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Değerli Üyelerimiz,

Gerek Şubemizdeki etkinlikler, gerekse Genel Seçimler nedeniyle yoğun geçen 
Haziran ayından sonra; bu Bültenimizde de sizlerle tekrar buluşmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. 

Yaklaşık 1,5 yılı geride bıraktığımız Şubemiz 12. Çalışma Dönemi’nde yapılan 
çalışmaları 26 Haziran 2011 Pazar günü, Danışma Kurulu üyelerimizle paylaştık. 
Bu raporumuzu, siz değerli üyelerimizde ayrıntılı olarak, Şubemiz web sayfasında 
bulabilirsiniz.  

Haziran ayında Genel Seçimler öncesi TMMOB olarak “Oy’umuz Eşitlikten, Ba-
ğımsızlıktan, Emekten, Barıştan, Hakça Paylaşımdan ve İnsanca Yaşamdan 
Yana Olacaktır” dedik, hala diyoruz. 

Şubemizin ilk kez bu dönem gerçekleştirdiği ve Oda-Üniversite-Sanayi işbirliği ile 
düzenlenen “U.Ü.M.M.F. Endüstri Mühendisliği Bölümü Bütünleşik Sistem 
Tasarımı Yarışması” basın tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi. Ayrıntılarını bu 
Bültenimizde bulabileceğiniz bu projemizi, 2011 – 2012 Eğitim döneminde, tüm 
etkinlik alanımızdaki; Makina, Endüstri ve Otomotiv Bölümü son sınıf öğrencilerine 
yaygınlaştırmayı da hedefliyoruz. 

Öğrencilik hayatları biten ve meslektaş olarak aramıza katılan, Uludağ Üniversitesi 
M.M.F. ve Balıkesir Üniversitesi M.M.F. Mezunlarına, Şube ve Temsilciliğimiz ola-
rak “Mesleğe Hoşgeldiniz” dedik, sevinçlerini, umutlarını paylaştık. 

Haziran ayında çok üzücü iş kazaları da yaşadık. Barakfakih’de bir meşrubat fabri-
kasında, buhar kazanında doğalgaz birikmesi sonucunda meydana gelen patlama 
sonucu üyemiz Kemal Gökçe’yi kaybettik. 26 yaşında hayatını kaybeden üyemizin 
yakınlarına başsağlığı; biri Makina Mühendisi 8 çalışan yaralıya da acil şifalar dili-
yoruz. Konunun ayrıntılarını, başka kazalar olmaması için sizlerle de paylaşıyoruz. 
İhmali olanların için de; bu olayın Oda olarak takipçisi olduğumuzu belirtiyoruz. 

“TMMOB 2.Kadın Kurultayı, Bursa Yerel Kurultayı”nı, bu ay gerçekleştirdik. 
“Toplumda kadın – erkek fırsat eşitliği konusunda pozitif ayrımcılığı destek-
leyecek çalışmalar yapılmasını istedik. Kadına yönelik toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığına, şiddete, tacize, tecavüze karşı çıkışı arttırmak ve mücadele 
edilmesi gerektiğini” belirttik. 

Haziran ayında, 01 – 03 Aralık 2011 tarihlerinde, Odamız adına Şubemiz Sekreter-
yalığında  düzenlenecek “VIII. Endüstri – İşletme Mühendisliği Kurultayı” ha-
zırlık çalışmaları kapsamında, Düzenleme Kurulu toplantısını da gerçekleştirdik. 

Bu yıl 23.’sü gerçekleşen TMMOB Bursa İKK Futbol Turnuvası’nda “Makina Di-
namo” takımımız 3. oldu. Takımımızı, başarılarından dolayı kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. Turnuvaya katılan Makina Matkap, Makina Enerji takımları-
mızdaki üyelerimize turnuva boyunca takımlarımızı destekleyen ve katkı koyan 
üyelerimize de teşekkür ediyoruz. 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonumuzun etkinlikleri Haziran ayında Avşa 
Gezisi ile devam etti. Komisyonumuzun 20–24 Temmuz 2011 tarihlerinde dü-
zenleyeceği “Bulgaristan Gezisi”ne, üye ve yakınlarının katılımlarını bekliyo-
ruz. 

Bu kapsamda Temmuz ayında gerçekleştireceğimiz tüm sosyal, kültürel ve 
teknik etkinliklerimize, siz değerli üyelerimizin katkı ve katılımını bekliyoruz. 
Ağustos Bültenimizde buluşmak dileğiyle, Sizlere sağlık, mutluluk ve esenlikler 
diliyoruz. 

                   Saygılarımızla Şube Yönetim Kurulu                    
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MMO BURSA ŞUBE ve UÜMMF ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
İLE ORTAK “BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi  ve Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi En-
düstri Bölümü işbirliğiyle düzenlenen proje yarışması gerçekleştirildi.   Endüstri Bölümü Aykut Barka Salonu’nda 
düzenlenen “Bütünleşik Sistem Tasarımı  Yarışması”nda U.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 
oluşan 14 grup, gün boyunca Şubemiz tarafından oluşturulan jüri ve diğer öğrencilere sunumlarını gerçekleştir-
diler.

Sunumlar sonrasında  jüri, projeleri sunum becerisi, sunum içeriği, sanayide uygulanabilirlik ve firmaya katkısı 
kriterlerine göre değerlendirerek kararlarını açıkladı. 

Toplantıda konuşan MMO Bursa ŞYK Başkanı İbrahim 
Mart, Oda Üniversite ve Sanayi ilişkilerini çok önem-
sediklerini belirterek, öğrencilerin sanayide edindikleri 
deneyimlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Gelece-
ğin Oda üyeleri olan mühendis adaylarını desteklemek 
ve yapılan çalışmayı toplumla paylaşmak için böyle bir 
projede yer aldıklarını belirten  MMO Bursa ŞYK Başka-
nı Mart, 2012 yılında Makina ve Otomotiv Bölümleri’nin 
de yarışmalara dahil edileceğini bildirdi. 

Bursa Sanayisine Faydalı Bir Çalışma Yaptık
Endüstri Bölümü’nde 5 yıldan bu yana sürdürülen ça-
lışmada; hem öğrencilerin sanayiye yönelik bilgi ve de-
neyimlerinin artırılmasını, hem de sanayi ve üniversite 

işbirliğinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini anlatan Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Emel 
ise bitirme tezi projesinin işleyiş sistemi hakkında bilgi verdi.   Bütünleşik sistem tasarımının, 4 yıllık eğitim süre-
cinde gelinen son nokta olduğunu belirten Prof. Dr. Erdal Emel, sonuç olarak endüstriyel vurguyu öne çıkartan 
ve Bursa sanayisine faydalı olan bir çalışma gerçekleşti. Bölüm olarak, ülkenin ekonomik kalkınmasında mikro 
ölçekte de olsa ne yapılabilineceğini gösterdik.  Oluşturulan komisyonlar aracılığıyla yapılan ön çalışmada, sanayi 
firmalarının sorunları ve taleplerini belirlediklerini anlatan Prof. Dr. Emel, daha sonra öğrencilerin üçer, dörder 
kişilik gruplara ayrıldıklarını belirtti. Her gruba 2 danışman hoca verildiğini söyleyen ve bu hocaların da yıl boyunca 
her hafta öğrencilerle birlikte işletmelere gittiklerini ve oradaki koordinatör mühendis ile ortak çalışma yürüterek 
veri topladıklarını anlattı. Çok zorlu bir süreç içeren bu çalışmanın sonucunda, işletmedeki sorunlara çözüm üre-
ten, uygulanabilirliği olan, verimliliği ya da karı artıran projelerin ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Emel, MMO 
Bursa Şubesi’nin sürece dahil olmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. 

Öğrenciler Çok İyi Yetişmişler!
Endüstri mühendisliği son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 14 projeyi titiz bir şekilde, tek tek inceleyen ve 
60 üzerinden hassas 59,2; 49,8 gibi puanlar veren jüri üyeleri arasında ise Odamız üyeleri aynı zamandaTOFAŞ’ın 
eski CEO’larından Savaş Arıkan,  BEST AŞ Planlama ve Lojistik Müdürü Halit Akçal,  MMO Bursa Şubesi Endüstri 
İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyon Başkanı Mustafa Mor, PS Danışmanlık Genel Müdürü Özcan Altınay 
ve MMO Bursa Şubesi Şube Müdürü C.Serdar Sönmez yer aldı.  

Yıllardan beri üniversite sanayi işbirliğini savunduğunu ve bu alanda kurulan tüm komisyon ve birimlerde görev 
aldığını belirten sektörün duayen isimlerinden Savaş Arıkan ise, “Yıllardan beri üniversite sanayi işbirliğinin 
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yetersizliğinden sürekli şikayet ederdim. Prof. Dr. Erdal Emel, bu yaklaşımımı çok iyi bilir. Ancak bugün 
üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneğini görmekten dolayı çok mutluyum.  Öğrenciler, danışmanları 
çok iyi çalışmışlar. Firmalarla çok iyi koordine olmuşlar. Biz sanayi cephesindekiler mühendislik fakültele-
rinden mezunlar iyi değil, sanayinin ihtiyacını karşılamıyor, yetersiz kalıyorlar, diyorduk. Bugün gördüm ki, 
böyle yetişen öğrenciler iyi yetişmişlerdir ve sanayide sorun yaşamayacaklardır. Ben buradaki öğrencileri 
makina mühendisi olarak kıskandım. En başta Prof. Dr. Erdal Emel olmak üzere tüm hocalara teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

Öğrenciler Jüriyi Ayakta 
Alkışladılar
Yarışmada, Seda Reçel, 
Betül Çetin, Nurgül Balcı 
Doç. Dr. Nursel Öztürk 
ve Yrd. Doç. B.Türker 
Özalp’in danışmanlığında 
hazırladıkları “Kesici ta-
kımların işletme içinde-
ki sevkiyatı için milkrun 
sisteminin geliştirilmesi”   
başlıklı çalışma ile birincili-
ğe layık görüldüler. 

Esra Çetin ve Damla Oku-
muşoğlu,  Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Akansel ve Yrd. 
Doç. Dr. B.Türker Özalp’ın 
danışmanlığında hazırla-
dıkları “Fabrikalar Arası 
Araç Aile Ambalaj Performans Takip 
Sistemi”  konulu proje ikinci olurken; 
Serap Dinçer, Furkan Pamukçu ve Se-
çil Balçık’tan oluşan çalışma grubu ise 
Prof. Dr. Erdal Emel ve Doç. Dr. H. 
Cenk Özmutlu’nun danışmanlığında 
hazırladıkları “Bant Yerleşimlerinde 
Kapasite-Üretim Değişimi Takip Sis-
temi” ile üçüncülüğü elde ettiler. 

MMO Bursa ŞYK Başkanı İbrahim Mart  
tarafından kürsüye çağrılan öğrencilere 
ödülleri ve plaketleri  Jüri Üyesi Savaş 
Arıkan,  UÜ. Endüstri Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Emel ve MMO Bursa ŞYK Başkanı İbrahim Mart tarafından takdim edildi. 

