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SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,
Eylül – Ekim – Kasım - Aralık aylarını içeren 2021 yılının son Şube Bülteni ile karşınızdayız. Bu yıl Odamız’ın
67. Kuruluş yılını kutladığımız etkinlikte, meslekte 60., 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 ’XII. Kaynak Kongresine
Giderken” etkinliği BAOB Oditoryum salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, “Kaynaklı İmalat
için Tahribatsız Muayenenin Önemi”, “Tahribatsız Muayene - Teknolojik Gelişmeler” ve “Tahribatsız Muayene
Sektöründe Belgelendirmenin Önemi” konuları konuşuldu.
30 Eylül 2021 tarihinde Odamız Geyikli Belediyesi arasında; ilgili idare sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik
kontrolünün odamız tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla 4 yıl süreyle “Asansörlerin Periyodik Kontrolü”
protokolü imzalanmıştır.
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutladık. Meslek alanımızı,
meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler
mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu
anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana
tavrını korumaya devam edeceğiz.
10 Ekim katliamının 6. yıldönümünde, TMMOB, DİSK, KESK, TTB Bursa Bileşenlerinin çağrısıyla Fomara
Meydanı’nda buluşan barıştan, hukuktan, demokrasiden yana tüm kesimler kaybettiğimiz 103 canı andık ve
barış, emek ve demokrasi mücadelesine devam edeceğimizi belirttik.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından, “Döviz ve Doğalgaz Artışından Dolayı Elektrik Faturaları
Artış Gösterecek” konu başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi. Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımının
özelleştirmesi süreçleri ivedilikle durdurulmalı ve özelleştirilen kurumlar da kamuya iade edilmelidir.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin 22. yıl dönümüne ilişkin
Orhangazi Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Deprem / afetler karşısında risk havuzu haline gelen
yaşam alanlarımızın, afetlere karşı korunması, ülkemiz insanının can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli
çalışmalara acilen başlanılması gerektiğini belirttik. Depremlerin afet olarak yaşanması, ülkemizin ve halkımızın
yazgısı olmamalıdır.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Yerel Afet Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda ülkemizde
doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, afetlere hazırlık
ve müdahale konusunda örgütlülüğü geliştirmek amacı doğrultusunda afet politikalarının ele alınması hedeflendi.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşci
Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Bursa Tabip Odası, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası,
Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Bursa Demokrasi Güçleri ‘Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza
Sahip Çıkıyoruz, Geçinemiyoruz” demek için Bursa Kent Meydanı’nda bir araya gelerek, basın açıklaması
gerçekleştirdik. Yoksullukta uzlaşmayacağız. İktidarın bize dayattığı bu kadere teslim olmayacağız. Emeğimize,
mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden gelen iktidara inat, sorunlarımıza hep
birlikte çözüm üreteceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle BAOB
Yerleşkesi’nde TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 1. ELO Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 15 ilden
toplamda 144 kişi katıldı.
Şubemiz 17. Çalışma Döneminde birlikte karar aldık, birlikte ürettik, birlikte yönettik. Sizlerden aldığımız güç ile
toplumsal ve mesleki alanlardaki, etkin mücadelemizi sürdürmek, Şubemizi, çağdaş, demokratik, laik, katılımcı
ve devrimci bir anlayışla hep birlikte yeni bir döneme taşımayı hedefliyoruz. Yeni yılda daha güçlü, çağdaş ve
etkin bir Oda için tüm üyelerimizi 12 Şubat 2022 tarihinde Şube Genel Kurulu’na ve 13 Şubat 2022 tarihinde
Seçimler’e 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

Şube’den

MESLEKTE 40., 50. ve 60. ONUR YILI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO 67.Yılında, Demokratik Özgür Türkiye Mücadelesine Devam Ediyor
Odamızın 67. Kuruluş Yılı Plaket Töreni Gerçekleştirildi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa kaldık ki bir araya gelmek, biraz sohbet etmek
Şubesi, Oda’nın 67. Kuruluş Yıldönümü etkinliğini hepimize iyi geleceğini umarak bu töreni planladık”
BAOB Oditoryumu’nda, meslekte 40., 50. ve ifadelerini kullanan Düşünceli, konuşmasına şöyle
60. yılını dolduran üyelerine onur plaketlerini devam etti:
sunduğu etkinlikle gerçekleştirdi.
“Gururlandığımız bu törenimizde meslektaşımıza,
Açılış
konuşmasını,
TMMOB
Makina
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı.
“Makina Mühendisleri Odası olarak her yıl
geleneksel olarak düzenlediğimiz, MMO Kuruluş
Yıldönümü etkinliğimizi pandemi nedeniyle
geçen yıl yapamadık, bu yılda pandeminin
sürmesi ve koşulların elvermemesi nedeniyle
yapamayacağımızı öngörmekteyiz. Bu yıl bu
etkinliğin Plaket töreni şeklinde yapılması,
bununda sayımızın çok olması nedeniyle aşamalı
olarak gerçekleşmesi kararını aldık. Daha
görkemli bir etkinlik için pandeminin bitmesini
bekleyebilirdik ama o kadar çok birbirimizi
özledik, birbirimizle yüz yüze görüşmeye hasret

meslekte 60’ıncı, 50’inci ve 40’ıncı yıl onur
plaketlerini sunacağız, meslektaşlarımızın heyecan
ve gururunu hep birlikte paylaşacağız.
Sözlerime başlarken, Odamızın sonsuza kadar
yaşamasını diler, tüm meslektaşlarımıza da
sevdikleri ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum.
İyi ki varsınız.

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.
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Şube olarak bizler, bir yandan ülke ve kent
sorunlarına müdahil olmaya çalışıyor, diğer yandan
üyelerimize yönelik eğitim, belgelendirme ve her
türlü destek çalışmaları düzenliyoruz. Bir yandan
da, asli görevimiz olan Kamusal hizmet ve kamusal
denetim çalışmaları yapıyoruz.
Bu çerçevede dönem boyunca pandeminin
etkilerine rağmen Şube olarak gerçekleştirdiğimiz
çalışmalardan bazılarını satır başları ile sizlerle
paylaşmak istiyorum.
•Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik
eleman yetiştirmeye yönelik toplam 270 eğitim
etkinliğinde 5.400 kişiye eğitim verdik.
•Dönem içerisinde 2.925’i Proje denetimi olmak
üzere, değişik konularda toplam 41.419 adet
kamusal denetim gerçekleştirdik.
•Mesleğimizin, Meslektaşlarımızın ve Bursa
Kentinin sorunlarına ilişkin birçok konuda yerel
ve ulusal kanallarda onlarca TV programı ve 80
basın açıklaması ve basın bülteni yayınladık. Şube/
temsilcilik haberlerimizin yazılı ve görsel basında
yer alması ile 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.
Bu vesile ile 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
çok teşekkür ediyorum.
Bu uzun maratonda, aramızdan ayrılmış olan,
yitirdiğimiz tüm değerlerimizi de bir kez daha
saygı ve minnetle anıyorum.
Ülkemizde önemli gelişmelerin
yıllardan/günlerden geçiyoruz.

yaşandığı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli

Ekonomiden siyasete, dış politikadan hukuka,
çevreden sağlığa kadar her alanda yaşanan derin
krizler hepimizin hayatını derinden etkiledi/
etkiliyor.
OHAL
koşullarında
gerçekleştirilen
24 Haziran 2018 Seçimleri sonrasında
Parlamenter
Demokrasinin
ortadan
kaldırılarak
“cumhurbaşkanlığı
hükümet
sistemine”ne geçilmesi, devlet kurumlarının
ve idari yapılanmasının yukarıdan aşağı hızla
dönüştürülmesi, TMMOB ve diğer anayasal meslek
kuruluşlarının kamu idaresinden dışlanması,
hukuk kurumlarının tümüyle siyasallaştırılması ve
parti devleti anlayışının egemen hale getirilmesi
ile süreklileşmiş bir yönetim krizi yaşamaktayız.
Bu siyasal kriz beraberinde, seçimler öncesinde
geçici tedbirlerle ötelenen ekonomik krizi de
tetikledi.
Uzun yıllar benimsenen yanlış ekonomi politikaları
sürdürülemez hale geldi. Önce kurlardaki
yükseliş, ardından buna bağlı ortaya çıkan hayat
pahalılığı ve enflasyon, nihayetinde işlerin durması,
işyerlerinin kapanması ile ortaya çıkan işsizlik, 3
yıl boyunca ülkeyi adeta kasıp kavurdu.
MMO Bursa Şube
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Pandeminin etkisiyle yaşanan büyük durgunluk,
başta ücretli çalışanlar ve işletme sahipleri
olmak üzere herkesin büyük bir borç batağına
sürüklenmesine neden oldu. İşten atma yasağının
kalkmasıyla beraber büyük bir işsizlik dalgasıyla
daha yüz yüze bulunuyoruz.
Bilimsel gerçekler ve toplumsal ihtiyaçlar göz
önünde bulundurulmadan, tamamıyla rant ve
sömürü anlayışıyla hayata geçirilen projeler
ile kıyılarımız, ormanlarımız, denizlerimiz,
vadilerimiz, derelerimiz, tarım alanlarımız
mahvedildi.
Kadın mücadelesinin en önemli kazanımlarından
birisi olan İstanbul Sözleşmesinden çekilinmesiyle
kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik şiddetin
cezasızlığının önü açıldı.
Ülkemizin sanayileşme ve kalkınmanın temel
gücü olan mühendisler, yılladır süre gelen
sanayiden vazgeçme politikaları ve mühendislik
eğitiminde nitelik kaybı nedeniyle mesleğimizin
değersizleşmesi ve hergün artan işsizlik ile karşı
karşıyayız.
Bu karanlık tablo karşısında; bizler geçtiğimiz
çalışma dönemi boyunca pandemi koşullarının
elverdiği
ölçüde
ülkemizi,
mesleğimizi,
meslektaşlarımızı ve geleceğimizi koruyabilmek
için çaba gösterdik, göstermeye devam edeceğiz.
MMO geçmişte olduğu gibi 67. Yılında da;
•Anti demokratik uygulamalara karşı demokrasiyi,
hukukun üstünlüğünü ve halk egemenliğini;
•rant projelerine karşı doğayı ve toplumu;
•laiklik karşıtı uygulamalara karşı laikliği, barışı ve
kardeşliği;
•hukuksuzluklara karşı haklarımızı;
•sömürü düzenine karşı emeği ve alınterini;
•ayrımcı, cinsiyetçi, dışlayıcı politikalara karşı
eşitlik ve özgürlükleri savunmaya devam
etmektedir.
MMO, geçmişte olduğu gibi 67. 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.
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 sahip çıkmaya, aklın ve bilimin
ışığında gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.
Bu etkinliğin düzenlenmesine emek veren herkese
ve bu etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran
siz değerli konuklarımıza, üyelerimize ve kıymetli
eşlerine çok teşekkür ediyorum.
Son olarak pandemi döneminde kaybettiğimiz
dostlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, sizleri
üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, Tam Bağımsız
Türkiye özlemimizle ve yurtsever duygularla
selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı
günlerde görüşmek dileğiyle.”
Yaşasın TMMOB, Yaşasın MMO
Ardından TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
Konuşma yaptı. Yener’in konuşması şöyle:
Coronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl
yapamadığımız geleneksel etkinliğimizi bu yıl
yüzyüze yapabildiğimiz için mutluyuz.
68. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902
olan üye sayımız bugün 120 bine ulaşmıştır.
Türkiye genelinde 18 Şube, 97 il-ilçe temsilciliği,
10 mesleki denetim bürosu, yüzlerce işyeri
temsilciliği, eğitim merkezimiz ve ülke çapında
yaygın eğitim merkezleri, 6 uygulamalı eğitim
merkezi, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 788
çalışanımız, düzenli yayın çalışmaları, ulusal ölçekli
kongre, kurultay, sempozyumlar; binlerce kurs,
seminer, söyleşi, panel ile büyük bir örgütlülüğe
ulaşmış durumdayız. Eğitim programlarının
üyelerimizin tüm uzmanlık alanlarını kapsayacak
şekilde genişletme çalışmalarını da sürekli olarak
geliştiriyoruz.

