
SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Mart – Nisan Bültenimizle tekrar karşınızdayız.

Odamız, sanayi kuruluşlarının gereksinimi olan iş güvenliğinden, enerjinin verimli kullanılmasına ve hava kirliliğine kadar 
çalışmaların eğitimlerini ve bilinçlendirilmesini hedefleyerek, 1978 yılından bugüne kadar ülke düzeyinde gerçekleştirdiği 
“Sanayi Kuruluşları Isı Üretim Merkezleri İçin Yardımcı İşletmeler Personeli Yetiştirme Kursları” sonucu düzenlenen 
“Operatör Belgeleri” Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı onayı olmadığı gerekçesi ile kabul 
edilmemesi üzerine kamuoyunun dikkatini çekmek üzere basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Bugün 13. Baskısını yapmış 
ve tüm kurslarda başucu kitabı olarak kullanılan Oda yayınlarımızı, geçmiş bilgi birikimlerimizi dolayısıyla TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası’nı bir anda yok saymak, bir anlamda bilimi ve tekniği de yok saymak anlamındadır. Bu kapsamda 
belgelendirme çalışmalarımızı MYK kapsamında sürdürüyoruz.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nde ülkemizin de özgürleşme mücadelesi olan kadınların her alanda eşitçe 
var olabilme mücadelesinde her zaman yer alacağımızı ve dayanışma içinde olacağımızı ifade ettik. Bu kapsamda BAOB 
Yerleşkesi fuaye alanında “Emekçi Kadın; Yağlı Boya Resim Sergisi”ni gerçekleştirdik. Resimleri sergilenen MMO Bursa 
Şubesi Nilüfer Ana Sanat Grubu üyelerine, emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Odamız tarafından son dönemlerde çıkan hastane yangınlarına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdik. Hastane yangınlarının 
nedeninin denetimsizlik olduğunu bir kez daha söyledik. Hastane yangınları ile ilgili 2003 yılından bugüne kadar Şubemiz 
tarafından yapılan çalışmaları basın açıklaması sonunda yer alan “Bilgi Notu” bölümünde bulabilirsiniz.

MMO Bursa Şubesi olarak kurumsal ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şubemiz ve TMMOB’a bağlı Akademik Odalar, 
Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile birlikte, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ı ziyaret ettik. Kentte yapılacak önemli projelerin Meclis onayından önce  Akademik Odalar ve Üniversitelerin 
yer aldığı “Akademik Kurullar”da tartışılarak değerlendirilmesini Aktaş ile paylaştık.

Kurumsal ziyaretlerimiz kapsamında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Kopmaz’ı ziyaret 
ettik. Kopmaz’a meslekte 40. Onur Yılı plaketini sunarak, başarılarının devamını diledik.

Şubemiz, “Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu” tarafından gerçekleştirilen, meslek büyüklerinin genç meslektaşlarla 
buluştukları, “Mühendislik Yaşam Öyküleri” programımız başladı. MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri 
Düşünceli’nin kolaylaştırıcılığını yaptığı Mühendislik Yaşam Öyküleri programının ilk konuşmacıları olan Makina Mühendisi 
Tayyar Tuğutlu ve Makina Mühendisi Ferudun Tetik, genç meslektaşları ile deneyimlerini paylaştılar. Şubemiz diğer Uzmanlık 
Komisyonları da, ilk toplantılarında görev dağılımlarını yaparak, çalışmalarına başladılar.

21 Mart 2018 tarihinde, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde tek katlı evde meydana gelen 1 kişinin 
yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin yaptığımız teknik incelemenin ardından “Doğalgaz 
Patlamaları Kamu Güvenliğini Tehdit Ediyor” başlıklı basın açıklamasıyla kamuyu bilgilendirdik

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen ve Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
oluşturduğu 20 takımın centilmenlik çerçevesinde, şampiyon olmak için ter dökeceği, Geleneksel Futbol Turnuvası başladı. 
Turnuvaya Şubemiz adına katılan Makina Enerji, Makina Kaynak, Makina Dinamo takımlarımızın yanı sıra centilmence 
mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyoruz.

Bu Bültenimizde üyemiz Sayın Mehmet Bursa’nın “Köy Enstitüleri” başlıklı yazı dizisinin 8.si olan  “İstikbal Göklerdeydi” 
başlıklı araştırma yazısını yayınlıyoruz. Ülkemizin eğitim – öğretim konusunda tüm dünyaya örnek olan Köy Enstitüleri ile 
ilgili olarak Sayın Mehmet Bursa’nın bu araştırma yazısı için teşekkür ediyoruz.

Mayıs – Haziran Bültenimizde görüşmek dileğiyle tüm üyelerimizi, etkinlik ve çalışmalarımıza katılmaya ve katkı koymaya 
davet ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu
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MMO’YU YOK SAYMAK, BİLİMSEL DÜŞÜNCEYİ DE YOK SAYMAKTIR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından, 
işletmelerde yardımcı işletmeler kapsamında yer alan 
ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, yangın, basınçlı 
hava, su arıtma, atık arıtma, yakıt hazırlama gibi ünitelerin 
işletilmesinden sorumlu bu personellerin eğitilmesi 
amacıyla, 1978 yılında başlatılan “Sanayi Kuruluşları Isı 
Üretim Merkezleri İçin Yardımcı İşletmeler Personeli 
Yetiştirme Kursları” bugüne kadar geçen 40 yıllık süreçte, 
ülke düzeyinde yaygın bir şekilde sürdürülmektedir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Ülkemizdeki sanayi tesislerinde değişik 
amaçlarla oldukça yaygın bir şekilde kullanılan buhar 
kazanlarının verimli, etkin ve güvenli bir şekilde işletilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Yüksek işletme basıncına 
sahip buhar kazanlarının, işletme kurallarına uygun olarak 
çalıştırılmadıklarında, özellikle patlama riski oluşturarak 
ömürleri kısalmakta, yakılan yakıtın verebileceği ısı 
enerjisinin maliyeti yükselmektedir. Bu ise ülke kaynaklarının 
etkin kullanımını olumsuz yönde etkilediği gibi, işletmelerde 
önemli kayıplara yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sanayi kazanlarının işletilmesinde gerekli özen ve dikkatin 
gösterilmemesi ve iş güvenliği kurallarına uyulmaması 
sonucu yüksek işletme basıncına sahip buhar kazanı 
patlamaları gibi can ve mal güvenliği açısından önemli 
tehlikelerin ortaya çıktığını belirten Düşünceli, “Buhar 
kazanı patlamalarının büyük çoğunluğu işletme hatalarından 
oluşmakta ve genellikle ölümle sonuçlanmaktadır. En son 
Bursa'da Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana 
gelen ve 5 çalışanın vefat ettiği buhar kazanı patlaması, buna 
en acı örnektir” dedi.

