
SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık aylarını içeren 2019 yılının son Şube Bülteni ile karşınızdayız. Bu yıl Odamızın 65. Kuruluş yılını 
kutladığımız, Geleneksel Gecemizde meslekte 50., 40., ve 25. hizmet yılını dolduran üyelerimiz onur palaketlerini aldılar. 
Kendilerini kutluyor, meslekte nice yıllar diliyoruz.

Odamızın Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) tarafından  “NDT Günleri ’XI. Kaynak Kongresine Giderken” 
etkinliği BAOB Oditoryum salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte,  Kaynaklı İmalat için Tahribatsız Muaye-
ne Sektörü ve Türkiye’deki Geleceği,  Tahribatsız Muayene -Teknolojik Gelişmeler ve  Tahribatsız Muayene Sektöründe 
Eğitimin Önemi konuları konuşuldu.

Cumhuriyet Bayramımızda, Şubemiz Nilüfer Ana Sanat Grubu “Cumhuriyet Kazanımları” yağlı boya resim sergisini, BAOB 
Fuaye Alanında izlenime açtı. 29 Ekim’de üyelerimizle “Cumhuriyet Kahvaltısı”nda bir araya geldik. Etkinliklerimize katkı 
koyan ve katılan üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Oda – Üniversite – Sanayi İşbirliği Komisyonunuzun “Mühendislik Yaşam Öyküleri” etkinliği devam ediyor. Meslek büyük-
lerimizi yeni mezun veya meslektaş adaylarıyla  buluşturduğumuz etkinliklerde; Ekim ayında MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun Tetik’in oturum başkanlığında, TOFAŞ Üretim Teknolojileri Müdürü D. Kemal Sinal ve  
BPO B-PLAS A.Ş Genel Müdürü Can Özpehlivan konuğumuz oldu. Kendilerine teşekkür ediyor, üyelerimizi bu keyifli 
sohbetlere davet ediyoruz.

Şubemizin her dönem ücretsiz olarak gerçekleştirdiği “Yeni Mezun ve Çalışmayan Üyelere Yönelik Eğitimler”i 28 Aralık 
2019 tarihinde tamamladık. 19 başlık altında 265 kişinin katıldığı ve eğitimlerin ücretsiz olarak yer aldığı programı düzen-
lemeye devam edeceğiz. Eğitmenlerimize katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından, asansör periyodik kontrol protokol süreçlerine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: “Kentlerimizin ve halkımızın gerçekten “toplumcu, demokratik, halkçı bir yerel yönetim” 
anlayışına ihtiyacı var. Bunun yolu kamu yararını esas alan protokolleri yenilemeyerek asansör kontrollerini özel şirketlere 
vermek değildir. Tercih edilmesi gereken doğru yaklaşım, kamu-toplum yararına mesleki ve teknik işbirliklerini geliştirmek; 
emekten, adaletten, demokratik laik cumhuriyet değerlerinden yana dayanışmayı büyütmektir. Odamız varoluş nedeni 
olan bu kamucu yaklaşımı hassasiyetle koruyacak, buna aykırı her uygulamayı her zaman olduğu gibi takip edecek ve peşini 
bırakmayacaktır. Asansörlerin periyodik kontrolleri kamusal hizmet ve kamusal denetim faaliyetidir, piyasanın insaf’ına terk 
edilemez.”

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutladık.

10 Ekim katliamının 4. yıldönümünde, TMMOB, DİSK, KESK, TTB Bursa Bileşenlerinin çağrısıyla Setbaşı’nda buluşan barış-
tan, hukuktan, demokrasiden yana tüm kesimler kaybettiğimiz 103 canı andık ve barış, emek ve demokrasi mücadelesine 
devam edeceğimizi belirttik.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından, meslektaşlarının güncel sorunlarının tespit edilmesi, meslektaşların 
çalışma ve sosyal yaşamlarında uğradığı kayıpların gündeme getirilmesi amacıyla, TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Bursa Yerel Forumu’nu gerçekleştirildi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen,  Prof. Dr.  Mikdat Kadıoğlu, Doc. Dr. Beyhan Bayhan ve 
Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er’in konuşmacı olduğu “Afet Affetmez” başlıklı panel gerçekleştirldi. Panelde, afetlerden 
ve küresel iklim değişikliğinden, Bursa’yı bekleyen deprem tehlikesinden, Bursa’yı etkileyen tarihi depremler ve etkilediği 
yerlerden, Bursa’nın zemin probleminden,  Bursa’nın depremselliğinden, Bursa Batı Anadolu’da Deprem Açısından  hangi 
bölgede yer aldığından, Bura’yı tehdit eden diri faylardan bahsedildi.

Şubemiz 16. Çalışma Döneminde birlikte karar aldık, birlikte ürettik, birlikte yönettik. Sizlerden aldığımız güç ile toplumsal 
ve mesleki alnalardaki, etkin mücadelemizi sürdürmek, Şubemizi, çağdaş, demokratik, laik, katılımcı ve devrimci bir anla-
yışla hep birlikte yeni bir döneme taşımayı hedefliyoruz. Yeni yılda daha güçlü,  çağdaş ve etkin bir Oda için tüm üyelerimizi 
08 Şubat 2020 tarihinde Şube Genel Kuruluna ve 09 Şubat 2020 tarihinde Seçimlere davet ediyoruz.

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

Yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın ülkemize emek, barış ve demokrasi yolunda başarı getirmesini, sizlere de yeni umutlarla, 
sağlık ve başarı getirmesini diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu
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MMO 65. YILINDA, DEMOKRATİK, ÖZGÜR TÜRKİYE MÜCADELESİNE
DEVAM EDİYOR

MMO Bursa Şubesi, Oda’nın 65. Kuruluş Yıldönümü Etkinliğini Düzenledi

Geleneksel Gecede, Meslekte 50, 40 ve 25 Yılı Geride Bırakanlar Onur Plaketi İle Ödüllendirildi

Düşünceli: Bugün MMO, Ülkemizin Sanayileşmesinde 65 Yaşında Dev Bir Çınar, Demokrasi 
Mücadelesinde 65 Yaşında Bir Gençtir

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
Oda’nın 65. Kuruluş Yıldönümü etkinliğini Podyum 
Davet’te düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 
geleneksel gecede meslekte 50, 40 ve 25 yılını 
dolduran MMO Bursa Şube Üyeleri onur plaketi ile 
ödüllendirildi.

“Makina Mühendisleri Odası Kuruluş Yıldönümü 
Etkinliğimize hoş geldiniz” diyerek konuşmasına 
başlayan MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Düşünceli;

“Bugün TMMOB’nin en  büyük Odası haline 
gelen MMO, ülke, toplum, meslek ve meslektaş 
çıkarlarından yana bir meslek kuruluşu olarak, 
yurtsever bir çerçevede, çözümler öneren bir 
yaklaşımla, bütün birikimlerini, ülkemizin sanayileşmesi 
ve demokratikleşmesinden yana bir çalışma anlayışı 
içerisinde seferber etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bugün MMO, ülkemizin sanayileşmesinde 65 yaşında 
dev bir çınar, demokrasi mücadelesinde 65 yaşında 
bir gençtir” diyen Düşünceli, dönem boyunca şube 
olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bazılarını şöyle 
sıraladı:

• Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik eleman 
yetiştirmeye yönelik toplam 274 eğitim etkinliğinde 
3.101 kişiye eğitim verdik.

• Dönem içerisinde 1.103’ü Proje denetimi olmak 
üzere,  değişik konularda toplam 46.429 adet kamusal 
denetim gerçekleştirdik.

• Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve 
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Endüstri Mühendisliği Bölümleri son sınıf öğrencilerine 
yönelik “Bitirme Projesi Yarışması” düzenledik.

• Mesleğimizin, Meslektaşlarımızın ve Bursa 
Kentinin sorunlarına ilişkin birçok konuda yerel ve 
ulusal kanallarda onlarca TV programı ve 124 basın 
açıklaması ve basın bülteni yayınladık. Şube/temsilcilik 
haberlerimizin yazılı ve görsel basında yüzlerce kez yer 
alması ile yapılan kamuoyu bilgilendirme çalışmaları 
gerçekleştirdik.

“Şubemiz, kamu adına yürüttüğü mesleki denetim ve 
meslek alanlarına yönelik düzenlediği etkinlikleri ile de 
kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir.  Bugün büyük 
ve güçlü bir konuma ulaşan Şubemiz, gücünü yalnızca 
örgütlü üyelerinin özverili çalışmalarından almaktadır” 
diyen Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:

“Odamızın/Şubemizin bugünlere gelmesinde ve bu 
güçlü yapıya sahip olmasında, bu güne kadar emeği 
geçen, Odamızın/Şubemizin her kademesinde görev 
alan başta Oda, Şube ve Temsilcilik Başkanlarımız 
olmak üzere;  yönetim kurulu, denetleme ve onur 
kurulu üyelerimize, komisyon üyelerimize, iş yeri 
temsilcilerimize, aidatlarını düzenli ödeyen tüm 
örgütlü üyelerimize ve tabi ki Oda /Şube / Temsilcilik 
çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Bu uzun maratonda, aramızdan ayrılmış olan, 
yitirdiğimiz tüm değerlerimizi de bir kez daha saygı ve 
minnetle anıyorum.

 Ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha 
geride bırakıyoruz.

Cumhuriyetimizin 96. yılını yaşadığımız bu dönemde, 
ülkemizde ve mesleğimizde önemli gelişmeler 
yaşanıyor. İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, 
meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; emeğiyle 
geçinen mühendislerin hayatlarını zorlaştırmaktadır. 
Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamu 
çıkarlarının göz ardı edilerek rant hırsının bilim ve 
tekniğin önüne geçmesi, meslektaşlarımızın mesleki 
yetki ve sorumlulukları giderek geriletilmektedir. 

