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SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,
Mart - Nisan Bültenimizde sizlerle bir kez daha birlikte olmanın mutluluğu içinde Şubemizin bu süreçte gerçekleştirdiği çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.
Şubemizde mesleğe yeni adım atan veya çalışmayan üyelerimize yönelik, ücretsiz olarak 3 ay süren “Teknik ve
Kişisel Gelişim Eğitim Programı”nı tamamladık. 118 üyemizin katıldığı ve 22 Ekim 2014 tarihinde başlayan 04
Şubat 2015 tarihinde biten program süresince üyelerimize 28 ayrı konuda verilen eğitim sonucu 782 adet belge
verildi. Eğitimlerde herhangi bir ücret almadan gönüllü olarak görev alan 27 eğitmenimize de burada tekrar teşekkür ediyoruz.
Uludağ Üniversitesi ve Orhangazi Üniversitesi Makina, Otomotiv ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde okuyan
Mühendis adayı meslektaşlarımızla birlikte olduk. Konferanslarla Odamız ve mesleğimiz hakkında bilgiler verdik.
Ayrıca Şubemizi toplu olarak ziyaret eden UÜMF Makina ve Otomotiv bölümü öğrencilerine Şubemizi ve MMO
Beşevler Uygulamalı Eğitim Merkezimizi gezdirerek bilgi verdik. Yine çeşitli fabrikalara teknik geziler düzenledik.
DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciliği, KESK Bursa Şubeler Platformu, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve Bursa Tabip Odası’nın katılımıyla “Bursa’da İş Cinayetlerini Durduralım Platformu”nu oluşturduk. Bu
platformla “İş Cinayetlerini Durduralım” başlığı altında kentin çeşitli noktalarında dönemsel olarak açtığımız
standlarla imza kampanyasını başlattık. 13 Mayıs 2015’e kadar sürecek kampanyada toplanacak imzaları, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletmek üzere Birliğimize ileteceğiz.
TMMOB Bursa İKK tarafından, “Kent Suçları ve Kent Mücadelesi” temasıyla bu yıl 5.si düzenlenen Kent
Sempoyzumu’nda “Güvenli Kent, Güvenli Yaşam” ve “Bursa’da Sanayileşme” başlıklarında 2 sunum gerçekleştirdik.
Güvenli Kent, Güvenli Yaşam’ın Gemlik’te de oluşturulması amacıyla Gemlik Belediye Gemlik Belediye Başkanı
Sayın Refik Yılmaz’ın daveti üzerine ziyaret ettik. Gemlik’te doğal afet, deprem ve yangın güvenliği konularında
görüş alışverişinde bulunduk. Toplu konut bölgesi, Moto-Kros Tesisleri, Turizm alanları, restorasyon ve rekreasyon çalışmaları hakkında yerinde incelemelerde bulunduk. Güvenli Kent, Güvenli Yaşam tehdit eden Karbonmonoksit Zehirlenmeleri konusunda 2 kez basın açıklamasında bulunduk. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü, Bursagaz,
Belediye ile birlikte Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen Panele konuşmacı olarak katılarak halkımızı
bilgilendirdik. Ülkemizde her gün en az 2 evde, en az 7 kişinin zehirlendiği ve en az 1 kişinin öldüğü ve halen
Bursa’nın ölümlerde ilk sırada yer aldığı karbonmonoksit zehirlenmelerinin, kabul edilebilir olmadığını, ülkemize
ve kentimize yakışmadığını bir kez daha vurguluyoruz.
Bu yıl 27’incisi, geçen sene sonsuzluğa uğurladığımız Şubemiz Sekreteri, Başkanı Remzi Erişler, Mimar Ahmet
Aybar ve Harita ve Kadastro Mühendisi Temel Öztürk adına düzenlenen “Geleneksel TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Futbol Turnuvası”na Şubemiz Makina Dinamo, Makina Kaynak ve Makina Liman takımlarıyla katılıyor. Her Çarşamba akşamı gerçekleştirilen maçlar için üyelerimizi, takımlarımızı desteklemeye devam
ediyoruz. “8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü”nü basın açıklaması ve çeşitli etkinlikle kutladık. Bu
sayımızda üyelerimizin özgün makale ve şiirlerine yayınlamaya devam ediyoruz. Şubemiz İş Güvenliği Komisyon
Başkanı ve İş Güvenliği Uzmanı Sayın Hakan Çubukcu’nun “Çalışmalarımız, Çalışmaktan Kaçınma Hakkı’nı
Neden Kullanmıyor / Kullanamıyor? Ölümüne Çalışmayı Seviyor”, Üyemiz Şazi Döşer’in “Özgürlük ve Fikirsel Eylem” makalesini ve üyemiz sayın Refik Yeşil’in “Vurulur Her Gece Düşünceler” başlıklı şiirlerini bulabilirsiniz. Tüm üyelerimizden özgün makale, şiir, öykü ve bulmacalarını bekliyoruz. Uzmanlık Komisyonlarımız da
çalışmalarını sürdürüyor. Şube Çevre komisyonumuzun Bursa - İnegöl OSB Arıtma Tesisine düzenlediği Teknik
Gezi sonuçlarını sizlerle bu bültenimizde paylaşıyoruz.
Kurumsal işbirliği kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ile birlikte Şubemiz ve
TMMOB EMO Bursa Şubesi olarak “Enerji Verimliliği Haftası” kapsamında “Enerji Verimliliği ve Mühendislik
Paneli”ni, BAOB Ortak Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdik. Sanayi uygulamaları hakkında yaptığımız sunumun
ardından, katılımcılarla konuyu tartıştık.
Her ayın 2. Pazar günü gerçekleştirdiğimiz Kahvaltı Buluşmalarımız devam ediyor. Üyelerimizi aileleri ile birlikte
her ay farklı bir yerde buluşturduğumuz kahvaltı etkinliklerine bekliyoruz.
Mayıs - Haziran Bültenimizde görüşmek dileğiyle, siz değerli üyelerimizin, Şube çalışmalarına katkı ve katılımını
bekliyor, sağlıklı ve başarılı mutlu günler diliyoruz.							
									 Saygılarımızla
                        Şube Yönetim Kurulu
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İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI İMZA
KAMPANYASI
DİSK, KESK, TMMOB VE BTO BURSA’DA
‘İŞ
CİNAYETLERİNİ
DURDURALIM
PLATFORMU’ OLUŞTURDU
PLATFORM SOMA KATLİAMININ YILDÖNÜMÜ OLAN 13 MAYIS’A KADAR
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPACAK
Son yıllarda hızla artan iş cinayetlerinin önlenmesi
için Bursa’da DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciliği, KESK Bursa Şubeler Platformu, TMMOB Bursa İl
Koordinasyon Kurulu ve Bursa Tabip Odası tarafından
“Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu”