MMO Bursa Şube

4

Şube’den

eğitimdeki nitelik aşınmasının ve işsizliğin
getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız.
Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere,
emeklilere ödetilmek istenen ekonomik siyasi
politikalarla karşı karşıyayız. Corona salgınının iyi
yönetilmemesinden, yüzyüze eğitimde okulların
taze hava ihtiyacının karşılanmamasına, her
alandaki hayat pahalılığı, konut fiyatları ve kiraların
aşırı artmasına, gençlerimizin çaresizliğine kadar
bir dizi sorunla yüzyüzeyiz. Çok zor bir dönemde
yaşadığımızı biliyor ve bu gerçekliğe her gün
çeşitli vesilelerle tanık oluyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener

Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz
mesleki denetim, periyodik kontrol ve diğer
mesleki etkinlikler ile kamuoyunda saygın bir
konuma ulaşmış; Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası
haline gelmiştir. Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki
hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler
olarak gurur duyabiliriz.
TMMOB’ye
bağlı
Odalarımız
mesleki
gereklilikleri, meslek onurunu ve itibarını
korumakla sorumludur ve bu hususlar yasamız ile
de verilmiş görevlerdir. Fakat ne yazık ki mesleki
etkinlik alanları, Oda-Üye ilişkisi, mesleki denetim
ve kamu tüzel kişiliği yapımız saldırı altındadır.
Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş
yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin
dışına itilmeye çalışılmaktadır.
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, mesleğimizin değersizleştirilmesinin,

Bu koşullarda ülkemizi, kamu kaynak ve
varlıklarını,
örgütlülüğümüzü
ve
meslek
alanlarımızı korumak ve geleceğe taşımak için
haklı mücadele ve dayanışmamızı geliştirmemiz
gerekiyor. Geleceğimizi elde etmek için
demokratik, laik, bilimin-aydınlanmanın, planlama,
sanayileşme, kalkınma, istihdam, toplumsal refah
bütünlüğünün, kamu/toplum yararının, ülkedebölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı
bir Türkiye özlemimiz ve bu yönde mücadelemiz
kararlılıkla sürecektir.
Sanayisizleşmeye, tarımın geriletilmesine, rant
politikalarına, demokrasi ve laikliğin tasfiyesine
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 68 yıllık tarihe
tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işinden,
ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne
taşıyanlar ve meslekte 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl plaketini/
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, refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde
hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler
sunuyorum.”
Konuşmaların ardından, meslekte 60, 50 ve 40
yılını dolduran MMO Bursa Şube Üyelerine onur
plaketleri sunuldu. 15/10/2021
MMO Bursa Şube
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MESLEKTE 25. ONUR YILI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO 67.Yılında, Demokratik Özgür Türkiye Mücadelesine Devam Ediyor
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi, meslekte 25. yılını dolduran üyelerine
onur plaketlerinin sunulduğu Oda’nın 67. Kuruluş
Yıldönümü etkinliğini BAOB Oditoryumu’nda
gerçekleştirdi.
Açılış konuşmasını, TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri
Düşünceli yaptı. “Makina Mühendisleri Odası
olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz,
MMO Kuruluş Yıldönümü etkinliğimizi pandemi
nedeniyle geçen yıl yapamadık, bu yılda
pandeminin sürmesi ve koşulların elvermemesi
nedeniyle yapamayacağımızı öngörmekteyiz. Bu
yıl bu etkinliğin Plaket töreni şeklinde yapılması,
bununda sayımızın çok olması nedeniyle aşamalı
olarak gerçekleşmesi kararını aldık. Daha
görkemli bir etkinlik için pandeminin bitmesini
bekleyebilirdik ama o kadar çok birbirimizi
özledik, birbirimizle yüz yüze görüşmeye
hasret kaldık ki bir araya gelmek, biraz sohbet
etmek hepimize iyi geleceğini umarak bu töreni
planladık.” ifadelerini kullanan Düşünceli,
konuşmasına şöyle devam etti:

“Gururlandığımız bu törenimizde
120
meslektaşımıza meslekte
25’ıncı yıl onur
plaketlerini sunacağız, meslektaşlarımızın heyecan
ve gururunu hep birlikte paylaşacağız.
Sözlerime başlarken, Odamızın sonsuza kadar
yaşamasını diler, tüm meslektaşlarımıza da
sevdikleri ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum.
İyi ki varsınız.
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.
Şube olarak bizler, bir yandan ülke ve kent
sorunlarına müdahil olmaya çalışıyor, diğer yandan
üyelerimize yönelik eğitim, belgelendirme ve her
türlü destek çalışmaları düzenliyoruz. Bir yandan
da, asli görevimiz olan Kamusal hizmet ve kamusal
denetim çalışmaları yapıyoruz.

MMO Bursa Şube
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Bu çerçevede dönem boyunca pandeminin
etkilerine rağmen Şube olarak gerekli önlemleri
alarak, çalışmalarımızı aksatmadan sürdürdük.
Eksik kalan yüz yüze etkinliklerimiz oldu.
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
çok teşekkür ediyorum.
Bu uzun maratonda, aramızdan ayrılmış olan,
yitirdiğimiz tüm değerlerimizi de bir kez daha
saygı ve minnetle anıyorum.
Cumhuriyet tarihinin en ağır krizinin yaşandığı
günlerden geçtiğimiz bu günlerde Yoksulluk,
işsizlik, hayat pahalılığı; yüksek döviz, yüksek faiz,
yüksek enflasyon sarmalı sürüyor. Açlık sınırı 3 bin
lirayı aştı, yoksulluk sınırı 11 bin lirayı aştı. Yüksek
dış borç ve enerji fiyatlarındaki artış da Türkiye
ekonomisini zorluyor.
Bu krizin nedeni uygulanan özelleştirme
politikaları, üretimden uzaklaşma, sıcak paraya
dayalı büyüme modelinin, üretim yerine ranta
dayalı alanlara yatırım yapılması, çılgın projeler
olduğunu biliyoruz. Krizi yönetemeyenler halkın
önüne bir çözüm önerisi sunamıyor, sunmasını da
beklemiyoruz.
Cumhuriyetin ilk yılları, erken dönemi, sonra
da 1960’lar, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
öncülüğündeki planlı yıllar, çözümün ne olduğunu
anlatıyor bize. 24 Ocak kararlarının alındığı 1980
sonrası ise çözümün ne olmadığını gösteriyor
hepimize. Çünkü aradan geçen 41 yılda, ülkemizi
tek başına veya koalisyon ortağı olarak yöneten
çok sayıda partiye karşın, özünde tek bir
ekonomik program çıkıyor önümüze. Serbest
piyasa ekonomisi, kapitalizm, neoliberal düzen,
özelleştirmeler, sosyal devletin tasfiyesi, emeğin
baskılanması.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli

Türkiye; kamucu politikalardan uzaklaştıkça
sanayi altyapısı zayıfladı. Büyük kentlere, aşırı
nüfus akını oldu. İşsizlik, eşitsizlik arttı. Bölgeler
ve sınıflar arasında gelir dağılımı daha da bozuldu.
Devlet sanayileşmeye öncülük etmeyince, özel
sektör yeterince kârlı bulmadığı yörelere yatırım
yapmayınca, sorunlar daha da büyüdü, yapısal hale
geldi. Ulaşımda ve yük taşımacılığında karayolları
öne çıktı, bu da dışarıya bağımlılığı artırdı.
Denizyolları, demiryolları üvey evlat muamelesi
gördü.
Bilimsel gerçekler ve toplumsal ihtiyaçlar göz
önünde bulundurulmadan, tamamıyla rant ve
sömürü anlayışıyla hayata geçirilen projeler
ile kıyılarımız, ormanlarımız, denizlerimiz,
vadilerimiz, derelerimiz, tarım alanlarımız
mahvedildi.
Kadın mücadelesinin en önemli kazanımlarından
birisi olan İstanbul Sözleşmesinden çekilinmesiyle
kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik şiddetin
cezasızlığının önü açıldı.
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Kısaca ; neyin olmayacağı görüldü. Çözümün,
devletçi, halkçı, kamucu politikalar olduğu, bir
kez daha anlaşıldı.

1. Genç mezunlarımızın en büyük sorunu olan
işsizlik sorunu çözülmelidir, meslektaşlarımız
diplomalı işsizlikten kurtarılmalıdır.

MMO 67. Yılında da;

2. Kamudaki mühendis, mimar ve şehir
plancılarının istihdamı artırılmalı ve kadrolu
güvenceli istihdam sağlanmalıdır,

•Tek adam rejimine karşı demokrasiyi, hukukun
üstünlüğünü ve halk egemenliğini;
•çevre ve halk düşmanı rant projelerine karşı
doğayı ve toplumu;
•ırkçı-gerici politikalara karşı laikliği, barışı ve
kardeşliği;
•hukuksuzluklara karşı haklarımızı;
•sömürü düzenine karşı emeği ve alınterini;
•ayrımcı, cinsiyetçi, dışlayıcı politikalara karşı
eşitlik ve özgürlükleri
savunmaya devam edecektir.
MMO, geçmişte olduğu gibi 67. yılında da; Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün "yurtta barış, dünyada
barış" anlayışıyla ülkemizde, bölgede ve dünyada
savaşa karşı barışı, kin ve nefrete karşı kardeşliği,
bir arada özgür, eşit yaşamı savunmaya, bağımsız
Türkiye mücadelesini büyütmeye devam edec
ektir.
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 sahip çıkmaya, aklın ve
bilimin ışığında gerçekleri haykırmaya devam
edeceğiz. Bu amaçla tam da bu günlerde TMMOB
"Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip
Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" diyerek
bir kampanya başlattı. Yaşanan derin krize bağlı
olarak büyüyen işsizlik, hayat pahalılığı, düşük
ücretler ve güvencesizlik, emeğiyle geçinen
herkesi olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir
plancılarını da çok yakından etkiledi. Çözüm
bekleyen acil sorunlarımız şunlardır:

3. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri
ve özlük hakları iyileştirilmelidir,
4. SGK ile TMMOB arasındaki Ücretli Çalışan
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari
Ücret Denetim Protokolü yeniden yürürlüğe
konulmalıdır,
5. OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz biçimde
kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız
tüm haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir,
6. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli,
yeniden kamulaştırma yapılmalıdır,
7. Toplum güvenliğinin sağlanması açısından
zorunluluk olan kamusal ve mesleki denetimler
yaygınlaştırılmalı, denetimsizlik ve serbestleştirme
uygulamalarına son verilmelidir,
8. Bireylerin kullandığı kredi ve kredi kartı
borçlarının faizleri ile öğrencilerin kredi borçları
silinmelidir diyor, çözüm bekliyoruz.
Bu etkinliğin düzenlenmesine emek veren herkese
ve bu etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran
siz değerli konuklarımıza, üyelerimize ve kıymetli
eşlerine çok teşekkür ediyorum.
Son olarak pandemi döneminde kaybettiğimiz
dostlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor,
Sizleri üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, tam
bağımsız Türkiye özlemimizle ve yurtsever
duygularla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum.
Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.”
Yaşasın TMMOB, Yaşasın MMO
Konuşmanın ardından meslekte25. yılını dolduran
MMO Bursa Şube Üyelerine onur plaketleri
sunuldu. 04/12/2021

MMO Bursa Şube

11

Şube’den

MMO Bursa Şube

12

Şube’den

MMO Bursa Şube

13

Şube’den

MMO Bursa Şube

14

Şube’den

MMO Bursa Şube

15

Şube’den

MMO Bursa Şube

16

Şube’den

NDT GÜNLERİ
‘’XII. Kaynak Kongresine Giderken’’

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM)
tarafından, NDT GÜNLERİ ‘’XII. Kaynak Kongresine Giderken’’ etkinliği gerçekleştirildi.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak
Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) tarafından
“NDT Günleri ’XII. Kaynak Kongresine Giderken”
etkinliği 09 Ekim 2021 Cumartesi günü BAOB
Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

20 Kasım’da Ankara’da toplanacak olan Kaynak
Teknolojisi Ulusal Kongresi kapsamında ikincisini
düzenlediğimiz NDT Günleri etkinliğimize
gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan ötürü teşekkür
ediyor, hoş geldiniz diyorum.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin açılış
konuşmalarını TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER ve
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube
Yönetim Kurulu Başkan Fikri DÜŞÜNCELİ yaptı.

