşim Büyükateş (ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Deniz Bilimci), Prof.
Dr. N. Kamil Salihoğlu (Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü), Dr.
Ayşe Gazihan’ın (AG Marine Solutions, Deniz Ekosistemi Modelleme) konuşmacı olduğu, “Marmara Denizi’nin
Çığlığı” adlı paneli 18 Haziran 2021 tarihinde BAOB Ortak Salonunda yaptık.
Soma’yı unutmadık, unutulmasına izin vermeyeceğimizi, bir kez daha belirttik. 301 maden emekçisini
kaybettiğimiz Soma Eynez Kömür Ocağı’ndaki facianın yedinci yılında, bu ölümlerin kader değil, katliam
olduğunu bir kez daha vurguladık.
İsrail Devleti’nin Filistin’e yönelik başlattığı operasyon ve saldırıları kınamak için; DİSK, KESK, TMMOB, BTO,
BSMMMO Bursa Bileşenleri olarak, BAOB Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda basın açıkalamsı yaptık.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından, Marmara Denizinde; deniz suyu sıcaklığı, durağan deniz
ve atıklarımızla oluşan fazla besin elementi sebebiyle, çeşitli alglerin bozunma reaksiyonları ile hızla çoğalan
müsilajlar (deniz salyaları) ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdik.
15-16 Haziran 1970 tarihlerinde yaşanan büyük işçi direnişinin 51. yıldönümü nedeniyle DİSK, KESK, TMMOB,
BTO Bursa Bileşenleri olarak Kent Meydanı’nda basın açıklaması yaptık.
TMMOB, KESK, TÜMTİS, Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası Bursa Bileşenleri olarak, sendikalaştıkları için işten
atılan ve direnişe başlayan Destek Otomotiv Fabrikası işçilerine destek ziyareti gerçekleştirdik.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Şubemizi ziyaret ederek, TİS taleplerini ve sürece ilişkin
görüşlerini paylaştılar.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve Bursa Akademik Odalar Birliği olarak, Türkiye’nin farklı yerlerinde
yaşanan ve yeterli ekipmanla müdahale edilemediği için söndürülemeyen orman yangınlarına ilişkin basın
toplantısı gerçekleştirdik.
Ülkemizin başına gelen en büyük felaket olan 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yılına ilişkin olarak TMMOB
Bursa İl Koordinasyon Kurulu basın açıklaması gerçekleştirdi. 22 yıl önceki acıları yeniden yaşamamamız için
ülke olarak depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depreme hazırlıklı olmak için de bilimin, tekniğin ve doğanın
sesine kulak vermemiz gerekiyor. Daha büyük acılar yaşamamak için depremi unutma, unutturma.

DİSK, KESK Bursa Şubeler Platformu, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve Bursa Tabip Odası’nın
çağrısı ile 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Bursa Kent Meydanı’nda bir araya gelerek, barış mücadelesinin
süreceğini bir kez daha vurguladık.
09 Ekim 2021 tarihinde MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi tarafından gerçekleştirilecek ‘’NDT
Günleri-XII. Kaynak Kongresine Giderken’’ etkinliğimize tüm üyelerimizi davet ediyoruz.
Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle tüm üyelerimizi, etkinlik ve çalışmalarımıza katılmaya ve
katkı koymaya davet ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz.
Saygılarımızla
Şube Yönetim Kurulu

İKK’dan

EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE, SAVAŞ POLİTİKALARINA KARŞI EŞİTLİK,
ÖZGÜRLÜK, LAİKLİK VE BARIŞ MÜCADELESİNİ YÜKSELTECEĞİZ!

DİSK, KESK Bursa Şubeler Platformu, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve Bursa Tabip Odası’nın
çağrısı ile bir çok kişi 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Bursa Kent Meydanı’nda bir araya geldi. Ortak basın
açıklamasını BES Bursa Şube Nuriye Aydemir yaptı. Aydemir tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Aradan 82 yıl geçti. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan
tarihin en büyük savaşlarından biri olan 2. Dünya Savaşı’nın başladığı gün olan 1 Eylül, savaşın yarattığı acı ve
yıkıma dikkat çekebilmek için Dünya Barış günü olarak kutlanmaktadır.
Yaşanan onca acıya rağmen savaşların sonunun gelmiyor olması, barışa olan ihtiyacımızı her geçen gün daha
da arttırıyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü bir kez daha savaşların gölgesinde karşılıyoruz. Ortadoğu ve
Kafkaslar’da devam eden savaşlar, toplumsal huzuru, geleceğimizi, ekonomiyi ve doğayı etkiliyor. Savaşlar
yoksulluğu tetikliyor. Silahlanma bütçeleri arttıkça eğitime, sağlığa ve emekçilere ayrılan bütçeler azalıyor.
Yoksullar ve işçiler güvencesizliğe mahkûm ediliyor. Savaşlar nedeniyle milyonlarca insan yaşadıkları yeri terk
etmek zorunda kalıyor. Savaşlar ekolojik bir felakete sürüklenen doğanın yok oluşuna hız veriyor. Savaşlar
ayrımcılığı, eşitsizliği ve nefreti derinleştiriyor.
Emperyalist, gerici güçler sermayenin sınırsız ve koşulsuz dolaşımı için kan dökmeye, işgale ve büyük
bedeller ödenerek elde edilmiş temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaya devam ediyorlar. Bunun son
örneği şu an Afganistan’da yaşanıyor.
20 yıldır işgal ettiği, kendi kaderini belirleme iradesini yok saydığı Afganistan’ı apar topar terk eden emperyalist
ABD bu kez de yeni işbirlikçisi gerici Taliban güçlerini yerine bırakmıştır. Aralarında AKP iktidarının da
bulunduğu benzer zihniyete sahip ülkelerin iktidarları Taliban’ı tanıma yarışına girdiler. Uluslararası bu
güçlerden destek bulan Taliban’ın ilk işi ise IŞİD’ten de bildiğimiz kadınların haklarına yönelik saldırı, kadınlara
kölelik koşullarında yaşam Emperyalizme, Gericiliğe, Savaş Politikalarına Karşı Eşitlik, Özgürlük, Laiklik Ve
Barış Mücadelesini Yükselteceğiz! dayatması, çocuk yaşta evlilik, taciz ve tecavüzlerin normalleştirilmesi
olmuştur.
MMO Bursa Şube
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Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına alma hırsı ve enerji kaynaklarını kontrol etme arzusu
yaşadığımız savaşların, şiddetin ve yıkımın en büyük nedenidir. Yaşanan bu savaşlara ve şiddete dur
diyebilmenin ilk adımı, emperyalizme dur diyebilmekten geçmektedir.
Türkiye’de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun yıllardan beri devam ettiği bir coğrafyanın parçasıyız.
Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız.
Bu ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen, ülkemiz her geçen gün daha fazla savaşın ve
şiddetin parçası olmaya devam ediyor.
Kürt Sorunu’nda çatışma ve şiddet politikalarına dayalı yaklaşım, siyasi iktidarın müdahaleci dış politikası
ve komşu ülkelerimizle bitmeyen gerilimler ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına
neden olmaktadır.
Öte yandan Bölgenin kadim sorunları Kürt ve Filistin sorunları konusunda da emperyalistler ve iktidarlar
rant ve paylaşım çerçevesinde oyalama, inkar ve çözümsüzlük politikalarında ısrar ediyor, çatışmaları
derinleştiriyorlar. Ekmeğimize, geleceğimize, aşımıza, ormanımıza, suyumuza göz dikenler, halkların bir
arada yaşama iradesini de iktidarları için en büyük tehdit olarak görüyorlar.
Yitip giden hayatların yanı sıra doğa tahribatının dünyanın geleceğini tehdit eder düzeye ulaşmasının son
kanıtı olan pandemiye, yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri gibi açık göstergelere rağmen doğa talanı,
HES’ler, canlıların yaşam alanlarının ortadan kaldırılması, sera gazlarının kullanımı vb. devam ediyor. Sermaye
ve rant için yaşama dair ne varsa ortadan kaldırılması zerre kadar umurlarında değil!
Bu gidişatı Dursurmak mümkün. Bunun yolu emperyalizme, gericiliğe, savaş politikalarına karşı eşitlik,
özgürlük, laiklik ve barış mücadelesinden geçiyor.
Talebimiz net: Barış, Demokrasi, Özgürlük, Güvenceli İş, İnsan Onuruna Yaraşır Koşullar Sağlanmalı,
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Son Verilmelidir! Hepimizin barışın iyileştirici gücüne ihtiyacı var!
Barış mücadelesinin en çok da yaşadığımız Ortadoğu coğrafyasında ve ülkemizde yükseltilmesine ve
süreklileştirilmesine ihtiyaç var. Bu amaçla atılacak her adım bizleri barışa olduğu kadar insan olma erdemine
de yakınlaştıracaktır. Birlikte, ortak, örgütlü ve kararlı bir mücadele ile barışı bu topraklarda kökleşmiş bir
ağaç haline getireceğimize olan inancımız her zamankinden daha güçlüdür.” 01/09/2021
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KAYNAK EĞİTİM MUAYENE MERKEZİ
TAHRİBATLI MUAYENE LABORATUVARI AÇILDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim Muayene Merkezi Tahribatlı Muayene
Laboratuvarı 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Bursa’da açıldı.
Açılışa Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Onur Kurulu Üyesi İbrahim Mart, Oda Denetleme
Kurulu Üyesi Fikret Çaral, Bursa Şube Başkanı Fikri Füşünceli, Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Eskişehir
Şube Başkanı Atila Tomsuk, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Mehmet Ali Elma, Eskişehir Şube
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Neşet Aykanat, Bursa Şube Başkan Vekili Devrim Tutku Ateş, Bursa Şube
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun Tetik, Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Engin Tambova,
Bursa Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Eskişehir Şube Müdürü İlker Özcan, Kocaeli Şube
Müdürü Alpaslan Güven, Bursa Şube Müdürü Kaan Özten, KEMM Müdürü Ersan Gönül katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli, açılışa gelen tüm katılımcılara teşekkür
ederek, “2010 yılında mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer olan “kaynak ve malzeme teknolojisi”
alanlarında gerek mühendis gerekse ara teknik elemanlara yönelik eğitim, belgelendirme ve denetim
amacıyla oluşturduğumuz uygulamalı eğitim merkezi ve sonrasında merkezi bir yapı olan Kaynak Eğitim
ve Muayene Merkezi’ne dönüşerek devam ettiğimiz yolculuğumuzda önemli adımlardan birini daha
gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:
“Tahribatsız muayene uygulama ve eğitimleri, kaynakçı eğitimleri ve bilgisayarlı test analizlerimizin yanına
sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacını karşılayacak tahribatlı tahribatlı muayene labaratuvarlarımızı ekleyerek
kaynak mühendisliği vasıflandırma ve belgelendirme amacını gerçekleştirme yolunda önemli bir aşamayı
daha gerçekleştiriyoruz.
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Gerek mühendis gerekse ara teknik elemanlara MMO tarafından verilen/yapılan eğitim sınav, belgelendirme
işleriyle, yapılan/yapılacak test ve muayenelerin merkezi olarak yürütülmesi, MMO adına tüm ülkede
yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların, çalıştay, sempozyum, kongrelerin gerçekleştirilmesi ve kaynak
mühendisi vasıflandırılması ve belgelendirilmesi amacıyla kurulmuş olan, ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene
Merkezi” Örgütümüzün ve çalışanlarımızın özverili katkılarıyla daha da büyüyüp önemli işlere imza
atacağından eminim.
Bu laboratuvarın kurulmasında emeği geçen Oda Yönetim Kurulumuza, Bursa Şube Yönetim Kurulumuza,
KEMM Yürütme Kurulumuza ve tabikii KEMM çalışanlarımıza, desteğini esirgemeyen Şubelerimize çok
teşekkür ediyorum.
Bugün davetimize katılarak bizleri onurlandıran siz katılımcılara, gelemeyip canlı yayında bizlerle birlikte aynı
heyecanı yaşayan katılımcılara çok teşekkür ediyorum.
Laboratuvarımız MMO Örgütümüze, mesleğimize ve ülke sanayisine hayırlı olmasını ve başarılar diler,
saygılarımı sunarım.”
Ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener konuşma yaptı. KEMM ve Bursa Şube çalışanlarına
teşekkür eden Yener, bilim ve teknik ile birlikte mücadele ederek, ülkenin geleceği için kalkınma ve refah
için yetişmiş insan gücünün önemini vurguladı.
MMO ve TMMOB örgütlülüğünün çok önemli olduğunu ifade eden Yener, “Örgütümüzü daha ileri
götürmeliyiz, mesleğimize sahip çıkmalıyız. Kaynak Eğitim Muayene Merkezi, Tahribatlı Muayene
Laboratuvarı uzman yetiştirme yeridir. Bilgiyi paylaşarak çoğaltıyoruz, toplumsallaştırıyoruz, aynı zamanda
iş yapabilme kapasitemizi arttırıyoruz. Eğitimlere devam edeceğiz, yeni alanlar açacağız, sanayiye hizmet
edeceğiz” dedi. Yener, KEMM çalışanlarına, Bursa Şube Yönetim Kuruluna, KEMM Yürütme Kuruluna ve
tüm TMMOB ve Oda örgütlülüğüne emekleri ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 27/05/2021
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MÜŞKÜLE’DE NAZIM HİKMET’İ ANMA ETKİNLİĞİ