oluşturuldu. Platform, ülke genelinde başlatılan ve 13 Mayıs 2015’e kadar sürecek olan “İş Cinayetlerini
Durduralım” imza kampanyasını Bursa’da başlattı.
Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Ortak Toplantı Salonu’nda biraraya gelen BAOB Dönem Sözcüsü’nün
de hazır bulunduğu platform bileşenleri ile çeşitli emek örgütlerinin yöneticileri kampanya konusunda kamuoyuna açıklama yaptılar. Ortak açıklamayı TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı
İbrahim Mart okudu.
Türkiye’de her yıl artan binlerce iş kazası yaşandığını bu kazalarda yüzlerce emekçinin hayatını kaybettiğini
belirten Mart, bu ürkütücü gerçeğin işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.
İş kazaları olarak adlandırılan cinayetlerin kimi zaman “ölçülmeyen karbon monoksit oranı”, kimi zaman
“bakımı yapılmayan cephe asansörü”, bazen “kapatılmayan inşaat boşluğu”, bazen de “çadırdaki
elektrik kaçağı” olarak karşımıza çıktığını ifade eden Mart, “Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma
koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal
güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar iş cinayetlerinin başlıca nedenidir. Her gün ortalama 6 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor”
dedi.
İşçiyi korumayan, mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni denetlemekten
sorumlu olan devleti her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıya olduğumuza dikkat çeken
Mart, şunları söyledi:
‘KADER DEĞİL, FITRAT DEĞİL, KAZA DEĞİL CİNAYET!’
“Bu noktada ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları için ‘kader’, ‘işin fıtratı’ demek bilinçli olarak
gerçeğin üstünü örten, art niyetli bir yaklaşımdır.
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Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri, ilgili
mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır.
Burada altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz. Emek-meslek örgütlerinin önerileri dikkate
alınmadan hazırlanan ‘yama’ tedbirlerle iş cinayetlerinin engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı
ve iş güvenliği için ‘önce insan, önce sağlık, önce güvenlik’ anlayışı taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, iş cinayetlerini durduramayacaktır.”
Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, emekçi ölümlerinin durdurulması için mücadeleyi temel görevi
sayan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin, insan odaklı önerilerini defalarca gerek iktidarla gerekse kamuoyu
ile paylaştığını hatırlatan İbrahim Mart, “Ne yazık ki; görüşlerimizin hiçbiri dikkate alınmadı. İş cinayetlerinin son bulması, ancak emekçilerin ve tüm halkımızın yetki ve karar hakkının olduğu eşit, özgür ve
demokratik bir Türkiye ile mümkündür” dedi.
‘HERKESİ KAMPANYAYA DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ’
İş cinayetlerinin durdurulması için, sendikalar ve meslek örgütleri olarak ortak irade ile harekete geçtiklerini
belirten Mart, şöyle devam etti:
“Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’nın tüm emekçilerini, yoksullarını, işsizlerini, kadınlarını, gençlerini, örgütlü örgütsüz tüm insanlarımızı ortak mücadele için Emek – Meslek Örgütleri olarak oluşturduğumuz ‘Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu’na katılmaya, destek vermeye davet ediyoruz.
Platform olarak, ülkemizdeki olumsuz tabloyu değiştirmek için görüşlerimizin de dikkate alınarak iş
cinayetlerini durdurulması için 3 Mart 2015 tarihinde Ankara’ da başlatılan ‘İş Cinayetlerini Durduralım! Bir İmza’ da Sen ver!’ kampanyasını Bursa’da başlatıyoruz. İmza kampanyamız, Soma işçi katliamının yıldönümü olan 13 Mayıs 2015 tarihine kadar sürecek ve toplanan imzalar, ilgili Bakanlığa
verilmek üzere Birlik Merkezlerimize gönderilecektir.
Önümüzdeki günlerde Bursa’ da yapacağımız kitlesel basın açıklamaları, meşaleli yürüyüşler, kentin
çeşitli bölgelerinde kuracağımız imza standları gibi etkinliklerle kampanyamızı büyüteceğiz. Yapacağımız tüm etkinliklerde duyarlı kamuoyunu ve tüm halkımızı davet ediyoruz, desteklerini bekliyoruz.”
İş cinayetlerine ilişkin kısa bir film gösteriminin yapıldığı basın toplantısına katılan platform bileşenlerinin
temsicileri ve diğer örgütlerin yöneticileri kampanyaya ilk imzaları attılar.25/03/2015
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OLMADAN,ÖLMEDEN ÖNLEM ALALIM...
SESSİZ ÖLÜM ÜLKEMİZE YAKIŞMIYOR!
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ DEVAM EDİYOR...
HERGÜN EN AZ 2 KONUTTA, 7 KİŞİ ZEHİRLENİYOR...
2015 YILINDA GEÇEN 81 GÜNDE 566 KİŞİ ZEHİRLENDİ, BUNLARDAN 90’I HAYATINI KAYBETTİ.
Kış mevsiminin sonuna geldiğimiz bu günlerde, yakma ve baca sistemlerindeki olumsuzluklar nedeniyle,
yurdun çeşitli illerinde yaşanan karbonmonoksit zehirlenmeleri bütün hızıyla devam ediyor. 15.01.2015 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında, 2015 yılının ilk 14 gününde toplam 70 kişi karbonmonoksit gazından
zehirlenerek hastaneye kaldırılırken zehirlenenlerden 11’inin de hayatını kaybettiğini belirtmiş, zehirlenme
ve ölümün nedenlerinin mangaldan, sobadan, bacadan ya da şofbenden sızan karbonmonoksit gazı olduğunu vurgulamıştık.
Bugün 23 Mart 2015 tarihine gelindiğinde ise 2015 yılında geçen 81 günde toplam 566 kişi karbonmonoksit
gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılırken zehirlenenlerden 90’ı hayatını kaybetti. Diğer bir deyişle HERGÜN en az 2 konutta 7 kişi zehirleniyor, zehirlenenlerden en az 1’i hayatını kaybediyor.
Öncelikle bu durumun kabul edilebilir olmadığını, ülkemize ve kentimize yakışmadığını bir kez daha ısrarla
vurguluyoruz.