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde 
çalışan mühendislerin öncelikli sorunları olmaya 
devam etmektedir. İktidarın ekonomi politikaları, 
özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının 

terkedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan 
etkinlikleri nedeniyle meslektaşlarımızın ekonomik ve 
sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir. 

Kısaca sorunlu bir ülkede yaşıyoruz.  Sosyal, kültürel, 
ekonomik ve siyasal birçok alanda, içte ve dışta, ciddi 
sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar karşısında aciz kalan 
siyasi iktidar her geçen gün ülkemizi sonu belli olmayan 
bir karanlığa doğru sürüklüyor.

MMO, 65. yılında da; Meslek sorunlarının ülke 
sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek 
ve demokrasi güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, 
demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, 
siyasi iktidarın anti demokratik uygulamalarına karşı 
durmaya ve deşifre etmeye, her türlü saldırıya karşı 
dik durmaya devam etmektedir.

MMO, geçmişte olduğu gibi 65. yılında da; Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün "yurtta barış, dünyada barış" 
anlayışıyla ülkemizde, bölgede ve dünyada savaşa karşı 
barışı, kin ve nefrete karşı halkların kardeşliğini, bir 
arada özgür, eşit yaşamı savunmaya, bağımsız Türkiye 
mücadelesini büyütmeye devam etmektedir.

MMO, 65. Yılında da; 

Demokrasi, insan hakları, barıştan yana, ülke ve toplum 
yararı gözeten ve yurtsever bir çerçevede çözümler 
öneren bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmeye, 

Ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından 
yana bir meslek kuruluşu olarak, bütün birikimlerini 
ülkemizin gelişmesi, bağımsızlığı, sanayileşmesi, 
çağdaşlaşması, kalkınması, hakça bölüşüm, barış 
ve demokratikleşmeden yana bir çalışma anlayışı 
içerisinde seferber etmeye, 

Ülkemize sahip çıkmaya, eşit, özgür, demokratik 
bir Türkiye’de bir arada yaşamı, toplumsal refahı ve 
huzuru savunmaya, temel hak ve özgürlüklere sahip 
çıkmaya ve mücadele etmeye kararlıdır.

Bizler, “Kentin sakini değil, sahibi olma” ve “Bizim 
sorunlarımız ülke sorunlarından ayrılamaz parçasıdır” 
anlayışı ile; ülke, kent ve demokrasi mücadelesinde 
yerimizi aldık, almaya devam edeceğiz.

Tüm saldırı ve hedef göstermelere rağmen dün olduğu 
gibi bugün de, kamu ve toplum yararı için çabalamaya, 
ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
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sahip çıkmaya, aklın ve bilimin ışığında gerçekleri 
haykırmaya devam edeceğiz.”

Geceye katılan MMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bedri Tekin de konuşma yaptı. “TMMOB’ye bağlı 
Odalarımız mesleği, mesleki gereklilikleri, meslek 
onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve bunlar 
yasamızla da verilmiş görevlerdir. Fakat ne yazık ki 
etkinlik alanlarımız, Oda/Üye ilişkisi, mesleki denetim 
ve kamu tüzel kişiliği yapımız bugün saldırı altındadır. 
Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş yasamıza 
aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye 
çalışılmaktadır” ifadelerini kıllanan Tekin, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin asli 
gücü olan mühendisler olarak bugün sanayisizleşme 
sürecinin, özelleştirmelerin, kamu kaynak ve 
varlıklarının talanının, fason-taşeron üretimin, 
güvencesiz çalışma koşullarının, eğitimdeki nitelik 
aşınmasının ve işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla 
karşı karşıyayız. Bedeli çalışanlara, emeğiyle 
geçinenlere, emeklilere ödetilmek istenen siyasi ve 
ekonomik politikalarla karşı karşıyayız.

Birçok tarihsel kazanımı olan Cumhuriyetin 97. yılına 
böylesi bir ortamda girdik. Oldukça karanlık bir 
dönemde yaşadığımızı hepimiz biliyor ve bu gerçekliği 
her gün hissediyoruz.

Bu koşullarda ülkemizi, kamu kaynak ve varlıklarını, 
örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı korumak 
ve geleceğe taşımak için mücadele ve dayanışma 
gerekliliği ilk hareket noktamız olmalıdır.

Her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, 
laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-
kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-toplum 
yararının, ülkede, bölgede, dünyada barış politikasının 
esas alındığı bir Türkiye özlemimiz ve bu yönde 
mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Sanayisizleşmeye, rant politikalarına, kamu idari 
yapısındaki otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere 
karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, 
kamusal hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin 
özerk, demokratik yapısının korunmasından yana 
tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, 
Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek istiyorum.

Aranızda geride bıraktığımız 65 yıllık tarihe tanıklık 
eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden 
zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 
25. yıl, 40. yıl, 50. yıl onurluğunu alacaklar var. Bütün 
büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden 
dolayı yürekten kutluyor, alkışlıyorum.

Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha 
güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça 
bölüşen, barış, huzur ve refah içindeki bir Türkiye 
yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, 
sevgiler sunuyorum.”

Konuşmaların ardından, meslekte 50, 40 ve 25 yılını 
dolduran makina ve endüstri mühendislerinin onur 
plaketleri sunuldu.
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Ayrıca, MMO Bursa Şube’sinin en deneyimli 
mühendisleri adına, meslekte 58. yılını dolduran Kani 
Başer’e de onur plaketi MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli tarafından sunuldu.
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MMO’nun 65. Kuruluş Yıldönümü gecesine, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri 
Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, Mudanya Belediye 
Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı 
Fatih Polat, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Arif Karademir, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, 
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Emel, 
Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Karpat, 
Akademik Odaların başkan ve yöneticileri ile emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerinden çok sayıda isim 
katıldı. 21/12/2019
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NDT GÜNLERİ ‘’XI. KAYNAK KONGRESİNE GİDERKEN’’

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) Tarafından, 
NDT GÜNLERİ ‘’XI. Kaynak Kongresine Giderken’’ etkinliği Gerçekleştirildi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim 
ve Muayene Merkezi (KEMM) tarafından  “NDT 
Günleri ’XI. Kaynak Kongresine Giderken” etkinliği 
BAOB Oditoryum salonunda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmalarını 
Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Devrim Tutku Ateş ve KEMM 
Yürütme Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım yaptı.

“XI Kaynak Kongresine Giderken - NDT Günleri” 
etkinliğinin MMO’ya, sanayiye, Bursa’ya ve ülkemize 
olumlu katkılar sağlamasını dileyen Ateş, “TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası, ilgi alanındaki sektörlerin 
teknolojik gelişmeleri ile uygulama alanlarının 
genişlemesi ve ilgili personelin gelişmelerden 
haberdar olmasının sağlanması amacıyla sorumluluk 
üstlenmektedir. Bu kapsamda Makina Mühendisleri 
Odası, yapmış olduğu etkinlikler aracılığı ile bilgiyi üreten 
ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine 
yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını 
amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici 
yönlendirici konumunu güçlendirme ve çalışmaları 
konunun tarafları ile paylaşma amacındadır” ifadelerini 
kullanarak, Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim 
ve Muayene Merkezi’nin organize ettiği, daha güçlü 
bir sektörel birliktelik yaratmak adına, “Tahribatsız 

Muayene” sektörüne yönelik önemli konuların 
anlatılacağı, tartışılacağı ve sonuçların teknik bilgiler 
ışığında “XI. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve 
Sergisi”ne aktarılacağını ifade etti.

“Makina Mühendisleri Odası yurtiçinde yaptığı onlarca 
işbirliğine bir yenisini daha ekledi. İşbirliğine, ortak 
güçlenmeye açık ama yine de gidilecek, ulaşılacak 
hedeflerde öz ısrarcılığını elden bırakmadan yapacak 
çalışmalarını” ifadelerini kullanan  KEMM Yürütme 
Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım, açılış konuşmasına şöyle 
devam etti:

“NDT bir bilinmezi, dışarıdan görünmeyeni, içini 
göstermeyi onyıllarca başarıyla sanayiye sunan bir 
yöntem. Bu uygulama konusunda ilerlemek , hem 
makina mühendisliğinde kaza, hata analizinde işimize 
yarıyor, hem de kaynak mühendisliğinin uygulama 
becerisini artırmada bir araç oluyor.

Bu iki ana hat bizim kaynak mühendisliğinde teknik 
bilgiyi ilerletecek ve beğenilen iyi standartta bir eğitim 
merkezini yaratma heyecanımıza ışık oluyor. Yetkinliği 
sağlayacak seviyede araştıran, yayınlayan, uluslararası 
seviyede temsiliyete kavuşan mühendisler için bir 
yuva olacak merkezimiz. Sanayide kurulu binlerce 
yapının ise tahribatsız muayenesi ile hem işletmesi 
sürüdürülecek hem de ülke için önemli bir tutar maliyet 
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boşuna yaratılmamış olacak. Endüstriyel işletmelerde 
Makina Mühendisleri Odası olarak iki türlü fayda 
sağlayabileceğiz. İlki ülke kaynakları ile oluşturulmuş 
yapıların sağlamlığında ve sürdürülmesinde alınacak 
kararlarda bilimsel yöntemler ile destekleyici olmak, 
ikincisi ise tehlike arz eden yapıların tespiti ve kaza, 
iş güvenliği riski bulunan alanların yenilenmesi ve 
güçlenmesi için toplumsal kanatta müdahil olmak.