Etkinliğe, bölüm giriş salonunda düzenlenen kokteyl ile devam edildi. 
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TMMOB
 MMO BURSA ŞUBE 

XII. DÖNEM
ŞUBE DANIŞMA KURULU

 4. TOPLANTISI,
 ŞUBE KONFERANS 

SALONUNDA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemiz XII. Dönem Danışma Ku-
rulu 4. Toplantısı, 26 Haziran 2011 
Pazar günü;  Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Temsilcilik Yürütme Kuru-
lu Üyeleri, Şubemiz; işyeri temsil-
cileri, uzmanlık komisyonu üyeleri, 
Oda Denetleme Kurulu ve EİM 
MDK Üyeleri ile Şube ve Temsil-
cilik Teknik Görevli ve TİS’li çalı-
şanlarımızdan oluşan 79 üyemizin 
katılımıyla, Şube Konferans Salonu-
muzda gerçekleştirildi. 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Mart, yaptığı açılış konuşması-
nın ardından, Şubemiz 12. Çalışma 
Dönemi olarak, 1,5 yıl içinde yapı-
lan çalışmaları özetledi. İki bölüm 
halinde yapılan Danışma  Kuru-
lunun ikinci bölümünde de ŞYK 
Başkanı İbrahim Mart; 03/06/2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren ve içeriği ile 
TMMOB’yi yakından ilgilendiren 
“Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (636 
Sayılı KHK)” hakkında, toplantıya 
katılanları bilgilendirdi.
Ayrıntılı olarak Şubemiz web sayfa-
sında inceleyebileceğiniz, Şube Ça-
lışma Raporu hakkında üyelerimiz 
söz alarak, görüş, öneri ve eleştri-
lerini ilettiler. Toplantıya katılan ve 
katkı koyan üyelerimize teşekkür 
ediyor; iletmiş oldukları görüşleri 

sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca siz de-
ğerli üyelerimizin de görüş, öneri 
ve eleştirilerini bekliyoruz.
Tuğran Külahoğlu; “son günlerde 
636 Sayılı KHK ile ilgili olarak, yerel 
TV programlarında İbrahim Mart ve 
Fikri Düşünceli’nin sık sık yer aldı-
ğını, Oda görüşlerinin çok güzel bir 
şekilde savunulduğunu, ancak me-
ramımızın halka tam yansıtılması ve 
kamuoyunun yanımıza alınması için, 
TMMOB veya MMO’nun kısaltma 
olarak ifade edilmemesi gerktiği-
ni, bunun kamuoyu tarafından tam 
olarak algılanamadığını, kısaltma 
yerine mutlaka açılımının yapılarak 
söylenmesi gerektiğini; Makina Mü-
hendisliğinin uzmanlık alanının çok 
geniş olduğunu, Oda olarak enerji-
mizi doğrudan bize bağlı olmayan Su 
gibi, Kent İzleme gibi Komisyonlar 
kurarak harcanmaması gerektiğini” 
belirtti.
Selçuk Yıldırım; “Her Şube Bül-
teninde, bir meslektaşımızın yap-
makta olduğu veya geçmişte yaptığı 
işlerle ilgili olarak tanıtılmasını; lise 
son sınıf öğrencilerine yönelik meslek 
tanıtımlarının yaygınlaşması ve daha 
çok öğrenciye ulaşması amacıyla, 
hazırlanacak bir MMO broşürünün 
ilimizdeki Lise son sınıf öğrencileri-
ne dağıltılması gerektiğini; uzman 
olmayan üyelerimizin bilirkişilikler-
de, eğitimlerde görevlendirilmemesi 

gerektiğini, üyelerin etik olmayan 
davranışlarının da izlenerek cezalan-
dırılması gerektiğini” belirtti.
Tarık Demiray; “Şubemizin ta-
nınırlığının sağlanması, yayın ara-
yan, araştırma yapan öğrencilerin 
Odamıza ulaşmalarının sağlanması 
boyutunda, süreli yayınlarının, il/il-
çelerdeki kütüphanelere de gönderil-
mesi gerektiğini, MMO’nun tanıtımı 
ve kamuoyunda bilinirliğini arttırmak 
için “TMMOB ve MMO Tanıtım 
CD”si hazırlanarak kamuoyuyla pay-
laşılabileceğini” belirtti.
Süleyman Ektik; “Staj konusunda 
kısıtların olduğunu, yeni mezunların 
da bu olumsuz staj dönemleri nede-
niyle ilk kez çalıştıkları işlerinde bazı 
sıkıntılar çektiklerini ve kendilerini 
bulamadıkları, sanat enstitüsü ve 
endüstri meslek liselerine daha etkin 
katkı konulması gerektiğini; CE bel-
gelendirmesi yapılması ile CE deneti-
mi konusunda bir kopukluk olduğu-
nu; BAOB Yerleşkesinde tüm meslek 
odalarının birarada oluşturmasının 
verdiği sinerjiden daha da yararlanıl-
ması gerektiğini; MMO’nun tanıtımı 
ve kamuoyunda bilinirliğini arttırmak 
için yerel gazete içlerine MMO’yu 
tanıtan ekler konulabileceğini, üye-
lerden mali destekler de alınarak 
kentteki panolara, tren ve otobüs 
hattındaki duraklarda bulunan pa-
nolara ilan verilebeleceğini” belirtti.
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Dursun Aydın; “Asansör denetim-
lerinde hitap ettiğimiz halkla ileti-
şim sorunu çektiğimizi, apartman 
yöneticilerini Odamıza davet ederek 
konunun öneminin vurgulanması ge-
rektiğini, halktan kopuk olduğumu-
zu, halka nasıl dönebileceğimizin ve 
kendimizi nasıl ifade edebileceğimi-
zin araştırmasını yapmamız gerekti-
ğini;  geçmişte asansörün ilk montaj 
uygunluklarını ve belgelendirmesini 
TSE’nin yaptığını ve TSE tarafından 
firmaların periyodik denetimlerinin 
de yapıldığını, şimdi ise asansör fir-
ması sayısının 200’lere ulaştığı, CE 
belgelendirmesi yapan firmalara ha-
zırladıkları örnek asansör dışındaki 
asansörlerin uygunluklarının genelde 
uygun olmadığını, geçmişteki asansör 
ve firma denetimlerinin CE belgelen-
dirme firmalarınca yapılmadığını, 
halen frenleri çalışmayan asansörler 
olduğunu; yasalarımızda Avrupa’yı 
örnek aldığımızı, oradaki yasa koyu-
cuların tüm kuralları uyguladıklarını, 
vatandaşların da kurallara uydukları-
nı, bizde ise toplum olarak bir eğitim 
sorunumuz olduğunu; Oda olarak 
Anayasa değişikliği ile ilgili hazırlık 
yapmamız gerektiğini” belirtti.
Bilal Barsbey; “Enerji Kimlik Bel-
gesi ile ilgili ülke genelinde sorun 
olduğunu, Belediyelerin Balıkesir’de 
30 Haziran’a kadar süre verdiğini, 
ancak yapılan çalışmaların Bakanlık-
ça sonuçlandırılamadığını” belirtti.
Emre Ünlü; “Şubemizin Gemlik’te 
Mesleki Denetim Bürosu açtığını, 
kendisi ile birlikte görevli üyelerle 
büronun aktifleştirilmesi konusun-
da çalışmaların devam ettiğini, ileri 
aşamada Gemlik’te LPG Sızdırmazlık 
Testlerinin yapılmasının hedeflendiği-
ni; son 15 gün içinde 2 genç insanın 
lunapark kazalarında öldüğünü, bu 
cihazlardaki denetimlerin mutlaka 
yaptırılması gerektiğini; MMO’nun 

tanıtımı ve kamuoyunda bilinirliğini 
arttırmak için hazırlanacak MMO 
Tanıtım CD’sinin; LPG Denetim 
Merkezlerinde sürekli olarak gelen 
vatandaşa izlettirilebileceğini ayrıca 
Periyodik Kontrol, kurs, üye ziyareti 
için MMO tarafından yapılan firma 
ziyaretlerinde ve Bültenler ekinde 
tüm üyelere dağıtılabileceğini, bu 
tanıtım CD’sinde özellikle yaşanan 
kazalar (asansör / yangın / lunapark 
vb.) ve MMO denetimlerinin vurgula-
nabileceğini” belirtti.
Ersan Gönül; “İstanbul’daki ilgili 
Belediyenin açıklamasında, Luna-
parktaki cihazların test evraklarının, 
Samsun’da bulunan bir Makina Mü-
hendisine imzalattırıldığı, bu Makina 
Mühendisinin ise herhangibir dene-
tim yapmadan evrakları imzaladığı-
nı” belirtti.
Mehmet Kırlı; “Lunapark kazası 
ile ilgili olarak bir köşe yazarlarının 
da, MMO’nun denetimi yaptığı yö-
nünde yazı yazdığını, MMO olarak 
bu yazının mutlaka tekzip edilmesi 
gerektiğini” bellirtti.
Hakan Tıknaz; “Benzer bir kaza-
nın Gönen’de gerçekleştiğini, Oda 
olarak incelendiğini, bu tür lunapark-
ların, bölgeye panayır kurulduğunda 
geldiklerini, gezici olan bu lunapark-
ların özellikle yaz dönemlerinde sü-
rekli sökülüp tekrar kurulduklarını, 
olayın meydana geldiği lunaparkın da 
denetimlerinin Odamızca yapılmadı-
ğını, her defasında ilgili Belediyele-
rin ruhsat vermeden önce mutlaka 
MMO’dan denetim istemeleri gerk-
tiğini” belirtti.
Ersoy Bey; “Şubemizi yoğun çalış-
maları nedeniyle kutladığını, yapılan 
her basın açıklamasının, Şube Bül-
teni beklenmeden, üyelerle anında 
paylaşılmasını, hatta basında yer 
alan haberlerin de link verilerek bil-
dirilmesi gerektiğini” belirtti.

Niyazi Baltacı; “Bir meşrubat fab-
rikasında yaşanan kaza ile ilgili, bilir-
kişilik kapsamında yapılan çalışmalar 
ve Sanayi Kazanları Komisyonu çalış-
maları” hakkında bilgi verdi.
Alaeddin Küçükgüler; “Halk Eği-
tim Merkezleri tarafından kalori-
fer kazancıları için verilen “Ateş-
çi” belgesinin, Odamız tarafından 
yüksek basınçlı buhar kazanları için 
verilen “Sanayi Kazanları Operatör 
Belgesi”nden farklı olduğunun, her 
platformda ifade edilmesi gerekti-
ğini” belirtti.
Necati Sevgin; “Her meslekta-
şın mutlaka etik kurallara uyma-
ları gerektiğini, uymayanlarla ilgili 
de Odamızın da araştırma yapması 
gerektiğini, eskiden ahilik teşkila-
tı sırasında pabucu dama atılan bir 
esnaftan kimse alışveriş etmediğini, 
şimdi de böyle bir cezalandırmanın 
yapılması gerektiğini; Şube eğitim 
salonunda, geçmiş Danışma Toplan-
tısındaki eleştiriler doğrultusunda bir 
takım iyileştirmeler olmakla birlikte, 
geçiş kolaylığı için en arka sıradaki 
sandalyelerin kaldırılması gerektiğini; 
yeni yapılan genel seçimlerden sonra 
ilk yapılacak çalışmanın yeni, sivil bir 
Anayasa değişikliği olması gerekti-
ğini, 1982 Anayasa’sından mağdur 
olan birçok kişi olduğunu, aynı şekil-
de Partiler Yasasında da değişikliğe 
gidilmesi gerektiğini, daha partilerin 
demokratik olmadığını, Odamızın 
da şikayetçi olduğu yeni yasal dü-
zenlemelerin de böylelikle çözümle-
nebileceği, Odamız seçimlerinin de 
yaklaşmakta olduğunu, bu konunun 
da yüzyüze görüşülerek, etik kurallar 
içinde konsensüs oluşturulması ge-
rektiğini, Odamızın da Tüzüğünün 
değiştirilmesi gerektiğini ve her 
kesime hitap etmesi gerektiği, her-
kesin bu toplantılara katılamadığı-
nı” belirtti.
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KAZAN PATLAMALARI KONUSUNDA 
BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ?

