
SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

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

İşçinin, emekçinin bayramı, birlik, mücadele ve dayanışma günü “1 Mayıs”ı hep birlikte kutladık. Emeğin günü 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs Tertip 
Komitesi’nin çağrısıyla binlerce emekçiyle alanlardaydık.

“Gençlik Geleceğimizdir” diyerek, “Mesleğe Hoş geldin” töreni gerçekleştirdik. Törende genç meslekraşlarımız ile bir araya geldik.

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; Ocak ayında MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli’nin oturum başkanlığında, MMO Bursa Şube geçmişDönem Başkanları Ömer Atalay ve Nedret Yayla; 
Şubat ayında MMO Bursa Şube Önceki Dönem Başkanı İbrahim Mart’ın oturum başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Emel ve Coşkunöz’ün emekli Genel Müdürü Şükrü Tetik; Mart ayında ise 
MMO Bursa Şube Sekreter Üyesi Ferudun Tetik’in oturum başkanlığında, Subemiz geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, 20. ve 21. 
Dönem Bursa Milletvekilleri Ali Rahmi Beyreli ve Hayati Korkmaz konuğumuz oldu. Kendilerine teşekkür ediyor, her ayın 3. perşembe 
akşamı üyelerimizi bu keyifli sohbetlere davet ediyoruz.

Şubemiz Komisyonları tarafından gerçekleştirilen etkinliklerimize hız kesmeden devam ettik. Aktif Emekliler Komisyonumuz tarafından, 
“Türk Havacılığının Dünü, Bugünü, Yarını” ve “Bursa’da Raylı Sistemler” söyleşileri, Endüstri – İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonumuz tarafından, “Sanayide Endüstri Mühendisliği Uygulamaları” paneli, Sosyal Etkinlikler Komisyonumuz tarafından, “Masa 
Tenisi Turnuvası” gerçekleştirildi. Tüm komisyon üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Balıkesir ve Çanakkale İl Temsilcilerimiz geleneksel geceleri gerçekleştirilerek, meslekte 25., 40., 60. ve 70. yıllarını geride bırakan 
üyelerimize onur plaketleri verildi.

Şubemizin kurumsal ziyaretlerini sürdürdük. Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret ettik. Valilik koordinasyonunda kentte yapılacak 
önemli projelerin tartışılacağı, içerisinde Akademik Odaların, Üniversitelerin ve yerel yönetimlerin olacağı “Akademik Kurullar” önerisini 
Vali Canbolat ile paylaştık.

Şubemizin her dönem ücretsiz olarak gerçekleştirdiği “Yeni Mezun ve Çalışmayan Üyelere Yönelik Eğitimler” devam ediyor. 19 farklı 
konuda ücretsiz eğitimlerin verildiği  program, 12 Haziran 2019’da sona erecek. Eğitmenlerimize katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür 
ederiz.

Şubemiz “Daha Fazla Sanat” diyerek, kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Şubemiz Nilüfer Ana Sanat Grubu işbirliği ile, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde “Emekçi Kadın” yağlı boya resim sergisini ve 1 Mayıs’ta “Emek” yağlı boya sergisini  BAOB Fuaye Alanında 
izlenime açtık. “Nilüfer Ana Sanat Grubu”na çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yine Şubemiz Türk Sanat Müziği 
Korosu bahar konserini gerçekleştirdik. 16 yıldır düzenli olarak konserler veren TSM Koromuz, seslendirdiği eserlerle izleyenlere keyifli 
bir akşam yaşattı. TSM Koromuza teşekkür ediyoruz.

“Gençliğimizden umutluyuz, güzel yarınlar gençlerimizle gelecek” diyerek, Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonumuz ile kahvaltıda bir araya 
geldik.

Endüstri – İşletme Mühendisliği Bursa Yerel Kurultayı gerçekleştirildi. Kurultayda Endüstri 4.0 konusundaki bilgi ve birikimler paylaşıldı.

Harita Mühendisi Kadir Uzun, MMO Bursa Şube Öğrenci Üye Semih Mert, Maden Mühendisi Aydın Gider, Ziraat Mühendisi Ekrem 
Lizor anısına, bu yıl 31.’si gerçekleştirilen, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Geleneksel Futbol Turnuvası’nda Makina Dinamo 
takımımız birinci oldu. Turnuvaya katılan takımları centilmen mücadeleleri için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

01 Mart 2019 Cuma günü Dobruca – İnkaya yolunda meydana gelen trafik kazasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdik.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin (KEMM) açılışını gerçekleştirdik. Özellikle ülkemiz 
sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak teknolojileri alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin 
izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla kaynakçı eğitimi ve sınavlarının yapılabilmesi için 2010 yılında oluşturduğumuz ve 
bu güne kadar uygulamalı eğitim merkezi olarak hizmet veren merkezimiz bundan sonra  ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM” 
olarak hizmet vermeye devam edecektir.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarından, 2018 yılı iş kazaları ve iş cinayetlerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Forumu gerçekleştirildi.

Bu Bültenimizde üyemiz Sayın Mehmet Bursa’nın, araştırma yazı dizisinin 9. bölümünü yayınlıyoruz. Sayın Mehmet Bursa’nın bu 
araştırma yazısı için teşekkür ediyoruz.

Bu Bültenimizde de geçmiş bültenimizde yazılarıyla ilginizi çektiği, bilgisini aldığımız Psikolog Özge Karakaş’ın “Hırs” başlıklı özgün 
makalesini yayınlıyoruz. Karakaş’a teşekkür ediyor, yeni makalelerini bekliyoruz.

Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle tüm üyelerimizi, etkinlik ve çalışmalarımıza katılmaya ve katkı koymaya davet ediyor, sağlık 
ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu
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BURSA’DA 1 MAYIS’TA BİNLER ALANDAYDI

Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın Birlik Mücadele Dayanışma Günü

Birleşerek Mücadele Edeceğiz, Direne, Direne Kazanacağız

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma

Bursa’da 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısıyla 
12.00’de Atatürk Stadyumu önünde toplanan birlerce 
emek savunucusu DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip 
Odası kortejlerinde yerini alarak, sloganlar eşliğinde 
Kent Meydanı’na yürüdü.

Emeğin gününde Bursa tüm kentlerde olduğu gibi 
meydanlardaydı. Bursa’da tüm emek, demokrasi 
güçleri, “Bugün 1 Mayıs, ve biz yine; ekmek, barış, 
özgürlük, adalet ve demokrasi için alanlardayız” 
diyerek alanları doldurdu.

Yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından Kent 
Meydanı’na ulaşan kortejler burada yerini aldı. Tertip 
Komitesi adına kitleyi selamlayan Bursa 1 Mayıs 
Tertip Komitesi Başkanı İrfan Açık yaptığı konuşmada 
“İşçilerin emekçilerin sendikası, sigorta, 8 saatlik 
iş günü, kıdem tazminatı ve bugün sahip oldukları 
pek çok hak, kapitalist patronlara karşı gerektiğinde 
canlarını feda ettikleri çetin mücadeleler sonucu 
kazanılmıştır. 1 Mayıs bu tarihi mücadelelerle bir 
dönemeç noktası olmuştur” dedi. Açık, “Bu sömürü 

düzenine, bu hukuksuzluğa, bu keyfiliğe, hayatın her 
alanında direnecek, 1 Mayıs meydanlarını ülkemizin 
her yanında bütün meydanlarında, milyonlarca işçi ve 
emekçiyle doldurarak en gür sesimizle haykırmaya 
devam edeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın, bu 
zorbalar kalmaz, gider” ifadelerini kullandı.

Ardından sendikaya üye oldukları için işten atılan ve bir 
yılı aşkındır fabrika önünde direnen Cargill işçilerine 
söz verildi.
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Cargill işçileri adına konuşan Tek Gıda-İş Örgütlenme 
Uzmanı Suat Karlıkaya, “379 gün önce bu ülkede 
yüzlerce işyerinde hakkını, hukukunu aradığı zaman 
bir işçinin başına ne geliyorsa 14 tane Cargill işçisinin 
başına o geldi.

Sendikaya üye oldukları için arkadaşlarımız işten 
atıldılar. Bizim hedefimiz tekrar o fabrikada işbaşı 
yapmak. Unutmayalım Cargill işçisi kazandığında 
sadece Cargill işçisi kazanmayacak, bu ülkede 
haksızlığa uğrayan milyonlarca işçiye umut olacak yol 
gösterecek” dedi.

DİSK/Birleşik Metal İş  Sendikası Üyesi Esra Demirbaş, 
1 Mayıs konuşmasını gerçekleştirdi. Demirbaş, şunları 
söyledi:

“İş, adalet, özgürlük için 1 Mayıs alanındayız. Bu 
yıl baharın yarattığı enerji ile daha da coşkuluyuz. 
AKP, 31 Mart’ta seçim çalışmasını iktidarın tüm 
olanaklarını kullanarak yaptı ama bu kez sandığa halkın 
demokrasiye, özgürlüğe, adalete, barışa ve kardeşliğe 
olan hasreti yansıdı.

İktidar bilmelidir ki işçilerin, emekçilerin, halkın bu 
uyarısını dikkate almadan atılacak her adımın daha da 
ciddi politik sonuçları olacaktır. Ülkemizde ekonomik 
krizin etkisi giderek artıyor, işsizlik her evde en yakıcı 
ve üstü örtülemez toplumsal mesele halini alıyor. 
Şimdi ekonomik kriz bahane edilerek zorunlu BES 
dayatması getirilmek, kıdem tazminatlarımız fona 
devredilmek isteniyor. İşçinin emeğinin karşılığı olan 
kıdem tazminatının 30 günden az olmasına ve fona 
devredilmesine asla izin vermeyeceğiz.”

"Ekonomik krizin faturasını işçiler, emekçiler, dar gelirli 
milyonlar değil, krizin sorumluları kârından vazgeçmek 
istemeyen patronlar ödesin" diyen Demirbaş, bugüne 
kadar yapılan özelleştirmelerin ağır faturasını işçi ve 
emekçilerin ödediğini anımsattı.

Demirbaş, ayrıca "Biz emekçiler taşeronlaşmaya, 
taşeronda ayrımcılığa, vergide adaletsizliğe, 
özelleştirmelere, kuralsız çalıştırmaya, iş cinayetlerine, 
sendikal örgütlenmede baskılara, haksız işten 
çıkarmalara karşı yan yanayız ve birlikteyiz” dedi. 
Konuşmaların ardından sahne alan Hozan Beşir’in 
türküleriyle halaylar çekildi. 01/05/2019
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDEN MESLEĞE HOŞ GELDİN TÖRENİ

Yeni Mezun / Çalışmayan Üyelere Yönelik Eğitimlerin Sertifika Töreni 

Düşünceli: İyi Bir Mühendis ve Yurttaş Olmak İçin Destek ve Çaba Gerekir. Meslek 
Odalarını İkinci Aileniz Olarak Görebilirsiniz. Biz Her Zaman Sizin Yanınızdayız
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi “Gençlik Geleceğimizdir” diyerek, "Mesleğe Hoş 
geldin" töreni gerçekleştirdi. MMO Bursa Şube Remzi Erişler konferans salonunda yapılan törende genç 
meslekraşlar ile bir araya gelindi.

Açılış konuşmasını yapan, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli genç meslektaşlarına, 
mesleğe hoş geldiniz diyerek, gençlerle bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

“Bugün TMMOB’nin en büyük Odası haline gelen MMO, ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından 
yana bir meslek kuruluşu olarak, yurtsever bir çerçevede, çözümler öneren bir yaklaşımla, bütün birikimlerini, 
ülkemizin sanayileşmesi ve demokratikleşmesinden yana bir çalışma anlayışı içerisinde seferber etmektedir.

Şube olarak bizler, bir yandan ülke ve kent sorunlarına müdahil olmaya çalışıyor, diğer yandan üyelerimize yönelik 
eğitim, belgelendirme ve her türlü destek çalışmaları ile sosyal ve kültürel ve sanatsal etkinler düzenliyoruz. Bir 
yandan da, asli görevimiz olan Kamusal hizmet ve kamusal denetim çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullanan 
Düşünceli, dönem boyunca Şube olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bazılarını katılımcılar ile paylaştı.
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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" diyen Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:

Eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülke yaratmak bizlerin ellerindedir. Bunun için umut vardır. Birlik ve dayanışma 
ile bunu başarabilecek durumdayız. Bu süreçte bizlere düşen birincil görev; ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve 
meslek örgütümüze sonuna kadar sahip çıkmak ve savunmaktır.

2018 yılında Temsilciliklerimiz de dahil 325 meslektaşımız MMO Bursa Şubesi’ne üye oldular. Mesleğe yeni 
başlayan genç meslektaşlarımızı kutluyor, hayatları boyunca başarılar diliyoruz.

