
SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Eylül – Ekim – Kasım – Aralık aylarını içeren 2018 yılının son Şube Bülteni ile karşınızdayız. Bu yıl 988 kişinin katıldığı ve Odamızın 64. 
Kuruluş yılını kutladığımız Geleneksel Gecemizde meslekte 50., 40. ve 25. hizmet yılını dolduran üyelerimiz Onur Plaketlerini aldılar. 
Kendilerini kutluyor, meslekte başarılı nice yıllar diliyoruz.

Yalnış ekonomi politikaları nedeniyle ülkemizde yaşanan ekonomik krizin etkileri gün geçtikçe artıyor. Kapanan işletmeler, işten çıkarılmalar 
ve son onbeş yılın rekorunu kıran enflasyon oranları hayatımızı giderek zorlaştırıyor. Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin 
değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan TMMOB, kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkmak üzere; 
Ücretli Çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretlerine İlişkin SGK ile TMMOB arasında 31.07.2012 tarihinde imzalanan 
ancak SGK tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak fesh edilen Asgari Ücret Protokolünün tekrar yürürlüğe konmasını istiyoruz. 
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesini, emeklilerin koşullarının insanca 
yaşam düzeyine çekilmesini istiyoruz. OHAL KHK’ları ile ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancıların bütün hakları ile işlerine iade 
edilmelerini istiyoruz. TMMOB yasasını değiştirmeyi amaçlayan girişimlere son verilmesini istiyoruz. Kriz karşısında emeğin haklarının 
korunmasını istiyoruz. TMMOB tarafından Ankara’da 19 Kasım 2018 tarihinde basın toplantısı ile başlayan kampanyamız, Şubemizde de 
yapılan basın açıklaması, Heykel’de yapılan basın açıklaması ve bildiri dağıtımı, BAOB Binamızda isteklerimizi gösteren afişlerin takılması, 
SGK ve Bakanlığa protokolün tekrar imzalanması için postanelerden faks çekilmesi ile sürdürüldü. Ayrıca Şubemizde geçmiş dönem 
MMO ve TMMOB Başkanlığı yapan Mehmet Soğancı’nın oturum başkanlığı yaptığı, konuşmacı olarak Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve 
Öğretim Görevlisi Aslı Aydın’ın katıldığı “Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendisler” paneli gerçekleştirildi.

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutladık. 10 Ekim katliamının 3. yıldönümünde, onların 
hayallerini gerçekleşt,rmek için mücadeleye devam ettiğimizi, Bursa’da emek ve demokrasi güçlerinin katıldığı yürüyüş ve basın 
açıklamsıyla bir kez daha belirttik.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri her yıl olduğu gibi bu yılda da ölümlere yol açmaya devam ediyor. Kamuoyunun bir kez daha dikkatini 
çekmek için “Sessiz Ölüm Ülkemize Yakışmıyor” basın açıklamsını gerçekelştirdik.

Oda – Üniversite – Sanayi İşbirliği Komisyonunuzun “Mühendislik Yaşam Öyküleri” etkinliği devam ediyor. Meslek büyüklerimizi 
yeni mezun veya meslektaş adaylarıyla her ayın 3. perşembe akşamı buluşturduğumuz etkinliklerde; Ekim ayında Oda Denetleme 
Kurulu Üyesi Fikret Çaral’ın oturum başkanlığında, üyelerimiz Ömer Ziya Topsakal ve Selçuk Yıldırım; Kasım ayında geçmiş dönem 
başkanlarımızdan Ömer Atalay’ın oturum başkanlığında, üyelerimiz H. Savaş Arıkan ve Mehmet Bursa; Aralık ayında ise geçmiş dönem 
başkanlarımızdan Nedret Yayla’nın oturum başkanlığında, G. Gündüz Andiç ve Faruk Yıldız konuğumuz oldu. Kendilerine teşekkür 
ediyor, her ayın 3. perşembe akşamı üyelerimizi bu keyifli sohbetlere davet ediyoruz.

Şubemizin her dönem ücretsiz olarak gerçekleştirdiği “Yeni Mezun ve Çalışmayan Üyelere Yönelik Eğitimler”i 05 Aralık 2018 tarihinde 
tamamladık. 20 başlık altında toplam 600 civarında katılımın olduğu ve eğitimlerin ücretsiz olarak yer aldığı programı Mart ayından 
itibaren yeniden düzenleyeceğiz. Eğitmenlerimize katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Şube Çevre Komisyonumıuz, Temmuz 
2017’de işletmeye açılan “Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi”ni ziyaret ederek, teknik bilgilerini bu Bültenimizde 
siz değerli üyelerimizle paylaştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Cumhuriyet Bayramımızda, Şubemiz Nilüfer Ana Sanat Grubu “Cumhuriyet Kazanımları” yağlı boya resim sergisini, BAOB Fuaye 
Alanında izlenime açtı. 29 Ekim’de üyelerimizle “Cumhuriyet Kahvaltısı”nda bir araya geldik. Etkinlikleimize katkı koyan ve katılan 
üyelerimize teşekkür ediyoruz. Şubemizin kurumsal ziyaretlerini sürdürdük. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i,  Bursa İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Alaağaçlı’yı, Bursagaz Genel Müdürü Şükrü Özden’i ziyaret ettik. Kurumsal işbirliği çalışmalarımızın 
geliştirilmesi yönündeki görüşlerimizi aktardık, katkıları için teşekkürlerimizi sunduk.

Halen Bursa MMO UEM olarak yürütülen çalışmalardan “Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi – KEMM” olarak ülke düzeyinde bir 
yapılanmasıyla yürütülmesi yönünde adımlar attık. Oda Yönetim Kurulu tarafından, Şubemizce hazırlanan yönetmeliğin yayınlanmasının 
ardından KEMM’in kuruluşu, Oda Yönetim Kurulu’nun 27 Kasım 2018 tarih ve 2034 sayılı kararı ile gerçekleştirildi. KEMM Yürütme 
Kurulu ve Müdürünün atanmasının ardından “Kaynak Mühendisi” belgelendirmesine kadar olacak çalışmalarına başlayacak.

Bu Bültenimizde de geçmiş Bültenimizde yazılarıyla ilginizi çektiği, bilgisini aldığımız Psikolog Özge Karakaş’ın “İtici Gücümüz : Motivasyon” 
başlıklı özgün makalesini yayınlıyoruz. Hayata bakış açımızı geliştiren Karakaş’a teşekkür ediyor, yeni makalelerini bekliyoruz. Üyemiz 
Süleyman Akyürek’in, Sibirya gezisi anı yazısını ilgiyle okuyacağınızı, çok az sayıda turistin gittiğini düşündüğümüz bu rotadaki ilginç 
notların, bu geziyi planlayacaklar için rehber olacağını düşünüyoruz.

Şube çalışmalarımızın ilk yılı sonunda 22 aralık 2018 tarihinde Şube Danışma Kurulu Toplantısında, Şube Yönetim Kurulu, Temsilcilik 
Yürütme Kurulu, Uzmanlık Komisyon Üyeleri, İşyeri Temsilcileri ve çalışanlarımızın katılımlarıyla 2018 yılı çalışmalarımızı değerlendirdik. 
Çalışma Raporumuza www.mmo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Çalışmalara katkı koyan, katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. 
Daha güçlü, çağdaş ve ektin bir Oda için Şube wwb sayfasında yer alan Çalışma Raporu konusundaki görüş, öneri ve eleştirilerinizi 
bekliyoruz. Yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın ülkemize emek, barış ve demokrasi yolunda başarı getirmesini, sizlere de yeni umutlarla, sağlık 
ve başarı getirmesini diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu
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MMO 64. YILINDA, DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE MÜCADELESİNE DEVAM 
EDİYOR

MMO Bursa Şubesi, Oda’nın 64. Kuruluş Yıldönümü Etkinliğini Düzenledi

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

Düşünceli: Bugün MMO, Ülkemizin Sanayileşmesinde 64 Yaşında Dev Bir Çınar, Demokrasi 
Mücadelesinde 64 Yaşında Bir Gençtir

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
Oda’nın 64. Kuruluş Yıldönümü etkinliğini Podyum 
Davet’te düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 
Geleneksel Gecede meslekte 50, 40 ve 25 yılını 
dolduran makina ve endüstri mühendisleri onur 
plaketi ile ödüllendirildi.

“Makina Mühendisleri Odası Kuruluş Yıldönümü 
Etkinliğimize hoş geldiniz” diyerek konuşmasına 
başlayan MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Düşünceli, “Bugün TMMOB’nin en büyük 
Odası haline gelen MMO, ülke, toplum, meslek ve 
meslektaş çıkarlarından yana bir meslek kuruluşu 
olarak, yurtsever bir çerçevede, çözümler öneren bir 
yaklaşımla, bütün birikimlerini, ülkemizin sanayileşmesi 
ve demokratikleşmesinden yana bir çalışma anlayışı 
içerisinde seferber etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bugün MMO, ülkemizin sanayileşmesinde 64 yaşında 
dev bir çınar, demokrasi mücadelesinde 64 yaşında 
bir gençtir” diyen Düşünceli, dönem boyunca şube 
olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bazılarını 
şöyle sıraladı:

- 100’den fazla Makina ve Endüstri Mühendisliği öğ-
rencisine MMO Uygulama Eğitim Merkezi bünyesin-
de ve işletmelerde Staj yapmalarına destek ve imkan 
sağladık.

- Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve 
Endüstri Mühendisliği Bölümleri son sınıf öğrencileri-
ne yönelik “Bitirme Projesi Yarışması” düzenledik.

- Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik eleman 
yetiştirmeye yönelik toplam 206 eğitim etkinliğinde 
1.681’i üyemiz olmak üzere 3.386 kişiye eğitim verdik.

- Dönem içerisinde 1.206’sı Proje denetimi olmak 
üzere,  değişik konularda toplam 22.954 adet kamusal 
denetim gerçekleştirdik.

- Mesleğimizin, Meslektaşlarımızın ve Bursa Kentinin 
sorunlarına ilişkin birçok konuda, yerel ve ulusal ka-
nallarda, onlarca TV programı, 60 basın açıklaması ve 
basın bülteni yayınladık. Şube/temsilcilik haberlerimi-
zin yazılı ve görsel basında yüzlerce kez yer alması ile 
yapılan kamuoyu bilgilendirme çalışmaları gerçekleş-
tirdik.
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“Şubemiz, kamu adına yürüttüğü mesleki denetim ve 
meslek alanlarına yönelik düzenlediği etkinlikleri ile de 
kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir.  Bugün büyük 
ve güçlü bir konuma ulaşan Şubemiz, gücünü yalnızca 
örgütlü üyelerinin özverili çalışmalarından almaktadır.

Bu vesile ile Odamızın/Şubemizin bugünlere 
gelmesinde ve bu güçlü yapıya sahip olmasında, bu 
güne kadar emeği geçen, Odamızın/Şubemizin her 
kademesinde görev alan başta Oda, Şube ve Temsilcilik 
Başkanlarımız olmak üzere; yönetim kurulu, denetleme 
ve onur kurulu üyelerimize, komisyon üyelerimize, iş 

yeri temsilcilerimize, aidatlarını düzenli ödeyen tüm 
örgütlü üyelerimize ve tabi ki Oda /Şube / Temsilcilik 
çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 

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

Ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha 
geride bırakıyoruz.
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Cumhuriyetimizin 95. yılını yaşadığımız bu dönemde, 
ülkemizde ve mesleğimizde önemli gelişmeler 
yaşanıyor. Sorunlu bir ülkede yaşıyoruz, sıkıntılar 
ve sorunlar bitmiyor.  Sosyal, kültürel, ekonomik 
ve siyasal birçok alanda, içte ve dışta, ciddi sorunlar 
yaşanıyor. Bu sorunlar karşısında aciz kalan siyasi 
iktidar her geçen gün ülkemizi sonu belli olmayan bir 
karanlığa doğru sürüklüyor.

MMO, 64. yılında da; meslek sorunlarının ülke 
sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek 
ve demokrasi güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, 
demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, 
siyasi iktidarın anti demokratik uygulamalarına karşı 
durmaya ve deşifre etmeye, her türlü saldırıya karşı 
dik durmaya devam etmektedir.

MMO, geçmişte olduğu gibi 64. yılında da Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün "yurtta barış, dünyada barış" 
anlayışıyla ülkemizde, bölgede ve dünyada savaşa karşı 
barışı, kin ve nefrete karşı halkların kardeşliğini, bir 
arada özgür, eşit yaşamı savunmaya, bağımsız Türkiye 
mücadelesini büyütmeye devam etmektedir.

MMO, 64. yılında da; demokrasi, insan hakları, barıştan 
yana, ülke ve toplum yararı gözeten ve yurtsever 
bir çerçevede çözümler öneren bir yaklaşımla 
çalışmalarını sürdürmeye, 

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

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

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

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

Geceye katılan MMO Başkanı Yunus Yener de, “Bu 
meslek örgütünü anlayabilmek için geçmişine bakmak 
gerekir.MMO örgütlü bir mücadeleden gelmektedir 
ve bugün en güçlü Odalardan biridir” dedi.

Konuşmaların ardından, meslekte 50, 40 ve 25 yılını 
dolduran makina ve endüstri mühendislerinin onur 
plaketleri sunuldu.

MMO’nun 64. Kuruluş Yıldönümü gecesine, CHP 
Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık ve Orhan 
Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, 
MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı  Murat 
Kürekçi, TMMOB Eşkişehir İKK Sekreteri Neşet 
Aykanat, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 
Koçaslan, Uludağ Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Karpat, Bursa 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ali Kara 
, Birleşik Metal İş Bursa Başkanı Ayhan Ekinci, KESK 
Bursa Şubeler Platformu Sözcüsü, Akademik Odaların 
başkan ve yöneticileri ile emek ve meslek örgütlerinin 
temsilcilerinden çok sayıda isim katıldı. 15/11/2018
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KRİZ, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLER

MMO Bursa Şubesi “Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendisler” Panelini 
gerçekleştirdi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi “Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve 
Mühendisler” panelini gerçekleştirdi.

TMMOB Önceki Başkanı Mehmet Soğancı 
yöneticiliğinde , Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu ve Öğretim 
Görevlisi Aslı Aydın’nın katılımı ile gerçekleştirilen 
panelin açılış konuşmalarını MMO Başkanı Yunus 
Yener ve MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Düşünceli yaptı.

Düşünceli, “Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil, halkın hizmetine sunmak 
için çabalayan mühendisler olarak TMMOB’nin 
ülke genelinde krize karşı başlattığı “Haklarımıza, 
mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz” 
kampanyasına Bursa’dan destek vediklerini söyledi.

MMO Başkanı Yunus Yener ise TMMOB’nin 
“Haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip 
çıkıyoruz” kampanyası kapsamında belirlenen 
hedefleri katılımcılara açıkladı. Yener, Meclisin Plan ve 
Bütçe Komisyonu faaliyetlerine, kurum ziyaretlerinden 
çalıştaylara kadar uzanan farklı çalışmaları kapsayan 
kampanya dönemi hedeflerini şöyle özetledi:

1. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, atama, 
özlük hakları ve düşük ek gösterge sorunlarının 
ortadan kaldırılarak insanca yaşanabilir bir ücret ve 
çalışma yaşamının sağlanması.

2. Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 
2012 yılında imzalanan protokolün tekrar uygulanması 
sağlanarak, ücretli çalışan meslektaşlarımızın 
ücretlerinin yükseltilmesi, sigorta primlerinin gerçek 
gelir üzerinden yatırılmasının sağlanması.

3. OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilen 
meslektaşlarımızın bütün hakları ile birlikte işlerine 
iade edilmesi.

4. TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların ve 
yasal düzenleme girişimlerinin ortadan kaldırılması.

5. Teknik emeği değersizleştiren ve işsizliğe mahkum 
eden neoliberal politikalar karşısında mesleki 
haklarımızın korunması ve kriz karşısında emeğin 
haklarının savunulması.

Aslı Aydın, yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin 
giderek derinleştiğini, son on beş yılın zirvesini aşan 
enflasyon oranlarının, ekonominin kaldıramayacağı 
düzeye ulaşan döviz kurları, faizler, reel sektör borçları 
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ve işsizlik ile sorunların büyümeye devam ettiğinin 
belirtildiği panelde, kamu maliyesinde daralmaların 
öngörlüdüğü, kıdem tazminatı fonu ve bireysel 
emeklilik sisteminin genişletilmeye çalışıldığı, esnek-
güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırıldığının, 
çalışanlardan alınan vergiler ve halktan alınan dolaylı 
vergilerin artırıldığı, sosyal yardımlarda kısıtlamalara 
gidildiği ve ücretlerin baskı altına alındığını ifade etti.

Aydın, Türkiye’nin kesin olarak krziden çıkacağını, 
batan bir ülkeyi kimsenin istemeyeceğini; fakat bu 
krizin nasıl aşılacağını, kimlerin bedel ödeyeceğini iyi 
bilmek gerektiğini ve mücadele ederken, sözümüzü 
söylerken Türkiye’nin nasıl bir ülke olması gerektiğinin 
iyi vurgulanması gerektiğini belirterek, “İnsana, kente, 
doğaya değer veren, yaşanabilir bir hayat amaçlayan, 
yüksek teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olmak 
gerekiyor” dedi.

Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu ise, kapitalizmin bizzat 
kendisi, başta ‘’emek-sermaye” çelişkileri üzerinden 
yükseldiğini belirterek, içinden geçtiğimiz kriz 
döneminde sanki alışagelmişin de ötesinde bir dolu 
çelişkiyle karşıladığımızı söyleyerek bu çelişkileri şöyle 
sıraladı:

1. ‘’Solcular her 3 krizin 5’ini bilir" diye iğneler piyasacılar. 
Gelgelelim şirketlerin birbiri ardından kapanması, 
işsizliğin artması, yurttaşların satın alım gücünün 
düşmesi karşısında öngörülerinin gerçekleşmesi insani bir 
çelişki yaşatıyor ister istemez.