4

MMO Bursa Şube

Şube’den

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, 2015 yılında geçen 81 günde ülkemizde bilgisizlik, ihmal ve
denetimsizlik yüzünden yaşanan karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda, basına yansımış aşağıdaki istatistiksel bilgileri paylaşmak istiyoruz.
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ AÇISINDAN ÜLKEMİZDE;
OCAK ayında 30 ilin 44 yerleşim birimindeki 55 hanede, 152 kişi zehirlenmiş, zehirlenenlerden 27’si hayatını kaybetmiştir.
• Ocak ayında Eskişehir 7 hanedeki 23 zehirlenme ile 1.; Kahramanmaraş 3 hanedeki 16 zehirlenme ile 2.;
Kayseri 6 hanedeki 17 zehirlenme ile 3. sıradadır.
• Ocak ayında ölüm sayılarında ise Gaziantep 3 ölümle 1., Konya 3 ölümle 2. sıradadır.
ŞUBAT ayında 35 ilin 62 yerleşim birimindeki 90 hanede, 326 kişi zehirlenmiş, zehirlenenlerden 36’sı hayatını kaybetmiştir.
• Şubat ayında Kırıkkale 3 hanedeki 37 zehirlenme ile 1.; Kayseri 10 hanedeki 32 zehirlenme ile 2.; Nevşehir
2 hanedeki 25 zehirlenme ile 3. sıradadır.
• Şubat ayında ölüm sayılarında ise yine Gaziantep 5 ölümle 1., Denizli 4 ölümle 2., Nevşehir, Bursa ve
Afyon 3 ölümle 3. sıradadır.
MART ayının ilk 22 gününde 24 ilin 35 yerleşim birimindeki 38 hanede, 88 kişi zehirlenmiş, zehirlenenlerden 27’si hayatını kaybetmiştir.
• Mart ayının ilk 22 gününde Kayseri 6 hanedeki 13 zehirlenme ile 1.; Bursa 3 hanedeki 7 zehirlenme ile 2.;
Bingöl ve Kırıkkale 6 zehirlenme ile 3. sıradadır.
• Mart ayında ölüm sayılarında ise Balıkesir ve Bursa 4 ölüm ile 1.; Trabzon 3 ölümle 2. sıradadır.
2015 YILINDA GEÇEN 81 GÜNDE ÜLKEMİZDE 48 İLİN 111 YERLEŞİM BİRİMİNDEKİ TOPLAM 183 HANEDE, 566 KİŞİ ZEHİRLENMİŞ, ZEHİRLENENLERDEN 90’I HAYATINI KAYBETMİŞTİR.
• 2015 yılında geçen 81 günde zehirlenen kişi sayısı açısından Kayseri 22 hanedeki 62 zehirlenme ile 1.,
Kırıkkale 6 hanedeki 46 zehirlenme ile 2., Kahramanmaraş 9 hanedeki 38 zehirlenme ile 3. sıradadır.
• 2015 yılında geçen 81 günde ülkemizde Gaziantep ve Bursa 8 ölümle 1.; Konya, Balıkesir ve Denizli 6
ölümle 2.; Nevşehir, Trabzon, Afyon ve Tokat 4 ölümle 3.; İzmir, Ordu ve İstanbul 3 ölümle 4. sıradadır.
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ AÇISINDAN BURSA’DA;
• Ocak ayında ayında İnegöl’de 1 hanede 3 kişi zehirlenmiş, zehirlenenlerden 1’i hayatını kaybetmiştir. Bursa zehirlenen kişi sayısıyla ülke düzeyinde Konya ve Ordu ile birlikte 16. sırada yer almıştır.
• Şubat ayında Bursa, İnegöl ve Mudanya İlçelerinde toplam 3 hanede, 16 kişi zehirlenmiş, zehirlenenlerden
3’ü hayatını kaybetmiştir. Bursa ülke düzeyinde Şubat ayında; zehirlenen kişi sayısıyla 8., ölen kişi sayısı açısından Nevşehir ve Afyon ile birlikte 3. sırada yer almıştır.
• Mart ayının ilk 22 gününde Bursa ve Karacabey İlçesinde toplam 3 hanede, 7 kişi zehirlenmiş, zehirlenen-
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lerden 4’ü hayatını kaybetmiştir. Bursa ülke düzeyinde Mart ayı 22. gününde; zehirlenen kişi sayısı açısından
2.; ölen kişi sayısı açısından Balıkesir ile birlikte 1. sırada yer almaktadır.
• Bursa’da 2015 yılında geçen 81 günde toplam 7 hanede, 26 kişi zehirlenmiş, zehirlenenlerden 8’i hayatını
kaybetmiştir. Bursa bugün itibariyle toplam olarak zehirlenen kişi sayısı açısından ülke düzeyinde 8., ölen
kişi sayısı açısından Gaziantep ile birlikte 1. sırada yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen zehirlenmelerin, basında yer alan haberlerden derlendiğini, birçok vakada durumu ağır
olan yaralıların akıbetinin bilinmediğini belirtmek isteriz. Durumu ağır olan vakaların birçoğunun da hayatını
kaybettiği de bilinen bir gerçektir.
Ülkemizde hergün 8 kişiyi trafik kazasında, 5 kişiyi iş kazalarında ve en az 1 kişiyi de karbonmonoksit zehirlenmelerinde kaybetmekteyiz. Kaza adı altındaki bu cinayetlerin tümünün önlenebilir olduğunu bir kez
daha belirtiyoruz.
Olmadan, Ölmeden bu tür acı olayların yaşanmaması için ilgili tüm kurum, kuruluşlar ile kamuoyunu yukarıda aktardığımız bilgiler ışığında bir kez daha duyarlı olmaya ve önlem almaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla sunarız. 23/03/2015