Bu etkinliği düzenleyen Odamızın Kaynak Eğitim
ve Muayene Merkezi-KEMM Yürütme Kurulu’na,
ev sahibi Bursa Şubemizin Yönetim Kurulu ve
çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyor, kendilerini
kutluyorum.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener açılışta şöyle konuştu:

Bilindiği üzere KEMM’i 4 Mayıs 2019 tarihinde,
Tahribatlı Muayene Laboratuvarını da 27 Mayıs
2021 tarihinde açmıştık. Bu vesileyle gerek
KEMM, gerekse Tahribatlı Muayene Laboratuvarı
çalışmalarına katkıda bulunan kurum ve
kuruluşlara ortak çalışmalarımızdan ötürü tekrar
teşekkür ediyorum.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla
selamlıyorum.
Yirmidört yıldır düzenlediğimiz ve onikincisi 19MMO Bursa Şube
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Kaynak Teknolojisi alanında kurumsal kimliğe
kavuşmuş en kapsamlı platform olarak 1997
yılından beri düzenlediğimiz Kaynak Teknolojisi
Kongreleri’mizde dile getirilen ihtiyaçları
karşılama yönünde önemli adımlar atmış oluyoruz.

Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme
alanındaki gelişmelere paralel olarak kaynak
yöntemleri, tahribatsız ve tahribatlı muayene
yöntemleri ve kalite güvence gereklilikleri
daha da önemli hale gelmiştir. Bu yöntemler ve
hizmetlerin ehil, uzman kişiler tarafından verilmesi
ve bu alanlarda çalışacak personelin eğitimi ve
belgelendirilmesine titizlikle devam ediyoruz.
Bu noktada öncelikle, kaynaklı imalatta
muayenenin önemli bir toplumsal denetim
mekanizması olduğunu belirtmek istiyorum. Bu
mekanizma, imalattan işletme sürecine kadar
birçok aşamada devreye girmekte ve “emniyetli”
ürünlerin üretilmesi ve kullanılması ile nihai
ürünlerin/sistemlerin bütün olarak “emniyetli”
olmasına katkıda bulunmaktadır.
Kaynaklı imalatta muayenenin yaygınlaşması,
iyi kalitede, ulaşılabilir ve vazgeçilmez olması
için işbirliklerine devam edeceğimizi belirtmek
isterim.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener

Odamız bu konudaki olanaklarını ve birikimini
kaynak teknolojisi alanında hizmet sunan tüm
kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırdır. İlgili
tüm kurum ve kuruluşların bu çabalara destek
vermesi ve işbirliğine açık olmaları gerektiğine
inanıyoruz.
MMO Bursa Şube

18

Şube’den

Şimdi sözü değerli uzmanlarımıza bırakacağım.
Konuşmamı
tamamlarken
etkinliğimizi
destekleyen ve katılan üniversite, kurum, kuruluş,
firma, konuşmacı ve katılımcılara teşekkür ediyor,
NDT Günleri’nin verimli geçmesini diliyor,
saygılar sunuyorum.”
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube
Yönetim Kurulu Başkan Fikri Düşünceli ise açılışta
şöyle konuştu:
“Sevgili Oda Yönetim Kurulu Başkanım, Oda
Yönetim Kurulu Sekreterim,
Odamızın ve
Şubelerimizin değerli yöneticileri, sayın kurum
temsilcisileri, bugünkü etkinliğimizde oturum
yöneticisi olarak görev üstlenen oturum
başkanlarımız, oturumlarda bilgilerini bizimle
paylaşacak değerli panelistler, sergimizde yer alan
değerli firmalarımız/desteğini veren kurumlarımız
ve davetimize uyarak katılan siz sayın katılımcılar,
basınımızın değerli temsilcileri “XII. KAYNAK
KONGRESİNE GİDERKEN-NDT GÜNLERİ-” 2.
etkinliğimize hoş geldiniz.
Sizleri Şube Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı
ve sevgiyle selamlıyorum.
Bildiğiniz gibi, Mayıs 2019 yılında Oda Yönetim
Kurulumuz’un kararıyla “Kaynak Eğitim ve
Muayene Merkezi” Bursa’da kuruldu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Fikri Düşünceli

Aslında 2010 yılında Uygulamalı Eğitim Merkezi
olarak başladığımız yolculuk,” Kaynak Mühendisi
Vasıflandırma” nihayi hedefimize emin adımlarla
yürüyoruz. En son geçtiğimiz günlerde hizmete
sunduğumuz Tahribatlı Muayene Labratuvarımızla
bir adım daha atarak, sanayimizin hizmetine
sunduk. Amacımızın bir ayağı daha tamamlandı.
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“Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi”nin
kuruluş amaçlarından biri de “Kaynak ve
Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında
gerk mühendis, gerekse ara teknik elemanlara
Makina Mühendisleri Odası tarafından verilen
eğitim, sınav, belgelendirme işlemleriyle,
yapılan test ve muayenelerin; merkezi olarak
yürütülmesi, Makina Mühendisleri Odası adına
tüm ülkede yaygınlaştırılmasının yanında bilimsel
çalışmaların, çalıştay, sempozyum, kongrelerin
gerçekleştirilmesidir. Bu etkinlik amaçlarımızla
uyuşmaktadır.
Bugünkü etkinliğimiz, daha güçlü bir sektörel
birliktelik yaratmanın yanı sıra Tahribatsız
Muayene alanında önemli konuların anlatılacağı
tartışılacağı ve sonuçlarının yine Odamızın önemli
etkinliklerinden olan “Kaynak Kongresi”ne
taşınacağı bir buluşma olacaktır.
Buluşmamızın
başarılı
geçmesi
dileğiyle,
etkinliğimizin düzenlenmesinde emek veren,
katkı koyan herkese ve bugün bizimle olan siz
değerli katılımcılara, destekleyen kurum ve
kuruluş ile firmalarımıza çok teşekkür ediyor,
herkesi saygıyla selamlıyorum.”
Açılış konuşmalarının ardından, “Kaynaklı
İmalat için Tahribatsız Muayenenin Önemi”nin
konuşulduğu, Özgür Akçam’ın (GSI SLV)’ın

oturum başkanı olduğu, Serdar Akyüz
(QUALİTAS), İhsan Karaman (FNSS), Hasan
Müftüoğlu’nun (HM Mühendislik) konuşmacı
oldukları birinci oturum gerçekleştirildi.
“Tahribatsız Muayene-Teknolojik Gelişmeler”
konusunun konuşulduğu, oturum başkanlığını
Prof. Dr. Fatih Karpat’ın (Uludağ Üniversitesi)
yaptığı ikinci oturumun konuşmacıları, Sabri
Baba (İNCEKARALAR), Ercan Özcan (NDT
ELEKTRONİK), Davut Cem Gözübüyük (MAK
ELEKTRONİK), Ali Ufuk Noyan (Ultrasonik
NDT)
Tahribatsız
Muayene-Teknolojik
Gelişmeler hakkında bilgi verdiler.
“Tahribatsız
Muayene
Sektöründe
Belgelendirmenin
Önemi”nin
konuşulduğu
üçüncü oturumun başkanlığını Ayfer Adıgüzel
(Serbest Danışman) yaptı. Konuşmacılar, H. İlker
YELBAY (ODTÜ KTTMM), Kaan Selvi (TSE),
Burak Bayraktaroğlu (MMO KEMM), Neslihan
Mahmutyazıcıoğlu (NONNDT) Tahribatsız
Muayene Sektöründe Belgelendirme konusunda
bilgilendirme yaptılar.
‘’Tahribatsız Muayene’’ kapanış konuşmalarını
Melih Şahin (MMO KEMM Yürütme Kurulu)
ve Murat Gümrükçüoğlu yaptı. “NDT Günleri
XII. Kaynak Kongresine Giderken” etkinliğinin
değerlendirmesini yaptılar. 09/10/2021
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MMO BURSA ŞUBE VE GEYİKLİ BELEDİYESİ ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI

04 Mayıs 2018 tarihli, 30411 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği”
gereğince asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için ilgili
idare sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün
yapılması zorunludur. Bu kapsamda 30 Eylül 2021 tarihinde Odamız Geyikli Belediyesi arasında; ilgili
idare sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolünün odamız tarafından gerçekleştirilmesi
amacıyla 4 yıl süreyle “ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLÜ” protokolü imzalanmıştır.
“Güvenlik Kent Güvenli Yaşam” oluşturabilmek amacı ile gerçekleştirilen, Asansör kontrolleri;
günlük hayatımızda ve çalışma yaşamımızda sağlığımıza zarar verebilecek hususların
önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli ortamın sağlanması,
kazaların önlenmesi, insanların korunması ve emniyetin sağlanması hedeflemektedir.
İmza töreni, Geyikli Belediye Başkan Sn. Mevlüt ORUÇOĞLU, TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun TETİK ve Şube Müdürü Kaan ÖZTEN ve
Asansör Birim Sorumlusu Buket ALEV KILIÇ ‘ın katılımıyla gerçekleşmiştir. 30/09/2021
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WEBINARLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Şubemiz Balıkesir İl Temsilciliği tarafından
“Soru Sormanın Gücü” başlıklı webinar 05
Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Webinarın sunumunu Özgül Özdemir yaptı.

Şubemiz Balıkesir İl Temsilciliği tarafından
“Reaktif
misin? Proaktif mi?” başlıklı
webinar 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Webinarın sunumunu Özgül Özdemir yaptı.

Şubemiz Balıkesir İl Temsilciliği tarafından
“Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri”
başlıklı webinar 10 Ekim 2021 tarihinde
gerçekleştirildi.
Webinarın sunumunu Hacer Doğaner yaptı.
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Şubemiz Balıkesir İl Temsilciliği tarafından
“Yaşamda Entropi Yasası” başlıklı webinar
24 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Webinarın sunumunu Özgül Özdemir yaptı.

Şubemiz Balıkesir İl Temsilciliği tarafından
“Zihin Haritaları” başlıklı webinar 31 Ekim
2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Webinarın sunumunu Salim Akkök yaptı.

Şubemiz
ve Destek Patent’in birlikte
gerçekleştirdiği “Fikrine Sahip Çık”
başlıklı webinarı 22 Aralık 2021 tarihinde
gerçekleştirildi.
Webinarın sunumunu Hakan Özcan yaptı.
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluklu
olarak 05 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi (BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat:2-3 16130 Nilüfer-BURSA)
adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 12 Şubat 2022 Cumartesi
günü saat 14.00 – 18.00 saatleri arasında BAOB Yerleşkesi Oditoryum Salonu’nda - Odunluk Mah.
Akademi Cad. No:8 16130 Nilüfer-BURSA’da yapılacaktır.
Seçime katılacak üyelerin listeleri Şubemizde bulunan duyuru panosunda 07 – 08 - 09 Ocak 2022
günleri askıda kalacaktır. Listeye karşı yapılacak itirazlar yazılı olarak Şube Başkanlığı aracılığı ile veya
doğrudan sözlü veya yazılı olarak Nilüfer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yapılacaktır.
							TMMOBMAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
							

BURSA ŞUBE YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış
2- Başkanlık Divanı Seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Yazman)
3- Saygı Duruşu
4- Şube Başkanı Konuşması
5- Konuk Konuşmaları
6- Şube Çalışma Raporu ve Mali Raporun Okunması ve Değerlendirilmesi
7- Oda Genel Kurulunda Sunulacak Öneriler ve Dilekler
8- Adayların Belirlenmesi
8.1. Şube Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi
8.2.Oda Merkez Genel Kurulu Delege Adaylarının Belirlenmesi
9- Adayların tutanağa bağlanarak ilanı ve kapanışı
ÇOĞUNLUKLU SEÇİM				

ÇOĞUNLUKSUZ SEÇİM

Tarih : 06 Şubat 2022 Pazar				

Tarih : 13 Şubat 2022 Pazar

Saat

: 09.00 – 17.00					

Saat

: 09.00 – 17.00

Yer

: BAOB YERLEŞKESİ				

Yer

: BAOB YERLEŞKESİ

ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD.			

ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD.

NO:8 16130 NİLÜFER-BURSA			

NO:8 16130 NİLÜFER-BURSA
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42. YILINDA 19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ SELAMLIYOR,
TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ
KUTLUYORUZ

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 19
Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi'nin 42. yıldönümü
olan "Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü" dolayısıyla bir basın açıklaması
gerçekleştirdi. BAOB Özgürlük ve Demokrasi
Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasını
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Ferudun Tetik yaptı. Tetik tarafından yapılan
açıklama şöyle:
Mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkma
irademizin en görkemli dışavurumu olan 19
Eylül 1979 İş Bırakma Eylemimizi kırk ikinci
yıldönümünde bir kez daha selamlıyor, 19
Eylül’ün mirasını yaşatmak için ilan ettiğimiz
"TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü"nü kutluyoruz.

Kırk iki yıl önce tüm ülkede etkisini gösteren
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.
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Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü"
olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.
DEĞİŞMEYEN SORUNLAR
Ülkemizde son dönemlerde birbiri ardına
yaşanan büyük felaketler, mühendislik, mimarlık
ve şehir plancılığı hizmetlerinin ve bu alanda
emek veren meslektaşlarımızın toplumsal
önemini bir kez daha göstermiştir. Buna rağmen,
siyasi iktidarın mesleğimizi önemsizleştirme,
emeğimizi değersizleştirme çabaları sistematik
olarak devam etmektedir. Bu sistematik çabalar
nedeniyle mühendis, mimar ve şehir plancıları
gerek kamuda gerekse özel sektörde kötü çalışma
koşulları altında, yetersiz ücretlerle çalışmaya
devam etmektedir.
İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler,
güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme
sorunları ülkemizde çalışan tüm kesimlerin
olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarının
öncelikli sorunlarıdır. İçinde bulunduğumuz
derin ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi
emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir
plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır.
Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir
plancılarının bugün karşı karşıya olduğu sorunlar
sadece ekonomik sıkıntılar değildir. Kontrolsüz
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 giderek daha zor
koşullarda çalışmaktadır.
“Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen kamu
kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı
ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro
sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük
ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir.
Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine
yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması
ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle

kamudaki teknik personelin iş yükü artarken,
iş riski de giderek büyümektedir. Yandaş
konfederasyonla imzalanan toplu sözleşmeler,
şaibeli
enflasyon
rakamlarıyla
birleşince
kamu emekçilerinin her geçen gün daha da
yoksullaşmasına neden olmaktadır.
MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU KORUYACAĞIZ
Diğer tüm idari alanlarda olduğu gibi meslek
alanımızla ilgili de bir gecede yapılan, bilime
aykırı, keyfi düzenlemeler, halkın iyi ve güvenli
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti
almasını
engellemektedir.
Bu
durumun
toplumumuza maliyeti daha büyük felaketler,
daha güvensiz yapılar, daha fazla yıkım ve daha
çarpık bir kentleşme olmaktadır.
Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik
olarak değersizleştiren bu politikalar ülkemizin
geleceğini tehdit etmektedir. Mühendis, mimar
ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını
korumak aslında tüm toplumun geleceğini
korumak demektir. TMMOB olarak salgın
koşullarında derinleşen ekonomik kriz ve siyasi
iktidarın artan baskıları karşısında mesleğimizi,
meslektaşlarımızın çıkarlarını ve meslek
örgütlerimizi korumak için mücadele ediyoruz.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki
hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun
geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim
meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının
üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu
anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip
çıkarken ülkemizin ve toplumumuzun ortak
geleceğine de sahip çıkıyoruz.
TEMEL TALEPLERİMİZ
Ülkemizdeki her projenin, her çalışmanın
planlanmasından
yaşama
geçirilmesine
kadar sorumluluklar üstlenen denetleyen,
ülke sanayisinin, tarımının, madenciliğinin,
ormancılığının ve üretiminin temel unsuru
olan, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri
çalışmalarla, ülkemizin kalkınması açısından
vazgeçilmez bir yere sahip olan mühendis, mimar
ve şehir plancılarının sorunlarının aşılması için:
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•İktidarın dayattığı gerici dalga karşısında eğitim
kurumları güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkemizin
en büyük ihtiyacı olan tasarım, üretim, planlı
kalkınma süreçlerinde doğudan görev üstlenecek
genç meslektaşlarımızdır. Meslektaşlarımızın
üniversitede
aldıkları
eğitimin
niteliğini
yükseltilmelidir.
•Mesleğimizin
itibarının
düşürülmesine
üniversitede başlanmaktadır. ÖSYM tarafından
açıklanan
yerleştirme
verilerine
göre
mühendislik, mimarlık ve planlama bölümlerinin
doluluk oranları %80 bandında kalmıştır. Eğitim;
üretim, yatırım ve istihdam planlamasından
kopmadan yeniden örgütlenmelidir.
•Tüm çalışanlara sendikalaşma, güvenceli
çalışma, güvenceli iş, toplu sözleşme hakları
sağlanmalıdır.
•Her alanda olduğu gibi planlamadan yoksun bir
şekilde uygulanan istihdam politikaları, ülkemizin
ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz, yetişmiş nitelikli
genç teknik elemanların istihdam edilmesinde
başarısızdır. Altyapı eksiklikleri, öğretim kadrosu
yetersizlikleri, öğrenci niteliklerinde meydana
gelen düşüşler, müfredatın niteliği ve işlevselliği,
üniversiteler arası birliktelik, akreditasyon,
denklik, yeterlilik, eğitimin kalitesi gibi sorunlar
bir an evvel giderilmelidir.
•Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek
göstergeleri ayrımsız 4800-6400 arasında
yükseltilmelidir.
•Kamuda sözleşmeli personel uygulaması
ve kapsam dışı personel statüsü kaldırılmalı,
kamudaki teknik personel ihtiyacının giderilmesi
için kamuda atama bekleyen binlerce mühendis,
mimar ve şehir plancısının istihdamı sağlanmalıdır.
•Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen
Özel Hizmet Tazminatının tavan oranı arttırılarak
en az %260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık
ücretlerine de yansıtılmalıdır.

•Fabrikada, ofiste, sahada ve şantiyede cinsiyet
ayrımcılığı ve mobbing engellenmelidir.
•İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüm çalışanların ve tüm
meslektaşlarımızın hakkıdır, iş cinayetlerinin ve iş
kazalarının önüne geçilmelidir.
•Mesleklerimizin temellerinin aşındırılması,
toplumla
arasındaki
bağın
kesilmesi,
mesleklerimizin kamusal özelliklerinin ortadan
kaldırılması kabul edilemez.
•Ülke sanayisi ve tarımını bitiren, meslek alanlarını
yok eden ranta dayalı ekonomi politikaları
terkedilmeli; üretime, sanayileşmeye, kalkınmaya
dayalı ekonomi politikaları benimsenmelidir.
•Hem toplum kesimlerinin hem de meslektaşlar
arasındaki gelir adaletsizliği ortadan kaldırılmalı,
herkese insanca yaşayabileceği temel ücret hakkı
tanınmalıdır.
•Meslek alanları geliştirilerek, istihdam üretime
dayalı olarak artırılmalı ve işsizlik azaltılmalıdır.
•Ülke düzeyinde insani yaşam koşullarına uygun
asgari ücret, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı
tüm çalışanlara, ayrım gözetmeksizin tanınmalıdır.
Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin
geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında
sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden,
üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir
mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu
anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas
alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve
demokrasiden yana tavrını korumaya devam
edeceğiz.
Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya
ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu
bu dönemde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelemiz!
19/09/2021
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10 EKİM’İ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

10 Ekim katliamının altıncı yıl dönümünde, DİSK,
KESK, TMMOB, BTO Bursa Bileşenleri, Fomara
Meydanı’nda bir araya gelerek, 10 Ekim 2015'te
katledilen 103 arkadaşımızı anarak, basın açıklaması
gerçekleştirdik. Açıklamayı Bursa Tabip Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Karadağ yaptı.
Karadağ tarafından yapılan açıklama şöyle:

Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında
kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve
özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasretimiz,
her geçen gün daha da büyüyor.

“7 Haziran 2015 Seçimleri sonrasında ülkeye
egemen hale getirilmeye çalışılan şiddet ve korku
iklimine karşı barışı, demokrasiyi ve emeğin haklarını
savunmak için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak
tüm yurttaşlarımızı “Emek, Barış ve Demokrasi
Mitingi’ne katılmak üzere Ankara’ya davet etmiştik.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda, tutuklu sanıklar
yönünden 10 Ekim Davası karara bağlandı ve 9 kişi
hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası
verildi. Ayrıca, Ana dosyadan tefrik edilen firari
sanıkların yargılandığı dosya, Türkiye’de ilk defa
İnsanlığa Karşı Suç kavramının yargıya konu edilmiş
dosyası oldu. Bu yönüyle 10 Ekim Katliamı, Türkiye
siyasi tarihi ve yargı tarihi bakımından da kamuoyunu
ilklerle buluşturan bir konumdadır.

Yaptığımız çağrıya kulak veren on binlerce
yurttaşımız emek, barış ve demokrasi özlemiyle
Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkmış ve Ankara
Garı önünde buluşmuştu.

Halihazırda ceza dosyası kapsamında 16’sı firari,
biri tutuklu 17 sanık yönünden yargılama devam
etmekte olup davanın duruşması; 24 Kasım’da
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecektir.

10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yüreklerinde
sevgi, gözlerinde gülümseme, 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.

Nitekim, 5 yıldır katıldığımız her duruşmada,
katliamda ihmali olan kamu görevlilerinin ve
sorumlulukları bulunan siyasetçilerin de yargılanması
gerektiğini dile getirdik. Ne yazık ki, geçen bu
süreçte mahkeme heyetinin değiştiğine, katılan ve
mağdur olanların sanık olarak addedildiğine, “adalet”
isteyenlerin mahkeme salonlarından çıkarılmak
istendiğine tanıklık ettik. Mahkeme salonlarında
denk gelmediğimiz adalet, kamuoyu vicdanında da
tecelli etmiş değil!

IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen
kanlı saldırı sonucunda 104 arkadaşımız hayatını
yitirdi. 500’e yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat
kaldı.
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Ceza dosyası kapsamında dosyaya katılanlar olarak
bizlerin talepleri ile damla damla kazandırılan
deliller ile artık hepimiz biliyoruz ki; bugün 6. Yıl
anmasını yaptığımız, devasa acılara karşılık gelen
bu katliam önlenebilirdi. İki seçim arasında, 2015
yılının karanlık bir dönemine tekabül eden 10 Ekim
Ankara Katliamı siyasi bir cinayettir.
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 sorumlusu kimdir? Bizim çocuklarımız
neden öldürüldü?
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, kendinden önce
aydınlatılmamış 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20
Temmuz 2015 Suruç katliamları gerçek anlamda
araştırılsa ve failleri bulunsaydı hiç yaşanmayacaktı.
Kamusal sorumluluğun katliamlardaki yerinin ortaya
koyulabilmesi, “devletin hizmet kusuru” olduğunun
bir mahkeme kararında geçebilmesi adına açmış
olduğumuz tam yargı davalarının pek çoğunda artık
Danıştay aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. 2021
yılı Temmuz ayında Danıştay tarafından verilen,
devletin bu katliamlardan dolayı “kusursuz” olduğu
ve ölenlerin, yaralananların kusurlu ve borçlu
çıkarıldığına dair kararı, katliamın 6. Yılında vicdanları
yaralamaktadır. İlk derece mahkemelerde açık ve
bariz kamusal kusura işaret edilirken üst mahkeme
süreçlerinde devletin sosyal risk sorumluluğundan
dahi bahsedilmemesi büyük bir çelişki ve sorundur.
Elbette ki, verilen her yanlış ve hatalı karara karşı
bu ülkenin iç hukuk yollarını tüketmek amacıyla her
türlü hukuki başvuruyu yapmış bulunmaktayız.
10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisinde alınan kararla, Ankara Garı
önündeki alana, "Demokrasi Meydanı" adı verilmişti.
Alanın ortasında bulunan, üç ayrı yüzünde katliamda

kaybettiğimiz arkadaşlarımızın fotoğraflarının ve
Emek-Barış-Demokrasi ifadelerinin olduğu sembolik
anıt, artık görevini tamamlamak üzeredir. Çünkü
katliamın gerçekleştiği alanın kalıcı bir anıt meydan
ve anma yeri olarak düzenlenmesi süreci başlamış
durumdadır. TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim
Barış Derneği olarak verdiğimiz sözü tutup 2020
yılında; Katliamda hayatını kaybedenleri anmak,
yaşanan insanlık suçunu hatırlamak ve hatırlatmak
amacıyla bu toplumsal kaybın yaşandığı meydanın
bütüncül bir yaklaşımla ve bir tür ‘anıt meydan’
olarak yeniden ele alınması amacıyla “Emek, Barış ve
Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası
Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” düzenlemiştik.
Ankara Garı ve meydanının kuşaklar boyunca ortak
değerlerimiz olan emek, barış ve demokrasiye
adanarak yurttaşların bir araya geleceği bir kamusal
mekan olarak yeniden üretimini hedefleyen
ve uluslararası katılımla gerçekleşen yarışmada
kazanan projeler; TMMOB, KESK, DİSK, TTB
ve 10 Ekim Barış Derneği tarafından düzenlenen
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de
katıldığı basın toplantısı ile açıklanmıştı. Ankara
Büyükşehir Belediyesi temsilcisi basın toplantısında
birinciliğe değer görülen projenin hayata geçirilmesi
noktasında
gerekli
süreci
başlatacaklarını
kamuoyuna açıklamıştı. Bugün alana yerleştirilen
Matem Ağaçları ile anıt meydan ve anma yeri
projesinin yapım sürecinin başlamış olması emek,
barış ve demokrasi adına atılan önemli bir adımdır.
Bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen projenin
yapım süreci boyunca üzerine düşen sorumluluğu
yerine getiren ve getirmeye devam edeceğine
inandığımız Ankara Büyükşehir Belediyesine
ve sürece katkı koyan herkese teşekkürü borç
biliyoruz. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış
mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük
emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi
sürdürmeye devam edeceğiz.
Katliamın 6.yılında, bombaların patladığı bu acı dolu
meydandan bir kez daha sesleniyoruz:
Kaybettiklerimizi unutmayacağız,
unutturmayacağız!
Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyeceğiz!
Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz.”
10/10/2021
MMO Bursa Şube

31

İKK’dan

DÖVİZ VE DOĞALGAZ ARTIŞINDAN DOLAYI ELEKTRİK FATURALARI ARTIŞ
GÖSTERECEK

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, “Döviz ve Doğalgaz Artışından Dolayı Elektrik Faturaları Artış
Gösterecek” konu başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Can yaptı. Can tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Son günlerde, elektriğe, doğalgaza ve en son da akaryakıt ürünlerine ardarda zamlar yapıldı. Kışa
gireceğimiz önümüzdeki günlerde, dövizin ani yükselmesi ile bu zamları; yeni elektrik ve doğalgaz
zamlarının takip edeceği kesin. Öncelikle ülkemizin elektrik enerjisindeki kurulu gücünü inceleyelim
ELEKTRİK ÜRETİMİ

Grafikten de görüldüğü gibi; her yıl Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacı ve kurulu gücü artmaktadır ve son 30 yılda
6 kattan fazla artmıştır. Önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobil kullanımının artacağını düşündüğümüzde, elektrik
enerjisi ihtiyacımız daha da çok artacaktır.
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Elektrik enerjisi üretiminin %35,21 ithal kaynaklıdır. Bunun yanı sıra üretimin neredeyse %70’i döviz endekslidir ve
dövizin artması maliyetleri direkt olarak etkilemektedir. Döviz karşısında ezilen Türk Lirası etkisini hemen elektrik
faturalarında artış olarak göstermektedir.
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TARİFELER
Elektrik faturalarını bir nebze de olsa düşürmek bizim ellimizde.
Tüketiciler isterlerse kullanım durumuna göre tarife değişikliği yapılabilir. Tek zamanlı ve 3 zamanlı
tarife modelleri bulunmaktadır. Aboneler hiçbir müracaatta bulunmazlar ise tek zamanlı tarife uygulanır.
Tek zamanlı tarife modeli; günün her saatinde aynı birim fiyat üzerinden elektrik enerjisini tüketme
anlamına gelmektedir. 3 zamanlı tarifede ise gün üç zaman dilimine bölünmektedir. Bunu aşağıdaki gibi
özetleyebiliriz.
•Gündüz (06:00-17:00) Birim fiyat tek zamanlı tarifeye çok yakın 11 saat süreyle en uzun zaman
aralığıdır. Meskenler için üç zamanlı tarifenin gündüz birim fiyatı, tek zamanlı tarifedeki birim fiyatla
neredeyse aynıdır.
•Puant (17:00-22:00) Elektrik talebinin en yüksek olduğu bu zaman aralığında birim fiyat da yükselir.
Meskenler için puant birim fiyatı, tek zamanlı tarifenin birim fiyatından %47 daha pahalıdır.
•Gece (22:00-06:00) En düşük birim fiyata sahip zaman aralığıdır. Meskenler için gece birim fiyatı, tek
zamanlı tarifenin birim fiyatından %36 daha ucuzdur.
Abonelerin elektrik tüketimleri en çok gece saat diliminde ise veya kullanım alışkanlıklarını bu saat
dilimine kaydırabiliyorlarsa 3 zamanlı tarife modelini seçmeleri daha düşük birim fiyattan elektrik
enerjisi kullanmalarına neden olacaktır. Böylelikle daha düşük elektrik faturası ile karşılaşacaklardır.

Peki hangi tarifeyi seçmeliyiz?
Hangi elektrik tarifesinin daha avantajlı olduğu tüketicinin kullanım alışkanlıklarına bağlıdır. Bunu
anlamanın en kolay yolu elektrik faturasındaki tüketim bölümünü incelemektir. Elektrik faturasında
hangi saat aralığında, kaç kWh elektrik tükettiğinizi görebilirsiniz. Bu gösterim tarife farkı olmaksızın
tüm faturalarda yer alır; resimdeki örnek, tek zamanlı tarife kullanıcısına aittir. Örnekten abonenin en
fazla tüketimini gündüz saatlerinde yapıldığı kolaylıkla anlaşılır.
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ELEKTRİK ZAMLARI

Ülkemiz 2021 yılının ikinci yarısına %15 elektrik ve %12 doğalgaz zammıyla girmiştir. Elektrik
fiyatlarında bu yıl içerisinde toplamda %29 artış yapılarak özellikle dar gelirli yurttaşlar başta olmak
üzere tüm ülke insanının cebine yakıcı bir etki yaratmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun (EPDK) Resmi Gazete`de yayımlanan tarife tablolarına
göre, bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat (kWh) elektrik harcadığı
öngörüldüğünde, "Bir ailenin 2020 için, yıllık elektrik faturası ortalaması ay bazında 235.88 TL iken, 1
Temmuz 2021 itibariyle aynı ailenin aylık elektrik fatura ortalaması 271.22 TL`ye çıktı. Yani ortalama
35 TL zam gördü. Ne yazık ki geçim bu kadar zor iken özellikle asgari ücretle geçimini sağlayan bir
ailede maaşın %13`u elektrik faturasına gidiyor.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi; BOTAŞ, artan maliyetleri gerekçe göstererek 1 Kasım 2021 tarihinde
doğalgaza sanayi için %48,40 , elektrik üretim santralleri için ise %48,82 oranında zam yaptı. Doğalgaza
yapılan bu zam, elektrik takas fiyatını etkileyecek ve üretim maliyetlerini arttıracaktır. Bu da elektrik
faturalarına tekrar artış olarak yansıyacaktır.
Elektrik, üretimde kullanılan temel bir girdi olduğundan tüm sektörleri direkt etkilediği gibi, ürün
ve hizmetlerin fiyatına artırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Çözüm olarak yıllardır söylediğimiz gibi,
"Özelleştirme ve kar esaslı piyasa politikaları terk edilmeli, ülkemiz kaynakları kamu yararı temelinde
en iyi şekilde değerlendirilmelidir.
Hem iklim krizi hem de ekonomik kriz, yenilenebilir enerji kaynaklarında alım garantilerinin yeniden
gözden geçirilmesini kaçınılmaz kılıyor. Daha az fosil yakıt tüketilmesini sağlayacak yatırımlar ülkemizin
ekonomisini toparlayacak ve en önemlisi vatandaşımızın cebini yakmayacaktır.
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Elektrik sektöründe; üretim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri özel şirketlerin eline ve insafına
terk edilmesi sonucunda içinde olduğumuz durum ortadayken, bir de kamu kurumu olan Türkiye
Elektrik İletim A.Ş.`nin (TEİAŞ) özelleştirilmesinin konuşulması bile elektrik arz güvenliğimizin riske
sokulması demektir.
Şimdi Elektrik Mühendisleri Odası’nın yıllardır söylediği gibi, enerjinin tek elden ve kamusal olarak
yürütülmesi gerçeği ile yüzleşme zamanıdır. Artık başarısızlığı herkes tarafından görülen özelleştirme
politikalarına son verilmelidir. Kamusal planlama anlayışı ile bütüncül bir kamulaştırma yapmanın zamanı
da gelmiştir.
ELEKTRİK FATURALARI ÜZERİNDEKİ YÜK KALDIRILMALI