2. Mc Kinsey’le yapılan anlaşmanın iptaliyle su yüzüne 
çıkan ‘’içeriyle-dışarıyı‘’ bağdaştırma çelişkisi : AKP ilk 
dönemlerinde ‘’AB çıpası, serbest piyasa ekonomisi, 
Kopenhag kriterleri‘’ gibi söylemlerle pekala büyük 
sermaye dahil iç kamuoyuyla uluslararası çevrelerin 
nabzını aynı anda tutabiliyordu. Bugün ise ‘’dış güçlere 
karşı‘’ ‘’ yerlilik- millilik’’ şablonuyla motive ettiği 
kitlelerin hassasiyetleri’ ile; finans kapitale dostluk 
mesajı niteliğinde bir Amerikalı danışmanlık şirketiyle iş 
tutmayı bile beceremedi.

3. Başta Hazine ve Maliye Bakanı, ekonomiyi yönetenler 
sürekli ‘’sıkı para – sıkı maliye’’ politikalarından dem 
vuruyor. Halbuki, ‘’ekonomi 101’’ kitapları dahi kriz 
dönemlerinde durgunluk karşısında faizleri aşağı çekerek 
ve bütçeyi rahatlatarak çıkış aranması gerektiğini söyler. 
Nitekim gazdan ayaklarını çabuk çekseler de başta 

ABD, 2008 küresel krizi sırasında bu stratejiyi izlemiştir. 
Ancak Türkiye dış kaynağa aşırı bağımlı bir ülke olmanın 
‘’çelişkisini’’ yaşadığı için, ekonomik büyümeyi boğmak 
pahasına ‘’sıkı’’ politikalar uygulamaktan başka çare 
bulamıyor.

4. Krizi basit indirgemecilikle yorumlamaya eğilimli 
‘’muhalif’’ çevrelerin çelişkisi… Bir yanda AKP 
zihniyetine fazla dokunmayıp, yaşananı ‘’ kapitalizmin 
doğasına, düşen kar oranlarına, sermayenin taleplerine 
bağlayan “Ortodoks sol’’ anlayış; öte yanda, saray 
rejiminin keyfi uygulamalarını, kurumların çöküşünü 
yandaş müteahhitleri vb. ‘’ öne çıkartıp, ‘’ Kemal Derviş 
döneminin“, hatta Ali Babacan, Mehmet Şimşek gibi ‘’işin 
ehli” teknisyenlerin nostaljisini yaşayan, fark etmeden 
‘’neoliberal saflara‘’ savrulan kesimler.

5. Sorunları faiz lobisine ihale edip, ‘’faiz enflasyonun 
nedenidir‘’ tezini diline dolayarak, bütçedeki faiz 
ödemelerinin 57 milyar TL’den 171 milyar TL’ye 
sıçramasını öngörenlerin, OECD ülkelerinin en yüksek 
faiz veren ülkesi sıfatını Türkiye’ye reva görenlerin kendi 
‘’ iç çelişkisi‘’.

6. Sürekli IMF’ye atıp tutup ; onların Nisan 2019 Türkiye 
raporunda önerdiği, ‘’kıdem tazminatı hakkının iğdiş 
edilmesi, işsizlik sigortası fonuna el atılması, ücretlere 
enflasyonun altında artış getirilmesi‘’ programını bir 
bir hayata geçirme; ‘’emek sermaye‘’ eksenine gelince 
IMF’yi kıble kabul etme çelişkisi.

7. Bir yandan “konkordato sayısı 356 şirketle sınırlı, yaygın 
değil” diye iddia ederken, öte yandan konkordato ile ilgili 
yasal düzenlemeyi meclise getirmeye hazırlananların 
‘’eylem-söylem’’ çelişkisi.
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8. Bütçede 60 milyar TL’si harcama kısıntısı, 16 milyar 
TL gelir artışı öngördükten sonra aniden, ‘’otomotivde , 
beyaz eşyada ,mobilyada ,konutta’’ KDV-ÖTV indirimine 
gitme ‘’çelişkisi ‘’. Söz konusu bu uygulamanın 2018’in 
son iki ayında suni olarak enflasyonu aşağı çekeceğini, 
büyümeyi kıpırdatacağını sezip işlerine geldiği için gerçeği 
göz ardı eden piyasa çevrelerinin ‘’çelişkisi’’.

 9. Piyasa ekonomisi söyleminde ısrar edip, marketlere 
zaptiye salarak, ‘’vurguncuyu, fırsatçıyı, istifçiyi’’ 
enselemeye çalışarak zoraki biçimde enflasyonu 
düşürmeye çalışmanın ‘’çelişkisi’’.

10. Geçen hafta Hazine 1,5 milyar avro borçlandığı ve 
öngörülenden 0,9 milyar dolarlık daha fazla tahvil sattığı 
için, ihaleleri iptal edip, kamu bankaları marifetiyle 
faizleri zorlamalı bir biçimde aşağı çekti. Bazı piyasa 
yapıcı bankalar da, ‘’ kerhen’’ düşük faizden tahvil almak 
zorunda kaldı. Ancak önümüzdeki aylarda bankalar 
muhtemelen aynı tuzağa düşmeyecek ,’’kısa günün karı 
– uzun vadenin sıçrayan maliyeti‘’ çelişkisi yaşanacak.”

Ekonomik krizin tahlilinin, krize karşı verilecek 
mücadelelerin yollarının konuşulduğu panel, MMO 
Bursa Şubesi tarafından katılımcılara sunulan teşekkür 
plaketleri ile sona erdi. 23/11/2018
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SESSİZ ÖLÜM ÜLKEMİZE YAKIŞMIYOR!

Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Bilanço Üzücü...

2018 Yılının İlk Kış Döneminde 393 Kişi Zehirlendi, Bunlardan 92’si Hayatını Kaybetti

2018 Yılının İkinci Kış Döneminde İse 14.12.2018 Tarihi İtibariyle 133 Kişi Zehirlendi, 
Bunlardan Bunlardan 24'ü Hayatını Kaybetti

2018 Yılında 14.12.2018 Tarihi İtibariyle Toplam 526 Kişi Zehirlendi, Bunlardan 116’sı 
Hayatını Kaybetti

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
karbonmonoksit zehirlenmelerinde son durum 
ve önerilere ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. 
Açıklamayı yapan Makina Mühendisleri Odası Bursa 
Şube  Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, “Kış 
mevsiminin yaklaşmasıyla, yurdun çeşitli illerinde 
yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine bir kez 
daha dikkat çekiyoruz. Yaşanan lodos, yakma ve baca 
sistemlerindeki olumsuzluklar nedeniyle 2018 yılının 
ilk döneminde toplam 393 kişi, ikinci döneminde 
ise 133 kişi olmak üzere, 10 Aralık 2018 tarihine 
kadar toplam 526 kişi karbonmonoksit gazından 
zehirlenerek hastaneye kaldırıldı, zehirlenenlerden 

116'si hayatını kaybetti” dedi.

Zehirlenme ve ölümün nedenlerinin mangaldan, 
sobadan, bacadan ya da şofbenden sızan 
karbonmonoksit gazı olduğunu ifade eden Düşünceli 
açıklamaya şöyle devam etti:

“Her yıl benzer zehirlenme ve buna bağlı ölümlerin 
meydana geldiğini; yine Bursa'da özellikle şiddetli 
lodoslu havalarda, yüzlerce yurttaşımızın hastanelere 
kaldırıldığını biliyoruz. Öncelikle bu durumun 
kabul edilebilir olmadığını, ülkemize ve kentimize 
yakışmadığını bir kez daha vurguluyoruz. 

Kamuoyuna açık haber kaynaklardan derlediğimiz 

10



                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

istatistiksel bilgilere göre geçmiş yıllara da baktığımızda 
durum pek farklı değil. Zehirlenme ve ölümlerden pek 
de ders ve önlem alınmadığını görmekteyiz.

2015 yılında CO kaynaklı toplam 61 il, 171 farklı 
yerleşim yerinde meydana gelen 1.131 zehirlenme 
vakasında, 354 hanedeki 193 kişi hayatını kaybetmiş.

2016 yılında CO kaynaklı toplam 63 il, 158 farklı 
yerleşim yerinde meydana gelen 1.271 zehirlenme 
vakasında, 296 hanedeki 163 kişi hayatını kaybetmiş.

2017 yılında CO kaynaklı toplam 67 il, 162 farklı 
yerleşim yerinde meydana gelen 1.184 zehirlenme 
vakasında, 260 hanedeki 206 kişi hayatını kaybetmiş.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak her 
kış döneminde bacalı cihazların kullanımında 
dikkat edilecek hususlar konusunda kamuoyunu 
bilgilendirmeye, toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyor, 
bu konuda hazırladığımız broşürleri paylaşıma 
açıyoruz. Bu bilgi, broşür ve belgelere Odamızın www.
mmo.org.tr adresli web sitesinden ulaşılabilmektedir.  

Bu tür ölümlü ve acı olayların yaşanmaması için ilgili 
tüm kurum, kuruluşlar ile kamuoyunu yukarıda 
aktardığımız bilgiler ışığında bir kez daha duyarlı 
olmaya davet ediyoruz.” 

Sessiz Gelen Ölümden Korunmak İçin Nelere Dikkat 
Edilmeli?

Düşünceli, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
olarak, bilgisizlik, ihmal ve denetimsizlik yüzünden 
yaşanan karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda 
öneri ve uyarıları kamuoyu ile şöyle paylaştı:

1. Karbonmonoksit kokusuz, renksiz, tatsız bir 
gazdır ve özellikle uykudayken fark edilmesi oldukça 
güçtür. Bu nedenle zehirlenme tehlikesine karşı 
vatandaşlarımızın belli bir bilinçle hareket etmesi ve 
gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır. 
Vatandaşlarımızın alacağı önlemlerin yanı sıra konuyla 
ilgili denetimlerin aksatılmaması ve düzenli aralıklarla 
tekrarlanması, zehirlenmelerin önüne geçebilecek en 
önemli unsurdur. 

2. Bursa'da özellikle lodoslu havalarda soba, 
şofben ve kombilerden dolayı karbonmonoksit 
zehirlenmeleri yaşanmakta ve çok sayıda insanımız 
hayatını kaybetmektedir. Özellikle lodoslu havalarda 

yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı 
dikkatli olunması konusunda uyarıyoruz.

3. Soba, şofben, kombilerin yanlış kurulumu ve 
yakılması, baca temizliğinin yaptırılmaması, kalitesiz ve 
standartlara uygun olmayan yakıt kullanılması, soba-
baca ve şofben-baca bağlantılarının yanlış yapılması, 
bacalar ile soba ve şofben cihazlarının standartlara 
uygun olmaması veya yanlış montajı nedeniyle 
özellikle sonbahar ve kış aylarında karbonmonoksit 
zehirlenmeleri artmaktadır. Bu zehirlenmelerin önüne 
geçmek için;

• Bacalar standartlara uygun yaptırılmalı, baca çekişini 
arttırmak için baca yalıtımı yaptırılmalıdır. Bu anlamda 
bacaların iç yüzeyi sıvanmış olmalı, yanmış partiküllerin 
yapışmasını sağlayacak pürüzlülüklerin bulunmaması 
gerekir.

•Pencere veya duvar delinerek yapılan bacada, 
delinen kısımda sızdırmazlık sağlanmasına mutlaka 
dikkat edilmelidir. 

•Baca ve duman gazı boru birleşim noktalarında, 
baca gazı sızdırmazlık izolasyonuna özellikle dikkat 
edilmelidir. 

•Soba yakmaya başlamadan önceki aylarda baca 
bakımları mutlaka yaptırılmalı ve bu bakımlar düzenli 
olarak tekrarlanmalıdır. 

•Bacaların yanı sıra, sobanın doğru kurulmaması 
ve yakılmaması da zehirlenmelerde önemli bir rol 
oynamaktadır. Sobalar aşırı doldurulmamalıdır. 
Gereğinden fazla doldurulan sobanın duman yolu 
daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından 
baca çekişi zayıflar. Soba tutuşturulurken yakıtın 
üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde 
ortaya çıkan zehirli gazlar, baca aracılığıyla sobayı terk 
ederler. 

•LPG kullanılan bacalı cihazlar, banyolardan 
çıkartılarak uygun bir bacaya bağlanmalıdır. Bu tip 
cihazlar, kesinlikle aydınlık/havalandırma boşluğuna 
bağlanmamalıdır.

•Baca gazı algılama cihazlarının kullanılması, var 
olanların da çalışır durumda olduğunun kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Bu cihazların bazıları pille 
çalışmaktadır. Süreç içinde pilin bitmesi, cihaz 
içindeki ölçüm sensörünün ömrünü tamamlaması 
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ya da kendini test edememesi vb. nedenlerle ölçüm 
yapamamaktadır. Sensör ömürleri ortalama 3 yıl olan 
bu cihazlar, bu sürelerde değiştirilmelidir. Bu gaz 
sensörlerinin, selenoid vanayla gaz girişini otomatik 
kesmesini sağlaması önerilir.

•Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt beslemesi 
yapılmamalıdır. Buna özellikle lodoslu havalarda ve 
bacanın da soğuyarak baca çekişinin azaldığı çok soğuk 
havalarda daha çok dikkat edilmelidir.

•Isıtma cihazları, uyunan mahallerde olmamalıdır. 
Doğalgaz yakan cihazlarda bu zorunluluk nedeniyle, 
cihazların yatak odalarına tesis edilmesine, ilgili gaz 
kuruluşu tarafından izin verilmemektedir. 

•Doğalgaz kullanılan evlerde doğalgaz, havadan hafif 
olduğundan odaların, evin tavan böllgesinde toplanır. 
Doğalgazın tahliyesi ve iç ortamda oksijen miktarının 
arttırılması için doğalgaz kullanılan cihazların 
bulunduğu mekanlarda kullanılan ve hayat kurtaran 
havalandırma menfezleri, “soğuk geliyor” diyerek 
kağıtla vb. malzemelerle kapatılmamalıdır.

• Doğalgaz kapalı mekanlarda %5-15 aralığında, en 
ufak bir kıvılcımla patlayabilmektedir. Bu nedenle yine 
havalandırma menfezleri kapatılmamalıdır. Doğalgaz 
kokusu duyulduğunda, elektrik düğmeleri açılmamalı 
veya kapatılmamalı, pencereler açılarak havalandırma 
sağlanmalı ve hemen ilgili gaz kuruluşuna haber 
verilmelidir.

• Doğalgaz tesisatlarında, ilgili gaz kuruluşunun onayı 
olmadan herhangibir işlem yapılmamalıdır. Daha 
önce kurulumuna izin verilmeyen yerlerde, yetkisiz 
tesisatçılarca tesis edilecek cihazlar, zehirlenmelere ve 
ölümlere yol açmaktadır. Bu kapsamda, bu tesisatların 
her 5 yılda bir kez ilgili gaz dağıtım şirketlerince 
denetlenmesi gerektiğini vurguluyoruz.

4. Karbonmonoksit zehirlenmesi acil tedavi 
gerektiren bir zehirlenmedir. İlk yapılması gereken, 
hastanın zehirli ortamdan hemen uzaklaştırılması 
ve saf oksijen verilerek hastaneye kaldırılmasıdır. 
Hastanede hastanın durumu değerlendirilerek temel 
yaşam desteği sağlanabilecektir. Mümkün olan en kısa 
zamanda Hiperbarik Oksijen tedavisine alınması hayat 
kurtarıcı, sakatlık riskini azaltıcı ve hastanın yoğun 
bakımda kalma süresini azaltıcı etkiye sahiptir.  Bu 
anlamda zehirlenmelerde ilk 24 saat çok önemlidir. 
Yüksek basınç altında solunan saf oksijen kanda erimiş 
oksijen miktarını arttırarak doku oksijenasyonunu 
normal değerinin 20 katına kadar çıkarır. 

5.   Karbonmonoksit sonucu zehirlenmeler başta 
olmak üzere ev kazaları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu içine dahil edilmelidir. Bu tür 
olayların gerçek nedenlerini ortaya çıkarmak üzere 
soruşturma açılmalı, ihmali görülenler ve sorumlular 
hakkında yasal işlem yapılmalıdır.

14/12/2018

12



                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE VE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi, iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle 
yaşanan krizin faturasının halka kesilmesine itiraz 
etmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Açıklama MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Düşünceli tarafından yapıldı.

Yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin giderek 
derinleştiğini, son on beş yılın zirvesini aşan enflasyon 
oranlarının, ekonominin kaldıramayacağı düzeye 
ulaşan döviz kurları, faizler, reel sektör borçları ve 
işsizlik ile sorunların büyümeye devam ettiğini belirten 
Düşünceli, “Kamu maliyesinde daralma öngörülüyor, 
kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik sistemi 
genişletilmeye çalışılıyor, esnek-güvencesiz çalışma 
biçimleri yaygınlaştırılıyor, çalışanlardan alınan vergiler 
ve halktan alınan dolaylı vergiler artırılıyor, sosyal 
yardımlarda kısıtlamalara gidiliyor ve ücretler baskı 
altına alınıyor” dedi.

“İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan 
krizin etkileri gün geçtikçe artarken, ağır fatura her 
zaman olduğu gibi yine emekçi kesimlere çıkarılıyor. 
Kabaran faturalar, zamlar, kapanan işletmeler, işten 
atmalar ve son on beş yılın rekorunu kıran enflasyon 
oranları ile hayatımız giderek zorlaşıyor” ifadelerini 
kullanan Düşünceli açıklamaya şöyle devam etti:

“Meslek alanlarımızda hüküm süren neoliberal 
politikalar neticesinde her alanda dışa bağımlılık 
artıyor. Yeraltı ve yerüstü varlıklarımız uluslararası 
sermayenin sömürüsüne açılıyor. Akıl dışı projeler ve 
özelleştirmeler ile kamu kaynaklarımız heba ediliyor. 
Enerjiden ulaşıma, kentleşmeden sanayiye, gıdadan 
tarıma kadar tüm alanlarda ülkemizin ve halkımızın 
geleceğini tehdit eden gelişmeler yaşanıyor.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, 

mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, 
projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev 
ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik 
kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında 
yer alıyor. İşten çıkarılma tehdidini her zaman yanı 
başında hisseden ücretli çalışan meslektaşlarımız 
kriz koşullarında ilk gözden çıkarılacaklar listesinde 
bulunuyor.