İbrahim MART
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

ÇALIŞANLARINIZIN İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ

RAF UYGUNLUK ANALİZLERİ
YORULMA TEST VE ANALİZLERİ

MAPA EĞİTİMLERİNİ
VİNÇ EĞİTİMLERİNİ

ŞUBEMİZE YAPTIRABİLİRSİNİZ.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası(MMO)
Bursa Şubesi’nin mesleğe yeni adım atan
genç üyelerine yönelik olarak düzenlediği ve 3 ay
süren Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitim Programı tamamlandı.
118 makina mühendisinin katıldığı eğitim programının tamamlanması nedeniyle MMO Bursa Şubesi Remzi Erişler Konferans Salonu’nda sertifika ve
plaket töreni yapıldı. Törende konuşan MMO Şube
Başkanı İbrahim Mart, 22 Ekim 2014’te başlayıp 4
Şubat 2015’te biten program süresince katılımcılara
28 ayrı konuda eğitim verildiğini bildirdi. Oda üyesi
118 mühendise katıldıkları 28 ayrı eğitim programı
için 782 belge verildiğini kaydeden Mart, genç mühendislerin iş yaşamında daha başarılı olmalarını hedeflediklerini söyledi.
MMO Bursa Şubesi’nin adeta bir okul gibi eğitim
verdiğini ifade eden Mart, bu programların önümüzdeki aylarda yeniden düzenleneceğini belirtti. Bu ve
benzeri programların düzenlenmesinin özenli bir
çalışma gerektirdiğini vurgulayan İbrahim Mart, gönüllü görev alan 27 eğitmene teşekkür etti.
Törende konuşmaların ardından, programa katılan
mühendislere katılım belgeleri ile sertifikaları Şube
Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri tarafından
takdim edildi. Törende ayrıca, programı gerçekleştiren Şube Kalite Komisyonu üyeleri ile gönüllü eğitim veren uzmanlara da teşekkür belgesi ve plaket
verildi.
MMO Bursa Şube
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GÜVENLİ KENT GÜVENLİ YAŞAMIN ADRESİ GEMLİK OLACAK
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, şehirde yaşam kalitesini yükseltmek, doğal afet, deprem ve yangın
güvenliği konularındaki önlemleri üst seviyeye çekmek için Sivil Toplum Örgütleriyle olan diyalog ve işbirliklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Bursa Makine Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Mart, Gemlik Temsilcisi Salih Portakal ve yönetim kurulu
üyelerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Odanın, “Güvenli Kent, Güvenli Yaşam”
projesine de destek vereceklerini bildirdi.
Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olduğu gibi, nezaket ziyareti çerçevesinde kendilerine uzatılan işbirliği elini
de tüm samimiyetle tutacaklarını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İbrahim Mart nezdinde
tüm Makine Mühendisleri Odası yöneticilerine teşekkür etti.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, tüm proje, plan, hizmet ve yatırımlarda işbirliği, fikir, öneri ve proje
katkısı bekledikleri yönündeki taleplerini tekrarladı. Orhangazi ve Gemlik Arıtma Tesislerinin yapımı sonrasında başta Karsak Deresi olmak üzere Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi temizliğini masaya yatıran Refik
Yılmaz, Dere Rekreasyon projeleri konusunda bilgiler sundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Düzenleme Çalışmaları, Marina Projeleri, Turizme yönelik tesisleşme gibi
yatırımları da anlatan Refik Yılmaz, Kanal Kumla projesi konusunda da bilgiler verdi.
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Gemlik’e yapılacak olan Bölge Hastanesi, Teleferik Projesi, Rezerv Yapı alanları ve TOKİ projelerinin yanı
sıra, tarihi evler restorasyonları, kamu binalarının sağlam zeminli alanlara taşınması gibi önemli projeleri de
görüşen Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve Makine Mühendisleri, proje, hizmet, yatırım ve istişare konularında işbirliği prensip anlaşmasına vardılar.

İbrahim Mart, Salih Portakal ve odanın yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi Ersin Kahraman
ile birlikte Cihatlı Mevkiindeki sağlam zeminli araziler, Bölge Hastanesinin yapılacağı alan, TOKİ’nin çalışma
başlatacağı araziler, rezerv yapı alanları, Şahin Tepe Mevkii Moto Kros Tesisleri, İlçe merkezindeki tarihi evler ve restorasyon çalışmaları, dere rekreasyon alanları, teleferik tesislerinin yapılması düşünülen bölgelerde
incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Güvenli Kent-Güvenli Yaşam projesine destek verirken, Gemlik’teki yaşam kalitesinin yükseltilmesi konusunda da Makine Mühendislerinin fikir, öneri, proje ve
desteklerini beklediklerini yineledi.

ŞUBEMİZ İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEYE
DEVAM EDİYOR.
Şubemiz Uzmanlık Komisyonları içinde yer alan
“İş Güvenliği Komisyonumuz” üyelerimize yönelik olarak
ücretsiz“İş Güvenliği” hizmeti vermeye başladı.
Üyelerimize yönelik Hukuk Danışmanlığı ve Kalite Danışmanlığı
hizmetinin ardından her Çarşamba günü 14:00 - 16:00 saatleri
arasında randevu alarak başvuru yapan ve iş güvenliği üzerine
sorunlarını paylaşarak çalıştıkları firmada çözüm arayan üyelerimize,
İş Güvenliği Komisyonu üyelerimiz tarafından ücretsiz danışmanlık
hizmeti sunuyoruz.
Bu konuda sorunlarını paylaşarak çözüm arayan üyelerimizin
başvurularını vekliyoruz. ( Randevu Tel: 453 62 00)

MMO Bursa Şube
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İYİ BİR YURTTAŞ VE MÜHENDİS OLMAK İÇİN ÇALIŞIN

GENÇ MÜHENDİS ADAYLARINA
KONFERANS VERDİ
MESLEK ODALARI MÜHENDİSLİK
ÖĞRENCİLERİNİN İKİNCİ AİLESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, meslek odalarının mühendislik öğretimi yapan öğrencilerin ikinci ailesi olduğunu belirterek, öğrencilerden iyi bir yurttaş ve mühendis
olmak için çalışmalarını istedi.
MMO Bursa Şubesi Öğrenci Komisyonu tarafından Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen toplantının konuğu olan İbrahim Mart, Makina, Otomotiv ve Elektrik-Elektronik Mühendislikleri bölümü öğrencilerine ‘Meslek Odaları ve TMMOB’nin önemi’ni anlattı.
Mühendislik mesleğini seçtikleri için öğrencileri kutlayan ve başarılar dileyen Mart, öğrencilerin, mezun
olduklarında nüfusun yüzde 10’luk dilimi içine gireceklerini, bunun önemli bir ayrıcalık olduğunu ancak bu
ayrıcalığın rehavete neden olmaması gerektiğini söyledi.
İyi bir mühendis ve iyi bir yurttaş olmak için çok çalışmanın öneminden bahseden Mart, “İyi bir mühendis
ve yurttaş olmak için destek ve çaba gerekir o çaba da sizin meslek odanız MMO’dur. Meslek odalarını ikinci aileniz olarak görebilirsiniz. Biz her zaman sizin yanınızdayız” dedi.
Meslek odaları ve TMMOB’nin devletin idari yapısından bağımsız, özerk anayasal kuruluşlar olduğunu kaydeden İbrahim Mart, akademik odaların ülkenin her alanda gelişmesi açısından kritik öneme sahip oldğunu,
insan haklarının korunması ve gelişmesi için çalıştığının altını çizdi.
Mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve bilgi güncellemenin önemine vurgu yapan İbrahim Mart, MMO’nun
aynı zamanda bir eğitim kurumu olduğunu ve belirterek, seminerler, kurslar düzenlediklerini bildirdi.
Üniversitelerin mühendislik bölümlerindeki eğitimin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Mart,
MMO’nun üniversite işbiliğini, öğrenci çalışmalarını ve öğrencilerden gelecek olan talepleri önemsediğini
kaydetti.
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MMO HEYETİ ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ’NDEN SONRA
ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE

MMO ŞUBE BAŞKANI MART,
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNE MESLEK ODALARI VE
MMO’NUN ÖNEMİNİ ANLATTI
MMO ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİNİ
GELİŞTİRİYOR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ardından Orhangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine de “Meslek
Odalarının Önemi ve Makina Mühendisleri Odası” konusunda bilgi verdi.
İbrahim Mart başkanlığında Feridun Tetik, Serdar Sönmez ve Murat Karakaş’tan oluşan MMO Bursa Şubesi
heyetini Orhangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep İleri ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Reşat Özcan karşıladı.
Mühendislik Fakültesi öğrencilerini bu mesleği tercih ettikleri için kutlayan Mart, meslek odalarının mühendislik öğretimi yapan öğrencilerin ikinci ailesi olduğunu belirtti. Makina mühendislerinin ülke kalkınmasında,
sanayide önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Mart, iyi bir mühendis, iyi bir yurttaş olmanın önemine dikkat
çekti.
MMO Bursa Şubesi olarak Bursa’daki
üniversitelerin mühendislik fakülteleri
ile işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydeden İbrahim Mart, öğrenciler ile gerçekleştirdikleri buluşmaların bu işbirliğini geliştirmede önemli rol oynadığını söyledi.
Meslek odalarının ve MMO’nun kuruluş, amaç ve çalışma ilkeleri ile yapılan
çalışmalar konusunda verilen bilgilerin
ardından soruları yanıtlayan İbrahim
Mart, üniversitelerin mühendislik bölümlerindeki eğitimin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.
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İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

İŞ CİNAYETLERİ TÜRKİYE’NİN 40 YERİNDE PROTESTO EDİLDİ
3 MART İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ’NDE İŞÇİLER ANILDI
BURSA DEMOKRASİ GÜÇLERİ KENT MEYDANI’NDAN ŞEHREKÜSTÜ
MEYDANI’NA YÜRÜDÜ
Son yıllarda iyice tırmanan ve devletin ‘iş kazası’ diye adlandırdığı iş cinayetleri yürüyüşle protesto edildi.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin eylemine bazı milletvekili aday adayları da destek verdi.
1992 yılında 263 madencinin yaşamını yitirdiği Zonguldak Kozlu faciasının yıldönümü olan ‘3 Mart İş
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’nde Kent Meydanı’nda bir araya gelen sendika, meslek odası ve diğer
sivil örgütlerinin üyelerinden oluşan kitle iş cinayetlerini protesto etti.
Türkiye genelinde 40 ayrı noktada gerçekleştirilen eylemin Bursa ayağında dün akşam Kent Meydanı’ndan
Şehreküstü Meydanı’na yürüyen kitle, “İş kazası değil, cinayet”, “İş cinayetleri ne kader ne de fitrat”,
“Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Taşerona son” şeklinde sloganlar attı.
Meclis’te görüşmeleri süren ‘İç Güvenlik Paketi’ni de protesto eden kitle, “İç güvenlik değil, iş güvenliği”
sloganı attı.
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Yürüyüşün sonunda TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Remzi Çınar, ortak basın bildirisini
okudu.
2013 yılından bu yana her yıl ‘3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’nde iş cinayetlerine dikkat çek�meye çalıştıklarını belirten Çınar, AKP iktidarları döneminde iş cinayetlerinin tavan yaptığını söyledi. AKP
iktidarları ile çalışma yaşamının tüm kurallarının değiştirilip dönüştürüldüğüne dikkat çeken Çınar, neoliberal
politikaların daha fazla yoksulluk, daha fazla iş cinayetini de bareberinde getirdiğini ifade etti.
İş cinayetlerine karşı ortak bir mücadele gerektiğini vurgulayan Remzi Çınar, örgütlü örgütsüz tüm emek�çileri, kadınları, gençleri ve yaşlıları “İş Cinayetlerini, İşçi Katliamlarını Durduralım Platformu”na davet etti.
Çınar, “Önümüzdeki günlerde imza kampanyalarıyla, kitlesel açıklamalarla kampanyamızı
büyüteceğiz. 16 Mayıs 2015’de tarihimizin en büyük işçi katliamının yaşandığı yerde Soma’da
buluşacağız” dedi.
İş cinayetlerinin bilim ve tekniğin gereğinin yapılması ile önlenebileceğini belirten Çınar, “Yeter ki taşeron
düzeni, güvencesiz çalıştırma son bulsun, sendikal haklar tanınsın. Yeter ki; her çalışmanın öznesi
insan ve yaşam olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.