Bunu yaparken Kaynak Muayene ve Eğitim Merkezimiz 
zamanla altyapısını ve ilgi alanlarını genişletecetir. 
Güvendiğimiz ve beraber güzel bir yolculuğa çıktığımız 
arkadaşlarımız ,daha bilgili ve donanımlı olacaklar. 
Eğitimlerin içeriği ise uluslararası seviyeyi gözeterek 
zamanla gelişecek. Eğitim konusunda ise siz katılımcı 
kurumlar ile her zaman işbirliklerine de açık olacağız. 
Bildiğiniz gibi MMO’nun verdiği eğitimlere üyemiz ve 
uzman olan yüzlerce eğitmen , yurdun çeşitli illerinden 
ve sektör firmalarından destek veriyorlar.

Yayın hazırlama çalışmalarına daha yoğun bir katılım 
gerçekleştireceğiz. Zamanla MMO bünyesinde Kaynak 
ve tahribatsız muayene alanında oluşabilecek süreli 
yayın, özel sayı, kitapçık, mesleki kitap üretiminde de 
katılımlarda bulunacağız.

“Bu merkez yakın gelecekte, bugün olduğu gibi 
alanındaki Kurultay Kongre ve Sempozyumları daha 
da yoğun bir katılım ile destekleyecek. Kendine özgü, 
gündemi mesleğin ihtiyacı olan konuları da ayrıca 
düzenlemeye devam edecek.”

Açılış konuşmalarının ardından, “Kaynaklı İmalat 
için Tahribatsız Muayene Sektörü ve Türkiye’deki 
Geleceği”nin konuşulduğu,  Mustafa Sıkıcı (SKC 

Uygunluk Değerlendirme A.Ş.), Mehmet Aydıngülü 
(CSM) ve Özgür Akçam’ın (GSI-SLV) konuşmacı 
olduğu birinci oturum gerçekleştirildi. Mustafa 
Sıkıcı’nın, Türkiye’de  kaynaklı imalat sektörüne yönelik 
tahribatsız muayene uygulamalarında maliyet analizleri 
hakkında bilgi verdiği oturumda, Mehmet Aydıngülü 
HDPE kaynaklı birleştirmelerin PAUT ile kontrolünü,  
Özgür Akçam da  kaynaklı imalatın kalitesinin güvence 
altına alınmasında tahribatsız muayenelerin önemi ve 
ülkemizdeki uygulamalarıni anlattı.

“Tahribatsız Muayene -Teknolojik Gelişmeler”in 
konuşulduğu ikinci oturumda, Berk Savaş (Troy-
Met), CR (Bilgisayarlı Radyografi) teknolojisi hakkında 
bilgi verirken, Serkan Kılıçarslan (CRD Endüstri) 
endüstriyel phased array’de tarama metodlarında 
yenilikler, Hakan Günay (TMMNDT) da manyetik 
partikül çatlak kontrol yönteminde otomasyon 
çözümleri ve Ulaş Taç (Mak Elektronik) ise kaynaklı 
malzemelerde iki boyutlu lazer ölçüm teknolojisi 
konularında konuşmalarını yaptılar.

“Tahribatsız Muayene Sektöründe Eğitimin Önemi”nin 
anlatıldığı üçüncü oturumda, H. İlker Yelbay (ODTÜ 
KTTMM), tahribatsız muayene personelinin eğitimi 
konusunda, Yusuf A. Şener (TSE),  tahribatsız 
muayene personelinin belgelendirilmesi konusunda 
ve Ersan Gönül (MMO KEMM) ise  tahribatsız 
muayene personelin önemi, eğitim be belgelendirme 
konularında sunumlarını yaptılar.

KEMM Yürütme Kurulu Üyeleri Melih Şahin ve Yılmaz 
Yıldırım’ın yaptıkları kapanış konuşmaları ile etkinlik 
sona erdi. 28/09/2019
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YENİ MEZUN VE ÇALIŞMAYAN ÜYELERE YÖNELİK EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
tarafından yeni mezun ve çalışmayan üyelere yönelik 
19 farklı konuda ücretsiz eğitimin verildiği program 
başladı. 06 Kasım’da başlayan eğitimler, 28 Aralık’ta 
sona erdi.

“ISO 9001:2018 / IATF16949:2016  Otomotiv Kalite 
Sistemi, Strateji ve Performans Yönetimi, Temel 
Problem Çözme Teknikleri, Beden Dili, Mekanik 
Tesisat Proje Üretim Süreçleri,  Tedarikçi Geliştirme 
Uzmanlığı, Temel İş Güvenliği Eğitimi, Fark Yaratmak, 
6 Sigma, Minitab ile İstatistiksel Analiz, Mekanik  
Toleranslandırma, POKE&YOKE, 3D Dizayn, Teknik 
Bina Yönetimi,  NDT Tahribatsız Muayene Teknikleri, 
FMEA, Size de Arada Geliyorlar mı?,  EFQM, Yalın 
Üretim” eğitimlerinin verildiği programa Makina 
Mühendisi Erkin Güler tarafından verilen “ISO 
9001:2018 / IATF16949:2016  Otomotiv Kalite 
Sistemi” eğitimi ile başlandı.

Üyelerle bir araya gelen MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun Tetik, genç 

meslektaşları ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade ederek, Makina Mühendisleri Odası’nın aynı 
zamanda bir eğitim kurumu olduğunu ve sürekli olarak 
eğitimler, seminerler, kurslar düzenlediklerini söyledi.

Tetik, yeni mezun ve çalışmayan üyelere yönelik eğitim 
programında mesleki teknik gelişimin yanı sıra kişisel 
gelişimleri de göz önüne aldıklarını belirtti.

Mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve bilgi 
güncellemenin önemine vurgu yapan Tetik, “Yeni 
Mezun ve Çalışmayan Üyelere Yönelik Eğitimler 
kapsamında katılımcıların, bilgi birikimlerinin artırılması 
ve iş bulmada kolaylık sağlayacak sertifikalara sahip 
olmaları hedefleniyor” dedi.

Eğitimcilerin çoğunluğunun sanayide çalışan, deneyimli, 
uygulayıcı düzeydeki kişiler olduğunu belirten Tetik, 
"Böylece katılımcılar sanayideki uygulamaları, bizzat 
uygulayıcılardan öğrenmekte ve bilgi sadece teoride 
kalmamaktadır." diye konuştu. 
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MMO BURSA ŞUBESİ CUMHURİYET KAHVALTISINDA BİR ARAYA GELDİ

 11

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi’nin üyelerle ilişkileri güçlendirmek amacıyla 
sürdürdüğü kahvaltı buluşmaları sürüyor.

Podyumpark Köşebaşı Restaurant’da eş ve çocuklarıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet kahvaltısında bir araya gelen 
MMO Bursa Şube üyeleri,  öğrenci üyeler ve aileler sohbet etme fırsatı buldular.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, geleneksel hale getirdikleri kahvaltı buluşmaları ile 
meslektaşları ve aileleri arasında diyalog, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Düşünceli, “TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, 
demokratik, laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-toplum 
yararının, ülkede, bölgede, dünyada barış politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemiyle bütün üyelerimizin ve 
halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Üyelerimiz, eşleri, çocukları ve öğrenci üyelerimizle 
birlikte Cumhuriyetimizin heyecanını paylaşıyoruz. Cumhuriyete ve kazanımlarına hep birlikte sahip çıkıyoruz, 
çıkacağız. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

Düşünceli, Oda üyesi meslektaşları ile buluşmaya devam edeceklerini ifade etti. 29/10/2019
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“MÜHENDİSLİK YAŞAM ÖYKÜLERİ” EKİM PROGRAMI

 12

MMO Bursa Şube "Mühendislik Yaşam Öyküleri” Paylaşım Programı Devam Ediyor

Meslek Büyüklerinden, Genç Meslektaşlarına Tavsiyeler
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu tarafından gerçekleştirilen, 
meslek büyüklerinin genç meslektaşlarla buluştukları, Mühendislik Yaşam Öyküleri programı devam ediyor.

MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun Tetik’in oturum başkanlığını yaptığı Mühendislik 
Yaşam Öyküleri’nin ekim ayı programının konuşmacıları, TOFAŞ Üretim Teknolojileri Müdürü D. Kemal Sinal ve  
BPO B-PLAS A.Ş Genel Müdürü Can Özpehlivan, genç meslektaşları ile deneyimlerini paylaştılar.

Uludağ Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Can Özpehlivan ve ODTÜ Makina 
Mühendisliği bölümünden mezun olan D. Kemal Sinal çalışma yaşamlarını ve mühendislik tecrübelerini genç 
meslektaşları ile paylaştılar.

Neden ve nasıl mühendis olduklarını, meslek hayatları boyunca neler yaptıklarını, hangi sektörlerde çalıştıklarını, 
hangi kademelerde bulunduklarını gençlerle paylaşan Özpehlivan ve Sinal, unutamadıkları mühendislik 
çalışmalarına yönelik anılarını katılımcılarla paylaştılar.

Genç meslektaşlarına, teknik eğitimin önemini vurgulayan Özpehlivan, meraklı olmaları gerektiğini, sürekli 
araştırma yapmalarını, çok soru sormalarını ve yapacakları işlerde net olmaları gerektiğini ifade etti.

