
 Yıl:32  Sayı:183
Ocak - Şubat

Mart - Nisan  2021
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 



Balıkesir İl Temsilciliği
Tel: 0-266-239 19 70 - Faks: 241 75 10

Çanakkale İl Temsilciliği
Tel: 0-286-212 56 90 - Faks: 212 84 45

Yalova İl Temsilciliği
Tel: 0-226-812 50 74 - Faks: 812 84 40

Bandırma İlçe Temsilciliği
Tel: 0-266-713 77 81 - Faks: 714 86 38

Edremit İlçe Temsilciliği
Tel: 0-266-373 62 00 - Faks: 373 78 06

İnegöl İlçe Temsilciliği
Tel: 0-224-715 17 11 - Faks: 715 18 22

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi Haber Bülteni

TEMSİLCİLİKLERİMİZ

Yayın Tarihi : 7 Mayıs 2021

Ocak - Şubat - Mart - Nisan   Sayı : 183

MMO Bursa Şubesi Adına Sahibi
Fikri DÜŞÜNCELİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ferudun TETİK

Yayına Hazırlayan  Esra ERENER BAĞLAMA

Yönetim Yeri
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa 

Şubesi
BAOB Yerleşkesi Odunluk Mh. Akademi  Cd. 

No:8 A:1 K:2/3 16130 Nilüfer/BURSA
Tel: 0-224-4536200 - 0850 495 0 666   

Faks: 4536212
elektronik posta: bursa@mmo.org.tr

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Bursa Şube Yönetim Kurulu

İçindekiler 

1	 		Sunuş

2-3	 		Birlik,	Mücadele	ve	Dayanışmamız	için	Gücümüzü	Büyütme												

																		Zamanı

4-7   Sağlıklı,	Güvenceli,	İnsanca	Bir	Yaşam	İçin	Umut	Yan	Yana														

8-9   Denetimsizlik	De,	İş	Cinayetleri	De	Sürüyor

10	 		Otomotiv	Kongre	ve	Sergisi	1.	Düzenleme	Kurulu	Toplantısı

																		İncelemelerde	Bulunduk

                   

11-12									Boğaziçi	Üniversitesi	Yalnız	Değildir

                              

13-15									Yunuseli	Bursalılar’ındır,	Ankara’dan	Planlanamaz

16-19	 		Ölümlü	Kazalar,	Alınabilecek	Tedbirlerle	ve		Yol/Trafik																

																		Denetimleri	İle	Önlenmesi		Mümkündür

20-21	 		Peyzaj	Mimarlarının	Hakları	Gasp	Edilemez

    

22-25	 		Akpınar	1050	Konut	Alanı	Kentsel	Dönüşümde	Neler	Oluyor																		

 

26-28									Depremlere	Karşı	Daha	Duyarlı,	Daha	Kararlı	ve	Daha

																		Mücadeleci	Olmaya	Çağırıyoruz

29-32	 			İş	Cinayetleri	ve	İşçi	Katliamları	Artarak	Devam	Ediyor

33-34	 		Afetlerin	Risklerini	Azaltmak	İstiyorsanız	Metodolojik	ve

																		Ciddi	Çalışmalar	Yapın

35-38										Webinarlarımız	Devam	Ediyor

39															Vefat	&	Başsağlığı 



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

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile ülkemizin “uçuşa geçeceği” ve “istikrar” sağlanacağı 
şeklindeki beyanların aksine sayısız gelişmenin yaşandığı ve saray iktidarının istikrarsızlık numunesi 
uygulamalarının arttığı bir dönemdeyiz. Örneğin bir faiz artırımı daha yapıldı; dört buçuk ay önce 
Merkez Bankası başkanlığına atanan kişi görevden alındı; böylece yirmi ayda dördüncü başkan değişikliği 
yapılmış oldu ve dolar yine yükselişe geçti.

İktidar partisinin gerileyişini örtmek etmek için binlerce insanı tıka basa kongre salonuna getirmesi, 
coronavirüs salgınına karşı önlemlerin keyfi ihlallerine yeni bir örnek oluşturdu. 

İktidarın küçük ortağının kongresinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının mevzuatlarının 
değiştirilmesi istemi tekrar dile getirildi.

Diğer yandan rant büyüklüğü itibarıyla iktidarın gözdesi olan Kanal İstanbul projesini uygulamaya 
yönelik hukuk dışı adımlar hızlandı; hatta Montrö Boğazlar Sözleşmesi bile tartışmaya açılabildi. Böylece 
iktidarın ABD ve Batı yanlısı politikaları, diğer dış politika öğeleri ile birlikte daha da belirginleşti. 

Meslek alanlarımız, Odalarımız ve TMMOB’ye saldırıların da ardı arkası kesilmiyor.

Diğer yandan Mart ve Nisan aylarının başlarında, doğalgaza birer zam daha yapıldı ve her ikisi üzerine 
birer açıklama yaparak özel elektrik şirketlerine indirim, konut ve küçük işyerlerine zam şeklindeki 
doğalgaz fiyatlandırma politikasını eleştirdik; zamların altında ezilen çalışanların, işsizlerin, emeklilerin, 
çiftçilerin lehine önlemleri dile getirdik. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ülkemizdeki kadın düşmanı gerici politikaları eleştirdik, kadınlar 
özgürleşmeden hiçbir toplum özgürleşemez dedik. Saray iktidarının “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile 
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çekilmesini, 
kardeş meslek kuruluşları ile birlikte eleştirdik ve “İstanbul Sözleşmesi Toplumsal Bir Gereklilik ve 
Toplumsal Bir Taleptir, Vazgeçmeyeceğiz!” dedik. 

Coronavirüs vaka sayıları tekrar artarken geçen yılın Haziran ayında olduğu gibi yine erken bir 
“normalleşme” süreci başlatıldığını belirtmiştik. İktidarın pandemi sürecini doğru bir şekilde 
yönetememesinin ifadesi olan yeni kısmi önlemler de gösteriyor ki, tam kapanma, gereken hız ve sayıda 
kapsamlı aşılama,  çalışanlar, işsizler ve tüm halka yönelik kamucu adil destek politikaları olmaksızın 
salgın sürecindeki sorunlar artarak sürecektir. Bu nedenle Odamız mesleki ve toplumsal istemleri dile 
getirmeye devam edecektir.  

Sürekli olarak belirttiğimiz gibi, meslek-uzmanlık alanlarımız ve örgütlülüğümüz ile ülke sorunları 
arasındaki bağlardan hareketle, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, kamucu planlama, sanayileşme, 
kalkınma politikalarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz diyerek bir sonraki bültenimizde 
görüşmek dileğiyle tüm üyelerimizi, etkinlik ve çalışmalarımıza katılmaya ve katkı koymaya davet 
ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu



Şube’den

 MMO Bursa Şube

BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMAMIZ İLE GÜCÜMÜZÜ BÜYÜTME ZAMANI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü emeğin hakları ve bayramı için, laiklik 
için, emek, bilim, kamuculuk öncülleri üzerinde kurulacak yeni bir toplumsal düzen için 
TMMOB çatısı altında mücadelesine devam edecektir.

Birlik, Mücadele ve Dayanışmamız ile Gücümüzü Büyütme Zamanı

Emekçilerin uluslararası birlik mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı bu yıl da zorlu koşullarda 
kutlayacağız. Çünkü sömürü ve azami kâra dayalı kapitalizm, Covid-19 salgını koşullarında sömürü, 
işsizlik, yoksulluk ve pahalılığı daha da artırdı. Örneğin Türkiye salgın nedeniyle salgına karşı halkına 
en az destek sunan, işsizlik ve yoksulluğun artış gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ekonomik sosyal desteklerden yoksun ve “üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu 
yerlerde çalışanlar”ı yani sanayi ve iktidarın gözdesi inşaat sektörlerini kapsamayan sınırlı “kapanma” 
da gösteriyor ki, iktidarın önceliği çalışanlar ve halk değil sermaye düzenidir.
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 MMO Bursa Şube   

İktidar salgın sürecinde üretim zincirlerinin kesintisiz olarak çalışmasının peşinde iken 
meslektaşlarımız dâhil bütün emekçiler yoksullaşma, işsizleşme, esnek güvencesiz çalışma biçimleri 
ve yoğun sömürü koşullarında alın teri döküyorlar. Diğer yandan belirtmek gerekir ki laikliğin 
tasfiye edilmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları sermaye güçlerinin çıkarları 
lehinedir. Bu nedenle bütün emekçiler olarak olarak birlik, mücadele ve dayanışmamızı büyütme 
zamanıdır diyoruz.

Emekçilerin istemleri bellidir: Yaşam ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz olmamak, aç ve yoksul 
olmamak, emeğin karşılığını hakkıyla almak, eğitim-sağlık-ulaşım-enerji-barınma gereksinimlerinin 
kamucu politikalarla karşılanması, eşit işe eşit ücret, asgari ücretten vergi kesintisi yapılmaması, 
kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, BES sisteminin kaldırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin tam olarak alınması, iş cinayetlerinin olmaması, geçici işçi, kiralık işçi olmamak, 
yasal çalışma süresine uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme dâhil 
örgütlenme ve sendikal hakların tanınması, taşeron çalışmanın yasaklanması, kamuya alımlarda 
adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması-kapatılmaması, 
üretim ve yaşam alanları ile doğal çevrenin rant talanına açılmaması.

Covid-19 salgını nedeniyle emekçilerin diğer acil istemleri de şunlardır. Salgının gerektirdiği 
bütün koruyucu önlemlerin tam olarak alınması, aşılamada öncelikli gruplar içinde yer almak, 
temel gereksinimlerin devlet tarafından karşılanması, zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işlerin 
durdurulması, işten çıkarma ve ücretsiz iznin yasaklanması, ücretlerde kesinti yapılmaması, 
durdurulan işlerde çalışanlara ücret kaybına yol açmaksızın İşsizlik Fonu’ndan ödeme yapılması/ön 
koşulların kaldırılması, kayıtdışı çalışan emekçilere en az asgari ücret düzeyinde destek sağlanması, 
bütün emek-meslek örgütlerinin dile getirdiği istemlerin eksiksiz karşılanması…

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi örgütlülüğü emeğin hakları ve bayramı için, 
laiklik için, emek, bilim, kamuculuk öncülleri üzerinde kurulacak yeni bir toplumsal düzen için 
TMMOB çatısı altında mücadelesine devam edecektir.

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emekçilerin birlik mücadele ve dayanışması!  01/05/2021

Fikri Düşünceli

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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İKK’dan

 MMO Bursa Şube

SAĞLIKLI, GÜVENCELİ, İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN UMUT YAN YANA!.. 
YAŞASIN 1 MAYIS

1 MAYIS'TA UMUT YAN YANA

YAŞASIN 1 MAYIS

Emeğimizi ve alın terimizi çalanlara karşı, milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkum edenlere karşı, 
halkı zorbalıkla sindirmeye çalışanlara karşı, faşizan tek adam rejimine karşı yan yana, omuz omuza 
mücadele edeceğimiz günlerin hasreti ve umuduyla, “Umut Yan Yana” diyen DİSK, KESK, TMMOB, 
BTO, TÜMTİS Bursa Bileşenleri 29 Nisan 2021’de 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü 
Kent Maydanı’nda kutlandı.

Tertip komitesi adına açıklamayı TÜMTİS Bursa Şube başkanı Özdemir Aslan yaptı. Aslan tarafından 
yapılan açıklama şöyle:

“Bugün Türkiye`nin dört bir yanında 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü için yan yanayız. 
Yasaklara rağmen, baskılara rağmen umudu büyütüyoruz. Her gün 1 Mayıs her yer 1 Mayıs diyoruz.