Dün, Davutpaşa, Tuzla, Kemalpaşa, Dursunbey 
ve OSTİM iş cinayetleri nedeniyle, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarındaki Yapısal 
Sorunlara İşaret Edip, uyarmıştık

Bugün Barakfakih’deki “İş Cinayeti” nedeniyle 
bir kez daha uyarıyoruz

Mevcut Mevzuat ve Yanlışlardan Geri Dönülme-
diği Müddetçe Benzeri Olaylar Sürecektir.

31 Mayıs 2011 tarihinde, Bursa Barakfakih Sanayi 
Bölgesinde bulunan bir meşrubat fabrikasında mey-
dana gelen, Odamız üyesi Makina Mühendisi Kemal 
Gökçe’nin hayatını kaybetmesi ve aralarında bir 
makina mühendisinin de yer aldığı 8 kişinin yaralan-
masına yol açan patlamada yaşamını kaybedenlerin 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, ka-
muoyunun üzüntüsünü paylaşıyoruz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, olaydan he-
men sonra olay yerine ulaşmış ve konuyla yakından 
ilgilenmiştir. Olay yerinde inceleme ise ancak bir 
gün sonra teknik bilirkişi heyeti ile yapılabilmiştir.
Odamızın da içinde yer aldığı teknik bilirkişi heyeti, 
patlamanın olduğu mahalde incelemelerini tamam-
lamıştır. Araştırma sonucunda, Makina Mühendisleri 
Odası olarak oluşturduğumuz teknik raporu kamu-
oyu ile paylaşıyoruz. 

Teknik Rapor
Bursa Barakfakih Sanayi Bölgesinde bulunan bir 
meşrubat fabrikasının, meyve suyu hattı için yeni 
kurulan buhar kazanının, 31 Mayıs 2011 Salı günü, 
ilk devreye alma işlemi sırasında, kazan içinde yoğun 
olarak biriken doğalgazın patlaması sonucu, Makina 
Mühendisi Üyemiz Kemal GÖKÇE hayatını kaybet-
miş, biri makina mühendisi 8 çalışan da yaralanmış-
tır. 

Meşrubat firması, yeni kurulacak Tunnel Pasteurizer 
mekanik işler projesi kapsamındaki tüm işlerini bir 
firmaya taşere etmiş; bu firma da, bir buhar kazanı 
imalatçısı ile anlaşma yapmıştır. Buhar kazanı ima-
latçısı, kazan donanımları ve yardımcı donanımlarını 
satın aldığı firmanın takmış olduğu donanımların, ilk 
devreye alma işlemi sırasında hazır bulunulması için, 
bu firmayı davet etmiştir. Firmada görev yapan üye-
miz Kemal GÖKÇE de kaza saatinde, kazan daire-
sinde hazır olmuştur. 

Buhar kazanının, kazan üretici firması tarafından ilk 
devreye alınma işlemi sırasında, pilot alevin yandı-
ğının görülmesinin ardından durdurulan brülör, çok 
kısa bir süre sonra meşrubat firması yetkililerine 
göstermek için tekrar deneme amaçlı çalıştırılmış-
tır. Çok kısa bir çalışmadan sonra, kazan içerisinde 
önceden yoğun olarak biriken doğalgaz, patlamıştır. 

Patlamanın etkisiyle buhar kazanının ön duman ka-
paklarından bir tanesi önce üyemize, sonra elektrik 
panosuna çarparak devirmiş; ardından tesisat bo-
rularından sekerek, su arıtma sistemini oluşturan 
makina grubuna çarparak çevirmiş, ardında da su 
pompalarına hasar vererek durmuştur. Ön kapak-
lardan diğeri ise buhar kazanının yaklaşık 2 m. önü-
ne düşmüştür.
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Kazanın arka duman sandığı ise basıncın etkisiyle, 
bulunduğu yerdeki cıvataları keserek, ekonomizere 
kadar yapışmıştır. Bu noktada kazan baca çıkışının 
alt bağlantı bölgesi de, yırtılarak açılmıştır. Burada 
bacaya doğrudan bağlantı yapan hava klapesi de ha-
sar görerek kopmuştur. Ekonomizer çıkışı baca bağ-
lantısının da kapalı olduğu görülmüştür. Ekonomizer 
ve sonrasındaki bacada ise hasar görülmemektedir. 

Kazan dairesinde, bu kazanın yanında bulunan ve 
daha önceden mevcut 2 adet buhar kazanında ise 
herhangibir hasar meydana gelmemiştir. Bu mevcut 
kazanlar da doğalgazla çalışmaktadır. Yeni kurulan 
buhar kazanına doğalgaz, fabrika girişindeki basınç 
düşürme istasyonunda ayrı bir hat çekilerek geti-
rilmiştir. Bu hattın gaz tesisat projesi ise Bursa’da 
yetkili bir SMM firması tarafından hazırlanmış ancak 
projede görülen eksikler/hatalar nedeniyle Bursa-
gaz tarafından uygun bulunmayarak reddedilmiştir. 
Bu durumda yeni buhar kazanının ilk devreye alma 
işleminin, ilgili gaz dağıtım firmasının onayı alınma-
dan gazın açılarak yapıldığı belirlenmiştir. Kazanın 
öncelikle ilgili gaz dağıtım firmasının onayı alınma-
dan gazın kaçak olarak açılması ile doğalgaz hattın-
daki gaz yolu armatürlerinin ve/veya otomasyon sis-
temindeki arızaların, doğalgazın buhar kazanı içine 
yoğun olarak biriktiği, baca bağlantısının da kapalı 
olması nedeniyle, ölümlü ve yaralanmalı kazanın 
oluştuğu  gözlenmiştir.

Rapordan da anlaşılacağı üzere ;
1. İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemler 
alınmamıştır.
2. Ucuz iş gücü ve maliyete dayalı olarak güven-
cesiz çalışma sonucu, deneyimsiz insanlar tehlikeli 
işlerde çalıştırılmaktadır.

3. Denetimlere ilişkin mevcut hükümlerin uygu-
lanmaması da söz konusudur. Projenin onay alma-
dan uygulanması, Gazın yetkisiz kişilerce açılması 
ve sisteme verilmesi işlemleri, denetim sorununun 
yakıcılığına işaret etmektedir.  
4. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ile Yanıcı Parla-
yıcı, Patlayıcı Madde İmal Edilmesi ve Depolanması ile 
ilgili Yönetmeliğe aykırı bir biçimde üretim, montaj, 
nakil ve depolama yapılması denetime ilişkin birçok 
kamu kurum ve kuruluşunun denetim görevlerini 
yerine getirmediğini göstermektedir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), yıl-
larda meydana gelen “iş cinayetleri”nin işçi sağlığı 
ve güvenliği önlemlerinin alınmaması ve yeterli de-
netimlerin yapılmamasından kaynaklanan bu kaza-
larla ilgili, yıllardan beri ciddi uyarılarda bulunmakta, 
sürekli olarak çalışma yaşamı ile ilgili yapısal sorunlar 
ve yanlış uygulamalara işaret etmekte, yargıya baş-
vurmakta fakat siyasal iktidar bildiğini yapmaya de-
vam etmektedir. 

Bir kez daha uyarıyoruz;
Ucuz işgücü ve ucuz maliyete dayalı esnek, güven-
cesiz çalışmanın artması, özelleştirme, sendikasız-
laştırma, taşeronlaştırmanın yaygınlaşması, dene-
timlerin yetersizliği ve/veya yokluğunun giderilme-
diği; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk 
Tabipleri Birliği, sendikalar ve üniversitelerin görüş-
leri kamu ve özel sektörce gözetilmediği müddetçe 
ne yazık ki benzeri olaylar sürecektir. 

Bu kaza nedeniyle, Konutlarda, işyerlerinde kullanı-
lan LPG ve Doğalgaz gibi yakıtlar sessiz ancak çok 
tehlikeli yakıtlar olduğuna bir kez daha dikkat çek-
mek, yetkilileri ve halkımızı bir kez daha uyarmak 
istiyoruz.  Bu tür yakıtların kullanıldığı, tesisattan 
cihaza kadar olan tüm sistemin, onaylı projelerle ya-
pılması, yetkililerce sürekli kontrol altında tutulması 
ve denetlenmesi gerekir.

Özellikle evlerin mutfağında ocağı yakmadan önce 
ortamda gaz sızıntısının olmadığından emin olmak 
gerekir. 
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Bursa Barakfakih Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir meş-
rubat fabrikasında, meyve suyu hattı için yeni kurulan 
buhar kazanının, 31 Mayıs 2011 Salı günü, ilk devreye 
alma işlemi sırasında, buhar kazanı içinde yoğun ola-
rak biriken doğalgazın patlaması sonucu, Makina Mü-
hendisi üyemiz Kemal Gökçe hayatını kaybetmiş, biri 
meslektaşımız olmak üzere sekiz kişi de yaralanmıştır. 

Olay yerinde, teknik heyetimizin yaptığı inceleme so-
nuçlarını, başka kazaların önüne geçmek adına sizlerle 
paylaşıyoruz.

Meşrubat firması; tesislerinde yeni kurulacak sistem 
içindeki buhar ve kondens tesisatı, doğalgaz tesisa-
tı ve diğer tesisatlar için, müteahhit firmayla; ayrıca 
müteahhit firma tarafından yapılacak inşaat işlerine ait 
mesleki kontrollük hizmetleri ile idari ve teknik saha 
kontrollüğü hizmetlerini yapmak üzere; İnşaat ve İş 
Güvenliği Mühendisi, Elektrik ve Mekanik Tesisat Mü-
hendisi istihdam etmek üzere, bir Mühendislik firması 
ile “Sözleşme” imzalamıştır.

Müteahhit firma da; yeni kurulacak sistem içindeki 
buhar kazanı için bir kazan üreticisiyle; ilave doğalgaz 
tesisat işlerinin yapımını ve işletmeye alınması için de, 
bir Mühendislik firması ile “Sözleşme” imzalamıştır. 

Buhar kazanı 3 geçişli, çift yakıt (doğalgaz ve sıvı ya-
kıt) kullanımlı, 20 t/h buhar kapasitelidir. Buhar kazanı 
baca çıkışında ekonomizer bulunmakta ve  670.000 
kcal/h kapasitelidir. 

Yeni kurulan buhar kazanına doğalgaz, fabrika girişin-
deki basınç düşürme istasyonundan ayrı bir hat çekile-
rek getirilmiştir. Doğalgaz hattı ana girişinde, doğalgaz 
basıncını önce 19 bar’dan, 4 bar’a; ardından da 300 
mbar’a indiren, regülatör sistemi bulunmaktadır. 

Sistem içindeki “Otomatik Gaz Sızdırmazlık Kont-
rolü” brülörün her çalışmasından önce, gaz manyetik 
ventillerinde, gaz sızdırmazlık kontrolünü yapmakta-
dır. Gaz yolu armatürleri içinde; birer adet gaz basınç 
noksanlığı ve gaz basınç fazlalığı şalteri de bulunmak-
tadır.

Sistemin, “Elektronik Yakma Yönetim Sistemi” ile 
otomatik olarak yönetilmesi planlanmıştır. Ancak ilk 
devreye alma aşamasında, tüm sistem el (manuel) ko-
numda çalıştırılmıştır. 