Sinal, genç meslektaşlarına, bir işe başlarken çok fazla varsayımlarla başladıklarını ve bu varsayımların önlerinde 
engeller oluşturduğunu ifaderek; gençlere, sadece sorulan sorulara cevap vermeleri gerektiğini, karşılarına 
çıkacak problemlerden, olayları incelemekten ve analiz etmekten kaçmamaları gerektiğini belitti.
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Program sonunda, MMO Bursa Şubesi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu adına genç meslektaşları Can 
Özpehlivan ve D. Kemal Sinal’a, katkılarından dolayı teşekkür plaketlerini sunarak, toplu hatıra fotoğrafı çekildi. 
17/10/2019

 13



Şube’den

 MMO Bursa Şube

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN

 14

MMO Bursa “Cumhuriyet Kazanımları” Yağlı Boya Resim Sergisi İzlenime Açıldı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Olarak Her Düzeyde Eşitlikçi, Özgürlükçü, 
Demokratik, Laik, Bilimin, Aydınlanmanın, Planlama-Sanayileşme-Kalkınma-İstihdam 
Bütünlüğünün, Kamu-Toplum Yararının, Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış Politikasının Esas 
Alındığı Bir Türkiye Özlemiyle Bütün Üyelerimizin ve Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 
Kutluyoruz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi Nilüfer Ana Sanat Grubu’nın "Cumhuriyet 
Kazanımları" Yağlı Boya Resim Sergisi, BAOB Fuaye 
Alanı’nda gerçekleştirilen bir törenle izlenime açıldı.

Serginin açılış konuşmasını MMO Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı. “29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemine ilişkin olarak 
ve “Daha Fazla Sanat” anlayışı ile Şubemiz Nilüfer Ana 
Sanat Grubumuz tarafından hazırlanan “Cumhuriyet 
Kazanımları” temalı yağlı boya resim sergisinin açılışını 
gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullanan Düşünceli, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“96 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetle birlikte 
ülkemizde hilafet ve saltanat yerine ulusun egemenliği, 
laiklik ve çağdaş toplumsal yaşam, eğitim-öğretim 
birliği, kamu işletmeciliği ve kamu-toplum yararını 
esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsenmiş ve 
bu tarihsel kazanımlar ülkemizi belirli bir gelişme 
sürecine de sokmuştu.

Ancak kuruluşunun 96. yılında ülkemiz cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik değerlerinden hayli uzaklaşmıştır. 
Cumhuriyet ulus-halk egemenliğinden ümmet, zümre, 
yandaş, kişi egemenliğine doğru bir içerik ve anlam 
kaymasına maruz kalmıştır.
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Parlamenter rejim, kuvvetler ayrılığı, hukukun 
üstünlüğü, kamu yararı ile demokratik hak ve 
özgürlükler ayaklar altına alınmış, geleneksel “yurtta 
sulh, cihanda sulh” politikası terk edilmiştir. Ülkemiz 
emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin 
mekânı olmuştur. Cumhuriyetin ilanının 96. yılını 
böylesi bir ortamda kutluyoruz.

Öyle ki, günümüzde Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarının nasıl yapılacağı ve ne zaman başlayacağı 
kanunla belli iken, Ankara’da Valilik kanalıyla yerine 
15 Temmuz kutlama programı düzenlenmekte, 
Cumhuriyet kutlamaları engellenmek istenmektedir. 
İstanbul’da ise Türk Bayraklarından, Atatürk 
resimlerinin çıkarılması Cumhurbaşkanlığı vesilesiyle 
Valiliklere gönderildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
olarak her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, 
laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-
kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-toplum 
yararının, ülkede, bölgede, dünyada barış politikasının 
esas alındığı bir Türkiye özlemiyle bütün üyelerimizin 

ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutluyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine 
ilişkin olarak ve “Daha Fazla Sanat” anlayışı ile Şubemiz 
Nilüfer Ana Sanat Grubumuz tarafından hazırlanan 
“Cumhuriyet Kazanımları” temalı yağlı boya resim 
sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz.

Nilüfer Ana Sanat Grubumuzun, tamamı kadınlardan 
oluşması, düzenli olarak 8 Mart’ta “Emekçi Kadın”, 
1 Mayıs’ta “Emek”, 1 Eylül’de “Barış”, 29 Ekim’de 
“Cumhuriyet” temalı yağlı boya resim sergileri ile çok 
önemli bir geleneği de sürdürmektedirler.”

Düşünceli, “Cumhuriyet Kazanımları” Yağlı Boya 
Resim Sergisi’nde resimleri sergilenen Sevtap 
Sivri, Neşe Demiröz, Gülhan Arslan, Belma Yalçın, 
Fulya Bilgiç, Elif Can, Canan Koç, Zerrin Taysever, 
Esma Gümüş’e emeklerinden dolayı teşekkür etti. 
Sanatçılara teşekkür belgeleri sunuldu. Açılışın 
sonunda tüm katılımcı ve davetlilerle hatıra fotoğrafı 
çektirildi. 24/10/2019
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ENDÜSTRİYEL PSİKOLOJİ SEMİNERİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
tarafından, Endüstri Mühendisleri  Mevhibe Mehtap Oğuz ve Rafiye Nefis'in konuşmacı oldukları, "Endüstriyel 
Psikoloji" semineri gerçekleştirildi. 23/11/2019

BÜTÇE SİSTEMLERİNDE YENİ YAKLAŞIM MODELLERİ SEMİNERİ

Sun Sandıkçıoğlu’nun sunumu ile “Bütçe Sistemlerinde Yeni Yaklaşım Modelleri” semineri, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Remzi Erişler Konferans Salonunda gerçekleştirildi.  25/09/2019
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ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ KAMUSAL HİZMET VE KAMUSAL 
DENETİM FAALİYETİDİR VE PİYASANIN “İNSAF”INA TERK EDİLEMEZ

Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından, asansör periyodik kontrol protokol süreçlerine ilişkin yazılı basın açıklaması 
gerçekleştirildi.  

Halkımızın konutlar, işyerleri, hastaneler, AVM’ler gibi birçok yerde kullandığı asansörlerin sayısının ülkemizde 500 
binin üzerinde olduğu düşünülmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Asansör Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği kapsamında 2018 yılında toplam 434 bin 717 asansörün periyodik kontrolü yapılmıştır. Kontroller sonucu 
223 bin 433 asansöre (yüzde 51) güvensiz anlamında kırmızı etiket, 21 bin 122 asansöre (yüzde 5) kusurlu anlamında 
sarı etiket, 102 bin 405 asansöre (yüzde 24) hafif kusurlu anlamında mavi etiket ve 87 bin 757 asansöre de (yüzde 20) 
kusursuz anlamındaki yeşil etiket yapıştırılmıştır.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamız, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin kamusal denetim 
anlayışıyla, tekniğine uygun olarak, deneyimli ve uzman makina mühendisleri tarafından yapılması için akredite olmuş 
özel bir organizasyona sahiptir. Odamız bünyesinde çalışan bütün mühendisler, TMMOB’nin belirlediği “Mühendis 
Asgari Ücreti” üzerinden çalışmaya başlamaktadır (2019 yılı için 4.500, 2020 yılı için 5.000 TL) ve geniş sosyal 
haklara sahiptir. Odamız bu özel organizasyonuyla asansör bulunan binaların sorumlularının bilinçlendirilmesi için ülke 
genelinde birçok il-ilçe belediyesinde eğitim düzenlemeye,  neler yapılması gerektiğini ifade etmeye; toplumun can ve 
mal güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalara verdiği desteğe ve bu yönde kamuoyunu bilgilendirmeye devam 
edecektir.

2008 yılında başlatılan ve ilgili Bakanlıkla birlikte yürütülen mevzuat çalışmalarında bütün karşı çıkışlarımıza, bu 
kontrollerin kamusal görevlendirme ile yapılması gerekliliğini belirtmemize rağmen denetim işi piyasaya açılmıştır. İlk 
uygulamada Odamız dışında belediyelerle yapılan protokollerde çok yüksek ücretler talep edilmiş ve bu iş halktan özel 
firmalara kaynak aktarmanın bir fırsatı olarak görülmüştür. Ancak Odamız ve “halkçı belediyecilik” anlayışındaki bazı 
belediyelerin çabasıyla piyasa düzenlenmiş ve ücretler her yıl bakanlıkça belirlenir hale gelmiştir.

Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki; “halkçı belediyecilik” ilkesiyle yoluna devam etme iddiasında bulunan veya bu iddia ile 
31 Mart Yerel Seçimlerinde kazanan ve mevcut iktidar dönemindeki uygulamaların tam tersini yapacağını açıklayan ana 
muhalefet partisi yönetimindeki bazı belediyeler asansör kontrol hizmetlerini özel şirketlere devretmeye başlamıştır. 
Bu durum iktidarın TMMOB’ye bağlı Odaları etkisizleştirmek, kamusal denetimlerin içini boşaltarak ortadan kaldırmak, 
kâr amacı gütmeyen gelir kaynaklarını yok ederek çalışamaz hale getirme çabasıyla aynı sonuçları doğurmaya yöneliktir 
ve halkın çıkarlarına aykırılık oluşturmaktadır.

Özellikle belirtmek isteriz, asansörlerin periyodik kontrolleri tamamen kamusal hizmet ve kamusal denetim 
faaliyeti kapsamındadır. Bu denetim faaliyetinin sorumlusu olan belediyeler bu konuda kamu kurumu niteliğinde 
olan kurumlardan destek almakla yükümlü olmalı; denetim hizmetini kâr amaçlı özel şirketlere devretmemelidir. 
Mevcut iktidarın yıllardan beri kamusal hizmetleri piyasaya açarak daraltan; toplumun can ve mal güvenliğini hiçe 
sayan politikalarının şimdi bu iktidarı eleştirenlerce uygulanması toplum bilinci ve vicdanında asla aklanmayacaktır. 
Ayrıca şunu ifade etmek gerekir ki; Asansörlerin Periyodik Kontrollerinden daha fazla kâr etmek ancak toplumun can 
güvenliği ile çalışan Mühendislerin insanca yaşam hakkından feragat etmekle mümkündür.