Diğer yandan sanayi kazanlarının işletilmesi, gerekli bilgi, 
deneyim ve beceriden yoksun kişiler tarafından yapıldığında, 
yanma tam olmadığından önemli ölçüde hava kirliliğine yol 
açtığını, özellikle kış aylarında büyük kentlerde ve sanayi 
bölgelerinde hava kirliliğinin yaşamı tehdit eder boyutlara 
ulaşması, konunun önemini daha da arttırdığını söyleyen 
Düşünceli, “Bu kapsamda işletmelerde endüstriyel 
tesisatların işlevselliğinin artmasıyla verimlilik, toplam kalite, 
iş güvenliği boyutları göz önüne alındığında, “eğitim” konusu 
önem kazanmaktadır” dedi.

“Odamız, sanayinin gereksinim duyduğu ve işletmelerde ısı 
merkezlerinde görev yapan bu elemanlara 6 gün, 48 ders saati 
olarak verdiği uygulamaları da içeren eğitim sonunda yaptığı 
sınavlarda başarılı olanları belgelendirmektedir. Kurslarda 
ders kitabı olarak, 1978 yılında ders notları şeklinde olan, 
bu konuda gerçekleşen teknolojik gelişmeleri de her dönem 
geliştirerek, 240 sayfalık bir el kitabı haline gelen, bugün 13. 
baskısı yapılan, Odamız 110 Nolu Yayını “Sanayi Kazanları 
ve Ek Donatım İşletme El Kitabı” kullanılmaktadır” diyen 
Düşünceli açıklamaya şöyle devam etti:

“Sanayi kazanlarının verimli ve etkin olarak işletilmesi 
açısından önemli bir işlevi yerine getiren ve sanayinin 
eğitilmiş personel gereksinimini karşılayan kurslarda eğitmen 
olarak da; sanayi kazanları imalatını yapan firmalarda veya 
işletmelerde ısı merkezlerinde yıllarca görev yapan Makina 
Mühendisi üyelerimiz, konularına göre görev almakta, 
deneyimlerini paylaşmaktadır.

İşletmelerde ısı merkezlerindeki personelin, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası tarafından eğitilerek belgelendirilmesi, 
öncelikle işletme hatalarından kaynaklanan kazaların 
önlenmesi yönünde iş güvenliği açısından, diğer yandan da 
bilinçli bir enerji tüketiminin hedeflenmesi ve son aşamada 
da hava kirliliği açısından önem kazanmaktadır. 

Bu anlamda kursların ülke düzeyinde yaygınlaşması, 
sanayi kuruluşlarının bu belgeyi istemeleri,  TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası ve Sanayi işbirliğinin somut 
göstergelerinden birisi olarak görülmektedir. 

Geçen 40 yıllık deneyim, TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası'nın bu konudaki yetkinliğini tartışılamaz duruma 
getirmektedir.

Genellikle apartman görevlilerinin katıldığı ve çok 
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düşük basınçlara ve çok az donanıma sahip Kalorifer 
Kazanı kullanıcılarına yönelik eğitimler ise halen Halk 
Eğitim Merkezleri tarafından yapılan eğitimlerle 
belgelendirilmektedir. Bu eğitimler sonrası hazırlanan 
belgeler, Milli Eğitim İl Müdürlükleri tarafından 
onaylanmaktadır.

Son günlerde Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından 
Sanayi kuruluşlarına yapılan denetimlerde, Odamız 
tarafından verilen yüksek basınçlı buhar kazanları için 
düzenlenen belgelerin de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
“onaylı” olması istenmektedir. 

40 yıllık süreçte TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
dışında, herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından bugüne 
kadar verilmeyen “Sanayi Kuruluşları Isı Üretim Merkezleri 
İçin Yardımcı İşletmeler Personeli Yetiştirme Kursları” ile 
Odamızca ülke düzeyinde 100.000'lerle ifade edilebilecek 
belgelendirme yapıldığı düşünülürse, bu belgelerin bir anda 
geçersiz sayılması ve ikame bir belgelendirmenin de çok 
kısa bir sürede yapılması düşünülemez. Ayrıca Halk Eğitim 
Merkezleri tarafından Kalorifer Kazanı kullanıcılarına yönelik 
olarak yapılan eğitimler işletmelerin ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır, eğitimler ve belgeler eşdeğer değildir.  

Bu nedenle bugüne kadar Milli Eğitim onaylı olma şartı 
gibi farklı bir belgelendirme istenmemiş Sanayi Kazanları 
Operatör Belgelerinin, TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası tarafından 40 yıllık süreçte, konunun kitabını yazarak, 
uzmanı üyeleri tarafından eğitimleri verilerek, ciddi 
sınavlar uygulanarak verilmiş belgelerinin yok sayılması 
düşünülemez, kabul edilemez.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 
Oda‘nın amaçları, 6.maddesi içeriğinde; "ülke ve toplum 
yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının 
işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal 
çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve 
bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin 
yararına sunmak, makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her 
türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, 
uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman 
makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak 
ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, 
denetlemek ve onaylamak yer almaktadır. 

Madde 6-ı: (03.09.2004 tarih ve 25572 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesiyle değişen 
şekli.) Meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi 

olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için 
gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler 
düzenlemek ve belgelendirmek,

Bu doğrultuda Odamız tarafından (Madde 6-ı)  kapsamda 
eğitim düzenlenmektedir. MEB onaylı kurs ve belgelendirme 
yapılmamaktadır.

Genelgenin yayınladığı 4 Temmuz 2007 tarihinden, Şubat 
2018 tarihine kadar Sanayi Kazanları Operatör Kurslarını, 
ülke düzeyinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası dışında 
MEB'e bağlı herhangi bir kurum/kuruluş vermemiştir. 
Dolayısıyla tek yetkili Kurum olan Makina Mühendisleri 
Odası tarafından eğitimler gerçekleştirilmiş, kurs sonunda 
yapılan sınavda başarılı olanlar belgelendirilmiştir.

Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri, firmalarda Şubat 2018'den 
itibaren yaptıkları denetimlerde, bu belgelerin MEB onaylı 
olması gerektiğini söylemekte, belgelerin değiştirilmesini 
istemektedirler. 1978 yılından bugüne kadar verilmiş 
belgelerin bir anda geçersiz kılınması yönündeki tasarruf, İş 
Teftiş Kurulu'na bağlı iş müfettişlerinindir.

Halk Eğitim Merkezlerinde geçmişten beri  "Ateşçi 
Belgesi" adı altında verilen belgeler, Kalorifer Kazanlarının 
işletilmesine yönelik yaptığı belgelendirmelerdir. Ancak 
bu belgeler, yüksek basınca sahip buhar kazanları için 
geçersiz bir belgedir. Herhangi bir kaza olması durumunda, 
bilirkişiler, yüksek basınç kullanıcılarına yönelik belgeleri 
talep edeceklerdir.

İş Müfettişlerinin yönlendirmesi sonucu bazı Halk Eğitim 
Merkezlerinin buhar kazanı eğitimi vermeye başladıkları 
belirtilmektedir.