Büyük Usta İçin Konser ve Şiir Dinletisi Tarihi Yolculuğa Çıkardı
Düşünceli: Anmak Yaşatmaktır, Devrimci Yazar ve Ozanlarımızı Anıyoruz
Sarıbal: Bu Ülke, Bu Topraklar İşgal Altında. Bu İşgal, Sermayenin, Kapitalizmin Yaratmış
Olduğu Bir İşgal
Koramaz: Bu Coğrafyaya Sürgün Olarak Gelen Nazım’lar, Şeyh Bedrettin’ler, Buralarda Yeni
Düşüncelerin, Yeni Zihinlerin Filizlenmesinin Unsuru Olmuşlardır
Baş: Nazım’ı Yüreğiyle Okuyan Bir Tane Hırsız Bulamazsınız, Bir Tane Katil Bulamazsınız, Bir
Tane Çeteci Bulamazsınız, Bir Tane Bu Memlekete İhanet Eden İnsan Bulamazsınız
Özkılınç: Nazım Hikmet Aslında Bir Son Değildir, Bir Başlangıç Ve Bir Sonsuzluktur. Çünkü
Öğretmeye Devam Ediyor
MMO Bursa Şube
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Türk ve dünya şiirinin büyük ustası Nâzım Hikmet için ölümünün 58’inci yılında Müşküle Kültür, Çevre ve
Düşünce Derneği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından 05 Haziran 2021
Cumartesi günü İznik Müşküle’de Nazım Hikmet’i Anma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus
Yener, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli, TİP Genel Başkanı Erkan
Baş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Araştırmacı-Yazar Güney Özkılınç konuşma yaptılar.
Açılış konuşmasını yapan Müşküle Kültür, Çevre ve
Düşünce Derneği Başkanı Turan Yılmaz, tüm
katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Ardından, Müşküle Kültür, Çevre ve Düşünce
Derneği Sekreteri Tarık Demiray konuşma yaptı.
Demiray konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Haziran 1963 yılında sürgünde yitirdiğimiz şair,
romancı, düşünür, çevirmen cezaevindeyken bile
işçisini köylüsünü aydınlatmaya, örgütlemeye çalışan
yurtsever bir devrimci ozan olan Nazım Hikmet
Ran'ın onun yetiştirdiği köylümüz Sayın İsmail
Başaran’ı, Sayın Fevzi Kavuk’u, birlikte omuz omuza
mücadele eden, açtıkları bu yoldan mücadeleyi
büyüten daha onlarca yoldaşımız var bu mücadele
yitirdiklerimiz var, zindanlarda olanlar var. Bugün
buraya katılamayan var, hepsini şahsım ve Müşküle
Kültür, Çevre ve Düşünce Derneği ve Müşküle
Köyü olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz.
MüşküleKültür, Çevre ve Düşünce Derneği Sekreteri
Tarık DEMİRAY
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Nazım yıllar önce Bursa Cezaevi’nde yatarken müşküle köyünün bir yağız delikanlısı İsmail Başaran ile
cezaevinde yolları kesişiyor. Buradan Nazım’dan öğrendikleriyle cezaevinden çıkışta köyde bir kıvılcım
yakarak köyün ekonomik ve siyasal geleceğinin şekillenmesini sağlıyor. Onun yolunda Bu köyde yetişen
Fevzi Kavuk Türkiye'de ilk defa bir köy muhtarı olarak milletvekili adayı oluyor, bu bir ilktir. Bu güzel ve
mücadeleci insanlar 60-70-80 kuşaklarına çok insan yetiştirdiler. Her Darbe döneminde köyün yarısını
toplayıp zindanlara attılar. Hala zindanlarda olan arkadaşlarımız var. Her 10 yılda bir köyün üzerinden adeta
bir silindir geçti. Yıllar içerisinde köyümüz üzerindeki baskılar arttıkça ekonomik ve siyasal yapılanmada
bundan olumsuz etkilendi. Bu olumsuz gidişe dur demek, ekonomik sosyal kalkınma da köyümüze düşen payı
almak adına bir araya gelerek Müşkile, Kültür, Çevre ve Düşünce Derneği’ni kurduk. Amacımız; köyümüz ve
bölgemizde çevre duyarlılığı ve bilincini geliştirerek daha yaşanılası bir kent olmak. Köyümüzü bir sanat ve
kültür merkezi haline getirmek. Köyümüzde yaşayan gençlerimizin Nazım Hikmet’lere, İsmail Başaran’lara
Fevzi Kavuk’lara sahip çıkarak onların düşüncelerini daha da geliştirerek gelecek nesillere taşınmasını
sağlamak adına düşünce ve fikir üretmek. Üretimden gelen gücümüzü kullanarak üretimin üreticinin lehine
geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, sağlıklı ürünler yetiştirilmesi daha yaşanası bir çevre için birlikte üretmek
birlikte yönetmeyi fedef aldık. Bu köy insanı geçmişte bunu başardı yine başaracaktır. Çünkü AKP iktidarına
çok öfkeliyiz. 18 yıllık AKP iktidarından köyümüz hak ettiği hiçbir şeyi ne yazık ki alamadı. Bizler, köyümüzü,
ülkemizi seviyoruz. Büyük üstat Nazım'ın deyişiyle “Nasıl öfkelenmem düşündükçe memleketimi, çırpınıyor
ayakları altında bir avuç hergelenin” diyen Büyük şair Nazım Hikmet Ran'ın saygıyla anıyoruz.”
Ardından, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli konuşma yaptı. Tüm
katılımcıları saygıyla, sevgiyle ve dostlukla selamlayan Düşünceli, Nazım'ı seven anlayan dostlarla bir arada
olmaktan da son derece mutlu olduğunu ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:
“Anmak Yaşatmaktır, Devrimci Yazar ve
Ozanlarımızı Anıyoruz”

TMMOB MMO Bursa Şube Başkanı
Fikri DÜŞÜNCELİ

“Ahmet Arif, Orhan Kemal ve Nazım Hikmet,
haziranda toprağı düşler. Haziranda ölmek zor.
Anmak yaşatmaktır diyor saygı sevgi ve özlemle
bir kez daha anıyoruz. Ve tabii ki ağacımıza,
meydanımıza, kentimize, parkımıza dokunma
sloganı ile başlayıp, bütün ülkede milyonlarca kişiyi
meydanlara döken Gezi Direnişi’nin tarihimiz ve en
heyecan verici o en parlak o en gururlu günlerinin
sekizinci yılındayız. O görkemli haziran günlerini
yaratanları ve elbette polis şiddeti nedeniyle
kaybettiğimiz değerli kardeşlerimizi Ethem’i,
Ahmet’i, Ali İsmail'i, Mehmet, Abdullah’ı, Medeni’yi,
Hasan Ferit’i ve simsiyah gözleri ile Berkin Elvan'ı
anıyoruz. Anılarını ve hayallerini mücadelemizde
yaşatmaya devam edeceğiz. Zor günlerden
geçiyoruz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
salgın ile mücadele ediyor. Toplum olarak uzunca
bir süre evlerimize kapandık. Salgından korunmaya
çalıştık, toplumun yoksul kesimler için eziyetli
günler yaşandı, yaşanıyor. Hepimiz kendi sağlığımızı
korumayı düşünürken, iktidarın salgını fırsata
çevirmeye çalıştığı da bir gerçek.

MMO Bursa Şube
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Böylesi günlerde, böylesi durumlarda başta sağlık çalışanları ve bilim insanları olmak üzere, kamusal
sorumlulukla hareket edenlerin, üzerindeki yükü ve sorumluluğu daha da arttırıyor. Ülkemizde bu
sorumlulukla hareket eden, sağlık meslek örgütleri, ve pek çok onurlu bilim insanının var olduğunu bilmek
içimizi biraz rahatlatıyor.
Bugün, Dünya Çevre Günü. Ülkemizde çevre tahribatı hat safhaya ulaşmış durumda. Bu tahribat iklim
krizinin daha da derinleşmesine, doğal çevre, doğal yaşam, tarımsal üretim, kırsal, kentsel tüm toplumsal
yaşamı, kısaca ülkemizin bugünüyle, sosyo ekolojik geleceğini tehdit edici boyutlara ulaşmıştır. Burdur
Gölü'nün, Salda Gölü'nün, Marmara Denizi'nin mevcut durumu içler acısıdır. Ege, Marmara, İç Anadolu'daki
göllerin tamamı kirlenmiştir. Denizlerimiz korumasız durumdadır. Sanayi, tarım, imar, yapı, ulaşım, enerji,
maden, orman, hazine arazileri, koruma alanları, mera ve çayırlar, kıyılar, doğal kaynaklar, yeraltı su
kaynakları, denizler, barajlar, göller gibi birçok alanda yanlış politikalar izlenmektedir. Türkiye'nin ormanları,
dağları, koruma ve tarımsal üretim alanları sürekli olarak imara, betonlaşmaya açılmakta, verilen yeni maden
ruhsatları ile dağ ve ormanlarımız ile su kaynakları ve tarımsal alanlar tahrip edilmektedir. Kaz Dağları,
Kuzey Marmara Ormanları, Doğu Karadeniz'in dağ ve ormanları ile ülke genelinde halk direnişleri bu
nedenledir. Başta İkizdere ve Kirazlıyayla olmak üzere; talana tahribata direnen halkın yanında olduğumuzu
ifade ediyoruz.” Düşünceli, ülkenin dört bir yanında direnen, hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesi
verenleri Nazım Hikmet’in şu dizeleri ile selamladı:
“onlar ümidin düşmanıdır sevgilim
akar suyun
meyve çağında ağacın
serpilip gelişen hayatın düşmanı
bursada havlucu Receb’e
karabük fabrikasında tesviyeci Hasan’a düşman
fakir köylü hatçe kadına
ırgat süleymana düşman
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim onlar vatana düşman..
çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına
çürüyen diş, dökülen et
bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler
ve elbette ki sevgilim elbet
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle işçi tulumuyla

Ardından, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal konuşma yaptı. “Yüreği demokrasiden, özgürlükten,
barıştan, kardeşlikten yana olan tüm dostlar hepiniz hoş geldiniz, anmak yaşatmaktır” diyen Sarıbal,
konuşmasına şöyle devam etti:

MMO Bursa Şube
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“Bu Ülke, Bu Topraklar İşgal Altında. Bu İşgal,
Sermayenin, Kapitalizmin Yaratmış Olduğu
Bir İşgal”
“Nazım, kadına, insanlığa, doğaya, çevreye,
köylüye, işçiye dair tamamen insani duygularla ve
vatan hasretiyle her şeyi tek tek kitaplara döktü ve
anlattı. Belki bugün Nazım'ın o hayranlıkla özlem'le
hep gelip, kalmak istediği bu topraklarda ne oldu
ne bitti, belki buna bakmak lazım. Nazım’dan
sonra Nazım'la beraber o yaşanan süreçte bugün
ne oldu buna bakmak lazım. Bugün, Dünya Çevre
Günü. “Haziran'da Ölmek Zor”, Hasan Hüseyin
Korkmazgil. Haziran Çocuklarının hepsinin
önünde saygı ile eğiliyorum, onların mücadelesi
bizim ışığımız ve mücadele yolumuzdur. Bu ülke,
bu topraklar işgal altında. Bu işgal, sermayenin,
kapitalizmin yaratmış olduğu bir işgal. Bu işgal kar
meselesi üzerinden elde edilmiş bu işgal. Ama bu
işgalin adı elbet emperyalizm, elbette kapitalizm,
elbette sermaye; ama Nazım'ın, Hüseyin'in,
Deniz’in dediği gibi “kahrolsun emperyalizm” ama
ast olan onun yerli işbirlikçileri.

CHP Bursa Milletvekili Orhan SARIBAL

Bugün bu ülkeyi bu hale getiren, bu ülkedeki yerli işbirlikçiler, bu topraklarda yaşayanlar, bu topraklarda
doğanlar. İnsanoğlu çok kazanmak adına memleketi mahvetti. Hemen yanı başımızda ki bu İznik Gölü ne
yazık ki bugün sermayenin bir rant alanı olarak, sermayenin bir metası olarak kullanılmakta. Müşküle Köyü,
elektrik parasını bulup ödeyemediği için elektriği kesilirken, burada sermaye sonsuz su, sonsuz olanak
sağlanıyor. Dolayısıyla geldiğimiz ülke gerçeği bu. Bu ülke gerçeği, bu kuşatılmışlık, bu teslim alınmaya
çalışılan bu topraklarda, siz değerli dostları Nazım’ı almak, Nazım’ı yaşatmak için burada görmek, bir arada
görmek, elbette bizi çok mutlu etti, çok değerli kıldı. Buradan belki söylemek istediğimiz tek şey Nazım'ın
onlarca yıldır süren ve sonsuza dek sürecek olan temel anlayışıdır. “Bizler bu topraklarda Orta Asya'dan
Akdeniz'e elbette indir kısrak başı gibi, ama ast olan bu topraklarda tek bir ağaç gibi özgür ve bir orman gibi
kardeşçesine yaşamak istiyoruz.”
Ardından, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Emin Koramaz konuşmasını yaptı. Etkinliği
düzenleyen, Müşküle Kültür, Çevre ve Düşünce Derneği’ne ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi’ne teşekkür eden ve katılımcıları sevgi ile dostlukla selamlayan Koramaz, konuşmasına şöyle devam
etti: “Bu Coğrafyaya Sürgün Olarak Gelen Nazım’lar, Şeyh Bedrettin’ler, Buralarda Yeni Düşüncelerin, Yeni
Zihinlerin Filizlenmesinin Unsuru Olmuşlardır”
“Bursa ve havalisi sürgünler ve göçler coğrafyası olarak bilinir. Bu ülkede gayrimüslim azınlıklar ve göçmenler
için bu çevre bir yerleşim yeri olduğu gibi, bu ülkenin muhalif aydınları içinde bir sürgün yeri ola gelmiştir.
Ama biliyorsunuz güzel Türkçe’mizde sürgünün iki anlamı vardır. Bunlardan birisi cezalandırılmak için
gönderilen yer anlamına gelir. Bir diğeri ise, yeni büyüyen bir bitkinin, dallanan bir bitkinin verdiği filizdir. İşte
bu coğrafyaya sürgün olarak gelen Nazım’lar, Şeyh Bedrettin’ler, buralarda yeni düşüncelerin, yeni zihinlerin
filizlenmesinin unsuru olmuşlardır. Nasıl ki; Şeyh Bedrettin bu topraklarda Börklüce Mustafa’yı ve Kemal’i
filizlendirdiyse de, Nazım Hikmet bu topraklarda Müşküle’li İsmail Başaran’ı Seç Köy’lü İbrahim Balaban’ı,
Adanalı Orhan Kemal’i ve çok değerli muhtarımız Fevzi Kavuk’u filizlendirilmiştir.
MMO Bursa Şube
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Bunca ismin izi olduğu bu topraklarda Nazım'ın
anılması çok önemlidir. Yakın zamana kadar Nazım
Hikmet ve hatırası Bursa'da kazınmaya çalışılıyordu.
Hayatının 11 yılını geçirdiği, en sevilen eserlerini
kaleme aldığı Bursa'da Nazım Hikmet hatırlatacak
neredeyse bir mekan bir yapı bulunmuyordu.
Bugünlerde sevinerek görüyoruz, Nazım adını
taşıyan yeni kültür merkezleri birbiri ardına açılıyor,
Bursa'da. Aydınlanma ve Sosyalizm fikirlerine
açıklığı, biz devrimcilere, biz sosyalistlere, biz
toplumcu düşünce bakış açısına sahip olan aydınlara
sahip çıkmasıyla bilinen Müşküle’de, Nazım'ın
bugün anılması çok önemlidir. Hepinizin yüreğine
sağlık, emeğine sağlık. Haziran ayının ilk günleri,
ilerici devrimci edebiyatımızın önemli isimleri olan
Orhan Kemal, Ahmed Arif ve Nazım Hikmet'in
ölüm yıldönümleridir. Şimdilerde sosyal medya
etkinliklerine kutlanıyor ama biz 1990'lı yıllarda
özellikle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne
bağlı Odalar ve Şubeler olarak, haziran ayının ilk
haftasında “Devrimci Yazarlarımızı ve Ozanlarımızı
Anıyoruz” etkinlikleri düzenlerdik.

TMMOB Genel Başkanı Emin KORAMAZ

Bu ülkenin aydın insanlarının, gerici, şeriatçı, faşist güçler tarafından bir bir aramızdan koparıldığı o günlerde,
bu eylemler, bu etkinlikler oldukça önemliydi. Hem bu düşüncelere sahip çıktığımızı dosta düşmana
göstermek, hem de o devrimci şairlerin, o devrimci yazarların hatırasına sahip çıkmamızı da gösteriyordu.
Nazım nasıl bu topraklarda kendi edebiyatına, bu coğrafyanın insanlarından aldığını kattıysa, onların
ürettiklerine de kendinden çok şey vermiş bir insandı. Bu nedenledir ki; tüm ilerici, devrimci, toplumcu
edebiyatçılara, yazarlarımıza, aydınlarımıza sahip çıkmak, demokratik bir ülkeden ve özgürlüklerden yana
olan tüm toplumsal kesimlerin görevi olduğu kadar aynı zamanda da sorumluluğudur. Onlar sadece bu
ülkede toplumcu fikirlerin gelişmesini aracılık etmediler, aynı zamanda biz hiç gitmediğimiz coğrafyaları, hiç
tanımadığımız hayatları, görmediğimiz fabrikaları, bu ülkenin köylüsünün, bu ülkenin işçilerinin yaşadıkları
sıkıntıları, ders kitaplarında anlatılanın aksine onların eserlerinde tanıdık, onların romanlarından tanıdık,
onların şiirlerinden tanıdık.
Bizlerin dünya görüşünün şekillenmesinde, filizlenmesinde de devrimci yazar ve ozanlarımızın payı çok
büyüktür. 90'lı yıllarda bu ülkenin aydınlarını tek tek aramızdan alıyorlardı. Bugün ülke gündeminde, devlet
içerisine yuvalanmış gerici faşist çevrelerin sermaye güçleriyle, karanlık güçlerle birlikte neler yaptığını
hep birlikte görüyoruz. Eğer bu ülkeyi yeniden kuracaksak, eğer bu ülkenin kaynaklarının, bu ülkenin
zenginliklerinin bu ülke yararına geliştirilmesi için mücadele edeceksek tüm aydınlarımıza, tüm birikimlerimize
hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Buradan bir kez daha 3 Haziran 1963'te kaybettiğimiz Büyük Usta
Nazım Hikmet i, 2 Haziran 1970 tarihinde kaybettiğimiz Orhan Kemal'i, 2 Haziran 1991'de kaybettiğimiz
Ahmed Arif'i, 24 Aralık 1989'da kaybettiğimiz İsmail Başaran’ı, 9 Haziran 2019'da kaybettiğimiz İbrahim
Balaban'ı, 18 Şubat 2017 tarihinde kaybettiğimiz Fevzi Kavuk’u bir kez daha saygıyla, sevgiyle anıyorum.
Nazım'ı ve onun Bursa Cezaevi'nde yarattıklarını kaleme alan Bursa'da Nazım’lı Yıllar kitabının yazarı olan
Günay Özkılınç’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların anılarını, hatıralarını yaşatmak hepimizin görevidir,
bir aydın sorumluluğudur.”
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Koramaz sözlerini, bugünkü karanlık, bugünkü gerici yapıdan kurtulmak için Nazım Hikmet’in şu dizeleri
ile bitirdi:
“Duyduğunuz çakalların ulumasıdır
Safları sıklaştırın çocuklar
Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır”
Ardından TMMOB Makina Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yunus Yener katılımcıları selamlayarak, “Bu
kavga faşizme karşı kavga, bu kavga emperyalizme, bu kavga otokratik yönetimlere karşı, mücadeleye
devam” ifadelerini kullandı.