Oda ile üyelerinin bağlarını güçlü tutmak için her fırsatta bir arada olmaya özen gösteriyoruz. 2 ay süren eğitim 
programında, 20 makina mühendisliği alanında, uzman meslektaşlarımız tarafından verilen eğitimlerde, 655 genç 
meslektaşımıza sertifikalarını veriyoruz. MMO Bursa Şubesi olarak, eğitimlere devam ediyoruz, edeceğiz.

Sonuç olarak, 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, ülkemizi seviyoruz ve ülkemizin bu karanlık tablodan tüm demokratik kamuoyunun birlikte mücadelesi 
ile aydınlığa çıkacağına inanıyoruz.”

Konuşmanın ardından, yeni mezun / çalışmayan üyelere yönelik verilen eğitimlerin, eğitmenlerine teşekkür 
plaketleri MMO Bursa Şube Yönetim kurulu tarafından sunuldu.Eğitimlere katılan üyelere de sertifikaları verildi.

MMO Bursa Şubesi’ne yeni kayıt olan üyelerle “Mesleğe Hoş Geldin Töreni” kapsamında, davetlilerle beraber 
“Mühendislik Yemini” yapılarak, yemin beratları verildi. Mühendislik Yemininin ardından etkinlik, MMO Bursa 
Şubesi’nde geleneksel hale gelen toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. 10/01/2019
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“MÜHENDİSLİK YAŞAM ÖYKÜLERİ” OCAK PROGRAMI

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

Atalay:  Eğer Bir Şeyi Yapmak İstiyorsanız Karalı Olmanız Gerekir

Yayla:  Yapabileceğiniz En Yaratıcı Şey, Başkalarındaki Yaratıcılığı Ortaya Çıkarmaktır

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

MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Düşünceli’nın oturum başkanlığını yaptığı 
Mühendislik Yaşam Öyküleri’nin ocak ayı programının 
konuşmacıları, MMO Bursa Şube Önceki Başkanı 
Ömer Atalay ve MMO Bursa Şube Önceki Başkanı 
Nedret Yayla genç meslektaşları ile deneyimlerini 
paylaştılar.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümünden mezun olan Atalay, çalışma yaşamını 
ve mühendislik tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. 
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümünden mezun olan Yayla 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 Atalay ve Yayla unutamadıkları 
mühendislik çalışmalarına yönelik anılarını katılımcılarla 
paylaştılar.

2000-2004 yılları arasında TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanlığı görevinde 
bulunan, 18 yıl Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş’de 
çalışan Ömer Atalay, yurtiçinde ve yurtdışındaki yaşadığı 
tecrübeleri paylaştı. Çok zevkle çalıştığını söyleyen 
Atalay, acı tatlı deneyimleri olduğunu belirterek,  genç 
meslektaşlarına “Eğer bir şeyi yapmak istiyorsanız 
karalı olmanız gerekir, asıl hedefinize yolunuzdan 
sapmadan ulaşmalısınız” tavsiyesinde bulundu. 90’lı 
yıllardan beri Makina Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi’nin değişik organlarında görev yapmaktan onur 
duyduğunu ifade eden Atalay, genç meslektaşlarına 
başları sıkıştıklarında, bir problemle karşılaştıklarında, 
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“Odamıza gelin, Odamız size destek ve yardımcı 
olacaktır” dedi. Kaynakların çoğunun yabancı dilde 
olduğunu ve yabancı dil bilmenin öneminin altını çizen 
Atalay genç meslektaşlarına, “Çalıştığınız yerlere katkı 
sağlamalısınız, yaptığınız işlerin ölçülebilir olması, 
mukayese edilebilir olması ve katma değer yaratması 
çok önemlidir. Sorgulayabilmeli, her zaman öğrenmeye 
açık olmalı ve problemlere bilimsel yöntemlerle 
çözüm bulmalısınız” dedi.

2006-2010 yılları arasında TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanlığı görevinde 
bulunan, 1977-1991 yılları arasında Türkiye Şişe 
ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de ve ardından 19 yıl Oyak 
Renault Otomobil Fabrikaları’nda çalışan ve 2009 
yılında emekli olan, meslekte 41. yılını dolduran 
Nedret Yayla, tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı. 
Üniversite hocasının “Biz mühendis olma kabiliyeti 
olan insanlar yetiştiriyoruz, mühendisliği gittiğiniz 
yerlerde, ablalarınızdan, abilerinizden öğreneceksiniz” 
sözlerinin önemini belirten Yayla, “Mühendisliği 
uzun yıllar içinde yavaş yavaş öğreneceksiniz” dedi. 

Toplam Kalite Yönetimi, İstatistiksel Proses Kontrol, 
Kalite Çemberleri alanlarında uzmanlaşan Yayla, 
“Yapabileceğiniz en yaratıcı şey, başkalarındaki 
yaratıcılığı ortaya çıkarmaktır” sözünün önemle altını 
çizdi. Lisan bilmenin önemini genç meslektaşları 
ile paylaşan Yayla, özellikle otomotiv sektöründe 
çalışacakların gerekli bilgileri alabilmeleri için lisan 
bilmelerinin şart olduğunu dile getirdi.

Otomotivin bütün yenilikleri barındıran bir sektör 
olduğunu, otomotivin dünyadaki bütün teknolojik 
yenilikleri gösteren, dinamik, çok zor ve çok rekabetin 
olduğu bir sektör olduğunu söyleyen Yayla, otomotiv 
sektöründe çalışmaya başlayacak genç meslektaşlarına 
“Otomotiv sizi en çok geliştirecek, zihninizi açık 
tutacak ve çok zor bir sektördür” dedi.

Program sonunda MMO Bursa Şubesi Üniversite 
Sanayi İşbirliği Komisyonu adına MMO Bursa Şube 
Başkanı Fikri Düşünceli, Ömer Atalay ve Nedret 
Yayla’ya  katkılarından dolayı teşekkür plaketlerini 
sunarak, toplu hatıra fotoğrafı çekildi. 17/01/2019
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TÜRK HAVACILIĞININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Aktif Emekliler Komisyonu tarafından “Türk Havacılığının 
Dünü, Bugünü, Yarını” söyleşisi gerçekleştirildi.

Uçak Mühendisi Selçuk Yıldırım tarafından yapılan sununda Türk havacılığının tarihi ve geleceği hakkında önemli 
bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. 05/01/2019

SANAYİDE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
tarafından “Sanayide Endüstri Mühendisliği Uygulamaları” paneli gerçekleştirildi.

Endüstri Mühendisleri Halit Akçal, Hüseyin Gencer, Murat Çamdal’ın konuşmacı olduğu panelde sanayide 
endüstri mühendisliği uygulamaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. 09/03/2019
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BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ GELENEKSEL GECESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB MMO Bursa Şube Balıkesir İl Temsilciliği'nin geleneksel gecesi Altın Otel'de gerçekleştirildi. Geceye 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.

Gecede meslekte 25, 40, 60 ve 70 yılını geride bırakanlara plaket verildi. Geceye Oda Başkanı Yunus Yener'in 
yanısıra MMO Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli ile TMMOB'a bağlı odaların başkan ve temsilcileri ile meslek 
üyeleri yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları ve davetliler katıldı.

Gecenin açılışında bir konuşma yapan Balıkesir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ömür Mustafa Boyuer, 
odanın kamu kurumu niteliğinde çalışmalar yaptığını söyledi. Boyuer'i konuşmasının ardından Oda Başkanı Yunus 
Yener ve Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli de geceye katılanlara selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların 
ardından meslekte 25, 40, 60 ve 70 yılını tamamlayan oda üyelerine plaket verildi. 23.02.2019
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDEN BURSA VALİSİ CANBOLAT’A ZİYARET

MMO Bursa Şubesi’nin Kurumsal Ziyaretleri Sürüyor

Sağlıklı, Güvenli Bir Bursa İçin Görüşlerimizi ve Çalışmalarımızı Vali Canbolat ile Paylaştık

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.

Ziyarete, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, MMO Bursa Şube Sekreter Üyesi Ferudun 
Tetik, MMO Bursa Şube Sayman Üyesi Ahmet İhsan Taşkınsel ve MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Filiz 
Engin Tambova katıldı.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Düşünceli, Vali Canbolat’a Makina Mühendisleri Odası’nın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

MMO Bursa Şubesi’nin, 8500’ü aşan üye sayısı ile Bursa’da bulunan 28 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.

Kurumlar arası iletişimin önemine değinen Düşünceli, Meslek Odalarının kendi uzmanlık alanları ile ilgili 
yaşadığı kente ve ülkesine hizmet sunma arzusunda ve çabasında olduklarını, istenmeyen bir takım durumların 
oluşmaması, kaynakların iyi değerlendirilmesi, kent ve kent insanı açısında daha fazla yarar sağlaması açısından 
Meslek Odalarının daha işin başlangıcında konuya dâhil edilmesinin büyük fayda arz etiğini söyledi.

Düşünceli, Bursa Valiliğinin koordinasyonunda, kentte yapılacak önemli projelerin tartışılacağı, içerisinde 
Akademik Odaların, Üniversitelerin ve yerel yönetimlerin olacağı kurulların oluşturulmasının Bursa için önemli 
olduğunu söyledi.

Güvensiz otobüs durakları, standartlara uygun olmayan karayolları, hatalı ve uygun olmayan trafik işaretleri, 
karbonmonoksit zehirlenmeleri, hava kirliliği, doğalgaz patlama ve yangınları, hastane, okul, konut ve 
işyerlerindeki yangınlar, ev kazaları, iş kazaları, asansör kazaları, pazar alanlarındaki çatı çökmeleri, vinç kazaları, 
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LPG'li araçlar, teleferik ve lunapark kazaları, engelli vatandaşlarımızın kentte erişilebilirlik standartlarının yerine 
getirilmemesinin, ülkemizde ve Bursa’da Güvenli Kent, Güvenli Yaşamı ortadan kaldıran kazalar ve uygunsuzluklar 
olduğunu ifade eden Düşünceli, tüm bu olumsuzlukların giderilmesinin, kurumsal işbirliliği ile yapılacak çalışmalarla 
önlenebileceğini, bu işbirliğine her zaman hazır olduklarını belirtti.

“Sağlıklı ve güvenli bir Bursa için, bizim de meslek alanlarımıza giren konularda çalışmaların yapılmasını ve Valilik 
makamınca koordine edilmesini önermekteyiz” diyen Düşünceli, bu konulardaki önerilerini şöyle sıraladı:

1- Yangın Denetim Birimi;

Bursa hastane yangınları ile zaman zaman ulusal gündeme de konu olan bir kenttir. 

Bursa’da başta kamu binaları olmak üzere okullar, hastaneler, öğrenci yurtları vb. Kamu tarafından yoğun olarak 
kullanılan binaların düzenli olarak yangın denetimlerinin yapılması, denetim sonucunda çıkan eksiklerin yerine 
getirilmesi ile yangın riskini ortadan kaldırarak binaların güvenli olmasını sağlamak üzere;

İlgili kurum/kuruluşlar ile ilgili meslek odaları birlikte gerekli düzenlemenin yapılması ve Yangın Denetim Biriminin 
kurulması, daha önce ağır aksak yapılan bu işin düzenli ve bir plana bağlı olarak yapılmasının sağlanması

2- Hava Kirliliği ile Mücadele Birimi:

Bursa hava kirliliği alarm vermektedir.

Araç egzozları, kışın kalitesiz kömür kullanımı, sanayi bölgelerinin kent merkezine yakın olması vb. Nedenlerle 
Bursa da hava kalitesinin denetlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yine geçmişte zaman zaman yapılan bu 
çalışmanın geliştirilerek ve düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması, Kirlilik ölçüm istasyonlarının sayısının ve 
yerlerinin gözden geçirilmesi, yeter sayıda ölçüm istasyonun sağlanması, özellikle özel halk otobüslerinde 10 
numara yağın yakıt olarak kullanılmasının denetlenmesi, vb denetimlerin ilgili kurum/kuruluş ve meslek odaları ile 
birlikte gerekli düzenlenmenin yapılması ve Hava Kirliliği ile Mücadele Biriminin Kurulması

3- Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Mücadele 

Bursa özellikle kış aylarında yoğun Lodos alan bir kenttir ve Karbonmonoksit zehirlenmesinden ölen insan sayısı 
en çok olan illerimizden biridir. 

İlgili kurum/kuruluşlar ve ilgili meslek odaları ile birlikte yürütülen çalışmalar geliştirilerek ve düzenli olarak 
sürdürülmelidir.”