İşsizlik tehlikesi; düşük ücretlerle esnek, güvencesiz ve 
sağlıksız koşullarda çalışma mecburiyetinin hatırlatıcısı 
olarak meslektaşlarımız üzerinde açık bir tehdit 
oluşturuyor. Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek 
eriyor ve yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. 
Sigorta primlerimizin gerçek ücretler üzerinden 
yatırılmaması ile emeklilik ve sosyal güvence haklarımız 
da gasp ediliyor.

Kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük 
ek göstergeler gibi birçok sorunla boğuşan kamu 
çalışanı meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi 
altında çalışmaya mecbur bırakılıyor. Özlük hakları, 
iş güvencesi ve ücretler sistemli bir biçimde tahrip 
ediliyor. OHAL KHK’ları ile darbeyle alakası olmayan 
muhalif kimlikli mühendis, mimar ve şehir plancıları 
ihraç edilerek görevinden uzaklaştırılıyor. İşsiz 
bırakılanların başka işlerde çalışmaları da engelleniyor. 
Hukuksuzluğun çeşitli yasal kılıflar altında süreklilik 
kazanması ile ihraç edilen meslektaşlarımız haklarını 
arayacak kanal bulamıyor. İhraç edilen kamu çalışanları 
açlığa mahkum ediliyor.

Uluslararası düzeyde, bir kamu hizmeti olan 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinin 
niteliği ve gelişmişliği ülkelerin kalkınma düzeylerinin 
ölçütü olarak kabul edilirken kendi ülkemizde 
meslek onurumuz ve mesleki itibarımız ayaklar altına 
alınıyor. Bu kötü gidişata son vermenin, haklarımıza, 
mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkmakla mümkün 
olduğunun bilincindeyiz.

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin 
değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan 
mühendisler olarak TMMOB nin ülke genelinde 
krize karşı başlattığı “haklarımıza, mesleğimize ve 
örgütümüze sahip çıkıyoruz” kampanyasına Bursa’dan 
destek veriyoruz. 23/11/2018
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 MMO Bursa Şube

MÜHENDİSLİK YAŞAM ÖYKÜLERİ

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

Topsakal’dan Genç Meslektaşlarına: Daima kendinize dürüst olun

Yıldırım:  Ne Problem Varsa, O Problemin Çözümü İle Uğraştım

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

MMO Denetleme Kurulu Üyesi Fikret Çaral’ın 
kolaylaştırıcılığını yaptığı Mühendislik Yaşam 
Öyküleri’nin üçüncü programının konuşmacıları, 
Makina Mühendisi Ömer Ziya Topsakal ve Uçak 
Mühendisi Selçuk Yıldırım, genç meslektaşları ile 
deneyimlerini paylaştılar.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümü mezunu olan Ömer Ziya Topsakal, temelleri 
1950’lerde atılan ve otomotiv yan sanayisinin 
katma değer üreten önemli kuruluşları arasında yer 
alan Coşkunöz Holding’deki çalışma yaşamını ve 
mühendislik tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Uçak Mühendisliği bölümü mezunu Selçuk Yıldırım 
ise çalışma yaşamını, sosyal yaşamını ve mühendislik 
tecrübelerini genç meslektaşları ile paylaştı.

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

Ömer Ziya Topsakal, 26 yıl boyunca aynı fabrikada işe 
başlayıp, aynı fabrikadan da emekli olduğunu belirterek, 
yönetici olarak her zaman işine sahip çıktığını, inandığı 
şeylerden hiçbir zaman taviz vermediğini ifade ederek, 
genç meslektaşlarına “daima kendinize dürüst olun” 
dedi.
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Emekli olduktan sonra fotoğrafçılık yapmaya başladığını 
söyleyen Topsakal, “Mühendislik çok sevdiğim ve 
yapmaktan çok mutlu olduğum bir meslekti ama 
benim işim artık fotoğrafçılık” dedi.

Çocukluğundan beri makinalarla ilgilendiğini ve 
makinalar yaptığını söyleyen Selçuk Yıldırım, üniversite 
eğitiminden sonra Karayolları’nda başlayan mühendislik 
yaşamına ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. 

Kendi hayatını, Türk havacılık tarihinin en önemli 
isimlerinden biri olan, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı 
ve üreticisi olan, pilot ve mühendis  Vecihi Hürkuş’un 
hayatına benzeten Yıldırım, katılımcılarla şu  anekdotu 
paylaştı. 1981 yılında işçilerin elleriyle yollara 
trafik çizgilerini çizdiğini gören Yıldırım, aynı yıl 

çizgi çizme makinası yaptığını fakat makina yaptığı 
için Karayolları’nın kendisine soruşturma açtığını, 
daha sonra da Karayolları’nın kendisini affettiğini 
ifade ederek, ürettiği makinanın ise Karayolları 
tarafından 2005 yılına kadar kullanıldığını söyleyerek, 
“Devrim Arabaları” isimli filmde geçen “Türkiye’de 
cezalandırılmamış bir başarı gördünüz mü?” repliğine 
dikkat çekti.

“Ne problem varsa, o problemin çözümü ile uğraştım” 
diyen Yıldırım, kendisine ait patentli 16 makinanın 
olduğunu da ifade etti.

Program sonunda MMO Şubesi Üniversite Sanayi 
İşbirliği Komisyonu Topsakal ve Yıldırım’a katkılarından 
dolayı teşekkür plaketlerini sunarak, toplu hatıra 
fotoğrafı çekildi. 18/10/2018
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“CUMHURİYET KAZANIMLARI” YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ

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

Serginin açılış konuşmasını MMO Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı.

“Günün anlam ve önemine ilişkin olarak ve “Daha 
Fazla Sanat” anlayışı ile Şubemiz Nilüfer Ana Sanat 
Grubumuz tarafından hazırlanan “Cumhuriyet 
Kazanımları” temalı yağlı boya resim sergisinin açılışını 
gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullanan Düşünceli, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“95 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetle birlikte 
ülkemizde hilafet ve saltanat yerine ulusun egemenliği, 
laiklik ve çağdaş toplumsal yaşam, eğitim-öğretim 
birliği, kamu işletmeciliği ve kamu-toplum yararını 
esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsenmiş ve bu 
tarihsel kazanımlar ülkemizi belirli bir gelişme sürecine 
de sokmuştu. Ancak kuruluşunun 95. yılında ülkemiz 
cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerlerinden hayli 
uzaklaşmıştır. Cumhuriyet ulus-halk egemenliğinden 
ümmet, zümre, yandaş, kişi egemenliğine doğru bir 
içerik ve anlam kaymasına maruz kalmıştır. Parlamenter 
rejim, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, kamu 
yararı ile demokratik hak ve özgürlükler ayaklar 
altına alınmış, geleneksel “yurtta sulh, cihanda sulh” 
politikası terk edilmiştir. Ülkemiz emek sömürüsünün, 
işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin mekânı olmuştur. 

Cumhuriyetin ilanının 95. yılını böylesi bir ortamda 
kutluyoruz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi olarak her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, 
demokratik, laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-
sanayileşme-kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-
toplum yararının, ülkede, bölgede, dünyada barış 
politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemiyle bütün 
üyelerimizin ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutluyoruz.

Nilüfer Ana Sanat Grubumuzun, tamamı kadınlardan 
oluşması, düzenli olarak 8 Mart’ta “Emekçi Kadın”, 
1 Mayıs’ta “Emek”, 1 Eylül’de “Barış” ve bu yıl da 
gerçekleştirdiği “29 Ekim Cumhuriyet  Bayramı” 
temalı yağlı boya resim sergileri ile çok önemli bir 
geleneği de sürdürmektedirler.”
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Düşünceli, “Cumhuriyet Kazanımları” Yağlı Boya Resim Sergisi’nde resimleri sergilenen Sevtap Sivri, Neşe 
Demiröz, Gülhan Arslan, Belma Yalçın, Fulya Bilgiç, Elif Can, Canan Koç, Zerrin Taysever, Esma Gümüş’e 
emeklerinden dolayı teşekkür etti. Sanatçılara teşekkür belgeleri sunuldu. Açılışın sonunda tüm katılımcı ve 
davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirildi. 26/10/2018
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MMO BURSA ŞUBESİ’NİN KURUMSAL ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI BOZBEY’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür 
ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlere, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikri Düşünceli, MMO Bursa Şube Sekreter 
Üyesi Ferudun Tetik katıldılar.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Düşünceli, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e 
kurumsal işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdikleri 
çalışmalar için teşekkür etti.

Kent sorunlarının ve sorunların çözümlerine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, Meslek 
Odaları ile Yerel Yönetimlerin diyalog ve işbirliğinin 
önemi vurgulandı.

Bozbey, Akademik Odalarla birlikte işler yapmanın önemini belirtti ve ziyaretlerinden dolayı MMO Bursa 
Şubesi’ne teşekkür ederek, memnuniyetlerini bildirdi.

MMO BURSA ŞUBESİ’NDEN BURSAGAZ’A ZİYARET

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden’i 
ziyaret etti.

Ziyaretlere, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikri Düşünceli, MMO Bursa Şube Sekreter 
Üyesi Ferudun Tetik ve MMO Bursa Şube Müdürü 
C. Serdar Sönmez katıldılar.

Hava kirliliğinin, karbonmomoksit zehirlenmele-
rinin önlenmesi için birlikte yapılan çalışmaların 
devamlılığının önemine vurgu yapılan ziyarette, 
kurumsal işbirliğini sürdürmenin gerekliliği ifade 
edildi.

Özden, ziyaretlerinden dolayı MMO Bursa 
Şubesi’ne teşekkür ederek, memnuniyetlerini 
bildirdi. 
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ÜNİVERSİTE - MMO İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRİYORUZ

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recep 
Yamankaradeniz ve Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Fatih Karpat MMO Bursa 
Şubesi’ni ziyaret ettiler.

Yamankaradeniz ve Karpat, Oda - Üniversite işbirliği ile, Makina Mühendisleri adaylarına yönelik yapılan 
çalışmadan dolayı MMO'ya teşekkür ettiler. Üniversite - Oda işbirliğinin gelişmesi ve güçlendirilmesi için 
görüş alışverişinde bulundular.

Oda - Üniversite işbirliği çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmaların değerlendirildiği ziyarette 
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.

Düşünceli, MMO Bursa Şubesi tarafından, yeni mezun ve çalışmayan üyelere yönelik 20 farklı konuda verilen 
eğitimin programının önemini belirterek, “Yeni Mezun ve Çalışmayan Üyelere Yönelik Eğitimler kapsamında 
genç meslektaşlarımızın, bilgi birikimlerinin artırılması ve iş bulmada kolaylık sağlayacak sertifikalara sahip 
olmaları hedefleniyor” dedi.

Düşünceli, Yamankaradeniz ve Karpat’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti. 
15/11/2018
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MMO BURSA ŞUBESİ CUMHURİYET KAHVALTISINDA BİR ARAYA GELDİ

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

Misi Kamp Karavan Tesisleri’nde eş ve çocuklarıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet kahvaltısında bir araya gelen 
MMO üyeleri,  öğrenci üyeler ve aileler sohbet etme fırsatı buldular.

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

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

Düşünceli, Oda üyesi meslektaşları ile buluşmaya devam edeceklerini ifade etti. 29/10/2018

MMO Bursa Şubesi 29 Ekim Cumhuriyet Kahvaltısı Üye Buluşması Gerçekleştirdi

20



                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

YENİ MEZUN VE ÇALIŞMAYAN ÜYELERE YÖNELİK EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yeni mezun ve çalışmayan üyelere yönelik 20 farklı 
konuda ücretsiz eğitimin verildiği program 03 Ekim - 05 2018 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

“IATF16949:2016  Otomotiv Kalite Sistemi, Strateji ve Performans Yönetimi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi, 6 Sigma, MSA, Yalın Üretim, Proje Yönetimi / APQP &PPAP, Tedarikçi Geliştirme Uzmanlığı, Yaratıcılık, 
Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık Eğitimi, FMEA, SPC Eğitimi, Temel İş Güvenliği Eğitimi, NDT Tahribatsız 
Muayene Teknikleri, POKE&YOKE, Toleranslandırma Gelişmeler, EFQM, Makina Tasarım Genel Bakış, 8D 
Eğitimi, Takım Çalışması” eğitimleri verildi.

Üyelerle bir araya gelen MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, genç meslektaşları ile birlikte 
olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Makina Mühendisleri Odası’nın aynı zamanda bir eğitim kurumu 
olduğunu ve sürekli olarak eğitimler, seminerler, kurslar düzenlediklerini söyledi.

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

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

Eğitimcilerin çoğunluğunun sanayide çalışan, deneyimli, uygulayıcı düzeydeki kişiler olduğunu belirten Düşünceli, 
"Böylece katılımcılar sanayideki uygulamaları, bizzat uygulayıcılardan öğrenmekte ve bilgi sadece teoride 
kalmamaktadır." diye konuştu. Eğitim programımıza destek olan eğitmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür 
ediyoruz.04/10/2018

21



Şube’den

 MMO Bursa Şube

“MÜHENDİSLİK YAŞAM ÖYKÜLERİ” KASIM PROGRAMI

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

Arıkan: Mutlu Yaşamak İçin Çabalayın

Bursa: Bizim Bu Ülkeye Borcumuz Var, Mühendis Olarak Bu Borcumuzu Ödememiz Gerek

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

Makina Mühendisi Ömer Atalay’ın kolaylaştırıcılığını 
yaptığı Mühendislik Yaşam Öyküleri’nin dördüncü 
programının konuşmacıları, Makina Mühendisi Savaş 
Arıkan ve Makina Mühendisi Mehmet Bursa, genç 
meslektaşları ile deneyimlerini paylaştılar.

1965 yılında Robert Kolej Mühendislik Okulu’ndan 
Makina Mühendisi olarak mezun olan Savaş Arıkan, 
ODTÜ’de master çalışmasını tamamlayarak, 1970 
yılında TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası’da çalışmaya 
başlamış,  2002 yılında TOFAŞ’tan emekli olarak 
ayrılmıştır. Ayrıca, 1996 senesinde kurulan Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Teknoloji Vakfı kurucu üyelerinden olan Arıkan, 
Makina Mühendisleri Odası  danışma kurulu üyeliği, 
USİGEM danışma kurulu üyeliği ve Bursa Afet Derneği 
yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yapmıştır. 

Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD tarafından 2003 
yılında kurulan UİG’in (Ulusal İnovasyon Girişimi) 
71 üyesi arasında yer alarak, Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nde Teknoloji dersi içinde 
“inovasyon” eğitimi de veren Arıkan, çalışma yaşamını 
ve mühendislik tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan 
sonra, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale 
Silah Fabrikası’nda,  ardından Coşkunöz’de çalışan, 
şimdi de mühendislik projeleri üreten kendi firmasında   
çalışma hayatına devam eden Makina Mühendisi 
Mehmet Bursa ise çalışma yaşamını, sosyal yaşamını 
ve mühendislik tecrübelerini genç meslektaşları ile 
paylaştı.

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

22



                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

Savaş Arıkan, genç meslektaşları ile bir araya gelmekten 
çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Y kuşağını 
seviyorum, çünkü kalbim Y kuşağı” dedi. Güncel 
olmanın önemini belirten Arıkan, mühendislerin 
güncel olmaları gerekliliğini ifade ederek, “güncel 
olmak için de bol bol okumak gerekir” dedi.

Sorunu kaynağında halletmenin önemini vurgulayan 
Arıkan, eğer sorun kaynağında halledilmez ise sorunun 
yine size geri döneceğini ifade etti. Genç meslektaşlarına 
sosyalleşmelerini, hobiler edinmelerini, mutlu 
yaşamaları için çabalamalarını söyleyen Arıkan, “birisi 
sizi değiştirmeden, değişin” dedi. Hayatta en önemli 
varlığın insan olduğunu söyleyen Arıkan,  sözlerine 
şöyle davam etti: “İnsana değer vermek gerekir, en 
önemlisi insandır, birlikte çalıştığınız insanlarla empati 
kurun. Renginizi belli edin, görüşlerinizi çekinmeden 
söyleyin, her an eğitim altında olun. Mühendisliği 
büyük bir zevkle tavsiye ediyorum”

Resmi bir kurumda, patron firmasında ve kendi 
firmasında da çalışmış olan Makina Mühendisi Mehmet 
Bursa’da deneyimlerini, iş yaşantısından kesitleri 
anlattı.

Bilgiye ulaşmanın kolay olduğunu fakat bilgi ezbere 
kullanılırsa hep bir adım geriden gelineceğini ifade 
eden Bursa, başkalarının yaptığını araştırmanın değil, 
“problem nedir ve çözümü için neye ihtiyaç vardır”ı 
araştırmanın önemini vurguladı. Bursa, “her zaman bir 
adım gerisini değil, bir adım ilerisini hedeflemeliyiz” 
dedi.

Bursa, genç meslektaşlarına, “bizim bu ülkeye 
borcumuz var, mühendis olarak bu borcumuzu 
ödememiz gerek” dedi.

Program sonunda MMO BursaŞubesi Üniversite 
Sanayi İşbirliği Komisyonu; Arıkan, Bursa ve Atalay’a  
katkılarından dolayı teşekkür plaketlerini sunarak, 
toplu hatıra fotoğrafı çekildi. 22/11/2018
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KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi, Kaynak Eğitim ve Muayene 
toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya, TMMOB MMO Başkanı Yunus Yener, 
Önceki TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB MMO Bursa Şube Başkanı Fikri 
Düşünceli, TMMOB MMO Bursa Şube Sekreter 
Üye Ferudun Tetik,  TMMOB MMO Denetleme 
Kurulu Üyesi Fikret Çaral, TMMOB MMO 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Mastar, 
TMMOB MMO Bursa Şube Önceki Başkanı 
İbrahim Mart, TMMOB MMO Bursa Şube Teknik 
Görevlileri Ersan Gönül ve Burak Bayraktaroğlu 
katıldı. 24/09/2018

GENÇLİK GELECEĞİMİZDİR

Uludağ Üniversitesi ELEKTROMOBİL Grubu üyesi 
öğrencilerimiz tasarladıkları ve yarıştıkları araçları 
ileTübitak Alternatif Enerjili Araçlar yarışmasında 
"Tasarım ve Yaygınlaştırma" ödülüne layık görüldüler. 
Grup üyesi öğrenci arkadaşlarımız, aracın imalatında 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
olarak projeye verdiğimiz destekten dolayı teşekkür 
ziyaretinde bulundular. Bizde kendilerine teşekkür 
ederiz, başarılar dileriz. 06/11/2018
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BURSA’DA ULAŞIM VE BEKLENTİLER

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi tarafından düzenlenen “Bursa’da Ulaşım ve 
Beklentiler” konulu panelin kitap tanıtımı gerçekleştirildi.