TMMOB MMO Genel Başkanı Yunus YENER

TİP Genel Başkanı Erkan BAŞ

“Nazım’ı Yüreğiyle Okuyan Bir Tane Hırsız Bulamazsınız, Bir Tane Katil Bulamazsınız, Bir Tane
Çeteci Bulamazsınız, Bir Tane Bu Memlekete İhanet Eden İnsan Bulamazsınız”
Ardından, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuşma yaptı. “Türkiye'nin dört bir yanında bu
karanlığa karşı direnen, kadınların, gençlerin, işçilerin, Nazım'ın tüm yoldaşları ardına sevgi ile saygı ile
yürekten selamlıyorum” ifadelerini kullanan Baş, konuşmasına şöyle devam etti:
“Galiba ilk söylemem gereken şey iyiki varsınız, iyiki bizi buraya davet ettiniz, iyiki bugün burada hep
birlikteyiz; çünkü galiba bu memleketin en çok ihtiyaç duyduğu ve belki de bu iktidarların en çok korktuğu
şey, bizlerin yan yana gelmesi, bir arada durması. Bu kadar ilerici insanın, bu kadar güzel insanın, bu kadar
iyi insanın toplandığı bir yerde Türkiye'nin nasıl bir durumda olduğunu anlatmak ihtiyacı hissetmiyor. Zaten
hepimiz Türkiye'nin nasıl bir durumda olduğunu biliyoruz demeyeceğim, yaşıyoruz, hep birlikte yaşıyoruz
ve bunu değiştirmek istiyoruz. Ama bugün Nazım’ı anma vesilesiyle burada toplanmışken aslında bizim
bunca yıl sonra bile Nazım adıyla bir araya gelmemizin önemine dair bir çift söz söylemek istiyorum.
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Biz aslında bugün hep beraber buradan Nazım'ın kavgasını devam ettirmek için varız. Bugün hala aynı şeyi
yapıyorlar, onlara ders olsun diye konuşuyorum. Yıllar önce Nazım Hikmet'i susturmak için ellerinden gelen
her şeyi yaptılar.
Cezaevlerine attılar, sürgüne gönderdiler, en son ülkesinden koparttılar Nazım’ı, onlar öyle sanıyorlardı,
ama dikkat edin, o gün Nazım’a düşmanlık yapanlardan bir tanesinin adını bile hatırlamıyoruz, hepsi tarihi
çöplüğündeki yerlerini aldılar, ama Nazım Hikmet Türkiye'nin her yerinde, hatta Dünyanın her yerinde.
Direnen bütün insanlara, umut olmaya, yol göstermeye, onlarla omuz omuza kavga etmeye devam ediyor.
Nazım Hikmet büyük bir şair, iyi bir devrimci, memleketi için pek çok şeyden fedakarlık ederek, kavgayı
atılmakta tereddüt etmeyen yürekli bir aydın.
Bunların sonucunda Nazım'ın söyledikleri, belki söylediği yıllarda abartı geliyordu. Yıllar yıllar önce
Nazım diyor ki; “onlar ümidin düşmanıdır sevgilim, akarsuyun meyve çağında ağacın düşmanı” şimdi o
yıllara gidelim, büyük ihtimalle diyeceğiz ki; “Nazım abartmış.” Hangi insan akarsuya düşman olur, hangi
insan ağaca, toprağa düşman olur, aklımız almaz, dünyanın en kötü insanın bile ülkesinin taşına, toprağına,
deresine, ağacına düşman olacağına inanmazdık değil mi. İşte Nazım bu yüzden büyük şair.
Bunların zihniyetinin görülenin çok ötesindeki karanlığını, düşmanlığını bize gösterdiği için Nazım bugün bize
hala yol göstermeye devam ediyor. 10 yıl önce bile bu ülkenin derelerini satacaklar, bu ülkenin ağaçlarını
kesecekler desek o kadar kötüleşemezler diye düşünürdük. Ama Nazım, o devrimci bakışıyla bize bunu
gösterdiği için, bugün hala yaşamaya devam ediyor. Yıl 1930'lar, Türkiye henüz Cumhuriyet’i yeni kurulmuş,
sanayileşmeye yeni başlamış, Nazım bir şiir yazıyor.
“Türkiye işçi sınıfına Selam” diyor. “Ya memlekete işi mi var, biz hepimiz köylüyüz daha” dediğimiz bir
noktada Nazım, Türkiye'yi kurtaracak, Türkiye’yi aydınlığa taşıyacak, kuvvete işaret ediyor. Bugün,
Türkiye'de işçi sınıfının yaygınlığına, gücüne, ayağa kalktığında yarattığı korkuya baktığımızda. Nazım'ın ne
kadar büyük bir şair olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.
Nazım söylediği her şeyde haklı çıktı, bugün Nazım’ı yok etmeye çalışanlar, Amerikan emperyalizminin
kucağında oturuyorlar, bugün Nazım'ı yok etmeye çalışanlar çetelerle işbirliği yapıyorlar, bugün Nazım'ı yok
etmeye çalışanlar bu ülkede gericiliği, yobazlığı egemen kılmaya çalışıyorlar ve biz şundan çok gururluyuz
çok mutluyuz, Nazım’ı yüreğiyle okuyan bir tane hırsız bulamazsınız, bir tane katil bulamazsınız, bir tane
çeteci bulamazsınız, bir tane bu memlekete ihanet eden insan bulamazsınız. Nazım bize yol gösteriyor,
Nazım, “onlar ümidin düşmanıdır” dedikten sonra devrimci bir aydına yakışanı yapıyor, sadece durumu
tahlil etmiyor ne yapmamız gerektiğini de söylüyor, ne olacağını da söylüyor.
“Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet…”
“Nazım'a, Fevzi Abimize, Haziran direnişçilerine söz olsun, bu ülkede işçi tulumuyla hürriyet mutlaka
özgürce gezecek.”
Ardından, Araştırmacı-Yazar Güney Özkılınç konuşma yaptı. Konuşmasında bazı satır başlarını hatırlatan
Özkılınç’ın konuşması şöyle:

MMO Bursa Şube

13

Şube’den

“Nazım Hikmet Aslında Bir Son Değildir,
Bir Başlangıç Ve Bir Sonsuzluktur. Çünkü
Öğretmeye Devam Ediyor”
“19 yaşındayken Nazım Hikmet, yani 1 Ocak 1921
yılında birçok aydın Kurtuluş Savaşı'ndan kaçarken,
o Sirkeci Limanı’ndan Yeni Dünya vapuruyla
İnebolu'ya geçiyor, üç arkadaşıyla birlikte. Kurtuluş
Savaşı'na katılmak istiyor, Yurtsever Nazım Hikmet.
1925 yılı Nazım Hikmet, partisi Türkiye Komünist
Partisi'nin bir görevlisi olarak İzmir'dedir ve görevi
İzmir'de Parti'nin yayın organını oluşturmaktır.
İşte komünist Nazım Hikmet. Nazım Hikmet
değiştiren, dönüştüren bir eylem adamıdır aynı
zamanda şairliğinin yanı sıra. Nazım Hikmet Bursa
Cezaevi'nde 800 mahkumla hapis yattı. Bunlardan
25’i siyasiydi. Bu mahkumlardan birçoğu İznik Gölü
kıyısındadır. Tek tek gezdiğimizde Nazım Hikmet
ile hapis yatanları görürsünüz, tanık olursunuz.

Araştırmacı-Yazar Güney ÖZKILINÇ

Nazım'ın iki tür öğrencisi var. Birisi onun yüzünü gören öğrencileri yani İsmail Başaran gibi, İbrahim Balaban
gibi, Orhan Kemal gibi, bir de onun yüzünü görmeyen öğrencileri var. Fevzi Kavuk gibi, bizim gibi, hani
hepimiz üniversite yıllarımızda ya da öncesinde sonrasında, onun şiirlerinden esinlenerek belki devrimci
mücadeleye, sosyalist mücadeleye girdik, ya da muhalif olduk. Bu nedenle Nazım Hikmet aslında bir son
değildir, bir başlangıç ve bir sonsuzluktur. Çünkü öğretmeye devam ediyor Nazım Hikmet. Nazım Hikmet,
Bursa Cezaevi’nin öğretmeni olmuştur. Memleketimden İnsan Manzaraları’nı burada tamamlamış, Kuva-yi
Milliye'yi burada tamamlamış, en beğenilen şiirlerini burada yazmıştır. İşte onun öğrencileri hapisten çıktıktan
sonra, her biri köylerinde, ilçelerinde, kentlerinde güzel işler yapmıştır. İsmail Başaran bunlardan birisidir,
Fevzi Kavuk bunlardan sadece birisidir. Onlarca, yüzlerce insan vardır Nazım Hikmet ile hapis yatıp, değişen
dönüşen. Bunlardan birisi Yakup Yıldırım’dır örneğin, cezaevinin aşısı, Demokrat Parti’li olarak cezaevine
girmiş, Türkiye işçi Parti’li olarak çıkmıştır. Saymakla bitmez Nazım Hikmet'in değiştirdiği, dönüştürdüğü
isimler. Nazım Hikmet, yurtseverdir, ama şiirlerinde de belirttiği gibi komünist bir şairdir, Nazım Hikmet
eylem insanıdır, bir filozoftur.” Özkılınç da Nazım Hikmet’in şu dizeleri ile sözlerini bitirdi:
“Bu yalan dolan dünyasında
Annelerin ninnilerinden
spikerin okuduğu habere kadar,
yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı,
anlamak, sevgilim, o, bir müthiş bahtiyarlık,
anlamak gideni ve gelmekte olanı...”
Etkinlik, 10 Ekim Halk Korosu’nun seslendirdiği, marşlar ve türküler ile sona erdi.
05/06/2021
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ÇEVRE-TOPLUM SAĞLIĞI VE ÜLKEMİZİN EKOLOJİK GELECEĞİ TEHDİT
ALTINDA!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü dolayısıyla “Çevre-Toplum Sağlığı ve Ülkemizin Ekolojik Geleceği Tehdit Altında!” başlıklı basın
bir açıklaması yaptı. Düşünceli tarafından yapılan açıklama şöyle:
“5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ülkemizde çevre tahribatının had safhaya ulaştığını bir kez daha
belirtmeliyiz. Bu tahribat “iklim krizi”nin daha da derinleşmesine, doğal çevre, doğal yaşam, tarımsal üretim,
kırsal-kentsel tüm toplumsal yaşamı, kısaca ülkemizin bugünü ile sosyo ekolojik geleceğini tehdit edici
boyutlardadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2021 Nisan ayı kuraklık analizine göre Türkiye’nin üçte ikisi şiddetli
kuraklık-acil durum düzeyindedir. NASA verileri de aynı yöndedir. Keza hava kirliliği göstergeleri de had
safhadadır.
Burdur Gölünün, Salda Gölünün, Marmara Denizinin mevcut durumu içler acısıdır. Ege, Marmara, İç
Anadolu’daki göllerin tamamı kirlenmiştir, denizlerimiz korumasız durumdadır.
Sanayi, tarım, imar/yapı, ulaşım, enerji, maden, orman, hazine arazileri, koruma alanları, mera ve çayırlar,
kıyılar, doğal kaynaklar, yeraltı-yerüstü su kaynakları, denizler, barajlar, göller gibi birçok alanda yanlış
politikalar izlenmektedir. Türkiye’nin ormanları, dağları, koruma ve tarımsal üretim alanları sürekli olarak
imara-betonlaşmaya açılmakta, verilen yeni maden ruhsatları ile dağ ve ormanlarımız ile su kaynakları ve
tarımsal alanlar tahrip edilmektedir.
Yanlış ulaşım, trafik ve enerji politikaları ile plansız sanayileşmenin sonucu oluşan atıkların (kanalizasyon,
çöp, hava kirliliği vs) yol açtığı tahribat, çevre ve halk sağlığı sorunlarını artırmaktadır.
Kazdağları, Kuzey Marmara ormanları, Doğu Karadeniz’in dağ ve ormanları ile ülke genelindeki halk
direnişleri bu nedenledir.
Bu duruma sermaye ve iktidar yandaşlarının azami kâr güdüsü ile doğa ve kentsel-kırsal alanlar üzerindeki
rant talanı yol açmaktadır.
Kamucu politikaların, kamusal denetim ve yaptırımlar ile kamu yararı yaklaşımının tasfiyesi bu tahribatı daha
da artırmaktadır. Bu noktada çevre tahribatı ve sömürüsüne son verecek, iklim krizinin çözümüne katkı
sağlayacak bilimsel, toplumsal, siyasal irade oluşumu için çaba göstermeli ve mücadele etmeliyiz.
Toplumsal gereksinimlere yönelik bir ekonomi ve planlı sosyal kalkınma yaklaşımı acil bir gerekliliktir. Sanayi,
teknoloji, tarım, enerji, maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlara yönelik politikalar ile çevre politikası
bir bütünlük içinde ele alınmadan doğayı ve insanı bir bütün olarak gözeten bir ekoloji oluşturulamaz.
Odamız kamusal sorumlulukla, bu çerçevedeki sanayi, enerji, çevre konulu kongre, sempozyum vb.
etkinliklerle toplumsal bilinçlenmeye katkı koymayı sürdürecektir.
Başta İkizdere olmak üzere talana, tahribata direnen halkın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ederiz.”
05/06/2021
Fikri DÜŞÜNCELİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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EMEKÇİLER BAŞKA BİR TÜRKİYE VE DÜNYA İSTİYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli,15-16 Haziran
1970 Büyük İşçi Direnişinin yıldönümü dolayısıyla “Emekçiler Başka Bir Türkiye ve Dünya İstiyor” başlıklı
bir basın açıklaması yaptı. Düşünceli tarafından yapılan açıklama şöyle:
“11 Haziran 1970’te çıkarılan bir yasa ile sendika seçme özgürlüğünün kısıtlanması ve DİSK’in kapatılması
öngörülüyordu. Bu gelişme üzerine girişimlerinden sonuç alamayan DİSK yönetiminin aldığı direniş kararı ile
işçiler Marmara’daki fabrikalarından çıkarak 15-16 Haziran 1970 günlerinde İstanbul’u adeta fethetmişlerdi.
1960’ların işçi mücadelelerinin birikim ve kazanımları temelinde yükselen ve Türkiye işçi sınıfı tarihinin en
büyük işçi direnişlerinden biri olan bu eylemlilik örgütlü olmanın, haklarına sahip çıkarak mücadele etmenin
kazanmak için gerekliliğini ortaya koydu. Mecliste kabul edilen yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edildi. 1970'li yıllarda sınıf mücadelesinin yükselişi ve DİSK’in örgütlü gücünün büyümesinde 15-16 Haziran
eyleminin önemli katkısı oldu.
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinden yaklaşık bir yıl sonra verilen 12 Mart 1971 muhtırası ve o ara rejim
döneminin terörü, “sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi aştığı” gerekçesine dayanıyordu. Yani sosyal uyanışı
durdurmak ve sermaye egemenliğinin mutlak diktasını tesis etmek istiyorlardı. İşçilerin, gençliğin, yoksul
köylülük ve bütün emekçi halkın aydınlanmasının önünü kesmeye yönelik çok daha kapsamlı çabalar ise 12
Eylül 1980 faşist darbesi ve bugünkü iktidar dönemlerinde devreye sokuldu. Bütün çalışanların örgütlenme,
sendika, toplu sözleşme, grev, gösteri, yürüyüş hakları neredeyse yok edildi. Sömürünün yoğunlaşması,
hakların yok edilmesi ve laikliğin tasfiye edilmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları
bugün adeta 19. yüzyıl koşullarına gerilemiştir.
Serbestleştirme-özelleştirmeler, sendikasızlaştırma, esnek-güvencesiz çalışma, kayıtdışı istihdam, kıdem
tazminatı-emeklilik haklarına uzanan uygulamalar ve Covid-19 salgını koşullarında daha da yoğunlaşan
sömürü, emekçilerin çalışma ve yaşam haklarını yok edici düzeydedir. Ancak emekçiler de bir direniş
geleneği oluşturmuştur. 1961 Saraçhane Mitingi, 15-16 Haziran 1970 Direnişi, 1989 Bahar Eylemleri,
1991 Büyük Madenci Yürüyüşü, kamu çalışanlarının 1995 yılındaki büyük eylemlilikleri, 2000’li yılların
ortasından itibarenki Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu süreci ve özelleştirme
karşıtı eylemlilikler, 2010 yılındaki Tekel Direnişi ve günümüzdeki irili-ufaklı bütün direnişler gösteriyor ki,
emekçilerin mücadelelerinin önünü kesmek mümkün değildir. Ta ki emeğin, bilimin, toplumsal kalkınma ve
hakça paylaşımın hakim olacağı yeni bir Türkiye ve dünya kuruluna dek.
Ülkemizin bağımsızlık, demokrasi, laiklik, sosyal mücadele gelenekleri sürecek ve mutlaka galip gelecektir.”
15/06/2021
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MARMARA DENİZİ’NİN ÇIĞLIĞI