Karşılıklı niyetlerin dile getirildiği ziyarette Vali Canbolat, MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretten 
duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. 20/02/2019
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“MÜHENDİSLİK YAŞAM ÖYKÜLERİ” ŞUBAT PROGRAMI

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

Prof. Dr. Emel: Bilgi Güçtür, Her Zaman Hayatta Bilgiye Önem Verdim. Hayatta Mücadele 
Ettiğimiz Her Noktada Bilgimizi Ortaya Koyarız

Tetik:   Sevdiğiniz Şeyleri Yapın, Bunu Keşfettiğiniz Gün Cesur Olun

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

MMO Bursa Şube Önceki Dönem Başkanı İbrahim 
Mart’ın oturum başkanlığını yaptığı Mühendislik Yaşam 
Öyküleri’nin şubat ayı programının konuşmacıları, 
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Erdal Emel ve Coşkunöz’den emekli Genel Müdür 
Makina Mühendisi Şükrü Tetik genç meslektaşları ile 
deneyimlerini paylaştılar.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümünden mezun olan Prof. Dr. Emel, çalışma 
yaşamını ve akademisyenlik tecrübelerini katılımcılarla 
paylaştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina 

Mühendisliği bölümünden mezun olan Tetik ise 
çalışma 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 Emel ve Tetik unutamadıkları 
mühendislik çalışmalarına yönelik anılarını katılımcılarla 
paylaştılar.

Prof. Dr. Emel, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra, ABD’de doktorasını 
tamamlayıp, 1988 yılında Uludağ Üniversitesi’nde 
Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim görevlisi 
olarak akademisyenlik kariyerine, 1990 yılında da 
Uludağ Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nün açılması ile Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışma 

 14



                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

hayatına devam ettiğini katılımcılarla paylaştı. Sanayi 
ve Üniversite iş birliğinin önemini belirten Prof. 
Dr. Emel,  MMO Bursa Şubesi ve Bursa’daki sanayi 
kuruluşları ile birlikte her yıl gerçekleştirdikleri, 
Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin 
sanayinin sorunlarına yönelik çözümler üreten proje 
yarışmalarının sanayi ve genç mühendisler için çok 
önemli olduğunu  ifade etti.

“Bilgi güçtür, her zaman hayatta bilgiye önem verdim. 
Hayatta mücadele ettiğimiz her noktada bilgimizi 
ortaya koyarız” diyen Prof. Dr. Emel, uluslararası 
düzeyde bilgi üretmenin, evrensel ölçütlere uygun 
eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine 
sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına 
çalışan mühendisler yetiştirmenin, ülkenin üretim ve 
hizmet kuruluşlarına yönelik çalışmalarıyla, toplumun 
gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Mühendislik yaşamının zevkli geçtiğini ifade eden 
Coşkunöz’den emekli Genel Müdür Makina Mühendisi 
Şükrü Tetik, yeni bir şeyler yapmayı ve ilkleri sevdiğini 
belirtti. Üniversite döneminde MMO ile tanıştığını 
söyleyen Tetik, örgütlenmenin çok önemli olduğunu 
ifade etti.

Tetik, genç meslektaşlarına “Sevdiğiniz şeyleri yapın, 
bunu keşfettiğiniz gün cesur olun. Sevmediğiniz bir 
şeye 45 yıl dayanılmaz. Para hiçbir zaman birinci 
kriteriniz olmasın. İşini iyi yapan öyle ya da böyle 
kazanır” tavsiyelerinde bulundu ve mesleğini ve 
mühendisliğin analitik kısmını hep sevdiğini belirtti.

Program sonunda MMO Bursa Şubesi Üniversite Sanayi 
İşbirliği Komisyonu adına MMO Bursa Şube Yönetim 
kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, Prof. Dr. Erdal Emel, 
Şükrü Tetik ve İbrahim Mart’a katkılarından dolayı 
teşekkür plaketlerini sunarak, toplu hatıra fotoğrafı 
çekildi. 21/02/2019
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MMO BURSA ŞUBESİ’NDEN MASA TENİSİ TURNUVASI

MMO Bursa Sporda da Üyelerinin Yanında

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirdi.

Spor, sanat ve sosyal etkinlikleriyle de üyelerinin yanında olan MMO Bursa Şubesi’nin, Bursa Veteran Masa Tenisi 
Spor Kulübü Derneği’nde gerçekleştirdiği Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Sportmenlik ve dostlukla geçen turnuvada, Mustafa Vatansever birinci, Melih Gündaş ikinci, Metin Özkosif 
üçüncü ve Güneş Türk dördüncü oldu.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun Tetik, “spor ve sanatta da üyelerimizle beraberiz” 
diyerek, emeği geçenlere ve turnuvaya katılan üyelere teşekkür etti.

Turnuva sonunda MMO Bursa Şubesi tarafından dereceye girenlere kupaları ve madalyaları verilerek toplu hatıra 
fotoğrafı çektirildi. 24/02/2019
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BURSA’DA RAYLI SİSTEMLER

MMO Bursa Şubesi’nden “Bursa’da Raylı Sistemler” Söyleşisi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Aktif Emekliler Komisyonu tarafından gerçekleştirilen, meslek 
büyüklerinin genç meslektaşlara deneyimlerini aktardıkları söyleşiler devam ediyor.

“Bursa’da Raylı Sistemler” başlıklı söyleşide Makina Mühendisi Taha Aydın meslektaşları ile deneyimlerini paylaştı.

“Niçin raylı sistem, niçin elektrikli ulaşım” sorularının cevaplandığı söyleşide Aydın, tramvay üretim projesi ve 
yerli tramvay ve metro vagonu üretim projesini katılımcılara anlattı.

“80 milyonluk Türkiye, ortak metro – tramvay araçlarını yerli olarak üretmek zorundadır” diyen Aydın, “büyük 
projeler risk alarak ortaya çıkıyor” dedi. Aydın, Bursa için geçmişten günümüze yapılan ulaşım ana planlarını ve 
raylı sistem etüdlerini anlattı.

MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, meslektaşların deneyimlerinin paylaşıldığı programların 
önemini belirterek, katkılarından dolayı Makina Mühendisi Taha Aydın ve MMO  Bursa Şubesi Aktif Emekliler 
Komisyonu’na teşekkür etti.  02/03/2019
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DOBURCA-İNKAYA YOLU’NDA FACİALAR DEVAM EDİYOR, SORUMLULAR 
UMURSAMIYOR!

Doburca-İnkaya Yolu’nda meydana gelen trafik kazasının nedeni, bilimsellikten uzak, 
hatalarla dolu yolda, gerekli düzeltmeler yeterince yapılmadan ulaşıma açılmış olmasıdır.

Artık ölüm yolu haline gelen bu yol, hatalar düzeltilinceye ve eksikler tamamen 
giderilinceye kadar araç trafiğine kapatılmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa 
Şubesi, 01 Mart 2019 Cuma günü Dobruca – İnkaya 
yolunda meydana gelen trafik kazasına ilişkin basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama TMMOB MMO 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli 
tarafından yapıldı.

“Her yıl en az 7.500 civarında insanımızın kaybettiğimiz 
trafik kazaları, maalesef hız kesmeden can almaya 
devam ediyor. Bu konuda ya gerekli önlem alınmıyor, 
ya da alınan önlemler yetersiz kalıyor” ifadelerini 
kullanan Düşünceli açıklamaya şöyle devam etti:

“01 Mart 2019 Cuma günü akşam saatlerinde, 
İstanbul'dan gezi için gelen Türk Kızılayı Kartal 
Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan tur otobüsü, 
Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı. 
Meydana gelen kazada 2’si ağır olmak üzere, 41 
öğrenci,  6 öğretmen ve şoför yaralandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doburca-
İnkaya arasında Uludağ yoluna bağlantı yolu olarak 
yapılarak hizmete açılmasının hemen ardından aynı 
yolun aynı noktasında, 28 Ağustos 2014 tarihinde, 
Orhaneli Belediyesi’ne ait bir midibüsün devrilmesi 
sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını 
kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Ardından da 31 Ağustos 2014 tarihinde, yine aynı yolun 
aynı noktasında, bu kez bir firmanın yaptığı piknik 
dönüşü, çalışanları taşıyan tur otobüsünün uçuruma 
yuvarlanması sonucu, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi 
de yaralanmıştı.

Ardından, 14 Ağustos 2018 Salı günü akşam 
saatlerinde, Uludağ gezisinden dönen öğrencileri 
taşıyan tur otobüsü, Doburca-İnkaya yolunda 
şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 37 
öğrenci yaralanırken, bir öğrenci hayatını kaybetti. 

Odamız tarafından, kaza sonrası, 01.09.2014 ve 
29.09.2014 tarihlerinde, iki kez teknik inceleme 
yapılmıştır. Hazırlanan raporlar doğrultusunda, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi;

    • Güzergahta, teknik yönden tamamen hatalı, küçük 
araçlar için olan basit oto korkuluklarını, Bütünleşmiş 
Ağır Hizmet Tipi oto korkuluk ile değiştirmiştir.

    • 2014 yılındaki kazanın meydana geldiği viraj içinde 
yer alan ve Karayolları Standartlarına göre uygun ve 
mümkün olmayan kavşak bağlantısı, ileri bir noktaya 
taşınmıştır. Böylelikle otokorkulukların bölünmesi 
önlenmiş, çarpma sırasında birbirlerine bağlı şekilde 
sistemin bir bütün olarak çalışması sağlanmıştır. 
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Bütünleşmiş Ağır Hizmet Tipi oto korkuluklar ile 
otokorkulukların bir bütün olarak çalışmasının 
sağlanması sayesinde, 14 Ağustos 2018 günü meydana 
gelen trafik kazasında otobüsün 20 metrelik duvardan 
aşağı düşmesi önlenmiştir.

Doburca-İnkaya Bağlantı Yolu İle İlgili Öneriler:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2014 yılında 
yapılarak hizmete açılan Doburca-İnkaya bağlantı 
yolunun teknik açıdan uygun olmadığı, bugüne kadar 
aynı noktada meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı 
kazalar da  göstermektedir.  

1. Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan yolun yol standartlarına uygun olarak 
iyileştirilmeler yapılmalıdır.

- Bu yolda 3 noktada keskin, yatay ve ters kurb 
bulunmaktadır. Kazanın meydana geldiği yerdeki 
kurb yarıçapı ise yaklaşık 20 metredir. Karayolları 
standartlarına göre yatay kurb değerlerinin, minimum 
30-35 metre mertebesinde olması gerekir. Yol bu 
standartlara göre iyileştirilmelidir.

- Doburca-İnkaya yolunda yol eğiminin yaklaşık %15-
16 olduğu gözlenmektedir. Karayolları standartlarına 
göre yol eğiminin maksimum %9-12 olması 
gerekmektedir.

2. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük 
araçların, bu yolu güvenle kullanmaları teknik açıdan 
sağlanamadığı görülmüştür. Büyük araçların bu yola 
girişini teknik olarak önlemek mümkündür.

Yola büyük araç girişi, sadece konulan tabelalarla 
yasaklanmaya çalışılmıştır. Ancak sürücünün trafik 
levhasına uymaması ve denetimlerin de yetersiz olması 
nedeniyle bu aracın yola girişi önlenememiştir. 

Diğer yandan ülkemizde metal esaslı malzemeler 
kapsamında, trafik levhalarının çalındığı da 
bilinmektedir. Büyük Araç Giremez tabelalarının 
çalınması durumunda bile yol, en azından yeni levhalar 
gelinceye kadar, büyük araç trafiğine açılmış gibi 
olacaktır. Bu durumda da o zaman diliminde, benzer 
kazalar kaçınılmaz olacaktır. 

Doburca-İnkaya bağlantı yoluna büyük araçların 
girmemesi, yol girişlerinin fiziki olarak sadece küçük 
araçların girebileceği kadar kurp yarıçapının daraltılması 

veya diğer fiziki önlemlerle sağlanabilecektir.

SONUÇ

Şehirlerarası yollarda olduğu kadar, Bursa kent içinde 
de T.C.Karayolları Standartları ve Yönetmeliklerine 
aykırı şekilde yapılan, mühendislik hizmeti alınmamış 
yollar büyük bir risk oluşturarak kazalara davetiye 
çıkarmakta, sıkça ölümlü ve yaralamalı kazalara neden 
olmaktadır.

Mevzuat gereği T.C. Karayolları, Belediyelerin yaptığı 
yollarda sadece trafik işaret ve işaretlemelerin 
standartlarını belirlemekte, bunları denetlemektedir. 
Yol standartının teknik açıdan uygunluğunun denetimi 
ise ne T.C. Karayolları, ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
ne de başka kurum tarafından yapılmamaktadır. 