Buhar Kazanı üretici firmalarında veya işletmelerde enerji 
üretim müdürü olarak çalışmış MMO eğitmenlerinin bu 
konudaki yetkinliği ve uzmanlıkları nedeniyle, halen bazı 
işletmeler eğitimleri Odamızdan almakta, Halk Eğitim 
Merkezlerinden sadece belgelerini düzenlemektedir. 
1978 yılından bugüne kadar ülke düzeyinde bu konudaki 
eğitimleri vererek, kitabını yazarak bugün 13.Baskısını 
yapmış TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nı bir anda 
yok saymak, bir anlamda bilimi ve tekniği de yok saymak 
anlamındadır.”

13/03/2018
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“EMEKÇİ KADIN” YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Nilüfer Ana Sanat Grubu’nın "Emekçi Kadın" Yağlı Boya 
Resim Sergisi BAOB Fuaye Alanı’nda geniş katılımlı bir 
törenle izlenime açıldı.

Serginin açılış konuşmasını MMO Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı. Konuşmasına, 
“bu güne kadar gerek iş cinayetlerinde gerekse 
trafik kazalarında, demokrasi mücadelesinde, namus 
cinayetlerinde, baskı ve şiddet sonucu kaybettiğimiz 
tüm kadınlarımızı, Özgecan’larımızı sevgiyle, saygıyla 
anıyoruz” diyerek başlayan Düşünceli, “8 Mart 
Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nün kökeninde, 19. 
yüzyılda, kadın işçilerin düşük ücretlere, insanlık dışı 
çalışma koşullarına karşı haklı isyanları bulunmaktadır. 
Ancak 19. yüzyıldan bugüne yani 21. yüzyıla dek, 
kadınlar üzerindeki sömürü ve baskı artarak 
sürmektedir. Bu nedenle kadınların her alandaki eşitlik 
ve özgürlük mücadeleleri, 8 Mart 1857 tarihinde 40 
bin dokuma işçisi kadının daha iyi yaşam ve çalışma 
koşulları için başlattığı mücadele ateşi büyüyerek 
devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de aile, eğitim, çalışma yaşamı ve istihdam 
sorunları başta olmak üzere toplumsal yaşamın 
her alanında kadınlara yönelmiş eşitsiz uygulama 
ve politikaların, özellikle içinde bulunduğumuz bu 
dönemde hızla arttığını, yaşamı tehdit eder boyutlara 
ulaştığını belirten Düşünceli, “Siyasal iktidarın kurmaya 
çalıştığı gerici rejimin inşasında kadın eşitsizliği ve 

sömürüsüne önemli bir rol verilmiş,  kadına yönelik 
şiddet giderek tırmanmıştır. Bu dönemde kadın 
cinayetlerindeki korkutucu artış, bilinmelidir ki 
iktidarın açıklamalarında ve uygulamalarındaki kadını 
ifade etme biçiminden bağımsız değildir” dedi.

“Siyasal iktidar, yukarıdan aşağıya yaşam alanlarına 
müdahalelerle tüm toplumu dinsel gericilikle 
kuşatırken, bedenlerinden emeklerine kadar kadınları 
denetlemeye, kaç çocuk doğuracağından kiminle 
evleneceğine, hangi okullarda okuyup, ne tür meslekler 
edineceğine, giyimine, kuşamına yönelik kararları 
siyasal gücüyle kendisi vermeye kalkmış, kadınların 
kendi yaşamlarını belirleme özgürlüğünü ellerinden 
almıştır. Aynı anda devlet, kamu hizmet üretiminden 
vazgeçtikçe, sosyal harcamaların yükü, ev işleri, hasta 
ve çocuk bakımı vb. işler kadınların üzerine yıkılmıştır” 
ifadelerini kullanan Düşünceli, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Kadınların her alanda eşit yurttaş olabilme 
mücadelesi, ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve 
özgürleşme mücadelesidir. Kadınların toplumsal 
yaşamda, ekonomik ve siyasi alanda daha şiddetli bir 
sömürü ve eşitsizliğe tabi kalması, sadece kadınların 
değil, ülkenin geleceğini düşünen herkesin sorunudur.  
Unutulmamalıdır ki, eşit, özgür, demokratik bir 
Türkiye mücadelesi, kadınların örgütlü mücadelesi ile 
birlikte başarıya ulaşabilecektir.
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Odamız, bu onurlu mücadelelerinde kadınlarla birlikte, 
dayanışma içinde olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle 
8 Mart dolayısıyla birçok kentte kadınların özgürlük 
yürüyüşlerini engellenmeye yönelik antidemokratik 
yasakları protesto ediyoruz.

Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 
8 Mart’ta, ülkenin farklı birçok yerinden gericiliğe, 
sömürüye, baskıya, şiddete, taciz ve tecavüzlere 
HAYIR seslerini yükseltecek olan kadınların 8 Mart’ı 
kutlu olsun.

Baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden tüm 
kadınları sevgiyle, saygıyla anıyoruz.”

Düşünceli, “Emekçi Kadın” Yağlı Boya Resim 
Sergisi’nde resimleri sergilenen Sevtap Sivri, Neşe 
Demiröz, Gülhan Güldalı Arslan, Belma Yalçın, 
Fulya Bilgiç, Elif Can, Canan Koç, Zerrin Taysever, 
Esma Gümüş’e emeklerinden dolayı teşekkür etti. 
Sanatçılara teşekkür belgeleri sunuldu. Açılışın 
sonunda tüm katılımcı ve davetlilerle hatıra fotoğrafı 
çektirildi.  09/03/2018
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HASTANE YANGINLARININ NEDENİ DENETİMSİZLİKTİR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa 
Şubesi hastanelerde çıkan yangınlara ilişkin basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı MMO Bursa 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı.

05 Nisan 2018 tarihinde İstanbul'da Gaziosmanpaşa 
Taksim İlkyardım Hastanesi'nin inşaat halindeki 
binasında, ardından da 14 Nisan 2018 tarihinde 
Bursa Nilüfer'de Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi'nde çıkan yangınlarda, yoğun duman 
nedeniyle panik yaşanırken, hastaların başka 
hastanelere ve güvenli alanlara nakledildiğini belirten 
Düşünceli, “Her iki hastanenin çatı katında başlayan 
yangınlarda can kaybının olmaması sevindirirken, 
Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'nin 
8.katındaki yoğun bakım ünitesindeki hastalarının 
birçoğunun tahliye edilememesi de, 26 Mayıs 2009 
tarihinde “Acil Durum Tahliyesi” konusundaki eksiklik 
nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği Bursa Şevket 
Yılmaz Hastanesi'nde meydana gelen yangını hatırlattı” 
ifadelerini kullandı.

Ülkemizde binalarda yangına karşı alınacak önlemler; 
önce 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı, ardından da 
09 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak revize edilen Binaların Yangından 
Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile düzenlendiğini 
söyleyen Düşünceli, “Yönetmeliğin ilgili maddelerinde; 
binalarda tesis edilmesi zorunlu yapı malzemeleri, 
söndürme, algılama ve uyarı sistemleri, sistemler için 
gerekli bakım ve periyodik denetimler ile denetim 
kriterleri belirtilmektedir. Ancak bu denetimlerin 
halen ülke düzeyinde neredeyse hiç yapılmadığı 
gözlenmektedir” dedi.