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik BAOB 
Yerleşkesinde yapıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli “Günlük yaşantımızın 
vazgeçilmez bir parçası olarak görülen ulaştırma sistemi; ekonomik ve sosyal girdileriyle toplumu sürekli etkileyen 
bir yapıya sahiptir. Toplumsal yaşamda modernleşmeye paralel olarak ulaşım hareketliliği artarken, yük ve yolcu 
taşımacılığında toplumun ekonomik-sosyal yapısı, üretim biçimi ve ekonomik çıkarlar bu yapıyı oluşturmakta ve 
etkilemektedir” ifadelerini kullanarak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışının beraberinde getirdiği sorunlar hiç kuşkusuz ulaşım sektörüne 
de yansımaktadır. Kentimizin nüfus ve alan olarak büyümesine paralel olarak kent içi ulaşım talebi de hızlı 
bir şekilde artış göstermiş, ancak pek çok kentimizde olduğu gibi Bursa’da da artan talebe cevap verecek 
düzeyde ulaşım altyapısı tesis edilememiştir. Buna bir de özel araç sahipliğinin artması eklenmiş, sonucunda 
da otomobile dayalı bir ulaşım yapısı ortaya çıkmıştır. Sonuçta da yüksek altyapı gideri, trafik sıkışıklığı, aşırı 
yakıt tüketimi, gürültü ve hava kirliliği, sosyal ayrışma ve kentsel alanların verimsiz kullanımı gibi sorunlar baş 
göstermiştir. Bu sorunların varlığı ve giderek artma eğilimi göstermesi, gerçekleştirdiğimiz “Bursa’da Ulaşım ve 
Beklentiler” konulu panelin kitabının çıkmasına vesile olmuştur.”

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özgen ise, “Bursa’da Ulaşım ve 
Beklentiler” kitabında, Bursa’da yaşayan herkesin sorunu haline gelen ulaşım konusunda sorunlar bilimsel açıdan 
ortaya koyularak kent yöneticilerine çözüm önerilerinde bulunulduğu, kentlerde var olan sorunların çalışması, 
sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için toplumun büyük bir 
bölümünü dışlayan, halkın denetim ve katılımına kapalı bir yerel yönetim biçiminin terk edilmesi, kent halkının ve 
meslek örgütlerinin demokratik katılımı ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özgen, “Bursa’da Ulaşım ve Beklentiler” kitabı, Bursa’da ulaşımın günümüze kadar olan tarihsel sürecini, ulaşım 
politikalarını, geleceğin ulaşım araçları ve sistemlerini, Bursa’da ulaşımın hedefleri ve beklentileri hakkında ayrıntılı 
bilgiler içeriyor” dedi. 06/10/2018
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BURSA İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET ALAAĞAÇLI’YA ZİYARET

MMO Bursa Şubesi’nin Kurumsal Ziyaretleri Sürüyor

Bursa'nın Daha Yaşanabilir Bir Kent Olması İçin Kurumlar Arası İletişim ve Diyalog Önemli

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, göreve yeni başlayan Bursa İl Emniyet Müdürü Yardımcısı 
Ahmet Alaağaçlı’yı ziyaret etti.

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

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Düşünceli, Bursa İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Alaağaçlı’ya Makina 
Mühendisleri Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MMO Bursa Şubesi’nin, 8000’i aşan üye sayısı ile Bursa’da bulunan 27 Akademik Meslek Odasından en çok üye 
ye sahip olan Akademik Meslek Odası olduğunu belirten Düşünceli, sadece Bursa da değil aynı zamanda Güney 
Marmara (Balıkesir, Çanakkale, Yalova) bölgesinde de hizmet verdiklerini ifade etti.

MMO Bursa Şubesi’nin, "Güvenli kent, güvenli yaşam" projesi üzerine görüşlerini paylaşan Düşünceli, kurumlar 
arası iletişimin çok önemli olduğunu ve kurulan diyalogla Bursa’nın yaşanabilir bir kent olması için çalıştıklarını, 
bu hedefin de hep beraber katkı koyarak, mümkün olacağını söyledi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Alaağaçlı da kurumlar ve sivil toplumla kurulan diyaloğun kent için, toplum 
için çok önemli olduğunu ifade etti.

Düşünceli, kentteki trafik denetimlerinin yoğunlaşarak yapılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, mühendislik, 
teknik bilginin ve tecrübenin gerektirdiği alanlarda kent sorunlarının çözümü için işbirliği içinde olmanın önemini 
belirtti.

Alaağaçlı, kent için, güvenlik için kurulan bu iletişimin birlikte ortak işler yaparak güçleneceğini ifade ederek, 
ziyaretlerinden dolayı MMO Bursa Şubesi’ne teşekkür ve memnuniyetlerini bildirdi. 03/10/2018
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KATLİAMIN 3. YILDÖNÜMÜNDE ARKADAŞLARIMIZI ANIYOR,
ONLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM 

EDİYORUZ!

10 Ekim Katliamı İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur

Ankara’da gerçekleşen 10 Ekim katliamının 3. yılında Bursa’daki emek ve demokrasi güçleri katliamda yitirilenleri 
anmak için yürüyüş düzenledi. 

Kent Müzesi önünde açıklamada bulunan TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik, “Bundan tam 3 yıl önce, 
10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Garı önünde ülke tarihimizin en büyük katliamı yaşandı. DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB’nin çağrısıyla, EMEK-BARIŞ ve DEMOKRASİ için bir araya gelen on binlerce güzel insan, IŞİD üyesi 
canlı bombaların hedefi oldu. Katliamda kaybettiğimiz 103 arkadaşımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Yitirdiğimiz 
arkadaşlarımızın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

10 Ekim 2015 tarihinde düzenlemek istedikleri mitingin, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkemizin içine 
sürüklendiği şiddet ve kaos ortamına karşı emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlü bir ses ortaya çıkarmak 
amacıyla düzenlendiğini dile getiren Tetik, “Katliamı gerçekleştirenlerin hedefi ise, sadece alanda toplananlar 
değil, insanlığın ortak değerleri olan Emek, Barış ve Demokrasi fikirleriydi. Bu anlamıyla 10 Ekim katliamı, aynı 
zamanda, insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biridir.” dedi.

“Katliam sonrasında emniyet güçlerinin yaralıları hedef alan şiddeti, siyasi iktidarın olayın üzerini örtmeye 
yönelik tutumu, olayda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargıdan kaçırılması ve 3 yıl boyunca her 
anmamıza yapılan şiddetli saldırılar öfkemizi daha da büyütmüştür.” ifadelerini kullanan Feridun Tetik, 
“Emek, Barış ve Demokrasi fikri, 10 Ekim’de bizlerden koparılan arkadaşlarımızın en büyük düşüydü. Bizler bu 
düşün peşinde koşmaya, arkadaşlarımızın düşünü gerçek kılmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi. 
10/10/2018
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 ÇEVRE KOMİSYONUMUZUN “AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ 
ELDE ETME TESİSİ” ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şubemiz Çevre Komisyonu, 
Temmuz 2017'de işletilmeye 
açılan “BUSKİ Demirtaş-Akışkan 
Yataklı Çamur Yakma ve Enerji  
Elde Etme Tesisi”ni  17 Ekim 
2018 tarihinde ziyaret etti.

Komisyonumuz ziyaretinde 
öncelikle Genel Müdür Yardımcısı 
Devrim İZGÜ ve tesis yetkilileri 
tarafından brifing salonunda 
tesisle ilgili sunum yapıldı.

Sunumda;

• Çamurun bertarafı için akışkan yataklı yakma 
teknolojisinin günümüzde AB ülkelerinde, Japonya ve 
ABD’de en çok kullanılan bertaraf uygulaması olması 
dolayısıyla tercih edildiği, 

• İleri emisyon kontrol uygulamaları ile çevresel 
hassasiyetleri daha kolay karşılanabilmekte olduğu,

• Akışkan yataklı yakma teknolojisi ile yanma ve enerji 
elde etme eğiliminin öne çıktığı ve bu durum nedeniyle 
tercih edildiği,

• Bu tesiste çamurun,  istenilen çevresel etki sınırlarını 
karşılayacak şekilde bertaraf edildiği ve örnek bir tesis 
olduğu, 

• Tesisin yapımı ve 2 yıl işletmesini kapsayan proje  
bedelinin 68.000.000 TL. olduğu belirtildi.

Toplam 96 ton kuru katı madde/gün içerikli çamur 
yakma kapasitesine göre, çift hat olarak tasarlanan 
sistemde yakma gerçekleştirilmektedir.

Tesisin devreye girmesi ile arıtma çamurlarının 
artık lagünlerde depolanmadığı ve bu şekilde çamur 
depolanırken çevresel açıdan zararlı etkilerin ve 
rahatsızlıkların önüne geçildiği vurgulanmaktadır.

Tesis, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çevre ve izin 
lisansını 26 Ocak 2018 tarihinde almıştır. 

AB standartlarında kriterlerin istisnasız sağlandığı, 
emisyon ile ilgili tüm değerlerin online izleme istasyonu 
aracılığıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
izlendiği belirtilmektedir. 

Eylül 2018 itibaryla toplam; 103.499 ton çamurun 
bertarafı gerçekleştirildiği ve 9.744,342 kw elektrik 
üretimi sağlandığı ifade edilmiştir.

Atıksu arıtma tesisleri son çıkan eldesi olan çamur, 
çevreye oldukça zararlı, bertaraf edilmesi ya da 
sızdırmazlığının lagünlerde düzenli depolama yapılması 
ile mümkün olabildiği bir üründür.

Depolama yapılırken karşılaşılan sorunlar, aşağıda 
belirtilmiştir.
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1. Koku problemi yüzünden depolama yapılan yere 
yakın yerleşim bölgelerinden gelen şikayetlerle sıkça 
karşılaşılmaktadır.

2. Zamanla çamur içerisinde patojen mikro 
organizmalar üremektedir.

3. Depolama için çok büyük alanlara ihtiyaç 
duyulduğundan, özellikle Büyükşehirlerde arazi 
bedellerinin yüksek olması göz önüne alındığında, yer 
problemlerine yol açmaktadır.

Türkiye’de bu kapasitede çamur bertarafının sağlandığı 
ve enerji elde edilen ilk tesis olduğu ve maksimum 
kapasitenin 400 ton/gün olduğu vurgulanmıştır.

Tesiste ön kurutmasız, akışkan yataklı fırın tercih 
edilmiştir. Gerektiğinde yardımcı yakıt olarak doğal 
gaz kullanılmaktadır. Emisyon sistemi üç kademeli 
olarak dizayn edilmiştir. Böylelikle AB normlarının 
üstünde emisyon çıkışı hedeflenmektedir. 

Tesiste atık külün azaltılması ve kullanılabilirliğinin 
arttırılması için kül sınıflama sistemi tesis edilmiştir. Atık 
ısıdan eşanjörler ve atık  ısı kazanı aracılığıyla daha fazla 
yararlanılmakta ve daha fazla elektrik enerjisi üretme 
potansiyeli oluşturulmakta, ilave yakıt kullanımının en 
aza indirilmesi hedeflenmektedir.

AB atık yakma direktifi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik başta olmak 
üzere tüm ilgili Türk ve Avrupa Yönetmeliklerinde 
belirtilen konuların istisnasız sağlandığı ve emisyon 
konusunda Türkiye’de örnek bir tesis olduğu 
belirtilmektedir. 

Tesiste çoklu-siklon, aktif karbon, kireç/karbonat 
dozlama sistemleri, torba filtre sistemi ve yıkama 
kulesinden ibaret dört üniteden oluşan emisyon arıtım 
sistemi bulunmaktadır.

Akışkan Yataklı fırından çıkan egzoz gazı, kızgın 
buhar üreten atık ısı kazanlarına gelmektedir. Atık 
ısı kazanında 12.000 kg/saat, 455oC ve 40 bar 
basınçta, kızgın buhar üretimi yapılmaktadır. Elde 
edilen kızgın buhar, izoleli ve basınca dayanıklı borular 
yardımıyla buhar türbinini beslemekte ve türbin 
kanatlarının dönmesini sağlamaktadır. Böylelikle 
termal enerji, mekanik enerjiye dönüştürülmektedir. 
Elde edilen mekanik enerjiden türbin kanatlarına bir 
dişli vasıtasıyla bağlı olan bir jeneratör aracılığıyla, 
maksimum kapasitede 2,5 MW/saat elektrik enerjisi 
elde edilmektedir.

Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi'nin yapımı için 
ihale kapsamında yurt dışından know-how yöntemi 
ile teknoloji transferi ve bu teknolojinin yerli olarak 
üretimin sağlandiğı belirtilmiştir.

Ortamın ısıl ataletini artıran bir kum yatağı sayesinde, 
daha esnek bir yakma işlemi sağlanmaktadır. Baca 
gazındaki ısıl enerjinin en iyi şekilde geri kazanımı, 
ısı eşanjörleri aracılığıyla sağlanarak, akışkanlaştırma 
havasının 670oC kazana  geri beslenmesiyle, yardımcı 
yakıt kullanımı asgariye düşürülmektedir. 

Kolayca başlatılabilen ve durdurulabilen bir sistem 
olması, bakım süresi için çok büyük bir avantaj 
oluşturmaktadır.

Yakma sonucu bertaraf edilen çamurun son eldesi olan 
külün, çimento veya kiremit gibi yapı malzemeleri 
üreten tesislerde hammadde olarak kullanımı mümkün 
olmaktadır. Bu sayede çamurun atık bırakmaksızın 
bertarafı gerçekleştirilebilmektedir.

Baca gazının anlık 
analiz değerleri
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“MÜHENDİSLİK YAŞAM ÖYKÜLERİ” ARALIK PROGRAMI

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

Endüstri Mühendisi Nedret Yayla’nın oturum 
başkanlığını yaptığı Mühendislik Yaşam Öyküleri’nin 
aralık ayı programının konuşmacıları, Makina 
Mühendisi Faruk Yıldız ve Endüstri Mühendisi G. 
Gündüz Andiç genç meslektaşları ile deneyimlerini 
paylaştılar.

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 
mezun olan Andiç, çalışma yaşamını ve mühendislik 
tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Yıldız Üniversitesi 
Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Yıldız 
ise çalışma yaşamını, sosyal yaşamını ve mühendislik 
tecrübelerini genç meslektaşları ile paylaştı.

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

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

Yıldız: Ekip Çalışmalarına Dahil Olun, Sosyal Aktiviteler Size Meslek Yaşamınızda Artılar 
Kazandıracak

Andiç: Çalışın, Sürdürülebilir Olun, Araştırın, Bilgiye Açık Olun
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Üniversite ve çalışma yaşamına başladıkları dönemde 
bilgiye ulaşmanın daha zor olduğunu söyleyen 
Gündüz Andiç, mesleğe başladıklarında ellerinde 
ne bir doküman ne de teknolojik bilginin olduğunu 
belirtti. Genç meslektaşlarına “okumayı kesinlikle 
bırakmayın, okumak insanın insan olduğunu gösteren 
en iyi faaliyetlerden birisidir, çok okuyun” diyen 
Andiç, “öğrenmek için zihninizi sürekli açık tutun, 
karşılıksız hiçbir şeyi elde edemeyeceksiniz ve bu 
karşılığın en büyük yanı çalışmaktır. Çok çalışırsanız 
başarıyı elde edersiniz” dedi. Ülkenin çok çalışmaya 
ihtiyacı olduğunu ifade eden Andiç, çalışmanın ve 
sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu ve mühendis 
olmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Faruk Yıldız da genç meslektaşlarına, işe başladıklarında 

bazı iş yerlerinin onlara küçük gelebileceğini fakat 
bu iş yerlerinde çok fazla şey öğrenebileceklerini, 
deneyim kazanacaklarını ve kendisininde bir çok şeyi 
ve deneyimi böyle iş yerlerinde öğrendiğini ifade etti. 
Genç meslektaşlarına daha fazla sosyal olmalarını 
tavsiye eden Yıldız, ekip çalışmalarına dahil olmalarını, 
yapacakları veya yaptıkları sosyal aktivitelerin meslek 
yaşamlarında genç meslektaşlarına çok fazla artılar 
kazandıracağını belirtti.

Program sonunda MMO Şubesi Üniversite Sanayi 
İşbirliği Komisyonu; Yıldız, Andiç ve Yayla’ya  
katkılarından dolayı teşekkür plaketlerini sunarak, 
toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

20/12/2018
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19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA 
GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, Ülkemize, Mesleğimize ve 
Meslektaşlarımıza Sahip Çıkma Günüdür

Demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelesi ile 
dayanışma için 1979 yılında iş bırakma eylemine giden 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
dayanışmanın 39. yıldönümünü kutladı.

‘Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’ 
nedeniyle Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) 
ortak toplantı salonunda bir araya gelen TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), savaş ve baskı 
atmosferine karşı, emperyalizme, savaşlara, faşizme 
ve gericiliğe karşı, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, 
demokrasi, laiklik için gericiliğin alt edildiği, bilim ve 
tekniğin aydınlattığı başka bir Türkiye demek için bir 
araya geldi.  TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Ferudun Tetik’in yaptığı açıklamada, “Bugün 
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma günü. 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin 
çağrısıyla Türkiye’nin 55 farklı ilinde, 740 işyerinde 
gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin otuz dokuzuncu 
yıldönümü. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
hayatın her alanında, üretimin her aşamasında önemli 
bir yer tuttuğunu gösteren bu eylem, TMMOB’nin 
mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadır” 
ifadeleri kullanıldı.