Trafik güvenliğini de içerecek şekilde uygunluğu 
denetlenmeyen bu yollar, uygunsuz viraj ve dönel 
kavşaklar, hatalı eksik ya da yetersiz işaret ve 
işaretlemeler, yetersiz sürücü eğitimleri, denetimsiz 
araçlar nedeniyle insanlarımız ya uçurumlara 
yuvarlanan, ya devrilen, ya da otobüs duraklarına 
dalan araçlar altında hayatlarını kaybetmekte ve 
yaralanmaktadır.

Diğer yandan da sürücülerin uymadığı trafik 
kurallarından, trafik levhalarından doğacak sonuçlara 
da ne yazık ki yolcular katlanmaktadır. 

Kazaya davetiye çıkartan bu yolun bu şekilde göz göre 
göre trafiğe açılması ve dolayısı ile kullanılması hatadır. 
Bu yol, yol değildir! Söz konusu kazada sürücünün 
hatası olmakla birlikte, sorumluluk ve kusurun büyüğü 
yolu yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndedir. 

Söz konusu ölüm yolu, hatalar düzeltilinceye ve eksikler 
giderilinceye kadar araç trafiğine kapatılmalıdır.

Ayrıca, başta Karayolları ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere tüm ilgilileri kent içinde 
benzerlerine çok sık rastladığımız ve büyük risk 
oluşturan bu tür yollar öncelikli olmak üzere, kent içi 
yolların gözden geçirilmesi, eksiklerin tamamlanması 
ve hataların giderilmesi gibi gerekli önlemleri almaya 
çağırıyoruz.  

Yaralı çocuklarımıza ve ailelerine geçmiş olsun derken, 
bir daha böyle acıların yaşanmamasını istiyor ve bu son 
olsun diyoruz.” 06/03/2019
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8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

MMO Bursa Şubesi’nden “Emekçi Kadın” Yağlı Boya Resim Sergisi

MMO Bursa Şubesi “Daha Fazla Sanat” Demeye Devam Ediyor
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Nilüfer Ana Sanat Grubu’nın "Emekçi Kadın" Yağlı Boya 
Resim Sergisi BAOB Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen 
törenle izlenime açıldı.

Serginin açılış konuşmasını MMO Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı. Konuşmasına, 
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kökeninde kadın 
işçilerin 19. yüzyılda düşük ücretlere, insanlık dışı 
çalışma koşullarına karşı haklı isyanları, özel olarak da 
8 Mart 1857 tarihinde 40 bin dokuma işçisi kadının 
daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için başlattığı 
mücadele bulunmaktadır. Aradan geçen zamana karşın 
kadınlar üzerindeki sömürü ve baskı artarak sürmekte, 
kadınların her alandaki eşitlik ve özgürlük mücadeleleri 
de büyüyerek devam etmektedir”  ifadelerini kullanan 
Düşünceli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de aile, eğitim, çalışma yaşamı ve istihdam 
sorunları başta olmak üzere toplumsal yaşamın her 
alanında kadınlara yönelmiş eşitsiz uygulama ve 
politikalar özellikle içinde bulunduğumuz dönemde 
hızla artmış, hemen her gün işlenen cinayetlerin 
de gösterdiği üzere yaşamı tehdit eder boyutlara 
ulaşmıştır. Gerici rejimin inşasında kadın eşitsizliği ve 
sömürüsü önemli bir yer tutmuş ve kadına yönelik 
şiddet giderek tırmanmıştır. 

Yaşamın tüm alanlarına yukarıdan aşağı müdahalelerle 
toplumu dinsel gericilikle kuşatan siyasi anlayış, 
kadınların kendi yaşamlarını belirleme özgürlüğünü 
ellerinden almıştır. Kadın-erkek eşitliğini temelden 
reddeden bu anlayış, kadına karşı şiddeti görmezden 
gelerek meşrulaştırmış, kadın cinayetlerini adeta 
olağan hale getirmiştir. 

Kadınların ekonomik, siyasi, toplumsal yaşamda daha 
şiddetli bir sömürü ve eşitsizliğe tabi tutulması sadece 
kadınların değil tüm toplumun sorunudur. Sorunları 
aşmak için, her alanda eşit yurttaş olabilme mücadelesi 
veren kadınların bu mücadelesi aynı zamanda 
ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve özgürleşme 
mücadelesidir.

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi bu onurlu 
mücadelelerinde kadınlarla  dayanışma içinde 
olmayı sürdürecektir. Birlik ve dayanışmanın en 
güzel günlerinden biri olan 8 Mart’ta, ülkenin birçok 
yerinde gericiliğe, sömürüye, baskıya, şiddete, taciz 
ve tecavüzlere HAYIR seslerini yükselten kadınların 8 
Mart’ı kutlu olsun! 

Şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden tüm kadınları 
saygıyla anıyoruz.
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Her 8 Mart’ta olduğu gibi, bugün de günün anlam ve 
önemine ilişkin olarak ve “Daha Fazla Sanat” anlayışı 
ile Şubemiz Nilüfer Ana Sanat Grubumuzu tarafından 
hazırlanan “Emekçi Kadın” yağlı boya resim sergisinin 
açılışını gerçekleştiriyoruz.

Nilüfer Ana Sanat Grubumuzun, tamamı kadınlardan 
oluşması, düzenli olarak 8 Mart’ta “Emekçi Kadın”, 
1 Mayıs’ta “Emek”, 1 Eylül’de “Barış” 29 Ekim’de 
“Cumhuriyet” temalı yağlı boya resim sergileri ile çok 
önemli bir geleneği de sürdürmektedirler.

Bu yönüyle yapılan çalışmalar, her türlü takdire 
değerdir. Nilüfer Ana Sanat Grubu üyelerimizi kutluyor 
ve teşekkür ediyoruz.”

Düşünceli, “Emekçi Kadın” Yağlı Boya Resim 
Sergisi’nde resimleri sergilenen Nilüfer Ana sanat 
Grubu üyeleri, Sevtap Sivri, Neşe Demiröz, Gülhan 
Güldalı Arslan, Belma Yalçın, Fulya Bilgiç, Elif 
Can, Canan Koç, Zerrin Taysever, Esma Gümüş’e 
emeklerinden dolayı teşekkür etti. Nilüfer Ana sanat 
Grubu üyelerine teşekkür belgeleri sunuldu. Açılışın 
sonunda tüm katılımcı ve davetlilerle hatıra fotoğrafı 
çektirildi. 11/03/2019
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“MÜHENDİSLİK YAŞAM ÖYKÜLERİ” MART PROGRAMI

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

Beyerli:  Verilen Görevin ve İnandığınız Şeylerin Peşinden Koşun, Çok Çalışın, Dürüst 
Olun

Korkmaz: Farkındalık Yaratacak, Üretken İnsanlara ve Mühendislere İhtiyacımız Var

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

MMO Bursa Şube Sekreter Üyesi Ferudun Tetik’in 
oturum başkanlığını yaptığı Mühendislik Yaşam 
Öyküleri’nin mart ayı programının konuşmacıları, 
Makina Mühendisleri, 20. ve 21. Dönem Bursa 
Milletvekilleri Ali Rahmi Beyreli ve Hayati Korkmaz 
genç meslektaşları ile deneyimlerini paylaştılar.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümünden mezun olan Ali Rahmi Beyreli ve Uludağ 
Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun 
olan Hayati Korkmaz çalışma 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 Beyreli ve Korkmaz unutamadıkları 
mühendislik çalışmalarına yönelik anılarını katılımcılarla 
paylaştılar.

24 Aralık 1995 milletvekili seçimlerinde Demokratik 
Sol Parti’den (DSP) Bursa milletvekili seçilen Beyreli 
ve Korkmaz, 18 Nisan 1999 Genel Seçimi’nde DSP 
listesinden bir kez daha aday gösterildiler ve ikinci kez 
Bursa milletvekili seçildiler.

İlkokul yıllarından itibaren makina mühendisi olmak 
istediğini belirten Beyreli, meslek seçiminden hiç 
pişman olmadığını ifade ederek makina mühendisliğinin 
en temel meslek dallarından biri olduğunu söyledi.

TOFAŞ otomobil fabrikasında teknik hizmetler 
servisinde ve ardından toplam kalite koordinatörü 
olarak görev yapan Beyreli, The Machine That 
Changed The World ve Toyota Production System 
adlı sanayi ve özellikle otomotivle ilgili iki önemli 
yayını Türkçeye çevirdi. 1992 yılında TMMOB Makina 
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Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
üyeliğine seçilen Beyreli, çeşitli bilimsel toplantıların 
hazırlanmasında görev üstlendiğini belirterek, Oda – 
Sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yaptığını ifade etti. 

Genç meslektaşlarına görev bilincinin, sorumluluk 
duygusunun ve yabacı dil bilmenin önemini anlatan 
Beyreli, “Verilen görevin ve inandığınız şeylerin 
peşinden koşun, çok çalışın, ailenizi ilmal etmeyin, 
dürüst olun ve parayı hiçbir zaman birinci sıraya 
koymayın” dedi.

12,5 yıl TOFAŞ otomobil fabrikasında üretim 
mühendisliği şefi olarak görev yapan Hayati Korkmaz, 
7 yıl fiilen Bulgaristan Fahri Konsolosluğu görevini 
yaptığını katılımcılara anlattı. “Biz iyi mühendistik 
ve ülkeye borcumuz var dedik” diyen Korkmaz, 

Türkiye’de teknoloji enstitülerinin kurulması, AR-
GE, inovasyon, ÜR-GE çalışmalarının yapılması için 
çalışmalar yaptığını ifade etti.

Genç meslektaşlarına, donanımlı mühendis olabilmeleri 
için hangi konularda uzmanlaşmak istiyorlarsa o 
konular üzerinde çok çalışmaları, araştırma yapmaları 
gerektiğini söyleyen Korkmaz, bilgiye ulaşmanın artık 
daha kolay olduğunu, “Diplomadan sonraki süreç 
sizlerin ellerinizde, farkındalık yaratacak, üretken 
insanlara ve mühendislere ihtiyacımız var” dedi.

Program sonunda MMO Bursa Şubesi Üniversite 
Sanayi İşbirliği Komisyonu adına MMO Bursa 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, Ali 
Rahmi Beyreli, Hayati Korkmaz ve Ferudun Tetik’e 
katkılarından dolayı teşekkür plaketlerini sunarak, 
toplu hatıra fotoğrafı çekildi. 21/03/2019
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YENİ MEZUN VE ÇALIŞMAYAN ÜYELERE YÖNELİK EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yeni mezun ve çalışmayan üyelere yönelik 19 farklı 
konuda ücretsiz eğitimin verildiği program başladı. 13 Mart’ta başlayan eğitimler, 12 Haziran’da sona erecek.

Temel Problem Çözme Teknikleri, Tedarikçi Geliştirme Uzmanlığı, Minitab İle İstatistiksel Analiz, ISO 9001:2018 
/ Iatf16949:2016  Otomotiv Kalite Sistemi, Fmea, Beden Dili, Size De Arada  Geliyorlar Mı? Fikir Dönüşüm 
Eğitimi, Proje Yönetimi / APQP &PPAP, Mekanik Tesisat Proje Üretim Süreçleri, Yalın Üretim, EFQM, Strateji 
ve Performans Yönetimi, 6 Sigma, Temel İş Güvenliği Eğitimi, Teknik Bina Yönetimi, Makina Tasarım Genel 
Bakış, Toleranslandırma Gelişmeler, NDT Tahribatsız Muayene Teknikleri, POKE&YOKE eğitimlerinin verileceği 
prgram Endüstri Mühendisi Oğuz Levent Uzer tarafından verilen Temel Problem Çözme Teknikleri, eğitimi ile 
başladı.

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. 13/03/2019
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GÜZEL YARINLAR GENÇLERİMİZLE GELECEK

Gençlik Geleceğimiz

MMO Bursa Şube Öğrenci Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi öğrenci üyeleri ile pazar kahvaltısında bir araya geldi.

Mühendislik eğitimi, öğrenci sorunları üzerine konuşulan etkinlikte, geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirilen 
"MMO Öğrenci Üye Kurultayı"  değerlendirildi.

Öğrenci üyelerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden MMO Bursa Şube Sekreter Üyesi Ferudun 
Tetik, “Öğrenci üyelerimizi çok önemsiyor, her fırsatta bir araya geliyoruz. Onların iyi bir mühendis, iyi bir yurttaş 
olmaları için destek vermeye çalışıyoruz. Onları dinliyor, etkinlikleri birlikte planlıyoruz” dedi.