“Bursa'da da Odamızın etkin katkı koyduğu Bursa 
Valiliği İl Yangın Denetim Heyetinin 23 Ekim 2003 
tarihinde başlayan ve en son 28 Mart 2013 tarihine 
kadar 10 yıllık süreçte gerçekleştirdiği Yangın 
Denetimlerinde; hastaneler, öğrenci yurtları, okullar, 
tarihi yapılar, oteller, dersaneler, huzurevleri, alışveriş 
merkezleri gibi toplamda yüzlerle ifade edilen 
yer denetlenmiştir” ifadelerini kullanan Düşünceli 
açıklamaya şöyle devam etti:

“Bursa'daki bu denetimlerde; binaların onaylı 
projesine uygun yapılmadığı, elektrik tesisatlarının 
ve yangın merdivenlerinin uygun olmadığı, yangın 
algılama sistemlerinin yok veya çalışır halde olmadığı, 
zeminlerinin kolay yanıcı ve yoğun zehirli gaz çıkışına 
neden olan malzemelerle kaplı olduğu, yangın 
merdivenlerinin kolay yanıcı malzemelerin deposu 
gibi kullanıldığı, yangın tatbikatlarının yapılmadığı, 
kazan dairelerinin uygun olmadığı, elektrikle çalışan 
tüm cihazların aşırı yüklenmesi sonucu sigortanın 
elektrik akımını keserek, yangının çıkmasını önleyen 
kaçak akım rölelerinin ise çoğunda tesis edilmediği 
gözlenmiştir.

Bu sürece kadar yapılan denetimler göstermiştir ki, 
öncelikle belirtilen tüm yerler ilk denetim sonrası 
verilecek süreler sonunda tekrar denetlenmeli, 
gereğini yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem 
mutlaka uygulanmalıdır. Bu denetimler, Valilik makamı 
tarafından görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş, tüm 
mesaisini bu işe veren, profesyonel uzman ekiplerle 
gerçekleştirilmelidir. Denetim ekibi sayısı da, tüm 
verilere göre (okul, hastane, yurt, firma vb. sayısı, 
bölgeleri) hesaplanarak belirlenmelidir.

Denetimlerin il genelindeki tüm işletmeleri de 
içerecek şekilde yaygınlaştırılması ancak profesyonel 
bir anlayışla, tam gün bu denetimlerde görev yapacak 
ve işi tamamen denetim olacak; Mimar, İnşaat 
Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve 
İtfaiye Daire Başkanlığından bir uzmanın katılacağı bir 
ekiple olabilecektir. Geçen 10 yıllık süreçte saptanan 
eksikliklerinin giderilmesi için ne gibi çalışmaların 
yapıldığı, ilgililer hakkında herhangibir işlem yapılıp 
yapılmadığı da tarafımızdan bilinmemektedir. 
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Bakanlığın istemiyle 10.01.2013 tarihinde başlayan 
ve süre verilmek üzere 3. kez denetlenen Bursa'daki 
Özel Hastanelere, ne gibi yaptırımlar uygulandığı da 
tarafımızdan bilinmemektedir.

Hastanelerde ve yurtlarda çıkan yangınların, ihmaller 
zincirinin, kuralsızlığın ve denetimsizliğin bir sonucu 
olduğu ortadadır. Soruyoruz: Başta hastaneler, eğitim 
ve ilişkili binalar olmak üzere kamusal yapılarda 
yangın önlemlerini almak ve sürekli kılmak için daha 
kaç yangının olması ve kaç canımızın kaybedilmesi 
gerekecektir?

İnsanlarımızın toplu olarak bulunduğu binalar, özellikle 
hastanelerimiz insan sağlığını ve can güvenliğini garanti 
altına alacak tesisatlarla donatılmak zorundadır. Bu 
tesisatların da ulusal, uluslararası teknik mevzuatlar 
kapsamında tesis edilmesinin yanı sıra yine uluslararası 
kabul görmüş teknik şartnameler ve yönetmelikler 
çerçevesinde sürekli olarak bakım ve periyodik 
kontrollerinin gerçekleştirilmelerinin sağlanarak 
işletilmesi gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, her türlü 
yapı denetim mevzuatının dışında tutulan kamuya ait 
başta kamu ve özel hastaneleri ile okul ve yurtların 
zorunlu olan yangın denetimlerinin yanısıra basınçlı 
kap kapsamındaki kazanlarının, otoklavlarının, 
kompresörlerinin, tıbbi gaz tanklarının, kaldırma 
makinaları kapsamındaki asansörlerinin, periyodik 
kontrol ve testlerinin takibinin, bağımsız kuruluşlar 
tarafından yapılarak, yıllık denetimlere tabi tutulmasını; 
denetimlerde eksiklikleri saptanan hastane, okul ve 
yurtların iyileştirme çalışmalarının, planlı bir şekilde 
ve süratle yerine getirilmesi gerektiğini bir kez daha 
kamuoyuna saygılarımızla sunarız.”  19/04/2018

BİLGİ NOTU

Odamızın 2003 yılından beri Bursa’da gerçekleştirilen 
Bursa Valiliği İl Yangın Denetim Heyetinde aktif olarak 
görev yapan Odamızın, Yangın Denetimleri ile ilgili 
ilimizde yapılan çalışmalar hakkında görüş ve önerileri, 
aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

1. BURSA VALİLİĞİ İL YANGIN DENETİM 
HEYETİ KURULUŞU:

“Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği” gereği 

İlimizde ilk kez 31/12/2002 tarihinde Valilik “Olur”u 
ile oluşturulan ve çalışmalarına 23 Ekim 2003 tarihinde 
başlayan; TMMOB’a bağlı Makina, Elektrik ve Kimya 
Mühendisleri Odası Bursa Şubelerinde görevli uzmanların 
da etkin katkı koyduğu Bursa Valiliği  İl Yangın Denetim 
Heyeti, çalışmalarını yürüttüğü 2003-2004 döneminde, 
ilimizdeki 17 adet Kamu Kurum ve Kuruluşu ile özel 
sektör işletmesini denetlemiştir. 

2. 2005/2006 DÖNEMİ:

Bu denetimler 2005 yılında Osmangazi İlçe Sivil 
Savunma Müdürlüğü, 2006 yılında ise Mudanya İlçe 
Sivil Savunma Memurluğu istemleriyle, dar kapsamda 
gerçekleştirilmiştir.

3. ŞEVKET YILMAZ HASTANESİ 
YANGINI-2009/2010 DÖNEMİ:

26/05/2009 tarihinde Şevket Yılmaz Hastanesi’nde 
meydana gelen yangının ardından; Bursa Valiliği’nin 
04/06/2009 tarih ve 12342 sayılı “Olur”u ile Bursa 
Valiliği  İl Yangın Denetim Heyetleri, bu kez 3 adet olarak 
oluşturulmuştur. Bayındırlık İl Müdürlüğü Başkanlığında 
oluşturulan Heyetlerde; Müdürlük bünyesindeki Mimar-
Mühendislerin yanısıra, BBB İtfaiye Daire Başkanlığı, 
TMMOB’a bağlı ilgili Meslek Odalarında görevli; Makina 
ve Elektrik Mühendislerinin etkin katkı ve katılımları 
ile zaman zaman Kimya Mühendisleri ve Mimarların 
katılımıyla,  Haziran 2010’a kadar görev yapmışlardır. 