MMO Bursa Şube
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BURSA’DA 5. KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından bu yıl 5’ncisi düzenlenen “Kent Sempozyumu” 24 - 25 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) “Kent Suçları ve Kent
Mücadelesi” temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Soğancı, TMMOB’un,
demokratik bir Türkiye’nin yaratılması çalışmasını bütünsel bir yaklaşımla geliştirmek ve sürdürmek kararı inancı içerisinde olduğunu
belirtti.
Birliğin çalışmalarını bilimin ve tekniğin ışığında, bilim insanlarının yol
göstericiliğinde ve 60 yılı aşkın birikimiyle yürütmeye kararlı olduğunu vurgulayan Soğancı, şunları kaydetti: “Birliğimiz, mesleki ve
sosyal-kültürel alanda bugün sayısı 400 binleri aşan ülkemizdeki
mimar, mühendis ve şehir plancılarını temsil ediyor. Onların hak
ve çıkarlarını, halkımızın hak ve çıkarları temelinde korumak,
TMMOB
geliştirmek ve mesleki sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak
Yönetim Kurulu Başkanı
ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zemiMehmet Soğancı
nini yaratmakla görevlidir. Bu amaçla da meslek alanlarıyla ilgili
gelişmelerin ve politikaların, sosyal ve siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak, toplumu bilgilendirmek ve bu politikaların
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toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek durumundadır.”
TMMOB İKK Sekreteri Remzi Çınar ise sempozyum aracılığıyla,
mesleki etik çerçevesinde yanlış görülen konuların, bilimsel açıdan
değerlendirilerek ilgililere aktarıldığını vurguladı.
Son yıllarda önemli tespitlerin yapıldığını belirten Çınar, “Bu sempozyumun önemi, tüm meslek odalarımızın ortak hareket etmesinden kaynaklanıyor. Geçmişte olduğu gibi bu sempozyumdan
da çıkan sonuçları ilgililerle paylaşacağız. Bu yüzden de ayrı bir
önem arz ediyor sempozyumumuz. Hatta buradan çıkacak sonuçlar 7 Haziran’da göreve gelecek olan milletvekillerimize de
çalışmalarında ışık tutacaktır” görüşünü iletti.
TMMOB
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Remzi Çınar

Çınar, “son yıllarda kentte yaşanan gelişmelere bakıldığında,
kent mekanına yapılan baskının ciddi oranda arttığını ve kentte
sağlık, güvenli yaşamanın olanaklarının gittikçe azaldığını öne
sürerek, şöyle devam etti: Termik santral projeleri, deprem bölgelerinde yapılaşma, korunan alanlarda yeşil alanların yok edilmesi, planlı alanlarda tarım alanlarının, rekreasyon alanlarının, yeşil alanların, yapılaşmaya tesis edilmesi, sanayi ve konutlaştırmaya
açılması, su havzalarının ve su kaynaklarının alınır-satılır hale getirilmesi, turizm adı altında doğal
ve kültürel alanların ticaret alanına açılması, tarihi eserlerin inşaat alanı olarak değerlendirilmesi,
kentlerin anı değerlerinin geleceğe aktarılmaması ve bunların sonucunda toprağımızı, suyumuzu,
havamızı kirleten kullanımların artışı, plan değişiklikleri ile yoğunluğun gittikçe arması gibi yapıların
göz önüne alındığında, her geçen gün sorunların büyüdüğü bir tablo ile karşı karşıyayız.”
- “Stadı yıkıp, yerine bir AVM yapmıyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç de sempozyumda belediye çalışmaları hakkında bilgi
verdi.
Timsah Arena Stadı’nın tamamlanmasının ardından Atatürk Stadı’nın çevresinde çeşitli düzenlenmeler yapılacağını dile getiren Ödünç, şunları belirtti:
“Bu düzenlemeler yaklaşık 5 yılı aşkın süreden beri kentin gündeminde. Çeşitli platformlarda tartışıldı, meclislerde tartışıldı ve bir karar şuan için bağlandı. Tabi bunun uygulamaya geçmesi bugüne
kadar zaman aldı. Bunun farkındayız. Ama Bursa olarak farkımızı şurada göstermek istiyoruz; diğer
iller gibi biz stadı yıkıp, yerine bir AVM, rezidans ya da iş merkezi yapmayı planlamıyoruz. Bursa’nın
ihtiyacı olan kent meydanı yapılarak burasının halkın kullanımına açılmasını arzu ediyoruz. İnşallah
bu yönde kent meydanı çalışmasında da gerekli destekleri alırız diye düşünüyorum. Tabi Burada
birçok madde var. Öğleden sonra ve yarın gerekli akademisyenlerimiz ve hocalarımız tarafından da
tartışacak.”
Ödünç, ilçe belediyeleri arasında siyasi anlamda bir ayrım yapmadıklarını Nilüfer’i Osmangazi’den,
Mudanya’yı da Gemlik’ten ayrı tutmadıklarını sözlerine ekledi.
MMO Bursa Şube
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TMMOB BURSA İKK FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

Bu yıl, 27’incisi Makina Mühendisi Remzi ERİŞLER, Mimar Ahmet AYBAR ve Harita ve Kadastro Mühendisi
Temel ÖZTÜRK anısına düzenlenen Geleneksel TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Futbol Turnuvası 01 Nisan 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen açılış töreni ve kokteylinin ardından başladı.
Açılış töreninde konuşan TMMOB Bursa İKK Sekreteri Remzi Çınar, bu yıl 27`incisi düzenlenen turnuva
ile dostluk ve dayanışmanın yanı sıra sağlıklı bir yaşamı hedeflediklerini söyledi. Çınar, “Turnuva boyunca
oynanacak maçların centilmenlik içinde sakatlık yaşanmadan şenlik havasında geçmesini diliyor ve
maçlarda oynayan meslektaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.
Turnuvanın ilk gününde Makina Kaynak ile Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Ziraat Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi ile İnşaat Çelik Takımları karşılaştı.
Dün akşam başlayan ve on hafta sürecek turnuva 6 Haziran Perşembe akşamı şampiyonluk maçıyla sona
erecek. Makina Mühendisi Remzi ERİŞLER, Mimar Ahmet AYBAR ve Harita Mühendisi Temel ÖZTÜRK
Futbol Turnuvası`nda TMMOB`ye bağlı odaların 14 takımı 2 grupta turnuva şampiyonluğu için mücadele
edecek. Ayrıca dört Vetaran Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları arasındaki mücadele de Veteran Şampiyonunu belirlenecek.
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8 MART
ULUSLARARASI EMEKÇİ
KADINLAR GÜNÜ KUTLU
OLSUN!
MMO, KADINLARIN HAKLI İSYANININ
YANINDADIR