Buhar kazanlarında, bu tip ocakta biriken yakıt patla-
malarını absorbe etmek amacıyla, buhar kazanlarının 
brülörün karşısına gelen noktasına “Patlama Kapa

BUHAR KAZANI İÇİNDEKİ DOĞALGAZ 

SONUCU MESLEKTAŞIMIZI KAYBETTİK...
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ğı” monte edilmektedir. Bu kapak, patlama meydana 
geldiğinde çalışmıştır. Ancak doğalgazın havadan hafif 
olması nedeniyle, gazın alev-duman borularının oldu-
ğu bölgeye gelmesi ve patlamanın bu bölgede olması 
nedeniyle, basıncın dışarı atılmasında çok etkin olama-
mıştır.

Buhar kazanı 
üretici 
firması, kaza 
sonucu vefat 
eden Makina 
Mühendisi 
Kemal 
Gökçe’nin 
görev yaptığı 
firmadan, 
buhar kazanı 
Seviye 
Kontrol 
Cihazını 
satın alarak 
montajını 
yaptırmıştır. 

Doğalgaz hattını yapan firmanın hazırlanmış olduğu 
Doğalgaz Projesi, yetkili gaz kuruluşu tarafından onay-
lanmamıştır. Doğalgaz Projesinin, İlgili Meslek Odası 
olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan da 
“Onay”ı bulunmamaktadır.

Olay günü, buhar kazanının ilk devreye alma işlemi 
sırasında, tüm alt taşeron firma yetkililerinin de hazır 
bulunması istenilmiştir. 

Buhar kazanı üretici firması yetkilileri tarafından ilk 
devreye alınma işlemi sırasında, otomatik sistem pa-
nosu el (manuel) konumuyla çalıştırılarak, pilot alevin 
yandığının görülmesinin ardından, doğalgaz yakıt brü-
lörü durdurulmuştur. Sistemin çalıştığı, ana müteahhit 
firma yetkilisine gösterilmek üzere haber verilmiş ve 
çok kısa bir süre sonra (yaklaşık 5 dk. içinde) müte-
ahhit firma yetkilisi, brülörün yandığını görmek üzere 
kazan dairesine gelmiş, brülörün tekrar devreye alın-
ması işlemine geçilmiştir. Buhar kazanı üretici firması 
yetkilisi, buhar kazanının tekrar devreye alma işlemini, 
otomatik sistem panosunu yine el (manuel)  konumun-
da tekrar başlatmıştır. Bu sırada kazan dairesinde; bu-

har kazanı üretici firma, müteahhit firma, kazan dona-
nımlarını veren firma, işgüvenliği ve teknik kontrollük 
firması yetkilileri hazır bulunmaktadır. 

Buhar kazanı üretici firması yetkilisi, brülördeki alevi 
görmesi nedeniyle, sistemi kapatmak üzere panoya 
yöneldiğini belirtmiştir. Tam o sırada, kazan içerisinde 
önceden yoğun olarak biriken doğalgaz, patlamıştır. 

Patlamanın etkisiyle buhar kazanının ön duman kapak-
larından, buhar kazanına karşıdan bakıldığında sol 
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tarafta olanı; önce, vefat eden üyemize, sonra elektrik 
panosuna çarparak devirmiş; ardından tesisat borula-
rından sekerek, su arıtma sistemini oluşturan makina 
grubuna çarparak çevirmiş, ardında da su pompalarına 
hasar vererek durmuştur. Ön kapaklardan diğeri ise 
buhar kazanının yaklaşık 2 m. önüne düşmüştür.

Ön duman kapakları, orta bağlama noktasındaki lama-
ları da eğerek ve birkaç tanesini kopararak, bulunduk-
ları yerden çıkmıştır.

Ön kapaklar, patlamanın etkisiyle bükülmüş ve çev-
resel kelebek tipi cıvatalardan sıyrılarak fırlamışlardır. 
Kapakların bulunduğu yerden çıkmasında, kapak men-
teşelerinin kilitli tip (her iki taraftan kapalı) olmaması 
ve kapak sıkma cıvatalarının, kelebek tipi olmasının 
etkili olduğu; cıvataların çoğunun kopmadan kazan 
üzerinde kalmasının, bunun bir göstergesi olduğu dü-
şünülmektedir. 

Buhar kazanına karşıdan bakıldığında, sağ tarafta olan 
ön duman kapağı, buhar kazanının yaklaşık 2 m. önüne 
düşmüştür. Her bir kapağı, 2-3 kişi ancak kaldırılabil-
mektedir.

Buhar kazanına karşıdan bakıldığında, sol tarafta olan 
ön duman kapağı, müteveffanın ardından elektrik pa-
nosuna çarparak devirmiştir. Panodan sonra tesisat 
borularına hasar vermiş, daha sonra ise arka bölümde-
ki su arıtma makinasına doğru yol almıştır. Sol kapak, 
tesisat borusundan sekerek, arkada bulunan su arıtma 
cihazına da hasar vererek, döndürmüştür. Su arıtma 
makinasından da seken sol kapak, yangın pompalarının 

da bulunduğu pompa grubuna da hasar vererek dur-
muştur.

Kazanın arka duman sandığı ise basıncın etkisiyle, 
bulunduğu yerdeki cıvataları keserek, ekonomizere 
kadar yapışmıştır. Bu noktada kazan baca çıkışının alt 
bağlantı bölgesi de, yırtılarak açılmıştır. 

Burada bacaya doğrudan bağlantı yapan hava klapesi 
de hasar görerek kopmuştur. Ekonomizer çıkışı baca 
bağlantısının da kapalı olduğu görülmüştür. Ekonomi-
zer ve sonrasındaki bacada ise hasar görülmemektedir. 

Kazan dairesinde, bu kazanın yanında bulunan ve daha 
önceden mevcut 2 adet buhar kazanında ise herhangi 
bir hasar meydana gelmemiştir. Bu mevcut kazanlar da 
doğalgazla çalışmaktadır. 

Buhar kazanının ilk işletmeye alınması aşamasında, 
ölümlü ve yaralanmalı bu kazanın;

•Sisteme doğalgaz, ilgili gaz dağıtım firmasının onayı 
alınmadan açılması,

•Sistemin devreye alınması işleminin işgüvenliği ve 
teknik kontrollük görevlerinin gerekleri yerine getiril-
meden yapılması,

•Buhar kazanı ekonomizer/baca bağlantısının kapalı 
olması,

•Doğalgaz hattındaki gaz yolu armatürlerinin oto-
masyon sistem panosunun el (manuel) konumuyla 
işletilmesi aşamasında, buhar kazanı içine yoğun ola-
rak doğalgazın birikmesi nedeniyle oluştuğu kanaatine 
varılmıştır.
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    ASFALT MAKİNALARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 
KURSLARI DÜZENLEDİK

Asfalt, 5000 yıldan daha uzun süredir bilinen ve  ya-
lıtım  malzemesi  olarak kullanılan katı haldeki hid-
rokarbondur. Tarihte  önce Babil’liler zamanında su 
depolarının yalıtımında kullanılmıştır. Türkiye’de  ka-
rayollarında  asfalt uygulamaları Osmanlı döneminde 
başlamış ve ilk uygulama  mac-adam yollarda kulla-
nılmıştır. 

Cumhuriyet döneminde, 1929’da başlayan asfalt 
kaplama yapımı, 1948’de yurt dışından sağlanan tek-
nik yardım ve makine  yardımıyla  Nafia Müdürlü-
ğü  ile yaygınlaştırılmıştır.  1950’de Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün kurulması ile asfaltın karayollarında 
kullanılması  sürekli gelişmiştir. .

1950 yılında yaklaşık 9.500 km olan karayolu ağı, 
01.01.2007 itibariyle 64.196 km’ye ulaşmıştır. Ara-
dan geçen zaman içinde Türkiye’de otomotiv en-
düstrisinin gelişmesiyle, karayoluyla yapılan yük ve 
yolcu taşımacılığı oranı her geçen gün artmıştır. 

Yapılan  istatistiklerine göre,  ülkemizde  yük taşı-
macılığının  %92, yolcu taşımacılığının  % 95’i kara-
yollarında yapılmaktadır.  Özellikle ülkemizde büyük 
bir sorun olan  trafik kazalarını azaltmak, can ve mal 

güvenliğini sağlamak için karayolu ağının standartla-
rının yükseltilmesi amacıyla yol ve asfalt çalışmaları 
teknolojiye uygun hale getirilmiştir. 

1980  yılların başında  bölünmüş  ve çok şeritli kara-
yollarının  yapımına geçilmiştir. Bu yıllarda, KGM’nin 
önderliğinde, birçok müteahhit bitümlü sıcak karı-
şım üretim ve uygulamasına yönelik makina parkları 
oluşturmuştur.  1980-2000  yılları arasında  mevcut 
karayolu ağının standartlarının yükseltilmesi için, 
Türkiye’de otoyol ağının geliştirilmesi çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Otoyol yapımının yaygınlaşması sonucu;  Türk asfalt 
endüstrisinde önemli gelişime ve büyümeye neden 
olmuş, yeni teknolojilerin transferi, bilgili insan gücü, 
artan üretim ve makina parkıyla bugüne gelinmiştir.

Bu paralelde  asfalt yapımında kullanılan asfalt ma-
kineleri ile yardımcı ekipmanları ülkemiz makina 
parkına dahil edilmiştir.  Bu makinf ve yardımcı ekip-
manları ekonomik ve  faydalı kullanılması amacıyla 
operatörlerin eğitilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla Nisan ayı içerisinde Karayolları 14.Bölge 
Müdürlüğü Asfalt Şantiye Şefliği çalışanı  67 operatör, 
Haziran ayı içerisinde Bursa Büyük Şehir Belediyesi 
Asfalt Şantiyesine bağlı 20 operatör teorik ve pratik 
olarak Odamıza bağlı eğitmenler tarafından teorik ve 
pratik uygulamalarla eğitilmiştir.
                                      Mehmet Gültekin                                                                        
          Makina Müh/ 11672 
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TMMOB Makina Mühendisleri Oda-
sı (MMO) Bursa ŞYK Başkanı İbra-
him Mart, 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’ne yönelik yaptığı açıklamada, 
çevre, sanayi, kent, ulaşım, enerji 
politikalarının insanca yaşam ekoloji-
sine göre düzenlenmesi gerektiğinin 
altını çizdi.  5 Haziran Dünya Çev-
re Günü’nün 1972 yılında, dünyada 
çevre sorunlarına dikkat çekmek 
üzere Birleşmiş Milletler Çevre 
Konferansında karara bağlandığını 
belirterek  “Bu karara ve yapılan 
onlarca uluslararası sözleşmelere 
rağmen dünyada çevre sorunları 
her geçen gün artıyor doğa vahşi 
kapitalizmin çılgın tüketim eko-
nomisi ile sürekli talan ediliyor. 
Giderek çölleşen dünyamızda, 
enerji kaynaklarına sahip olma 
savaşları tüm insanlığının gelece-
ğini tehdit ediyor. Bir yanda, bu 
çılgınlıklar, tahribatlar sürerken, 
diğer yanda açlık, yoksulluk ve 
işsizlik dünyanın büyük ve önemli 
sorunları arasında yer almaya de-
vam ediyor” diye konuştu. 

Doğa, deprem, sel, tusunami gibi 
felaketlerle insanın tahribatına karşı 
uyarılarını yaptığını ancak bundan 
yeterince ders alınmadığının altını çi-
zen Başkan Mart, geçmişin emaneti 
olan doğanın gelecek kuşaklara mi-
ras olarak bırakılmasının tüm insan-
lığın sorumluluğu olduğunu belirtti. 