“19 Eylül tarihi, maden ocaklarından enerji 
santrallerine, fabrikalardan tarlalar, şantiyelerden 

bürolara dek farklı işyerlerinde çok zor koşullar altında 
görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
meslek onurlarına, özlük haklarına ve alın terlerine 
sahip çıktıklarını ilan ettikleri tarihtir. 19 Eylül tarihi, bu 
ülke için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı 
tarihtir. 19 Eylül tarihi, mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının yaşadıkları ülkenin geleceği hakkında söz 
sahibi olduklarını gösterdikleri tarihtir. Bu yüzden bu 
anlamlı gün, "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanmakta ve her 
yıl yeniden hatırlanmaktadır” diyen Tetik açıklamasına 
şöyle devam etti:

“Bundan otuz dokuz yıl önce yapılan iş bırakma 
eyleminin temel talebi çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
ve insanca yaşanabilecek bir ücret olmuştu. Aradan 
geçen otuz dokuz yıla rağmen, bu temel sorunun 
devam ettiği görülmektedir. Mühendis, mimar ve 
şehir plancıları günümüzde de gerek kamuda gerekse 
özel sektörde kötü çalışma koşulları altında, yetersiz 
ücretlerle çalışmaya devam etmektedir.

Son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan, Türkiye’nin 
en büyük şantiyesi 3. Havalimanındaki çalışma ve 
yaşam koşulları, ülkemizde emekçilerin içinde 
bulunduğu zor koşulların aynasıdır. Daha fazla sömürü 
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uğruna insanların hayatlarını hiçe sayan bu insanlık dışı 
çalışma koşulları derhal düzeltilmelidir.

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. İçinde 
bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın 
olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. 
Bugün içinde bulunduğumuz krizin nedeni, üretim 
yerine ranta, sanayileşme yerine inşaata, teknoloji 
yerine betona, planlı kalkınma yerine sıcak para akışına 
dayalı bir ekonomik yapı kurulmasıdır. Yanlış ekonomi 
politikaları sonucu ortaya çıkan bu krizin bedelini, 
emeğiyle geçirenler değil, bu krizi ortaya çıkaranlar 
ödemelidir.

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
bugün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik 
sıkıntılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek 
adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük 
haklarımız da giderek budanmaktadır.

Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret 
protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 
feshedilmesiyle yeni bir boyut kazanan özlük 
haklarımıza yönelik saldırılar, sistematik biçimde 
artmaktadır.

Mayıs ayında çıkartılan İmar Affı yasasında yer 
alan bir madde ile “teknik öğretmen, tekniker ve 
teknisyenlerin” Yardımcı Kontrol Elemanı adı atında 
yapı denetim sistemine eklenerek, mühendislik 
mesleğinin uygulama alanlarından birisi daha farklı 
meslek gruplarına açılmıştır. Yapı Denetim sistemi 
teknikerlere açılırken, KHK’lar ile hukuksuz biçimde 
kamudan ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının yapı denetim şirketlerinde görev 
yapmaları engellenerek bu arkadaşlarımızın yaşadıkları 
mağduriyet daha da artırılmıştır.

Meslek alanımıza ilişkin saldırıların son örneklerinden 
birisi de, yapı ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza 
gerekliliğinin kaldırılması olmuştur. Meslektaşlarımız 
hak ve yetkilerini kaybetmesine neden olan bu 
uygulama uzun yıllardır mücadele ettiğimiz “sahte 
proje müellifliği”nin ve sorunlu-denetimsiz projelerin 
önünü açmıştır.

Tüm bu düzenlemeler, sadece meslek alanlarımızı 
hedef almakla kalmıyor, halkın iyi ve güvenli 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını 
da engelliyor. Bu durumun toplumumuza maliyeti, 
daha güvensiz yapılar, daha fazla yıkım, daha çarpık bir 
kentleşme olarak yansımaktadır. 

Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak 
değersizleştiren bu politikalar sadece teknik 
elemanların yaşamlarını değil, ülkemizin geleceğini 
de tehdit etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak 
aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. 
Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak 
yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. 
Bizler bu anlayışlar, mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak 
geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Tek adam rejimi, birliğimizin bu toplumcu rolünden 
ve tavrından açık biçimde rahatsız olmaktadır ve bunu 
her fırsatta dile getirmektedir. Temmuz ayı içerisinde 
yayınlanan 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile birlikte, Devlet Denetleme Kurulu’na anayasaya 
ve yasalara aykırı yetkiler tanınarak, Birliğimiz ve 
diğer emek-meslek örgütleri baskı altına alınmaya 
çalışılmaktadır.

Devlet Denetleme Kurulunun bir denetleme organı 
olmaktan çıkartılarak adeta yargı organı biçiminde 
hareket etmesini sağlayan bu düzenleme, sadece 
meslek örgütümüzü hedef almamakta, mahkemelere 
ait olan yargı yetkisinin alenen gasp edilmesi anlamına 
da gelmektedir.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve meslek 
örgütlülüğümüzü hedef alan bu saldırılar karşısında 
sessiz kalmayacağız. 19 Eylül 1979’un 39. yılında bir 
kez da hatırlatmak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve 
direngen mühendis, mimar ve şehir plancıları vardır 
ve yaşanan bu haksızlıklara, bu saldırganlığa asla boyun 
eğmeyecektir. 

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

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

Yaşasın Mücadelemiz!” 19/09/2018
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KRİZE KARŞI EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA!

Zamlar Geri Alınsın

Krize karşı emeğin haklarını savunmak için, Bursa’daki emek meslek örgütleri tarafından “Zamlar Geri Alınsın” 
başlıklı basın açıklaması ve bildiri dağıtımı gerçekleştirildi. Heykel Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen açıklamayı 
Tümtis Bursa Şube başkanı Özdemir Aslan yaptı. Aslan tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren 
kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. En yetkili ağızlar “kriz” sözcüğünü kullanmaktan özenle kaçınsalar 
da, bizler için krizin anlamı birbiri ardına kapanan dükkanlardır, marketlerde sürekli yapılan zamlardır, kabaran 
elektrik-su-doğalgaz faturalarıdır, ödenemeyen borçlardır, evlere gelen hacizlerdir, işsizliktir, iş cinayetleridir. 
Krizin anlamı, yaşamımızın giderek sürdürülemez hale gelmesidir.

Geçen ay açıklanan 2019-2021 döneminin Yeni Ekonomi Programı’ndaki göstergeler de “kriz yok” söylemlerini 
boşa çıkarmaktadır. Enflasyon, büyüme, milli gelir, bütçe açığı, reel sektör borçları ve işsizlik göstergeleri, 
durumun vahametine işaret etmektedir.

Aslında bugün temel mesele, bu büyük krizin faturasının kime ödetileceğidir. İktidar çevreleri şimdiye kadar 
yaşanan tüm krizlerde olduğu gibi bu krizin faturasını da işçi sınıfına, emekçilere, yoksul halk kesimlerine 
çıkartmak niyetindedir.

Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar dış borç ve bu devasa borcun ağır sonuçları 81 milyona 
ödetilmek istenmektedir.

Küçük bir azınlığın borcu, zamlarla, adaletsiz vergilerle, işsizlik tehdidiyle halkın yüzde 99’unun sırtına 
yıkılmaktadır. İşsizlik fonuyla bankalar beslenmekte, kıdem tazminatına göz dikilmekte, iş güvencesi tamamen 
ortadan kaldırılmaktadır.

Masallarla, yalanlarla, hamasetle, kin ve düşmanlıkla aklımızı, zor kullanarak tepkimizi bastırmaya çalışanlar 
zamları alkışlamamızı, yoksulluğa şükretmemizi, işsizliği kader bilmemizi beklemektedir.

Ancak tek sesli medyadaki yalan bombardımanı da, inşaatlarda insanca çalışmak isteyen işçilere atılan gaz 
bombaları da, hakkını arayan emekçilere yönelik toplu gözaltı ve tutuklamalar da gerçeğin balçıkla sıvanmasına 
yetmiyor.

Gerçek çıplaktır: AKP iktidarının sürdürdüğü, ithalata, betonlaşmaya, dış borçlanmaya, ranta, spekülasyona dayalı 
ekonomik model hızla çökmektedir. Çöken sadece ekonomik model değildir: Torpilli akademisyeninden iktidar 
yanaşması sanatçısına, serseri futbolcusundan mafyatik tarikatlarına kadar toplumsal çürüme yaygınlaşmaktadır.
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Sendikal örgütlenmenin engellendiği, onbinlerce kamu emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, hak 
aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen yüksek kar oranlarını paylaşmayanlar bugün zararlarını ve borçlarını 
halkın sırtına yıkmaktadır. “Nimete” kimseyi ortak etmeyen patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine 
yıkmaya çalışmaktadır. Oysa fatura bu düzen sayesinde küplerini dolduran patronlara kesilmelidir.

Faturayı ödemesi gereken sadece patronlar değil, aynı zamanda siyasi iktidardır. Ülkemizi büyük bir yıkımın 
eşiğine getiren neoliberal politikaları yıllardır kimler hayata geçirdiyse krizin sorumlusu da onlardır.

Krizin sorumlusu, Türkiye’yi sermaye için cazip bir ülke yapmak adına emeğin en temel haklarını gasp edenlerdir.

Krizin sorumlusu şeker fabrikalarından kağıt fabrikalarına kamu birikimini özelleştirmeler yoluyla talan edip 
Türkiye’yi ithalata mahkum edenlerdir.

Krizin sorumlusu sosyal hak olarak tanımlanması gereken kamusal hizmetleri, yerli tarımsal üretimi, kentleri, 
doğayı imha eden politikaları hayata geçirenlerdir.

Krizin sorumlusu ülkenin kaynaklarını üretime değil yandaşa, halka değil şatafata, barışa değil savaşa kullanan 
siyasi iktidardır.

Bu ülkenin yüzde 99’u borçlu değil alacaklıdır. Çünkü ekonomik büyüme söz konusu iken, bu ülkenin işçileri, 
kamu çalışanları, tüm emekçileri yoksullaşmayla, gelir dağılımı ve vergi adaletsizliğiyle, iş cinayetleriyle, eğitim 
ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerin ticarileşmesiyle, fabrikalarımızın satılmasıyla büyük bedeller 
ödemiştir.

Bizler biliyoruz ki işsizlik, zamlar, yoksulluk kader değildir ve toplumun emeğiyle geçinen çoğunluğunu koruyan, 
kamucu/halkçı politikalar hem mümkün hem de zorunludur. Ücretlerin artırılmasından toplu işten çıkarmaların 
yasaklanmasına, kamu hizmetlerine zam yapılmamasından vergi adaletine dair somut, uygulanabilir politikalarla 
işsizlik de yoksullaşma da önlenebilir.

Her ekonomik kriz bir karar aşamasıdır ve bugün verilecek kararın temel sorusu şudur: Kriz karşısında işçiler, 
kamu emekçileri, işsizler, gençler, kadınlar, emekliler, köylüler, yoksullar mı korunacak, şirketler, bankalar, 
patronlar ve ülkeyi yönetenler mi korunacak? Krizin bedelini emeğiyle bu ülkenin değerlerini yaratan yüzde 99 
mu ödeyecek, krizi yaratan yüzde 1 mi ödeyecek?

Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun!” 01/12/2018
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KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE VE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB tarafından başlatılan “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve 
Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” kampanyasına BAOB ortak toplantı salonunda yaptığı açıklamayla destek verdi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin 
kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla 
etkiliyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim Ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi % 25.24, Üretici Fiyat Endeksi 
% 45 düzeyine çıkmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyasına 
rağmen fiyat artışları kontrol altına alınamamış ve son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

Enflasyondaki bu artışın yanı sıra, yine TÜİK tarafından açıklanan veriler, ülke ekonomisinin hızla durgunluğa 
doğru sürüklendiğini göstermektedir. Sanayi Üretim Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre % 2.7 azalmıştır. 
Fabrikaların üretimi durdurması, yatırım projelerinin iptal edilmesi, şirketlerin konkordato ilanları ve toplu işçi 
çıkarmaları olarak hayatlarımıza yansıyan bu veri, Ağustos Ayında % 11.1 olarak açıklanan işsizlik oranının Eylül 
ayından itibaren çok daha yüksek düzeylere ulaşacağının habercisidir.

Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin toplumsal 
sonuçlarını daha da derinleştirmektedir. Uzun süre varlığı inkar edilen bu kriz karşısında siyasal iktidarın çözüm 
önerisi, ekonominin küçültülerek krizin bedelini emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek olmuştur. Temel 
ihtiyaç maddelerinin fiyatları, vergiler ve kredi maliyetleri artarken, yoksul kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, 
burslar ve sağlık yardımları giderek azaltılmaktadır. Kriz gerekçesiyle insanlar işsiz bırakılmakta, ücretler baskı 
altına alınmaktadır. Ülkemiz, sadece parası olanın para kazanabildiği bir rant ekonomisine mahkum edilmektedir. 
İşsizlik fonunda toplanan kaynak, işsiz kalanların hayatlarının idamesi için değil, bankaların ihtiyaçları için 
kullanılmaktadır.
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Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boğuşurken, iktidar sahipleri “savurganlık” ve “yolsuzluk” içinde 
yaşamaktadır. AKP’li Belediyelere kadar uzanan bu savurganlık ve yolsuzluklar, Sayıştay Raporlarında 
açık biçimde tespit edilmiştir. Halkı tasarrufa çağıran yöneticiler, büyük bir şatafat içerisinde yaşamaya 
devam etmektedir. Ülkeyi yönetenler lüks içerisinde yaşarken, halkın yoksulluğa mahkum edilmesini kabul 
etmiyoruz. Krizin bedelinin emekçilere ve yoksullara ödetilmesine hayır diyoruz!

Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasında Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları da 
yer almaktadır. Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız 
krizden olumsuz biçimde etkilenmektedir. Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı pahalılık, 
geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü sorunlarla da 
boğuşmak zorunda kalmaktadır.

Kamuda çalışanlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının 
ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam 
modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi 
nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, 
reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma 
koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.

TMMOB, ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki-demokratik kitle örgütüdür. 
Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak ve mesleki 
çıkarlarımızı ülke çıkarları doğrultusunda koruyup geliştirmek örgütümüzün kuruluş amaçları arasında yer 
almaktadır. TMMOB örgütlülüğü olarak bizler, Anayasa’nın bizlere verdiği özel sorumluluk ve yetkilerin 
bilinciyle, kriz karşısında emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız. Meslektaşlarımızın 
ekonomik kriz altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

Bizler;

• Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, atama, özlük hakları ve düşük ek gösterge sorunlarının ortadan 
kaldırılarak insanca yaşanabilir bir ücret ve çalışma yaşamının sağlanmasını istiyoruz.

• Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2012 yılında imzalanan protokolün tekrar uygulanması 
sağlanarak, ücretli çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinin yükseltilmesi, sigorta primlerinin gerçek gelir 
üzerinden yatırılmasını istiyoruz.

• OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilen meslektaşlarımızın bütün hakları ile birlikte işlerine 
iade edilmesini istiyoruz.

• TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların ve yasal düzenleme girişimlerinin ortadan kaldırılmasını 
istiyoruz.

• Teknik emeği değersizleştiren ve işsizliğe mahkum eden neoliberal politikalar karşısında mesleki 
haklarımızın ve emeğin çıkarlarının korunmasını istiyoruz.

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, 
mimar, şehir plancılarının örgütü TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak kriz koşullarında 
haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!” 29/11/2018
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Gözle Muayene

Gözle muayene ürünlerin yüzeyinden kalite durumunun (süreksizliklerin, boyutsal sapmalarının, 
yüzey hatalarının, yüzey durumunun) gözle veya optik cihazlar yardımı ile incelenmesi ve 
değerlendirilmesidir. Yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Diğer tahribatsız muayene yöntemlerini 
uygulamadan önce başvurulan bir uygulamadır. Bu nedenle diğer tahribatsız muayene yöntemleri 
ile ilgili çalışan operatörler gözle muayene konusunda vasıflandırılmış olmalıdır. Genel olarak 
mekanik ve optik gereçlerden yardım alınarak yapılır.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de, kendine özgü incelikleri vardır. 
Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce, yapılması 
gereken bir çalışmadır. Zaten diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış 
uygulama standartlarının çoğunda da, öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların 
kaydedilmesi istenir. Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir.   
Çoğu durumda muayene yüzeyi hazırlığı olarak, yüzey temizliği yapılması istenmez. Daha doğrusu 
yüzeyin, beklenen hataların en iyi görüneceği şekilde olması gerekir. Yeterli ışık şartları altında ve 
uygun bakma açılarında inceleme yapılmalıdır.

Gözle muayene yöntemiyle belirlenebilen hatalar

    • Çatlaklar,

    • Görülebilir gözenekler,

    • Görülebilir katı çökeltiler,

    • Birleştirme hataları,

    • Yetersiz kaynak nüfuziyeti,

    • Çentikler,

    • Krater çatlakları,

    • Dikiş yükseltileri,

    • Yanarak delinme, yanma oluğu,

    • Eriyerek yapılmış sıçrantılar.
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Gözle Muayene (VT) Standartları
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1- MOSKOVA                                                                                   

Her yıl turizm ilanlarına konu olan Transsibirya tren 
gezisini kısmen gerçekleştirdiğim Moskova –Baykal 
gölü bölümünü yaz 06 - 21 Ağustos 2018 tarihleri 
arasında yaptım.

Moskova’dan doğuya trenle kademeli olarak, 
geriye doğru ise uçakla gerçekleşen gezinin ilk 
durağı Moskovaydı. Rusya seyehatinde bütün yollar 
Moskovadan geçer. İlk günki başlangıcın ardından 
Baykal dönüşünde tekrar bir günüm Moskova’da 
geçti.