Ekonomik anlamda zor günler geçiren ve "geçinemiyorum, faturamı nasıl ödeyebilirim" diye feryat eden
vatandaşlarımızın yükünü biraz hafifletmek adına elektrik faturalarının yaklaşık yüzde 20`sini oluşturan
vergi ve fonların tekrar ele alınarak gerekli yasal düzenlemelerin de bir an önce hayata geçirilmesi
gerekmektedir.
2017 yılında yapılan yasal düzenleme ile sanayi abonelerinden kaldırılan TRT payı, tüm abone
gruplarından kaldırılmalı ve elektrik faturalarından TRT payı adı altında bedel tahsil edilmemelidir.
Benzer uygulama artık amacını yitirmiş olan Enerji Fonu kesintisi için de geçerli olmalıdır.
Mesken abone grubundan KDV tamamen kaldırılmalı yada yüzde 1 gibi makul bir seviyeye indirilmelidir.
Benzer uygulama çiftçilik yaparak geçimini sağlayan tarımsal sulama abone grubu için de göz önüne
alınmalı ve KDV oranı %5 veya %8 gibi makul bir seviyeye çekilmelidir.
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Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tekrar gözden geçirilmelidir.
Yeni dahil edilecek üretim tesislerine ÇED alma zorunluluğu getirilmelidir. Ayrıca YEKDEM kapsamında
mevcut devam eden döviz endeksli uygulamalara derhal son verilmelidir.
12.35 cent/kWh üzerinden alım garantisi verilen Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesinin, elektrik
tarifeleri üzerinde yaratacağı ilave yük, yeni zamların da habercisidir.
Diğer yandan; Paris İklim Anlaşması`nın tartışıldığı gün; TBMM`de radyoaktif atık ve kullanılmış yakıtla
ilgili düzenlemeler içeren 7336 ve 7337 sayılı kanunlar kabul edildi. Kanun tekliflerinin radyoaktif
atıkların Türkiye`ye getirilmesine ve nükleer atıkların yeniden kaynak olarak kullanılmasına olanak
sağlayacaktır. Dünya nükleer santralleri kapatırken Türkiye`nin nükleer çöplüğe dönüşme riski göz
ardı edilmemelidir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarında risksiz ve çevreci enerji üretebilmek varken, nükleer santral ısrarını
anlamak mümkün değildir. Gelecek nesiller için nükleer santral sevdasından bir an önce vazgeçilmelidir
KIŞ SAATİNE GEÇİLMEMESİ TASARRUF DEĞİL İSRAF GETİRDİ
TEİAŞ`ın elektrik tüketim istatistikleri baz alınarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yapılan
çalışmaya göre; kış saati uygulamasından vazgeçilmesi tasarruf sağlamadığı gibi tüketimi artırıcı bir etki
yarattı.
Türkiye nüfusunun %61’i ve elektrik tüketiminin %71’i batı bölgelerimizdedir. Özellikle elektrik
tüketiminin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde sabah okula ve işe
gitmek için gün doğmadan kalkılmak zorunda kalınması hane tüketimlerini artırmıştır. Yurttaşlara sıkıntı
veren ve dış dünyayla iletişim açısından sorunlar yaratan, ayrıca trafik kazalarında artışa neden olduğu
belirtilen ve elektrik tüketiminde tasarruf değil israf yaratan bu uygulamadan bir an önce vazgeçmelidir.
Elektrik şirketlerine para kazandırmak için değil de kamu yararı kapsamında düzenlemeler yapılmalıdır.
Türkiye coğrafyasına uygun kış ve yaz saatlerine geçilmelidir. EMO`nun yaptığı çalışmaya göre, enerjinin
verimli kullanımı açısından en uygun nokta GMT+2:30`dur ve yaz saati uygulamasında da GMT+3
yerine ileri bir nokta olarak GMT+3:30 diliminin seçilmesi tasarrufu artıracaktır.
UEDAŞ İNGİLİZ FİNANS KURULUŞUNA SATILDI, SIRADA TEİAŞ’IN ÖZELLEŞTİRMESİ VAR!
Özelleştirmenin ilk yapılmaya başladığı yıllardan bu yana TMMOB olarak söylediğimiz gibi; enerjide
yapılan özelleştirmeler ülke insanına yarardan ziyade zarar getireceğini defalarca belirtmiştik. Bu gün
ne yazık ki bu söylemin doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz.
Kentimizin de içinde bulunduğu ve dört ili kapsayan bölgede UEDAŞ; Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve
Yalova illerinde; dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdürmek üzere 2010 yılında yerli sermaye
gurupları Cengiz, Limak ve Kolin firmalarına 940.000.000 $ bedelle özelleştirilmişti. Süreç içerisinde
Cengiz ve Kolin ortaklığın dışına çıktı. Limak süreci yürütürken; yakın zaman önce kamuoyuna, Uludağ
Elektrik Dağıtım A.Ş ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş’nin İngiliz Yatırım Fonu Actis’e devri
için hisse satış sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.
Önce özelleşti sonra da yabancı sermayeye satıldı. Geldiğimiz noktada bölgemizin elektrik enerji
hizmeti artık bir İngiliz fon şirketi tarafından sağlanacak. Ülke insanı, uzunca zamandır enerji alanında
sahipsizdi ve artık tamamen sahipsiz kaldı.
Bu ülkenin değerleri yabancı fon şirketlerine bir bir satılırken, ülke insanı yaratılan yükün altında
ezilmeye mahkum edilmektedir. En başından bu yana söylediğimiz gibi enerji alanında özelleştirilen
tüm kurumlar ivedi olarak kamulaştırılmalı ve ülke insanımızın hizmetine sunulmalıdır.
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Özelleştirme politikaları bugüne kadar, hep söylenenlerin tersi biçiminde ortaya çıkmıştır. Ucuzluk
yerine zam, kalite yerine kötü hizmet, sermayenin halka yayılması yerine özel şirket karı, verimlilik
yerine çalışanların daha fazla sömürülmesi, özelleştirmenin nihai sonucu hep bu olmuştur. Özelleştirme
kapsamına alınan kamu çalışanları ise özelleştirme mağduru yapılmışlardır.
Sermayenin küresel krizi sonucunda özelleştirme felsefesinin çöküşüne tanıklık etmekteyiz. Buna
rağmen TEİAŞ’ın da özelleştirilmesi gündemdedir. Özelleştirmenin hemen öncesinde, TEİAŞ’ın 81 ilde
rutin bakım ve onarım ihalelerini arttırması oldukça düşündürücüdür.
Yakın zamanda tanık olduğumuz Telekom özelleştirme sürecini hepimiz hatırlamaktayız. Bu sürecin
sonunda yine kamunun zarar görmesi muhtemeldir ve oluşacak enkaz yine ülke insanımızın omuzlarına
kalacaktır.
Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımının özelleştirmesi süreçleri ivedilikle durdurulmalı ve özelleştirilen
kurumlar da kamuya iade edilmelidir.” 05/11/2021
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DEPREMLERİN AFET OLARAK YAŞANMASI, ÜLKEMİZİN VE
HALKIMIZIN YAZGISI OLMAMALIDIR

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 12 Kasım
1999 Düzce Depremi’nin 22. yıl dönümüne
ilişkin Orhangazi Parkı’nda basın açıklaması
gerçekleştirdi. Açıklamayı, TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube
Başkanı Engin Er yapıldı. Er tarafından yapılan
açıklama şöyle:
“Merkez üssü Düzce ili olan, 12 Kasım 1999
Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü
7.2 olarak ölçülen depremin 22. senesindeyiz.
30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok
ilimizde hissedildi. Başbakanlık Kriz Yönetim
Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845,
yaralı sayısı 4948. Depremde hasar gören ve
derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık
ya da ağır hasarlı ev sayısı 12.939, iş yeri sayısı
ise 2.450’dir. En fazla can kaybı ve yapısal hasar,
deprem kırığı üzerinde bulunan yerleşimler ile
Düzce kentinde meydana gelmiştir. Gölyaka Kaynaşlı hattındaki yapı hasarlarının çoğunluğu,
deprem fayının parçalaması sonucunda, Düzce
kentindeki hasar ise zayıf zemin özelliklerine bağlı
olarak gerçekleşmiştir.

Depremde toplam konutların yüzde 81’nin ve
işyerlerinin de yüzde 87’sinin hasar görmesiyle
Düzce il merkezinin büyük bir kesimi yıkılmıştır.
Düzce depreminden kısa bir süre önce, aynı yılın
17 Ağustos’unda Marmara Bölgesinde meydana
gelen depremin yarattığı travma henüz geçmemiş,
yaralar sarılmamış, enkazlar kaldırılmamışken
meydana gelen 12 Kasım depremi toplumsal
travmanın iyice belirginleşmesine neden olup,
geleceğe dönük kaygılar, umutsuzluk ve çaresizlik
ülkeyi adeta esir almıştı.
Bu depremden sonra da birçok deprem olmuş ve
bu depremlerde de çok sayıda insanımız hayatını
kaybetmiştir. 2011 Van depremi, 26.Eylül.2019’da
İstanbul Silivri açıklarında 5,7 büyüklüğünde
olan deprem ve 2020 yılında İzmir’de
büyük yıkıma sebep olan tsunami oluşturan
depremler gibi. Bu depremler bizlere şu anda
deprem konusunda hazırlıksız olduğumuzu ve
hazırlanma çalışmalarının bile henüz uygulamaya
konulmadığını göstermiştir.
Özellikle 26.Eylül’de Silivri açıklarında meydana
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gelen depremde bile onlarca okul hasar görmüş
ve eğitime ara verilmiş, bazı okullar ise tamamen
boşaltılmıştır. Burada en ilginç olanı ise hasar
gören birçok okulun 1999 depreminden sonra
yapılmış yani demir ve beton standarttı yüksek
ve yapı denetim kontrolünde yapılan binalar
olmasıdır. Uygun yapılmayan denetimler sonucu
böyle orta büyüklükte bir depremde bile binalar
güvensiz hale gelmiştir.

yaşanabilecek olumsuzlukları hayal bile etmek
istemiyoruz.

01.01.2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina
Deprem Yönetmeliği de maalesef problemleri
bitirmemiş
aksine
uygulamada
şehirden
şehire hatta ilçeden ilçeye farklı uygulamaların
yapılmasına zemin hazırlamıştır. Jeoloji ve
Jeofizik mühendisleri odalarının hiç dikkate
alınmadığı, ben yaptım oldu mantığıyla hazırlanan
bu yönetmelik bazı noktalarda aşırı abartıya
kaçmakta bazı noktalarda da eksik kalmaktadır.
Bu yeni yönetmelik acilen revizyona ihtiyaç
duymaktadır.

•Bilim ve teknolojinin
getirilmelidir.

Bu ülkenin imar yasası, afet yasası, yapı denetim
yasası ve bunların ilgili ikincil mevzuatları
sorunludur.
Bursa özelinde 1/100.000 lik planlar acilen gözden
geçirilmelidir.
Mevcut sistem doğa olaylarının afete dönüşmesini
engellemekten uzaktır.
Akademik
odaların
hem
yönetmelikler
hazırlanırken hem de kontrol aşamasında mutlaka
devrede olması gerekir. Binlerce mühendisi
içinde barındıran, yılların bilgi birikimine sahip
olan, kamu kurumu niteliğindeki odaların devre
dışı bırakılmasının izahı mümkün değildir.
5,7 büyüklüğündeki 26.Eylül’de meydana gelen
depremde telefonların kilitlenmesi çok önemli
bir uyarı olarak ele alınmalı, konunun üzerine
hassasiyetle gidilmeli ve çözüm üretilmelidir.
Daha 3 gün önce Malatya’da yaşanan 2 katlı bir
binanın yıkılması sonucunda bütün imkanlar
kullanıldığı halde saatlerce enkaz altında canlı
aranmıştır. Bölgemizde olabilecek, daha önceki
büyük depremler gibi bir depremde yüzlerce,
binlerce binanın yıkılabileceğini düşündüğümüzde

Bütün bunlar göz önüne alındığında;
•Düşük standartlarda sağlıksız ve yasa dışı
yapılaşmanın, ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli
kentleşmenin önüne geçilmeli, bilimsel normlara
dayalı arazi kullanım ve yer seçimi kararlarının
rantsal kaygılara yenik düşmesi engellenmelidir.
gerekleri

yerine

•Gerek kentsel, gerekse kırsal alanlarda yer
seçimi, planlama ve yapılaşma karar süreçlerinde
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri
etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
•Ülkemizdeki afet risk azatlımı ve yönetimi
sisteminin kurulması ve işletilmesi için gerekli
çalışmalar katılımcı ve çevreye duyarlılık temelinde
sürdürülmelidir. Tüm yönetim düzeylerinde
afet riskinin azaltılması anlayışı ve yönetimi
yaygınlaştırılmalı; afet risklerine karşı toplumun
her kesiminde bilinç düzeyinin yükseltilmesi
hedeflenmelidir.
•Ülkemizde sadece deprem için değil heyelan, çığ
düşmesi, su baskını vb. olaylara yönelik tehlike ve
risk haritası üretimi hızlandırılmalı; bu haritaların
üretimi konusunda ilgili kurumlar ve üniversiteler
teşvik edilmeli, ülke insanının kullanımına ücretsiz
sunulmalıdır.
•Belediyeler tarafından gelir kaynağı haline
dönüştürülen yapı ruhsat harçları, amacına uygun
olarak sağlıklı ve afet/depremlere karşı dirençli
yapıların yapılmasını sağlayacak, etüt ve projelerin
yerinde denetimini etkin şekilde yerine getirecek
personel ve kurumsal altyapının geliştirilmesi
amacıyla kullanılmalıdır.
Sonuç olarak, deprem/afetler karşısında risk
havuzu haline gelen yaşam alanlarımızın, afetlere
karşı korunması, ülkemiz insanının can ve mal
güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalara
acilen başlanılması gerektiğini belirtiyor ve hayata
geçirmelerini bekliyoruz.
Depremlerin afet olarak yaşanması, ülkemizin ve
halkımızın yazgısı olmamalıdır.” 12/11/2021
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KESK’TEN TMMOB BURSA İKK’ YA ZİYARET

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Bursa İl Koordinasyon Kurulu'nu Ziyaret Etti
İşsizliğe, Yoksulluğa Hayır! Emekten, Halktan Yana Bütçe İstiyoruz!
Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu
(KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Bursa İl Koordinasyon Kurulu'nu (TMMOB Bursa
İKK) ziyaret etti.
Ziyarete, KESK Eş Başkanı Şükran Kablan, Eğitim
Sen MYK Üyesi Arzunur Şimşek, Tarım Orkam
Sen MYK Üyesi Mehmet Kaya, Yapyol Sen MYK
Üyesi Armağan Çalık, Eğitim Sen Bursa Şube
Başkanı Yüksel Bayraktar, Yapyol Sen Bursa Şube
Başkanı Okan Okumuş, Tarım Orkam Sen Bursa
Şube Başkanı Fikret Gizir, Tarım Orkam Sen
Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Hanik,
Eğitim Sen Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Hülya Ağ katıldılar.

KESK, 18 Aralık’ta Diyarbakır ve İzmir, 19
Aralık’ta İstanbul ve Ankara’da “Geçinemiyoruz!”
İşsizliğe, Yoksulluğa Hayır! Emekten, Halktan
Yana Bütçe İstiyoruz! şiarıyla yapacağı mitingler
hakkında bilgilendirme yapıldı.
KESK' in kuruluş yıldönümüne denk gelen ziyarete
birlik, dayanışma ve mücadelenin önemine dikkat
çeken, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Ferudun Tetik, DİSK, KESK, TMMOB
ve TTB olarak sürdürülen birlikteliğin önemine
vurgu yaptı ve dayanışma duygularını dile getirdi.
Tetik, KESK'in kuruluş yıldönümü kutlayıp, birlikte
mücadele dolu yıllar dileyerek, “KESK'in sözü
sözümüzdür, Yaşasın KESK” dedi. 08/12/2021
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TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU YEREL AFET SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Yerel
Afet Sempozyumu 17.12.2021 Cuma günü
BAOB Ortak Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılış konuşmasını TMMOB Bursa
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik
yaptı.
Konuşmasında, “İçerisinde bulunduğu coğrafi
koşullar sonucu ortaya çıkan doğa olayları, sıkça
değişen iklim olaylarına karşı hazırlıksızlık ve rantın
bireysel çıkarlara emanet edilmesi olmak üzere
ihmaller nedeniyle afete dönüşmektedir. Ancak,
ülkemiz coğrafyasının barındırdığı bu risklere
rağmen merkezi ve yerel kamu otoritelerinin
bilimden uzak, piyasa koşullarına teslim olmuş
ucuz popülist yaklaşımları neticesinde afetler, her
seferinde tüm ülkeyi derin üzüntüye boğan can,
mal ve doğal alan kayıplarına sebep olmaktadır”
ifadelerini kullanan Tetik, konuşmasına şöyle
devam etti:

“Yakın zamanda yaşanan Bingöl, Van, Elazığ ve
İzmir Depremleri, Doğu Karadeniz’de İstanbul’da
ve Ankara’da neredeyse her yıl, yakın zamanda ise
Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde oluşan ve can
kayıplarına da neden olan seller, geçmiştekilerden
daha büyük olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde
hektarlarca alanı kapsayan orman yangınları.
Her defasında merkezi ve yerel idarelerin izlediği
ihmaller ve yanlış politikaların sonucu veya fırsatçı
anlayışla afete dönüşmüş doğa olaylarıdır.
Her afet sonrasında yaraların sarılmasından
bahsedilirken, afetlere karşı kayıpları önleyici
tedbirler hiçbir şekilde gündeme gelmemektedir.
Afetler yaşandıktan sonra bu afetlerin can ve mal
kaybına sebep olmasında en önemli etken olan
bilimsel verilere dayanmayan, arazi rantını, siyasi
geleceği önceleyen piyasacı ve popülist eylemler
birer birer hayata geçirilmektedir.
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Ayrıca yaşanan afetlerde doğrudan sorumluluğu
bulunan kurum ve siyasi aktörler, topluma
hesap vermek yerine sorumluluklarını gizlemek
için bilimsel dayanaktan yoksun söylemlere
sığınmaktadırlar. Özellikle de son yıllarda değişen
her yasal düzenlemede, doğa ve toplumsal yararı
koruma konusunda sürekli geri gidilmekte,
sermaye çıkarlarını odaklayan uygulamalara
fütursuzca devam edilerek yeni felaketlere çanak
tutulmaktadır.
Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal
ve çevresel bağlamda niteliksiz yapılaşmasının;
sağlıksız büyümesinin; barınma, altyapı, ulaşım,
enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre, konularında
sorunlar yaşamasının; deprem, sel, heyelan
ve yangın gibi afetlere hazırlıklı olmamasının;
ardında piyasa güçlerini kent politikalarının
belirlenmesinde tek hakim güç olarak gören
siyasal yaklaşımlar yatmaktadır.
Afetler rant yaratma gerekçesi olamaz, bilimden
kopuk, topluma yeni ekonomik yük getiren
çözüm kabul edilemez.

Gerçekleştireceğimiz TMMOB Bursa İKK Yerel
Afet Sempozyumu ile, ülkemizde doğa olaylarının
afete yol açmasını engellemek için atılması gereken
adımlar ile zarar azaltma, afetlere hazırlık ve
müdahale konusunda örgütlülüğünü geliştirmek
amacı doğrultusunda afet politikalarının ele
alınması hedeflenmekteyiz.”
TMMOB Harita Mühendisleri Odası’ndan
Başar Bulut’un oturum başkanlığını yaptığı
birinci oturumun konuşmacıları, Bursa Uludağ
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr.
Nilüfer Taş, TMMOB İçmimarlar Odası’ndan Ajda
Zaim, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan
Engin Er ve TMMOB Çevre Mühendisleri
Odası’ndan Sevim Yürüten’in oturum başkanlığını
yaptığı ikinci oturumun konuşmacıları ise TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası’ndan Gülden Çavuş,
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Erdem
Yardımcı, TMMOB Meteroloji Mühendisleri
Odasın’ndan Feryal Biçkici, ülkemizde ve Bursa’da
afetler, afetlerin zararları ve afetlere karşı ne
gibi önlemler ve müdahalelerde bulunulması
gerektiğini konuştular. 17/12/2021
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EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ,
GEÇİNEMİYORUZ!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),
Devrimci İşci Sendikaları Konfederasyonu
(DİSK), Bursa Tabip Odası, Bursa Tabip Odası,
Bursa Veteriner Hekimler Odası, Tüm Taşıma
İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Bursa Demokrasi
Güçleri ‘Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza
sahip çıkıyoruz, geçinemiyoruz” demek için
Bursa Kent Meydanı’nda bir araya gelerek, basın
açıklaması gerçekleştirdiler. Açıklamayı TMMOB
Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun
Tetik yaptı. Tetik tarafınfan yapılan açıklama şöyle:
“Olağanüstü günlerden geçiyoruz. İktidar
emeğe, emekçilere, çiftçilere, esnafa, kadınlara,
gençlere, halka karşı adeta ekonomik darbe
yapıyor. Göz göre göre ve sonucunu bildikleri
ekonomik politikalarla emeği ucuzlatıyor,
işsizliği, güvencesizliği artırıyor, yaşam koşullarını
dayanılmaz hale getiriyorlar.
İktidar çevresi ve bir avuç vurguncu, fırsatçı,
rantçı kapitalist dışında hepimiz kaybediyoruz.
Her güne yeni zamlarla uyanıyoruz. Temel
ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk.
Enflasyon aldı başını gidiyor. TÜİK’e göre yüzde
19,89, bağımsız araştırmacılara göre yüzde 50
civarındadır.

2021 için geçerli olan yeniden değerleme oranı
yüzde 9,11 iken 2022 yılında rekor bir artışla
%36,2 yapıldı. Bu zam, cebimizdeki yangının
2022 yılında daha da büyüyeceği, temel yaşam
giderlerimizi karşılayamaz hale geleceğimizin
habercisidir.
Ücretlerimiz
enflasyonun
altında
ezildi.
Maaşlarımız ve alım gücümüzü eridikçe eriyor.
Ev kiralayamaz, kiraladığımızı da ödeyemez
olduk.
Bin bir emekle büyüttüğümüz gençler barınacak
yurt bulamıyor.
Ucuz işgücü kaynağı görülen kadınlara yönelik
şiddet kadın kırımı boyutuna ulaştı.
Patronlar istediği zaman keyfi olarak işten
çıkarıyor, iktidar sorgusuz sualsiz ihraç ediyor!
Sadece siyasi ve ekonomik kriz değil aynı zamanda
hukuk ve adalet kriziyle de karşı karşıyayız.
Adalete olan güven tarihin en dip noktalarında
seyrediyor. Yandaş medya dahi bu gerçekliği artık
gizleyemiyor.
Üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallanan iktidar
baskısı altındaki yargıda ağırlıklı olarak iktidarın
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ihtiyaçlarına göre kararlar çıkıyor, istisna
düzeyinde çıkan kararlar ise hayata geçirilmiyor.

Biz fakirleşirken onlar zenginliklerine zenginlik
katıyor.

Keyfiyet ve hukuksuzluk tüm kurumlara sirayet
ederek bir yönetim biçimi haline gelmiştir.

Bir avuç azınlık dışında artık kimsenin dayanacak
gücü kalmadı. Nefes alamaz hale geldik. Bıçak
kemiğe dayandı. Toplumsal öfke ve tepki giderek
büyüyor.

İktidar bir yandan istihdam yaratacak yatırımlar
yapmıyor, bir yandan çalışanların da işsiz
kalmasına yol açacak politikaları hayata geçiriyor.
İşsizlik aldı başını gidiyor. İşsizlerin sayısı 10
milyona yaklaştı. Gençler ve kadınlarda işsizlik
oranı daha fazla.
İşsiz kaldığımızda ise İşsizlik Sigortası Fonundan
işsizlik parası alamıyoruz. Çünkü fondaki paralar
sürekli patronlara aktarılıyor. 2017-2021 yılları
arasında Fon’dan işverenlere doğrudan aktarılan
destek ve teşvikler, yine işverenlere eğitim
programları için ayrılan 10 milyar TL eklendiğinde
62 milyar TL’yi geçiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre
2020 yılında kayıtlı işçilerin yüzde 42’si asgari
ücretle çalışıyor. Yani 2020 verilerine göre 15
milyon 203 bin 423 kayıtlı çalışan işçiden 6 milyon
390 bin 19’u açlık sınırının altındaki asgari ücretle
çalışıyor.

Bakınız son günlerde tüm illerde çeşitli protestolar
gelişmeye başladı ve iktidar ciddi şekilde ürktü.
Ne zaman iktidarı kaybetme korkusu yaşasalar
hemen baskıya, algı operasyonlarına, gündem
saptırmalarına, kutuplaşma yaratacak politikalara
başvuruyorlar.
Krize karşı yapılmak istenen birçok eylem ve
etkinlik ya yasaklanıyor ya da kitleselleşmesinin
önüne geçmek için her türlü yola başvuruyorlar.
Ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler ama “istifa”
sesini duymak bile istemiyorlar. Dünyada olmayan
bir şey icat ederek “hükümet istifa” demeyi suç
kategorisine eklediler. Alın size yeni bir katalog
suç! Tüm protesto gösterilerinde ne zaman
“hükümet istifa” sloganı atılsa müdahale ediyorlar,
gözaltına alıyorlar!

9 milyonu aşkın yaşlılık aylığı alan emekli ile 4
milyon civarındaki hak sahibi emekliler de açlık
sınırında yaşıyor.

Buradan bu vesile ile bir kez daha söyleyelim,
baskılara boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Krizi biz
yaratmadık, faturasını ödemeyeceğiz. İktidar
derhal istifa etmeli, erken seçim kararı almalıdır.

Görüldüğü ve yaşandığı üzere nüfusun büyük
bölümü insanca yaşam koşullarının çok uzağında
açlık sınırının çok yakınında yaşam mücadelesi
veriyor!

Emekçiler olarak bizler, Kasım ayı başından bu
yana emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza
sahip çıkmak, sorunlarımıza çözüm bulmak için
kampanyalar yürütüyoruz.

Bize olmayan kaynaklar, silahlanmaya savaşa
gidiyor. O nedenle, barış hepimizin acil talebi.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin Meclis
komisyonlarında
tartışılmaya
başlanmasıyla
beraber bizler de ekonomik ve özlük haklarımızı
geliştirmek için yoğun çaba içerisine girdik.

Bize olmayan kaynaklar hazine garantili KOİ
projeleri aracılığıyla yandaş müteahhitlere gidiyor!
Bize olmayan kaynaklar TÜGVA, TÜRGEV,
ENSAR, İLİM YAYMA CEMİYETİ gibi vakıflara ve
cemaatlere gidiyor.
Bize bir maaş bile çok görülürken, kaynaklar
birkaç maaş birden alan iktidarın bürokratlarına,
eşe-dosta gidiyor!

Kriz döneminde emekçilerin giderek derinleşen
sorunlarının çözümü için, işsizlik sorununun
çözülmesini, diplomalı işsizliğin ortan kaldırılmasını
istedik.
Özelleştirme uygulamalarına son verilerek
özelleştirilen kamu kuruluşlarının yeniden
kamulaştırılmasını istedik.
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Toplumun güvenliğinin sağlanması için zorunlu olan
kamusal mesleki denetimleri ortadan kaldırmaya
yönelik düzenlemelerin ve serbestleştirme
uygulamalarının sonlandırılmasını istedik.
İstedik ki, bu ülkenin tüm zenginliklerinde,
üretilen tüm değerlerinde emeği olan, hayatı
yaratan emekçilerin emeği zayi olmasın.
İstedik ki, bütçeden emekçilere, yoksul halka,
kamusal yatırımlara, kamu hizmetlerine daha
fazla pay ayrılsın.
Krizin tüm yükünün emekçilere yıkılmayacağı
insanca yaşayabileceğimiz bir gelir düzeyi ve adil
bir vergi sistemi istedik.
Ne yazık ki siyasi iktidar tüm taleplerimize kulak
tıkadı. Bütçe görüşmelerini halkın sorunlarının
çözümü için bir fırsat olarak kullanmak yerine,
muhalefet milletvekilleri ile laf yarıştırmak,
kavgaya tutuşmak için kullandı.

Siyasi iktidar halkın taleplerine kulak tıkadıkça,
halkın sorunlarını göz ardı ettikçe kriz daha da
büyüyor. Paramızın değeri her geçen gün daha da
düşüyor, hayat pahalılığı daha da artıyor, geçinmek
her geçen gün daha da zorlaşıyor.
Tüm ülke olarak her gün daha fazla yoksullaşırken,
borçlarımız daha da artıyor.
Siyasi iktidar, paramızın pula dönmesini, geniş halk
kesimlerinin yoksullaşmasını, reel ücret kaybını
engelleyemediği için şimdi bu sefaletimizi kalıcı
hale getirecek bir ekonomik düzeni bize kurtuluş
olarak sunmaya çalışıyor.
Yoksullukta uzlaşmayacağız! İktidarın
dayattığı bu kadere teslim olmayacağız!

bize

Emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip
çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden gelen iktidara
inat, sorunlarımıza hep birlikte çözüm üreteceğiz.
Yaşasın örgütlü mücadelemiz.” 18/12/2021
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TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU 1. ELO SATRANÇ TURNUVASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun
Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği
işbirliğiyle düzenlediği, BAOB (Bursa Akademik
Odalar Birliği) Yerleşkesinde düzenlenen
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 1. ELO
Satranç Turnuvası 19.12.2021 Pazar akşamı
gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.
15 ilden toplamda 144 kişinin www.bursa.tsf.org.
tr sayfasında kayıt yaptırdığı turnuvaya katılan
en uzak iller Trabzon ve Gaziantep’dir. 9 sporcu
ile Eskişehir, Bursa’dan sonra en fazla sporcu ile
katılan il olmuştur. Kayıt yaptıran sporcuların bir
kısmı covid nedeniyle turnuvaya katılamamıştır. 2
gün süren turnuva, 10 Yaş ve Altı Kategorisinde
50, B kategorisinde 61, A kategorisinde 22
sporcu olmak üzere toplam 133 sporcu ile
gerçekleştirilmiştir.
2021 Türkiye Milli takım havuzunda olan 20
sporcu turnuvaya katılım göstermiştir. Turnuvada

UKD puanına sahip
109 sporcunun UKD
ortalamaları 1358’dir. Bu turnuvalar için yüksek bir
değerdir. Turnuvaya katılan en küçük sporcumuz
11/03/2015 doğumludur, en büyük sporcumuz
ise 10/09/1945 doğumludur. Turnuvaya katılım
gösteren sporcuların %20 si kadın sporculardır.
Turnuvada 1 Fide Hakemi, 2 Ulusal Hakem ile
birlikte il ve aday hakemler görev yapmıştır.
Türkiye’nin her yerinden gelen sporcular, 2 gün
boyunca 6 tur maç yaparak hem UKD (Ulusal
rating) hem de ELO (uluslararası rating) puanlarını
artırmak için mücadele ettiler. Turnuva sonunda
sıralama toplanan puan ve averaja göre belirlendi.
A kategorisinde ilk 10 dereceyi alan sporculara
ödülleri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sayın
Remzi Çınar tarafından takdim edildi. Yarışmacılar
madalya ve kupaya ek olarak TMMOB İl
koordinasyon Kurulu tarafından para ve Zorlu
Holding Taç Linens Ürünleri ile ödüllendirildi.
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Emre KocaKaplan - Sakarya Satranç Spor Kulübü
Ataberk Türkmen - Duatepe Spor Kulübü
Recep Işık - Bireysel
Hasan Atış - Bursa BB Spor Kulübü
Deniz Dirikolu -Yalova Altınkale Satranç Spor
Kulübü
Mert taha Dönmez - Seyhan Belediye Spor Kulübü
Arda Cankurt - Bursa Nida Satranç Spor Kulübü
Turhan Korkmaz - Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü
Talha Güneş Türk - Bursa BB Spor Kulübü
Utku Yenen - Bursa BB Spor Kulübü
B kategorisinde ilk 10 dereceyi alan sporculara
ödülleri TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Onur Kurulu Üyesi İbrahim Mart tarafından
takdim edildi. Yarışmacılar madalya ve kupaya ek
olarak TMMOB İl koordinasyon Kurulu tarafından
para ve Zorlu Holding Taç Linens Ürünleri ile
ödüllendirildi.
1. Ömer Faruk Yazıcıoğlu - Başar Spor Kulübü
2. Burak Alp Mutlu - Bursa BB Spor Kulübü
3. Batın Okur - Piyon Satranç İhtisas Spor Kulübü
4. Ela Aslan - Bursa Nida Satranç Kulübü
5. Oğuz Yılmaz - Bursa BB Spor Kulübü
6. Jülide Aysu Mutlu - Bursa BB Spor Kulübü

10 Yaş ve Altı kategorisinde ilk 10 dereceyi
alan sporculara ödülleri TMMOB Bursa İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik
tarafından verildi. Yarışmacılar madalya ve kupaya
ek olarak TMMOB İl koordinasyon Kurulu
tarafından para ve Zorlu Holding Vestel Teknoloji
Ürünleri ile ödüllendirildi.
1. Cem Altuntaş - Bursa Deneyim Spor Kulübü
2. Emre Kerem Turan - Bursa BB Spor Kulübü
3. M. Doğu Durgun - Bursa Deneyim Spor Kulübü
4. Zeynep Sönmez - İnegöl Satranç Spor Kulübü
5. Eymen Güler - Eskişehir Satranç Eğitim Merkezi
6. Ayaz Aslandaş - Piyon Satranç İhtisas Spor Kulübü
7. Elif Zeynep Kaçan - Eskişehir Satranç Eğitim
Merkezi
8. Eren Büyükeren - Piyon Satranç İhtisas Spor
Kulübü
9. Levent Ayeser Akbay - D4 Satranç Spor Kulübü
10. Barış Arbak - Bireysel
Bu kategoride başarılı olan 3 kadın sporcuya
madalyalarını TMMOB Tekstil Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Ekren verdi.
1. olan kadın sporcu para ödülünün yanı sıra Ezgi
Kitabevinden hediye çeki ile ödüllendirildi.
1. Zeynep Sönmez - İnegöl Satranç Spor Kulübü

7. K. Arhan Akyüz - Eskişehir Satranç Eğitim Merkezi

2. Elif Zeynep Kaçan - Eskişehir Satranç Eğitim
Merkezi

8. Egecan Köseleci - Beşiktaş Jimnastik Kulübü

3. İlayda Çaylık - Eskişehir Satranç Eğitim Merkezi

9. Ege Şahingör - Bursa Deneyim Spor Kulübü

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Ferudun Tetik, TMMOB Bursa İl Koordinasyon
Kurulu 1. ELO Satranç Turnuvası’na dair şöyle
konuştu:

10. Alper Uzağ - Bireysel
Bu kategoride başarılı olan 3 kadın sporcuya
madalyalarını TMMOB Tekstil Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Ekren verdi.
1. olan kadın sporcu para ödülünün yanı sıra Ezgi
Kitabevinden hediye çeki ile ödüllendirildi.
1. Ela Aslan - Bursa Nida Satranç Kulübü
2. Jülide Aysu Mutlu - Bursa BB Spor Kulübü
3. Melis Kılıç - Bursa Nida Satranç Kulübü

“Satranç gibi tamamen akla ve bilime dayalı
sporun yaygınlaşmasını önemsiyoruz. TMMOB
olarak satranç sporuna ve sporculara olan
desteğimiz sürecektir. Turnuvamızı her yıl
sürdürmeyi planlıyoruz.
Çocuklarda zeka gelişiminin en yoğun olduğu
dönem 3–11 yaş aralığıdır.
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Ancak çocukların çok küçük olduğu bu yaş
grubunda yapabileceği zihinsel aktiviteler bir
hayli kısıtlıdır. Matematik eğitiminin ileriki
yaşlarda kazandırdığı olumlu özellikleri çocukların
küçük yaşlarda satranç sayesinde kazanmaları
mümkündür.
Çocuklarda dikkat dağınıklığı için satranç çok
faydalı olup, dikkat toplamayı oyun havasında
çocuğa öğretmektedir.
*Satranç ,doğru ve çabuk düşünebilmeye yardım
eder.

*Sabırlı ve ölçülü karar vermeyi sağlar.
*Kurallara ve rakibe saygılı olmayı, sportmenliği
ve centilmenliği tecrübe ettirir.
*Stratejik düşünmeyi ve mantık kurallarını öğretir.
*Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini
kavratır.
*“Kendine güven” duygusu geliştirir.
*Sistemli ve disiplinli çalışma
olabileceğini öğretir.” 19/12/2021

ile

başarılı
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VEFAT & BAŞSAĞLIĞI

Üyemiz Erkan SEPER vefat etmiştir.
Üyemiz Kemal ÇILGIN vefat etmiştir.
Üyemiz Mustafa SELÇUK’un oğlu, Üyemiz Erhan SELÇUK vefat etmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Cenk
ÖZMUTLU vefat etmiştir.
Üyemiz Turgut MÜNGEN vefat etmiştir.
Üyemiz Nevzat KAVAKLI vefat etmiştir.
Üyemiz Raif GÜNEY vefat etmiştir.
Üyemiz Recep ERDİM’in annesi vefat etmiştir.
Üyemiz Ahmet TORUN’un kardeşi vefat etmiştir.
Üyelerimiz Volkan ve Gürkan AYYILDIZ’ın babaları vefat etmiştir.
Üyelerimiz Talat ve Şadi BAĞLAN’ın anneleri vefat etmiştir.
Şubemiz eski Teknik Görevlisi Sinan ÖZGÖZ’ün annesi vefat etmiştir.
Edremit İlçe Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa AKAL’ın babası vefat etmiştir.
Üyemiz Umut KAHRAMAN’ın babası vefat etmiştir.
Üyemiz Atilla AKGÜN’ün annesi vefat etmiştir.
Üyemiz İbrahim ÜTKÜ’nün babası vefat etmiştir.

Başsağlığı ve Sabır Diliyoruz.
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