Anayasa’daki “Sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkı” mad-
desine dikkat çekti. Dünya Çevre 
Günü’nde dikkatlerin yeryüzünün 
evrimine özgü gelişmelerin yanında 
esasen sermaye egemenliği ve diz-
ginsiz azami kâr güdüsünün yol aç-
tığı yanlış politikalara odaklanılması 
gerektiğini bildirerek sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Zira yan-
lış teknoloji, 
sanayileşme, 
tarım, kent-
leşme, ula-
şım, enerji ve 
maden po-
litikaları ile 
birlikte doğal 
k a y n a k l a r, 
ormanlar, hazine arazileri, kıyılar 
ve derelerin de talana açılması, 
yeraltı ve yerüstü su kaynakları-
nın kirletilmesi ile çevre sorunları 
artıyor. Bu noktada sanayileşme 
ve planlı sosyal kalkınma yaklaşı-
mı temelinde tarım, çevre, enerji, 
ulaşım, teknoloji, sağlık, eğitim ve 
diğer alanlara yönelik politikalar 
bir bütünlük içinde ele alınmalı-
dır. Başka türlü insanca bir yaşam 
ve toplum ekolojisi oluşturmak 
olanaklı değildir.”

Yapılması gereken çalışmalar çok 
yönlü olduğunu söyleyen İbrahim 
Mart sanayinin enerji yoğunluğunu 
sektörel yapılanma değişikliği ile 
azaltmak üzere çalışmalar yapılması; 
emek ve kaynak yoğun üretimden 
ileri/yüksek teknoloji yoğunluklu, 
enerji yoğunluğu düşük bir üretim 
yapısına geçilmesi gereğini vurgula-
dı. 

Sanayi dallarının katma değer ve is-
tihdam katkısı, çevre kirliliği, enerji 
tüketim yapısı gibi kriterler eşliğin-
de öncelik göstergelerinin ve tercih 
edilmesi gereken teknolojilerin be-
lirlenmesi gerektiğini dile getirerek,  
sanayi tesislerinin bu kriterlere göre 
kurulması ve kapasite artırımını da 
kapsayan ivedi bir sanayi planlaması 
yapılması gerektiğini bildirdi. MMO 
Bursa ŞYK  Başkanı Mart, önerilerini 
şöyle sıraladı: 

“Teknoloji, sanayileşme ve çevre 
politikaları arasında uyum esas 
alınarak tarım alanlarına sana-
yi tesisleri kurulmamalı, çarpık 
kentleşme ve kıyı yağmasının 
önüne geçilmeli, sanayi atıkları 
kontrol altında tutulmalı, arıtma 
tesisleri şart olmalı, denetlenmeli, 
geri dönüşüm proje ve teknolojile-
ri kullanılmalıdır.

Doğru sanayi, enerji, ulaşım ve 
kentleşme politikalarıyla birlikte 
su israfı ve kirliliğinin, katı ve teh-
likeli atıkların, toprak kirliliğinin, 
erozyonun, sera gazı salınımının, 
deniz kirliliğinin kontrolü; biyolo-
jik çeşitliliğin ve doğal kaynakların 
korunması ve geliştirilmesi, temiz 
üretim teknolojilerinin kullanıl-
ması, çevre dostu yerli, yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı esas alınmalı.” dedi.

Vatandaşlara da çok iş düştüğünü 
belirten MMO Bursa Şubesi Baş-
kanı İbrahim Mart “Bizler de, bu 
ülkede yaşayan yurttaşlar olarak, 
ülkemizde, kentimizde, mahal-
lemizde, sokağımızda, evimizde, 
çalıştığımız iş yerinde, kısaca her 
alanda çevre sorunlarına karşı 
duyarlı olmalıyız. Çevrenin kirle-
tilmesine, doğal kaynaklarımızın 
israf edilmesine, talan edilmesine 
karşı bir yurttaş sorumluluğu ile 
karşı durmalı, sesimizi yükseltme-
liyiz. Doğal kaynakların korunma-
sına yönelik çalışmalara katılmalı, 
destek vermeliyiz” dedi. 

“Ancak bu şekilde belki, geçmiş-
ten emanet aldığımız bu mirası, 
koruyarak geleceğimize çocukla-
rımıza bırakabiliriz” diye konuşa-
rak  daha temiz bir çevrede insanca 
ve barış içinde yaşam diledi. 

MMO BURSA ŞUBE BAŞKANI İBRAHİM MART 
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU
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MMO BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ MESLEĞE HOŞGELDİNİZ KOKTEYLİ 

Şubemiz Balıkesir İl Temsilciliği, Balıkesir Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makina Endüstri Mühendisliği öğ-
rencilerine  “Mesleğe Hoşgeldiniz Kokteyli” düzenle-
di.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Tesislerinde 10 Haziran 
2011 tarihinde düzenlenen kokteyle, mesleğe yeni adım 
atacak  yaklaşık 150 öğrenci ve davetli konuklar katıldı.

ŞYK Başkanı İbrahim Mart’ın da katıldığı kokteylde, 
Balıkesir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Bilal 
BARSBEY yaptığı konuşmada,

Ülkemizde emeğin ve insanın aleyhine önemli dönüşüm-
ler yaşandığını, bu süre zarfında Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ge-
rekçesine dayandırılan çok sayıda yeni yasa ve yasa değişikliği ile 
bir yandan devletin yapılanmasında önemli değişiklikler meydana 
geldiğini,diğer yandan enerji, çevre, gıda, çalışma yaşamı, maden, 
sağlık gibi birçok alanda yeni düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Yapılan düzenlemelerin ortak yanlarına bakıldığında, bu alanların 
piyasaya terk edildiğini, kamu denetiminin kaldırıldığını, sosyal 
devlet olgusundan tamamen uzaklaşıldığını, çalışma yaşamında ise 
güvencesizliğin, sendikasızlaştırmanın, taşeronlaştırma yöntemiyle 
sömürünün ağırlaştırıldığını ifade eden Balıkesir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Bilal BARSBEY Bizler, 
ülkemizi emparyalist çıkarları  peşkeş çeken, halkın onurunu, geleceğini zedeleyen ve siz müstakbel mühendisleri 
henüz öğrenciyken gelecek endişesine iten bu politikalara karşı halkçı-toplumcu,demokrat,yurtsever bir temelde 
başka bir dünya kurma mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz diye konuştu.
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TMMOB’NİN OYU EŞİTLİKTEN, BAĞIMSIZLIKTAN, EMEKTEN, 
BARIŞTAN, HAKÇA PAYLAŞIMDAN ve İNSANCA YAŞAMDAN YANA 

OLACAKTIR

dik. Çalışmalarını bilimin ve tekniğin ışığında sürdüren 
TMMOB’den rahatsız olan AKP, TMMOB’yi ele geçir-
me ve etkisizleştirme ve yandaş TMMOB’yi yaratma 
peşindedir. 

Türkiye, sosyo-ekonomik yapı ve devlet yapısı itiba-
riyle, özellikle 24 Ocak 1980 ekonomi kararları ve 
12 Eylül darbesinden bu yana, yeni liberal temellerde 
yeniden yapılandırılmaktadır. Bu kapsamdaki serbest-
leştirme ve özelleştirmeler sonucu kamu sanayi işlet-
melerinin yerli-yabancı sermayenin talanına sunulmuş, 
kamusal hizmetler piyasaya açılarak ticarileştirilmiş, 
üretimden vazgeçilerek ülke toprakları dünyanın em-
lak/rant piyasası haline getirilmiş, sanayi üretimi itha-
lata bağımlı fason yapıya dönüştürülmüş, güvencesiz 
çalışma koşulları yaygınlaştırılmıştır. 

Bunun yanında ülkemizde demokrasi sorunu da de-
vam etmektedir. Türkiye demokrasisi, birçok ülkede 
olduğu gibi emperyalizmin isteklerine bağımlı, biçim-
sel bir seçim ve yasama mekanizmasına sıkıştırılmış 
güdümlü bir demokrasidir. Bu “demokrasi”de seçim 
barajlarıyla tüm siyasi güçlerin parlamentoya girmesi 
engellenmekte, siyasi partilerde üyelik ve katılım me-
kanizmaları önemsenmemekte, lider/genel başkan 

Bildiğiniz gibi Türkiye önümüzdeki Pazar günü Ülke-
miz için önemli bir dönemeç sayılabilecek milletvekili 
genel seçimlerine gidiyor. Bugün burada seçim arife-
sinde geçmişten günümüze kadar izlenen politikaların 
ve özellikle son 2001 krizi sonrası oluşan siyasal ikti-
darların kısa bir değerlendirmesini yapıp, kimlere oy 
vermeyeceğimizi ve kimlere oy vereceğimizi sizlerin 
aracılığı ile kamuoyuyla paylaşacağız.

TMMOB 1970‘lerden gelen çizgisiyle toplumun, insa-
nımızın aleyhine politikalara, uygulamalara karşı sözü-
nü her zaman bilimin ve tekniğin ışığında söylemiştir, 
söylemeye devam edecektir. TMMOB mesleki alan-
larıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, 
ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kav-
ramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek zorun-
dadır. Bu nedenle de TMMOB, bu politikaların toplum 
yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirir, bunların 
yaşama geçirilmesi için mücadele eder ve bunların ge-
reği olarak en genel anlamda bağımsız ve demokra-
tik bir Türkiye‘nin yaratılması yönündeki çalışmalarını 
bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürür. Bu 
çalışmalarımız sırasında birçok kez siyasal iktidarlarla 
karşı karşıya geldik ama hiçbir dönemde AKP‘nin ikti-
darda bulunduğu son 8,5 yıldaki gibi hedef gösterilme-
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diktası egemen kılınmakta, kadın ve gençler aksesuar 
malzemesi olarak görülmektedir.

2002 seçimleri sonucunda bu güne kadar 8,5 yıllık 
AKP iktidarı döneminde ülkemizde emeğin ve insa-
nımızın aleyhine önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bu 
süre zarfında çok sayıda yeni yasa ve yasa değişikliği 
ile bir yandan devletin yapılanmasında önemli deği-
şiklikler meydana gelmiş diğer yandan enerji, çevre, 
gıda, çalışma yaşamı, maden, sağlık, v.b. birçok alanda 
yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin 
ortak yanlarına bakıldığında, bu alanların piyasaya terk 
edildiği, kamu denetiminin kaldırıldığı, sosyal devlet 
olgusundan tamamen uzaklaşıldığı, çalışma yaşamında 
ise güvencesizliğin, sendikasızlaştırmanın, taşeronlaş-
tırma yöntemiyle sömürünün ağırlaştırıldığı görülmek-
tedir.

AKP iktidarı süresince çalışma yaşamına yönelik yasal 
müdahalelerin özünü “esnekleşme ve serbestleştir-
me” anlayışı oluşturmuş ve çalışma yaşamı emekçile-
rin aleyhine yeniden düzenlenmiştir. Serbestleştirme 
politikaları, mühendislik uygulamalarını da kapsamış; 
“uzaktan eğitim” ve özellikle “Teknoloji Fakültele-
ri” ile mühendislik eğitimini tasfiye edecek yönelimler 

egemen olmuştur. Yüksek nitelikli işgücü kapsamında-
ki mühendislik istihdamı geriletilmiş; mühendislik “ara 
teknik eleman” ile eşdeğer tutulmuştur. Mühendislik 
meslek ve uygulama alanları daraltılmıştır. Serbestleş-
tirme, özelleştirme politikaları ve fason üretim, mü-
hendisliği gerileten başlıca etkenler olmuştur.