22 ana başlıktan oluşan denetim çizelgesine göre, il 
genelinde yapılan Yangın Denetimlerinde; kamu ve özel 
hastanelerinin yanısıra, öğrenci yurtları, yaşlı bakım evleri 
ve huzurevleri denetlenmiştir. Ancak denetime katılan 
kamu görevlileri için, bu çalışmaların ek yük getirmesi 
nedeniyle, Haziran 2010’da, denetim çalışmaları 
sonlandırılmıştır. 

4. BURSA DEVLET HASTANESİ VE TIP FAKÜLTESİ 
HASTANELERİ YANGINI - 2010/2012 DÖNEMİ:

21/09/2010 tarihinde, aynı gün içinde meydana gelen 
Bursa Devlet Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi 
yangınları sonrası, Bursa Valiliği’nin 01/10/2010 tarih ve 
970 sayılı yazısı ile kentimizde 2. tur yangın denetimleri 
başlatılmıştır. 19 Nisan 2012 tarihine kadar süren bu 
denetimlerde hastanelerin yanısıra okullar, yurtlar gibi 
genç ve çocukların bulunduğu binalar, yaşlı bakım evleri, 
tarihi yapılar denetlenmiştir.   Yangınların önlenmesi ve 
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her türlü önleme karşın yangın oluştuğunda zararların en 
aza indirilmesi amacıyla oluşturulan  “Yangın Denetleme 
Heyet”leri bu dönemde  toplamda yüze yakın yeri 
denetlemiştir. Bu kapsamda Bursa ve ilçelerindeki 
hastanelerin tümü ve öğrenci yurtlarının büyük çoğunluğu 
denetlenmiştir. 

5. ÖZEL HASTANELER DENETİMİ - 2013:

2013 yılında ise bu kez İlimizdeki özel hastanelerin Yangın 
Denetimleri, Sağlık Bakanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve 
25721 sayılı yazısı doğrultusunda; Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, Afet İl Müdürlüğü, BBB İtfaiye Daire 
Başkanlığı ile TMMOB Makina ve Elektrik Mühendisleri 
Odası uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
10.01.2013 tarihinde başlayan ve 28.03.2013 tarihinde 
tamamlanan denetimlerde 16 adet Özel Hastanenin 
yanısıra; Bursa Teknik Ünivesitesi, İl Özel İdaresine ait 
yurt, restorasyon çalışmaları süren tarihi Umurbey Camii 
ve yine onarım çalışmaları başlayan Mudanya Mütareke 
binası olmak üzere toplam 20 adet binanın Yangın 
Denetimleri gerçekleştirilmiş, raporları hazırlanarak 
Valilik makamına iletilmiştir. Bu denetimlerde de raportör 
olarak görev yapan Odamız, etkin katkı ve katılım 
sağlamıştır.

6. SONUÇ VE DENETİM YÖNTEMİ ÖNERİLERİ:

Yaklaşık 10 yıllık denetim süreçlerinde, Şubemiz kendi 
bünyesinde profesyonel ve tam zamanlı olarak en üst 
düzeyde görev yapan uzmanlarını görevlendirmiştir.

Yangın Denetim Heyetinin İlimizde 23 Ekim 2003 
tarihinde başlayan ve en son 28 Mart 2013 tarihine kadar 
10 yıllık süreçte gerçekleştirdiği yangın denetimlerinde; 
hastaneler, öğrenci yurtları, okullar, tarihi yapılar, oteller, 
dersaneler, huzurevleri, alışveriş merkezleri gibi toplamda 
yüzlerle ifade edilen yerleri denetlemiştir. 

Aslında il düzeyine baktığımızda sadece okul, dershane ve 
hastaneleri kattığımızda bile binlerle ifade edilen yerlerin; 
kısa bir süre için 3 adete çıkan denetim heyetlerinin, 
haftanın bir günü yapacakları Yangın Denetimleri ile 
denetimlerinin sağlanabilmesi, matematiksel olarak 
da mümkün görünmemektedir. Kaldı ki halkın yoğun 
bulunduğu alışveriş merkezleri, petrol/LPG istasyonları 
ile Organize Sanayi Bölgelerinde yangın riski yüksek 
fabrikaların, yine binlerle ifade edilen sayıları göz önüne 
alındığında,  birinci tur ilk yangın denetimlerinin bile 

bu şekilde uygulanan bir yöntemle bitirilmesi mümkün 
görünmemektedir.

Bu sürece kadar yapılan denetimler göstermiştir ki, 
öncelikle belirtilen tüm yerler ilk denetim sonrası 
verilecek süreler sonunda tekrar denetlenmeli, gereğini 
yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem mutlaka 
uygulanmalıdır. Bu denetimler, Valilik makamı tarafından 
görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş, tüm mesaisini bu işe 
veren, profesyonel uzman ekiplerle gerçekleştirilmelidir. 
Denetim ekibi sayısı da, tüm verilere göre (okul, hastane, 
firma vb. sayısı, bölgeleri) hesaplanarak belirlenmelidir.

Denetimlerin il genelindeki tüm işletmeleri de içerecek 
şekilde yaygınlaştırılması ancak profesyonel bir 
anlayışla, tam gün bu denetimlerde görev yapacak ve 
işi tamamen denetim olacak; Mimar, İnşaat Mühendisi, 
Makina Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve İtfaiye 
Daire Başkanlığından bir uzmanın katılacağı bir ekiple 
olabilecektir. Geçen 10 yıllık süreçte hazırlanan raporların 
sonucu herhangibir işlem yapılıp, yapılmadığı; saptanan 
eksikliklerinin giderilmesi için ne gibi çalışmaların 
yapıldığı da tarafımızdan bilinmemektedir. Bakanlığın 
istemiyle süre verilmek üzere 3. kez denetlenen 
özel hastanelere ne gibi yaptırımlar uygulanacağı da 
tarafımızdan beklenmektedir.  

Sadece yasak savma amaçlı bir çalışmanın, ülke ve 
toplumumuz için yararlı olmayacaktır. Bu süreçte belli bir 
olgunluğa ulaşan çalışmaların, yukarıda tariflenen şekil 
ve yapıda olması sağlanmalıdır. Odamızın ilimizde yangın 
denetimleriyle ilgili olarak 10 yıllık süreçte, ülke ve 
toplum yararı için görevlerini fazlasıyla yerine getirmiştir.