“Marmara Denizi'nin Çığlığı” Paneli Gerçekleştirildi
BUMİAD, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi,
Bursa Unesco Derneği tarafından, Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe (DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Enstitüsü, Deniz Fiziği), Prof. Dr. Yeşim Büyükateş (ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Deniz
Bilimci), Prof. Dr. N. Kamil Salihoğlu (Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği
Bölümü), Dr. Ayşe Gazihan’ın (AG Marine Solutions, Deniz Ekosistemi Modelleme) konuşmacı olduğu,
"Marmara Denizi'nin Çığlığı" adlı panel, Makina Mühendisi İlker Özaslan moderatörlüğünde BAOB ortak
toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Şükrü Turan BEŞİKTEPE

Panelde ilk sunumu yapan Prof. Dr. Şükrü
Turan Beşiktepe, Marmara Denizi oşinografik
koşullarının müsilaj olayına etkilerini, Marmara
Denizi oşinografik koşullarına etki eden faktörlerini
anlattı. Müsilajın, Marmara Denizi'nin Kapıdağ
Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu
bölümünde, 14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58 , 24
Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığını uydu
görüntülerinden tespit edildiğini ve çalışmalarda
İzmit Körfezi girişi ve çevresi, İstanbul'da Anadolu
Yakası ve Adalar'da müsilaj birikimlerinin olduğunu
gördüklerini, Marmara Denizi genelinde belirgin bir
artış tespit ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Beşiktepe
sunumunda şu ifadeleri kullandı:
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“Ekosistem üzerinde büyük değişiklikler ve bozulmalar beklenmektedir (tropikleşme ve yerli olmayan
türler, habitat tahribatı, toplu ölüm olayları vb.)
Bir sistemin geçmişinin anlaşılması, daha iyi yönetim ve koruma eylemleri için öncelikli şarttır.
Marmara’da müsilajla baş edebilmek için bu olayın altında yatan nedenleri anlamadan olguya doğrudan etki
eden faktörleri dikkate almadan yalnız besin girdilerini azaltmayı amaçlayan yönetim seçenekleri , sadece
fiili nedenleri ortadan kaldırır ama bir sonraki olayın başlangıcı olur.”
“İşi doğanın yapmasına izin vermek” ifadesini kullanan Prof. Dr. Beşiktepe, doğadan ekolojik alt yapı olarak
yararlanmak için sünger şehirleri önerdi.
Ardından, müsilaj, sorununa dair çözüm önerilerini
anlatan, Prof. Dr. Yeşim Büyükateş sunumunu yaptı.
Müsilaj oluşumunu tetikleyen şartları ve etkileri
anlatan Prof. Dr. Büyükateş, çözüm önerilerini şöyle
sıraladı:
“- Su yüzeyinin mekanik olarak temizlenmesi ile
askıda katı madde (AKM) miktarının azalması, güneş
ışınlarının sisteme girmesi, atmosferik difüzyonla
oksijenlenme ve görsel iyileşme sağlanmalıdır.

Prof. Dr. Yeşim BÜYÜKATEŞ

- Evsel, endüstriyel ve kanalizasyon atıkları gibi
noktasal kaynaklı denizi kirletici etmenlerin ortama
deşarjı, ortamın taşıma kapasitesini azaltır.

- Tarımsal araziler gibi noktasal olmayan kaynaklardan gelebilecek kirlilik yükünün azaltılması için iyi tarım
uygulamaları benimsenme.
- Müsilajın ortamda bulunduğu dönemlerde balıkçılık faaliyetlerini en az düzeyde gerçekleştirmek ortaya
çıkacak masrafları önemli ölçüde azaltacaktır. Yakıt, zaman ve iş gücünden tasarruf edilebilmesinin yanı sıra
popülasyonun devamı için de önemlidir.
- İklim değişimlerini de göz önünde tutarak yeni atık yönetimi politikaları benimsenmelidir.
- Müsilaj oluşumunun ortamda bulunma süresi meteorolojik koşullardan ve akıntı hızından etkilenmektedir.
Bu konuda bilgi sahibi olunması alınacak olan önlemlerin zamanı konusunda ve erken uyarı sistemlerinin
düzenlenmesinde yardımcı olabilir.
Ardından Prof. Dr. N. Kamil Salihoğlu sunumunu
yaptı. “Deniz kirliliğinin %80’i karadan kaynaklanmaktadır” diyen Prof. Dr. Salihoğlu, sunumunda,
deniz kirliliği uluslararası sözleşmelerden bahsetti.
Deniz kirliliğini etkileyen başlıca faktörleri deniz
ulaşımı, kıyı turizmi, bireysel etki, kıyı işletmeleri,
atıksu sistemleri, tarım alanları, diğer denizler, deniz
dibi tarama ve tarama atıkları desarjı, denize ve denize ulaşan derelere desarj yapan işletmeler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Salihoğlu, denizdeki fitoplanktonların çoğalmasını etkileyen faktörlerden de
bahsetti. Prof. Dr. Salihoğlu, Marmara Denizi’nde
Prof. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU
acilen yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
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• “Yüksek emiş kapasiteli pompalar, dekantör/hidrosiklon ve filtrasyonlu deniz yüzeyi temizliği,
• Müsilajın maksimum üreme koşullarının tespiti,
• Makrobesinlerden öncelikle fosfor, sonra azot deşarjına acil müdahale,
• Mikronutrientlerden demir ve bakır deşarjına acil müdahale”
Prof. Dr. Salihoğlu konuşmasında, Marmara Denizi’nde 2023’e kadar yapılmasının gerekliliğini vurguladığı
önerilerini sıraladı:
• “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mevcut yapısı bu tür çalışmalarla uyumlu değildir, Çevre Bakanlığı
kurulmalı.
• Bütüncül havza yönetim modelini ekonomik temele dayanarak yönetmek üzere sadece Marmara için
yeni bir kurum oluşturulmalı.
• Marmara atık özümseme kapasitesine göre Marmara’ya deşarj yapan her kent için bir kirlilik kotası
oluşturulmalı (Ton/Gün bazında)
• Marmara toplam kirlilik kotası 2023 yılında dondurulmalı. Bu yıldan sonra bölgenin toplam kirlilik
yükünü artıracak hiçbir yapılanmaya gidilmemeli.
• Karbon piyasası gibi Marmara’ya yıllık yüklenebilecek kirlilik miktarı üzerinden kirlilik piyasası sitemi
oluşturulmalı. Elde edilecek gelir kirlilik kotasından kullanılan kentteki temiz üretim, atıksu arıtma ve su geri
kazanımı projelerinde harcanmalı”.
Ardından Dr. Ayşe Gazihan sunumunu yaptı. Deniz
ekosisteminin nasıl çalıştığı hakkında bilgi veren
Dr. Gazihan, denizlerde iyi ekolojik durumun
neler olduğunu sunumunda anlattı. Denizlerde
iyi çevresel durumu anlatan Dr. Ayşe Gazihan,
denizlerde iyi çevresel durum tamamlayıcılarını
şöyle sıraladı:

Dr. Ayşe GAZİHAN

“Biyoçeşitlilik, yerel olmayan türler, ekonomik
olarak avlanan balık ve kabuklular, besin ağları,
ötrofikasyon, deniz tabanı bütünlüğü, hidrografik
koşullar, kirleticiler, balık ve diğer su ürünlerinde
bulunan kirleticiler, deniz çöpü, enerji/ses”

Sunumların ardından konuşmacılara anı plaketleri verilerek, toplu hatıra fotoğrafı çekildi. 18/06/2021
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KESK, TMMOB MMO BURSA ŞUBESİ’Nİ ZİYARET EDEREK, TİS TALEPLERİNİ
PAYLAŞTI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’ni ziyaret
ederek, TİS taleplerini ve sürece ilişkin görüşlerini paylaştılar.
Demokratik bir ülke, insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek için TİS taleplerinin paylaşıldığı ziyarete,
KESK MYK Üyesi Şenol Köksal, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Eğitim-Sen MYK Üyesi Arzunur
Şimşek, Tarım Orkam-Sen MYK Üyesi Erdoğan Ber, KESK Bursa Şubeler Platformu, TMMOB MMO Bursa
Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun Tetik, TMMOB MMO Bursa Şubesi Müdürü Kaan Özten
katıldı.
KESK’in 2022-2023 yıllarını kapsayacak TİS sürecinde tüm kamu emekçilerine ve emeklilerine “İnsanca
Yaşam, Güvenceli İş Ve Güvenli Gelecek” teklifini, İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Bir Toplu
Sözleşme” yaklaşımıyla hazırladığı 6 temel talebi şöyle:
1- İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret
2- Halktan Yana Bir Kamu Hizmeti
3- Temel Gelir Güvencesi
4- Güvenceli İstihdam, Güvenli Gelecek
5- Demokratik, Adil Bir Çalışma Yaşamı
6- Gerçek Bir Toplu Pazarlık
06/08/2021
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YILDIRIM BELEDİYESİ’NDEN TMMOB MMO BURSA ŞUBESİ’NE ZİYARET

Yıldırım Belediye Başkanı ve Odamız Üyesi Oktay Yılmaz’dan TMMOB MMO Bursa Şubesi’ne
Ziyaret
Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’ni ziyaret
etti. Ziyarete TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, TMMOB MMO Bursa
Şube Sekreter Üyesi Ferudun Tetik ve TMMOB MMO Bursa Şube Müdürü Kaan Özten katıldı.
Düşünceli, kamu yararına olan işlerde, halk sağlığı ve güvenliği konularında müşterek çalışmaların önemini
belirterek, kentteki uygulamalar için meslek odaları ile birlikte çalışmayı ve ortak aklın hayata geçirilmesinin
önemini ifade etti.
Güvensiz otobüs durakları, standartlara uygun olmayan karayolları, hatalı ve uygun olmayan trafik işaretleri,
karbonmonoksit zehirlenmeleri, hava kirliliği, doğalgaz patlama ve yangınları, hastane, okul, konut ve
işyerlerindeki yangınlar, ev kazaları, iş kazaları, asansör kazaları, pazar alanlarındaki çatı çökmeleri,
vinç kazaları, LPG'li araçlar, teleferik ve lunapark kazaları, engelli vatandaşlarımızın kentte erişilebilirlik
standartlarının yerine getirilmemesinin, ülkemizde ve Bursa’da Güvenli Kent, Güvenli Yaşamı ortadan
kaldıran kazalar ve uygunsuzluklar olduğunu ifade eden Düşünceli, tüm bu olumsuzlukların giderilmesinin,
kurumsal işbirliği ile yapılacak çalışmalarla önlenebileceğini, bu işbirliğine her zaman hazır olduklarını belirtti.
Sanayinin dönüşümünün gerektiğini belirten Düşünceli, kirletici sanayiden temiz, yeni sanayiye geçilmesi
gerektiğini ifade etti.
Şehirlerin kalkınmasının birlik ve beraberlikle olacağını söyleyen Yılmaz, şehirleri yeniden planlarken aynı
zamanda sosyal yaşam alanlarını da oluşturduklarını ifade etti. Yılmaz aynı zamanda katma değeri yüksek
ürünler üretilmesinin ve bilgi üretiminin önemini belirtti.
MMO Bursa Şube Sekreter Üyesi Ferudun Tetik de, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı 9 Ekim 2021
tarihinde BAOB Yerleşkesi’nde yapılacak “NDT Günleri - XII. Kaynak Kongresine Giderken” etkinliğine
davet etti.
Karşılıklı iyi niyetlerin dile getirildiği ziyarette, müşterek işler yapmanın önemine değinen TMMOB MMO
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, ziyaretlerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz’a memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür etti. 20/08/2021
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BARIŞA BİR ŞANS VERİN!