Hemen her alanda bütüncül planlamadan vazgeçil-
miştir. Sektörel yaklaşım benimsenerek kontrolsüz ve 
birbirinden bağımsız yapılara dönüştürülen planlama; 
tarım alanlarının, ormanların, meraların, kıyıların gide-
rek yaylaların talanı şeklinde mekana yansımıştır. Tüm 
doğal kaynaklarımız; doğa koruma alanları, yani biyo-
lojik çeşitlilik açısından önemli alanlar, biyo genetik re-
zerv alanları, nadir, endemik, tehlike altındaki türlerin 
yaşam alanları, orman alanları, kıyılar, meralar “sürdü-
rülebilirlik” aldatmacasıyla piyasa malına dönüştürü-
lerek uluslararası pazara sunulmuştur

Mesleki düzlemde bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, 
sanayi, enerji, çevre ve kentleşme politikalarının dina-
mik gücü olması gereken mühendis, mimar, şehir plan-
cıları AKP iktidarı tarafından ikinci plana itilmiş, bazı 
alanlarda yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına 
devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan kaldı-
rılmıştır.

AKP iktidarı; sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği, yapı denetimi, imar, tarım, orman, su kaynakla-
rı, enerji, maden, çevre, gıda ve kentleşme ile ilgili yasa 
ve yönetmelik düzenlemelerini TMMOB’nin önerileri-
nin aksi doğrultuda yapmaktadır. İnsanca barınma hak-
kı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi uy-
gulamalarında; tarım, orman, su, mera, kıyılar vb doğal 
kaynaklarımızın, kentlerin yönetiminde; enerji, gıda ve 
çevreye ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi ve 
uygulanmasında mühendislik, mimarlık, şehir plancılı-
ğının gerektirdiği mesleki denetim ve bilimsel–teknik 
kriterler devre dışı bırakılmış ve bırakılmakta devam 
edilmektedir.  Oysa sağlıklı kentleşme, kentsel hizmet-
lerin kamusal hizmet kapsamında ele alındığı; barınma, 
eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin insan hakkı olarak 
görüldüğü; kamu yararı öncelikli enerji, çevre ve gıda 
politikalarının benimsendiği ve yerli mühendislik, yerli 
kaynak kullanımı; bağımsızlık, planlama, sanayileşme 
ve kalkınma ile olanaklıdır.

TMMOB Bursa İKK Sekreteri

Fikri Düşünceli
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19 Kasım 2002 tarihinden bu yana işbaşında olan 59 ve 
60. AKP Hükümetleri, ekonomi, sanayi, tarımsal sa-
nayiler, enerji, iletişim, ulaşım, gıda ve imalat girdileri 
üretimi itibariyle ülkemizi mutlak bir şekilde yoksul-
laştırmıştır.

İşsizlik bugün gerçekte % 20’ler civarındadır. Genç 
nüfus ve kadın işgücü istihdamı giderek daha fazla ge-
rilemektedir. 2003–2010 dönemi büyüme oranı yıllık 
ortalama % 4,6 ama istihdamda “büyüme” % 0,2 
(yani binde) iki oranındadır. İktidar tarafından da ifade 
edildiği gibi Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisidir. 
Milli gelirde 17.sıradadır fakat kişi başına gelirde 57. 
sıradadır. Sanayide son 12 yılda emek verimliliği artışı 
% 70 oranında ve sanayi katma değeri içinde kârların 
payı çarpıcı boyutlarda artarken, reel ücretlerde % 
12,5 oranında düşüş söz konusudur. Türkiye OECD 
ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinde 2. sıradadır. Resmi 
rakamlara göre nüfusun % 17,1’i yani 12 milyon insa-
nımız yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Biz böylesi koşullarda yaşamak istemiyoruz. Biz mo-
dernlik ve laiklik karşıtı, dikta özlemli, anti demokra-
tik, böyle bir düzende yaşamak istemiyoruz.

İşte bu nedenle;

 Ülkemizin tüm varlıklarını özel sermayeye 
peşkeş çekenlere, özelleştirmecilere

 Ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve 
kamusal bir ekonomi politikası benimsemeyen, 
kamusal kaynaklara dayalı ve istihdam odaklı sa-
nayileşme ve kalkınma politikalarını uygulama-
yanlara

 Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji poli-
tikaları üzerinden doğayı, insanımızı yok sayan-
lara, madenlerimizi, jeotermal kaynaklarımızı, 
kıyı ve ormanlarımızı yerli ve yabancı sermayeye 
yağmalatanlara

 12 Eylül düzeninin ürünü olan YÖK‘ü kaldır-
mayanlara, eğitimde öğrenciyi müşteri olarak 
görenlere;

 Eğitim, sağlık ve barınma hakkımızın en te-
mel insan hakkı olduğunu kabul etmeyenlere, 

 Kapitalizmin emeği baskı altına alan strate-
jilerinin uygulayıcılarına, tüm çalışanlara grevli, 
toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkını tanıma-
yanlara

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini kamu-
sal bir hizmet olarak tanımayanlara, Kentsel dö-
nüşüm adı altında kentlerimizi yağmalayanlara

 Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesi-
ne, GDO‘lu gıdaların ülkemize sokulmasına izin 
verenlere, çiftçimizi üretimden, tarlasından ko-
paranlara, Ülke ormanlarını 2/B, özel ağaçlan-
dırma vb. ad altında rant sağlamak amacıyla ta-
lana açanlara, Suyumuzu ticarileştirenlere

 Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın 
her noktasında cinsiyet ayrımcılığını önlemeyen-
lere, kadın sesine düşman olanlara

 Ülkemizi ırkçı şoven yaklaşımlar temelin-
de kamplaştıranlara, Tüm dillerin, kültürlerin, 
inançların ve renklerin kendilerini özgürce ifa-
desini engelleyenlere

 Derelerimiz özgür akmasın diyenlere, nükle-
er santralları başımıza bela edenlere

 Gençlerimizin geleceklerini şifrelerle karar-
tanlara

 Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün 
önündeki engeller olmak üzere demokrasinin 
önündeki tüm engelleri kaldırmayanlara

 Emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına 
alet olanlara, emperyalizm işbirlikçilerine

OY VERMEYECEĞİZ.

OYUMUZU EŞİTLİKTEN, BAĞIMSIZLIKTAN, 
EMEKTEN, BARIŞTAN, 

HAKÇA PAYLAŞIMDAN ve İNSANCA

 YAŞAMDAN YANA KULLANACAĞIZ.

TMMOB 

Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
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 TMMOB
 2. Kadın Kurultayı 

Bursa Yerel Kurultayı 
Mimarlar Odası Bursa 

Şubesi Konferans 
Salonu’nda düzenlendi 

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK)  Kadın Komisyonu öncülüğünde 
gerçekleştirilen Kurultay’da açılış konuş-
ması Makina Mühendisi  Elif Güven tara-
fından gerçekleştirildi. Kadın mühendis, 
mimar ve şehir plancıları olarak toplu-
mun erkek mesleği olarak tanımladığı bir alanda çalış-
manın zorluklarına değinen Elif Güven, “Bu önyargı-
lar sonucunda işe alımda erkek meslektaşlar tercih 
edilmekte, hatta bu durum iş ilanlarına bile yansı-
makta ve iş olanaklarını önemli ölçüde kısıtlamak-
tadır. Öte yandan kadın meslektaşlarımız ilgi ve 
becerilerine uygun istedikleri işler yerine kendileri-
ne kadın olmalarından dolayı belirlenmiş alanlarda 

seçim yapmakta işyerinde 
terfileri geciktirilmekte 
ve işten çıkarmalarda ilk 
gözden çıkarılanlar ara-
sında yer almaktadır” diye 
konuştu. Aile içindeki iş bö-
lümü, kadına yönelik şiddet 
ve tacizlerden mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının 
da, payına düşeni aldıklarını 
belirten Güven, toplumdaki 
gericiliğin ise kadın düşman-
lığını yeniden ürettiğine dik-
kat çekti. 

Eşit Yurttaşlık Mücadelesi
Sermaye ve bütünleştiği ataerkil iktidarın, kadını ikinci 
sınıf insan olarak gördüğünü ve bu yüzden eşit işe eşit 
ücret talebinin gündemde olduğunu aktaran Güven, 
TMMOB’li kadınlar olarak nelerden taraf oldukları ko-
nusunda ise özetle şunları söyledi. 

“Bizler çalışma yaşamımızdaki cinsiyetçi politika-

lar karşısında tarafız. Bizler aile içindeki cinsiyetçi 
işbölümüne karşı ev içi iş bölümünün toplumsallaş-
tırılması talebiyle tarafız. Kadına yönelik şiddet, 
taciz ve tecavüzü, münferit olarak gören ve gös-
termeye çalışanlara karşı, kadın cinayetleri politik-
tir, diyerek tarafız. Biz kadınlar, kadın düşmanlığı-
nı meşrulaştırıp güçlendiren gericiliğin karşısında 
eşit ve özgür yurttaşlar olmak talebi ile tarafız. 
Bizler kapitalizmin neo liberal saldırı programla-
rı karşısında güvenceli iş, insanca yaşam mücade-
lesinde tarafız. Kadınların yüz yılı aşkın zamandır 
yürüttüğü eşit yurttaşlık mücadelesinde bizler de 
TMMOB’li kadın mühendis, mimar ve şehir plancı-
lar olarak tarafız.”

Elif Güven, Kadın Kurultayı’nın, TMMOB içerisindeki 
kadın örgütlenmesinin geliştirilerek güçlendirilmesi ve 
özgün örgütlenme deneyimleri açısından çok önemli 
olduğunu bildirdi. 

Ayrımcılık Varmış Gibi Algılanmamalı 
Toplantıya katılan tek erkek mühendis olan TMMOB 
Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli; Kadın Kurultayı 
ve kadın komisyonlarının TMMOB bünyesinde kadına 
dair bir ayrımcılık varmış gibi algılanmaması gerektiği-
nin altını çizerek, Kurultay’ın düzenlenme nedenlerini 
şöyle sıraladı:

“Toplumsal cinsiyet ayrımına karşı bilinçlendirici 
çalışmaların yapılması,  Toplumda kadın ve erkek 
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işi ayrımcılığının gide-
rilmesi, Kadın erkek 
fırsat eşitliği konu-
sunda pozitif ayrım-
cılığı destekleyecek 
çalışmalar yapılması, 
Eğitim müfredatında-
ki erkek egemen dilin 
değiştirilmesi; Kadı-
na yönelik toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığına, 
şiddete, tacize, teca-
vüze karşı toplumsal 
karşı çıkışı arttırmak, 
mücadele edilmesi 
gerektiğini” bildirdi.

TMMOB’u Düzenleyen KHK’ya Tepki 
Ardından da TMMOB’a yönelik denetim ve düzenle-
me işlevinin yeni kurulan Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı’na bir KHK ile verilmesi konusunu gündeme 
getiren Düşünceli, söz konusu KHK’nın başta Anayasa 
olmak üzere çeşitli yasalara aykırı olduğunu, TMMOB 
gibi üye sayısı 400 bini geçen bir kuruluşun bir genel 
müdürlüğe bağlanamayacağını belirtti ve “İktidar 
yandaş bir TMMOB yaratabilmenin peşinde” dedi. 
Düşünceli ayrıca şu mesajı da verdi:

 “Önümüzde bizi sıkı bir mücadelenin yapıla-
cağı, oldukça zorlu günler bekliyor…Ancak, 
TMMOB’un üyesinden aldığı güçle örgütüne sahip 
çıkacağının,  bağımsız yapısına dokundurtmayaca-
ğının,  bu konuda var gücüyle mücadele edeceğinin 
bilinmesi gerekir.”