Tüm bu denetimlerin sağlıklı olarak yapılması, 
ancak yukarıda belirttiğimiz kriterlere göre Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak, 
yukarıda tanımlanan özellikteki profesyonel kadrolarla 
yapılabileceğini belirtiriz. 
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
AKTAŞ’A ZİYARET

Akademik Odalardan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Ziyaret

MMO Bursa Şubesi’nin Kurumsal Ziyaretleri Sürüyor

TMMOB’a bağlı Akademik Odalardan Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 
Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nden ziyarete, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri 
Düşünceli, MMO Bursa Şube Sekrete Üyesi Ferudun Tetik, MMO Bursa Şube Saymanı Ahmet İhsan Taşkınsel, 
MMO Bursa Şube Müdürü C. Serdar Sönmez katıldılar. 

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Düşünceli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a Makina 
Mühendisleri Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Düşünceli kamu yararına olan işlerde, halk sağlığı ve güvenliği konularında müşterek çalışmaların önemini 
belirterek, kentteki uygulamalar için meslek odaları ile birlikte çalışmayı ve ortak aklın hayata geçirilmesinin 
önemini ifade etti.

Düşünceli, kentte yapılacak önemli projelerin tartışılacağı, içerisinde Akademik Odalar ve Üniversitelerin olduğu 
“Akademik Kurullar”ın oluşturulmasının yerel yönetimler için önemli olduğunu söyledi.

Ayrıca Düşünceli, kent sorunları ve geçmişte Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan çalışmaları içeren dosyayı 
da Aktaş’a sundu.

Aktaş, Akademik Odalarla birlikte işler yapmanın önemini belirterek, en yakın zamanda Bursa’daki Akademik 
Odalar ile toplantı yapacaklarını ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı MMO Bursa Şubesi’ne, Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi’ne, Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’ne teşekkür ederek, memnuniyetlerini bildirdi. 04/04/2018
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDE “MÜHENDİSLİK YAŞAM ÖYKÜLERİ”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu tarafından 
gerçekleştirilen, meslek büyüklerinin genç 
meslektaşlarla buluştukları, Mühendislik Yaşam 
Öyküleri programı başladı.

MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri 
Düşünceli’nin kolaylaştırıcılığını yaptığı Mühendislik 
Yaşam Öyküleri’nin ilk programının konuşmacıları, 
Makina Mühendisi Tayyar Tuğutlu ve Makina Mühendisi 
Ferudun Tetik, genç meslektaşları ile deneyimlerini 
paylaştılar.

Otomotiv Ürün Mühendisliği ve Üretim Teknolojileri 
konusunda deneyimli, ODTÜ Makina Mühendisliği 
bölümü mezunu olan Makina Mühendisi Tayyar 
Tuğutlu, Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Tofaş 
A.Ş., Karsan Otomotiv A.Ş.’de çalışma yaşamını ve 
mühendislik tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Otomobil, motor ve vites kutusu uzmanlık alanı olan ve 
Uludağ Üniversitesi Makina Fakültesi mezunu Makina 
Mühendisi Ferudun Tetik ise Oyak Renault Otomobil 
fabrikasındaki çalışma yaşamını ve mühendislik 
tecrübelerini genç meslektaşları ile paylaştı.

MMO Bursa Şube "Mühendislik Yaşam Öyküleri" Paylaşım Programı Başladı

“Kendinize, Bilginize Güvenin, Kariyerinizi O Bilginin Üzerine İnşa Edeceksiniz”
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Neden ve nasıl mühendis olduklarını, meslek hayatları boyunca neler yaptıklarını,  hangi sektörlerde çalıştıklarını, 
hangi kademelerde bulunduklarını gençlerle paylaşan Tuğutlu ve Tetik, unutamadıkları mühendislik çalışmalarına 
yönelik anılarını da katılımcılarla paylaştılar.

Genç meslektaşlarına mutlaka bir işi başaracaklarına inanmaları gerektiğini, kendilerine güvenmelerini ve en 
önemlisi bilgilerine güvenmelerini öneren Tuğutlu, “kendinize, bilginize güvenin, kariyerinizi o bilginin üzerine 
inşa edeceksiniz” dedi.

Bir mühendisin her şeyden önce planlı olması gerektiğini söyleyen Tetik,  çalışma yaşamında planlı ve programlı 
olmanın, birçok avantaj sağladığını belirtti.

Program sonunda MMO Şubesi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu Tuğutlu ve Tetik’e katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi sundu ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Bir sonraki Mühendislik Yaşam Öyküleri programı, Makina Mühendisleri Mürsel Öztürk ve İsmet Apak’ın 
deneyimlerini paylaşacağı 17 Mayıs 2018 tarihinde MMO Bursa Şube Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. 
19/04/2018
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DOĞALGAZ PATLAMALARI KAMU GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

21 Mart 2018 tarihinde, Bursa'nın merkez Osmangazi 
ilçesi Bahar Mahallesi'nde tek katlı evde meydana 
gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı 
doğalgaz patlamasında, yaşamını kaybeden Elif 
Geldi’nin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyor, kamuoyunun üzüntüsünü paylaşıyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
olarak, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 
Şube Müdürü C.Serdar Sönmez, MMO Akredite 
Muayene Kuruluşu Şube Teknik Görevlisi Mak.
Müh. Kaan Özten’den oluşan inceleme heyetimiz, 
patlamadan hemen sonra olay yerine ulaşmış ve 
konuyla yakından ilgilenmiş, patlamanın olduğu 
mahalde incelemeler yapmıştır.

Patlamanın meydana geldiği müstakil tek katlı evde bir 
kişinin yaşadığı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı; 
hayatını kaybeden Elif Geldi’nin patlamanın meydana 
geldiği evin önünden okuluna giderken patlama 
anında tesadüfen bulunduğu, diğer kişinin ise yine evin 
yıkılması nedeniyle yaralandığı belirtilmiştir.

Müstakil evin eşyaları ile birlikte, patlamanın etkisiyle 
tamamen enkaz şeklinde yola yıkıldığı görülmüştür. 
Evde hermetik doğalgaz sobasının bulunduğu, sobanın 
giriş vanasının kapalı konumda olduğu, ayrıca yola 
savrulan sobanın fiziki durumundan patlama anında 

kullanılır halde olmadığı kanaati oluşmuştur. Doğalgaz 
hattının sobadan sonra mutfaktaki ocağa yönlendiği, 
doğalgaz ocak esnek bağlantısının ise ocaktan ayrılmış 
durumda olduğu; ayrıca ocak üstünde gaz algılaması 
durumunda bina girişindeki gaz bağlantısını kesen 
selenoid vanaya doğru konumlanmış gaz algılama 
dedektörü kablosunun mevcut ancak gaz algılama 
dedektörünün bulunmadığı gözlemlenmiştir.

İlgili gaz dağıtım şirketi tarafından yapılan tespitte 
de, binaya gaz arzını sağlayan servis hattı kutusunda 
herhangi bir kaçak ve arıza olmadığı saptanmıştır.

Doğalgaz iç ortamda hacimsel olarak %5 - %15 
oranında bulunması durumunda, en ufak bir kıvılcım 
ile patlamaktadır. Bu olayda konut içinde meydana 
gelen doğalgaz kaçağının ortamda birikmesi ve bir 
kıvılcım ile patlamanın gerçekleştiği düşünülmektedir.