Şu çürümüş düzene karşı yeni bir düzen için, yeni bir başlangıç için yan yanayız.

On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik kriz, artan 
eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen COVID-19 salgınıyla insanlığın 
geleceğini tehdit ediyor.
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Dünya kapitalist sisteminin yarattığı eşitsizliklerin ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sağlık 
hizmetlerinin ve güncel olarak da COVID-19 aşısının bir ticari meta haline gelmesinin bedelini 
insanlık ağır biçimde ödüyor. Bu koşullar altında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 1 Mayıs 
2021`de "Yeni bir toplumsal sözleşme ve herkese aşı hakkı" mücadelesini büyütme çağırısı yapıyor.

Bizler, bu topraklarda yaşayanlar, aklı, bilimi, emeği ve insan yaşamını öncelemeyen bir anlayışla 
yönetilenler, daha ağır bedeller ödüyoruz. COVID-19 salgınıyla mücadelede dünyanın en başarısız 
ülkelerinden birinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sermayenin vepatronların çıkarları için, akıl, bilim 
ve milyonların sağlığı yok sayılıyor. Buradan bir kere daha haykırıyoruz:

Çarklar dursun, ölümler bitsin!

Bugün "tam kapanma" diye sundukları önlem paketinde de işçi sınıfının ve halkın sağlığını ve gelirini 
değil sermayenin çıkarlarını korumaya çalışıyorlar. Çarklar dönmeye, çalışanların çoğunluğunun 
işe gitmeye, insanlarımız ölmeye, sağlık emekçilerimiz tükenmeye devam ediyor. Tam kapanma 
dedikleri önlemlerde biz yokuz: Çalışanlar hastalanmaya, çalışmayanlar da açlığa mahkûm ediliyor.

Açık alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ne pahasına 
olursa olsun "çarklar dönecek" inadıyla, insan yaşamı piyasaya kurban ediliyor. Yeterli aşı tedarik 
edilemiyor. Göz göre göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve tükeniyoruz! "Böyle salgın mücadelesi 
olmaz" diyor ve yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz.
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Sadece sağlığımız değil; işimiz, aşımız ve geçimimiz de tehdit altında. Pandemide yurttaşlarına en az 
nakdi destek veren iki ülkeden biri Türkiye oldu. İşsizlik her gün yeni rekorlar kırıyor. Kod 29 ile 
tazminat bile alamadan işimizi kaybediyoruz. Milyonlarca çalışan ve ailesi ücretsiz izin dayatmasıyla 
günde 50 liraya yaşamaya mahkum ediliyor. Gıda enflasyonu ile milyonlar açlık sınırının altına itiliyor. 
Evimize gelen faturalar kabarıyor, çarşı pazar alışverişi her gün bir öncekinden daha pahalı oluyor. 
Uzaktan çalışma gibi esnek çalışma biçimleriyle güvencesizlik yaygınlaşıyor.

Salgın koşullarında bile ülkenin tüm kaynakları bir avuç şirkete peşkeş çekiliyor. Halk yaşam 
mücadelesi verirken, şirketler pandemide kârlarını artırıyor. "Geçinemiyoruz" çığlıkları yükselen 
ülkemizde 26 dolar milyarderinin serveti son bir yılda 38 milyar dolardan 53 milyar dolara yükseliyor. 
Bir yanda açlık, yoksulluk ve işsizlik; diğer yanda servetler birikiyor. Ekonomik kriz ve pandemi 
koşullarında, adaletsizliğin en çirkin yüzü karşımıza çıkıyor.

Pandemi sürecinde sınıfsal eşitsizliklerin yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliği de derinleşiyor. Salgında 
kadınların omuzlarına yıkılan hane içi iş ve bakım yükü artıyor. Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. 
Kadınlar bir yandan işsizliğin, bir yandan pandemide yaygınlaşan esnek çalışma biçimlerinin ve 
güvencesizliğin hedefi haline geliyor. Pandemi koşullarında kadınların güçlendirilmesi gerekirken, 
İstanbul Sözleşmesi gibi kazanımlar iktidarın hedefi oluyor.

Bu koşullar altında işimiz, aşımız ve sağlığımız için söyleyecek çok şeyimiz var. Taleplerimiz ve 
öfkemiz var. Emekçilerin umutlarını ifade edeceğimiz 1 Mayısımız var.

Sağlıklı, güvenceli ve insanca yaşama hakkımız için yan yanayız. Umutlarımız büyütmek için bugün

Türkiye`nin dört bir yanında mücadelemizle yan yanayız.

Taleplerimizi ve hedeflerimizi 1 Mayıs`ta bir kere daha yan yana haykırıyoruz:

• Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlansın, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulsun!

• Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin!

• Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin!

• İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere destek için kullanılsın!

• Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın!

• İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine 
iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın.

• Doğa katili projelere, Kanal İstanbul`a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve 
sosyal desteklere ayrılsın.

• Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, 
iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın, pandemi süresince fatura borçları hazine tarafından 
karşılansın, borçlar faizsiz ertelensin.

• Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın!

• İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü`nün 
İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın!
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2020 1 Mayıs`ında ifade ettiğimiz gerçek, 2021`de çok daha net bir biçimde ortadadır. Bu düzen 
yaşamı ve gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür. Felakete dönen bu düzen, 
baskılarla, yasaklarla, yalanlarla, sansürle, kışkırtılan ırkçılık ve ayrımcılıkla, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğiyle, kısacası zulümle ayakta tutulmak istenmektedir.

Bu felakete son vermek, insanlık için yeni bir başlangıç yapmak, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, 
demokrasinin egemen olduğu, kardeşçe, barış içerisinde yaşayacağımız yeni bir toplumsal düzen 
kurmak ellerimizdedir.”

Umudumuz birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızdadır!  01/05/2021

YAŞASIN 1 MAYIS
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DENETİMSİZLİK DE, İŞ CİNAYETLERİ DE SÜRÜYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi son zamanlarda kamusal denetimsizlik nedeni ile 
artan iş cinayetleri ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı. Düşünceli tarafından yapılan 
açıklama şöyle:

“İş cinayetleri ve meslek hastalıkları unutturulmaması gerekli konuların başlarında yer alıyor. Bugün 
bu açıklamayı yapmamızın nedeni, 20 Şubat 2021 tarihinde Bursa İnegöl’de bir mobilya fabrikasında 
meydana gelen kazan patlaması sonucu bir emekçinin hayatını kaybetmesi, Elazığ’ın Palu ilçesinde 
19 Şubat 2021 tarihinde bir maden ocağında, asansör olarak kullanılan vagonun halatının kopması 
sonucu iki emekçinin hayatını kaybetmesi, Balıkesir Gönen İlçesi’nde 13 Şubat tarihinde bir döküm 
fabrikasındaki patlamada yaralanan makina mühendisi Hakan Arslan’ın hayatını kaybetmesidir. 

Pandemi sürecinde gerektiği kadar konuşulmuyor olsa da iş cinayetleri ülkemizde daimi bir sorun 
olarak duruyor. Her gün en az 5 emekçi iş kazaları sonucu hayatını kaybediyor, her gün 30 emekçinin 
meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiğinden haberimiz bile olmuyor.

SGK, en son 2019 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini yayımladı. Bu istatistiğe göre 
2019 yılında iş kazası sonucu 1.149 emekçi hayatını kaybetti, meslek hastalığı sonucu bir tane bile 
can kaybı tespit edilemedi. İSİG Meclisi 2020 yılında 2.427 emekçinin iş cinayetleri sonucu hayatını 
kaybettiğini açıkladı. İSİG Meclisi açıklamasında 2020 yılında 741 emekçi COVİD 19 nedeniyle 
hayatını kaybetti.

Her iş kazası için bir teknik neden söyleyebiliriz, yukarıda saydığımız iş kazaları(!) için, basınçlı 
kapların, kaldırma araçlarının halatlarının periyodik kontrollerinin yapılmaması ya da ehil ellerce 
yapılmaması nedenlerini sayabiliriz.

8



                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

Bu olaylara son halkada bu vurdumduymazlıklar neden olmuştur, ancak son halkaya gelinceye 
kadar asıl neden mevzuat kurgulanmasındaki eksiklikler, denetimsizlik ve ceza uygulanmamasıdır.

Öyle ki 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununda işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması işi 
piyasa şartlarına bırakılmıştır, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) denilen Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre kurulmuş olan şirketlerden en ucuz fiyatı veren firmalara iş sağlığı ve güvenliği işi 
ihale edilmektedir. OSGB’ler periyodik olarak yenilenen ihaleleri yeniden alabilmek için genellikle 
işyerlerinde işverenin önlem alması için öneride bulunmamakta ya da önlem alınmasa da ısrarcı 
olmamaktadırlar. Dolayısı ile iş kazaları ve ölümler azalmamaktadır. Ölüm meydana geldiğinde 
genellikle iş güvenliği uzmanından hesap sorulmakta,  işverenlere yaptırım uygulanmamaktadır.  
Bilindiği üzere 301 kişinin hayatını kaybettiği iş cinayetinde bile tutuklu kimse kalmamıştır. 

İşyerleri denetlenmemektedir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş 
Kurulu Başkanlığı 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre 2019 yılında İSİG yönünden 
yapılan toplam teftiş sayısı 3.088’dir. 2020 yılı Temmuz ayında yayımlanan, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının, “İstatistiklerle Türkiye’nin İSİG Görünümü” başlıklı yayınında Türkiye’de 
1.879.771 işyerinin bulunduğu belirtilmektedir. Yani her 1.000 işyerinden yanlızca 1,6’sı işçi sağlığı 
ve iş güvenliği yönünden denetlenmiştir. Bu koşullarda işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
sağlanması mümkün müdür?

Emekçilerin işyerlerinde ölmemesi için önerilerimiz özetle şunlardır:

• 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile Türk Ceza Kanunu yeniden düzenlenmelidir, İSİG’nin 
sağlanmasının işveren yükümlülüğü olduğu gerçeğinden hareketle iş güvenliği uzmanları, işyeri 
hekimlerinin “rehber-danışman” olduğu, dolayısı ile kazalar ve meslek hastalıklarından yalnızca 
işverenler ya da işveren vekilleri yargılanmalıdır.

• Basınçlı kaplar, kaldırma araçları tezgahlar ve tesisatların periyodik kontrolleri kamusal bir 
hizmettir ve kamusal anlayışla düzenlenmeli ve usulüne göre yapılıp yapılmadığının izlenmesinde 
Makina Mühendisleri Odası yetkilendirilmelidir.

• İşyerleri İSİG yönünden denetlenmelidir.

• Denetimler sonucunda İSİG yönünden tespit edilen eksiklikler için, mutlaka etkili idari para 
cezaları uygulanmalıdır.

• Özel sektörde Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin Meslek Odasına kayıtlı mühendis ve 
mimarlarca yürütülmesi zorunludur; işverenlerce işe alımlarda, meslek odası kayıt belgesi 
aranmalıdır. Özel sektörün, kamu ile her türlü ilişkisinde, hangi kamu kurumu tarafından yapılırsa 
yapılsın, denetimlerde ve SGK bildirimlerinde Oda kayıt belgesi mutlaka istenmelidir.

• Yılda yaklaşık olarak 10.000 emekçinin öldüğü meslek hastalıklarının tespit edilmesi için kararlı 
ve ısrarcı olunmalıdır.” 