“Gençliğimizden umutluyuz. Güzel yarınlar gençlerimizle gelecek” diyen Tetik, kahvaltıya katılan tüm meslektaş 
adaylarına teşekkür etti. 25/03/2019
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MMO BURSA ŞUBE TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU’NDAN BAHAR KONSERİ

MMO Bursa Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu’ndan Muhteşem Konser

Düşünceli: Bu Sıkıntılı Günlerin Güzelliklere Dönüşeceği Umudunu Taşıyor ve 
Mücadelemizi Bu Yönde Durmadan Sürdürüyoruz ve Sürdüreceğiz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
Bursa Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu, BAOB 
Oditoryumunda Bahar Konseri gerçekleştirdi. MMO 
Bursa Şube Türk Sanat Müziği Korosunun verdiği 
Bahar konserinde sevgi, barış ve dayanışma mesajları 
verildi.

16 yıldır düzenli olarak konserler veren MMO Bursa 
Şube Türk Sanat Müziği Korosu’nun seslendirdiği 
eserlerin yanı sıra solo şarkılar izleyenlere keyifli bir 
akşam yaşattı.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri 
Düşünceli yaptığı açılış konuşmasında, “16 yıldır 
düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdüren TSM 
koromuz, yine her yıl en az bir konserle bizlerle 
birlikte oluyor ve kulağımızın pasını siliyorlar. “Daha 
fazla sanat” anlayışıyla, pek çok etkinliğin yanında 
sanat çalışmalarıyla da üyelerimiz ve toplumla bir 
araya gelmeye devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.

 26



                   Şube’den

 MMO Bursa Şube   

“Bildiğiniz gibi şu günlerde ülkemiz derin bir 
ekonomik, siyasi ve yönetim krizi ile karşı karşıya. Bu 
krizden toplumun her kesimi gibi meslektaşlarımızda 
etkilenmekte, pahalılık, işsizlik gibi sorunlarla 
boğuşmakta. 16 Nisan referandumuyla tek adam 
rejiminin bütün kasveti üzerimize çökmüş durumda” 
ifadelerini kullanan Düşünceli, “Bu şartlar altında pazar 
günü ülke olarak yerel yöneticilerimizi seçmek niçin 
sandık başına gideceğiz. Herşeye rağmen bu sıkıntılı 
günlerin güzelliklere dönüşeceği umudunu taşıyor ve 
mücadelemizi bu yönde durmadan sürdürüyoruz ve 
sürdüreceğiz. Pazar günü kentlerimiz ve halkımız için 
her zamankinden daha çok “toplumcu, demokratik ve 
halkçı bir yerel yönetim” anlayışına ihtiyaç olduğunu 
bilerek sandık başına gideceğiz. Bu anlayış; katılımcılığın 
önünü açan, toplumun değişik kesimlerine karar 
alma, uygulama ve denetleme süreçlerinde söz hakkı 
tanıyan bir yönetim anlayışıdır. Bu yönde oyumuzu 
kullanacağız” dedi.

“MMO Bursa Şube Türk Sanat Müziği Koromuzun 
konseriyle umudumuzu ve moralimizi biraz 
daha yükselteceğiz” diyen Düşünceli, konserin 
hazırlanmasında emeği geçen , MMO Bursa Şube 
Türk Sanat Müziği Korosunu oluşturan arkadaşlarına, 
Şef Fahri Dibekoğlu’na, değerli sunumu ile Zerrin 
Pehlivanoğlu’na, sazlarıyla koroya eşlik eden 
saz heyetine, MMO Bursa Şube çalışanlarına ve 
katılımcılara teşekkür etti.

Konserin ardından, MMO Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Düşünceli ve MMO Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şef Fahri Dibekoğlu’na, 
gecenin sunucusu Zerrin Pehlivanoğlu’na ve MMO 
Bursa TSM Korosu Koristlerine çiçeklerini ve teşekkür 
belgelerini takdim ettiler, ardından koro ile birlikte final 
şarkısını söylediler. MMO Bursa Şubesi’nin geleneği 
haline gelen toplu fotoğraf çekimi ile konser sona erdi. 
28/03/2019

 27



Şube’den

 MMO Bursa Şube

ÇANAKKALE GELENEKSEL GECESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB MMO Bursa Şube Çanakkale İl Temsilciliği'nin geleneksel gecesi gerçekleştirildi.

Gecede meslekte 25, 40 ve60 yılını geride bırakanlara plaket verildi. Geceye Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli 
ile Oda Denetleme Kurulu Üyesi Fikret Çaral ve TMMOB'a bağlı odaların başkan ve temsilcileri ile meslek 
üyeleri yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Gecenin açılışı konuşmasını Çanakkale İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Tolga Satar yaptı. Satar'ın 
konuşmasının ardından Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli de geceye katılanlara selamlama konuşması 
yaptı. “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” ifadelerini kullanan Düşünceli, “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” dedi.

“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 almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Düşünceli, “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.” dedi.

Konuşmaların ardından meslekte 25, 40 ve60 yılını tamamlayan oda üyelerine plaket verildi. 06.04.2019
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TMMOB BURSA İKK 31. GELENEKSEL HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI 
BAŞLADI

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Yeşil Sahalarda

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası başladı. 
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının oluşturduğu 15 takım şampiyon olmak için ter dökecek.

Bu yıl, Harita Mühendisi Kadir Uzun, MMO Bursa Şube Öğrenci Üye Semih Mert, Maden Mühendisi Aydın Gider, 
Ziraat Mühendisi Ekrem Lizor  anısına düzenlenen turnuvanın açılış kokteyli Şükrü Şankaya Spor Tesisleri’nde 
yapıldı.

Açılışta konuşan TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik, 31 yıldır devam eden 
turnuvanın dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi. “31 yıldır süren Geleneksel Futbol turnuvamız 
dostluk, kardeşlik ve birliktelik duygularımızı pekiştirmeye devam ediyor. İki ay boyunca sürecek turnuvada 
yine dostluğun ve birlikteliğin kazanmasını diliyoruz” diyen Tetik, turnuvanın düzenlenmesinde katkıda bulunan 
herkese, TMMOB'ye bağlı Odalarımızın Yönetim Kurulu Üyelerine, turnuvayı yöneten hakem ve sağlık 
personeline katkılarından dolayı teşekkür ederek, turnuvaya katılan takımlara ve sporculara başarılar diledi.

Tetik, Harita Mühendisi Kadir Uzun, MMO Bursa Şube Öğrenci Üye Semih Mert, Maden Mühendisi Aydın 
Gider, Ziraat Mühendisi Ekrem Lizor’u saygı ile andıklarını belirterek, dostluk ve kardeşlik içerisinde geçecek bir 
turnuva dileğinde bulundu.

Bursa İKK Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’na Makina Dinamo, Makina Kaynak,  İnşaat Beton, İnşaat 
Çelik, İnşaat Ahşap, İnşaat Temel, Jeoloji Jeoteknik, Jeoloji Zemin, Elektrik Akım, Elektrik Gerilim, Mimarlar 
Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Orman 
Mühendisleri Odası olmak üzere 15 takım katılıyor. 06/03/2019
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GÜVENLİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ!

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 
263 madencinin yaşamını yitirdiği toplu iş cinayetinin 
yıldönümünde, “3 Mart İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü” ile dolayısıyla, TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu (İKK) BAOB toplantı salonunda 
basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Açıklamayı yapan TMMOB Bursa İKK Sekreteri 
Ferudun Tetik, “İş cinayetlerinde hayatını 
kaybedenlerin, iş kazalarında iş göremez hale 
gelen işçilerin sayısının dahi tespit edilemediği bir 
dönemdeyiz. İş kazaları ve iş cinayetleri kamuoyunda 
normalleştirilerek, yaşam ve çalışma hakkı gasp 
ediliyor. Cinayetler ve kazaların önlenmesi, meslek 
hastalıklarının engellenmesi şöyle dursun, maliyet ve 
işgücü hesabı yapılarak bu çalışmalara kaynak bile 
ayrılmıyor, emekçilerin can güvenliği hiçe sayılıyor” 
ifadelerini kullandı.

“Yasalar ile koruma altına alındığı söylenen işçi sağlığı 
ve iş güvenliği, her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkemiz 
toplu iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada ilk 
sıralarda geliyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin 
yayınladığı rakamlara göre 2018 yılında en az 1923 
kişi işyeri kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetmiştir. 
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2019 yılının 
başına kadar iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 
emekçilerin sayısının 22 bini aştığını üzüntüyle 
görüyoruz” diyen Tetik açıklamaya şöyle devam etti:

“SGK tarafından açıklanan rakamlara bakıldığında; 
2017 yılında 4A kapsamında çalışanların geçirdiği 

iş kazası sayısının 359.653;  4B kapsamında 
çalışanların geçirdiği iş kazası sayısının ise 213 olduğu 
görülmektedir. Bu kazalar sonucunda 4A kapsamında 
çalışan 1.633, 4B kapsamında çalışan 3 kişi olmak üzere 
toplam 1.636 kişi hayatını kaybetmiştir. SGK 2016 yılı 
istatistiklerine göre 286.068 iş kazasında 1.405 işçi 
hayatını kaybetmişti.  Açıklamaya göre, 2017 yılında 
bir önceki yıla göre iş kazası sayısı %25 oranında, iş 
kazaları sonucu ölüm % 16 oranında artmış; 2018 
verileri ise henüz açıklanmamıştır.

2011 yılından bugüne gerçekleşen iş kazaları ve bunlara 
bağlı gelişen ölüm sayılarını incelemek mümkündür. 

    • 2011 yılında 69.227 kazada 1.700 kişi

    • 2012 yılında 74.871 kazada 744 kişi

    • 2013 yılında 191.389 kazada 1.360 kişi

    • 2014 yılında 221.336 kazada 1.626 kişi

    • 2015 yılında 241.547 kazada 1.252 kişi

    • 2016 yılında 286.068 kazada 1.405 kişi

    • 2017 yılında 359.766 kazada 1.636 kişi

hayatını kaybetmiştir. Ancak biliyoruz ki bu 
rakamlar, bildirimlere göre çıkarıldığı için gerçeği 
yansıtmamaktadır. Gerçekleşen kaza ve ölümler çok 
daha yüksektir.

Her yıl, evine ekmek götürmeye çalışan 2 bine yakın 
işçinin hayatına kaybediyor olması, ülkemizdeki 
işyerlerinin güvensiz ve ilgili mevzuatın yetersizliği 
olduğunu göstermektedir. 
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Ülkemizde gerçekleşen işçi katliamlarının bazılarını ve 
hayatını kaybeden emekçilerin sayılarını hatırlatmak 
isteriz; 

    • 31 Ocak 2008 Davutpaşa Maytap Atölyesi Patlaması 21 işçi

    • 17 Mayıs 2010 Karadon Maden Faciası 30 işçi

    • 3 Şubat 2011 Ostim OSB Faciası 7 işçi

    • 3 Şubat 2011 İvedık OSB Faciası 13 işçi

    • 6 Şubat 2011 Çöllolar Maden Faciası 11 işçi

    • 11 Mart 2012 Esenyurt Şantiye Çadır Yangını 11 işçi

    • 22 Kasım 2012 ETİ Bakır Samsun Çökme 9 işçi

    • 7 Ocak 2013 Kozlu Maden Faciası 8 işçi

    • 13 Mayıs 2014 Soma Maden Faciası 301 işçi

    • 6 Eylül 2014 Torunlar Center Asansör Faciası 10 işçi

    • 4 Kasım 2014 Isparta Yalvaç Tarım İşçileri Faciası 18 işçi

    • 28 Ekim 2014 Ermenek Maden Faciası 18 işçi

    • 17 Kasım 2016 Şirvan Maden Faciası 16 işçi

    • 17 Ekim 2017 Şırnak Maden Faciası 8 işçi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanun 
çerçevesinde bu güne kadar yapılan düzenlemeler 
problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda 
yer alan “telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı 
üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-
alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız çalışma 
koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade etmeyecektir.

Bunun yanında, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
uygulamaları, basit bir hizmet alımına dönüştürülmek 
istenmektedir. Bir danışmanlık hizmeti olan işçi 
sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarında sorumluluk 
bütünüyle işverene aitken, ülkemizde işveren tüm 
sorumluluklardan kaçmaktadır. Bu kaçış için ise, 
danışmanlık hizmeti aldığı iş güvenliği uzmanını 
sorumlu tutmaktadır. İşverenin önleyici, engelleyici 
çalışmaları yapmadığı, kaza yaşanan durumlarda fatura 
meslektaşlarımıza kesilmekte, yargı önüne iş güvenliği 
uzmanları çıkarılmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici adımlar 
atılabilmesi için öncelikle işverenlerin sorumluktan 
kaçmasının önünde geçilmelidir. İşverenlerin temel 

sorumluluklarından kaçtıkları, kendi yerlerine birer 
günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını koydukları 
bir çalışma yaşamında, önleyici ve engelleyici hiçbir 
çalışmanın yapılamayacağı açıktır.

Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir 
diğer nedeni de, emekçilerin sendikal haklarının 
baskı altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin 
önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak 
mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız 
işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm 
olumsuzluklara karşı açık ve savunmasızdır.

Uygulamaya konan özel istihdam büroları ile emekçiler 
kiralık işçi haline dönüştürülmüş, zorunlu bireysel 
emeklilik sistemi kesintileri ile de emekçilerin sosyal 
hakları daha geriye çekilmiştir. Güvencesizliğin neden 
olduğu esnek çalışma, işsiz kalma korkusu, işçilerin 
sadece fiziksel sağlığını değil, ruhsal sağlığını da olumsuz 
etkilemektedir. İşsiz kalma korkusu, ücretlerde düşüş, 
koşulların giderek kötüleşmesi tüm emekçilerin ortak 
sorunudur. 

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

Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bu gün de iş cinayetleri 
ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, 
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma 
hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır, 
güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız için sesimizi 
yükseltiyoruz. 

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı 
ve iş güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız 
denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin 
ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele 
edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.” 
04/03/2019
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ENDÜSTRİ – İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BURSA YEREL KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Bursa Şubesi’nden Endüstri – İşletme Mühendisliği Bursa Yerel Kurultayı 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa 
Şubesi Endüstri – İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu tarafından,  Endüstri 4.0 konusundaki 
bilgi ve birikimlerin paylaşıldığı, Endüstri – İşletme 
Mühendisliği Bursa Yerel Kurultayı gerçekleştirildi.

Gazeteci, Yazar, Fütirist Ozan Onat, CITS Bilişim 
Hizmetleri ve Yazılım San. Tic. A.Ş. / BT Uygulama 
Yönetim Müdürü Mustafa Mor, Bursa Uludağ 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Yenikaya ve  Bursa Uludağ 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tülin Gündüz’ün konuşmacı olduğu 
kurultayın açılış konuşmasını MMO Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı.

Düşünceli konuşmasında, “Meslek Dalı Komisyonları, 
Oda yapısı içinde yer alan makina mühendisliği 
dışındaki mühendislik dallarına mensup üyelerimizin 
Oda çatısı altında mesleki gelişimlerini sürdürmek 
amacıyla çalışmalar yapılmasına olanak sağlayan 
organlardır. Oda Yönetim Kuruluna bağlı olarak 
çalışmalarını süren Endüstri İşletme Mühendisliği 
Meslek Dalı Komisyonumuz iki yılda bir Endüstri 
İşletme Mühendisliği Kurultayını gerçekleştirmektedir. 
05-06-07 Aralık 2019 tarihlerinde on ikincisi 
gerçekleştirilecek olan kurultay, bu yıl Adana’da 
“Akıllı Endüstriler ve Endüstri-İşletme Mühendisliğinin 
Geleceği”  ana teması ile gerçekleştirilecektir” 
ifadelerini kullandı.

Düşünceli, yerel kurultayda değerli bilgilerini 
paylaşacak olan konuşmacılar Ozan Onat, Mustafa 
Mor, Dr. Gökhan Yenikaya ve Prof. Dr. Tülin Gündüz’e, 
etkinliği organize eden Endüstri İşletme Mühendisliği 
Meslek Dalı Komisyonu’na ve katılımcılara MMO 
Bursa Şube Yönetim Kurulu adına teşekkür etti.

Endüstri – İşletme Mühendisliği Bursa Yerel 
Kurultayı’nda Gazeteci, Yazar, Fütirist Ozan Onat, 

Ozan Onat - Fikri Düşünceli
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Endüstri 4.0 vs Toplum 5.0 konusunda, CITS Bilişim 
Hizmetleri ve Yazılım San. Tic. A.Ş. / BT Uygulama 
Yönetim Müdürü Mustafa Mor, Uygulamada Endüstri 
4.0 ve Endüstri Mühendisliği konusunda, Bursa Uludağ 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Yenikaya, Endüstri 4.0 
ve Verimlilik konusunda,  Bursa Uludağ Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Tülin Gündüz ise Araştırılmış Gerçeklil Gözlüğü 
ile Endüstri 4.0 Uygulamaları konusunda katılımcılara 
bilgi ve birikimlerini aktardılar.

MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu tarafından 
konuşmacılara teşekkür plaketleri sunuldu. 
Sunumların ardından  Endüstri – İşletme Mühendisliği 
Meslek Dalı Komisyonu, katılımcılarla beraber forum 
gerçekleştirdi. 13/04/2019

Mustafa Mor - Ergin Polat Dr. Gökhan Yenikaya - Aslı Kök Özten

Prof. Dr. Tülin Gündüz - Metin Saribal

 33



İKK’dan

 MMO Bursa Şube

İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI DURDURALIM!

2018 Yılında En Az 1923 İşçi Yaşamını Yitirdi 

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
tarafından 2018 yılı iş kazaları ve iş cinayetlerine ilişkin 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

“Ülkemizde çalışma yaşamında yaşanan ölümler, uzun 
zamandan beri sistematik bir hal almıştır. Bu yüzden 
yaşanan ölümler kamuoyu tarafından kaza değil, cinayet 
olarak adlandırılmaktadır. Bu cinayetin failleri, kâr 
hırsını can güvenliğinin önünde tutanlardır. Bu durumu 
görmezden gelen, gerekli denetimleri yapmayan, 
sorumluları hak ettikleri biçimde cezalandırmayanlar 
da, iş cinayetlerinin müşterek failleridir” ifadelerinin 
kullanıldığı, TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun 
Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“05 Ocak 2019 tarihinde Bursa’nın merkez Nilüfer 
ilçesi Özlüce Mahallesi Batıkent Metro İstasyonu 
yakınlarında su tahliyesi için çalışma yapılan su boru 
hattında 6 işçi girdikleri 80 metrelik kuyu içerisinde 
benzinli su tahliye motorundan çıkan egzoz gazının su 
borusuna yayılması sonucu zehirlendikleri belirtildi. 
6 işçiden Yasin Balandi (18) hastanede, Atilla Balandi 
(25) ise olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 işçi ise tedavi 
altına alındı.

Acımasız sömürü koşulları, güvenliksiz çalışma 
ortamı, alınmayan önlemler, uyulmayan kurallar ve 
uygulanmayan denetimler nedeniyle iş başındayken 

hayatını kaybeden tüm emekçilerin ailelerine bir kez 
daha baş sağlığı diliyoruz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2018 yılında en 
az 1923 işçinin can verdiğini bildirdi. “Hangi savaşta bu 
kadar arkadaşımızı kaybediyoruz?” denilen İSİG Meclisi 
raporunda, AKP iktidarı boyunca iş cinayetlerinde 
yaklaşık 22 bin 500 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İş cinayetlerinin her yıl artması, ülkemizde insan 
hayatına verilen önemin giderek düştüğünü gösterdiği 
kadar, işçi sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin yasal 
mevzuatın ve denetimlerin yetersizliğini de gözler 
önüne seriyor.

İş cinayetlerini önlemek için atılması gereken ilk 
adım, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna kamusal bir 
anlayışla yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere 
bu alana ilişkin tüm yasalar, kamusal bir bakış açısıyla 
yeniden düzenlenmelidir.

Her şeyden önce emekçilerin gelecek kaygısı 
hissetmeyeceği, güvenli bir çalışma ilişkisi yaratılmalıdır. 
Bunun için de İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, 
“denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli 
çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi”, “geçici iş 
ilişkisi” gibi esnek ve kuralsız çalışma hükümleri derhal 
kaldırılmalıdır.

 34



                   İKK’dan

 MMO Bursa Şube   

Çalışma yaşamını esnekleştiren, iş güvencesini ortadan 
kaldıran, işverenin işçiye karşı sorumluluklarını 
hafifleten, işçi-işveren ilişkisini dolaylı hale getiren her 
türden yasal düzenleme iptal edilmelidir. Sendikal hak 
ve özgürlüklerin kullanılması önündeki her türden 
yasal ve fiili engel kaldırılarak, işçilerin kendilerini 
örgütlü ve güvende hissetmesi sağlanmalıdır.

İşçi sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması 
devletin ve işverenin sorumluluğundadır. Ne var 
ki, devlet kurumları da, işverenler de, konuya bu 
sorumlulukla yaklaşmamaktadır. 2012 yılında çıkarılan 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na rağmen 
iş cinayetlerinin her geçen yıl artması, Soma’da, 
Ermenek’te, Elbistan’da, Şirvan’da, Şırnak’ta, 3. 
Havalimanı’nda, Ankara tren kazasında birbiri ardına 
yaşanan iş facialarının nedeni devletin ve işverenin bu 
sorumsuz tutumudur.

Eksiklikleriyle yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu, zaman içinde yapılan değişikliklerle 
tamamen işlevsiz hale getirilmiştir. Kanun, TMMOB 
ve TTB başta olmak üzere meslek örgütlerinin katkı 
ve önerileriyle, kamusal bir bakış açısıyla yeniden 
düzenlenmelidir.

Bu düzenlemeyle birlikte;

• İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği 
hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği ticari kuruluşların kâr alanı 
olmaktan çıkartılmalıdır.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenleme ve 
denetimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
yanı sıra, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, 
TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden 
bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. 
Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü 
tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

• İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
görev verilen mühendis ve mimarların işçi sağlığı ve 
iş güvenliğinin sağlanması konusundaki görevlerinin 
bir danışmanlık hizmeti olduğu kabullenilmeli ve 
asıl sorumluluğun devlet ve işverende olduğu bilinci 
yerleştirilmelidir.

Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, 
insan yaşamının her şeyden önce geldiğini vurgulamaya 
devam edeceğiz. İşverenin kar hırsının, siyasi iktidarın 
politik önceliklerinin emekçilerin hayatlarını çalmasına 
izin vermeyeceğiz. Bu anlayışla, devlet ve işvereni işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konusunda sorumlu davranmaya, 
tüm kamuoyunu da iş cinayetlerine karşı duyarlı 
olmaya davet ediyoruz.” 10/01/2019
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“EMEK” YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ İZLENİME AÇILDI

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

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

“Emekçilerin birlik mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs bu yıl da emek ve demokrasi düşmanı politikaların 
gölgesi altında kutlanacak. Meslektaşlarımız dâhil bütün emekçiler esnek üretim, güvencesiz istihdam ve yoğun 
sömürü koşullarında alın teri döküyorlar. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, işveren kesimi lehine düzenlemelerle amacından 
saptırılmış durumdadır. İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği uygulamaları yerleşmeden geriletilmiş, piyasa 
çıkarlarına göre düzenlenmiştir. Ev emeği, yeni eğitim sistemi ve mesleki eğitim konusu sermayenin yoğun emek 
sömürüsünün bir aracı olmuştur. İşsizlikte tarihimizin en üst seviyesine çıkılmıştır. Laikliğin gereği olan norm ve 
uygulamaların her birinin tasfiye edilmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları örtüşmektedir” 
ifadelerini kullanan Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:

“IMF’nin Nisan ayında yayımladığı Türkiye Raporunda da yer alan kıdem tazminatı fonu kurulması ve bireysel 
emeklilik sigortasını (BES) zorunlu hale getirecek “yapısal reformlar” ile ücretlileri işten çıkarmanın daha da 
kolaylaştırılmak istendiği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Kıdem tazminatı fonu ve BES sistemi ile tüm emekçilerin 
çalışma yaşamı boyunca oluşturacakları birikimleri hem eksiltilecek hem de başka alanlara aktarılacaktır. Kıdem 
tazminatı fonu ve BES sistemindeki birikimlerin sermaye piyasaları üzerinden başta inşaat ve enerji sektörlerindeki 
batık şirketleri kurtarmak üzere yandaş sermaye kesimlerine aktarılacağı açıklıkla belirtilmektedir.

Emekçilerin istemleri ise bellidir. İnsanca çalışmak, yaşam ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz olmamak, aç ve 
yoksul olmamak, emeğinin karşılığını hakkıyla almak, eşit işe eşit ücret, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, 
BES sisteminin kaldırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, iş cinayetlerinin olmaması, 
geçici-kiralık işçi olmamak, 8 saatlik işgününe uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme 
dâhil sendikal hakların tanınması, taşeron çalışmanın yasaklanması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması, 
cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması-kapatılmaması, üretim ve yaşam alanları ile doğal 
çevrenin rant talanına açılmaması, emekçilerin istemleri arasındadır.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi için, 
ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için TMMOB çatısı altında, bütün illerde 1 Mayıs kortejlerinde yerini 
alacak; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka bir Türkiye ve dünya özlemini halkımızla paylaşacaktır.

İşçisi, kamu çalışanı, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla 
dolduracağımız 1 Mayıs meydanlarında nasıl bir memleket istediğimizi kol kola, omuz omuza dile getireceğiz. 
Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Gününde umudumuz ve hasretimiz olan memleketin resmini çizeceğiz. 

Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi, bugün de günün anlam ve önemine ilişkin olarak ve “Daha Fazla Sanat” anlayışı ile 
Şubemiz Nilüfer Ana Sanat Grubumuz tarafından hazırlanan “Emek” temalı yağlı boya resim sergisinin açılışını 
gerçekleştiriyoruz.

Nilüfer Ana Sanat Grubumuzun, tamamı kadınlardan oluşması, düzenli olarak 8 Mart’ta “Emekçi Kadın”, 1 
Mayıs’ta “Emek”, 1 Eylül’de “Barış”, 29 Ekim’de “Cumhuriyet” temalı yağlı boya resim sergileri ile çok önemli 
bir geleneği de sürdürmektedirler.”

Düşünceli, “Emek” 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. 
29/04/2019
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GELENEKSEL TURNUVANIN ŞAMPİYONU ‘MAKİNA DİNAMO’ OLDU

TMMOB Bursa İKK 31. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası Şükrü 
Şankaya Tesislerinde iki kategori takımları arasında oynanan maçlarla sona erdi.

Bu yıl Harita Mühendisi Kadir Uzun,  Maden Mühendisi Aydın Gider, Ziraat Mühendisi Ekrem Lizor ve MMO 
Bursa Şube Öğrenci Üye Semih Mert anısına düzenlenen turnuvada mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
oluşturduğu birinci kategoride 15 takım, veteran kategorisinde ise 6 takım şampiyon olmak için ter döktü. 
Turnuvanın galibi olan Makina Dinamo takımı kupayı evine götürürken, Veteran kategorisinde ise ZMO Eski 
Toprak şampiyonluk kupasını evine götürdü.

Turnuvada Makina Dinamo şampiyon olurken, Real Maden ikinci, İnşaat Çelik üçüncü oldu, Veteran takımlarında 
ise ZMO Eski Toprak şampiyon olurken, Orhan Efe Neoklasik Mimarlar Veteran Takımı ikinci, Necati Şahin 
Veteran Takımı üçüncü oldu. Şükrü Şankaya Spor Tesisleri’nde iki ay boyunca yapılan maçların ardından yine 
dostluk ve birliktelik kazandı.

 38



                   İKK’dan

 MMO Bursa Şube   

Maçların sonunda her iki kategoride dereceye giren takımlara, gol krallarına ve en centilmen takımlara kupa ve 
plaketleri verildi. Anılarına turnuva düzenlenen Harita Mühendisi Kadir Uzun,  Maden Mühendisi Aydın Gider, 
Ziraat Mühendisi Ekrem Lizor, MMO Bursa Şube Öğrenci Üye Semih Mert’in ailelerine anı plaketleri, turnuvayı 
yöneten hakem ve sağlık personeline de teşekkür plaketleri sunuldu.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik, Harita Mühendisi Kadir Uzun,  Maden Mühendisi 
Aydın Gider, Ziraat Mühendisi Ekrem Lizor ve MMO Bursa Şube Öğrenci Üye Semih Mert’i saygıyla andıklarını 
belirterek, 31 yıldır devam eden turnuvanın dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi. İki ay boyunca 
süren turnuvada yine dostluk ve birlikteliğin kazandığını ifade eden Tetik, turnuvanın düzenlenmesine katkıda 
bulunan herkese teşekkür etti. 24/04/2019
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HALKÇI, TOPLUMCU, KATILIMCI YEREL YÖNETİMLERDE KENTİN SAKİNİ DEĞİL, 
SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ

TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı öncesi Bursa İl Koordinasyon Kurulu,16 Şubat 2019 
tarihinde, TMMOB Bursa İKK İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Forumunu gerçekleştirdi.

İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Forumlarına katılan üyelerimiz ve iş güvenliği uzmanı iş güvenliği 
uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının yasalardaki yeri ve yaşanan sorunlar, yargılanma süreçleri, istihdam 
biçimleri ve OSGB’ler, iş sözleşmelerindeki sorunlar, tip sözleşme, ücretler, İGU asgari ücreti, fazla sürelerle 
çalışma, sağlık ve güvenlik ile ilgili sorunlar, mesleki sorumluluk sigortasının zorunluluğu ve örgütlenme konu 
başlıklarında bilgilendirildi. 16/02/2019

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARI 

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Ortak toplantı salonunda 13 
Mart 2019 tarihinde yaptığı basın toplantısıyla “TMMOB Bursa İKK Bursa Kent Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamayı yapan TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik “Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel 
seçimlerde, her zamankinden daha çok, “toplumcu, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim” anlayışına ihtiyacı 
vardır. Bu anlayış, katılımcılığın önünü açan, toplumun değişik kesimlerine, karar alma, uygulama ve denetleme 
süreçlerinde söz hakkı tanıyan politika ve uygulamaların hayata geçirilmesidir.” ifadelerini kullandı. 13/03/2019
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Hayat enerjinizi tanımlamanız gerekse, hangi kelimeleri, özellikleri veya nesneleri kullanırsınız. Ben 
kesinlikle hırs derim. Başarılı olma hırsı, mutlu olma hırsı, zengin olma hırsı, çocuğumuza güzel bir 
dünya bırakma hırsı... Hırs herkeste olan ve olması da yararlı olan bir hayat enerjisidir. Etrafımızda 
gördüğümüz herkesin kendi hayatına, amacına ve kapasitesine göre hırsları vardır. Önemli olan bu 
hırsı bulup çıkarmakta, yönlendirmekte ve onu iyi bir şekilde tanımlamaktadır. Bu nokta motivasyon 
ile hırsın kesiştiği bir noktadır. 

Motivasyon da hareket edip, hayatımızı şekillendirmemizde önemlidir, hırs da.Peki fark nereden 
gelir. Geçen sayıda motivasyon konusundan bahsetmiştik, bu sayıda hırs ve motivasyon arasındaki 
ince çizgiye bakarak, hırs üzerine odaklanacağız.

Motivasyon kaynağınız ne olursa olsun, şunu söylemeliyim ki bunun sonu yoktur. Eğer motivasyon 
kaynağınız para kazanmak ise, ne kadar çok kazanırsanız kazanın her zaman daha fazlası vardır. 
Motivasyon kaynağınız sevgi görmek takdir toplamaksa, her zaman sevgi görüp takdir toplayacağınız 
insanlar bulursunuz. Motivasyon kaynağınız fit görünmek ise, hayal ettiğiniz vücut ve görünüş her 
zaman daha ve daha fazlasını gerekli kılacaktır. Yanı kısacası, ulaştığınız noktadan her zaman daha 
yukarda olan bir nokta vardır. Hırs tam olarak bu noktada devreye girmektedir. Motivasyonunuzun 
sınırlarını belirleyen, onun artık işlevsel olup olmadığına karar veren en tepedeki mekanizma hırstır. 
Hırsınızın sınırlarını, motivasyonunuz ile beraber hayatta yapabileceklerinizi göz önüne alarak karar 
vermelisiniz.

Hırsının peşinden gidip, başarılı olmuş bir çok hikaye dinlemişsinizdir; Aliexpress’in kurucusu, 
Apple markası eski ceosu, Zara markasının da içinde olduğu Inditex tekstil sahibi... Bir de bize hiç 
hikayeleri yansıtılmamış, dizi ve filmlerde kötü rollerde gösterilmiş, hırsının peşinden gidip hata 
yapmış kişiler vardır.  Hırsımızın amacından saptığını fark etmemiz, harekete başlarken kendinize 
sınırlar çizmemiz ve en önemlisi kendinizi değerlendirirken akılcı ve tarafsız davranmamız hangi 
hikayeye sahip olacağımızı belirler. Yola sadece "çok para kazanmak" ya da "çok başarılı olmak" 
gibi eksik tanım ve hedeflerle çıkıldığında, kendinizi gerçek hedeften sapmış ve yolda gördüğünüz, 
duyduğunuz bitmek bilmez üst limitlerin peşinde koşarken buluruz.

Hırslarımızın dizginleri bizim elimizde, nasıl ulaşacağımızı bilmediğimiz ya da nerede duracağımızı 
bilmediğimiz her hırs kontrolden çıkmaya hazırdır. İçeriğini kaybetmiş, sadece bozuk plak gibi 
kafamızda yankılanan "çok zengin olmalıyım" ya da "dünyanın en iyi insanı olmalıyım" cümleleri 
yorgunluk getirir ve bizi tüketir. Ne istediğimize ve nasıl ulaşacağımıza odaklanıp, hırslarımızın bizi 
ayakta ve motive tutan güzel özellikler olarak kalmasına uğraşmalıyız.
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE 
MERKEZİ (KEMM) AÇILDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve 
Muayene Merkezi’nin (KEMM) açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
MMO Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım, 
TMMOB Eski Başkanı ve MMO MİEM Çalışma Grubu 
Başkanı Mehmet Soğancı, MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşe Hamamcıoğlu, MMO Edirne Şube Başkanı 
Aziz Avukatoğlu, MMO Eskişehir Şube Başkanı Atila 
Tomsuk, MMO İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, 
MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, MMO 
Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu, MMO İzmir 
Şube Teknik Görevli Niyazi Oğuz, MMO Eskişehir 
Şube Teknik Görevli İlker Özcan, TOFAŞ Üretim 
Teknolojileri Müdürü Devrim Kemal Sinal ve BTSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, açılışa gelen tüm 
katılımcılara teşekkür ederek, “Odamız, kuruluş 
amaçları arasında yer alan; ülkemiz sanayisinin 

gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, 
bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek 
bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda 
eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir. 
Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet 
ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak 
teknolojileri alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin 
izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla 
kaynakçı eğitimi ve sınavlarının yapılabilmesi için 2010 
yılında oluşturduğumuz ve bu güne kadar uygulamalı 
eğitim merkezi olarak hizmet veren merkezimiz 
bundan sonra Oda merkezi kararı ile kurulan ‘’Kaynak 
Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM” olarak hizmet 
vermeye devam edecektir” dedi.

“Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi; “Kaynak ve 
Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında, gerek 
mühendis, gerekse ara teknik elemanlara MMO 
tarafından verilen tüm hizmetlerin; Merkezi olarak 
yürütülmesi, MMO adına tüm ülkede yaygınlaştırılması, 
bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Kaynak ile 
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ilgili tüm alanlarda vasıflandırılması ve belgelendirmesini 
amaçlamaktadır” ifadelerini kullanan Düşünceli, MMO 
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin, Makina 
Mühendisleri Odasına, sanayimize ve ülkemize hayırlı 
olmasını diledi.

Ardından MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
konuşma yaptı. “Bursa KEMM’de üyemizin kaynak 
mühendisliği yolculuğuna eşlik edeceğiz. Bu yolculukta 
destekleyici sertifikasyon, belgelendirme çalışmaları 
yapacağız. Bu belgelendirme çalışmalarında ulaşılabilir 
ve tercih edilebilir olmaya gayret göstereceğiz” 
ifadelerini kullanan Yener, “Bursa KEMM’de eğitimler 
sayıca, çeşitçe yeterli olacak ve ileri seviye eğitimlerin 
de yuvası burası olacak. Konferans, seminer ve 
çalıştaylara ağırlığımızı koyacağız. Profesyonel ve 
uzun süreli ortak çalışmaları nasıl yapacağımızı 
kurgulayacağız, uygulayacağız” dedi.

Bursa KEMM’de sektördeki MMO üyelerinin, 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu, danıştığı, merakla izlediği 
ve kritik sanayi bilgisine ulaşabileceği bir yer kurmayı 
amaçladıklarını belirten Yener, “Bursa KEMM’de 
Kaynak Mühendisliği alanında bugünün tarihi, kaynak 
ekipmanlarından, sarf malzemelerine, iş güvenliğinden, 
el kitaplarına, çeşitli enstitü işbirliklerinden, ülkeye 
yayılı eğitim merkezine, kaynakla ilgili işgücü 
yetiştirmeden, sektörün birikimini tüm ülkeye açmaya 
kadar çok çeşitli alanlar, düşünülerek, uygulanacak, var 
olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından TMMOB MMO KEMM 
Müdürü Ersan Gönül, KEMM’de gerçekleştirilen 
eğitim, sınav, belgelendirme, vasıflandırma ve teknik 
hizmetlere dair bilgilendirme yaptı. 04/05/2019
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Mehmet Bursa

Makina Mühendisi

  
9. Bölüm
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Bu gelişmeler, Osmanlı’yı yağmalayamayan batılı devletler için istenmeyen, engellenmesi gereken bir durumdu.