Bu nedenle; genellikle vatandaşlarımız tarafından 
“soğuk geliyor” diye kâğıt ile kapatılan havalandırma 
menfezleri açık tutulmalıdır.

Doğalgaz kokusu duyulduğunda, elektrik düğmeleri 
açılıp kapatılmamalı, cep telefonu ve açık alev kaynakları 
(kibrit, çakmak, sigara vb.) kullanılmamalıdır.

Doğalgaz kaçağı hissedildiğinde evin pencereleri 
açılarak havalandırılmalı ve ilgili gaz dağıtım firması 
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(187) aranarak, gaz kaçağı kaynağı saptanmalı ve bu 
kaçak ivedilikle giderilmelidir.

Ayrıca gaz kullanılan kombi, soba ve ocakların yıllık 
bakımları yetkili servislerine yaptırılmalı, ara esnek 
bağlantı ve baca bağlantıları yetkili servislerin önerileri 
doğrultusunda belirlenen periyotlarla gözle görünür 
bir hasar olmasa da değiştirilmelidir.

Sisteme gaz girişini, iç ortamda gaz algılandığında 
otomatik olarak kesen, selenoid vanaya bağlı alarm 
cihazı tesis edilmeli, bu cihazların enerji kaynakları (pil, 
elektrik) sık sık kontrol edilmelidir.

Masum bir genç kızımızı kaybettiğimiz bu kazanın son 
olmasını diliyor, tüm halkımızı ve yetkilileri gerekli 
önlemleri almaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz. 
21/03/2018
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Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Yeşil Sahalarda

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası 
başladı. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının oluşturduğu 20 takım şampiyon olmak için ter dökecek.

Bu yıl Elektrik Mühendisi Delil Arslan ve Kimya Mühendisi Osman Demir anısına düzenlenen turnuvanın açılış 
kokteyli Şükrü Şankaya Spor Tesisleri’nde yapıldı.

Açılışta konuşan TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli, 30 yıldır devam eden turnuvanın 
dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi. Turnuvanın en önemli özelliğinin 30 yıldır devam etmesi 
olduğunu belirten Düşünceli, şunları söyledi:

"Turnuvamızda mühendis ve mimar arkadaşlarımız takımlar oluşturdu ve bu takımlar 8 hafta boyunca karşılıklı 
maçlar yapacaklar. Her Çarşamba saat 20:00 ile 24:00 arasında yapılacak maçlar sonucunda turnuva sona 
erecek. Turnuvanın son 5 haftasında veteranlar takımlarımız sahaya inecek ve turnuvanın finalinde genç ve 
veteran takımlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Mühendis, mimarlık oldukça stresli ve yoğun 
meslekler. Bizler de bu yoğunluğu biraz olsun rahatlatabilmek için bu organizasyonları yapıyoruz. Bu turnuva 
sportif faaliyetin yanı sıra meslek odalarının birlik ve beraberliğini gösteriyor."

Düşünceli, Elektrik Mühendisi Delil Arslan ve Kimya Mühendisi Osman Demir’i saygı ve sevgiyle andıklarını 
belirterek, dostluk ve kardeşlik içerisinde geçecek bir turnuva dileğinde bulundu.

Bursa İKK Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’na Makina Dinamo, Makina Kaynak, Makina Enerji, İnşaat 
Beton, İnşaat Çelik, İnşaat Ahşap, İnşaat Temel, Jeoloji Jeoteknik, Jeoloji Zemin, Elektrik Akım, Elektrik Gerilim, 
Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, 
Şehir Plancıları Odası, Maden Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Gıda 
Mühendisleri Odası olmak üzere 20 takım katılıyor. 20/03/2018
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KÖY ENSTİTÜLERİ

Mehmet Bursa

Makina Mühendisi

İstikbal Göklerdeydi  
8. Bölüm

 16

1926-1949 yılları arasında, 

Türkiye’de  15 ayrı tip, 400 adet  Uçak üretildi.
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Ulusumuz 

kendi gücüne inanan, kendine güvenen, 

kendi emeğine sahip çıkan,

kendi eseriyle gurur duyan, birlikte hedefe yürüyen

bir Milli Ruha sahipti. 

Bu bilinçle her güçlüğü aştılar.
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Ulusumuz 

kendi gücüne inanan, kendine güvenen, 

kendi emeğine sahip çıkan,

kendi eseriyle gurur duyan, birlikte hedefe yürüyen

bir Milli Ruha sahipti. 

Bu bilinçle her güçlüğü aştılar.

Yeni Model, Gövde, Kanat profili, Pervaneler için aerodinamik deneyler ve araştırmalar yapmak üzere Ankara 
Uçak Fabrikası’nda  inşa edilen Hava Tüneli, zamanında Avrupa’nın en büyük Hava Tüneli idi.
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDEN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ DEKANI KOPMAZ’A ZİYARET

MMO Bursa Şubesi’nin Kurumsal Ziyaretleri Sürüyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Osman Kopmaz’ı ziyaret etti.

Ziyarete, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli ve MMO Bursa Şube Sekreter Üyesi 
Ferudun Tetik katıldılar.

Düşünceli, MMO Bursa Şubesi olarak Prof. Dr. Osman Kopmaz’a meslekte 40. Onur Yılı plaketini sunarak, 
başarılarının devamını diledi.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Düşünceli, Oda – Üniversite işbirliğinin önemini vurgulayarak, 
meslek odalarının mühendislik öğretimi yapan öğrencilerin ikinci ailesi olduğunu ve üniversite ile ilişkileri 
geliştirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

MMO’nun aynı zamanda bir eğitim kurumu olduğu belirten Düşünceli, Oda tarafından sık sık düzenlenen eğitim, 
seminer, staj, teknik geziler, kurslarla öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlanarak, bilgilerini 
güncellemelerine destek olduklarını ve Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile ortak işler yapmanın 
önemini dile getirdi.

MMO Bursa Şubesi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu’nun çalışmaları hakkında da Prof. Dr. Kopmaz’a bilgi 
veren Düşünceli, Üniversite – Sanayi – Oda işbirliğinin, kent için, üniversite için, sanayi için öneminden bahsetti. 
Ayrıca uygulamalı eğitimin mühendislik öğrencileri için çok önemli olduğunu da ifade eden Düşünceli, MMO 
Bursa Şubesi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu olarak Üniversite ile uygulamalı eğitim konusunda ortak işler 
gerçekleştirmenin önemini vurguladı.

Ayrıca Düşünceli, kentte yapılacak önemli projelerin tartışılacağı, içerisinde Akademik Odalar ve Üniversitelerin 
olduğu “Akademik Kurullar”ın oluşturulmasının yerel yönetimler, üniversiteler ve odalar için de önemli olduğunu 
söyledi.

Düşünceli, Bursa’nın sanayi ve ekonomi açısından ülkenin üst sıralarda olduğunu ve bu üst sıranın da üniversite 
eğitim düzeyi içinde geçerli olması gerektiğini vurguladı.