24/02/2021
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“OTOMOTİV KONGRE VE SERGİSİ” 1. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız adına Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan "Otomotiv Kongre ve Sergisi" 
1. Düzenleme Kurulu Toplantısı, Düzenleme Kurulu üyelerinin katılımı ile 21.02.2021 günü saat 
16:00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, Düzenleme Kurulu Üyeleri, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Özgür 
DEMİRTAŞ (MERKEZ), Ayer YARKINER (KTMMOB MMO), Yılmaz YILDIRIM (Ankara Şube), 
Elif CANLI (Ankara Şube), Şenay DEMİRALAY (Antalya Şube), Fikri DÜŞÜNCELİ (Bursa Şube), 
Filiz BAYHAN (Diyarbakır Şube), Emrah GÜRDAL (Edirne Şube), Cenk OSKAY (Eskişehir Şube), 
Bülent ÖNTAŞ (İstanbul Şube), Melih YALÇIN (İzmir Şube), Süleyman Tolga VAROL (Kayseri 
Şube), Sinan YÜCEL (Kocaeli Şube), Dolunay SARI (Konya Şube), Tahsin Güven MERZECİ (Mersin 
Şube), Hasan BOZAL (Samsun Şube), Hüseyin İNCEL (Trabzon Şube) ve Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun TETİK katıldı.

21/02/2021
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YALNIZ DEĞİLDİR

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB),  üniversitelerine, akademik geleneklerine sahip çıkan 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve onlarla dayanışma eylemleri yapanların polis 
şiddetine maruz bırakılmasına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. BAOB Demokrasi Meydanı’nda 
gerçekleştirilen açıklamayı, Bursa Akademik Odalar Birliği adına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı BAOB Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu yaptı. Yaslıoğlu tarafından 
yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği gibi ülkemizde üniversitelerin özerkliğine müdahale edilerek, liyakat önemsenmeden ve 
kurumların özgünlükleri dikkate alınmadan antidemokratik biçimde Cumhurbaşkanlığı tarafından 
rektör atamaları yapılmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi’nde atama yolu ile üniversite dışından rektör atanması, başta üniversitenin 
öğrencileri ve öğretim üyeleri olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’ne aidiyet hisseden tüm kamuoyu 
tarafından haklı bir tepkiye neden olmuştur. Akademisyenlerden öğrencilere, çalışanlardan 
mezunlara kadar Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin tümünün parçası olduğu haklı protestolara 
haksız, hukuksuz ve anayasaya aykırı bir biçimde şiddet uygulanarak müdahale edilmiş ve öğrenciler 
gözaltına alınmıştır. Tek istekleri demokratik ve özerk bir üniversite olan ve rektörlerin seçimle 
belirlenmesini talep eden öğrencilere terörist yaftası vurulmuş, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 
olmadıkları ileri sürülmüştür. İddianın aksine Rektörlük önündeki gösteri ve protesto nedeniyle 
gözaltına alınan 51 kişinin de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu anlaşılmıştır. 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34. maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve 
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” Şeklinde vücut bulan anayasal 
hakkın hukuki dayanak olmadan kısıtlanmasının ve akabinde kolluk tarafından yine herhangi yasal bir 
dayanak olmaksızın keyfi şekilde talimatlar verilip ardından gözaltına alma işlemlerinin yapılmasının, 
demokratik hukuk devleti olgusunun işlediği ve yerleştiği ülkelerde asla yeri yoktur.
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İfade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak AİHS’nin 10. ve 11. maddelerinin 
uygulanmasına ilişkin AİHM’nin birçok içtihadında; her kanun dışı durumun toplantı ve gösteri 
özgürlüğüne müdahale gerekçesi olamayacağı ve bu müdahaleyi haklı göstermeyeceği, toplantı 
düzenleme özgürlüğünün demokratik toplumlarda korunması gereken temel haklardan 
olduğu; bir toplumu toplum yapan değerlerden olduğu ve bu nedenle de bu hakkı sınırlamaya 
yönelik müdahalelerin çok dar yorumlanması gerektiği; bu tür toplantılarda gerekli hoşgörünün 
gösterilmesi, toplanma özgürlüğü ve bu özgürlük çerçevesinde düşüncelerini ifade etme hakkının,  
demokratik toplumun temel özelliklerini teşkil ettiği; şiddete teşvik ya da demokratik ilkelerin 
reddi dışında –bazı görüşler ya da kullanılan ifadeler resmi mercilerin gözünde ne kadar sarsıcı ve 
kabul edilemez görünebilse de– koruyucu tedbir niteliğinde olan radikal önlemlerin toplanma ve 
ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılmasının demokrasiye zarar vermekte 
olduğu; hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik toplumlarda barışçıl yöntemlerle toplanma 
özgürlüğünün uygulanmasının önemi vurgulanmıştır. 

04.02.2021 günü Bursa’da anayasa ve yukarıda sözü edilen AİHS’ne dayanan izinsiz toplantı 
ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullanan 17 yurttaşımız haksız ve hukuksuz yere gözaltına 
alınmışlardır. 

Bizler aşağıda imzası bulunan Akademik Meslek Odaları Boğaziçi Üniversitesi’nde verilen haklı 
mücadelenin yanında olduğumuzu belirtirken üniversitelerin çok hızlı bir biçimde kendi yöneticilerini 
seçebilecekleri demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulmaları, gerek idari gerekse de akademik 
yönden şeffaf ve hesap verebilir olmaları talebimizi bir kez daha yineliyoruz.”  05/02/2021

Bursa Barosu

Bursa Eczacı Odası 

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Bursa Tabip Odası 

Bursa Veteriner Hekimler Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Meteoroloji Odası Bursa Temsilciliği

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
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YUNUSELİ BURSALILAR’INDIR, ANKARA’DAN PLANLANAMAZ!

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB), Yunuseli Havaalanı dönüşümü ile ilgili basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Açıklamayı, Bursa Akademik Odalar Birliği adına, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı BAOB Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu yaptı. Yaslıoğlu tarafından 
yapılan açıklama şöyle:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki, BAOB, yaşadığımız kentle ve doğa ile ilgili sorunları tespit eden, 
hazırladığı raporlarla çözüm önerileri sunan, “kentin sakini değil, sahibi olma” anlayışıyla hareket 
eden kamu kurumu niteliğindeki akademik meslek odaları birliğidir.

Yine bildiğiniz gibi, kentler ve yerel yönetimler, ülke politikalarının doğrudan uygulama alanıdır. Bu 
nedenle kentler ve yerel yönetimler siyasetin ve sermayenin de ilgi odağındadır. Siyaset ve sermaye 
kesimlerinin kentlere yaklaşımı maalesef olumlu yönde değildir.

Demokrasiyi sadece sayısal çoğunluk olarak anlayan, seçildikten sonra yönetim erkini eline alan kent 
yöneticileri, bilim çevrelerini, meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini ve kent halkını dışlayarak 
kararlar almaktadırlar.

Bu kararlarla ortaya konan uygulamalar, kamu kaynaklarının, YANİ KENT RANTININ, kent ve 
kentlilerin ihtiyaçlarına yönelik olmadığını ortaya koymaktadır.

Ekonominin çarklarının arazi rantı üzerinden döndüğü ve kentsel politikaların da neoliberal 
ekonomik politikalarca şekillendirildiği sistemde, insan odaklı kent yönetiminin yerini rant odaklı 
kentsel girişimcilik almıştır. Kentlerin fiziki ve toplumsal formları giderek artan bir şekilde küresel 
sermaye tarafından tayin edilmekte ve arazi kullanımında insani değerler ile sosyal ve çevresel 
koşullar göz ardı edilmektedir.

Geldiğimiz noktada, inşaat şirketleri, yatırımcılar, devlet kurumları, bürokratlar ve politikacılar ile 
merkezi ve yerel yöneticilerden oluşan güçlü bir ilişkiler ağı yeni düzenin yeni aktörleridir.
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Kentsel rantın sermayeye pazarlanmasının yasal altyapısı ve düzeni artık devlet üzerinden 
sağlanmaya başlanmıştır. Nitekim bir devlet kurumu olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ülkemizde 
birçok alanda görüleceği üzere, böyle bir işlevi gerçekleştirmektedir.

Kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için, bu antidemokratik, toplumun büyük bölümünü dışlayan, halkın 
katılım ve denetimine kapalı yerel yönetim biçiminin aşılması, kent halkının ve meslek örgütlerinin 
demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesi, öncelikli ve temel 
gereklilik olmalıdır.

Bu tespitten hareketle, Bursa kentinin stratejik öneme sahip bir bölgesinde bulunan Yunuseli 
Havaalanı’nın kente kazandırılması, yeşil karakterinin ve işlevinin korunması ile ilgili görüş ve 
endişeler TMMOB Bursa İKK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan basın açıklaması ile kamuoyuyla 
paylaşılmıştı.

Yunuseli Havaalanı’nın geleceği konusunda Bursa’da son günlerde yaşanan gelişmeler ve bu 
gelişmelerin ardından oluşan belirsizliklerin giderilmesi için Bursa kent yöneticilerine, karar 
mercilerine sorulması gereken sorularımızı bugün burada sizler aracılığı ile kamuoyu ile paylaşacağız.

Bursa’da yeni bir kent suçu işlenmesin…

Gelinen noktada toplam 1 milyon 400 bin metrekare olan Yunuseli Havaalanı’nın 750 bin 
metrekaresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildiği kamuoyuna yansımıştır.

Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne soruyoruz;

• 750.000 m2 alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi mi?

• Devredildi ise bu alan üzerinde, alanın kullanımı ile ilgili kararlarda Bursalıların (belediyenin, kent 
dinamiklerinin, meslek odalarının, STK’ların vs.) söz hakkı olacak mıdır?

• Yoksa alanın kullanım kararları Ankara’dan “ben yaptım oldu!” şeklinde mi verilmiştir?

• Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kamuoyuna yansıdığı şekilde “merak etmeyin”, “çok 
şaşıracaksınız” şeklinde söylemlerinin arkasındaki amaç nedir? Bu alan hakkındaki niyetlerinizi 
kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

• “Yunuseli Havaalanı’nı Bursalılara emanet edeceğim” sözü uygulamaya nasıl yansıyacak, yol 
haritası belirlendi mi?

• Kentin tüm dinamikleriyle, yaşayan her canlının toplumsal empatisi ve ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak bilimin gerçekleri ışığında atılması gereken somut adımlarınız nedir?

Son Sözümüz;

İnsan haklarına dayalı demokratik bir kentin inşası ancak sakinlerinin karar mekanizmalarında 
katılımcı oldukları bir anlayış ile başarılır, bu sadece var olan kentsel mekânı kapsamaz, üretilecek 
mekânı da içerir.

Kentsel mekânın üretimi ve yeniden düzenlenmesiyle ilgili söz sahipliği, küresel sermaye, devlet 
plancıları ve ranta odaklı düşünenlere ait değil, kentin kullanıcıları olarak kentlilerin kendine aittir.

Ve bugünkü mücadele de, yapılaşma hakkının ötesinde böyle bir kent hakkı mücadelesi, kısaca bir 
demokrasi mücadelesidir.

14



Şube’den

 MMO Bursa Şube

Bursa şehrinin merkezinde yer alan Yunuseli Havaalanı’nın 1400 dönümlük bölümünün ağaçsız, yeşil 
alansız yoğun bir kentsel dokuya dönüştürüleceği endişesini taşıyoruz. Bu alanla ilgili planlamanın 
sürdürülebilirliğe odaklı, afet yönetimi, enerji verimliliği, iklim eylemi, akıllı büyüme, yenilenebilir 
enerji, su verimliliği, atık ve ulaşım yönetimi, eğitim, eğlence, araştırma ve geliştirme olanaklı, 
ekolojik, turizm gibi çok katmanlı ve çok disiplinli yapılması gerektiğini ve küresel çevre koruma 
türünün sergilenebileceği bir yerleşim bölgesi haline getirilmesini önemsiyoruz.