8 Mart’ın Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edilmesi, 1857 yılında New York’ta tekstil işkolundaki kadın işçilerin düşük ücretlere ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı yaptıkları grevde 129 kadın
işçinin katledilmesine dayanıyor. Ancak o tarihten bugünlere dek eşit oy hakkı vb. bütün gelişmelere karşın,
bugün tarihin hem en ilkel hem de en gelişkin sömürü ve baskı biçimleri varlıklarını sürdürüyor. Kadınların
her alandaki gerçek eşitlik istem ve mücadeleleri bu nedenle sürüyor, sürecek.
Anayasa’da “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” denmesine karşın gerçeğin farklı olduğunu, kadınlar
üzerindeki baskı ve sömürünün, düzenin ve gericiliğin temel dayanakları arasında olduğunu biliyoruz. Aile,
eğitim, çalışma yaşamı, istihdam, kısaca bütün toplumsal yaşamda açıkça görülebilen olumsuzluklar, AKP iktidarında giderek artmıştır. Cinsel saldırılar, kadınların maruz kaldıkları aşağılanmalar, günlük yaşam ve mevzuatlarda sürmektedir. AKP iktidarında kadın cinayetlerinde yüzde 1400 artış olması tesadüfî değildir. Zira
bugün ülkemizi yöneten iktidar, laiklik karşıtıdır, muhafazakâr ve dinsel toplum kurgusuna sahiptir, kadınerkek eşitliğine inanmamaktadır. Hemen her vesileyle kadınların bedenleri ve varlıkları üzerinde baskı ve
“sahiplik” mekanizmaları oluşturmaya çalışmaktadır. Önce “3 çocuk” sonra “5 çocuk” söylemi, 4+4+4
eğitim sistemi, “kürtajın vatana ihanet olduğu” vb. söylem ve uygulamalar, sermaye çıkarları ile gericiliğin
ideolojik-kültürel, siyasal dünyasının nasıl uyuştuğunu göstermektedir.
Odamız, bu sorunların köktenci bir tarzda aşılması gerektiğine inanmaktadır. Dünyayı, yaşamı ve aklı erkekler ile birlikte anlamlandıran kadınların yaşadığı çok yönlü sorunları tarihselliği ve güncelliği içinde toplum bilincine çıkararak özenli davranmak ve gerçek çözümlerine yönelmemiz gerekiyor. Sorunların köklerine inmek, mevcut koşullarda reformlar/iyileştirmeler yapılmasını sağlamak ve nihai çözümlere yönelik toplumsal
bilinç oluşturmak durumundayız. Törelerden iş yasaları, anayasa, ceza yasaları ve işyerlerine, ilköğretimden
yüksek öğrenime, siyasal yaşama, toplumsal yaşamın bütününe dek köktenci ve bütünlüklü adımlar atılması
gerekiyor. Çabalarımızın böylesi bir bütünsellik içinde anlamlanacağı bir tarihsel dönüşüm için, kadın-erkek
hep birlikte mücadele etmek durumundayız. Biz bu tarihsel gerekliliğe ve kadın-erkek eşitliğine inanıyoruz.
Kadınlara yönelik artan sömürü, baskı ve şiddeti kınıyor, lanetliyoruz.
Kapitalizme, erkek egemenliğine, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine, kadınlar üzerindeki bütün şiddet biçimlerine, gericiliğe, sömürüye, güvencesizliğe karşı kadınların haklı isyanını destekliyor, selamlıyoruz. Başta
kadın üyelerimiz olmak üzere bütün kadınların 8 Mart’ı kutlu olsun, hepimizin mücadele günü olsun diyor,
her türlü istismar, baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınları ve bütün Özgecan’larımızı saygıyla
anıyoruz.
ALİ EKBER ÇAKAR
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
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31 MARTTA ÇÖKEN YALNIZCA ELEKTRİK SİSTEMİ DEĞİL, AYNI
ZAMANDA AKP’NİN ENERJİ POLİTİKASIDIR
Özelleştirmeler Durdurulmalı, Enerji Sektörünün Faaliyetlerini Planlayan, Geliştiren,
Denetleyen, Üretim İçin Güvence Olan Kamu Varlığı Korunmalı ve Geliştirilmelidir.
31 Mart 2015 günü yaşanan ve ulaşım, sağlık, eğitim, üretim faaliyetlerinin tüm ülkede durmasına neden
olan elektrik sistemi çöküntüsünden bu yana on gün geçmesine karşın, çöküntünün nedenleri konusunda,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, kamuoyuna doyurucu ve inandırıcı bir açıklama yapılmamıştır.
Enerji sektöründeki faaliyetler ve uygulamalardan siyaseten sorumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
üstlendiği görevin kendisine yüklediği sorumluluklardan maalesef haberdar değildir. 31 Mart günü sistem
çökmesinin ardından, derhal Türkiye’ye dönüp olaya el koyması gereken Sayın Bakan, sanki hiç bir şey
olmamış gibi, yurtdışı gezisine devam etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra da, kamuoyuna olayın gerçek
nedenlerini anlatan bir açıklama yapamamıştır.
Sistem çöküntüsünün temel nedeni, siyasi iktidarın sürdüregeldiği kamuyu küçültme, işlevsizleştirme, kamu
varlıklarını özel sektöre devretme, elektrik dağıtım ve üretim faaliyetlerinin tamamını özel sektöre bırakma;
iletimdeki kamu etkinliğini sınırlama ve zaman içinde taşeronlaştırma, özel iletim hatları yapımı, EPİAŞ vb.
uygulamalarla özel sektörü bu alanda da etkin kılma; kamusal planlama, üretim, denetim uygulamalarını rafa
kaldırma çabalarıdır.
2002’den bu yana tüm dağıtım şirketlerini özelleştiren, kamunun elektrik üretimindeki payını yönetimde
oldukları dönemde yarı yarıya azaltan ve bugün üçte birin altına düşüren, kamunun elinde kalan son bir
kaç termik santralı ve birçok hidroelektrik santralını da hızla satmayı; elde kalacağı söylenen az sayıda hidroelektrik santralla, üretimde kamu payını yüzde 10’un altına çekmeyi göze alan bir siyasi iktidarla karşı
karşıyayız.
Bu anlayış, özel sektörün santralları kârlı bulmadığı gerekçesiyle üretim yapmak istemediği zamanlarda doğabilecek açığı kapatmak üzere devreye girebilecek kamu santral kapasitesini elde tutmayı planlamamıştır.
Bu anlayış, kamuda deneyimli ve nitelikli kadroları etkisizleştirmiş, atama ve görevlendirmelerde, ehliyet ve
liyakati değil, tarikat referanslarını, iktidara yakınlığı temel ölçüt olarak almıştır.
Bu anlayış, iletim altyapısında da; gerekli iyileştirme, geliştirme, modernizasyon ve kapasite artırma yatırımlarını yapma yükümlülüğünü de yerine getirmediği için 31 Martta yaşanan çöküntüye engel olamamıştır.
Önerilerimiz:
1. Yaşanan çöküntünün, bugüne değin açıklanmayan nedenlerini araştırmak üzere; bünyesinde meslek odaları, uzmanlar ve akademisyenlerin de yer alacağı “Bağımsız Soruşturma Kurulu” oluşturulmalı ve bu Kurulun
çalışmaları kamuoyuna açıklanmalıdır.
2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı siyasal sorumluluğunun ayrımına varmalı ve görevinden istifa etmelidir.
3. Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir haktır. Bu nedenle, enerjinin tüm tüketicilere
yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması temel bir enerji politikası olmalıdır.
4. Enerji üretiminde ağırlık yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmelidir. Enerji planlamaları,
ulusal ve kamusal çıkarların korunmasını ve toplumsal yararın artırılmasını, yurttaşların temel ve çağdaş bir
insan hakkından yararlanması için ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylıkla erişebilmesini hedeflemelidir.
5. Enerjiyle ilgili tüm kurumlar çalışmalarında şeffaflaşmalı, bilgiler yaygınlaşmalı, herkesçe erişilebilir ve
kullanılabilir olmalıdır.
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6. Elektrik enerjisi faaliyetlerinin kamu hizmeti olduğu gerçeği kabul edilmeli ve yasalarda yer alacak hususlar
buna göre düzenlenmelidir.
7. Enerji sektöründeki faaliyetlerde planlama gerekliliği kabul edilmelidir. Bu planlama, birincil enerji kaynağı
kullanımında ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması; süreklilik, toplumsal fayda ve maliyet analizi,
arz güvenilirliği ve çevreye verilen zararın asgari düzeyde olması unsurlarını içermelidir. Gerek kamu sektörü
gerek özel sektör yatırımları için bu planlamaya uymak zorunluluğu getirilmelidir.
8. İletim şebekesinde gerekli bakım, onarım, idame, iyileştirme, yenileme, şebeke genişletme, geliştirme ve
kapasite artırma yatırımları hızla yapılmalıdır.
9. Arz açığının doğabileceği sorunlu durumlarda hızla devreye girebilecek güvenilir bir kamu santral stoku
bulundurulmalıdır.
10. 7 Haziran seçimlerinde elektrik kesintilerinin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.
10. Enerji sektöründe süregelen ve sorunlara çözüm getirmediği ortaya çıkan kamu kurumlarını küçültme,
işlevsizleştirme, özelleştirmeler ve bu yöndeki politika ve uygulamalar son bulmalı; mevcut kamu kuruluşları
etkinleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Enerji üretim, iletim ve dağıtımında, kamu kuruluşlarında çalışanların,
yönetim ve denetimde söz ve karar sahibi olacağı, özerk bir statüde, etkin ve verimli çalışmalar yapması
sağlanmalıdır.
Bu kapsamda; elektrik üretim, iletim, dağıtım faaliyetlerinin bütünlük içinde olması için EÜAŞ, TEİAŞ,
TEDAŞ, TETAŞ, eskiden olduğu gibi Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde birleştirilmelidir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