Kurtulmuş Kadınlar Değiliz 
Ardından yapılan seçimde, Elektrik Mühendisleri Oda-
sı Bursa Şubesi’nden Neriman Usta Divan Başkanlı-
ğına, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nden 
Eser Ocak  ve  Kimya Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi’nden Özlem Özdemir’den oluşan Divan He-
yeti seçildi.   Kurultay’da konuşan Divan Başkanı Ne-
riman Usta, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
kurtarılmış kadınlar olarak görüldüğünü, ancak işin 
aslının hiç de öyle olmadığını belirterek “Toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığından meslektaşlarımız da, aile-
de, öğrencilik yaşamlarında, meslek hayatlarında, 
evlerinde, sokaklarda üstlerine düşen payı almak-

tadırlar” diye konuştu. Daha sonra Neriman Usta 
“Kadına Yönelik Şiddet”; “Toplumsal Cinsiyet Rol-
leri”; “Kapitalizm ve Kadınlar”; “TMMOB’da Ka-
dın Örgütlenmesi” konu başlıklarını görüşmeye açtı. 

Kadın Beyanı Esas 
Kurultay’da 20 gerekçeli karar önerisi tartışıldı ve 
TMMOB Yönetimi’ne sunulmak üzere karara bağ-
landı.  Kurultay’da mühendis, mimar ve şehir plancı-
ları kadınların çuvaldızı kendilerine batırdıkları göz-
lemlendi. Cinsel tacizde kadının beyanını esas alınan 
Kurultay’da 1 sayılı karar şöyle oluştu:

“Karar 1: TMMOB Oda, Şube ve temsilciliklerinde 
cinsel tacize maruz kaldığını açıklayan kadın üyeleri-
nin, kadın çalışanlarının ve TMMOB üyelerince tacize 
uğradığını beyan eden kadınların açıklamasını ciddiyet-
le ele alarak onlarla dayanışma içinde olmak amacıyla 
soruşturma açılması ve yürütülmesi sürecinde kadının 
beyanını esas alır.”

Pozitif Ayrımcılık Şart
Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlığın kaldırılmasına 
yönelik kararda ise; 

“TMMOB KHK ile kurulan Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlıkları konusunda hızlı bir çalışma yapa-
rak taraf olmalı, kadın bakanlığının kurulması ve 
bu bakanlığın karar süreçlerinde kadın örgütlen-
meleri ve karma örgütler içerisinde yer alan ka-
dın çalışmalarının da dahil edilmesi için kamuoyu 
baskısı oluşturacak çalışmaları, emek, demokrasi 
ve kadın örgütlenmeleriyle birlikte ivedi olarak 
gerçekleştirir…”  ifadelerine yer verildi. 
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23.TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU 
FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ

TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) tarafından Ziraat 
Mühendisi Prof. Dr. Orhan Yavuz 
ve İnşaat Mühendisi Muharrem 
Bilici anısına 23. kez düzenlenen 
futbol turnuvasının final müsaba-
kaları sonuçlandı. 

21 Nisan’da başlayan turnuvanın 
grup maçları neticesinde veteran-
lar ve gençler kategorisinde finale 
kalan dörder takımın oyuncuları, 
mücadeleleriyle profesyonel fut-
bolculara taş çıkartırken, centil-
menlikte de birbirleriyle yarıştılar. 

İzleyenlere tam anlamıyla bir dost-
luk ve centilmenlik örneği sunan 
TMMOB mühendis ve mimarları, 
neşeli tavırlarıyla da büyük alkış 
topladılar. 

Puan sisteminin uygulandığı vete-
ranlarda finale kalan ve kurucula-
rının adını taşıyan dört takım Emir 
Birgün, Necati Şahin, Orhan Efe ve 

Mustafa Özçelik idi. Orhan Efe’yi 
11 – 3’lük skorla geçen Emir Bir-
gün veteranlarda şampiyon olur-
ken, ikinciliği Mustafa Özçelik’i 
11 – 4 ile geçen Necati Şahin aldı. 
Şampiyon Emir Birgün’e, kupasını 
CHP Bursa Milletvekili İlhan De-
miröz takdim etti. Veteranlarda 
gol kralı Ömer Sun olurken, en 
centilmen takım ödülü ise Mustafa 
Özçelik’in oldu. 

Gençler kategorisinde ise puanlı 
sistem sonucunda finale kalan İn-
şaat Çelik ile İnşaat Beton; üçün-
cülük maçında ise Makine Dinamo 
ile Mimarlık Doğa takımları birbir-
leriyle kıyasıya mücadele etti.

 Uluslararası müsabakaları arat-
mayan final maçının normal sü-
resi 3–3 lük skorla sona ererken, 
penaltı atışları sonucunda İnşaat 
Çelik, İnşaat Beton’u 3 – 2 mağ-
lup ederek şampiyonluk kupasına 
ulaştı. 

Ü ç ü n c ü -
lük maçın-
da Mimarlık 
Doğa’yı 7 – 3’le geçen Ma-
kina Dinamo gülen taraf oldu.

Şampiyon İnşaat Çelik, kupasını 
TMMOB Bursa İKK Başkanı Fik-
ri Düşünceli’nin elinden alırken, 
ikinci İnşaat Beton’un kupasını 
Makina Mühendisleri Odası Bursa 
ŞYK  Başkanı İbrahim Mart takdim 
etti. Üçüncülük ödülü ise Makina 
Dinamo’ya İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Başkanı Necati Şahin 
tarafından verildi. 

Aynı kategoride gol kralı olan 
Yükseler Göltaş’ın ödülünü Ziraat 
Mühendisleri Odası Bursa Başka-
nı Ertuğrul Aksoy, en centilmen 
takım seçilen Ziraat Mühendisle-
ri Odası’nın (ZMO) ödülünü ise 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Emir Birgün verdi. 

Takımları, yedekleri, antrenörle-
ri, hakemleri, taraftarları ve me 
şaleleriyle profesyonel  maçları 
aratmayan turnuvanın ödül tö-
reninde konuşan TMMOB Bur-
sa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli 
“Dostluk ve centilmenliğin yay-
gınlaştırılması amacıyla Orhan 
Yavuz ve Muharrem Bilici anı-
sına düzenlediğimiz turnuva, 
mücadeleyi elden bırakmadan, 
tam bir centilmenlik havasında 
geçti. Amacımıza ulaştığımıza 
inanıyor ve turnuvaya katılım 
gösteren bütün arkadaşlarımı 
gönülden kutluyorum” diye ko-
nuştu.
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01 Haziran 2011 Çarşamba
Şubemiz Eğitim Salonu’nda “Enerji Kimlik Belgesi 
Uzmanı” eğitimi, Şube Teknik Görevlisi Kaan Özten 
eğitmenliğinde 10 kişinin katılımıyla başlatıldı.

01 Haziran 2011 Çarşamba 
Balıkesir İl Temsilciliğimizde Eğitmenliğini Mehmet 
DAĞ’ ın yaptığı “LPG İstasyonları Dolum Boşaltım  
Personeli” kursu, 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi

02 Haziran 2011 Perşembe
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tara-
fından düzenlenen “Tekstil Teknolojisi ve Kimyasın-
daki Son Gelişmeler Sempozyumu” açılışına, Şube 
Başkanı İbrahim Mart, Şube Başkan vekili ve Bursa İKK 
Sekteri Fikri Düşünceli katıldı.

02 Haziran 2011 Perşembe
Bursa Valiliği İl Yangın Denetim Heyeti olarak ilki 12 
Mart 2010 tarihinde yapılam “Hilal Kız Öğrenci Yur-
du” yangın denetiminin ikincisi, yurt binasının deprem 
riski nedeniyle kapanış dilekçesi vermesi nedeniyle ya-
pılamadı. Durum Valilik makamına, Bayındırlık Müdür-
lüğü tarafından iletildi. 

03 Haziran 2011 Cuma
“Plakalı Eşanjörler” eğitimi, Murat Gacal ve Akın 
Gürer eğitmenliğinde, Şube Konferans Salonu’nda, 57 
üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi. 

03 Haziran 2011 Cuma
Barakfakih Sanayi Bölgesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde 
meydana gelen Buhar Kazanı doğalgaz patlaması ile 
ilgili basın açıklaması, Şube Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi.  Basın Açıklamasına ŞYK Başkanı İbrahim 
Mart, ŞYK Başkan Vekili Fikri Düşünceli, Şube Müdürü 
C.Serdar Sönmez katıdı.

03 Haziran 2011 Cuma
“Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu” 
Şubemiz Eğitim Salonu’nda, Zeynel Sabahattin Bozbey 
eğitmenliğinde 18 kişinin katılımıyla başlatıldı. 

03 Haziran 2011 Cuma
KESK ve ÇHD tarafından düzenlene Nazım Hikmet’i 
anma etkinliklerine  ŞYK  Başkanı İbrahim Mart katıldı. 

04 Haziran 2011 Cumartesi
KESK Nazım Hikmet Kütüphanesi’i açılış törenine ŞYK 
Başkanı İbrahim Mart, ŞYK Sekreter Üyesi Ercüment 
Ş. Çervatoğlu katıldı

05 Haziran 2011 Pazar
Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Şube Başkanı İbrahim 
Mart tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı

5 Haziran 2011 Pazar
Çanakkale İl Temsilciliği tarafından  Asos-Yeşilyurt Ge-
zisi, 22 üye ailelerinin katılımıyla düzenlenmiştir.
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06 Haziran 2011 Pazartesi
İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kursu kapsamında, 
düzenlenen Forklift Kursu 69 kursiyerin katılımıyla, 
Şube Eğitim Salonlarında başlatıldı. 

06 Haziran 2011 Pazartesi
TMMOB Bursa İKK toplantısı, İKK Sekreteri Fikri 
Düşünceli başkanlığında, ŞYK Başkanı İbrahim Mart 
ve Şube Teknik Görevlisi Zafer Taşkesen’in katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

07 Haziran 2011 Salı
“Genişletilmiş Şube Yönetim Kurulu Toplantısı” Şu-
bemiz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

08 Haziran 2011 Çarşamba
TMMOB Bursa İKK tarafından, TMMOB Bursa İKK 
Sekreteri Fikri Düşünceli’nin açıkladığı “12 Haziran 
Genel Seçimleri” ile ilgili basın açıklamasına, ŞYK 
Başkanı İbrahim Mart katıldı. 

08 Haziran 2011 Çarşamba
BAOB Yapı Kooperatifi Genel kurulu yapıldı. ŞYK Baş-
kanı İbrahim Mart, ŞYK Sekreter Üyesi Ercüment Ş. 
Çervatoğlu, ŞYK Üyesi Güner Mutlu katıldı. 

08 Haziran 2011 Çarşamba
Kalite komisyonunun “Kalite Maliyetleri” konulu se-
miner komisyon başkanı Semih USLU’ nun sunumu ve 
komisyon üyeleri Doğan MAHALLELİ, Mevhibe Meh-
tap OĞUZ ve Refik YEŞİL’in katkılarıyla 18 kişinin
katılımıyla gerçekleştirildi.

09 Haziran 2011 Perşembe
“Psikrometrik Diyagram Uygulamaları” semineri 
Hamit Mutlu tarafından Şube Konferans Salonunda 66 
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

09 Haziran 2011 Perşembe
Şubemiz tarafından Uludağ Üniversitesi MMF Endüstri 
Mühendisliği Bölümü ile birlikte organize edilen “Bü-
tünleşik Sistem Tasarımı Yarışması”nın  kamuoyu-
na duyurulduğu basın açıklaması ŞYK Başkanı İbrahim 
Mart ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. 
Erdal Emel ile birlikte Şube Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi.

09 Haziran 2011 Perşembe
Bursa Valiliği İl Yangın Denetim Heyeti tarafından ilki 
11.09.2011 tarihinde gerçekleştirilen “Uludağ Öğ-
renci Yurdu İdari Bina ve Teshin Merkezi” yan-
gın denetiminin ikincisi, heyet üyesi Şube Müdürü 
C.Serdar Sönmez’in katılımıyla gerçekleştirildi. Hazır-
lanan rapor, Bayındırlık İl Müdürlüğü tarafından Valilik 
Makamına iletildi.

09 Haziran 2011 Perşembe
Gemlik Mesleki Denetim Bürosu, ilk yönetim toplantı-
sını yaptı. Toplantıya, Şube Başkanı İbrahim Mart, Şube 
Saymanı Fikret Çaral, ŞYK Üyesi Murat Kesen, Gemlik 
Mesleki Denetim Sorumluları Erdal Nogay, Salih Por-
takal ve Emre Ünlü katıldı. 

10 Haziran 2011 Cuma
Şubemiz Balıkesir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 
“Mesleğe Hoşgeldin” kokteyline Şube Başkanı İbra-
him Mart ve Şube Teknik Görevlisi Erol Doğan katıldı. 
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10 Haziran 2011 Cuma
“Neden Havalandırma” eğitimi, konulu seminer Öz-
gür Sarıfakıoğlu eğitmenliğinde 33 kişinin katılımıyla, 
Şube Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

13 Haziran 2011 Pazartesi
Şubemiz tarafından Uludağ Üniversitesi MMF Endüstri 
Mühendisliği Bölümü ile birlikte organize edilen “Bü-
tünleşik Sistem Tasarımı Yarışması“ UÜMMF En-
düstri Mühendisliği Bölümü Aykut Barka Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

13 Haziran 2011 Pazartesi
BAOB aylık toplantısı, Şube Başkanı İbrahim Mart, Şube 
Başkan Vekili ve Bursa İKK Sekteri Fikri Düşünceli’nin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

14 Haziran 2011 Salı
Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 
“Bacalar” maddesinde yapılan değişiklik 25.05.2011 
tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında kabul 
edilmiş, 30.06.2011 tarihinde de yürürlüğe girecektir. 
Bacalar maddesi,  Yapı konusunda çalışma yapan; pro-
je, uygulama, denetim noktasında SMM(mimar ve mü-
hendis) üyeler, Yapı Denetimciler, Belediyelerin ilgili 
birimleri, İl Özel İdaresi, Gaz dağıtım firmaları, İl Sağlık 
Müdürlüğü gibi pek çok birimi ilgilendirmektedir. Ko-
nuyla ilgili birimlerin yönetici kadroları Şubemizde bir 
araya gelerek, hem teknik kadroların hem de kamu-
nun bilgilendirilmesi için izlenecek yol ve yöntemler 
görüşülmüştür.  İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fikri Düşünceli 
tarafından yönetilen toplantıya; Mimarlar Odası, Baca-
der, Çevre Orman ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa-
gaz, İl Sağlık Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Kestel 
Belediyesi, Elektrik Mühendisleri Odası, İtfaiye Daire 
Başkanlığı, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcileri ile 
Şubemizi temsilen Teknik Görevli Emine Kaya katıldı. 

15 Haziran 2011 Çarşamba
İş yeri ziyaretleri kapsamında COMPENANTE firma-
sında çalışan üyelerimiz ziyaret edildi. İşyeri Temsilci-
miz Emre Ünlü’nün organize ettiği.   Ziyarete Şube 
Başkanı İbrahim Mart ve Şube Müdür C. Serdar Sön-
mez katıldı.

15 Haziran 2011 Çarşamba
Odalarımızı doğrudan ilgilendiren 636 sayılı Çevre, 
Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  ile ilgili 
olarak, AS TV’de canlı yayınlanan, “Marjinal Fayda” 
programına, ŞYK Başkanı İbrahim Mart katıldı. 

15 Haziran Çarşamba
“Engelli Kaldırma Platformları ve Yönetmelikler” 
konulu seminer Dursun Aydın eğitmenliğinde 32 kişi-
nin katılımıyla  Şube Konferans Salonunda gerçekleş-
tirildi.

16 Haziran 2011 Perşembe
Bursa Valiliği İl Yangın Denetim Heyeti olarak ilki 
15.10.2009 tarihinde yapılan “Kredi ve Yurtlar Kuru-
mu Uludağ Öğrenci Yurdu Müdürlüğü” ikinci yangın 
denetimi, heyet üyesi C.Serdar Sönmez’in katılımıyla 
gerçekleştirildi. Hazırlanan rapor, Bayındırlık İl Müdür-
lüğü tarafından Valilik makamına iletildi. 

17 Haziran 2011 Cuma
636 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan çev-
re, orman ve şehircilik bakanlığı ile ilgili olarak odamız 
görüşleri, Şubemizi bu konu ile ilgili ziyaret eden CHP 
Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’e, ŞYK Başkanı İbra-
him Mart tarafından iletildi.
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18 Haziran 2011 Cumartesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
sempozyum, kurultay, çalıştay, kongre, sergi, seminer, 
panel, eğitim, yayın gibi çalışmalara tatil aylarına giril-
mesine rağmen hız kesmeden sürdürüyor. 

Son olarak MMO Bursa Şubesi’nde ev sahipliğinde dü-
zenlenecek olan VII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği 
Kurultayı’na hazırlıklar kapsamında, Türkiye’nin çeşitli 
illerinden gelen Hazırlık Komisyonu üyesi mühendisler 
tarafından gözden geçirildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
tarafından düzenlenen Endüstri İşletme Mühendisliği   
(EİM) Meslek Dalı Ana Komisyonu (MEDAK) toplantı-
sına Türkiye’nin çeşitli illerindeki MEDAK üyeleri katıl-
dı. MEDAK Dönem Başkanı Emrah Aydemir’in yönet-
tiği toplantıda, MMO Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde 
1-3 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan 
“VIII. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı” ça-
lışmaları gözden geçirildi. Kurultay hazırlıklarının yanı 
sıra şubelerde yapılacak olan çalıştayların da gündeme 
geldiği toplantıda MEDAK tarafından yayımlanan der-
ginin içeriği de konuşuldu. 

Günün öğleden sonraki oturumunda ise MMO Yöne-
tim Kurulu üyesi Selçuk Soylu’nun da hazır bulunduğu 
VII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultay Düzen-
leme Kurulu toplandı. Kurultay çalışmaları hakkında 
bilgilendirme ve değerlendirmenin yapıldığı toplantı-
da, makale ve poster sunumları gözden geçirildi. 

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı Düzenleme 
Kurulu toplantısı, ve EİM-MEDAK toplantısı Şube 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

17 Haziran 2011 Cuma
“Merkezi Sistemlerde Kalorimetreler ve Uygula-
maları” konulu eğitimi üyemiz İlker Özaslan eğitmen-
liğinde Şube Konferans Salonunda 40  kişinin katılımıy-
la gerçekleştirildi.

17 Haziran 2011 Cuma
Çanakkale İl Temsilciliği’nde düzenlenen  “Pompa Se-
çimleri ve Enerji Verimliliği Uygulamaları” eğitimi 
Hakan Çambel eğitmenliğinde 29 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

17 – 19 Haziran 2011
Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu ta-
rafından düzenlenen, “Avşa Gezisi”ne 17 üye, eş ve 
yakını katıldı. 

17 Haziran 2011 Cuma
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
“FSM Nasıl Olmalı ?” toplantısına, ŞYK Üyesi Güner 
Mutlu katıldı. 

18 Haziran 2011 Cumartesi
Ankara’da Oda Merkezinde “636 Sayılı Yasa” ile ilgili 
yapılan toplantıya ŞYK Başkanı İbrahim Mart ve  ŞYK 
Sekreter Üye Ercüment Ş. Çervatoğlu katıldı.
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20 Haziran 2011 Pazartesi
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulmasıyla 
ilgili 636 sayılı KHK hakkında, Olay TV’de canlı yayın-
lanan “Mercek Altında” programına ŞYK Başkanı İb-
rahim Mart katıldı. 

21 Haziran 2011 Salı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şe-
hircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen; 
1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı katılımlı, 
Doğal Yapı toplantısına, Şubemiz adına Şube Müdürü 
C.Serdar Sönmez katıldı. 

22 Haziran 2011 Çarşamba
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şe-
hircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen; 
1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı katılımlı, 
Sanayi toplantısına, Şubemiz adına ŞYK Başkanı İbra-
him Mart katıldı. 
Ticaret ve Hizmetler toplantısına, Şubemiz adına ŞYK 
Sekreter Üye Ercüment Ş. Çervatoğlu katıldı. 

23 Haziran 2011 Perşembe
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şe-
hircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen; 
1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı katılımlı,  
Ulaşım toplantısına, Şubemiz Ulaşım Komisyonu Baş-
kanı Selçuk Yıldırım, Sosyo- Ekonomik Yapı Toplantı-
sına Şubemiz adına ŞYK Başkanı İbrahim Mart katıldı.

23 Haziran 2011 Perşembe
Bursa Valiliği İl Yangın denetim Heyeti olarak; ilki 
23.05.2010, ikincisi 23.06.2011 tarihinde gerçekleş-
tirilen “Sağlık Bakanlığı, Bursa Devlet Hastanesi 
Türk Kızılayı Polikliniği”nin üçüncü yangın denetimi;  
heyet üyesi Şube Müdürü C.Serdar Sönmez’in de ka-
tılımıyla gerçekletirildi. Hazırlanan rapor, Bayındırlık İl 
Müdürlüğü’nce Valilik Makamına iletildi. 

23 Haziran 2011 Perşembe
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 23. Gelenek-
sel Halı Saha Turnuvası’nda Şubemiz Makina Dinamo 
Takımımız turnuvada 3. oldu.

24 Haziran 2011 Cuma
Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın 636 sayılı 
KHK ile ilgili olarak görevlerini düzenleyen Line TV’de 
Haber Ekstra programına konuşmacı olarak katılan 
ŞYK Başkanı İbarhim Mart Odamız görüşlerini kamu-
oyuyla paylaştı.

25 Haziran 2011 Cumartesi
Kalite komisyonu etkinliği olarak düzenlenen “CE Ne-
dir, Ne değildir” semineri üyemiz Mak.Müh. Erkin 
Güler tarafından 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi, 
seminere ŞYK Başkanı İbrahim MART, Kalite Komisyo-
nu Başkanı Semih Uslu,Y.Muratcan Tek, Doğan Mahal-
leli ve Teknik görevli Sinan Özgöz katılımda bulundu

26 Haziran 2011 Pazar
Şubemiz Danışma Kurulu 4. Toplantısı Şube Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

27 Haziran 2011 Pazartesi
“Doğalgaz Baclaarı” eğitimi, üyeleremiz Mak.Müh.
Hamit Mutlu ve Ümit Onal tarafından 46 kişinin katılı-
mıyla Şube Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

28 Haziran 2011 Salı
UÜMMF Mezuniyet Töreni Merinos Parkı Atatürk 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şubemizin de 
plaket desteği verdiği törene ŞYK Başkanı İbrahim 
Mart, TMMOB Bursa İKK sekreteri Fikri Düşünceli ve 
Şube Müdürü C.Serdar Sönmez katıldı.

Üyemiz Kadriye Özbek ile 
Sinan Şentürk evlendiler

 genç çifte mutluluklar dileriz.

Üyemiz Ozan Eryılmaz’ın 
ve eşi Esra Eryılmaz’ın 
Duru ismini verdikleri 
kız  bebekleri dünyaya 
geldi. Eryılmaz ailesine 

bebekleriyle birlikte sağlıklı mutlu bir gelecek  
diliyoruz.

ÜYEDEN HABERLER