THY’nin kullandığı havaalanı Vnukovodan şehre 
en hızlı ulaşım aracı ekspres trenin son durağı Kiev 
tren istasyonudur. Daha evvelki seyahatlerimden 
bildiğim bu  istasyonun yakınındaki AVM Eurasya 
ve Moskova ırmağı cıvarında akşama kadar zaman 
geçirirken ilk durağım NİJNİY NOVGOROD 
şehrine tren biletimi aldım. Eski adı GORKİ olan 
bu şehirdeki otel rezervasyonumu Türkiye’deyken 
Booking üzerinden yerinde ödeme yapılacak şekilde 
yapmıştım. Gece yarısı trenimin kalktıgı Yaroslav tren 
istasyonuna hava kararmadan ulaşıp biraz istasyon 
civarını dolaşmak istedim. Zira bu istasyona daha 
evvel yolum düşmemişti. AVM deki süpermarketden 
yolda lazım olabilecek gıda maddeleri satın alıp 
çantama yerleştirdim. Trenlerde restoranlar 
Moskova restoranlarına göre pahalı olduğundan tren 
yolculuğunda tedbirli olmak gerekiyor.

Geceyarısına doğru trendeki yatağıma yerleşip 
uyudum . Sabaha karşı 6.00 civarında yollculuğumun 
ilk bölümü sona erecekti.

NİJNİY NOVGOROD ( GORKİ )

Tren tarifelerinde belirtildiği gibi 05.30’da kondüktor 
ineceğim istasyona varmak üzere olduğumuzu 
bildirdi. Daha evvel de sadece bir gece konakladığım 
bu şehirde, bu sefer iki gece ve üç gün gezebilecek 
zamanım olacaktı. Gecelemek için bu sefer tren 
istasyonuna biraz daha uzak eski şehir bölümünü 
seçtim. Bu şehri ikiye  bölen VOLGA nehri , bir 

diğer kolu OKA ile de burada birleşmektedir. Şehrin 
kuruluşu 1560 yıllarına kadar uzanmaktadır. Şehrin 
tarihi bölümü , diğer yeni yerleşim yerlerine seviye 
olarak yüksek ,nehre bir yarımada gibi girmektedir.

Otele giriş saatime daha bir hayli zaman olduğundan, 
önce telefonumu şarj etmek ve daha evvel de 
konakladığım istasyon cıvarını hava ağarırken dolaştım 
biraz .İstasyonun karşısındaki 7/24 açık Mc Donald da 
şarj imkanı olabileceğini düşündüm. Hem de şehrin 
haritasını incelemek için zamanım olacaktı. Otelime en 
uygun nasıl gideceğimi öğrenebileceğim. Daha evvel 
kullanmadığım şehir metrosunun duraklarını gezilecek 
yerlerı tespıt etmeğe çalıştım. Daha sonra saat 10.00  
yaklaşırken Gorki parkında son bulan metro hattıyla 
Oka otelinin yolunu tuttum.

Öğlene doğru otele yerleşip biraz dinlendikten sonra 
şehrin en önemli turistik noktalarından biri olan 
Kremlin ‘in yolunu tuttum. İç avluda Sovyetlerden 
bu yana kullanılan savaş araç ve ekipmanları sergisini 
inceledikden sonra Volga ve Oka nehirlerinin 
birleşimini gören seyir terası ve Çikalov merdivenlerini 
gezdim. Akşam üstü de şehrin yaya eğlence ve yeme 
içme caddesi olan Büyük Poklovskaya caddesini 
yürüyerek geçtim. Akşam yemeğimi Kafe Voyagda 
yiyip otelime döndüm.

Novgoroddaki ikinci günümü Ortodoks panayırı , 
Avtogaz otomobıl fabrika müzesi, ve Maksim Gorki 
edebiyat müzesini gezerek geçirdim. Şehrin farklı 
noktalarında olan bu mekanlara ulaşımda toplu taşıma 
araçlarını kullanmakla birlikte her fırsatta halkla ilişki ve 
diyalog halinde olmak da benim gezimin ana eksenini 
oluşturmaktadır. Fabrika müzesinde kuruluşundan 
bu yana yapılan otomobil ve dğer teçhizatların sergisi 
var. Avtogaz firması iç piyasa için VOLGA marklı  
binek aracı ve GAZEL markalı ticari araç minibüs ve 
kamyonet üretiyor. Edebiyat müzesi haricinde Maksim 
Gorki’nin yaşadiği bir ev daha var ama şimdi kullanım 
dışı kalmış. Edebiyat müzesi şehrin ileri gelenlerinden 
bir aileye aitmiş. 19. Yüzyılda. Daha sonra yazarlar evi 
edebiyat müzesine dönüştürülmüş. Maksim Gorkinin 
özel eşyalarının yanında 19 . yy günlük hayatından da 
kesitler sunuyor.
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Fotoğraf 1 : Nijniy Novgorod Kremlin

Daha evvel kaldığım Marin’s otelın bitişiğindeki 
kitabevinde Vetluga kasabası hakkında tarihi kitap 
araştırması yaptım. VETLUGA Nijniy Novgoroda bağlı 
bir ilçe. Volga nehrinin kolu olan aynı isimli nehrin 
kenarında kurulmuş bir kasaba. 1. Dünya savaşında 
esir olan Osmanlı askerlerine 2-3 yıl kadar ev sahibi 
olmuş yer, hakkında birkaç anı kitabı okumuştum.

Son gün çıkış yapıp eşyalarımı tren istasyonu 
emanetine bıraktıktan sonra eski şehirdeki teleferik 
hattıyla nehrin karşısındaki BOR kasabasına geçtim. 
Teleferik istasyonun hemen yanıbaşında şehirdeki 
Tatarların camisi var. Rusya’nın bölgesel mimarisine 
uygun yapılmış caminin yanıbaşına bir de yurt binası 
yapılmış o da gene bölgesel mimariye uygun bır yapı 
olmuş. BOR kasabasının tarihi veya turistik bir özelliği 
yok ama karayoluyla uzun ve dolambaçlı bir bağlantı 
yolu daha güzel bir manzarayla, (biraz pahalı ama 
turıstik) eğlenceli bir yol. Şehre dışardan gelenlere 
güzel bir seyir imkanı veriyor.

Günün geri kalan bölümünü şehrin eski bölümünde 
gezerek geçirdim. Çikalov merdivenleri şehrin 
sembolü olmuş. Akşam güneş batımını seyretmek için 
güzel bir yer. Çikalov kuzey kutbuna dair araştırmalar 
yapan bir coğrafyacı. Merakımı gidermek için anıtın 
cıvarında oturan gençlere sordum biliyorlarmı diye. 
Aldığım cevap tatmin ediciydi.

Daha sonra metroyla tren garının olduğu yakaya geçip 
tren saatini beklemeye başladım. Bundan sonraki 
durağım NOVOSİBİRSK. Daha evvel hiç gitmediğim 
bu kent Moskova ve Petersburgdan sonra Rusya 
Federasyonunun üçüncü büyük kenti.

NOVOSİBİRSK

Yaklaşık iki günlük ( 41 saat ) tren yolculuğundan 
sonra gece yarısını biraz geçerken tren şehre girdi. 
Tren istasyonunda biraz zaman geçirdim mecburen 
sabaha kadar. İstasyon binası oldukça güzel ve çok 
çeşitli salonları var beklemek için. Denebilirki Rusya 

Fotoğraf 2 : Nijniy Novgorod Çikalov Merdiveni

şehirlerinin sabaha kadar canlı olan yerlerınde ilkidir 
tren istasyonları. Havaalanları ve gece klupleri daha 
geriden gelir. Trene gitmek üzere hazır bekleyenlerın 
olduğu salonlar, adeta bir yatakhaneyi andıran 
salonlar. Griş katında “Stalovaya” denilen self servis 
lokanta, cafe, çay, kahve otomatları zaman geçirmek 
için yeterli. Sabah olduğunda bavulumu emanete 
bırakıp şehir gezisi yaptım. Metro istasyonlarını, şehir 
planını inceledim; iki gece kalacağım mini otele nasıl 
gideceğimi kararlaştırdım. Şehrin karşı kıyısında Karl 
Marks caddesinde bir apart daire, Novosibirsk Devlet 
Üniversitesinin yakınında bir yerde. Her ne kadar 
haritalarda kolayca bulunabilse de gerçekde biraz 
zorlanıyoruz ilk seferde . Çevreyi, iklimi tanımak, 
uyum sağlamak bir süre ilerlemeyi durduruyor. 
Hayalini kurduğum şehirle gördüğüm fark bazen iyi, 
bazen kötü yönde etkiliyor.

Novosibirskde istasyon binasının haricinde hiçbir yer 
hayalimdeki gibi olmadı. Şehri Sovyetler döneminin 
fonksiyonel mimari halinden çıkamadığını düşündüm. 
Yakındaki mahalli seçimler nedeniyle( 09/09) bir 
güzelleştirme, parlatma çabası çok net görülüyor. 
Bu düşünceler içerisinde Bookingden aldığım bilgiler 
doğrultusunda ev sahibimle buluşup odama yerleştim. 
Öğleden sonra şehrin bu bölümümü gezmekle 
geçirdim. Şehirdeki ikinci günümü planlamaya çalıştım.

İkinci günümü tamamen OBİ nehrinin öbür yakasındaki 
şehir merkezinde geçirdim. Öğlene doğru ulaşdığım 
Zooparkı gezmek nerdeyse yarım günümü aldı 
diyebilirim. Şehrin genelinde bu kadar hoşuma giden 
bir yer olmadı, belki de ilk defa bir zooparkı nerdeyse 
tamamen gezmemden olabilir.

Şehirde son günümde demiryolu müzesini gezmekle 
geçirdim, sonrasında şehrin bu yakasında dolaşarak 
geçırdim. Demiryolu müzeside istasyon binası gibi 
güzel bir yerdi. İç dizaynı, görevlilerin nezaketi hepsi 
aynı derece güzellikdeydi. Bir İspanyol çift, onlara 
mihmandarlık yapan bir Rusca tercüman ve müze 
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Fotoğraf 3 : Novosibirsk Tren İstasyonu

görevlisiyle beraber gezdik. Her detayı ayrıntısına 
katar anlatıldığı demiryolu tarihi adeta Rusya tarihi 
gibiydi. Novosibirsk, Ekaterinburgla beraber ülkede 
demiryolculuğun merkezi noktası sayılıyor.

Günümün geri kalanını tren istasyonunda tamamlayıp 
son durağım da geçireceğim Irkutsk – Baykal gezimi 
planlamakla geçirdim. Aslında bu bölgenın güneyindeki 
Altay dağlarını da gezi proğramına alıp bir gün daha 
ilaveyle daha güzel hale geleceğini düşünüyorum. Bu 
geziyi tekrarlarsam en azından Altay eyalet merkezi 
BARNAVUL şehrini eklemek mümkünmüş. Altay 
eyaletinden hariç bir de ALTAY Cumhuriyeti var 
Barnavul’dan daha güneyde.

Fotoğraf 4 : Novosibirsk Hayvanat Bahçesi

IRKUTSK

Sabahın sekizinde 32 saatlik bir yolculuktan sonra 
Irkutsk’a geldim. Omsk ve Krasnoyarsk şehirlerinden 
geçtik. Novosibirsk ağustos ayına rağmen soğuk 
ve yağışlı olmasına rağmen, Irkutsk güneşli ve sıcak. 
Önce istasyon cıvarı genel bir inceleme yapıp, şehir 

merkezinde rahatça gezebilmek için bavulumu  
emanete bıraktım. Tramvaya binip şehrin öte yakasına 
geçtim, Angara nehrini geçip Angara otelinin olduğu 
meydanda indim tramvaydan. Meydandaki Kirov 
parkında dolaşıp kahvaltı yapacağım bir yer buldum 
otel girişine yakın bir yerde. Şehir görebildiğim 
kadarıyle oldukça temiz. Otelden çıkan Japon veya 
benzerı Uzakdoğu görünüşlü çekik gözlü turistler tur 
otobüslerine binip uzaklaşıyorlar. Sayıları az değil 8 
veya 9 kadar otobüs saydım. Kahvaltıdan sonra hem 
otele gideceğim güzergahı belirleyip gezmeye Angara 
nehrı kıyısından başladım. Otele giriş saatim 14.00 
olmasına rağmen 11.00 - 12.00 da giriş yapacağımı 
booking üzerinden bildirmişdim. Sabah gezimi 
buna göre ayarladım. Gezerken gördüğüm Angara 
kıyılarındaki seyir teraslarında gelen turistlerin tamamı 
Uzakdoğu kökenliydi. Irkutsk yakın olduğundan, belki 
de son yıllarda Çin ile Rusya Federasyonu arasında 
artan kültürel siyasi ilişkilerin sonucu olarak olabilir. 
Bunu Mart ayında da yapdığım Moskova gezisinde de 
görmüşdüm Kızıl Meydan’da. Meydanda önceleri epey 
önemli miktarda Avrupalı turistleri görürdük, ama son 
sefer Çinli, Hindistanlı turistlerin çokluğu dikkatimi 
çekmişti.

Uzun bir yürüyüşden sonra otelime vardım 11’i onbeş 
dakika geçerek. Henüz odam boşalmadığından otel 
girişimi yapıp bir saat kadar daha şehrin ana  caddesi 
Karl Marks caddesini dolaşıp geri döndüm. Otelimin 
bulunduğu cadde de Karl Libknektha adını taşıyan 
tamamen 20. yy başı veya daha evvel inşa edilmiş 
binalarla dolu bir bölge.

Fotoğraf 5 : Irkutsk Angara Nehri Kıyısı

Cadde isimlerinin her ikiside Alman siyasetci olması 
büyük bir tesadüf Moskovadan 5000 km uzakdaki bu 
Sibirya şehrinde.

Öğleden sonra hem yarın ki Baykal gölü yolculuğumun 
rotasını belirlemek, hem de şehirde biraz daha 
dolaşmak için güzel ahşap evleri korunmuş Libknektha 
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caddesini yürüyerek gezdim. Caddede bir sinagog 
ve bir cami, bakıma ihtiyacı olan, yeni yapılmış evler 
vardı. Şehrin pazaryerini, pazar yerindeki patates ve 
soğan fiyatlarını gözden geçirdim. Bundan evvel ki 
durağım Novosibirs’in aksine bu şehri daha samimi, 
sıcak buldum. Uzakdoğulu turistler de benimle aynı 
görüşde olmalı ki şehrin her köşesinde gruplar halinde 
geziyorlar. Bu şehri bir günde tamamıyle göremediğimi 
düşünüp Baykal dönüşü bir gün daha aynı otelde 
kalmayı planlayıp Moskova dönüş biletimide rezerve 
ettim. Ertesi gün fazla zaman geçirmeden Baykal 
yolunu tuttum.

BAYKAL GÖLÜ - LİSTVYANKA

Sabah toparlanıp Lisvyanka otobüslerine binmek üzere 
yürürken şirin bir fırın-kafede duraklayıp kahvaltı 
yaptım. Hemen karşıdaki marketten acil durumlar 
için gereken yiyecekleri satın aldıktan sonra hareket 
halinde olan mini-otobüse bindim.

Lisvyanka’daki otel sahibiyle irtibata geçip nerede 
ineceğimi kararlaştırmıştım. Şoföre hatırlatıp kapıya 
yakın bir yere oturdum. Listvyanka merkeze 5-6 
km. varmadan müze istasyonunda inip tekrar otelle 
iletişime geçecektim. Bir saatlik hızlı bir yolculuktan 
sonra Baykal göl manzarasını gördükden hemen 
sonra durakta indim. Giriş saatine daha epey zaman 
olduğundan Sergey’in tavsiyesi üzere Baykal tabiat 
müzesinide gezdim. Gene iki büyük grup kafileden 
biri Ruslardan oluşmuş diğeri ise Uzakdoğu ahalisi. Rus 
gruba takılıp müzeyi klavuz eşliğinde gezdim. Müze 
hem Baykal gölü ,hem de çevresini  oldukça bilimsel 
bir şekilde inceleyen bir araştırma kuruluşu titizliğinde 
ele almıştı çalışmalarını. Gölde bulunan balıklardan 
seçilen örneklerde gene göl ortamı oluşturulmuştu. 
Fotoğraf çekimi bile özel koşullarda izin veriliyorken 
ben de bir uyarı aldım görevliden. Elimde olmadan 
telefonumun flaşının patlamasından dolayı.

Ziyaretim tamamlandığında otele giriş saatimde 
yaklaşmıştı. Otelın yol ayrımına doğru giderken, 
göle doğru uzanan burunda bir anıt ve çevresinde 
40-50  kişilik kalabalık gördüm. Bavulumu yolun 
kenarına bırakıp kalabalığa karıştım, ilk gördüğüm 
kişiye sordum neyin bayramı kutlandığını . Aleksandr 
Vampulın‘in ölüm yıldönümü anmasıymış. Çok 
bilinen “Büyük kardeş” filminin yönetmeniymiş. Hem 
yönetmen hem de oyuncu, çocuksu bir yüz. Ben de 
hafızamı yoklayınca hatırladım. Sovyet dönemi filmleri 
kategorisinde kısmen seyretmişdim. Anmayı izledim, 
katılımcılar otobüslerine binip gidene kadar bekledim. 
Yarım günde bu kadar etkinliği organize etmiş olsam 
yetiştiremezdim.

Anıtın bulunduğu burundan göl manzarasını seyredip, 
fotoğraf çekerken Sergey gelmiş, yolçatında beniı 
arıyor. Neyse eşyaları alıp çıktık orman içi otele.  Otel 
görevlisi , bir köpek ve iki sansardan oluşuyor buradaki 
komşularım şimdilik.

Fotoğraf 6 : Irkutsk , Baykal Gölü

Biraz dinlendikten sonra Baykal gezisinin son üç gününü 
en iyi şekilde geçirmek için planlamayı kabaca yapıp 
detaylandırmak için Irkutsk merkeze kadar yürüyüşe 
geçtim. Baykal kıyılarını görmek ve yolda gezinin geri 
kalan ayrıntıları detaylandırmak için. Kasabanın merkezi 
konumdaki yerinde belde tiyatrosunun konser ilanı, 
göl turları büroları, otel reklamları, villalar, eski evler ve 
yeni inşaat faaliyetleri doğallığı zorlar şekilde. Fenerin 
karşısındaki Buryat mutfağı lokantada gecikmiş bir öğle 
yemeğinde “salyanka çorbası” iyi geldi. Artık Buryat 
mutfağındaki değişiminden mi, aşçının samimiyetinden 
mi bilemiyorum, bu gezi boyunca yediğim en lezzetli 
salyanka çorbasıydı. Yarın için en kısa göl turlarından 
birine kaydımı yaptırıp geri döndüm. Yolda bir mini 
pazar yerine uğrayıp özellikle burda dikkatimi çeken 
sıcak tuzlu balık buğulama aldim. Satıcıyla biraz sohbet 
edince Azeri soydaşlardan olduğunu anladım. Rusca 
başlayan sohbet Türkçe’yle devam etti. Bira ile çok iyi 
gidermiş bu balık, ben de öğle yaptım.