Önce durum incelenerek rapor edildi. Ekte Amerikan Silahlı Kuvvetleri istihbaratı tarafından bir filmden kareler 
izleyeceksiniz. Burada bu hızlı gelişmenin bizzat ABD istihbaratı tarafından yorumu vardır.
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Bu tür raporlara dayanarak Türkiye Cumhuriyetindeki gelişmeleri durdurmak için izlenecek politika o dönemin 
ABD Büyük Elçisi tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.
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Yeni Üyeler

Abdulkadir
ÇELİK

Abdullah Ata
DOĞRU

Abdullah
PALA

Abdullah Umur
GÜNGÖR

A. Zafer
ŞENGÖNÜL

Adem
BEYSİMOĞLU

Adem
TORUN

Ahmet
AKAR

Ahmet
ASLAN

Ahmet Enes
GÜR

Ahmet
SORKAÇ

Ahmet Yaşar
POTUK

Akif
KABAKÇIOĞLU

Ali Kadri
KAYA

Altay
BAŞ

Anıl
ATICI

Aran
MERİÇ

Arın Göksel
ALTUNTAŞ

A. Egemen
ÖZKURT

Aytekin
SARIKAYA

Bahar
KÖKSAL

Bedirhan
ERGÜVEN

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Bedri
KOŞAR

B. Hüseyin
AKYILDIZ

Berk
DORUK

Bilal
ŞEKER

Buket
YURDUSEVEN

Burak
AKALAN

Burak
AYVAZ

Burak
BEKTAŞ
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Yeni Üyeler

Burak
SIVACI

Buse
ALKIN

Bülent
IŞIK

Büşra
KAYA

Cahit
ERTEN

Canberk
YAVUZ

Cem
ÖZEN

Cemal
YILMAZ

Cihan
NASUHOĞLU

Cüneyt
DEMİR

Davut
ASLANTAŞ

Dilay
KOÇ

Doğan
DEDE

Doğan
ŞAHİN

Doğan
Ünsal

Ekin
ÇALIK

Elifcan
TEZCAN YAVUZ

Emin
ÖZER

Emrah
DEMİRÖREN

Emre Can
GÜRBÜZ

Emre
KAYA

Emre
SÖYER

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Emre
YILDIZ

Eren Alp
ERDEM
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Erkut
AY

Eren
ARSLAN

Esma
YILDIZ

Ezgi Nur
TÜRK

Faruk
KAYAŞ

Fatih
ASLAN
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Fatih
CANDAN

F. Ferhat
SOLMAZ

Fatmanur
 IŞIK

Gamze
EĞİN

Gizem
ACAR

Gökhan
AYDIN

Gökhan
COŞKUNYUVA

Görkem
YUMURTACILAR

Gürkan
DEMİRER

Hakan
KARAMAN

Hakkı
BAÇ

Halil
ALKAN

Halil
BAYER

H. Gökçehan
BAYTEKİN

H. İbrahim
KOCABAŞ

Halil
KALE

Halim
ÖZEL

Harun
DEMİR

Hasan
ÖZER

Hilal
KIR

Hüseyin
BAYER

Hüseyin
SADIKOĞLU

Hüseyin
YAŞBAY

İbrahim
YİĞİTTAP

İlay
OCAKTAN

İlhan
ORKAN

İlker Doğan
AKYÜZ

İlker
GÜLER

İ. Aslıhan
DOĞAN

İsmail
KUTAY
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Yeni Üyeler

İsmail
ÖZTÜRK

Koray
KARAKUŞ

Köksal
AKTÜRK

Kutay
SEVECAN

Kürşat
KAVUK 

Mahsun
YALÇINKAYA

Medet
VATAN

Mehmet
KAPLAN

Mert
AYVAZ

Mert
FİLİZ

Mert
ŞEN

Merve
ÜNÜR

Meryem
ALTAY

Mesut
SARAÇ

Miray
BADIÇOĞLU

M. Ali
KÖKSAL

M. Said
GÜLHAN

M. Furkan
KALIN

Murat
TİLKİ

Mustafa
ALTINSOY

Mustafa
ESAN

Mustafa
KALCAN

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Nebi
SALDIR

Neslişah
HAMZAÇELEBİOĞLU

Oğuzhan
ÖZTÜRK

Oğuzcan
AKGÜN

Oğuzhan
TUĞCU

Okan
DOĞAN

Okan
TURANLI

Okan
YİĞİT
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Onur
EROL

Onur
GÖKSOY

Osman
KESKİN

Osman
ÖZER

Ozan
BAYDEMİR

Ozan Tolga
YAMAN

Ömer Ashab
YILMAZ

Ömer Necip
TAŞKIN

Özge
KAYA

Özgür
SARIBATUR

Özlem
ÇİÇEK

Özlem Ecem
KAPUCUOĞLU

Öztürk
TAŞKIN

Rabia
PİŞGİN

Recep Taha
BEKİ

Salih
ANIL

Samet
ÇINAR

Selçuk
SAYIN

Semih
ÇALLI

Sercan
DOĞAN

Serdar
DUMAN

Serdar
ÖZYÜREK
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Serhat
MERCİMEKOĞLU

Serhat
YİĞİT
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Serkan
ALTUN

Sezgin
MENTEŞ

Sibel
YILMAZER

Sinem Gülsüm
ÖZDEMİR

Songül
ÇAKICI

Sunay
KAYA
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Yeni Üyeler

ÜLKEMİZ ve MESLEĞİMİZ ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR.

ÜRETİM GÜCÜMÜZ ONLARLA ARTACAK.
 

TÜM ÜYELERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ
                                          Şube Yönetim Kurulu

Sümeyye
GÖLBAŞI

Şeref
YILDIRIM

Şeyma
ÖZTÜRK

Tuğba
GÜLDÜREN

Ufuk
ALTUN

Uğur Berk
ERGÜN

Umut
TUFAN

Ü. Mehmet
METİN

Yeliz
İLASLAN

Yiğit
OKUROĞULLARI

Yusuf
MİSKET

Yücel
ALACA

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ
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09 Ocak 2019 Çarşamba

Gözetim kriterleri kapsamında “DW172 Mutfak 
Havalandırma Normları ve Endüstriyel Mutfak 

Havalandırması” 73 üyemizin katılımyla Şube Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

14 - 21 Ocak 2019 

“Mekanik Tesisat Eğitimi” Üyemiz Tarık Demiray 
eğitmenliğinde, 7 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

18 - 19 Ocak 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Selçuk Türe eğitmenliğinde, 12 kişinin 
katılımıyla Çanakkale İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

19 Ocak 2019 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “DIN 1946 Standartlarına 
Göre Hijyenik Klima Santralleri ve Seçim Kriterleri 

Semineri” 77 üyemizin katılımyla Şube Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

24 - 25 Ocak  2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 18 kişinin 
katılımıyla Balıkesir İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

25 - 26 Ocak 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Selçuk Türe eğitmenliğinde, 32 kişinin 
katılımıyla Edremit İlçe Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Mekanik Tesisatta Nesnelerin 
İnterneti Semineri” 77 üyemizin katılımyla Şube Konferans 

Salonu'nda gerçekleştirildi.

02 - 03 Şubat 2019

“Şantiye Şefliği Kursu” Üyemiz Hakan Yavuz eğitmenliğinde, 9 
üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

05 - 07 Şubat 2019 
“Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu” Üyemiz 

Hakan Yavuz eğitmenliğinde, 14 üyemizin katılımıyla Şube 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Mekanik Tesisatta Otomatik 
Kontrol Tesisatı Bİna İletişim Sistemi Klima Santrallerinde Fan 

Optimizasyonu ve Enerji Verimliliği Semineri” 70 üyemizin 
katılımyla Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

12 - 13 Şubat 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 18 kişinin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

12 - 15 Şubat 2019 
“Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu” Üyemiz 
Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 5 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim 

Salonu'nda gerçekleştirildi.

22 - 24 Şubat 2019  
“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi” Üyemiz 
Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 10 üyemizin katılımıyla Şube 

Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Leonardo Da Vinci Gözüyle 
Sıhhi Tesisat Semineri” 84 üyemizin katılımyla Şube Konferans 

Salonu'nda gerçekleştirildi.

25 - 26 Şubat 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 
14 kişinin katılımıyla Yalova İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

27 - 28 Şubat 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 17 kişinin 
katılımıyla İnegöl İlçe Temsilciğili Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

04 - 05 Mart 2019

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 
Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 30 kişinin 

katılımıyla Balıkesir İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

07 - 08 Mart 2019

“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 
Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 12 kişinin 

katılımıyla İnegöl İlçe Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.
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09 Mart 2019 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “VRF Sistem Tasarım 
Kriterleri ve Tasarım Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar 
Semineri” 48 üyemizin katılımyla Şube Konferans Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

11 - 12 Mart 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 16 kişinin 
katılımıyla Balıkesir İl Temsilciğili Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

12 - 15 Mart 2019  
“Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi” Üyemiz 
Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 19 üyemizin katılımıyla Şube 

Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

13 - 14 Mart 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 12 kişinin 
katılımıyla Bandırma İlçe Temsilciğili Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

20 - 23 Mart 2019 
“Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu” Üyemiz 
Tarık Demiray eğitmenliğinde, 13 üyemizin katılımıyla Şube 

Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

27 - 28 Mart 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 11 kişinin 
katılımıyla Bandırma İlçe Temsilciğili Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

30 Mart 2019 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Psikrometri de Nem Kavramı 
Semineri” 68 üyemizin katılımyla Şube Konferans Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

01 - 03 Nisan 2019 
“Şantiye Şefliği Kursu” Üyemiz Hakan Yavuz eğitmenliğinde, 5 

üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

08 - 14 Nisan 2019 

“Mekanik Tesisat Eğitimi” Üyemiz Tarık Demiray 
eğitmenliğinde, 5 üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

10 - 11 Nisan 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Selçuk Türe eğitmenliğinde, 15 kişinin 
katılımıyla Edremit İlçe Temsilciğili Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

12 - 13 Nisan 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Selçuk Türe eğitmenliğinde, 14 kişinin 
katılımıyla Balıkesir İl Temsilciğili Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

13 Nisan 2019 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Otellerde Mekanik Tesisat 
ve Teknik Yonetim Semineri” 53 üyemizin katılımyla Şube 

Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

15 - 18 Nisan 2019  
“Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 

Dönüşümü Kursu” Üyemiz Emine Kaya eğitmenliğinde, 24 
üyemizin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

15 - 16 Nisan 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Selçuk Türe eğitmenliğinde, 13 kişinin 
katılımıyla Çanakkale İl Temsilciğili Eğitim Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

16 - 17 Nisan 2019 
“Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu” Üyemiz 
Hakan Yavuz eğitmenliğinde, 5 üyemizin katılımıyla Şube 

Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

23 – 24 Nisan 2019 
“Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” Üyemiz Yavuz Güçlü eğitmenliğinde, 10 üyemizin 

katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

24 - 25 Nisan 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Selçuk Türe eğitmenliğinde, 10 kişinin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

24 - 25 Nisan 2019 
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu” Üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 11 kişinin 
katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi

Gözetim kriterleri kapsamında “Klima Santrali Dizaynı & 
Seçim Programı ve HAP programı ile Sistem Enerji Kıyaslaması 
Semineri” 45 üyemizin katılımyla Şube Konferans Salonu'nda 

gerçekleştirildi.
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VEFAT

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Fikri 
Düşünceli’nin kayınbiraderi vefat etmiştir.

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyemiz
Şencan Kurt vefat etmiştir.

Üyemiz Mustafa Vecdi Denktaş vefat etmiştir.

Üyemiz Müsamettin Batır vefat etmiştir.

Üyemiz Recep Erdem’in babası vefat etmiştir.

EİM MEDAK Üyemiz Ergin Polat’ın babası vefat 
etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz

HOŞGELDİN BEBEK

Üyemiz Hasan Müftüoğlu ve
Gözde Müftüoğlu’nun

“Hasan Arhan” adını verdikleri
erkek çocukları dünyaya gelmiştir.

   
Müftüuğlu Ailesine Mutluluklar 

Dileriz

HOŞGELDİN BEBEK

Üyemiz Tuğba Cansın Toksöz ve Volkan 
Toksöz’ün “Yasin Asaf” adını verdikleri

erkek çocukları dünyaya gelmiştir.
   

Toksöz Ailesine Mutluluklar 
Dileriz

VEFAT

Üyemiz Muhsin Polat’ın annesi vefat etmiştir.

Üyemiz Süleyman Akyürek’in babası
vefat etmiştir.

Üyemiz Halis Yavuz’un annesi vefat etmiştir.

Üyemiz Ali Gümüş’ün babası vefat etmiştir.

Üyemiz Mahmut Ziya Kaboğlu’nun annesi vefat 
etmiştir.

Üyemiz Burak Naman’ın babası vefat etmiştir.

Üyemiz Levent Zorlu’nun babası vefat etmiştir.

Üyemiz Çetin Arık’ın babası vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz