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Fikri Düşünceli tarafından yapılan basın açıklamasıyla ülkede, bölgede ve dünyada barış çağrısında
bulunuldu. Düşünceli tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan tarihin en büyük
savaşlarından biri olan 2. Dünya Savaşı’nın başladığı gün olan 1 Eylül, savaşın yarattığı acı ve yıkıma dikkat
çekebilmek için Dünya Barış günü olarak kutlanmaktadır. Yaşanan onca acıya rağmen savaşların sonunun
gelmiyor olması, barışa olan ihtiyacımızı her geçen gün daha da arttırıyor. Başta Yemen, Etiyopya, Afganistan
ve Suriye olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde savaş ve çatışmalar en kanlı biçimiyle devam ediyor.
Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor.
Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. Savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık,
dünyanın her yerini savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın hedefi haline getiriyor. Dünyanın bir
yerinde savaş yaşanıyorsa, dünyanın her yerinde savaşın etkileri görülüyor. Emperyalist güçlerin tüm dünyayı
tahakküm altına alma hırsı ve enerji kaynaklarını kontrol etme arzusu yaşadığımız savaşların, şiddetin ve
yıkımın en büyük nedenidir. Yaşanan bu savaşlara ve şiddete dur diyebilmenin ilk adımı, emperyalizme dur
diyebilmekten geçmektedir.
Türkiye’de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun yıllardan beri devam ettiği bir coğrafyanın parçasıyız.
Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız.
Bu ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen, ülkemiz her geçen gün daha fazla savaşın
ve şiddetin parçası olmaya devam ediyor. 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.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak bizler, çatışmaların ve silahların sustuğu,
komşularıyla barış ve dostluk içinde yaşayan bir ülke istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların,
kültürlerin, kimliklerin barış içinde kardeşçe yaşayabildiği bir ülke istiyoruz.
Ülkede, bölgede ve dünyada barışa ihtiyacımız var. Silahın ve şiddetin yarattığı korkuya karşı, barışın
umuduna ihtiyacımız var. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana tüm insanları, barış umudunu büyütmeye
çağırıyoruz.1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun!..” 01/09/2021
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SOMA FACİASINI UNUTMADIK

13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülkemizin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen Soma
Maden Faciası'nın 7. yılında TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ferudun Tetik tarafından
yapılan açıklama şöyle:
“Ülkemizin en büyük felaketlerinden birisi olarak tarihe geçen Soma Maden Faciası’nın 7. yılında,
kaybettiğimiz 301 madencimizi saygıyla anıyoruz.
7 yıl önce yaşanan felaket, sömürü hırsının ve neoliberal politikaların maden işletmeleri getirdiği durumu
gözler önüne sermişti. Yıllar boyunca uygulanan özelleştirmelerle kamu madenciliğinin yok edilmesinin,
işçilerin sendikasızlaştırılmasının ve köleci çalışma sisteminin dayatılmasının madenleri işçiler için ne kadar
güvensiz yerler haline getirdiğini gördük. Uzun bir geçmişe dayanan madencilik bilgi ve birikiminin yok
sayılarak teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz, deneyimsiz şirketlerin kar hırsıyla işlettikleri madenlerin
taşıdıkları tehlikeleri acı biçimde deneyimledik.
Facia sonrasındaki dava süreci de, ülkemizdeki adalet sisteminin içinde bulunduğu durumu gözler önüne
serdi. 301 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ailenin yıkıldığı facianın davası 3 yıl sürmüş, yargılama
sonucunda ise şirket sahibi beraat etmişti. 6 ila 22 yıl arasında değişen miktarlarda ceza alan 14 kişiden pek
çoğu tahliye olurken, geri kalanları da yasalaştırılan infaz indiriminden faydalandırıldı.
Aradan geçen 7 yılda, faciada kaybettiğimiz 301 madencinin acısı üzerine, yaşanan adalet faciasının yarattığı
haksızlık duygusu eklenmiştir.
Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, yargı ne karar verirse versin, bizler, 301 madencinin ölümünü, siyasi
iktidarın ve kamu kurumlarının sorumluluğunu, madenci şirketin açgözlü sahiplerini ve faciaya sebep olan
kişileri asla unutmayacağız.
İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke ve insani koşullarda çalışabileceğimiz iş koşulları için mücadele etmeye
devam edeceğiz.” 13/05/2021
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FİLİSTİN HALKI GÖSTERMELİK KINAMAYLA, HAMASİ NUTUKLARLA DEĞİL,
İSRAİL İLE ASKERİ, TİCARİ, DİPLOMATİK TÜM İLİŞKİLERİN KESİLMESİYLE
DESTEKLENİR

İsrail Devleti'nin Filistin’e yönelik başlattığı operasyon ve saldırıları kınamak için; DİSK, KESK, TMMOB, BTO,
BSMMMO Bursa Bileşenleri, BAOB Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda basın açıklamsı gerçekleştirdi.
Açıklamayı KESK Bursa Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Derviş Erdem yaptı. Erdem tarafından yapılan
açıklama şöyle:
“Filistin halkı bir kez daha İsrail’in emperyalist, işgalci politikalarının hedefi olmuş, onlarca Filistinli evlerinden
zorla çıkarılmak istenmiş, yaşanan saldırılar sonucunda onlarcası ise öldürülmüştür. Filistin sorununun
temel nedeni İsrail’in işgalciliğine dayalı olarak Ortadoğu’da üzerinde büyük planların yapıldığı, başta ABD
emperyalizmi olmak üzere emperyalist devletlerin ajandasının en önemli başlığını oluşturmuştur. Filistin
davasını yürüten sol, sosyalist, seküler örgütlere karşı şeriatçı yapılanmalar oluşturularak mücadeleyi bölme
girişimleri ile çeşitli İslamcı yapılar türetilmiş ve bu durum Filistin davasını bölüp güçsüzleştirirken İsrail’in
çok işine yaramıştır. Öyle ki bugünkü Filistin, Gazze ve Batı Şeria olarak iki parçaya bölünmüş; İsrail’in
saldırılarına çok daha açık hale getirilmiştir.
AKP iktidarı da Filistin meselesine pragmatist ve siyasal İslamcı ideoloji penceresinden yaklaşmış, İsrail ile
geçmiş iktidarların yürüttüğü geleneksel devlet politikalarını derinleştirerek yürütmeye devam etmiştir.
AKP iktidarı Filistin devletinin FKÖ içinden seçilmiş resmi temsilcileriyle ilişkileri sürdürürken diğer
yandan kendisi gibi dinsel referanslardan hareket eden HAMAS’ı da muhatap alarak bu günkü iki yapılı
Filistin’in oluşmasına ciddi etkide bulunmuştur. HAMAS ile olan ilişki ile diğer emperyalist merkezler gibi
çözümsüzlüğe oynayıp Filistin sorununu çözmeye çalışmaktan ziyade onu Ortadoğu’da söz sahibi olmanın
aparatı olarak kullanmıştır.
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Gelinen noktada Filistin sorunu Ortadoğu’nun çözülemeyen düğümlerinden biri olarak dururken işgalci
İsrail’in Kudüs’te Mecscidi-Aksa’daki Filistinlilere saldırısı ile yeniden dünya gündemine oturdu. Sonunda
işgalci Siyonist İsrail işi savaş uçakları ile Gazze’ye hava saldırıları yaparak sivilleri, çocukları katletmeye kadar
vardırdı. Yüzlerce Filistinli’yi öldüren, onlara destek veren herkese saldıran İsrail’in kural tanımaz tutumuna
karşı dünyadan sadece kınama sesleri yükseldi. ABD ise İsrail’i değil; terörist dediği Filistinli örgütleri
kınayarak İsrail’i korurken ABD işbirlikçisi Arap yönetimlerinin sus pus bir şekilde olayı seyretmektedirler.
AKP iktidarı son gelişmelerle birlikte bir yandan İsrail’le askeri ve siyasi iş birliğini yürütürken diğer yandan
göstermelik kınamalarla durumu idare etmeye kendi tabanındaki geleneksel anti Siyonist tepkiyi kullanarak
çözülen tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Pazar ve pazartesi günleri İstanbul ve Ankara’da kendi
yandaşlarına İsrail temsilciliklerinin önüne polis korumasında kitlesel protesto yürüyüş ve mitingler yaptıran,
ülkenin diğer kentlerinde arabalarla konvoy düzenlettiren AKP iktidarı, daha birkaç gün önce açık havada
parkta dolaşan çocuk ve yaşlılara, arabası ile alış veriş yapmaya gidenlere cezalar yağdırmış; 1 Mayıs kutlaması
yapmak isteyen 4-5 kişilik gruplara dahi vahşice saldırıp gözaltına aldırmıştır. AKP iktidarının pandemiyi kendi
politikalarını derinleştirmek için fırsata çevirdiğinin, kendi yandaşları ile kendisinden görmediği toplumsal
kesimlere uyguladığı ikili hukukun, keyfiyetin bir başka göstergesi olmuştur bu uygulama.
İsrail’in işgal ve ilhak uygulamalarının, emperyalist saldırılarının protesto edilmesi kuşkusuz haklı ve
gereklidir. Burada eleştiri konusu olan iktidarın kendisi gibi düşünmeyenlere sokağı yasaklaması, hakları
ve özgürlükleri tanımayan baskıcı tutumudur. Sadece kınama ve kendi kitlelerini elçilikler önüne yürütmek
ise yeterli değildir. AKP iktidarının asıl yapması gereken İsrail ile her tür diplomatik, ticari ve askeri ilişkinin
kesilmesidir. Ancak bizler biliyoruz ki Filistin halkının özgürleşmesi ancak emperyalizme karşı verilecek
mücadele ile mümkündür.
Bizler, Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin’i yaratmak için işgalci Siyonist İsrail’e ve emperyalizme karşı
bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. Bizler, İsrail’in Filistin halkına karşı soykırımı andıran saldırısını kınıyor
ve AKP-MHP iktidarını Türkiye’nin İsrail’le olan bütün askeri, ticari, diplomatik ilişkisini kesmesi için gerekli
bütün adımları atmaya çağırıyoruz.” 18/05/2021
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MARMARA DENİZİ, MÜSİLAJ İLE

“ÖLÜYORUM, SESİMİ DUYAN VAR MI”
DİYOR…

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Marmara Denizinde; deniz suyu
sıcaklığı, durağan deniz ve atıklarımızla oluşan fazla besin elementi sebebiyle, çeşitli alglerin bozunma
reaksiyonları ile hızla çoğalan müsilajlar, (deniz salyaları) ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Sevim Yürüten yaptı. Yürüten, tarafından yapılan
açıklama şöyle:
“Marmara Denizinde; deniz suyu sıcaklığı, durağan deniz ve atıklarımızla oluşan fazla besin elementi
sebebiyle, çeşitli alglerin bozunma reaksiyonları ile hızla çoğalan müsilajlar, (deniz salyaları) deniz yüzeyini
kaplayarak oluşturdukları kötü görüntü ve kokularıyla son zamanlarda farkeder hale geldik.
Bu durum bizce Marmara Denizi’ndeki kirliliğini anlatan acı bir çığlıktır ve Marmara Denizi ekosistemindeki
bozulmanın açık bir göstergesidir.
Bilindiği üzere, mikrobiyal biyoçeşitlilik içeren ve patojenik (hastalık yapıcı) türleri barındıran müsilaj
yayılımlarının sık görülmesi sıcaklık anomalileri ile yakından ilişkilidir. İklim değişikliği ile müsilaj sıklığı
arasındaki ilişkiye bakıldığında, fitoplankton ve bakterileri içeren müsilaj oluşum sayısında son 20 yılda hızlı
bir artış tespit edilmiştir.
Yaklaşık 25 milyon kişinin yaşadığı Marmara Bölgesindeki yoğun sanayileşme ve yerleşimden kaynaklanan
evsel ve endüstriyel nitelikli atık sularımızın ve kara kökenli diğer kirleticilerin oluşturduğu kirlilik ve bahar
aylarında havanında ısınmasıyla Marmara Denizi’ndeki mikroorganizmaların tüm ekosistemi bozacak şekilde
çoğalmasına sebep olmaktadır. Marmara Denizindeki ortaya çıkan bu durum balıkçılığa ve turizme etkileri
sebebiyle önemli ekonomik kayıplara da yol açmaktadır.
Sanayiden, ısınmadan ve deniz-kara taşıtlarından kaynaklı hava kirleticileri de Marmara Denizi’nin
kirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayinin gelişimi nedeni ile oluşan
atık miktarı her geçen gün önemli ölçüde artmaktadır. Kirleticiler farklı yollarla denize ulaşmakta, özümleme
kapasitesi aşılmakta ve alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle günümüzde ciddi kıyı ve su kirliliği ile karşı
karşıya kalınmaktadır.
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Denizlerimizin kara kökenli bu kirleticilere karşı korunmasına yönelik 2018 yılında düzenlenen Ulusal Eylem
Planı kapsamında somut adımlar atılmalıdır.
Endüstriyel ve evsel atıklarımızla oluşturduğumuz çevre kirliliğini önlemek, kirliliği temizlemekten çok daha
ekonomik ve çevreci bir yaklaşımdır.
Denizler hepimizindir. Denizlerimizi korumamız hem yasal hem vicdani sorumluluğumuzdur. Uygulanmayan
yasa, yönetmelik ve planlarımız sonucu uğradığımız ve uğrayacağımız zararlar tüm vatandaşlarımızı
etkilemektedir.
Marmara Denizi için almamız gereken acil tedbirler şu şekilde sıralanabilir.
• Endüstriyel ve evsel atıksu arıtma tesisleri yaygınlaştırılmalı, mevcut tesislere yönelik denetimler
sıklaştırılmalıdır.
• Marmara Denizi’nde nutrient giderimine dayalı atıksu arıtımı yapılmadan derin deniz deşarjına izin
verilmemelidir.
• Tüm deşarjların sıcaklık ve kirlilik parametreleri eş zamanlı ve çevrimiçi olarak izlenmelidir.
• Arıtılmış suların yeniden kullanımı zorunlu tutulmalı ve sübvansiyonlarla teşvik edilmelidir.
• Marmara Denizi için yoğun kirlilik yüküne maruz kalması nedeniyle Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ndeki
standartlar dışında özel olarak tanımlanmış deşarj parametreleri oluşturulmalıdır.
• Marmara Denizi’ne deşarj olan tüm akarsu ve derelerdeki deşarj standartları düzenlenmeli, kirlilik yükü
azaltılmalıdır.
• Marmara Denizi’nde baskı oluşturan kara kökenli tüm kirlilikler için önlemler alınmalı ve kirlenme
azaltılmalıdır.
• Gemi balast suları ile taşınan istilacı türler göz önüne alınarak balast yönetimi ve denetimi sağlanmalıdır.
• Gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği sıkı bir şekilde uygulanmalıdır.
• Tarımda kullanılan zirai ilaçların kontrolsüz kullanımına bağlı oluşan kirletici yükü azaltılmalıdır.
• Kıyı tahribatının önüne geçilmelidir.
• Denizden kum alınması, dip taraması, bilinçsiz avlanma gibi faaliyetler titizlikle denetlenmelidir.
• Konuyla ilgili Çevre Mevzuatı kapsamındaki yönetmeliklerde yer alan deşarj kriterleri yeniden gözden
geçirilmeli, kümülatif etki göz önünde bulundurularak gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
• Marmara Denizi Eylem Planı bütüncül bir yaklaşımla tüm paydaşlarla hazırlanmalı, yerel yönetimler ve
Bakanlık tarafından hızla uygulanmalıdır.
• İklim Değişikliği Eylem Planları hızla hayata geçirilmelidir.
• Şu an Bursa’ nın gündeminde olan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve hükümlerinde Marmara
Denizi’ nin korunması ilkesi esas alınmalıdır.
Buradan da biz meslek odaları olarak Marmara Denizi’ndeki kirliliğin giderilmesi adına yukarıda saymış
olduğumuz tedbirlerin zaman kaybetmeden uygulanması çağrımızı ilgili kurumlara, yerel yönetimlere ve
kamuoyuna duyuruyoruz.” 21/05/2021
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SAĞLIKLI, GÜVENCELİ VE İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN
BİLDİĞİMİZ YOLDAN YÜRÜYORUZ

15-16 Haziran 1970 tarihlerinde yaşanan büyük işçi direnişinin 51. yıldönümü nedeniyle DİSK, KESK,
TMMOB, BTO Bursa Bileşenleri Kent Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Birleşik
Metal İş Sendikası Bursa Şube Sekreteri Osman Sütçüoğlu yaptı. Sütçüoğlu tarafından yapılan açıklama
şöyle:
“Ekonomik kriz ve salgın ile beraber bu ülkenin isçileri başta olmak üzere geniş halk kesimleri ağır bedeller
ödüyor.
İşsizlik rekor kırıyor. Çarşıdaki, pazardaki zamlar ücretleri eritiyor. Ekmeğimiz küçülüyor, faturalarımız
kabarıyor.
Bir yandan yoksulluk, diğer yandan servetler artıyor. İktidarın politik tercihleri adaletsizliği büyütüyor.
Başta işçi sınıfı olmak üzere halkımız yaşam mücadelesi verirken az sayıda para ve iktidar sahibi servetlerinin,
lükslerinin, ihalelerinin, karlarının, rantlarının bir kısmından bile vazgeçemiyorlar. Asgari ücretten tıkır
tıkır vergi kesilirken, üç beş şirketin milyonluk vergileri sıfırlanıyor. Ücretlerimizden kesintiler sürerken
patronlara kıyak üzerine kıyak yapılıyor.
Üç beş şirketin payına ballı beton ihaleleri, işçilerin payına ise Kod-29 ile tazminatsız işten atılmak, ücretsiz
izin, asgari ücretin altında kalan “Kısa Çalısma Ödenegi” düsüyor.
Yandaş şirketlerin payına devlet bankalarından geri ödemesiz krediler, işçinin, köylünün, öğrencinin, dar
gelirlinin payına banka hacizleri düşüyor.
Bir yanda yoksulluk ve issizlik, bir yanda ölülerimiz; diger yanda bir avuç ayrıcalıklı zümrenin hanları,
hamamları, servetleri, sarayları büyüyor. İktidarın tercihleri bize hizmet etmiyor.
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Ülkeyi yönetenlerin tercih ettigi yol, milyonlar için sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yasam vaadetmiyor.
Bu durumda bizlerin, işçi sınıfının, bu ülkenin tüm deger ve güzelliklerini üretenlerin yeni bir yol açması
gerekiyor.
Saglıklı, güvenceli ve insanca bir yasam için, haklarımızı almamız için örgütlenmemiz gerekiyor. Bir olmamız,
birlik olmamız, güçlü olmamız gerekiyor.
Örgütlenmemizin, haklarımızı savunmamızın önüne çıkan engelleri omuz omuza aşmamız gerekiyor.
Haklarımızı, yaşamlarımızı ve memleketimizi nasıl savunacagımızı tarihimizden biliyoruz. Bundan 51 yıl
önce, 15-16 Haziran 1970’de ayağa kalkan işçi sınıfından dersler almamız gerekiyor.
15-16 Haziran, işçi sınıfının gerçek sendikal haklarını ve DİSK’i savundugu muazzam bir direniştir. Sınıf ve
kitle sendikacılığını bastırmak isteyen dönemin hükümeti, patronların isteği doğrultusunda DİSK’i de yok
etmek istiyordu. DISK’i baskıyla yok edemeyenler DİSK’i hileyle yok etmek için harekete geçti. Hükümet,
Sendikalar Kanunu’nda değişiklik yaparak DİSK’i fiilen ortadan kaldırmak istedi.
Tüm tepkilere ve uyarılara ragmen Yasa Meclis’e getirilince DİSK işçi sınıfının üretimden gelen gücünü
devreye soktu ve direniş kararı aldı. İki gün boyunca İstanbul ve İzmit’te on binlerce işçinin iş bırakarak
katıldığı genel direniş ve yürüyüşler yapıldı.
Ne polis copları ne askeri kariyerler ne panzerler ne de barikatlar… Hiçbir şey durduramadı birleşen işçileri.
Üç işçi yaşamını yitirdi, DİSK Genel Baskanı Kemal Türkler’in de aralarında oldugu yüzlerce kisi tutuklandı,
binlerce işçi işten atıldı. Ancak, DİSK’i ve üye sendikalarını yok etmek isteyen ve tek sendika dayatan Yasa,
büyük işçi direnişinin etkisiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
15-16 Haziran 1970’teki onurlu direnişimiz, işçi sınıfının birliğinin, dayanışmasının ve mücadelesinin sembolü
haline geldi.
15-16 Haziran yalnızca anılması gereken bir “tarih” degil, işçi sınıfının elini kolunu bağlama girişimine karsı
bir itirazdır, sendikal hak ve özgürlükleri savunma direnişidir.
15-16 Haziran 1970’te işçi sınıfı masaya vurup “Artık yeter!” demisti. Bugün işçi sınıfı için bir kez daha “artık
yeter” deme günüdür. Taleplerimizi omuz omuza yükseltme günüdür.
1. Kod-29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin!
2. Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın! Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi
alınsın!
3. İssizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara degil işçilere ve işsizlere harcansın. İşsizlige karşı kamu
istihdamı artırılsın, çalışma süreleri azaltılsın.
4. Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona degil; pandemide işini ve gelirini kaybedenlere kaynak
ayrılsın.
5. Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın!
Sağlıklı, güvenceli, insanca bir yasam için, sendikal-demokratik haklarımız için bildigimiz yoldan yürüyelim:
Birlik olalım, güçlü olalım, mücadeleyi büyütelim!” 15/06/2021
Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz!
Yaşasın işçilerin birligi!
İnadına sendika, inadına DİSK!
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TÜRKİYE BU KARANLIK GİDİŞE MAHKUM DEĞİLDİR!

17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl Örgütü'nü hedef alan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı
saldırıya ilişkin DİSK, KESK, TMMOB ve Bursa Tabip Odası Bursa Bileşenleri tarafından ortak basın açıklaması
yapıldı. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Sekreteri Ferudun Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:
“HDP İzmir İl Binasını hedef alan ve Deniz Poyraz’ın öldürülmesiyle sonuçlanan, demokrasiyi, halk iradesini
ve ülkemizin geleceğini hedef alan alçakça saldırıyı lanetliyor, Deniz Poyraz’ın yakınlarına, sevenlerine ve
HDP’ye başsağlığı diliyoruz. Saldırganın kimliği ve saldırının biçimi, bu ülke tarihini bilenler açısından hiç de
şaşırtıcı değildir.
Tarihimizde hemen her kontrgerilla saldırısında gördüğümüz politik simgeler, uluslararası bağlantılar, kolluk
güçlerinin "ihmalleri", "kimseyle bağlantısı olmayan münferit bir meczup" olarak ilan edilen failler ve bir
süre sonra saldırıya uğrayanları suçlama taktikleri bu saldırıda da aynen kendini göstermiştir. İktidarın
ve emrindeki medyanın kışkırtıcı, ayrıştırıcı, bölücü ve hedef gösteren söylemlerinin bu tür saldırıları
azmettirici etkisi ortadadır. Ancak karşımızdaki tablo bundan daha tehlikeli bir yönelime işaret etmektedir.
Bu saldırı, kapısında her an polis bekleyen, “etrafında kuş uçurtulmayan” bir binada gerçekleşmiştir. Bu
saldırgan Suriye'de cihatçı çetelerin ve kontrgerillanın "operasyon" ve "egemenlik" bölgelerinde "görev"
almıştır. Bu saldırı, halkın tek başına iktidara son verdiği 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası terör döneminin
hatırlatıldığı; muhalif gazetecilere ve siyasetçilere saldıranların cezasız kaldığı hatta övüldüğü ve terfi
ettirildiği; muhalefetin "bunlar iyi günleriniz, daha neler olacak" diye tehdit edildiği; iktidar-yargı-sermayemafya ve medya ilişkilerindeki kirli çamaşırların iç çatışmalar sonucu birer birer ortaya döküldüğü bir
dönemde gerçekleşmiştir.
Manzaranın izaha gereksinimi yoktur. Bu karanlık tablodan sorumlu olanlar, bu cinayeti soruşturamaz, bu
çürümüşlüğün hesabını soramaz. Bütün yönleri ile çürüyen bu düzenin üzerimize çöküşünü beklemek de
akılcı değildir. Çünkü bu düzen çökerken daha fazla acı, kan, gözyaşı, işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, savaş,
baskı ve zulüm getirmektedir.
Türkiye bu karanlık gidişe mahkûm değildir!
Bu enkazın yıkıntıları arasından emeğin, barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkeyi, omuz omuza
kardeşçe yeniden kurmak için kaybedilecek her vakit, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinden çalınacaktır.
En önemli güvencemiz, bu ülkenin kültürel, bilimsel birikimi ve bu toprakların köklü emek, barış, demokrasi
mücadelesi geleneğidir.
Ülkemizde tamamen yok edilen demokrasiyi acilen güçlü bir biçimde yeniden inşa etmek için ihtiyacımız
acil birlik, acil dayanışma ve acil mücadeledir. Bizler dört emek ve meslek örgütü olarak, yarın çok geç
olmadan tüm emek, barış ve demokrasi güçlerini, tüm kişileri ve kurumları dayanışma içinde olmaya ve
omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.” 22/06/2021
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DESTEK OTOMOTİV İŞÇİLERİNE DESTEK ZİYARETİ

TMMOB, KESK, TÜMTİS, Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Bursa Bileşenlerinden Destek
Otomotiv İşçilerine Destek Ziyareti
TMMOB, KESK, TÜMTİS, Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası Bursa Bileşenleri, sendikalaştıkları için işten
atılan ve direnişe başlayan Destek Otomotiv Fabrikası işçilerine destek ziyareti gerçekleştirdi.
Destek Otomotiv fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişe başlayan işçilere polis müdahale
etmiş ve 7 işçi yaralanmıştı.
TMMOB, KESK, TÜMTİS, Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Bursa Bileşenleri, Türk Metal sendikasında
örgütlenen ve yetkiyi alan işçilerin mücadelesinin yanında olduklarını belirterek, mücadelelerini
selamladıklarını ve bütün Bursa kamuoyunu Destek Otomotiv işçileriyle dayanışmaya çağırdı. 13/07/2021
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GELECEĞİMİZ YANIYOR.. SEFERBERLİKLE BU İŞİN ALTINDAN KALKACAĞIZ..

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve Bursa Akademik Odalar Birliği tarafından, Türkiye'nin
farklı yerlerinde yaşanan ve yeterli ekipmanla müdahale edilemediği için söndürülemeyen
orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın açıklamasını TMMOB Bursa İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:
Tüm Canlı Yaşamları Yanıyor, Orman Yangınlarına Engel Olalım!
“Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Yangınlarda
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah`tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil
şifalar diliyoruz. Yangında evlerini, tarım arazilerini, seralarını, hayvanlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza
dayanışma duygularımızı iletiyoruz.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları yaşanıyor. Yanan ormanlarımız 155 bin hektara
ulaştı…
Akdeniz Bölgesi'nde orman yangınlarının etkilediği alanlar, Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği
Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak
haritalandırıldı.
Yaklaşık 57 bin hektar alan Muğla’da yanan alanlarımız. Manavgat’ta 60 bin hektar alan, Mersin, Adana ve
ülkemizin birçok bölgesinde 38 bin hektar alanla birlikte, çıkan yangınlarla yanan orman 155 bin hektara
ulaştığı bildirilmektedir.
Böyle bir alan, Bursa ilinin Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Kestel ilçelerini yan yana getirdiğinizdeki yüz
ölçümüne eşit, İstanbul ilinin 1/3 büyüklüğünde bir alandır.
Ülkemizin özellikle batı ve güney kıyılarında küresel iklim değişikliğine bağlı olarak mevsimsel sıcaklıklarının
arttığı dönemlerde insan kaynaklı orman yangınları hemen her yıl tekrarlanmaktadır. Bu yangınlar can ve
mal kaybına neden olduğu kadar, ülkemizin orman varlığını tüketerek ortak geleceğimizi tehdit etmektedir.
Özellikle Akdeniz iklim kuşağında bulunan yaklaşık 13 milyon hektar ormanlık alanımız büyük risk altında
bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl on binlerce hektar ormanlık alanımızın yok olmasına neden olan bu
yangınların engellenmesi ve ormanlarımızın korunması, başta kamu otoritesi olmak üzere tüm yurttaşların
ortak sorumluluğudur.
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Baştan önlemler alınmalı; yeniden rehabilite etmenin maliyeti önlem alma maliyetinden 40 kat
fazladır.
Orman yangınlarına engel olmak ortak sorumluluğumuz olmakla birlikte, yangınlarla mücadele etmek, başta
Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının anayasal görevidir. Ne yazık ki son yıllarda sayısı
ve boyutları giderek artan orman yangınlarıyla mücadelede büyük zafiyetler yaşanmaktadır. Yangınların
kontrol altına alınmasını ve kayıpların en alt seviyede tutulmasını engelleyen bu zafiyetin nedeni, özelleştirme
uygulamaları nedeniyle Orman Yangınlarıyla mücadele ekip ve ekipmanlarının tasfiye edilmesidir.
2019 yılında AKP iktidarı THK hizmet verdiği yangın söndürme işini özelleştirmiştir. Bu nedenle de THK atıl
bırakılmıştır. İhale usulüyle uçaklar kiralanmaya başlanmıştır. Bu gibi hayati işler özelleştirilmez!
Önlem alma maliyeti, yeniden rehabilite etme maliyetinin 40 da biridir. Giden canlılarla birlikte , tüm
ekosistem, bütün flora fauna, bu yangınlardan etkilenmiştir. Sistemin tekrar kurulması elbette zaman
alacaktır. Katlamalı olarak da baktığımızda çok daha fazla ikincil zararlarımız oluşmuştur. Bunun toplam
bedeli görünen zararın 40 katından çok daha fazladır.
Elektrik hatlarını yenilenecek, insanları eğitilecek, camı, şişe ve sigara atılmayacak elbette. Ancak bir yangın
durumunda devrede olması gereken THK nerede?! THK, Kuva-i Milliye ruhuyla iş yapan bir kurumdu. Yangın
pilotları vardı. THK’ nun yangın uçakları devreden çıkarıldı. Vatan korunurken, Türk Kuşu korunamadı. Bu
sistem çökertildi ve bize ait olan unsurlar milli mesele olmaktan çıkarıldı ve özelleştirildi. Böyle bir milli
mesele kiralama ile yürütülür mü?
Bilindiği gibi 1925 yılında kurulan ve ülkemizin havacılık alanında en deneyimli kurumlarından biri olan
Türk Hava Kurumu (THK) AKP iktidarı dönemi boyunca sistematik olarak küçültülmüş ve nihayetinde
2019 yılında kuruma Kayyum atanarak bütünüyle tasfiye edilmeye başlanmıştır. Kurumun elinde bulunan
yangın söndürme uçakları ve diğer ekipmanları ile gayrimenkulleri ihale yoluyla satılmak istenmektedir.
Gayri menkullerin satışı yargı erki tarafından iptal edilmiştir.
Kendi uçaklarımız ve ekipmanlarımızla etkin bir biçimde orman yangınlarıyla mücadele edebilecek
durumdayken, Tarım ve Orman Bakanlığı yangınla mücadeleyi Rus Şirketlerine ihale etmiştir. Kiralık uçakla
yapılan yangın müdahalesinin yeterli olmadığı apaçık biçimde ortadadır.
100 yıla varan Cumhuriyet kurumlarımızdan birisi olan Türk Hava Kurumunun kayyum eliyle tasfiyesine
son verilmeli, kuruma ait uçak ve taşınmazların satışı için yapılan ihaleler derhal iptal edilmelidir. Kurumun
yangın söndürme araçlarının sayısı ve kapasitesi artırılarak, modernizasyonu sağlanmalıdır.
Neler öneriyoruz, ne yapacağız…
Her ne kadar şu anki önceliğimiz mevcut orman yangınlarının kontrol altına alınması ve oluşan mağduriyetlerin
en kısa zamanda giderilmesi olsa da; orman yangınlarını önleme, müdahale ve gelecek planları ile ilgili doğru
eylem planları uzman ve liyakatli kişilerce hazırlanır ve uygulanırsa bundan sonra orman kaybetme riskimiz
çok daha az olacaktır.
Ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarının sadece % 5 inin doğal sebeplerden kaynaklandığını gösteren
verilere bakacak olursak, mevcut yangınlarda insan etkisi ve ihmali olduğunu bilimsel verilere dayanarak
söyleyebilmekteyiz. Ormanlık alanlarda insan etkisi özellikle belirli aylarda önlendiği takdirde yangın riski
önemli oranda düşecektir.
- Ülkemizdeki orman varlığının neredeyse yarısında maden ocakları bulunmakta ve buralarda yoğun
madencilik faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen faaliyetlerde orman yangınlarına dair bilincin ne durumda
olduğuna dair herhangi bir araştırma ya da veri bulunmamaktadır.
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• 2B’ ler ve İmar Barışı ile yayla ve ormanlık alanlarda mantar gibi türeyen "kırsal gecekondular" ile birlikte
orman - insan etkileşimi ve dolayısıyla orman yangını riski daha da artmıştır.
• Orman ile yerleşim yerleri arasında hem etkileşimi artıracak hem de olası bir yangında yerleşim yerlerinin
yangın riskini azaltacak üst ölçekli afet planları yapılmamaktadır.
• Özellikle orman alanlarına yakın kırsal alanlarda anız yakılması; nemin düşük, sıcaklığın yüksek seyrettiği
mevsimlerde orman yangını riskini artırmaktadır.
• Yine kritik aylarda ateşli pikniklerin yapılması, izmarit, cam (şişe) gibi tutuşturucu maddelerin dikkatsizce
doğaya atılması yangınlara sebep olmaktadır.
Ülkemizde doğal yayılım gösteren ve yangın bölgelerinin büyük çoğunluğunu oluşturan Kızılçam ormanları
ve makilik alanlar, yangın ekosisteminde yer alan türlerdir. Kızılçamın çok erken (altı yaşından itibaren)
kozalak vermesi, ağaç yansa dahi kozalaklarını üzerinde uzun yıllar tutabilmesi ve kozalaklarının çimlenme
yüzdesinin yüksek sıcaklıkta %90 oranında artması, bu türün yangınla beraber evrimleştiğini göstermektedir.
Böylelikle Kızılçam, yangın sonrası kendini çok hızlı bir şekilde gençleştiren ve yeniden var eden bir tür
olarak kabul edilmektedir.
• Kızılçam 30-40 yaşlarında doğal budanması en üst düzeye ulaşarak (alt dallarının güneş görmemesi
sebebiyle kuruyup dökülmesi) ormanda yanıcılığı artıran bir örtü oluşturmaktadır. Düzenli olarak bu kuru
dallar yüzeyden temizlendiği takdirde orman yangını büyük bir afet olmaktan çıkacak, daha geç yayılacaktır.
• Özellikle kritik dönemlerde Kızılçam ormanlarının yanması beklendiği için denetleme, düzenli olarak
yangın kontrolü yapılması, yangına anında müdahale imkânı tanıdığı için büyümeden kontrol altına alınmasını
sağlayacaktır.
Yangın da aynı sel gibi, heyelan gibi, deprem gibi – her ne kadar antroposen etkisi fazla olsa da
– doğal bir afettir. Orman yangınından etkilenme riski yüksek olan orman köylüleri başta olmak
üzere, orman ile etkileşimi yüksek olan "turizm" tesislerinde konaklayacak kişilerin bu afete
karşı tıpkı diğer afetlerde olduğu gibi eylem planları (toplanma, tahliye ve hatta gerekiyorsa
müdahale) konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir.
• Toplum, okul sıralarından başlayarak, gerek Bakanlık gerekse STK` lar aracılığı ile orman yangını ve
diğer afetlere karşı bilgilendirilmeli, eğitilmelidir.
• Orman yangını ile mücadele ayrı bir uzmanlık alanıdır. İnsanlarımız tüm iyi niyetiyle yangına müdahale
etmek için seferberlik halinde olsalar dahi, bu işin eğitimini alan uzmanların koordinasyonu altında görev
yapması çok daha önemlidir.
• Orman yangını ile mücadele edecek STK` lar hızla örgütlenmeli, halkın bilinçlendirilmesi ve olası
müdahalelere katılabilmesi konusunda eğitimler düzenlemeli; şu an yaşanılan gibi yetersiz personel, araç ve
koordinasyon durumlarında daha risksiz çalışmaların gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
• Bölgeye hakim (topoğrafya, rüzgar, su rejimi, bitki varlığını iyi bilen) Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
uzmanları, afet durumda yangın amiri olarak koordinasyonu sağlamalı ve müdahale ile ilgili operasyonu
merkezi yetkililer yerine yürüterek krizin önlenmesini daha muhtemel kılmalıdır.
• Hava filosu; özellikle yangının ilk başlama döneminde ve kara araçlarının ulaşamadığı bölgelerde yangının
kontrol altına alınması ve büyümesinin önlenmesi için olmazsa olmaz bir yangın müdahale aracıdır. Mutlak
suretle Ülkemizin kendi hava filosunun bulunması şarttır. Bu hava filosunun Türk Hava Kurumu bünyesinde
sağlanabileceği gibi dünyanın en büyük hava güçlerinden birisi olan Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde de
oluşturulabileceği değerlendirilmelidir.
MMO Bursa Şube

36

İKK’dan

• Orman yangınlarını yalnızca uçak ve helikopter ile söndürmek ve soğutmak mümkün değildir. Tüm
araç ve personelin (uçak, helikopter, arazöz, insan gücü) yeterli sayıda her daim hazır olması ve koordineli
bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Ancak bugün bakıldığında, son 20 yılda çıkan orman yangını sayısının
%50`ye yakın artmasına karşın OGM bünyesinde bulunan sadece uçak ve helikopter sayısı değil, personel
ve arazöz sayısında da yetersizlikler olduğu ve gerekli artışların sağlanmadığı görülmektedir.
Ormanlar, barındırdığı flora ve fauna ile birlikte orman ekosistemini oluşturan yapılardır. Bu
nedenle yangın sonrası kamuoyunda tartışılan badem, ceviz, zeytin gibi meyve ağaçları 6831 sayılı
Orman Kanunu`na göre orman ağacı değildir. Bu tip ağaçların, bulunduğu bölgede kendiliğinden
yetişememesi, bakım zahmetinin çok olması, meyvelerin toplanması için altlarının sürekli
temizlenerek açılmasının gerekmesi ve maki bitki örtüsünün yetişmesine izin verilememesi gibi
nedenlerle orman oluşturmaları mümkün değildir.
Hali hazırda seyreden iklim krizi ile yükselen ortalama ısı artışlarından dolayı çok daha kurak dönemler
yaşayacağımız kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle; kuraklığa dayanımı, kendiliğinden oluşması ve ekosistem
oluşturması ile yanan Kızılçam orman alanlarımızın ana ağaç türü olarak Kızılçam ağaçları ile gençleştirilmesi
gerekmektedir. Ancak bu Kızılçam ormanlarının aralarına, daha geç tutuşan, kuraklığa dayanıklı Akdeniz ve
Ege ekosistemine uyum sağlayacak ağaç türleri ile ara kuşaklar tesis edilebilir.
Şu an yaşadığımız yangınlar kontrol altına alınır alınmaz;
• Kontrol altına alınan orman alanları soğutulduktan sonra tamamen söndürülmesinin ardından yapılacak
doğru bir etüt ile hangi türün nerede var olduğu, tekrar aynı duruma nasıl getirileceği ve ormanın tekrar
gençleştirilmesi için eldeki mevcut envanter varlığının incelenmesi gerekmektedir.
• Yangının ardından gerçekleştirilecek boşaltma kesimi (tamamen yanmış olan ağaçların alandan kaldırılması)
bile belirli bir plan dahilinde gerçekleşeceği için birkaç yıl alabileceği kaçınılmaz bir gerçektir.
• Arazi çalışması yapılırken mevcut yanan ağaçların köklerinin alınıp alınmayacağı, toprak derinliği ve arazi
tesviyesi için toprak derinliği belirlenerek teraslama vb. işlemlerin yapılıp yapılmayacağının kararı verilerek
hesaplanmalıdır.
• Kızılçam kendini hızlıca yenileme yeteneğine sahip olduğu için öncelikle en az 1 vejetasyon süresi
(yetişme süresi) beklenerek arazideki tekrar yayılımının gözlemlenmesi gerekmektedir. Gözlemlenme
süresi sonunda vejetasyon gerçekleşmeyen alanlar için gençleştirme gerekiyorsa tohum ekimi ya da fidan
dikimi yapılmalıdır.
• Ekim ya da dikim yapılacaksa; kızılçam ağırlıklı, monokültür (tek tip) olmayacak şekilde ekim/dikim
yapılmalı ancak orman alanının mevcut yapısı bozulmamalıdır.
• Kamuoyunun ağaçlandırma baskısı, yanan alana getirilecek farklı türden tohum ve fidanların tutma
ihtimalini düşürürken, mevcut ekosistemin kendini onarmasını da güçleştirecektir. Orman Genel Müdürlüğü
(OGM) uzmanların kontrol ve tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.
• Ekim/dikim yapılacaksa; ormanın mevcut ekolojik durumunun korunması hem ormanın tekrar yeşermesi
hem de eski ekosistemine kavuşması için zorunluluktur. Ekim/dikim için alana getirilecek tohum ve fidanlar
yanan orman ile aynı rakımdan ve ekolojik isteklerden seçilip toplanmalı, mümkünse aynı habitat içerisinden
karşılanmalıdır.
• Orman yangınlarından toprak yapısı yok denecek kadar az etkilenmektedir. Yangın sonrası mümkünse
toprak işlenmemeli, yanma ile birlikte toprakta kalan kül içerisindeki sodyum, potasyum, magnezyum gibi
elementlerin gübre etkisi yaratan besleyiciliğinden faydalanılmalıdır.
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Sonuç olarak;
Mevcut durumda orman yangınlarının kontrol altına alınması tek önceliğimiz olsa da; orman yangınlarına
müdahaleden önce önlemeye yönelik stratejiler geliştirilmeli, orman yangını/afet eylem planları uygulamaya
geçirilmelidir. Orman ile iç içe geçecek yerleşim yerlerinin ve turizm tesislerinin yapılması engellenerek
yangın riskinin azaltılması gerekmektedir.
Ülkemizin sivil ve askeri tüm olanaklarının yangın bölgelerine sevk edilerek yangınlara müdahalelerin yeterli
derecede yapılması ve ayrıca özellikle kara yoluyla ulaşılamayan bölgelerdeki yangınların söndürülmesinde
yeterli sayıda helikopter ve uçakların bu bölgelerde görev yapması için her türlü imkân seferber edilmelidir.
Bu amaçla kendi yeterli uçak filomuzun faal olmasına kadar derhal yangın uçağı bulunan ülkelerden resmi
yollarla yardım talebinde bulunulmalıdır.
Yaşanılan bu süreç bize yine göstermiştir ki, yangın anında bu süreci doğru yönetmek için tıpkı Covid
Pandemisi sürecinde olduğu gibi yeterli bilimsel donanıma sahip akademisyenlerden oluşacak "Orman Bilim
Kurulu"nun vakit kaybetmeden oluşturulması gerekmektedir.
Ülkemizde yaşanan bu yangınlar henüz başlamamışken 18 Temmuz 2021 tarihinde TBMM`den geçip
28 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan ve 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile yürürlüğe giren, ülke turizminin gelişimine katkıda bulunacak bir içeriği olmayan, ormanlarımızın,
kıyılarımızın talan edilmesine yol açacak, kamu yararı içermeyen, doğaya, ekosisteme, insanlığın ortak
mirasına zarar veren, toplumun yaşam alanlarını yok eden düzenlemeler derhal iptal edilmelidir.
Tüm bunlarla birlikte, TMMOB’ye ve Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)' ne bağlı meslek
odaları olarak;
Yanan ormanlarımızın yeniden orman vasfını kazanana kadar, "169. Madde. Devlet, ormanların
korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan
ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık
yapılamaz." şeklinde yer alan Anayasa`nın 169. Maddesi gereği yanan orman alanlarında hiçbir
şekilde turizm, yerleşim ya da tarım gibi orman dışı bir faaliyetin gerçekleştirilmemesi için
sürecin takipçisi olacağımızı, tüm kurullarımızla yanan alanların izlenmesinin sürdürüleceğini
ve bu alanlarda yapılmak istenilen her hangi bir yapısal faaliyet olması halinde buna karşı her
türlü yasal süreci yürüteceğimizi, bu yapılaşma sürecinin bir parçası olacak meslektaşımız olması
halinde gerekli disiplin sürecini başlatacağımızı kamuoyuna taahhüt ederiz.
Bu vesile ile duyarlı yurttaşlarımızın iyi niyetle başlattıkları fidan kampanyalarının şu aşamada öncelikli konu
olmadığının bilinerek, doğru bir organizasyonla tüm varlıklarını kaybetmiş köylülerin barınma ile tarımsal ve
hayvancılık faaliyetlerini tekrar kurabilecekleri yetkili kurum ve kurulların kampanyalarının desteklenmesinin
önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah`tan rahmet dilerken, yine canını yitiren tüm canlılar
için çok büyük üzüntü içerisinde olduğumuzu bildiririz. Dileğimiz yangında zarar gören tüm vatandaşlarımızın
ve canlılarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması, yangının biran önce tamamen söndürülmesidir.
Yangınla mücadelede bulunan yerli-yabancı, asker-sivil herkese şükranlarımızı sunarız.
Kalbimiz, vatanımızın yangından etkilenen her bir karışında atmaktadır...” 13/08/2021
TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU
BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ
MMO Bursa Şube