Ertesi günü daha evvel stokladığım kahvaltılıklardan 
kahvaltımı yapıp erkenden aynı yürüyüşe tekrar 
başladım. Yolda Baykal müzesinin arka kısmındaki 
bitki müzesi bölümünü gezdim. Gerçi bu bölümü 
gezmek için müzeden izin almak gerekiyormuş ama 
ben dünkü biletimi atmamıştım. Bir sorun olursa 
savunmamı bu şekilde yaparım diye düşünüyordum, 
kimse bir uyarıda bulunmadı. Yürüyüşe devam edip 
gezi kalkış yerine ulaştım. 8 kişilik gezi ekibimizi ikiye 
bölüp iki botla “deniz”e açıldık. Deniz diyorum çünkü 
,dün müzede edindiğim bilgiler ve Baykal’ı gördüğüm 
kadarıyla deniz demek bile az gelir. Adeta bir okyanus 
öneminde, dünyanın en önemli tatlı su hazinelerinden 
biri durumunda, Tanganika Gölü’yle beraber. Baykal 
Gölü yüz ölçümü olarak  Van Gölü’nün 8.5 katı 
büyüklüğe sahip bir göl.
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Fotoğraf 7 : Irkutsk , Baykal Gölü Demiryolu Limanı

Bizim gezi ekibi en kısa turu tercih edenlerle beraber 
eski liman ve demiryolu tüneline gidecek. Benim 
sabah yürüyerek geldiğim yolu denizden geri doğru 
gidip, Şaman Kayasından karşıdaki eski demiryolu 
limanına geçeceğiz. Şaman Kayası bizim otelin de tam 
karşısında kalıyor. Göl çıkışına baraj yapılınca çok az bir 
kısmı su üzerinde kalan kaya şamanların kıblesi gibi bir 
işaretmiş. Öncaden daha büyük heybetli bir görünüme 
sahipmiş , şimdi ise su seviyessi  nispeden düşük olduğu 
sonbaharda 2-3 mt daha yükselmiş oluyor. Eski limanı 
geçdikten sonra kıyıya yanaşıp yarım saat kadar gezinti 
veya göle girme molası veriyoruz. Demiryolu tüneline 
doğru gezinti yapmayı tecih ediyor bizim grup. Tünel 
yapılalı 100 yıldan daha fazla zaman geçmesine rağmen 
hiç bir  çatlama bile olmamış henüz tünel duvarlarında. 
Çarlık dönemindeki yapıların sağlamlığıyla övünüyor 
hem kaptan, hem de tur rehberimiz olan arkadaş. 
Zamanımız dolunca tekneye binip aynı yoldan geri 
dönüyoruz. Kıyı boyunca göl kıyısında güneşlenenler 
çoğunlukda, az da olsa göle girenler de var. Ben  ise 
Ölüdeniz’den gelip burda denize girmeyi tercih 
etmeyenlerdenim.

Fotoğraf 8 : Irkutsk, Baykal Gölü, Şaman Kayası

Turumuz bittikten sonra Gölfeneri’nden öteye 
doğru Pazar yerine bir gezi yapıyorum, pazarın 
içinde bir kafede çay içip, hediyelik eşya baktım. 
Pazarın içindeki şiş kebapçıdan yiyecek birşeyler alıp 
otelime dönüyorum. İkinci gün otelde yalnız değilim, 
gidenlerin yerine yeni müşteriler gelmiş. Onlarla 
tanışıyoruz. Otel sahibiyle oturup balkonda Türkiye 
-Rusya ilişkileri hakkında, düşen uçak, 2018 futbol 
şampiyonası, Erdoğan, Putin v.s. ulusal, uluslararası 
konulardan bahsederken akşam oluyor.

Otelden çıkış ve Irkutsk’a dönüş biraz uzun sürüyor 
gelişe göre. Daha evvel kaldığım sauna+otel de bir 
gün daha kalıyorum. Öncekinde komşum olan Çinli 
grup gitmiş, onların odasına ben yerleştim. Şehir 
turunda kalan eksikleri tamamlamak için bir gün yeter 
sanıyorum, hatta bir buçuk günüm daha var.

IRKUTSK- MOSKOVA

Irkutsdaki ikinci güne Karl Marks caddesinin 
devamındaki müzeyi gezemekle başlamak iyi 
olacaktı. Müze çıkışında 3.Aleksandr Meydan’daki 
şenliğe katılıyorum. Geneli orta yaş ve üstü 
insanların oluşduğu grup müzik eşliğinde dans ediyor. 
Havacıların bayramıymış ağustos ayının ikinci pazarı, 
oysa benim bildiğim inşaatçıların da bayramı olması 
lazım. O zaman bende katılıyorum kutlamaya, hemen 
oracıkda tanışdığımız Raısa Konstanınovna ile dansedip 
sohbetten sonra ayrılıyorum meydandan.

Burdan Irkutsk Arbatı denilen yeme içme ve eğlence 
caddesine geçip sokak orkestrası konserini dinlıyorum. 
Akşam olup otelime dönünce müessesenin ikramı 
sauna keyfini kaçırmamam gerekir.

Fotoğraf 9: Irkutsk, Aleksandr Meydanı, 
Havacılar Bayramı Kutlaması

Ertesi gün otelden çıkıp eşyalarımı tren garına bırakıyor 
ve bu çok sevdiğim şehirde bir gün daha geçırıyorum. 
Gezimin son günü Angara nehrindeki deniz müzesine 
gitmeyi planlamıştım ki, pazartesi günü tatilmiş. O 
zaman gençlik eğlence adasında biraz zaman harcar,  



 MMO Bursa Şube   

Üye’den

  45

arkasında Kudüs parkı ve akşam  yemeği için yeterince 
zamanım var. Bu arada adresini tespit edip de ilk gün 
gidemediğim camiyi de ziyaret ediyorum. Ne tesadüf 
ki pazartesi kurban bayramı arefesine denk geliyor. 
Caminin önü Pazar yeri gibi, islami giyim kuşam 
malzemeleri ve ibadet aksesuvarları satan Müslüman 
pazarı gibi. Tipki Nijniy Novgorod şehrindeki 
Ortodoks panayırı gibi. Arkasından ilk günü sözverip 
gidemediğim bira evine uğrayıp bir birasını içmek 
şart, yoksa darılır kapıdaki tefrişatcı. Güzel bir yer, 
Almanya birahaneleri gibi dizayn edilmiş, müşteriler 
daha çok yabancı, fiyatlar fena değil.

Hava karardıktan sonra geç vakit havaalanına geçip 
dinlenecek iken bir Kırgız genç yaklaşıyor yanıma. 
Moskova’daki abisine telefon edecek yerel telefona 
ihtiyacı varmiş, ona yardım edip sohbet ediyoruz. 
Çalışmak için bır yıldır Güney Kore’deymiş , bayrama 
yetişecekmiş Moskova’ya. Havaalanı bekleme 
salonları  adeta bir sabahçı kahvesi gibi, tam bir milletler 
arenası. Bu arada bir Buryatlı ve yanında küçük kızıyla 
tanışıyoruz. Buryat , Moğolistan , Ulan Ude hakkında 
bizi bilgilendiriyor. Irkuts havaalanı tahminlerimin 
çok üzerinde bir uluslararası hava trafiğine sahipmiş. 
Vietnam, Tayland ,Kore, Hindistan , Moğolistan, Çin 
ayrıca daha pek çok Rusya içi noktalara sefer varmış. 
Sabah olmadan uçağımıza binip altı saatlik uçuştan 
sonra Moskovaya ulaşıyorum.

Fotoğraf 10: Moskova, Tverskaya Bulvarı, Sokak  
Şenliği, SSCB  Yılları Anması

Gelirken pek fazla gezmediğim Moskovada Tverskaya 
Bulvarı’nı gezmeyi düşünüyorum gün içinde. 
Arkasından Rusya seferinin turistik kısmını bitirip, 
nostaljik bölümü için Volgagrad otobüsüne biniyorum. 
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Yaptığımız her hareketin arkasında sahip olduğumuz bir motivasyon vardır. Su içmek, yürüyüşe çıkmak, 
arkadaş edinmek, iş sahibi olmak ve okumak bunlardan bazılarıdır ki siz de kısa bir beyin fırtınası ile kendi 
hayatınızdaki motivasyon gerektiren örnekleri çoğaltabilirsiniz. Motivasyon konusunun önemi tam olarak, 
hayatın kendisine eş değer olmasından gelir. Düşük motivasyon, düşük hayat kalitesi ve düşük hayat enerjisi 
demektir.

Hayatımızda motivasyonumuzu etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar kişiden kişiye değişiklik 
gösterebilirken zamana bağlı olarak da değişiklik gösterir. Örneğin; yaz aylarında çalışma ortamlarında daha 
düşük motivasyona sahip olduğumuz gözlemlenmiştir. Ya da mevsim fark etmeksizin tatil dönüşlerinde 
çalışma performanslarının düştüğü ve düşük motivasyonla çalışıldığı bilinmektedir. Hayatımızdaki 
motivasyonumuzu korumak, aslında mutluluğumuza açılan bir kapıdır ve bu yüden çok önemlidir. Şimdi 
bu yazıyı okuyan herkesten kısaca kendi hayatındaki motivasyon kaynaklarını düşünmesini istiyorum. 
Neden o evde oturuyorsunuz? Bu işte çalışmanızın sebebi ne? En son yediğiniz yemeği neden seçtiniz veya 
yaptınız? Spor yapma veya yapmama sebebiniz ne? Boş vakitlerinizi değerlendirmek için seçtiğiniz aktiviteyi 
niçin seviyorsunuz? Bu sorulara dürüstlükle cevap verin, ister içinizden isterse dışınızdan yanıtlayın. İster 
kağıda yazın ya da suya söyleyin fark etmez. Bunun üzerine bir kere düşünmeniz bile yeterli. Motivasyon 
kaynaklarınızı bulmanız, dengeler değiştiğinde hayatınızın kontrolünü kazanmanız için size yol gösterici 
olacaktır.

Düşük motivasyon kadar sürekli yüksek motivasyonun da hayatımıza kötü sayılabilecek etkileri vardır. 
Sürekli olarak aktif olduğunuz, bir amaç için canla başla çalıştığınız durumlarda vücudunuz hep alarm 
halinde olur. Bu durum vücudunuz açısından manik ataklara benzer ve belirli bir zamandan sonra yıpratıcı 
olmaya başlar.  Yüksek motivasyonla hırs arasında çok küçük bir çizgi vardır. Motivasyonunuzu yüksek 
tutmak için yükselttiğiniz her hedefte aslında hırslanırsınız ve bu da yıpratıcı olmaya başlar. Hırs konusuna 
önümüzdeki bülten yazısında ayrıntılı olarak değineceğim. Peki madem düşük ve yüksek motivasyon bizler 
için zararlı, o zaman yararlı olan seviye nedir? Hayattaki amacımız dengeli bir motivasyona sahip olmak 
olmalıdır. Motivasyon kaynaklarınızı belirlerken her zaman için sizi mutlu ve tatmin edecek optimal seviyeyi 
düşünmelisiniz. Örneğin; yaşadığınız evden veya çalıştığınız işten tatmin olmanızı sağlayan olmazsa olmazınız 
nedir? Ulaşabileceğiniz en düşük seviye ama sizi tatmin etme konusundaki en yüksek seviyeyi bulmalısınız. 
Daha sonrasında ise motivasyonunuzu düşürecek yada fazlasıyla yükseltecek durumlar gerçekleştiğinde 
kendinize bunu hatırlatmalısınız. Unutmayın ki dengeli ve sürekli motivasyon mutluluk getirir. Yüksek 
motivasyonla devam ederken, karşılaştığınız kötü durumlarda çok daha fazla hayal kırıklığına uğrarsınız. 
Ya da düşük motivasyonla devam eden hayatınızda ani bir yükseliş sizi sersemletir ve belki de daha önce 
deneyimlemediğiniz yeni yollara sizi sokarak bocalamanıza sebep olur. Ama dengeli ve sürekli motivasyona 
sahip olduğunuzda, karşılaşılan durumlara karşı soğukkanlılıkla tepki verir, sağlıklı kararlar alırsınız.

Motivasyonumuzu bizden iyi hiç kimse bilemez. Motivasyonumuzu hayatımızın her alanında korumak 
bizim elimizde. Olabildiğince dengeli ve saf motivasyon kaynakları bulup, bunları içselleştirmeliyiz. Böylece, 
karşılaşılan iyi ve kötü bütün durumlarda bize yol gösterici olacaklardır.     
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TEMEL KAYNAK EĞİTİMİ7

8

20 NİSAN 2019

02 KASIM 2019

03-04 AĞUSTOS 2019

13-14-15-16 HAZİRAN 2019

17-18-19 MAYIS 2019

2019 YILI UEM-BURSA EĞİTİM VE SINAV TAKVİMİ
EĞİTİM/SINAV TARİHİ

19-20-21 NİSAN 2019

18-19-20 EKİM 2019

24-25-26 MAYIS 2019

EĞİTİM/SINAV ADI

1 HİDROLİK EĞTİMİ

2 PNÖMATİK EĞİTİMİ
15-16-17 KASIM 2019

4 ÇELİK KAYNAKÇISI EĞİTİMİ

5 NDT BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

7-13 OCAK 2019 (4 GÜN-7 GÜN)

11-17 ŞUBAT 2019 (4 GÜN-7 GÜN)

25-31 MART 2019 (4 GÜN-7 GÜN)

15-21 NİSAN 2019 (4 GÜN-7 GÜN)

13-19 MAYIS 2019 (4 GÜN-7 GÜN)

17-23 HAZİRAN 2019 (4 GÜN-7 GÜN)

15-21 TEMMUZ 2019 (4 GÜN-7 GÜN)

19-25 AĞUSTOS 2019 (4 GÜN-7 GÜN)

23-29 EYLÜL 2019 (4 GÜN-7 GÜN)
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10

ÇELİK KAYNAKÇISI SINAVI (ISO 9606-1)

11UY0010-3 MYK ÇELİK KAYNAKÇISINI SINAVI 

(ÇKS)

11UY0033-3 MYK DOĞALGAZ ÇELİK BORU 

KAYNAKÇISI (DÇB)

HER AYIN İLK HAFTASI DUYURUSU YAPILACAKTIR

HER AYIN İLK HAFTASI DUYURUSU YAPILACAKTIR11

PLASTİK KAYNAKÇISI SINAVI (EN 13067)

09UY0001-3 MYK PLASTİK KAYNAKÇISI 

SINAVI (PLASTİK)

11UY0034-3 DOĞALGAZ POLİETİLEN BORU 

KAYNAKÇISI(DPE)

TAHRİBATSIZ MUAYENE EĞİTİMLERİ12
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Abdullah
BASAR

Abdullah
KARAHAN

Abdülsamet
ÖZTÜRK

Ahmet Deniz
TAŞKINSEL

Ahmet Ragıp
ORHANEDDİN

Algin
MUTLU

Ali
ÖZDEMİR

Alican
CÖMERT

Anıl
ÜNSAL

Aytürk
NEFİS

Barış
EKER

Barış
TAYLAN

Berkay
ALBUZLU

Burak
ATAŞ

Burak Cem
AKYÜZ

Burak
EREN

Burak
ÖZEN

Büşra
ÖZTÜRK

Cahide
BEKİROĞLU

Cihan
PALA

Damla
YILMAZ

Deniz
AYDIN

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Derya
ERDOĞAN

Efdal
KABACA
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Elif Cansın
KETENCİ

Emir Eren
ÖZGEN

Emre
AKSUNGUR

Emre
ÖZER

Emre
SEVİNÇ

Enes
KAYIŞ
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ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Enis
YAYIN

Faruk
CAN

Ferhat
 YEŞİLOĞLU

Gökhan
ÇALIŞKAN

Gülten
ENGİN

Güray
MUTLU

Hamid Mesud
AYDIN

Hasan Atacan
 TOSUN

Hasan Soytürk
BİLGİN

Hilal
KINACI

Hüseyin
ERTEN

Hüseyin
ÜLKİR

İsmail Cihan
SATILMIŞ

İzzet
DİNCER

İzzet
ERSEN

Mehmet Akif
ONAY

Mehmet Ali
GÜLSOY

Mehmet Mahmut
AJDEROĞLU

Melih
KARAKURT

Mesut
YILMAZ

Muhammet Ali
TULUN

Murat
ŞAHİN 

Mustafa
AKGÜN

Mustafa
ÇETİNKAYA

Mustafa
GÜLDAŞ

Mücahit
TAN

Nuh
ALA

Oğuzhan Emre
ŞENGÜL

Olgun
ERGEN

Onur
TEMEL
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ÜLKEMİZ ve MESLEĞİMİZ ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR.

ÜRETİM GÜCÜMÜZ ONLARLA ARTACAK.
 