Kentlerimizin ve halkımızın gerçekten “toplumcu, demokratik, halkçı bir yerel yönetim” anlayışına ihtiyacı var. 
Bunun yolu kamu yararını esas alan protokolleri yenilemeyerek asansör kontrollerini özel şirketlere vermek değildir. 
Tercih edilmesi gereken doğru yaklaşım, kamu-toplum yararına mesleki ve teknik işbirliklerini geliştirmek; emekten, 
adaletten, demokratik laik cumhuriyet değerlerinden yana dayanışmayı büyütmektir. Odamız varoluş nedeni olan bu 
kamucu yaklaşımı hassasiyetle koruyacak, buna aykırı her uygulamayı her zaman olduğu gibi takip edecek ve peşini 
bırakmayacaktır. 09/12/2019
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12 EYLÜL’ÜN 39. YILDÖNÜMÜNDE FAŞİZME VE GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELE 
YİNE GÜNCEL BİR GÖREVDİR 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli 12 Eylül askeri 
darbesinin 39. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Düşünceli tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbe, IMF ile bağıtlanan 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının 
ardından kapitalizmin neoliberal dönem uygulamalarına geçişi sağlayan, emek ve demokrasi karşıtı faşist bir 
darbe idi.

Aradan geçen 39 yılda Türkiye 12 Eylül faşizminin devamı olan bir süreç içinde anayasa, hukuk, kamu idari 
yapısı, planlama, sanayileşme, kalkınma, mühendislik, eğitim, sağlık gibi temel alanlarda neoliberal gerici 
bir temelde köklü değişiklikler geçirmiştir. Serbestleştirme, özelleştirme ve ithalata bağımlı fason üretim 
politikalarının sonucu sanayisizleşme egemen olmuş, tarımsal üretim büyük ölçüde gerilemiştir. Esnek/
güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri ile sendikasızlaştırma yayılmıştır. 12 Eylül’ün “Türk-İslam sentezi” 
siyasal İslamcı akımı güçlendirmiş ve kalkınma planlaması, demokrasi ve laiklik tasfiye edilmiştir.

Bugün 12 Eylül faşizminin devamı olan bir süreç yaşanmaktadır. Örneğin meslek örgütleri ve toplumsal 
muhalefete yönelik bugünkü baskı politikaları 12 Eylül’ün devamı ve tepe noktası niteliğindedir. Mevzuata 
1981 yılında giren ve Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) görev 
ve yetki kapsamı 2017 Anayasa değişikliği referandumu ve 15.07.2018 tarihli “DDK Hakkında 5 Numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile genişletilmiş ve “kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, 
her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari 
soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri” yapmakla ve “her kademe ve rütbedeki görevliler 
hakkında görevden uzaklaştırma” yetkisi ile donatılmıştır. Bu kapsam ve yetki genişliği ile en üst yetkiliden 
başlayarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik yeni mevzuat değişikliği söylemleri, 
Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan TMMOB, TTB, TBB gibi kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını, sendikaları, tüm demokratik kitle örgütleri ile toplumsal muhalefeti 12 Eylül 
yöntemleriyle baskı altına alma ve giderek tasfiye etmeye yöneliktir.

Ülkemiz karanlık bir dönemden geçmektedir ve bu günleri hazırlayan evrelerden biri de  12 Eylül darbesinin 
yıldönümünde, 2010 yılı 12 Eylül’ünde yapılan Anayasa değişikliği referandumudur. Şimdi ise, sürekli sandığı 
“millet iradesi”nin nişanesi olarak sunan iktidar seçilmiş belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmakta, 
muhalefet güçlerini çeşitli baskı biçimleri ve ceza davalarıyla yıldırmaya çalışmaktadır. Ancak bilinmeli ki 
hiçbir baskıcı iktidar ilanihaye egemen olamamıştır. Mevcut durum bütün demokrasi güçlerine birlikte 
direnme ve özerk demokratik, kamu tüzel kişiliğine sahip Anayasal yapılarımızı birlikte savunma görevini 
yüklemektedir.

12 Eylül darbesinin 39. yılında darbelere, diktalara, faşizme ve gericiliğe yine ve kararlılıkla hayır diyor, tek 
seçeneğin demokrasi ve laik toplumsal yaşam olduğunu savunuyoruz.

Kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri yürüten bizler, bilimsel-teknik mesleki-toplumsal gerekliliklerin 
dışlanmasına, mesleklerimizin değersizleştirilip itibarsızlaştırılmasına ve toplumsal muhalefete yönelik 
saldırılara karşı eşit, özgür, demokratik, laik, bağımsız, sanayileşmiş, kalkınmış, tam istihdamı sağlanmış bir 
Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz.” 12/09/2019
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TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, meslektaşlarının güncel sorunlarının tespit edilmesi, meslektaşların çalışma ve 
sosyal yaşamlarında uğradığı kayıpların gündeme getirilmesi amacıyla, TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Bursa Yerel Forumu’nu gerçekleştirdi.

TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Bursa Yerel Forumu’nun 
açılış konuşmasını yapan TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik,  “Meslektaşlarımız, insanların sınırsız talep ve 
isteklerine, dünyanın sınırlı kaynaklarını bilim ve tekniği kullanarak yanıt üretmeye çalışmakta, toplumsal iş bölümünde 
teknik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin kamu çıkarları doğrultusunda kullanılması için emek harcamaktadır. 
Enerjinin, madenciliğin, iletişim ve altyapının planlanmasından üretiminde olduğu gibi; ülke sanayisi, tarımı, ormanları, 
doğal ve kültürel varlıkların korunmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında asli sorumluluk meslektaşlarımızın 
elindedir” ifadelerini kullandı. “Meslek alanlarımızın tamamını kapsayan hizmetlerin bütünü düşünüldüğünde ülkemizin 
kalkınmasının, halkımızın bolluk ve rahatlık içinde yaşamasında, ülke politikalarında meslektaşlarımız tarafından üretilen 
mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerine ayrılan önemin belirleyici olduğu açıktır” diyen Tetik konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Ülkemizin içine sürüklendiği ve yıkıcı etkisi her defasında daha da artan ekonomik krizlerin etkisi, meslek alanlarımızın 
daraltılmasına, mesleklerimize ve meslektaşlarımıza verilen önemin azalmasına neden olmuştur. Özelleştirmeye, 
piyasalaştırılmaya, kuralsızlaştırma ve sanayisizleştirmeye yönelik neoliberal politikaların 1980 sonrasında iktidarlar 
tarafından benimsenmesi sonucu meslek alanlarımız büyük darbe almıştır. Sanayi tesisleri, enerji santralleri, petrokimya 
ve demir-çelik tesislerimiz, tarımda üretime dayalı kuruluşlarımız, teknik hizmetler altyapımız elden çıkarılmış; sanayi 
ve tarımda üretime dönük tüm çabalar ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Tüm alanlarda ithalata ve fason üretime, taşeronlaşmaya, kamu ve halka ait arazi ve mülklerin yağmalanmasına dayalı 
rant eksenli bir ekonomi inşa edilmiştir. Böylelikle meslek icra ettiğimiz alanlarda üzerimize düşen kamusal hizmetler 
ticarileştirilmiş, mesleğimizin toplumsal niteliği aşındırılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği 45. Dönem Genel Kurulu, meslektaşlarımızın güncel sorunlarının tespit edilmesi, meslektaşlarımızın 
çalışma ve sosyal yaşamlarında uğradığı kayıpların gündeme getirilmesi amacıyla “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı” düzenlenmesine karar vermiştir.

Merkezi Kurultay, Yerel Kurultaylarla örgütlenerek 25-26 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. 
Gerçekleştirilecek olan, TMMOB Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Kurultayı, tespit edilen sorunlara karşı üyelerimizin ortaya koyacağı çözüm önerilerinin üretilmesi için bir araya gelecek. 
Sorunlarımızın çözümü için birlikte üretmeye, birlikte karar almaya ve birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz.”

Açılış konuşmasından sonra söz alan TMMOB üyeleri mühendis, mimar ve şehir plancıları, güncel sorunlarından, 
çalışma ve sosyal yaşamlarında uğradıkları kayıplardan bahsederek, sorunlarını belirlediler.  21/10/2019

TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ GÜNCEL SORUNLARI 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BURSA YEREL FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları, Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri için Bir Araya Geldiler
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40. YILINDA 19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ VE TMMOB MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü! Yaşasın Mücadelemiz!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 19 
Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. 
MMO Bursa Şube 10 Ekim toplantı salonunda 
gerçekleştirilen basın açıklaması TMMOB Bursa İKK 
Sekreteri Ferudun Tetik tarafından yapıldı.

“Türkiye çapında yüz binin üzerinde mühendis, 
mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 
19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’nin 40. yılındayız. 
Mesleğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkma 
irademizin en görkemli dışavurumu olan 19 Eylül 
İş Bırakma Eylemini kırkıncı yıldönümünde bir kez 
daha selamlıyor, 19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için 
ilan ettiğimiz "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü"nü kutluyoruz” diyen 
Tetik, açıklamaya şöyle devam etti:

“Bundan tam kırk yıl önce, ekonomik kriz karşısında 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı 
hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto 
etmek için gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, 
teknik elemanların üretimden gelen gücünü en açık 
biçimiyle ortaya sermiştir. TMMOB’nin çağrısıyla 
gerçekleştirilen eylem, maden ocaklarından enerji 
santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu 

kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde 
üretimin durmasını sağlamış, teknik elemanların 
yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi sağlanmıştır.