Gelin birlikte tartışalım, geleceği birlikte planlayalım ve Bursamız’ı layık olduğu yere taşıyalım.

TMMOB ‘ye bağlı meslek odaları ile akademik meslek odalarının, STK’ların, halkın görüş ve talepleri 
göz ardı edilmemeli, yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılar ve endişelerin daha derinleşip içerisinden 
çıkılmaz bir hal almasına izin verilmemelidir.”  08/02/2021

Saygılarımızla

Bursa Barosu

Bursa Tabip Odası

Bursa Diş Hekimleri Odası

Bursa Veteriner Hekimler Odası

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB İç Mimarlar Odası Bursa İl Temsilciliği

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
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ÖLÜMLÜ KAZALAR, ALINABİLECEK TEDBİRLERLE VE
YOL/TRAFİK DENETİMLERİ İLE ÖNLENMESİ MÜMKÜNDÜR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Ulaşım Komisyonu, 12 Mart 2021 tarihinde, 
D200 Karayolu Bursa Kestel Barakfakih mevkiinde freni tutmayan bir aracın sebep olduğu feci bir 
trafik kazası ilişkin incelemelerde bulunarak, rapor hazırladı. Hazırlanan rapor, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli tarafından yapılan basın 
açıklaması ile kamuoyuna paylaşıldı.  TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Ulaşım 
Komisyonu tarafından hazırlanan rapor şöyle:

“12 Mart 2021 tarihinde saat 17:30 sularında, D200 Karayolu Bursa Kestel Barakfakih mevkiinde 
freni tutmayan bir aracın (ÇEKİCİ – 06 CHS 523plakalı, Mercedes Benz marka, 1840 LS tip, 2003 
model yılı / YARI RÖMORK – 18 AAJ 361 plakalı, Koluman marka, S tip, 2012 model yılı ) sebep 
olduğu feci bir trafik kazası meydana gelmiş, kaza sonucunda 25 araç (tır dahil) hasar görürken, 4 
kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

II- KAZANIN OLUŞUMU (SENARYO):

    • TIR (Çekici / Yarı römork) D200 Karayolu üzerinde, İnegöl istikametinden Bursa istikametine 
doğru seyir halinde ilerliyor. 

    • TIR Gölbaşı mevkiinde rampa aşağı inerken freni tutmuyor, eğimin de etkisiyle araç hızlanıyor. 
Doğal olarak kontrolü zorlaşıyor.

    • Gölbaşı rampasından inip Bursa Çevre yolu kavşağını geçtikten sonra düz yol başlıyor ve 
yaklaşık 200 mt sonra Trafik Lambaları var. Trafik ışıklarında "Kırmızı" ışık yandığı için duran araçlar 
kuyruk oluşturmuş durumdadır. 

    • Kontrolsüz bir şekilde gelen TIR, hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarparak 
ilerliyor. 
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• TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçları savurarak ve ezerek ilerliyor, sürücünün direksiyonu sola 
kırması ile lambalarda karşı yöne geçiyor. Karşı yönde İnegöl istikametine gitmek üzere kırmızı 
ışıkta beklemekte olan araçlara, ön cepheden çarparak, sürüklüyor, nihayet yaklaşık 50 mt sonra 
duruyor.

III-KAZANIN NEDENİ:

• Kazanın görünen nedeni TIR' in muhtemelen ayak freninin tutmaması. Ancak aracın ciddi bir 
şekilde incelenmesi neticesinde hazırlanacak “bilirkişi kaza raporu” ile kazanın gerçekten fren 
tutmaması ve/veya başka kusurlardan da mı kaynaklandığı anlaşılacaktır.

• Aracın freninin tutmaması, aracın kötü kullanımı, bakım eksikliği ve denetim (muayene) 
eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Dolayısıyla fren tutmaması tek başına kaza nedeni 
olarak gösterilemez. Sürücünün durumu ile birlikte araç bakım ve muayene durumu da mutlaka 
sorgulanmalıdır. 

IV-KAZA (FACİA) ÖNLENEBİLİR MİYDİ?:

Birçok trafik kazası gibi, fren tutmamasına bağlı kazalarda önlenebilir kazalardır. Dolayısı ile bu kaza 
da önlenebilir ve facia yaşanmayabilirdi.

1. Kazanın başlangıç noktası olan D200 Karayolunun Gölbaşı rampasında, Yolun iniş istikametinde 
"Kaçış rampası" olsaydı, freni tutmayan araç rahatlıkla bu rampaya girip durabilirdi. 

2. Büyük araçlarda tek bir fren sistemi yoktur, Servis freninin yanı sıra, aracı yavaşlatma ve 
durdurmaya yardımcı olacak Retarder ve Motor Freni gibi ikincil sistemler mevcuttur. Servis frenine 
yüklenmeden önce, örneğin Retarder ve/veya Motor Freni devreye sokularak araç hızı kesilebilirdi. 
Araç kontrol altına alınabilirdi.

3. Araç, Gölbaşı rampasını indikten hemen sonra direksiyon sağa çevrilerek Bursa Çevre Otoyoluna 
sokulabilirdi. Servis yolunda araç kontrol altına alınabilirdi.

4. Araç, Gölbaşı rampasını indikten, Bursa Çevre Otoyolu kavşağını geçtikten hemen sonra ve 
lambalardan önce direksiyon sağa çevrilerek yol kenarında bulunan tarım arazisine sürülebilirdi. 
Tarım arazisinde araç rahatlıkla kontrol altına alınabilirdi.

V- KAZA MAHALLİNE İLİŞKİN ÖNERİLER:

Aynı bölgede tekrar böyle ölümcül trafik kazalarının yaşanmaması için önerilerimiz;

1. D200 Karayolunun Gölbaşı mevkii dağlık bir bölgedir ve yüksek eğim söz konusudur.

2. Yolun iniş istikametinde "Kaçış rampası" yapılabilirliği değerlendirilmelidir.

3. Bayır inişinden ve Bursa Çevre Yolu kavşağını geçtikten hemen sonra yer alan "Trafik Lambaları" 
için bir değerlendirme yapılmalı, öncesinde ışık uyarı levhaları varlığı gözden geçirilmeli,  mümkünse 
iptal edilmelidir.

4. TIR, OTOBÜS gibi büyük araçların o bölgeyi geçişi D200 Karayolu yerine Bursa Çevre Yolundan 
yapılabilir mi, değerlendirilmelidir. Buna ilişkin düzenleme yapılmalıdır.

5. Gölbaşı mevkiine Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmalıdır.

VI- SONUÇ VE GENEL ÖNERİLER:

Ölümcül trafik kazalarının önlenmesi için önerilerimiz;
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1. TIR, OTOBÜS gibi büyük araçların özellikle fren güvenlik sistemlerinin bakımları 3 (üç) ayda bir 
ve yetkili servislerce yapılmalıdır

2. Özellikle TIR, OTOBÜS gibi büyük araçların trafik denetimleri sıklaştırılmalıdır.

3. Sürücülerin, standart sürücü eğitimlerinin yanı sıra, seyir esnasında araçta karşılaşılabilecek 
tehlikeli durumlar ile ilgili  “acil durum eğitimleri”, düzenli olarak 5 yılda bir mutlaka tekrarlanmalı 
ve güncellenmelidir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Ulaşım Komisyonumuz, Kente ve kent yaşamına 
olan duyarlılığının bir göstergesi olarak, Kentin ulaşım ve trafik sorunları ile kent içerisinde meydana 
gelen kazalarını takip etmekte, tespit ve önerilerini raporlamakta, çözüme katkı sunmak amacı ile 
ilgili ve yetkililere iletmekle, kamuoyu ile paylaşmaktadır. 

Bursa kent içi ölümlü kazalarda maalesef olumsuz bir üne sahiptir. Bu kentte yaşayan teknik insanlar 
olarak bu kazalar, bizleri ziyadesi ile üzmektedir. Ölümlü kazaların büyük oranda insan hatasından 
kaynaklandığı bilinmekle birlikte, alınabilecek tedbirlerle ve yol/trafik denetimleri ile önlenmesi de 
mümkündür.” 23/03/2021
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PEYZAJ MİMARLARININ HAKLARI GASP EDİLEMEZ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 
9 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”na 
ilişkin genelgede Peyzaj Mimarları'nın mühendislik-mimarlık disiplinleri dışında sınıflandırılmasıyla 
ilgili TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve KESK Bursa Şubeler Platformu tarafından basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı TÜM BEL SEN Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çapkın yaptı. 
Çapkın tarafından okunan açıklama şöyle:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 
09.01.2021 tarihinde Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına ilişkin bir genelge 
yayınlanarak bu zamana kadar Mimar ve Mühendislerle aynı özlük haklarına sahip sözleşmeli Peyzaj 
Mimarlarının ücretleri düşürülmüştür. Geçmiş yıllardaki genelgelerden farklı olan bu sınıflandırma 
ile Peyzaj Mimarları ciddi bir özlük hakkı gaspıyla yüz yüze bırakılmıştır.

Genelgenin eki I ve II sayılı cetvellerinde Peyzaj Mimarı unvanının Mimar, Mühendis kadrosu dışında 
ihtisas alanı farklı meslek disiplinleriyle (Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, 
Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar 
Memuru, Kütüphaneci, Dekoratör, Desinatör, Heykeltraş, Paleontolog) birlikte değerlendirilerek, 
ücretleri düşürülmüştür.

Sözleşmeli statüde çalışan tüm kamu emekçilerinin sözleşmeleri 2021 yılı Ocak ayına kadar 
ilgili genelge doğrultusunda yenilenmek zorunda olduğundan ülke genelinde tüm yerel yönetim 
kurumlarında çalışan binlerce Peyzaj Mimarı, bu zamana kadar aynı kategoride değerlendirildikleri 
Mimar ve Mühendislere göre aylık ücretlerinde 1200 TL civarı; ek ödemelerinde ise 1000 TL 
civarında kayıp yaşamak zorunda kalacaklardır.

4 yıllık lisans mezunu Peyzaj Mimarlarının benzer eğitimi gördükleriyle aynı statüde 
değerlendirilmemesi özlük haklarında yaşanılan ciddi kaybın yanında Peyzaj Mimarlarının gördükleri 
eğitim ve yaptıkları işin getirdiği statülerinde de haksız bir kayba neden olacaktır. 
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Peyzaj Mimarlığı mesleği, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun`a tabi, içinde 
yaşadığımız doğal, kültürel ve fiziksel çevrenin bilimsel temeller ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda 
şekillendirilmesini gerçekleştiren Mimarlık ve Mühendislik ihtisasına sahip bir meslek disiplinidir. 
Öğrenimlerini 4 yıllık Mimarlık ve Mühendislik fakülteleri içinde Mimarlar ve Mühendislerle benzer 
eğitim alarak, kamuda ve özel sektörde mimarlarla aynı koşullarda istihdam edilmektedir.

Ülkemizin taraf olduğu Avrupa Peyzaj sözleşmesinde de belirtildiği üzere, tarihsel ve kültürel 
kimliğin korunup geliştirildiği çağdaş kentler için oldukça önemi olan kent peyzajında birinci 
düzeyde sorumlu olan yerel yönetimlerde çalışan Peyzaj Mimarlarının özel sektör ve kamunun 
diğer kurumlarında olduğu gibi belediyelerde de gördükleri eğitim ve yaptıkları işe uygun statü ve 
özlük haklarının korunması onların en temel hakkıdır.

TMMOB ve KESK olarak farklı meslek gruplarında çalışan tüm üyelerimizin olduğu gibi Peyzaj 
Mimarı üyelerimizin de haklarının takipçisi olarak söz konusu genelge ile Peyzaj Mimarı unvanının 
Mimar, Mühendis kadroları ile aynı özlük haklarına sahip olarak değiştirilmesini ve özlük haklarının 
düşürülmesinden dolayı mağduriyet yaşayan Peyzaj Mimarlarının haklarının geri verilmesini talep 
edecek, sürecin takipçisi olacağız.

Karşı karşıya olduğumuz bu sorunun çözülebilmesi için, Peyzaj Mimarı meslektaşlarımızın haklarını 
ve meslek disiplinimizi aşındırmaya yönelik bu genelge derhal değiştirilerek, Peyzaj Mimarları da 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ile aynı statüde değerlendirilmelidir.

Kentlerimizin tarihi ve kültürel dokusunun korunup geliştirilmesi ile sağlıklı ve güvenilir kent 
mimarisi için görev yapan Peyzaj Mimarlarının benzer eğitimi görüp benzer işleri yaptıkları Mimar 
ve Mühendislerle aynı statü ve özlük haklarına sahip olmaya devam etmesi için yukarıda belirtiğimiz 
temel talebimiz gerçekleşinceye kadar hem hukuki ve idari alanda hem de fiili ve meşru alanda 
mücadeleye devam edeceğiz.” 29/01/2021
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AKPINAR 1050 KONUT ALANI KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NELER OLUYOR

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Akpınar 1050 Konutlar ve Yakın Çevresi Kentsel 
Dönüşümü ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa 
Şube Başkanı Alp Kaya tarafından yapıldı. Kaya tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB yaşadığımız kentler ile ilgili sorunları tespit eden, hazırladığı 
raporlar ile çözüm önerilerini sunan, “kentin sakini değil, sahibi olma” anlayışıyla hareket eden 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Bursa kentinin stratejik öneme sahip bir bölgesinde bulunan Osmangazi İlçesi Mudanya Bursa 
yol aksı üzerinde Akpınar Mahallesi 1050 Konut alanı ve yakın çevresi alanının yeni yapılanması, 
dönüşümü nasıl olmalı, Kentin geleceği ile ilgili görüşlerimizi, endişelerimizi kamuoyu ile paylaşma 
gereği duyulmuş ve bu gerekliliklerle bu basın açıklaması yapılması gereği doğmuştur.

1050 Konutlar olarak adlandırılan bölge; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi sınırları 
dahilinde yer almaktadır. 1050 Konutların bulunduğu alan Bursa 2 nolu Yalakçayır Gecekondu 
Bölgesidir. Bölgenin gelişimi 24 Ağustos 1958 günü binlerce işyerinin yok olduğu Kapalıçarşı yangını 
ile yakından ilişkilidir. Bu yangın, Bursa’nın kentleşmesi, ticari yaşamı ve bayındırlık hizmetlerini 
büyük ölçüde etkilemiştir. Yangının hemen sonrasında Belediye Başkanı Reşat Oyal’ın girişimleri, 
İller Bankası ve Emlak Bankası’nın desteği ile Mimar Emin Canbolat’ın yönetiminde İmar Planlama 
Bürosu kurulmuş, bu büroda İtalyan şehircilik uzmanı Piccinato’nun danışmanlığında 1/4000 ölçekli 
Bursa Nazım Planı hazırlanmıştır. Bu planda kentin Ankara – Bursa – Mudanya doğrultusunda 
gelişmesi önerilmektedir. Piccinato Planı’nda Bursa - Mudanya Yolu üzerindeki tarım arazisi 
(Yalakçayır), Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenmiştir.

Bölgenin gelişimini hızlandıran bir diğer etmen de Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 1961 
yılında yapılan 5 yıllık kalkınma planına göre Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi’nin Bursa’da 
kurulmasına karar verilmesi olmuştur. 1960’lardaki “sanayi hamlesi” neticesinde tüm Türkiye’de 
uygun bir sanayi alanı bulmak adına bir araştırma yapılmış ve bu araştırma özellikle Bursa, İstanbul, 
Adapazarı, Adana, Mersin ve Zonguldak şehirlerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda 
konum olarak bu amaca hizmet edecek en uygun şehrin Bursa olduğuna karar verilmiş ve 1962 
yılında Yalakçayır’da Bursa Organize Sanayi Bölgesi inşaatına başlanmıştır.
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Sanayi sektöründe meydana gelen hızlı büyüme beraberinde göç ve çarpık kentleşmeyi de 
getirmiştir. Organize Sanayi Bölgesi’nin oluşumu yoğun bir işgücü talebini doğurmuştur. Bölgede 
potansiyel olarak oluşan yaklaşık 18000 nüfusun taleplerini ve istenmeyen gecekondu yapılaşmasını 
önlemek amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca az yoğunluklu konut alanlarını hedefleyen bir 
plan üretilerek, yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Sonraki yıllarda planda toplu konut alanı olarak 
ayrılan kısım, Bakanlıkça 21.11.1972 tarihinde tasdik edilen O.S.B. Karşısı Konut Alanları Uygulama 
İmar Planı dahilindeyken, 09.11.1979 tarihinde Bursa Yalakçayır Gecekondu Önleme Bölgesi 
(GÖB) imar planı olarak, 01.08.1985 tarihinde Bursa 2 nolu Yalakçayır G.Ö.B. 2985 sayılı toplu 
konut imar planı olarak onaylanmıştır.

Bu planla 1050 Konutlar adı ile bilinen konut alanları planlamasında tekli ve ikiz olmak üzere toplam 
236 blokta, 2290 adet bağımsız birimin bulunduğu 117.256 m2 konut alanı ve 9.567 m2 inşaat 
alanı planlanmıştır. Bölgedeki yapılar tekli ve ikiz olmak üzere toplam 236 bloktan oluşmaktadır. 
Ön bahçe mesafesi 5 m., yan bahçe mesafesi 3 m. şartı konmuştur. Bloklar konumu itibarıyla iç 
bahçelere baktırılarak, ortalarında çocuk parkları oluşturulmuştur.

Oluşturulan bloklar 10 m x 20 m ebatlarına sahip olup bodrum + zemin + 4 normal kat olmak 
üzere 6 katlıdır. Bodrum katlarda sığınak ve kömürlükler yer almakta olup bağımsız bölüm 
bulunmamaktadır. Zemin ve normal katlarda her katta 2 daire yer almaktadır.

Bölgenin özetle oluşumu bu şekildedir. 80’ li yıllardan günümüze ulaşan bölgenin yıpranan ve 
eskiyen yapı stoğunu yenileyebilmek amacıyla 8 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
“Akpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi” adı ile deprem riski taşıyan yapıların dönüşüm projesi 
çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 20.09.2012 tarih ve 860 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 
Alanı ilan edilmiştir.

Alanda kamu mülkiyetinde bulunan alanlar olması nedeniyle, kentsel dönüşüm ve gelişim proje 
alanı ilan edilmesi ve uygulama yapılabilmesi için 17.12.2012 tarih ve 2012/4087 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı alınmıştır. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projeler hazırlatılmış ve 
mal sahipleri tarafından kurulan Akpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Dayanışma Derneği birçok 
firma ile görüşerek seçim yaptığı firma ile proje çalışmalarına başlamıştır. Ardından bazı zamanlarda 
hızlanan proje süreci bazı zamanlarda yavaşlayarak devam etmiş, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
yetkilileri, dernek yetkilileri Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşme yapmışlardır. Basından takip 
ettiğimiz üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı ile yapılan görüşmelerde maliklerden katkı payı istenmesi 
bu süreci tıkamıştır.

Devam eden süreçte Akpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Dayanışma Derneği, İMSİAD ile 
protokol yaparak Taslak Proje ve Proje Görselleri hazırlanmıştır.

Akpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Dayanışma Derneği, İMSİAD ile protokol yaparak hazırlatılan 
Taslak Proje ve Proje Görselleri şubemiz tarafından basından takip edilmiş, süreçle ilgili İMSİAD’ın 
daveti ile düzenlenen bazı toplantılara akademik odalar olarak katılım sağlanmıştır. Toplantılarda, 
söz konusu alana ilişkin tasarlanan mimar proje taslağının ilgili kanun ve yönetmeliklerine, planlama 
ilke ve esaslarına ilişkin aykırılıklar ve çekinceler dile getirilmiştir.

Akpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Dayanışma Derneği tarafından İzmir Depremi sonrasında 
yapılan basın açıklamasında ve daha sonraki dönemde İMSİAD tarafından yapılan söylemlerde “…
Akademik Odalardan tam destek alarak, plan iptal davalarının açılmayacağı…” şeklinde ifadeye yer 
verilmiştir.
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Belirtmek isteriz ki akademik odalar olarak bizler davet edildiğimiz her ortamda meslek 
disiplinimiz çerçevesinde görüşlerimizi dile getirir, katkı koymaya gayret ederiz. Bu bağlamda, 
tarafımıza iletilen tüm davetlere katıldığımızı ve konu hakkında görüşlerimizi ilettiğimizi bildirmek 
isteriz. Ancak konuyla ilgili olarak akademik odalar olarak da herhangi bir destek veya dava açılıp 
açılmayacağı konusunda fikir belirtmediğimizi de görüşlerimize eklemek isteriz. Gelinen aşamada, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını yürütmekte olup, yine biz akademik odalardan görüş 
talep edeceğini bildirmektedir. Biz de bu sürecin tamamlanmasını, sadece 1050 konutlar özelinde 
değil, tüm Bursa için kentsel dönüşüm sürecinin belirli dinamikler doğrultusunda bir çerçeveye 
oturtulmasını talep etmekte ve beklemekteyiz. Yine bu doğrultuda, konu ile ilgili her zaman 
desteğe hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz.

Ekte tarafınıza iletilen raporda kapsamlı belirtildiği üzere bölgenin dönüşümü için yapılan çalışmalara 
ilişkin çekincelerimiz bulunmaktadır. Bunlardan birkaç başlığı burada belirtmek isteriz.

Deprem Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Haritası’na göre, Marmara 
çevresinde aktif fayların bulunması nedeniyle, Bursa 1. Derece deprem kuşağı içinde  yer 
almaktadır. Defalarca dile getirdiğimiz gibi kentimiz aradan geçen onca yıla rağmen depreme hazır 
hale getirilememiş, kentimiz olası depreme hazırlanamamıştır. Sanayileşmeyle birlikte hızla göç 
alan Bursa bugün %60’ı plansız olarak gelişmiş yapılaşma alanlarına sahiptir. Kentimizde kaçak 
yapı sorunu kaçak mahalle sorununa dönüşmüştür. Bu alanların plansız-kaçak gelişmesi afet 
riskini de önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu kapsamda sadece 1050 Konutlar değil, kentimizin 
%60’ını oluşturan herhangi bir fenni mühendislik hizmeti almamış yapılar da deprem riski 
taşımaktadır. Konunun yalnızca 1050 Konutlar özelinde değil, genel bir yaklaşımla kent bütününde 
değerlendirilmesi gereklidir.

Sağlıklı ve yaşanabilir kentler oluşturmak ve ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun’ kapsamında yürütülen planlama çalışmalarını yönlendirmek ve Türkiye genelinde 
yürütülen çalışmaların bütüncül bir yaklaşımı belli ilkeler ve esaslar üzerinden yürütülmesini 
sağlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Türkiye 
genelinde Bursa ili de dahil olmak üzere çeşitli yerel yönetimlerin ve paydaşlarında katılım sağladığı 
ortak çalışmalarla ‘Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve Kriterlerinin Geliştirilmesi 
Projesi’ geçtiğimiz yıllarda hazırlanmış bulunmaktadır. Bu çalışma ülke genelinde yürütülen 
kentsel dönüşüm çalışmaları için yapılan en önemli araştırmalardan birini teşkil etmektedir. Bu 
araştırma sonucu oluşturulan planlama ilke ve kriterlerinin, Bursa ilindeki çalışmalar kapsamında 
değerlendirilmesi ve kent genelinde yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarında bu ilke ve esaslar 
dikkate alınması gerekmektedir. Bahsedilen araştırma sonucu 16 bileşen, 50 planlama ilkesi ve 197 
planlama kriteri geliştirilmiştir.

Araştırma sonucu ortaya çıkan bileşen, ilke ve kriterlerin iyice anlaşılması için araştırmada kentsel 
dönüşüme nasıl bir yaklaşımın geliştirildiği, kentsel dönüşüm çalışmalarının bütün boyutlarıyla 
nasıl ele alındığının anlaşılmasında fayda bulunmaktadır. Araştırmada kentsel dönüşüm üzerindeki 
kavram karmaşasını ortadan kaldıran ve hem ulusal hem de uluslarası literatürü dikkate alan 
bir yaklaşımla kentsel dönüşüm çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Bursa’da yürütülecek kentsel 
dönüşüm çalışmalarında bu boyutlar ve planlama ilkeleri bir bütün olarak ele alınıp 1050 konutlar 
kentsel dönüşüm projesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Bursa ili genelinde bir değerlendirme yapıldığında yürütülmesi planlanan kentsel dönüşüme konu 
olan alanlarda bütüncül bir yaklaşım geliştirmek, dönüşümün belli ilkeler ve esaslar üzerinden 
ilerlemesini temin etmek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının başarısını arttırmak üzere tasarım 
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ilkelerinin ve planlama kriterlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda yasal mevzuatın çizdiği çerçeveden 
çıkılmaması gerekmektedir. Bursa’da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarında bu boyutlar ve 
planlama ilkeleri bir bütün olarak ele alınıp 1050 konutlar kentsel dönüşüm projesi de bu kapsamda 
değerlendirilmelidir.

Alanda özel mülk sahiplerinin parselleri dışında Maliye Hazinesine ait parseller ve jandarma alanı 
mevcut bulunmaktadır. Bahsi geçen bu kurumlardan gerekli görüşler alınmalı, yapılacak tüm 
çalışmalarda bu görüşler yasal dayanak olarak da kabul edilebilmelidir. Konuya ilişkin bilgi sahibi 
olduğuna tereddüt duyduğumuz ve herhangi bir yazışmaya konu edilmeyen MİLLİ EMLAK’a 
(MALİYE HAZINESİ) ait parsellere ilişkin getirilecek kullanım kararları için de görüşleri alınmalıdır. 
ANCAK ALANDA YÜRÜTÜLEN TÜM ÇALIŞMALARDAN MİLLİ EMLAK’IN HABERİ VAR 
MIDIR?

1050 Konutların dönüşümü sadece fiziksel dönüşüm olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım 
tarzı değildir. Yasal mevzuat çerçevesinde fiziksel, ekonomik, sosyal dönüşüm verileri göz önüne 
alınarak dönüşüm modellemesi yapılmalıdır. Unutulmaması gereken bu bölgede yapılacak dönüşüm 
bundan sonra benzer bölgelerde de yapılacak dönüşümler için rol model olacaktır. Yani burada 
uygulanacak daireye daire verme, üzerine katkı payı istenmesi, maliye hazinesine ait parsellerin 
ticaret alanına çevrilerek proje finansmanının sağlanması gibi konular bunlar sonra yapılacak tüm 
projelerdeki hak sahipleri tarafından da isteneceği unutulmamalıdır.

Görüleceği üzere, konunun ne kadar geniş bir kapsamlı bir konu olduğu ortadadır. EK’ teki 
raporda bahsedilen geniş kapsam elden geldiğince anlatılmaya çalışılmıştır. Hal böyle, konu çok 
geniş kapsamlı, çok aktörlü, çok sektörlü ve çok boyutlu iken konuyu “BEN YAPTIM OLDU” 
mantığıyla değil tüm paydaşların bir araya gelerek çözüm arayışına girilmesi ve ÇEVRECİ EKOLOJİK 
TASARIMLARLA İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE, PLANLAMA İLKE VE ESASLARINA 
ilişkin çerçevesinde doğrunun bulunması en doğru yaklaşım, olması gereken modelleme olarak 
görülmektedir.” 10/02/2021
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DEPREMLERE KARŞI DAHA DUYARLI, DAHA KARARLI VE DAHA MÜCADELECİ 
OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

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

“Bildiğiniz üzere; ülkemizin jeolojik konumu nedeniyle her yıl doğa kaynaklı afetlerden etkilenmekte 
ve yüzlerce insanımız yaşamını yitirmektedir. 2020 yılı içinde Elazığ-Sivrice, Malatya-Doğanyol 
ve Pütürge, Van-Başkale, Bingöl-Yedisu, Manisa-Akhisar ile en son İzmir’de meydana gelen 
depremlerde; 168 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 3000’e yakın vatandaşımız yaralanmış, 80.000’e 
yakın konut, işyeri vb. bağımsız bina bölümü yıkılmış veya hasar görmüş, 20 milyar Türk Lirasına 
yakın maddi kayıp oluşmuştur. Sel baskını, heyelan, çığ düşmesi, fırtına vb gibi doğa kaynaklı afetler 
de eklendiğinde kayıplarımızın daha da artığı görülmektedir.

Ülkemizde son yaşanan depremlerde can kayıpları ve hasarların büyük bölümünün fay zonları ve zayıf 
mühendislik özelliklerine sahip zeminler üstüne oturan yerleşim alanlarında olduğu görülmektedir. 
Yine gerek meslek örgütleri, gerekse üniversiteler ve ilgili kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, 
binalarda görülen yıkımların temel nedeninin “zeminden kaynaklanan sorunların yanında malzeme 
ve işçilik hataları ile denetim sorunlarından” kaynaklandığı ifade edilmektedir. TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu olarak yıllardır uyarmamıza rağmen “Yapı Denetim Kuruluşlarının zemin ve 
temel etütlerini yerinde denetimi esas alacak şekilde gerçekleştirmedikleri” görülmektedir. Bu 
konudan sorumlu olan ilgili kurumların görevlerini yapmadıkları, yapı denetim kuruluşlarını haksız 
bir şekilde korudukları, vatandaşın ücretini peşin ödediği denetim hizmetini alamadığı, yaşanan 
depremlerde onlarca can kaybı ve hasar olmasına rağmen kamu adına fenni mesuliyet üstlenen tek 
bir fenni mesulün ceza almadığı da görülmektedir.

Yapı denetim sistemini düzenleyen mevcut yasal mevzuat düzenlemelerine kısaca bakıldığında,
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1-3194 sayılı İmar Kanunun 28. Maddesinin ikinci ve üçüncü paragraflarında; “ Yapıda inşaat ve 
tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki 
etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek 
zorundadır. İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren özellik arz eden binaların projeleri, 
bu alanda Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin 
gözetiminde yapılır. Fenni mesul mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve 
malzemeleri ile birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki 
etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle 
görevlidir. Yapı sahibine ve idareye karşı sorumlu olan fenni mesuller, uzmanlık alanına uygun 
olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye şefi bulundurulmaksızın yapım 
işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifaları halinde, bu durumları altı 
iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, fenni mesuller kanuni 
mesuliyetten kurtulamaz. Bildirim üzerine, en geç üç iş günü içinde 32 nci maddeye göre işlem 
yapılır.

Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, başka bir meslek mensubu fenni mesuliyeti üstlenmedikçe 
yapının devamına izin verilmez. Fenni mesulün istifası halinde, istifa tarihinden önce yapılan işlere 
dair sorumluluğu devam eder. Yeni atanan fenni mesul, daha önce yapılan işlerin denetlenmesinden 
ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini sağlamaktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur. 
Tespit edilen bu eksiklik ve hatalar giderilmedikçe inşaatın devamına izin verilmez.” hükmü,

2-4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 
2. Maddesinin birinci fıkrası ile (a) ve (c) fıkralarında; “Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; 
Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip 
yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir.

Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları 
ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan 
kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında 
başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü 
bildirmek.

Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.” hükümleri,

3-4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında kanunun birinci paragrafında; “Bu Kanunun uygulanmasında, 
yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı 
üstlenir” hükmü,

4-Yapı Denetim Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) bendinde; “Zemin ve temel 
etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup 
olmadığını tespit ederek uygunluk görüşü verir. Raporun uygunluğunu tespit için, bünyesinde konu 
ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir” hükmü,

5- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 57. Maddesinin 6. fıkrasının (a) bendinin 18. alt bendinde 
yer alan "Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların 
ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerekir." hükmü, 
bulunmakta olup, Yapı Denetim Kuruluşları yukarıda belirtilen gerek 3194 sayılı İmar Kanunun 28. 
Maddesi, gerekse 4708 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddeleri gereğince kamu adına, idareye 
karşı denetimine ilişkin fenni mesuliyeti üstlenen kuruluşlar olup, ruhsat eki etüt ve projeler ile 
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yapının üretim süreçlerini denetlemekle mükelleftirler. Bu nedenle ruhsat eki etüt ve projelerin 
ilgili meslek mensuplarınca uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı denetleyerek, ilgili idareye uygunluk 
görüşü vermeleri gerekmektedir. Ancak hiçbir zemin ve temel etüdü çalışması jeoloji mühendisi 
denetçi tarafından yerinde denetimi esas alacak şekilde yapılmamaktadır. Bu durum son yaşanan 
depremlerde de görüldüğü üzere, zeminden kaynaklı büyük can ve mal kayıplarına yol açabilir.

Sonuç olarak, konuya Bursa ilimiz açısından bakıldığında ise durum “fecaat” konumdadır. Hiçbir 
yapı denetim kuruluşu fenni mesuliyetini üstlendiği yapının zemin ve temel etüt çalışmalarını 
yerinde denetimi esas alacak şekilde yapmamaktadır. Bursa’nın merkezinden geçen aktif fay hatları 
üzerinde yüzlerce binanın bulunduğunu, sıvılaşma alanlarını, heyelan ve taşkın risklerini göz önüne 
aldığımızda “Kuzey Anadolu Fay Zonu’ nda” meydana gelebilecek 7 ve üstü büyüklükteki bir 
depremde Bursa’da ağır hasar ve can kayıpları ile karşılaşılması olasıdır.

Deprem haftası nedeniyle, depreme hazırlığın en önemli şartlarından biri olan yerinde denetimi 
ele aldık. Bu konu ile ilgili yerel idarelerin de konu üzerinde hassasiyetle durmadıklarını üzülerek 
belirtmek istiyoruz. 17.Şubat.2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre farklı 
uygulama içinde olan belediyeleri buradan bir kere daha uyarmak istiyoruz. Yönetmeliklere 
uymayan uygulamalarınız neticesinde oluşacak hasardan sorumlu olacaksınız. Sizler yönetmeliklerin 
üzerinde yönetmelik çıkarmaya yetkili değilsiniz. Denetlemelere ve yönetmeliklere uymak 
hepimizin görevidir. Doğal olaylara karşı tasarrufu başka şekillerde yapabiliriz. Ruhsat maliyetlerini 
azaltıcı önlemler alabiliriz. Bilime, yönetmeliklere aykırı uygulamalar riski artırır. Daha güvenli bir 
Bursa için akademik odaların da içinde olduğu uygulamalarla ortak çalışmaya davet ediyoruz.

Afet gerçeğinden hareketle, afet tehlike haritaları, mikro bölgeleme, jeolojik-jeoteknik etütlerin, 
her türlü planlamada temel girdi olarak ele alınmalıdır.

* Afet risklerini azaltmaya yönelik ulusal afet politikaları hala oluşturulup uygulamaya geçilmemiştir. 
Yerel idarelerde maalesef bir bütünlük bulunmamaktadır.

* Afetlerle doğrudan ilintili yasalarda ben yaptım oldu mantığıyla hareket edilmiştir.

Asıl amaç depremin hasarlarına en etkin müdahale etmek değil, hasarı önleyecek çalışmalar yapmak 
olmalıdır.

Toplum ve yöneticilerimizin, yukarıda belirttiğimiz konularda duyarlılık göstermeleri dileğimizle 
saygılar sunarız.”  02/03/2021
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3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği toplu iş 
cinayetinin yıldönümünde, “3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” ile dolayısıyla, TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) BAOB ortak toplantı salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Açıklamayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. Tetik tarafından 
yapılan açıklama şöyle:

“3 Mart, dünya madencilik tarihinde yaşanan en büyük facialardan biri olan ve grizu patlaması sonucu 
263 madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu faciasının yıldönümüdür. Facianın yıldönümünde 
Kozlu’da hayatını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz. 

3 Mart, iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için 
TMMOB tarafından 2012 yılında “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir. 

Ülke tarihimiz, iş cinayeti ve işçi katliamı olarak tanımlanabilecek facialar ile doludur. 13 Mayıs 2014 
tarihinde Soma’da ülke tarihinin en büyük maden faciası meydana gelmiş ve 301 madenci hayatını 
kaybetmiştir. Bu facianın hemen ardından 6 Eylül 2014’te Torunlar Center Asansör Faciasında 10 
inşaat işçisi, 4 Kasım 2014’te Yalvaç’ta gerçekleşen trafik kazasında 18 tarım işçisi, 28 Ekim 2014’te 
Ermenek’teki kömür madeninde 18 madenci, 17 Kasım 2016’da Şirvan’da bakır madeninde 16 
madenci, 17 Ekim 2017’de Şırnak’ta 8 madenci, 3 Temmuz 2020’de Sakarya Hendek’te havai fişek 
fabrikasında 8 işçi ve bu patlamadan sadece birkaç gün sonra gerçekleşen imha işleminde ise 3 
yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Kozlu’daki faciadan günümüze kadar yaşanan olumsuzluklardan 
gerekli dersler çıkarılmamış, atılması gereken adımlar atılmamıştır. İş cinayetleri ve işçi katliamları 
artarak devam etmektedir.

İŞ CİNAYETLERİ VE İŞÇİ KATLİAMLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR
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İş kollarının neredeyse tamamında iş cinayetleri yaşanmaktadır. Binlerce işçi iş kazalarında 
sakat kalmakta, meslek hastalıkları ile hayatını kaybetmektedir. SGK’nın iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına dair yayınladığı en güncel istatistik 2019 yılına aittir. Bu istatistiğe göre 2019 yılında 
1.149 emekçinin hayatını kaybettiği, buna karşın meslek hastalığı sonucu ise bir tane bile can kaybı 
yaşanmadığı ilan edilmiştir. ILO’nun yürüttüğü çalışmalara göre; dünyada her yıl meydana gelen iş 
kazası sonucu ölümlerin 6,3 katı kadar can kaybı, meslek hastalığı ve işle ilgili hastalıklar sonucu 
meydana gelmektedir. Bu çalışmalar ile SGK tarafından açıklanan veriler esas alındığında 2017 
yılında en az 10.218, 2018 yılında en az 9.714, 2019 yılında en az 7.238 emekçi meslek hastalığı 
sonucu hayatını kaybetmiştir. İş kazaları ve meslek hastalığı sonucu her gün 35 emekçi hayatını 
kaybetmektedir. Buna rağmen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu ülke gündeminde yeterli düzeyde 
yer alamamaktadır. Oysa SGK’nın açıkladığı yıllık iş cinayeti sayıları bile durumun vahametini ortaya 
koymaktadır. Açıklanan verilere göre 2015 yılında 1.252, 2016 yılında 1.405, 2017 yılında 1.633, 
2018 yılında ise 1.541 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir.

İşyerleri denetlenmemektedir. Denetimsizlik ve yaptırımsızlık sürdükçe iş cinayetlerini engellemek 
mümkün değildir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı 
2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre 2019 yılında İSİG yönünden yapılan toplam teftiş 
sayısı 3.088’dir. Bu denetimlerin önemli bir bölümü, eksikliklerin giderilip giderilmediğini kontrol 
için yapılan ikinci denetlemeler oluşturmaktadır. Yapılan her denetimin yeni bir denetim olduğu 
kabul edilse dahi her 1.000 işyerinden yalnızca 1,6’sı İSİG yönünden denetlendiği anlaşılmaktadır. 
Rakamların ortaya koyduğu gerçek, bu şekilde devam eden denetim faaliyetlerinin göstermelikten 
ibaret olduğu ve devletin gerekli sorumluluğu göstermediğidir. 

Her yıl, evine ekmek götürebilmek için emek harcayan 2 bin civarında emekçinin iş cinayetlerinde 
hayatını kaybediyor olması, 10 bin civarında emekçinin meslek hastalıkları sonucu hayatını 
kaybediyor olması büyük bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya yetmektedir. Şans 
eseri hayatta kalıp, geçirdiği sakatlık yüzünden engelli olan emekçiler hayatlarının geri kalanını 
büyük zorluklar ile sürdürmektedir. Bazı emekçiler sakatlanmalar sonrası oluşan engellilik tipi ve 
oranlarına bağlı olarak çalışamayacak duruma gelmektedir. Çalışacak durumda olanlar ise engelli 
istihdamındaki sorunlar ve kent altyapılarımızın engellilere uygun olmayışının doğurduğu diğer 
sorunlar ile boğuşmaya mahkûm olmaktadırlar.

İş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik resmi makamlarca açıklanan istatistikler yaşamakta 
olduğumuz acı tabloyu göstermeye yetmektedir. Ancak açıklanan veriler gerçeği tam olarak 
yansıtmamaktadır. Covid-19 pandemisi sürecinde açıklanan verilerin gerçeği ne oranda yansıttığı, 
verilere nasıl müdahale edildiği ve gerçeğin nasıl manipüle edilmeye çalışıldığı ortaya çıkmıştır. 
Veriler ile oynamanın bir yönetim biçimi haline geldiği ülkemizde gerçeği yansıtan veriye ulaşmak 
ayrı bir sorun haline gelmiştir. İş kazaları, meslek hastalıkları vb ile ilgili verilerin tamamı kamuoyu 
ile paylaşılmalıdır.

İş cinayetlerinin sorumluları korunmakta hatta aklanmaktadır. 301 emekçinin yaşamını kaybetmesine 
neden olan Soma Faciası sorumlularından tutuklu kimse kalmamıştır. Can Gürkan'ın da aralarında 
bulunduğu 4 sanığa "olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama" suçundan ceza verilmesine 
hükmeden Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin beş kişiden oluşan heyetinin üçü değiştirilmiş ardından 
karar bozulmuş ve tutukluların tamamı tahliye edilmiştir. 

İş cinayetleri ile mücadele ertelenebilir, ötelenebilir bir gündem değildir. İş cinayetlerinin 
yaşanmaması için yürütülen mücadelenin güçlendirilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin zaman 
kaybetmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerçekçi adımlar atılabilmesi için işverenleri sorumluktan kaçıran 
yaklaşıma son verilmesi gerekmektedir. İşverenleri temel sorumluluktan kurtaran, sorumluluğu 
bir günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarının üzerine yükleyen mevcut sistemde, önleyici ve 
engelleyici bir faaliyetin organize edilmesi mümkün olmayacaktır.

Esnek çalışma düzenini getiren 4857 sayılı İş Kanunu, İşyerlerinde işçi sağlığı güvenliğini, serbest 
piyasa koşullarında çalışan, Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine (OSGB) havale eden 6331 sayılı İş 
Sağlığı Güvenliği Yasası problemlidir. Problemli olan kanunların uygulamaları dahi yeterli değildir. 
Sorunun temelinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerde sendikalar, meslek örgütleri 
ve bilim insanlarının görüşlerinin dikkate alınmaması yatmaktadır.

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

Tablonun giderek ağırlaşmasının bir diğer nedeni de sendikal hakların baskı altına alınmasıdır. 
Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda yol alınamayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız işçi, örgütsüz bir çalışma 
yaşamı ile emekçiler tüm olumsuzluklara açık ve savunmasız bir durumdadır. 

Olumsuz gidişata Covid-19 pandemisinin etkileri de eklenmiştir. Pandemi sürecinin yönetimi 
ve salgından koruma politikaları çalışma hayatı için geçerli olmamış, emekçiler salgının ölümcül 
sonuçları ile baş başa bırakılmıştır. Sermaye sınıfının ihtiyaçlarının karşılaması pahasına Covid-19 
salgını yok sayılmıştır. Bu süreçte kölelik sitemine benzer uygulamalar ile emekçi düşmanlığının çirkin 
yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır. İşçilerin fabrikalara hapsedildiği, şantiyelerden çıkarılmadığı, 
hasta olsalar dahi dur durak bilmeden çalıştırıldıklarına dair haberler sıklıkla kamuoyu gündemine 
yansımıştır. İşçilerde Covid-19 pozitif vaka oranı, Türkiye geneli vaka oranının 3,2 katıdır. Salgın 
koşulları altında sağlıkçılar başta olmak üzere emekçiler için gerekli tedbirler alınmamış, çarklar 
dönsün denilerek yurttaşlarımız salgına kurban verilmiştir.

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

• İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, öncelikle devletin ve işverenin görevidir, sorumluluğu 
yükleyecek kurban arama anlayışına son verilmelidir. 

• Amacı “işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi” olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu amacına uygun olarak baştan aşağı 
değiştirilmelidir. 

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu 
nedenle düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık 
Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız 
bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü 
tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
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• İş güvenliği uzmanlığı sistemi kamu eliyle sağlanacak şekilde yeniden yapılandırılmalı, hizmetin 
piyasalaştırılmasına son verilmelidir.

• Örgütlenme ve sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Taşeronlaşma ve benzeri 
uygulamalara son verilmelidir.

• Denetim mekanizmaları bağımsız organizasyonlar olarak yeniden yapılandırılmalı, 
güçlendirilmelidir.

• İş kazaları ve cinayetlerinin sorumlularına yaptırım uygulanmalı, işveren, ilgili kamu görevlileri 
ve sorumlular hakkında yargı süreçleri bağımsız bir şekilde işletilmelidir. Sorumluların aklanmasına 
son verilmelidir. Adalet sağlanmalıdır.

TMMOB olarak 3 Mart’ta; iş kazalarının, iş cinayetlerinin ve işçi katliamlarının son bulması için 
mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez defa ifade ediyoruz

Artarak devam eden iş cinayetlerine ve işçi katliamlarına son verecek adımlar zaman kaybetmeden 
atılmalıdır.”  03/03/2021
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AFETLERİN RİSKLERİNİ AZALTMAK İSTİYORSANIZ METODOLOJİK VE CİDDİ 
ÇALIŞMALAR YAPIN!

Afet risklerini azaltmak için yapılan çalışmalarda ilgili Meslek Odaları’ nın yer alması , katkılarının 
alınması, önerilerinin sorulması, risklerin azaltılması için deneyimlerinden yararlanılması çok 
önemlidir. Ancak birkaç gün önce Bursa AFAD tarafından düzenlenen ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ 
çalıştayında da görüldüğü üzere bu konu hala ciddiyetle ele alınmamaktadır. Bu nedenle TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından, bu basın açıklaması ve basın metnini hazırlama gereği 
oluşmuştur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklama 
şöyle:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB yaşadığımız kentler ile ilgili sorunları tespit eden, hazırladığı 
raporlar ile çözüm önerilerini sunan, “Kentin Sakini Değil, Sahibi Olma” anlayışıyla hareket eden 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Bu noktadan hareketle, Toplumun yararına bilimin gerçeklerini sunma görevimizi yerine getirmek 
ve toplum çıkarları ve refahı için bu sözlerimizi tarihe not düşmek istiyoruz.

Ülkemizde ve yaşadığımız kentlerde son yıllarda yaşanan ve hızla sayıları şiddetleri artan afetler 
yaşanmaktadır. Yaşanan iklim değişikliği ve afetlerle ilgili birçok kamu kurumu çalıştaylar ve 
toplantılar düzenlemektedir.

İklim değişikliğinde Uyum ve Afetler birbirine etkilediğinden önlem ve uyum çalışmaları yapılmaya 
çalışılıyor. İklim değişikliği ile beraber aşırı hava olayları da bir yandan artmaya devam etmektedir.

Burada iki temel yaklaşım bulunmaktadır.

· İklim Değişikliğine Uyum

· Afet Risk Yönetimi

Şu anda Dünya İKLİM RİSK YÖNETİMİ adı altındaki bu iki konuyu da bir arada ele almaya 
çalışmaktadır.
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Paramızın, kaynaklarımızın, enerjimizin birbirinden habersiz kurumlar tarafından boşa harcanmaması 
ve risklere karşı doğru önlemlerin alınabilmesi için kurumların işbirliği içinde birlikte çalışması 
zorunludur.

Ancak yaşadığımız deneyimler ki; bu durumun genellikle göz ardı edildiğini,  RİSKLERİ azaltmak 
için her kurumun önerisine başvurulmadığını göstermektedir.

Bu kent ve bu gezegen hepimizin.

Yaşanan afetler, hepimizi etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Valiliği AFAD tarafından “İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)” çalıştayı 
düzenlendi. Çalıştayın içeriği ve düzenlenme amacına yönelik açıklamada; ilin afetselliğini ve 
afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak 
çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plan çalışması ve İllerdeki 
kurum/kuruluş ve diğer ilgili tüm paydaşlarla üretilmesi gereken bir YOL HARİTASI olduğundan 
söz edilmektedir. 

Ancak, tüm paydaşlarla üretilecek bir yol haritasının ortaya konacağı söylenen Çalıştay’a davet 
almayan bazı Meslek Odalarımız böyle bir çalıştaydan sosyal medya üzerinden haberdar oldu.

Düzenlenen Risk önleme çalıştaylarında,  koordinasyon eksiklikleri, kolektif çalışma anlayışında 
blokajlar ve metodolojik olmayan ön yaklaşımlar nedeniyle böylesi bir durumun ortaya çıktığı 
konusunda ciddi endişelerimiz bulunmaktadır.

Kentimiz için oldukça önemli olan böylesine ciddi bir çalışma ciddiyetsiz bir çalışma metodolojisiyle 
yürütülemez.!

Riski yönetelim derken, Krizi ön göremiyor ve yönetemiyorsunuz!

Bu çalışmaların amacı, her mesleğin, her katılımcı kurum ve topluluğun konusunda önemli 
bilgilendirmeleri yapması, yeni gelişen yaklaşımları, deneyimleri ve çözümleri sunmasıdır.

Sonuç olarak hepimiz aynı gemideyiz. Esas olan yağmur yağmazken gemiyi inşaa etmektir.

Bizim en büyük problemimiz halkın, meslek odalarının, yerel dinamiklerin karar süreçlerine davet 
edilmeyişi, katılmayışıdır. Başka bir sözle de ifade etmek gerekirse, kurumlar meslek odalarının 
neden var olduğunu bilmiyorlar, farkında bile değiller. Bu işler kafamızdaki doğrulara, sadece kendi 
deneyimlerimize göre yapılamaz. Aksi durumda riskleri yönetemez, krizi de çözemezsiniz.

Tüm kenti ilgilendiren bu kadar ciddi bir konu, ciddiyetsiz ele alınamaz!

Şehirlerimizde yaşanabilecek afet risklerini kabul edilebilir risk haline getirmek;  kentin nüfus, 
sanayi ve konut bileşenleriyle birlikte yönetilebilir seviyeyede planlanmasıyla mümkündür. Bunun 
için de söyleyecek sözü olan Meslek Odalarının böylesi toplantılara çağrılmayışı tarihi bir hatadır. 
Bu hatadan derhal dönülmelidir.

Biz, Bursa’ da bulunan Meslek Odaları olarak; bu çalıştayın pandemi koşullarına uygun şartlarımızla, 
Bursa Akademik Odalar Birliği(BAOB) çatısı altında tekrar Meslek Odaları temsilcileriyle yapılmasını 
istiyoruz.

Çağrımızı ilgili kurumlara ve Kamuoyuna duyuruyoruz."  08/04/2021
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WEBINARLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Şubemiz, Kadın Komisyonu “İş Hayatının 
Karabasanı; Mobbing” başlıklı webinarını 28 
Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Avukat, Öğretim Görevlisi Esra Aköz’ün 
konuşmacı olduğu webinarın moderatörlüğünü 
Makina Mühendisi Saadet Yavuz yaptı.

Şubemiz, ARGE ve İnovasyon Komisyonu 
“5G Teknolojisi, 5G Teknolojisinin Canlılar 
Üzerindeki Etkisi” başlıklı webinarını 20 Ocak 
2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Bilgisayar Mühendisi Berk Yılmaz’ın konuşmacı 
olduğu webinarın moderatörlüğünü Makina 
Mühendisi Berran Öztoprak yaptı.

Şubemiz, SMM ve Tesisat Komisyonu “ Yurt 
Dışında Çalışma Efsanesi, Rusya’da Mekanik 
Tesisat Mühendisi Olmak” başlıklı webinarını 
29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Makina Mühendisi Zafer Özkeleş’in konuşmacı 
olduğu webinarın moderatörlüğünü Makina 
Mühendisi Emine Kaya yaptı.
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Şubemiz, ARGE ve İnovasyon Komisyonu 
“Yapay Zeka” başlıklı webinarını 11 Şubat 2021 
tarihinde gerçekleştirdi.

İnşaat Mühendisi Tarkan Karaçay’ın konuşmacı 
olduğu webinarın moderatörlüğünü Makina 
Mühendisi Numan Kaplan yaptı.

Şubemiz EİM MDK (Endüstri-İşletme 
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu) “İK 
Mülakatlarında Başarı İçin Doğru İş Seçimi ve 
Özgün Kişilik Gücünün Rolü” başlıklı webinarını 
13 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Webinarın eğimenliğini Şubemiz EİM MDK 
Üyesi Rafiye Nefis yaptı.

Şubemiz EİM MDK (Endüstri-İşletme 
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu) “Maliyet 
Düşürme Odaklı Bakış, Bakmayı Öğrenmek” 
başlıklı webinarını 17 Şubat 2021 tarihinde 
gerçekleştirdi.

Webinarın eğimenliğini TMMOB MMO Bursa 
Şube EİM MDK Başkanı Ergin Polat yaptı.
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Şubemiz, Kadın Komisyonu “Söyleyecek 
Sözümüz, Değiştirecek Gücümüz Var, Yaşasın 
Kadın Dayanışması” başlıklı webinarını 8 Mart 
2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Arabulucu & Avukat Didem Koçaker ve Avukat 
Sibel Özbudak’ın konuşmacı olduğu webinarın 
moderatörlüğünü Makina Mühendisi Berran 
Öztoprak yaptı.

“Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Kapsamında 
Yağmur Suyu Hasadı” bilgilendirme webinarı   
9 Mart  2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Webinarın eğitmenliğini Makina Mühendisi 
Hakan Yavuz yaptı.

Şubemiz EİM MDK (Endüstri-İşletme 
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu) 
“Üretimde Yalınlık ve Çeviklik” başlıklı 
webinarını 24 Şubat 2021 tarihinde 
gerçekleştirdi.

Webinarın eğimenliğini Dr. Mustafa Tacettin 
yaptı.
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Şubemiz EİM MDK (Endüstri-İşletme 
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu), 
tarafından “Pandemi Sürecinde İş Hukuku 
Açısından Çalışan Hakları” webinarı 10 Mart 
2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Şubemiz avukatı Aslı Evke Yetkin’in konuşmacı 
olduğu webinarın moderatörlüğünü, Şubemiz 
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu Başkanı Ergin Polat yaptı.

Webinarda, “salgın sebebiyle işyerinde alınması 
gereken önlemler”, “çalışmaktan kaçınma 
hakkı”, “sağlık sebepleri ile işçinin haklı nedenle 
fesih hakkını kullanması”, “zorlayıcı neden ile 
işçiye ve işverene tanınan iş sözleşmesinin feshi 
hakkının kullanılması”, “işverenin hak eden 
işçilere zorunlu olarak yıllık izin, idari izin veya 
toplu izin kullandırması”, “işverenin, işçilerine 
ücretsiz izin kullanmalarını teklif etmesi”, 
“işverenin, beyaz yakalı personeline uzaktan 
çalışma yaptırması” gibi başlıklar hakkında 
konuşuldu.

Şubemiz EİM MDK (Endüstri-İşletme 
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu), 
tarafından “Dijitalleşen Yönetim Sistemleri ve 
İzlenebilirlik” webinarı 17 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Endüstri Mühendisi Salman Yüksel ve HITSOFT 
Kurucusu Tayfun Şanlık’ın konuşmacı olduğu 
webinarın moderatörlüğünü Şubemiz Endüstri-
İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
Başkanı Ergin Polat yaptı.
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VEFAT & BAŞSAĞLIĞI

Geçmiş Dönem Şubemiz Başkanlarından, 
Gürhan AKDOĞAN’ın annesi vefat etmiştir.

Şubemiz Eski Teknik Görevlilerinden, Aydın 
RODOP’nun kayınvalidesi vefat etmiştir.

Geçmiş Dönem Çan İlçe Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanlarımızdan, Fikret GÖRÜR
vefat etmiştir.

Şubemiz Kalite Komisyonu Başkanı Erkin 
GÜLER’in babası vefat etmiştir.

Üyemiz, Hasan Nedim KENİ’nin eşi vefat 
etmiştir.

Üyemiz, Barış SUSAR’ın babası vefat etmiştir.

Geçmiş Dönem İnegöl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanımız Tuna EZİM’in annesi
vefat etmiştir.

Şubemiz Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Mehmet MUTLU’nun babası
vefat etmiştir.

Üyemiz Aykut İMER vefat etmiştir.

Üyemiz, Ersel CEBECİ’nin annesi vefat etmiştir.

Üyelerimiz Mustafa ve Aykut EHLİDİL’in 
anneleri vefat etmiştir.

Üyemiz Recep ERDİM’in eşi vefat etmiştir.

Üyemiz Erol GENÇ’in sevgili eşi Üyemiz Selma 
GENÇ vefat etmiştir.

Üyemiz, Faruk YILDIZ vefat etmiştir.

Üyemiz, Onur ERDEM’in annesi vefat etmiştir.

Balıkesir Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu 
Üyemiz Bilal BARSBEY’in annesi vefat etmiştir.

Üyemiz, Mustafa ARSLAN vefat etmiştir.

Üyemiz, Şükrü CESUR’un annesi vefat etmiştir.

Üyemiz, Şükrü TETİK’in babası vefat etmiştir.
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