38

İKK’dan

17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 22. YILI:
DAHA BÜYÜK ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN ACİLEN ÖNLEM ALINSIN!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 17 Ağustos Depremi’nin 22. yılı nedeniyle basın açıklaması
gerçekleştirdi. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik tarafından yapılan açıklama
şöyle:
“Cumhuriyet tarihinin 1939 büyük Erzincan depreminden sonra en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara
geçen 1999 Gölcük depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 7,4 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara bölgesini
etkilemekle birlikte can kayıpları ve ekonomik sonuçları itibariyle tüm Türkiye’yi sarstı.
Gölcük Depremi, ülkemizin depreme bakış açısının değişmesinde bir milat olarak kabul edilmektedir.
17 Ağustos Depremi’nden çıkan ders, coğrafi riskler göz ardı edilerek kurulan şehirlerin, plansız-çarpık
kentleşmenin ve mühendislik hizmeti almayan yapıların insanlar için büyük tehdit oluşturduğuydu. 1999’dan
sonra, deprem sonrası müdahaleden çok deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin düşünülmesi gerektiği
tüm çevrelerce benimsendi. Ortaya çıkan bu fikir birlikteliği sonucunda güvenli ve sağlıklı bir yaşam,
yapılaşma ve çevre için nelerin yapılması veya yapılmaması, ne tür önlemlerin alınması gerektiği konularında
fikirler öne sürülmüş, bunların değerlendirilmesi sonucunda kamu kurumlarınca strateji ve eylem planları
oluşturulmuştur Ancak bugün geriye dönüp bakıldığında aradan geçen 22 yılda bir arpa boyu yol kat
edilemediği görülmektedir.
AFAD’ın 2011 yılında yapmış olduğu geniş tabanlı bir çalışma ile hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem
Planı (UDSEP) kapsamında, büyük çoğunluğu 2017 tarihinde bitirilmek üzere 2023 yılında tamamlanması
hedeflenen çalışmalar Bakanlar Kurulu Kararı olarak 18.08.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Son olarak 2020 yılında TBMM’de Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının
En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu
kurulmuş ve raporu yayımlanmıştır. Ancak ne yazık ki bu son rapor şimdiye kadar hazırlananların en gerisi
niteliğindedir..
Kanal İstanbul projesi varlığıyla bir beka sorunudur
Başta İstanbul ve İzmir gibi afet riski altındaki şehirlerde UDSEP’te ifade edilen tehlike ve riskleri esas alan
planlar geliştirilip çevre ile uyumu sağlanmadığı gibi, ilin afet tehlike ve risklerinin mekânsal planlamaya
aktarılması temel prensibine aykırı olarak İstanbul’da “Kanal İstanbul”Projesi hayata geçirilmek istenmektedir.
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Kanalın kendi yapısı ve Kanal İstanbul kapsamındaki, karayolu, demiryolu geçiş köprüleri, demiryolu, metro,
altyapı tünelleri gibi geçiş tünelleri, altyapı geçiş yapıları (atıksu, içmesuyu, enerji nakil hatları, doğalgaz,
telekomünikasyon hatları, kıyı-deniz yapıları) gibi mühendislik yapılarının deprem riskleri açısından konu
ele alındığında, deprem riski çok yüksek olan bu kentin Avrupa yakasını ikiye bölmenin yaratacağı açmazlar
karar vericiler tarafından fark edilemediği gibi uzmanların söylemlerine de kulak tıkamaya devam edildiği
görülmektedir. Mevcut durumda bile deprem toplanma alanları, ulaşım güzergâhları yok edilen bir kentin
afet müdahale olanakları adeta engellenirken, bölünmüş bir kentin deprem sonrasında nasıl tepki vereceği
de bilinememektedir.
Yapı stokumuzun durumu kaderine terk edilmiştir
Ülkemizin yapı stokunun durumu belirsizliğini korumaktadır. UDSEP’e göre 2017 yılında tamamlanması
öngörülen bina envanteri çalışması tamamlanamamış, dahası resmi kurumlar hariç başlanamamıştır. Bunun
sonucu olarak mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi de mümkün olmamaktadır. Bu binaların tespiti ne yazık
ki deprem tarafından son derece ağır bedeller karşılığı yapılmaktadır.
Kamu binaları hakkında bilinmezlik devam etmektedir. Okulların, yurtların, kreşlerin, hastanelerin sayısı, ne
kadarının tarandığı, ne kadarı hakkında yıkım, güçlendirme veya kullanım kararı verildiği, ne kadarının yıkıldığı
veya güçlendirilecekse projelerinin yapıldığı ve ayrıca ne kadarının güçlendirildiği konusu kamuoyunun bilgisi
dahilinde değildir.
Yapı Denetim Yasasında köklü, kalıcı, önleyici değişikliklere ihtiyaç var
Yapı denetimi konusunda AFAD Eylem Planı gerekçesinde “Yapı Denetim Yasasının bir bileşeni ve içerisinde
müteahhitlik sektörü ile ilgili düzenlemelerin olacağı Yapı Yasası’nın çıkarılması depremle mücadelede
önemli bir aşamadır. Böylelikle Kentsel Dönüşüm Yasası’nın deprem odaklı olarak düzenlenmesi de
sağlanabilecektir. Yapı Denetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır” denilmektedir. Bu iyi
niyetli beyanların yapı mevzuatı ile nasıl gerçekleştirileceği bilinmemekle birlikte, çıkarılan 6306 sayılı “Afet
Riski Altında Bulunan Alanların Dönüştürülmesi Yasası”nın ifade edilen Deprem Odaklı dönüşümün tersine
sonuçlar verdiği görülmüştür.
Eylem Planının gerekçesinde yapı mevzuatı ile Yapı Denetiminin etkin bir şekilde kullanılması ifade
edilmektedir. Ancak vatandaşların Anayasal hakkı olan can ve mal güvenliği etik kurallardan yoksun olan
serbest piyasa koşullarına bırakılmamalıdır. Kamu hizmeti veren/vermesi gereken kuruluşlar birbirleriyle
rekabet eder durumda olmamalıdır. Ülkemizdeki denetimsizliğin temel nedeni rant ilişkilerinin, tekniğin, fen
ve sanat kurallarının önüne geçmiş olmasıdır. Yapı Denetim sisteminin sağlıklı çalışması için gereken yasal
düzenlemeler yapılmalı, her şantiyede bir şantiye şefi bulunması zorunluluğu getirilmelidir.
Asli görevi sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler kurmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak olan devlet
eliyle, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik
ilkelerini görmezden gelerek, ormanları, kıyıları, doğal kaynakları hiçe sayan, kentlerin tarihini, kültürünü
yok eden, toplumu ve kentleri kimliksizleştiren rant projeleri “Kentsel Dönüşüm” adı altında hayata
geçirilmektedir.
Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu bugüne kadar daha çok gayrimenkul piyasasının talepleri
doğrultusunda gündeme getirilmiştir. Bugün kentlerimizde bulunan yapı stokunun önemli bir kısmının
yenilenmesinin zorunlu olduğu bir gerçektir. Bu kapsamda kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu,
çağdaş ve demokrasisi güçlü olan ülkelerde sadece mekân düzeyinde ele alınmaz; sosyal, ekonomik
ve mekânsal gelişmenin bir bütünü olarak ele alınır. Ancak bizdeki uygulama ise; yeni bir rant düzeni
oluşturulması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Açıkçası kişi ve grup çıkarını dikkate alan rant eksenli bir düzen,
kentsel dönüşüm kavramı ile ne yazık ki eşdeğer bir hale gelmektedir.
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İmar affı başlı başına cinayettir
Halihazırda yapı stokumuzla ilgili belirsizlikler ve tehlikelerin üzerine siyasal iktidarlarca çıkarılan imar afları can
ve mal kayıpları tehdidini büyütmektedir. İmar afları kaçak yapılaşmanın en önemli teşvik unsurlarından birisi
olmuştur. İmar affı toplumun sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını belirsizliğe sokmaktadır. Mühendislik
hizmeti almadığını varsaydığımız yapıların yasallaştırılmasıyla, bu yapıların doğa olayları karşısında hasara
uğramaları halinde sorumluluk, bu kararı alan devletin, siyasi iktidarın üzerindedir. Bir binaya iskan ruhsatı
verilmesi, devletin vatandaşa ‘Bu binada oturabilirsin’ demesi anlamına gelir.
Her şantiyeye bir şantiye şefi zorunlu olmalıdır
Ülkemizin yakın tarihinde yaşanan depremlerin ardından ortaya çıkan tablolar bize göstermektedir ki,
büyük oranda inşa sürecinde yaşanan olumsuzluklar ve hatalardan kaynaklı yapılar hasar görmektedir.
Buna rağmen, yapı üretim sürecinde kilit rol oynayan şantiye şefliği en çok ihmal edilen, önemsizleştirilen
ve yalnızca bir imzaya indirgenen görevlerin başında gelmektedir. Karar vericiler tarafından mühendismimarların maalesef ara eleman statüsüne getirilmeye çalışılmasının somut ifadesi şantiye şefliği gibi önemli
bir görevin konumlandırıldığı seviyede kendini göstermektedir.
Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama eğitiminde acilen düzenleme yapılmalıdır
Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama; insan yaşamının her anına, her mekanına dokunan meslek
gruplarıdır. Bu yüzden insanların can ve mal güvenliği için en önemli konu, mühendislik, mimarlık ve şehir
planlama eğitiminin niteliğidir. Eylem Planında konuya ilişkin olarak “Üniversitelerde daha nitelikli, verimli
ve uygulamaya yönelik mühendislik ve mimarlık eğitiminin verilmesi sağlanacaktır” denilmektedir. 11
yıllık hedef programın 9 yılı geride kalırken bugün mühendislik, mimarlık, şehir planlama eğitimi, açılan
kontenjanlarla tarihsel rekorlar kırmaktadır. Bugün mühendislik fakültelerinin birçoğu öğretim üyesi,
laboratuvar, fiziksel mekan, bilgisayar, yazılım gibi konularda yeterli imkanlara sahip değildir. Bununla birlikte
Şehir Planlama Bölümlerinin bazılarında ise yeterli akademik kadro bulunmamakta, şehir plancısı istihdamı
olmayan üniversite bölümleri yer almaktadır. Bu tabloya eğitim kalitesinin düşüklüğü de eklendiğinde sınırsız
yetkilerle donatılmış genç mühendis, mimar ve şehir plancılarını mezun etmenin yaratacağı sorunlar daha
da çoğalacaktır.
Deprem konusunda denetleyici ve uygulayıcı rol üstlenen kamu kesiminde çalışan mimar,
mühendis ve şehir plancısı sayısı artırılmalıdır
Deprem diğer afetlerde de geçerli olduğu üzere mühendislik, mimarlık ve şehir planlama meslek
disiplinlerinin birlikteliğini içeren ve en nihayetinde bir süreç yönetimini zorunlu kılan bir konudur. Bu
anlamda depremlerle ilgili olarak özellikle denetleyici ve kimi zaman uygulayıcı rolü olan kamunun, teknik
olarak güçlü kılınması bir zorunluluktur. Ancak günümüzde kamu kesiminde çalışan mimar-mühendis ve
şehir plancısı sayısı yetersizdir. Bu nedenle merkezi ve yerel yönetimlerin hepsinde çalışan teknik personel
sayısının ivedilikle artırılması gerekmektedir.
Sorunların çözümü için kamusal mesleki denetim, yeterlilik, eğitim ve belgelendirmeye dayalı yeni bir yapı
üretim ve denetimi modeli benimsenmelidir.
Halkın güvenli yaşam hakkının korunması için işlerin Odaları tarafından eğitilen ve belgelendirilen
Yetkili Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları eliyle yapılması sağlanmalıdır.
Odaların en önemli görevlerinden bir tanesi işlerin ehil (bilen, yetkili..) insanlar eliyle yapılması, bunun
gereklerinin yerine getirilmesi ve üyelerinin sicilinin tutulmasıdır. Bunun sağlanabilmesi de ancak işlerin
Odaları tarafından eğitilen, belgelendirilen Yetkili Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları tarafından yapılmasının
sağlanmasıyla mümkündür.
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Sonuç olarak:
Sadece deprem konusunda değil orman yangınları, heyelan, sel, tsunami, küresel iklim değişikliğinin
yarattığı etkiler gibi tehlike unsurlarına karşı yerel düzeydeki sınırlı ve çoğunlukla afet sonrası çabaların
dışında, ülke genelinde, sistematik bir “risk yönetim sistemi” inşa edilmemiş, ülkemizin “afet gerçekliği”
imar, tarım, madencilik, enerji, sanayi gibi ana sektörlerde karar süreçlerinde göz ardı edilmiş/edilmeye
devam etmektedir.
Depremlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre için, ülkemizin yeni büyük sosyal
afetler, sosyal yıkımlar yaşamaması için gereken önlemlerin ivedilikle alınması, yapı denetimi uygulamasını
yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın, TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin
katılımıyla düzenlenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.
Mevzuatta yapılan kabul edilemez değişiklilerle, TMMOB Yasası’nda tanımlanmasına karşın, TMMOB ve bağlı
Odalarının, kamu/özel sektör projelerini planlama, tasarım, üretim ve denetleme süreçlerinden dışlanmasını,
Odaların üyelerini denetlemesi, sicillerini tutması, mesleki faaliyetlerinin kayıt altına alması, “imzacılıkla” ve
sahte mühendis ve mimarlarla mücadelesi gibi mesleki ve kamusal görevlerinin engellenmesini, Meslek
Odaları üzerinde mali ve idari denetim kurarak vesayet ilişkisinin hayata geçirilmek istenmesini tümüyle
reddediyoruz.
Depremlere karşı kalıcı önlemler kapsamında yapılması gerekenler özetle şunlardır:
1. İmar afları cinayete davetiye çıkarmaktadır. İmar affından yararlanan tüm yapılar mühendislik hizmeti
almamış varsayılmalı ve denetime tabi tutulmalıdır.
2. İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmeli,
bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri
zorunlu tutulmalıdır. Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında
çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.
3. Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu, mekân düzeyinde değil sosyal, ekonomik ve mekânsal
gelişmenin bir bütünü olarak ele alınmalıdır.
4. Başta İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve ilgili tüm Kanunlar ve bağlı
yönetmelikleri, kamu yararı ilkesi gözetilerek ve bütüncül bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir.
5. Yapı denetimi sistemi TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla kamusal
bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Ülke genelindeki yapılar incelenerek riskli yapılar tespit edilip
güvenli hale getirilmelidir. Tüm yaşam alanlarımız bilimin ve teknolojinin rehberliğinde, insanların ihtiyaçları
doğrultusunda ve doğayla barışık biçimde yapılandırılmalıdır.
6. Kanal İstanbul bir ulaşım ve kentleşme projesi değildir. Kanal İstanbul’un ülke ekonomisine hiçbir katkısı
olmayacağı gibi çok büyük yükler getireceği açıktır. Kamu kaynakları afet hasarlarını önleyecek tedbirleri
almak için seferber edileceğine her yönüyle rasyonaliteden uzak çılgın projelere harcanmamalıdır.
7. Mühendislik Mimarlık fakültelerinde verilen eğitimde yaşanan sorunların çözümü olarak; kontenjan
azaltma çalışmalarına ilk olarak ikinci öğretimlerin kapatılması ile başlanmalı, altyapı imkanları yetersiz
olan bazı üniversitelerdeki bölümlerin kapatılması ile tamamlanmalıdır. Ara eleman yetiştirmek amacıyla
Teknoloji Fakülteleri yeniden yapılandırılmalıdır.
8. Halkın güvenli yaşam hakkının korunması için işlerin Odaları tarafından eğitilen ve belgelendirilen
Yetkili Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları eliyle yapılması sağlanmalıdır.
9. Deprem konusunda denetleyici ve uygulayıcı rolü olan kamunun teknik anlamda güçlü kılınması için,
kamuda yetersiz olan mimar, mühendis ve şehir plancısı sayısının artırılması gerekmektedir.”
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WEBINARLARIMIZ DEVAM EDİYOR
Şubemiz EİM MDK (Endüstri-İşletme
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu) “Yalın
Mutfak” başlıklı webinarını 23 Mayıs 2021
tarihinde gerçekleştirdi.
Minimalist Fatma Yavuz’un konuşmacı
olduğu webinarın moderatörlüğünü Şubemiz
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı
Komisyonu Başkanı Ergin Polat yaptı.

Şubemiz, Kadın Komisyonu “Erkek egemen
Endüstride Nasıl Kadın Olarak Yer Aldım”
başlıklı webinarını 26 Mayıs 2021 tarihinde
gerçekleştirdi.
Endüstri
Yüksek
Mühendisi
Burçak
Harputluoğlu’nun konuşmacı olduğu webinarın
moderatörlüğünü Şubemiz Yönetim Kurulu
Üyesi Esengül Basut yaptı.

Bilgitepe Özel Öğretim kursu Yönetim Kurulu
Başkanı Vedat Aslan’ın konuşmacı olduğu
“YKS’ye 3 Hafta Kala Sınav Kurtaran Öneriler”
başlıklı webinar 05 Haziran 2021 tarihinde
gerçekleştirdi.
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Şubemiz, ARGE ve İnovasyon Komisyonu
“Otomotiv Sektöründe Eklemeli İmalat ve
Seri İmalat Yöntemleri” başlıklı webinarını 24
Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdi.
BTech Innovation A.Ş CEO/ Yönetim Kurulu
Başkanı Kuntay Aktaş ve BTech Innovation
A.Ş İş Geliştirme Müdürü Eren Hakcıl’ın
konuşmacı olduğu webinarın moderatörleri
Makina Mühendisleri Berran Öztoprak ve
Numan Kaplan yaptı.

Şubemiz Balıkesir İl Temsilciliği tarafından
“Hafıza Teknikleri ile Beyin Oyunları”
başlıklı webinar 08 Ağustos 2021 tarihinde
gerçekleştirildi.
Webinarın sunumunu Hacer Doğaner Keklik
yaptı.

Şubemiz Balıkesir İl Temsilciliği tarafından
“Hafıza Teknikleri ile Beyin Oyunları” başlıklı
webinar 05 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Webinarın sunumunu Özgül Özdemir yaptı.

MMO Bursa Şube

44

Şube’den

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI

Bandırma İlçe Temsilciliği Teknik Görevlimiz Turhan YILDIZ vefat etmiştir.
Üyemiz Sami BAŞARAN vefat etmiştir.
Üyemiz Gürbüz YILMAZ vefat etmiştir.
Üyemiz Mustafa ARSLAN vefat etmiştir.
Üyemiz Nebi ÖZHAN vefat etmiştir.
Balıkesir İl Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkanı Bilal BARSBEY’in annesi vefat etmiştir.
Üyemiz Şükrü CESUR’un annesi vefat etmiştir.
Üyemiz Şükrü TETİK’in babası vefat etmiştir.
Üyemiz, Zafer ÇAKIR’ın babası vefat etmiştir.
Üyemiz Osman GÜMÜŞRENDE’nin annesi vefat etmiştir.
Üyemiz Mehmet Baştığ ÇAKIRCALI’nın annesi vefat etmiştir.
Üyemiz, Halil İbrahim KOCABAŞ’ın babası vefat etmiştir.
Önceki Şube Başkanlarımızdan Ömer ATALAY’ın annesi vefat etmiştir.
Balıkesir İl Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Üyemiz Mehmet ORAL’ın annesi vefat etmiştir.
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