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

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle 
geçinenlerin gündemleri neredeyse hiç değişmemiştir. 
İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli 
sorunları olmaya devam etmektedir.

Neoliberal ekonomi politikaları, özelleştirme 
uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi 
ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri 
nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve sosyal 
durumları giderek daha da kötüleşmektedir.

İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm 
halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını 
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zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan 
kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant 
hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin 
ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması 
nedeniyle mühendis, mimar ve şehir plancılığı yıllar 
geçtikçe sistematik olarak gerilemektedir.

Sınırsız yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında 
emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek 
budanmaktadır. Gerek kamuda, gerek özel sektörde 
her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve 
denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız 
krizden olumsuz biçimde etkilenmektedir. 
Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının 
yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi 
ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü 
sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır.

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

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına 
yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, 
reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. 
İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız 
çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar 
özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit 
etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari 
ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 
feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle 
sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, 
meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve 
mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da 
olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak 
çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri 

nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir. Bu 
durumun toplumumuza maliyeti daha güvensiz yapılar, 
daha fazla yıkım ve daha çarpık bir kentleşmedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve 
çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini 
korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, 
toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını 
sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve 
meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve 
toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

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

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü, TMMOB’nin mücadeleyle dolu geçmişine, 
umutla dolu yarınlarına sahip çıkma günüdür.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
sahip çıkma günüdür.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü Birliğimize, Odalarımıza ve örgütlü 
mücadele geleneğimize sahip çıkma günüdür.

Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü bir kez daha 
kutluyoruz.” 19/09/2019

 21



İKK’dan

 MMO Bursa Şube

10 EKİM KATLİAMININ DÖRDÜNCÜ YILINDA KAYBETTİĞİMİZ 
ARKADAŞLARIMIZI ANDIK

Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz

10 Ekim katliamının dördüncü yıl dönümünde TMMOB, DİSK, KESK, TTB Bursa Bileşenlerinin çağrısıyla 
Setbaşı’nda buluşan barıştan, hukuktan, demokrasiden yana tüm kesimler kaybettiğimiz 103 canı anmak için 
sloganlar eşliğinde Heykel’e yürüdüler. Ortak Basın açıklamasını yapan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derya 
Şimşek Aksakal, “10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülücük, dillerinde barış 
türküleri olan on binlerce kişi kardeşçe yan yana bulunuyordu. O karanlık dönemde hepimize umut veren bu 
coşkulu birliktelik saat 10’u 4 geçe birbiri ardına patlayan iki bomba ile kana bulandı.” dedi.

 “Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. 
Arkadaşlarımıza olan hasretimiz, her geçen gün daha da büyüyor. Bugün söylersek söyleyelim, yaşadıklarımızın 
ve kaybettiklerimizin yanında önemsiz kalacak. Yitirdiklerimizi sonsuzluğa uğurladık ve bizler, o meydandan sağ 
çıkanlar, katliamın içimizde bıraktığı derin boşlukla ve tarifsiz kederle yaşamaya devam ediyoruz” diyen Aksakal, 
açıklamaya şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 10 Ekim Davası karara bağlandı ve 9 kişi hakkında 101 kez 
ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Dosyaları ayrılan 16 firari sanık hakkındaki davanın üçüncü duruşması 21 
Kasım’da görülecek.

Katliama ilişkin dava iddianamesi mahkemeye sunulduğu günden itibaren yürütülen soruşturmanın olayı tüm 
boyutlarıyla açıklığa kavuşturmaktan uzak olduğunu ifade ettik.

3 yıldır katıldığımız her duruşmada, katliamda ihmali olan kamu görevlilerinin ve sorumlulukları bulunan 
siyasetçilerin de yargılanması gerektiğini dile getirdik. Ne yazık ki mahkeme bu doğrultuda cesur bir adım atmadı 
ve bu eksik karar sonucunda kamuoyu vicdanında adalet tecelli etmedi.

Saldırı sonrasında yaptığı “patlama sonrasında oylarımız yükseliyor” sözleriyle hafızalarımızda yer eden dönemin 
Başbakanı, geçtiğimiz aylarda “7 Haziran-1 Kasım seçimleri arası dönemdeki defterler açılırsa birçok siyasetçi 
insan içine çıkamaz” açıklamasında bulundu.
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Bu sözler, katliamın siyasal boyutları konusundaki endişe ve iddialarımızın haklılığını göstermiştir. Buradan davanın 
görülmekte olduğu mahkeme heyetini bir kez daha göreve çağırıyoruz: Bu açıklama hem bir ihbar, hem de 
itiraf kabul edilmelidir. Başta dönemin başbakanı ve içişleri bakanı olmak üzere dönemin siyasilerini davaya dâhil 
edilmelidir.

Yakın tarihimizin en karanlık döneminin aydınlığa kavuşması için siyasetçileri de ellerine vicdanlarına koymaya, 
gerçekleri açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz: Türkiye’nin barış umuduna darbe vuran, insanları sokağa çıkamaz 
hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında yaşanan olayların arkasında hangi siyasetçiler var? 
Suruç ve Ankara Garı’nda yaşanan katliamların siyasal sorumluları kim?

Bilinmelidir ki, insanlığa karşı işlenen bu suçların faillerini gizleyenler, bu suçların ortağıdır. İktidarını korumak 
için toplumu kaos ve şiddet sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız. Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin 
acılarından oy devşirenleri asla affetmeyeceğiz.

Bildiğiniz gibi 10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla, Ankara Garı 
önündeki alana, "Demokrasi Meydanı" adı verildi. Bu alanın ortasına da üç ayrı yüzünde katliamda kaybettiğimiz 
arkadaşlarımızın fotoğraflarının ve Emek-Barış-Demokrasi ifadelerinin olduğu geçici bir pano yerleştirildi.

Bugüne kadar anmalarımızı bu geçici sembolik anıt etrafında gerçekleştirdik. Ne var ki geçici olarak yerleştirilen bu 
sembolik anıt katliamın neden olduğu derin acının temsili için yeterli değildir. Üstelik kaybettiğimiz arkadaşlarının 
fotoğraflarının olduğu bu geçici pano zaman zaman faşist saldırılara maruz kalmaktadır.

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler 
bu emanete sahip çıkacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 10/10/2019
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AFET AFFETMEZ

TMMOB Bursa İKK tarafından yapılan “Afet Affetmez” Paneli Gerçekleştirildi
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen,  Prof. Dr.  Mikdat Kadıoğlu, Doc. Dr. Beyhan 
Bayhan  ve  Jeoloji  Yüksek  Mühendisi  Engin  Er’in  konuşmacı  olduğu  “Afet  Affetmez”  başlıklı  panel,  Makina 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Remzi Erişler konferans salonunda yapıldı. Panele, Meteoroloji Mühendisleri 
Odası Başkanı Fırat Çukurçayır da katıldı.

Bursa  Teknik  Üniversitesi  Deprem Mühendisliği  Uygulama  ve  Araştırma  Merkez  Müdürü  Doç.  Dr.  Beyhan 
Bayhan,  yaptığı  sunumda,  Bursa’yı  bekleyen  deprem  tehlikesinden,  Bursa’yı  etkileyen  tarihi  depremler  ve 
etkilediği  yerlerden,  Bursa’nın  zemin  probleminden  bahsetti.  Bursa’nın  en  az  İstanbul  kadar  tehlike  altında 
olduğunu  ifade eden Bayhan,  “TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinde yayınlanan Marmara Bölgesinin Deprem 
Tehlikesi haritası, Bursa’nın ana aktif  faylar civarında olduğuna, şiddetli depremlere daha sık maruz kalacağına 
ve şiddetli sarsıntıların dayanıklı modern binalarda bile hasar yaratabileceğine dikkat çekmektedir. Mevcut yapı 
stoğumuz, mühendislik hizmeti görmemiş, kaçak olarak inşa edilmiş iskânı olmayan binalardan oluşmaktadır. Bu 
gerçeklerden yola  çıkarak, Bursa’da  zayıf  binaların  güçlendirilmesi  veya  yıkılıp  yeniden yapılması, mimarların, 
mühendislerin ve planlamacıların bu faaliyetlerde aktif olarak yer alması gerekmektedir. Kamuya hizmet veren ve 
acil durumlar sırasında kullanılacak binalara öncelik verilmesi; Bursa gibi tarihi, kültürel ve doğal zenginliğe sahip 
sanayi, ticaret ve turizm merkezinde afet acil önlem planlarının ivedilikle uygulamaya geçirilmesi elzemdir” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı, Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er de yaptığı sunumda, 
Bursa’nın depremselliğinden, Bursa Batı Anadolu’da Deprem Açısından  hangi bölgede yer aldığından, Bursa’yı 
tehdit eden diri faylardan, tehdit ettiği ilçeler ve bu ilçelerin depreme ne kadar hazır olduklarından ve çözüm 
önerilerilerinden bahsetti.
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Bursa’nın 7 büyüklüğünün üzerindeki depreme hazır olması gerektiğini söyleyen Er, “Deprem yarın olacakmış 
gibi hareket etmeliyiz” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi  (İTÜ) Uçak ve Uzay BiIimIeri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkan 
Yardımcısı,  Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi ve Türk Kızılay Genel Başkan danışman 
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise yaptığı sunumda, afetlerden ve küresel iklim değişikliğinden bahsetti.