MMO Bursa Şubesi ile birlikte genç mühendis adaylarına yönelik çalışmalar yapmak ve projeler üretmekten mutlu 
olacaklarını belirten Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Kopmaz, ziyaretlerinden 
dolayı MMO Bursa Şubesi’ne teşekkür ederek, memnuniyetlerini bildirdi. 29/03/2018
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Yeni Üyeler

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Abdülkerim Can
TOKAÇ

Abdullah
VİRDİL

Ahmet
 BAHAR

Alican
ÖZER

Alparslan
KOCAPINAR

Anıl
SERTEL

Burcu
GAGA

Cem
 KURAN

Cem
YAĞIZ

Çağatay
KELEŞOĞLU

Deniz
ÇELİKLİAY

Deniz
ERİPEK

Doğan
SEYMEN

Emrah
ÇAĞLAR

Emre
ERGÜN

Emre
ERÖZKAN

Engin
TARIM

Engin
YEŞİLDAĞ

Eyüp
KURTULUŞ

Fatih
ŞAHİN

Fatih
YILDIRIM

Gökhan
GÖK 

Gürcan
DEREKÖY

Hakan
AKSOY

Halim Can
KARAKAŞ

Harun
GAVAZ

Kutay
BAĞLAN

Mehmet Soner
KAFADAR

Mohammed Fahad
MALİK

Muhammed
DEĞİRMENCİ
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Yeni Üyeler

ÜLKEMİZ ve MESLEĞİMİZ ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR.

ÜRETİM GÜCÜMÜZ ONLARLA ARTACAK.
 

TÜM ÜYELERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ
                                          Şube Yönetim Kurulu

Necip
SELÇUK

Numan
YILMAZ

Nurettin
YAŞAR

Orhan
ŞİMŞEK

Ozan
TURA

Özgür
ORAK

Pınar
DEMİRCİ

Rahim
DURSUN

Recep
KAMBUR

Saffet
YILDIZ

Seda
İLGÜN

Sena
ACAR

Sehat
AYKANAT

Sinan
GÖKKAYA

Sonat
FİTOZ

Tarık
ÖRNEKÇİ

Tolga Çağlar
ÇELİK

Uğur
İSTEYİN

Uğur
KAYIKÇI

Uğur
TUNCA

Ümit
ODACİ

Yavuz
GÜLEN

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Yücel
SERTÇELİK

Zehra
ÇELİK BALTACI
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07 Nisan 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında 
“İklimlendirme Cihazlarında Enerji 
Verimliliği Semineri” Güçlü Gökberk 
eğitmenliğinde, 35 kişinin katılımıyla Şube 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

07 Nisan 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Mekanik 
Tesisat Uygulamalarında ADAM-SAAT 
Hesaplama Yaklaşımları” semineri 
Barış Şevketbeyoğlu ve Maksut Baltacı 
eğitmenliğinde, 70 kişinin katılımıyla Şube 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

09 - 12 Nisan 2018 

“Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Eğitimi” 
Üyemiz Emine Kaya eğitmenliğinde, 11 
üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

10 Nisan 2018 Salı

Gözetim kriterleri kapsamında “VRF ve Isı 
Pompası Semineri” semineri eğitmenliğinde, 
55 kişinin katılımıyla Şube Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

10 – 11 Nisan 2018 

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı) Kursu” Şube Teknik 
Görevli Selçuk Türe eğitmenliğinde, 20 
kişinin katılımıyla Balıkesir İl Temsilciliği Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

12 – 15 Mart 2018 

“Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu 
Eğitimi” Üyemiz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 
9 üyemizin katılımıyla Çanakkale İl Temsilciliği 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

13 – 15 Mart 2018 

“Şantiye Şefliği Eğitimi” Üyemiz Şerif 
Özsakarya eğitmenliğinde, 19 üyemizin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

20 – 23 Mart 2018 

“Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu” Üyemiz Tarık Demiray 
eğitmenliğinde, 21 üyemizin katılımıyla Şube 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

24 / 25 / 30 Mart – 01 Nisan 2018 

“Temel Bilirkişilik Kursu” Zekeriya Arı 
eğitmenliğinde, 13 kişinin katılımıyla Şube 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

26 - 29 Mart 2018 

“Temel Bilirkişilik Kursu” Serdar Tahtakıran 
eğitmenliğinde, 15 kişinin katılımıyla Şube 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

02 - 07 Nisan 2018 

“Mekanik Tesisat Eğitimi” Üyemiz Tarık 
Demiray eğitmenliğinde, 10 üyemizin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.
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10 – 11 Nisan 2018 

“Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis 
Yetkilendirme Kursu” Üyemiz Yavuz Güçlü 
eğitmenliğinde, 11 üyemizin katılımıyla 
Çanakkale İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

12 – 13 Nisan 2018 

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı) Kursu” Şube Teknik 
Görevli Selçuk Türe eğitmenliğinde, 12 kişinin 
katılımıyla Çanakkale İl Temsilciliği Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

16 – 17 Nisan 2018 

“Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” Ali İnce eğitmenliğinde, 5 üyemizin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

17– 18 Nisan 2018 

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı) Kursu” Şube Teknik 
Görevli Selçuk Türe eğitmenliğinde, 19 
kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

24 – 27 Nisan 2018 

“Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu” Üyemiz Tarık Demiray 
eğitmenliğinde, 14 üyemizin katılımıyla 
Çanakkale İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

27 – 29 Nisan 2018 

“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Eğitimi” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 
11 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Buhar 
Tesisatları ve Proseslerinde Doğrular ve 
Yanlışlar Semineri” Zafer Özkeleş ve Tarık 
Güner eğitmenliğinde, 31 kişinin katılımıyla 
Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
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VEFAT

Üyemiz Mustafa Perk’in annesi vefat etmiştir.

Üyemiz Tuğrul Cofcof’un babası
vefat etmiştir.

Üyemiz Hasan Taşkut’un annesi
vefat etmiştir.

Şubemiz eski çalışanı Nevriye Güngör’ün
babası vefat etmiştir.

Üyemiz Cüneyt Kesat’ın babası
vefat etmiştir.

Üyemiz Özlem Erdoğan’ın babası
vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz

VEFAT

Üyemiz Hüseyin Akkan vefat etmiştir.

Üyemiz Gürol Dolar vefat etmiştir.

Üyemiz Orhan Evrensel vefat etmiştir.

Üyemiz Soner Kaya’nın annesi
vefat etmiştir.

Üyemiz Emre Demirkol’un annesi
vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz

HOŞGELDİN BEBEK

Üyemiz Ali Eftal Uludağ ve Fatma Uludağ’ın
“Oğuzalp” adını verdikleri

erkek çocukları dünyaya gelmiştir.
   

Uludağ Ailesine Mutluluklar 
Dileriz

HOŞGELDİN BEBEK

Üyemiz Kevser Birinci Türe ve
Ali Türe’nin “Yağmur” adını verdikleri

kız çocukları dünyaya gelmiştir.
   

Türe Ailesine Mutluluklar 
Dileriz