TÜM ÜYELERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ
                                          Şube Yönetim Kurulu

Orhan
YILMAZ

Orhun
ERTAN

Orkun
ERGENÇ

Osman
SERT

Ömer Faruk
ATMACA

Ömer
GÜN

Önder
YÜCEL

Özge
BULUT

Özgün
HAZAR

Ramazan
ARI

Ramazan
URAL

Sadık Fırat
DEMİR

Sedat
ŞEVİK

Sefa
COŞKUN

Semih
GÜVEN

Serdar
KAŞ

Serkan
KORKMAZ

Seyhan
GÜLER

Simge
BALABAN

Sinan
USLU

Şahin
SARISARAÇ

Tayfun
BALKAYA

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Uğur
AKDEMİR

Yavuz Serkan
KARAKOÇ
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 2019 YILI TOPLANTI TAKVİMİ KOMİSYON ADI SAAT

1 OCAK 2 ŞUBAT 3 MART 4 NİSAN 5 MAYIS 6 HAZİR. 7 T. 8 A. 9 EYL. 10 EKİM 11 KASIM 12 ARALIK 1 Aktif Emekliler 18.00 1 Nolu Komisyon Odası

1 SL 1 CU 1 CU 1 PT 15 1 ÇR 1 CT 1 PT 1 PE 1 PZ 1 SL 1 CU 1 PZ 2 Asansör 18.00 1 Nolu Komisyon Odası

2 ÇR 2 CT 2 CT 2 SL 2 PE 2 PZ 2 SL 2 CU 2 PT 15 2 ÇR 2 CT 2 PT 15 3 Bakım 19.00 1 Nolu Komisyon Odası

3 PE 3 PZ 3 PZ 3 ÇR 1-6-12 3 CU 3 PT 3 ÇR 3 CT 3 SL 3 PE 3 PZ 3 SL 4 Çevre 19.00 1 Nolu Komisyon Odası

4 CU 4 PT 15 4 PT 15 4 PE 4 CT 4 SL 4 PE 4 PZ 4 ÇR 1-6-12 4 CU 4 PT 15 4 ÇR 1-6-12 5 Enerji 19.00 1 Nolu Komisyon Odası

5 CT 5 SL 5 SL 5 CU 9 5 PZ 5 ÇR 5 CU 5 PT 5 PE 5 CT 5 SL 5 PE 6 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 19.00 2 Nolu Komisyon Odası

6 PZ 6 ÇR 1-6-12 6 ÇR 1-6-12 6 CT 6 PT 15 6 PE 6 CT 6 SL 6 CU 9 6 PZ 6 ÇR 1-6-12 6 CU 9 7 Kalite 19.00 1 Nolu Komisyon Odası

7 PT 15 7 PE 7 PE 7 PZ 7 SL 7 CU 7 PZ 7 ÇR 7 CT 7 PT 15 7 PE 7 CT 8 Oda-Üniversite-Sanayi İşbirliği 19.00 1 Nolu Komisyon Odası

8 SL 8 CU 9 8 CU 9 8 PT 3-14 8 ÇR 1-6-12 8 CT 8 PT 8 PE 8 PZ 8 SL 8 CU 9 8 PZ 9 Öğrenci Üye 19.00 1 Nolu Komisyon Odası

9 ÇR 1-6-12 9 CT 9 CT 9 SL 9 PE 9 PZ 9 SL 9 CU 9 PT 3-14 9 ÇR 1-6-12 9 CT 9 PT 3-14 10 SMM 19.00 2 Nolu Komisyon Odası

10 PE 10 PZ 10 PZ 10 ÇR 2-13 10 CU 9 10 PT 15 10 ÇR 10 CT 10 SL 10 PE 10 PZ 10 SL 11 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 19.00 2 Nolu Komisyon Odası

11 CU 9 11 PT 3-14 11 PT 3-14 11 PE 4-8-10 11 CT 11 SL 11 PE 11 PZ 11 ÇR 2-13 11 CU 9 11 PT 3-14 11 ÇR 2-13 12 Ulaşım 18.30 2 Nolu Komisyon Odası

12 CT 12 SL 12 SL 12 CU 11 12 PZ 12 ÇR 1-6-12 12 CU 12 PT 12 PE 4-8-10 12 CT 12 SL 12 PE 4-8-10 13 Ücretli – İşsiz Mühendisler ve İşsizlik 19.00 2 Nolu Komisyon Odası

13 PZ 13 ÇR 2-13 13 ÇR 2-13 13 CT 13 PT 3-14 13 PE 13 CT 13 SL 13 CU 11 13 PZ 13 ÇR 2-13 13 CU 11 14 Yapı Denetim 19.00 2 Nolu Komisyon Odası

14 PT 3-14 14 PE 4-8-10 14 PE 4-8-10 14 PZ 14 SL 14 CU 9 14 PZ 14 ÇR 14 CT 14 PT 3-14 14 PE 4-8-10 14 CT GG 15 EİM MDK 19.00 2 Nolu Komisyon Odası

15 SL 15 CU 11 15 CU 11 15 PT 15 ÇR 2-13 15 CT 15 PT 15 PE 15 PZ 15 SL 15 CU 11 15 PZ

16 ÇR 2-13 16 CT 16 CT 16 SL 16 PE 4-8-10 16 PZ 16 SL 16 CU 16 PT 16 ÇR 2-13 16 CT 16 PT İTT İŞ YERİ TEMSİLCİLER TOPLANTISI 19.00 Şb.Konferans Salonu

17 PE 4-8-10 17 PZ 17 PZ 17 ÇR 5 17 CU 11 17 PT 3-14 17 ÇR 17 CT 17 SL 17 PE 4-8-10 17 PZ 17 SL ŞDK ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPL. 14.00 Şb.Konferans Salonu

18 CU 11 18 PT 18 PT 18 PE 7 18 CT 18 SL 18 PE 18 PZ 18 ÇR 5 18 CU 11 18 PT 18 ÇR 5 ŞEK ŞUBE EŞGÜDÜM KURULU TOPL. 14.00 Şb.Konferans Salonu

19 CT 19 SL 19 SL 19 CU 19 PZ 19 ÇR 2-13 19 CU 19 PT 19 PE 7 19 CT ŞEK 19 SL 19 PE 7 GG GELENEKSEL GECE 20.00 Şb.Konferans Salonu

20 PZ 20 ÇR 5 20 ÇR 5 20 CT 20 PT 20 PE 4-8-10 20 CT 20 SL 20 CU 20 PZ 20 ÇR 5 20 CU OGK ODA GENEL KURULU ANKARA

21 PT 21 PE 7 21 PE 7 21 PZ 21 SL 21 CU 11 21 PZ 21 ÇR 21 CT 21 PT 21 PE 7 21 CT ŞEK/ŞDKT

22 SL 22 CU 22 CU 22 PT 22 ÇR 5 22 CT ŞEK/ŞDKT 22 PT 22 PE 22 PZ 22 SL 22 CU 22 PZ

23 ÇR 5 23 CT 23 CT ŞEK 23 SL 23 PE 7 23 PZ 23 SL 23 CU 23 PT 23 ÇR 5 23 CT 23 PT

24 PE 7 24 PZ 24 PZ 24 ÇR 24 CU 24 PT 24 ÇR 24 CT 24 SL 24 PE 7 24 PZ 24 SL

25 CU 25 PT 25 PT 25 PE İTT 25 CT 25 SL 25 PE 25 PZ 25 ÇR 25 CU 25 PT 25 ÇR

26 CT 26 SL 26 SL 26 CU 26 PZ 26 ÇR 5 26 CU 26 PT 26 PE 26 CT 26 SL 26 PE

27 PZ 27 ÇR 27 ÇR 27 CT 27 PT 27 PR 7 27 CT 27 SL 27 CU 27 PZ 27 ÇR 27 CU

28 PT 28 PE İTT 28 PE 28 PZ 28 SL 28 CM 28 PZ 28 ÇR 28 CT 28 PT 28 PE 28 CT

29 SL 29 CM 29 PT 29 ÇR 29 CT 29 PT 29 PR 29 PZ 29 SL 29 CM 29 PZ

30 ÇR 30 CT 30 SL 30 PR 30 PZ 30 SL 30 CM 30 PT 30 ÇR 30 CT 30 PT

31 PR İTT 31 PZ 31 CM 31 CT 31 CT 31 PR 31 SL

1. Aksi belirtilmedikçe Komisyon toplantıları Şube'de yapılacak; toplantı süresinin 90 dakikayı aşmamasına özen gösterilecektir.

2. Toplantıya katılamayacak üyelerimizin, durumlarını en az bir gün önceden Şube'ye (Selma Duruer-1202) bildirmeleri rica olunur.

3. Komisyon toplantılarının başlangıç saati 19.00'dur. Cumartesi günü yapılan Komisyon toplantıları ise 14.00'de gerçekleştirilecektir.

4. Şube Yönetim Kurulu, önceden duyurmak kaydıyla veya Komisyonun önerisiyle, toplantı tarih ve saatini değiştirebilir. 

5. Olağanüstü yapılacak Komisyon toplantıları için, en az bir hafta öncesinden Şube Yönetim Kurulu'ndan izin alınması gerekmektedir.

K. 
NO

TOPLANTI 
YERİ



TEKNİK HİZMETLERİMİZ VE DENETİMLERİMİZ
• Kaynaklı imalat kontrolü
• Tahribatsız (NDT) Muayene-Gözle Muayene
• Tahribatsız (NDT) Muayene-Penetrant Muayenesi
• Tahribatsız (NDT) Muayene-Manyetik Par. Muayenesi
• Tahribatsız (NDT) Muayene-Ultrasonik Muayene
•• Tahribatsız (NDT) Muayene-Radyografik Muayene
• İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerde Tahribatsız Muayenesi
• Yorulma Test ve Analizi
• Bilgisayar Destekli Kontrol (Bilg. Des. Tasarım ve Analiz)
• Rafların İmalat Kontrolleri
• Rafların Periyodik Kontrolleri
• Rafların Yük Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi
•• WPQR Onayı
• İmalat proje kontrolleri 
• İmalat kontrolleri
• Kırma Testleri
• Ezme Testleri
• Makro Testler

TEKNİK EĞİTİMLERİMİZ VE SINAVLARIMIZ
• Çelik Kaynakçı Eğitimi
• Alüminyum Kaynakçı Eğitimi
• Plastik Kaynakçı Eğitimi
• Pnömatik Eğitimi
• Hidrolik Eğitimi
•• EN 14731’e Göre Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimi
• Tahribatsız Muayene Bilgilendirme Eğitimi
• VT-MT-PT-UT-RT Seviye 1 ve Seviye 2 Eğitimleri
• ISO 9606-1 Çelik Kaynakçı Sınavı
• ISO  9606-2  Alüminyum Kaynakçı Sınavı 
• TS EN 13067 Plastik Kaynakçısı Sınavı
• ISO 9712 VT-MT-PT-UT-RT Personel Belgelendirme Sınavları
•• MYK - Aluminyum Kaynakçısı – Seviye 3
• MYK - Çelik Kaynakçısı – Seviye 3 
• MYK - Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı – Seviye 3 
• MYK - Doğal Gaz Polietilen Boru Kay. Seviye 3
• MYK - Kaynak Operatörü – Seviye 4 
• MYK - Plastik Kaynakçısı – Seviye 4
• MYK - Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 3 
•• MYK - Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezimiz, teknik eğitim ve teknik kontrolleri 
gerçekleştirilen MMO’nun birimidir.Teknik eğitimleri ve sınavları firma bünyesinde veya Uygulamalı Eğitim
Merkezinde gerçekleştirebilmektedir.Uygulamalı Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan teknik hizmetlerimiz ise 

konusunda tecrübeli ve kalifiye personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ

BİLGİ VE TEKNİK DESTEK İÇİN
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi-Bursa
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi, 65. Blok, No:7-8-10, Nilüfer/Bursa

0224 443 66 11
bursa.uem@mmo.org.tr



Günce

 MMO Bursa Şube

03 – 06 Eylül 2018

“Temel Bilirkişilik Kursu ” Avukat Serdar Tahtakıran eğit-
menliğinde, 11 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

03 - 06 Eylül 2018

“Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu” 
Üyemiz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 17 üyemizin katılı-
mıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

03 – 05 Eylül  2018

“Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu” 
Üyemiz Hakan Yavuz eğitmenliğinde, 6 üyemizin katılı-
mıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

07 – 09 Eylül 2018

“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi” Üye-
miz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 5 üyemizin katılımıyla 
Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Jet Fan Sistem Tasarim 
Kriterleri Montaj Uygulamalari Semineri” Hakan Sezer 
eğitmenliğinde 64 üyemizin katılımyla Şube Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

11 - 14 Eylül 2018

“Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi” Üye-
miz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 8 üyemizin katılımıyla 
Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

17 - 20 Eylül 2018

“Temel Bilirkişilik Kursu ” Avukat Serdar Tahtakıran eğit-
menliğinde, 3 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

17 - 23 Eylül 2018

“Mekanik Tesisat Eğitimi” Üyemiz Tarık Demiray eğit-
menliğinde, 4 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

18 - 19 Eylül 2018

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pom-
pacı) Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 23 ki-
şinin katılımıyla Balıkesir İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

22 - 23 Eylül 2018

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pom-
pacı) Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 13 ki-
şinin katılımıyla Çanakkaleİl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

25 - 26 Eylül 2018

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pom-
pacı) Kursu” Şube Teknik Görevli Selçuk Türe eğitmen-
liğinde, 5 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda ger-
çekleştirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Mekanik Tesisat ko-
nusunda Değerli Bilgiler Paylaşımı Semineri” Nurettin 
Küçükçalı eğitmenliğinde 105 üyemizin katılımyla Şube 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

09 - 12 Ekim 2018

“Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu” 
Üyemiz Tarık Demiray eğitmenliğinde, 17 üyemizin katı-
lımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

17 - 18 Ekim 2018

“Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” Üyemiz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 15 üyemizin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Gri Su Semineri” 52 
üyemizin katılımyla Şube Konferans Salonu'nda gerçek-
leştirildi.

21 Ekim 2018 Pazar

“Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu” Şube Teknik Gö-
revli Selçuk Türe eğitmenliğinde, 11 kişinin katılımıyla 
Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

22 - 23 Ekim 2018

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pom-
pacı) Kursu” Şube Teknik Görevli Selçuk Türe eğitmen-
liğinde, 12 kişinin katılımıyla Yalova İl Temsilciliği Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

23 - 26 Ekim 2018

“Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü Kursu” Üyemiz Emine Kaya eğitmenliğinde, 
16 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçek-
leştirildi.54



Günce

 MMO Bursa Şube   

27 Ekim 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Mekanik Tesisatta Test 
Ayar Dengeleme (TAD) Semineri” Işık Yücesoy eğitmen-
liğinde 71 üyemizin katılımyla Şube Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

30 Ekim - 02 Kasım 2018

“Temel Bilirkişilik Kursu ” Avukat Serdar Tahtakıran eğit-
menliğinde, 22 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

06  Kasım 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Rüzgar Enerjisi Semine-
ri” Hannan Öngü eğitmenliğinde 16 üyemizin katılımyla 
Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

07  Kasım 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Rüzgar Enerjisi Semine-
ri” Hannan Öngü eğitmenliğinde 1 üyemizin katılımyla 
Bandırma İlçe Temsilciliği Eğitim Salonu'nda gerçekleşti-
rildi.

08  Kasım 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Rüzgar Enerjisi Semine-
ri” Hannan Öngü eğitmenliğinde 23 üyemizin katılımyla 
Çanakkale İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda gerçekleştiril-
di.

12 - 15 Kasım 2018

“Temel Bilirkişilik Kursu ” Avukat Serdar Tahtakıran eğit-
menliğinde, 20 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

12 - 14 Kasım 2018

“Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu” Üyemiz Yavuz 
Güçlü eğitmenliğinde, 11 üyemizin katılımıyla Şube Eği-
tim Salonu'nda gerçekleştirildi.

12 - 14 Kasım 2018

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) 
Eğitimi” Şube Teknik Görevli Doğuş Zafer Bağlama eğit-
menliğinde, 8 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

13 - 14 Kasım 2018

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pom-
pacı) Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 31 ki-
şinin katılımıyla Balıkesir İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

16 – 18 Kasım 2018

“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi” Üye-
miz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 6 üyemizin katılımıyla 
Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

19 Kasım 2018 Pazertesi

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi” 
Şube Teknik Görevli Doğuş Zafer Bağlama eğitmenliğin-
de, 84üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda ger-
çekleştirildi.

20 - 21 Kasım 2018

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pom-
pacı) Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 21 
kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba

Gözetim kriterleri kapsamında “Difüzörler, CAV, VAV 
Ekipmanları ve İndüksiyon Cihazları Teknik Eğitim Semi-
neri” 23 üyemizin katılımyla Şube Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

24 Kasım 2018 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Türkiye Yangın Yönet-
meliği 2015, Mekanik Tesisat Tasarım Yönetmeliği Semi-
neri” Kazım Beceren eğitmenliğinde 76 üyemizin katı-
lımyla Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

29 Kasım - 02 Aralık 2018

“Temel Bilirkişilik Kursu ” Avukat Serdar Tahtakıran eğit-
menliğinde, 13 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

03 - 04 Aralık 2018

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pom-
pacı) Kursu” Şube Teknik Görevli Selçuk Türe eğitmen-
liğinde, 21 kişinin katılımıyla Bandırma İlçe Temsilciliği 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

10 - 12 Aralık 2018

“Şantiye Şefliği Kursu” Üyemiz Hakan Yavuz eğitmen-
liğinde, 14 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

10 - 16 Aralık 2018

“Mekanik Tesisat Eğitimi” Üyemiz Tarık Demiray 
eğitmenliğinde, 18 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim 
Salonu'nda gerçekleştirildi.
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Günce

 MMO Bursa Şube56

VEFAT
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyemiz

Güzin Uzun’un babası vefat etmiştir.

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyemiz
Kadir Uyar’ın annesi vefat etmiştir.

Üyemiz Bülent Alp’in babası vefat etmiştir.

Üyemiz Kemalettin Güner’in annesi vefat etmiştir.

Üyemiz Mümin Alkaya’nın babası vefat etmiştir.

Üyemiz Cevdet Eşki’nin oğlu vefat etmiştir.

Üyemiz Ömriye Çelik’in annesi vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz

VEFAT

Üyemiz Abdullah Tatlı vefat etmiştir.

Üyemiz Mustafa Beklen vefat etmiştir.

Üyemiz Türk Yılmaz Ebren vefat etmiştir.

Üyemiz Necdet Serol vefat etmiştir.

Üyemiz Halil Küp vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz

HOŞGELDİN BEBEK

Üyemiz Ufuk Kafadar ve Tuğçe Kafadar’ın
“Ege” adını verdikleri

erkek çocukları dünyaya gelmiştir.
   

Kafadar Ailesine Mutluluklar 
Dileriz

HOŞGELDİN BEBEK

Üyemiz Samet Çavuş ve Ayşe Çavuş’un
“Mehmet Kuzey” adını verdikleri
erkek çocukları dünyaya gelmiştir.

   
Çavuş Ailesine Mutluluklar 

Dileriz
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