“Afetler ne kadar “doğal” ne kadar “doğal” değildir?, Afetler onları unuttuğumuzda mı ortaya çıkar?, Deprem 
bulutlardan, karıncalardan filan tahmin edilebilir mi?, Depreme hazırlıklı olmak için neleri öğrenmeli ve yapmalıyız?, 
Yürüyerek ya da otomobille sel suyuna girilir mi?, Sellerin neden olduğu tehlikeler nelerdir?, Sellerden korunmak 
için neler öğrenmeliyiz?, Sıcak ve soğuk hava dalgalarından korunma yöntemleri nelerdir?, Rüzgâr  fırtınası ve 
hortumlarından  korunma  yöntemleri  nelerdir?,  Yıldırımlardan  korunmada  30/30  kuralı  nedir?,  Küresel  iklim 
değişikliğiyle mücadelede  biz  ne  yapmalıyız?”  gibi  sorulara  cevap  veren  Prof. Dr.  Kadıoğlu,  “Güneşin  altında 
depremden  küresel  iklim  değişikliğine  neredeyse  söylenmedik  şey  kalmadı  ama  çoğu  bilgi  abartılarak  kent 
efsanesinden öteye birer komplo teorisi haline getirildi. Artık çok sıcak ve nemli olan bunaltıcı havalarda deprem 
bekler, karıncadan bulutlara değişik  işaretlere bakarak deprem tahmini yapar olduk. Alt geçitlerde biriken sel 
sularında yüzerken poz verenlerin sayısı da artıyor. Dışarıda hortum ya da saçlarımızın dikleştiğini görünce hemen 
çekim  yapmaya  kalkıyor,  yıldırımdan  korunmak  için  sadece  bildiğimiz  duaları  okuyoruz  ama  fiilen  yapmamız 
gereken başka hayati şeyler de var.” dedi. 02/11/2019
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KİRAZLIYAYLA ÇİNKO - KURŞUN - BAKIR ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ VE
ATIK BARAJI PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU TMMOB BURSA İKK RAPORU

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından, Meyra Mühendislik Proje ve Madencilik San. Tic. 
A.Ş firmasının Bursa İli Yenişehir İlçesi Kirazlıyayla Mahallesinde yapılması planlanan Çinko - Kurşun - Bakır 
Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi ile ilgili hazırlanan nihai ÇED raporu ile ilgili TMMOB Bursa İKK 
görüşünün paylaşıldığı basın toplantısı gerçekleştirildi. Açıklamayı TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun 
Tetik yaptı.

“Yenişehir İlçesi, Kirazlıyayla Mahallesinde Meyra Mühendislik Proje ve Madencilik San. Tic. A.Ş’nin “Çinko-
Kurşun-Bakır zenginleştirme (Flotasyon) tesisi ve Atık Barajı Projesi Nihai ÇED Raporu”na Bakanlık 
tarafından onay verilmemeliydi. Buna yönelik gerekçelerimiz aşağıda belirtilmektedir” ifadelerini kullanan 
Tetik açıklamay şöyle devam etti:

“Söz konusu raporda, proje alanı için gerekli olan proses su ihtiyacının Yenişehir Ovasından, İznik gölünden, 
Göllüce Sulama Kooperatifinden ve ocak alanı içinde açılacak olan kuyudan karşılanabilmesi gerekli izinlerin 
alınacağı belirtilmiştir.

Ancak; DSİ tarafından Göllüce Sulama Kooperatifine tarımsal sulama amaçlı tahsis edilmiş olan suyun başka 
amaçlarla kullanılması yasal değildir.

307,19 km2’lik alana sahip yüzeysel sularla beslenen İznik göl seviyesi,  yüzeysel sulardan ve gölden çekilerek 
tüketilen su miktarlarının gölü besleyen su miktarından fazla olması nedeniyle her geçen gün düşmektedir. 
İklimsel değişimler, göl yüzeyindeki buharlaşmaların artması, gölü besleyen su kaynakları üzerinde geliştirilen 
projeler, ihtiyaçlar talepler/çekimler gölün kısa sürede kurumasına neden olacaktır. İznik gölünü besleyen 
su miktarının tamamının kullanılması, çok kurak yıllar dikkate alındığında elde rezerv kalmaması açısından 
uygun görülmemesine rağmen, İznik gölünün mevcut su miktarı bile mevcut su taleplerini karşılamakta 
yetersiz kaldığı bilinmektedir.
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Proses suyu ihtiyacını karşılayabilmek için, Yenişehir ovasında izinler alındıktan sonra açılabileceği belirtilen 
yer altı suyu kuyularının yerleri ve kapasiteleri hakkında da ÇED raporunda herhangi bir bilgi verilmemiştir.

ÇED raporunda proje alanında mutlak ve koruma altında bitki ve hayvan türleri olduğu ifade edilmiştir. 
Ayrıca zeytinlik alanlara 3 km’den daha yakındır.

Proje alanı 2. deprem bölgesinde olup, riskli alandadır. Atık barajı Yenişehir ovasına %15-20 eğimli arazi 
üzerine planlanmıştır. Gövdenin patlaması halinde bütün atık Yenişehir ovasına akacaktır.

Atık barajının ömrü 10 yıl olacağı, buna rağmen proje ömrünün uzayabileceği ifade edilmiş,  ancak; yeni 
atıkların depolanması konusu belirsiz bırakılmıştır.  Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için geçici atık alanları 
oluşturulacağı ifade edilmiş, neden geçici olduğu konusunda belirtilmemiştir. Tehlikeli atık depolama 
alanında meydana gelebilecek dökülmelere karşı zemin eğiminin kör kanal ve kör kuyuya yönlendirilecek 
olması ifadesi olup, bu kanal ve kuyu özellikleri verilmemiştir.

Atık barajından suyun arıtılarak tekrar proseste kullanılacağı ifade edilmesine rağmen, arıtma sistemine 
yönelik bilgi projede görülememiştir. Ayrıca, flotasyon tesisinde de kullanılan su geri kazanılacak dense 
de sistemine projede yer verilmemiştir. Firma buna rağmen hiçbir şekilde atıksu oluşmayacağını ifade 
etmektedir. Sistemdeki suyun geri dönüşümlü olarak kullanılması mümkün olmadığından deşarj kaçınılmaz 
olacaktır.

Flotasyon kimyasallarının dökülmesinin temizliğinde oluşacak sıvıların drenaj hattıyla yönlendirileceği 
sızdırmaz toplama tankının teknik özellikleri belli değildir. Tank kapasitesi dolduğunda ne yapılacağı belirsizdir. 
Kullanılacak bütün kimyasalların özellikleri projede yer almamıştır. Flotasyon işleminde kullanılacak 
kimyasalların, flotasyon ünitesine beslenmeden önce karışım hazırlamak üzere alınacağı tanklara aktarımı 
ya kendi akışı, ya da dozaj pompaları ile denilerek projede net olarak sistemi yer almamaktadır. Çelişkili 
olarak insan gücü ile karıştırma tanklarına aktarılacağı ifade edilmiştir. Tankların bir kısmı saçtan, bir kısmı 
PVC’den olacaktır denilerek hangi kimyasalların hangi tanklara alınacağı belirsizdir. Flotasyon atıkları atık 
yönetimi yönetmeliği Ek-4’e göre tehlikeli atıktır.

İTÜ’nün hazırlamış olduğu raporda 15 adet numunenin asit üretmediği, 2 adet numunenin belirsiz olduğu, 
2 adet numunenin asit ürettiği belirlenmiştir.  Üniversitenin hazırlamış olduğu rapor incelendiğinde 
tüm numunelerin yüzeyden alındığı cevherleşmeyi temsil etmediği kesindir.  Yüzeydeki cevherler 
oksitlendiğinden cevheri temsil etmemektedir.  Cevher sülfürlü olacağı için asit yağmuruna neden olacaktır. 
Bu asit yağmurlarının çevreye olan zararları göz ardı edilmemelidir.” 06/11/2019
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KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ MYK BELGESİ İÇİN SINAVLARIMIZ
DEVAM EDİYOR

MYK Kapsamında Köprülü Vinç Operatörü Belgesinin Zorunlu Hale Getirilmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının 11.11.2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ 11.11.2018 tarihli, 30592 sayılı Resmi 
Gazete` de yayımlanmış olup bu tebliğ kapsamında Köprülü Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu 
hale getirilmiştir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (11/11/2019` dan itibaren) MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu işlerde çalıştırılamayacaktır.

Personel Belgelendirme Kuruluşumuz 12.01.2017 tarihinden beri MYK Kapsamında Köprülü Vinç Operatörü 
sınavı yapma konusunda yetkilidir.

KÖPRÜLÜ VİNÇ (Monaray Tavan Vinç, Gezer Köprülü Vinç, Portal Vinç, Pergel Vinç) alanlarında MMO Bursa 
Şube olarak sınavları gerçekleştiriyoruz. Sınav talebiniz için Şubemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili: Süleyman Yalçın Tel: 0224 453 62 00 Dahili: 1234    email: suleyman.yalcin@mmo.org.tr
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 MMO Bursa Şube

Yeni Üyeler

ABDULAZİZ 
BİNİCİ

ABDÜLKADİR 
SALTIK

AKİF
AKDENİZ

ALİ ONUR 
TEKİN

ALİHAN
AYDIN

ALPEREN 
GÜÇLÜER

ANIL
DEMİRCİ

ANIL
DİŞLON

AVNİ
CANBAZ

BAYRAM ALİ 
GÖRÜR

BENNA ÖZGÜ 
SERPER

BERKAN
SAKIN

BERKAY 
ELKURT

BERKAY
ÖZKAN

BEYTULLAH
AY

BEYTULLAH 
KODAT

BİKEM
ÇELİK

BORA 
ARİFOĞLU

BURAK
BEKİL

BURAK
KESKİN

BURAK
ÖZKAN

CANER
ERGİN

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

DİLEK
DOĞAN

DOĞANCAN 
DİKİCİ

EBRU
ÇALIŞKAN

ECEM
BAYRAK

ELİF
ALPER

ELİF
YİĞİT

EMRE
ÖZKAN

EMRE
SEZER
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Yeni Üyeler

ENES
YAŞAR

ERŞAH
BOYUER

FATİH
ELMAS

FURKAN 
ŞÖHRET

FURKAN
ÜNEY

G. TUĞBA 
AYDIN

 H. İBRAHİM 
KÜRE

HARUN
ÇINAR

H. ALPER 
KARABACAK

İLKNUR 
AYDINLI

KAAN
UZUN

M. SAMET 
KÖYMEN

MEHMET 
TÜRKER

MELİS
UBUZ

MERVE
İPEK

MUHARREM 
SUKUŞU

MURAT
ERDAL

MURAT
SARI

M. ALPEREN 
SAYGI

M. BERK
SESLİ

MUSTAFA 
ÇETİNER

M. MERT
TUNÇKAL
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M. OĞUZHAN 
KILIÇ

M. ORKUN 
HALAT
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MÜDDESİR
CAN

 N. FATİH
İNCE

NEŞET
ALTAY

O. ÖMER 
KARATÜRK

ONUR
KUTLU

ONUR
TÜM
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ÖMER CAN 
DEMİR

ÖNDER 
ŞAĞBANER

ÖYKÜ
AKINGÜÇ

ÖZAY
ATALAY

PINAR
AYGÜN

RABİA 
BAŞARAN

R. TOYGUN
KIZIL

RİFAT
TUNÇ

SAMED
ÇİFÇİ

SEFA
ÇOM

S. ÇAĞLAR
TAŞ

SEMİH
DÖNMEZ

SERDAR 
DAĞTAŞ

SERDAR 
SİRKECİ

SERKAN
DUYAN

SİNAN
SEZENİŞ

ŞEYMA
ANAR
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ŞEYMA
ÇİFTÇİ

T. SERCAN
ESENKUL

TAŞKIN
KARA

TOLGA 
TAŞDEMİR

TUĞRA 
ÖZDEMİR

UFUK
APLAY

UFUK
SALİH

UĞUR
ASLAN

UĞUR
ÇARDAK

UYGAR
YAMAK

YAHYA
GÜNEŞ

YUNUS
BAKLA

Y. EMRE
ÜRAZ



 MMO Bursa Şube   

Yeni Üyeler

ÜLKEMİZ ve MESLEĞİMİZ ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR.

ÜRETİM GÜCÜMÜZ ONLARLA ARTACAK.
 

TÜM ÜYELERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ
                                          Şube Yönetim Kurulu

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

YUSUF
BELGİN

YUSUF
SARI

Y. SEZGİN
AKCAN
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 MMO Bursa Şube

06 – 08 Eylül 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 

Eğitimi ” Üyemiz Selçuk Türe eğitmenliğinde, 
7 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

10 Eylül 2019 
Gözetim kriterleri kapsamında “Plakalı Tip 

Isı Değiştiricileri Semineri” 55 üyemizin 
katılımıyla Şube Konferans Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

10 - 11 Eylül 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı) Kursu” Üyemiz Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 8 kişinin katılımıyla Şube 

Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

13 – 14 Eylül 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı) Kursu” Üyemiz Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 15 kişinin katılımıyla 
Çanakkale İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

17 – 18 Eylül 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı) Kursu” Üyemiz Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 22 kişinin katılımıyla 

Bandırma İlçe Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

22 Eylül 2019 
“Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu” Şube 

Teknik Görevlisi Tuncay Kaya eğitmenliğinde, 
10 kişinin katılımıyla Balıkesir İl Temsilciliği 

Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

28 Eylül 2019 
Gözetim kriterleri kapsamında “Isı Pompaları 

Ve Kaynak Tipine Göre Enerji Analizi 
Semineri” 77 üyemizin katılımıyla Şube 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

01 - 04 Ekim 2019 
“Temel Bilirkişilik Kursu” Serdar Tahtakıran 

ve Üyemiz Mehmet Yakup Gültekin 
eğitmenliğinde, 13 kişinin katılımıyla Şube 

Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

07 - 10 Ekim 2019 
“Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

Kursu” Üyemiz Tarık Demiray eğitmenliğinde, 
15 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

08 - 09 Ekim 2019 
“Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis 
Yetkilendirme Kursu” Üyemiz Yavuz Güçlü 

eğitmenliğinde, 10 üyemizin katılımıyla Şube 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

11 – 12 Ekim 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı) Kursu” Üyemiz Mehmet 
Dağ eğitmenliğinde, 8 kişinin katılımıyla Yalova 
İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

14 - 16 Ekim 2019 
“Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

Kursu” ÜyemizHakan Yavuz eğitmenliğinde, 
12 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.
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19 Ekim 2019 
Gözetim kriterleri kapsamında “Mekanik 
Tesisatta Sıkça Yapılan Hatalar Semineri” 
82 üyemizin katılımıyla Şube Konferans 

Salonu'nda gerçekleştirildi.

21 - 24 Ekim 2019  
“Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 

Doğalgaza Dönüşümü Kursu” Üyemiz Emine 
Kaya eğitmenliğinde, 7 üyemizin katılımıyla 

Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

22 – 23 Ekim 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı) Kursu” Üyemiz Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 16 kişinin katılımıyla 
Balıkesir İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

24 Ekim 2019 
Gözetim kriterleri kapsamında “Elektrikli 

Araçlar Semineri” 15 üyemizin katılımıyla Şube 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

28 – 29 Ekim 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı) Kursu” Üyemiz Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 27 kişinin katılımıyla 
Balıkesir İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

01 – 02 Kasım 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 

Eğitimi ” Üyemiz Selçuk Türe eğitmenliğinde, 
9 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

02 Kasım 2019 
Gözetim kriterleri kapsamında “Klima 

Santralinde Kullanılan Isıtma & Soğutma 
Batarya Seçimlerinde Dikkat Edilecek Hususlar 

ve Endüstri de Kullanılan Kuru Soğutucular 
Semineri” 43 üyemizin katılımıyla Şube 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

04 – 06 Kasım 2019 
“Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu” 
Üyemiz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 13 

üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

13 Kasım 2019 
Gözetim kriterleri kapsamında Gasline 3D 
Yazılım Semineri” 16 üyemizin katılımıyla 
Edremit İlçe Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

16 Kasım 2019 
Gözetim kriterleri kapsamında “Hastahane 

Mühendisliği ve Sağlık Yapıları Semineri” 
21 üyemizin katılımıyla Şube Konferans 

Salonu'nda gerçekleştirildi.

19 – 20 Kasım 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı) Kursu” Üyemiz Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 9 kişinin katılımıyla Şube 

Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

19 – 21 Kasım 2019 

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan 
Bina) Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Doğuş Zafer 
Bağlama eğitmenliğinde, 7 üyemizin katılımıyla 

Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.
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22 Kasım 2019 

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon 
Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Doğuş Zafer 
Bağlama eğitmenliğinde, 3 üyemizin katılımıyla 

Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

22 – 23 Kasım 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı) Kursu” Üyemiz Selçuk 
Türe eğitmenliğinde, 14 kişinin katılımıyla 
Çanakkale İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

29 Kasım 2019 
Gözetim kriterleri kapsamında “Isı Pompası ve 
Fotovoltanik Semineri” 60 üyemizin katılımıyla 

Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

06 – 08 Aralık 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 

Eğitimi ” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 
12 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

09 – 15 Aralık 2019 
“Mekanik Tesisat Eğitimi ” Üyemiz Tarık 

Demiray eğitmenliğinde, 7 üyemizin katılımıyla 
Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

14 Aralık 2019 
Gözetim kriterleri kapsamında “Mekanik 

Tesisat Sismik Koruma Tasarımında 
Mühendisliğin Önemi Semineri” 66 üyemizin 

katılımıyla Şube Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

23 – 24 Aralık 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı) Kursu” Şube Teknik 
Görevlisi Tuncay Kaya eğitmenliğinde, 13 

kişinin katılımıyla Bandırma İlçe Temsilciliği 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

28 Aralık 2019 
Gözetim kriterleri kapsamında Mekanik 

Tesisatlarda Su Kalitesi Semineri” 41üyemizin 
katılımıyla Şube Konferans Salonu'nda 

gerçekleştirildi.
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VEFAT

Şubemiz çalışanı Selma Duruer’in babası
vefat etmiştir.

Üyemiz İskender Güven’in annesi vefat etmiştir.

Üyemiz Kenan Doğruyol’un annesi vefat etmiştir.

Üyemiz Vural Doğar’ın babası vefat etmiştir.

Üyemiz Eyüp Sabri Atlıoğlu’nun babası vefat 
etmiştir.

Üyemiz Hakan Çubukçu’nun abisi vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz

VEFAT

Üyemiz Tangör Sarp’ın oğlu, Üyemiz Efe Sarp 
vefat etmiştir.

Üyemiz Vahit Çinko vefat etmiştir.

Üyemiz Eşref Semiz vefat etmiştir.

Üyemiz Salih Mengüç vefat etmiştir.

Üyemiz Ali Özpamuk’un babası
vefat etmiştir.

Üyemiz Sevcan Güler’in babası
vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz
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