ŞUBEMİZ KALİTE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERMEYE DEVAM EDİYOR.
Şubemiz Uzmanlık Komisyonları içinde yer alan "Kalite Komisyonumuz" üyelerimize yönelik
olarak ücretsiz "Kalite Danışmanlığı" hizmeti vermeye başladı.
Üyelerimize yönelik Hukuk Danışmanlığı hizmetinin ardından her pazartesi günü 14:00 - 16:00 saatleri
arasında randevu alarak başvuru yapan ve kalite sistemleri üzerine sorunlarını paylaşarak çalıştıkları
firmada çözüm arayan üyelerimize, Kalite Komisyonu üyelerimiz tarafından ücretsiz danışmanlık
hizmeti sunuyor.
Bu konuda sorunlarını paylaşarak çözüm arayan üyelerimizin başvurularını bekliyoruz.
(Randevu Tel:453 62 00)
Not: Odamız tarafından verilecek Kalite Danışmanlığı Hizmeti; Kalite Sistemlerinin profesyonel olarak
firmalarda kurulması,takibi vb. işlemleri kapsamamaktadır. Sadece bu konuda üyelerimizin yaşadıkları
sorunların çözümüne yönelik neler yapabilecekleri konusunda fikir vermek, yol göstermektir.
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Yeni Üyeler

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Ahmet
ATIŞ

Ahmet
DEĞİRMENCİ

Ali
KESKİN

Alimert
POLAT

Ayberk
BAYTEKİN

Aydın
ÖZKAN

Aytaç
ŞİREM

Büşra
SEVİNÇ

Caner
DOYRAN

Cihan
GÜL

Cihat
ATAMAN

Emre
KARABATAK

Emre
OKUCU

Engin
TOLUNAY

Eren
ASLAN

Erman
AKTUĞ

Ertuğ
ATICI

Fatih
AYDIN

Fatih
DEMİR

Harun
VATANSEVER

İbrahim
ARAZ

İsa
ASLAN

Mehmet Kıvanç
TURAN

Mert
TEKER

Musa
HÜSEYİN

Mustafa
BAHADIR

Mustafa Emre
GÜLÇİMEN

Mustafa Hakan
YAPAR

Mustafa
YILDIRIM

Mükail
KAYA

20

MMO Bursa Şube

Yeni Üyeler

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Neslihan
PARILDAR

Salih Ümit
YILMAZ

Ozan
KIZILATEŞ

Selim Sinan
EKŞİ

Ömer
MIZRAK

Ömer
YILMAZ

Suat
ÖZ

Özge
AKBEY

Tacettin Oğuzhan
ÜÇÜNCÜ

Özgün Efe
ÖNDER

Vedat
ÇALIŞKAN

ÜLKEMİZ ve MESLEĞİMİZ
ONLARDAN
ÇOK ŞEY BEKLİYOR.
ÜRETİM GÜCÜMÜZ ONLARLA
ARTACAK.
TÜMÜNE BAŞARILAR DİLİYORUZ
Şube Yönetim Kurulu
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Günce

03 Mart 2015 Pazartesi
“TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele
Günü” kapsamında Kent Meydanı’ndan Fomara
Meydanı’na kadar yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına, ŞYK Başkanı İbrahim Mart, Başkan Vekili
Ferudun Tetik, Sekreter Üye Fikri Düşünceli, ŞYK
Üyesi Muratcan Tek ile üyelerimiz katıldı.
04 Mart 2015 Çarşamba
“Güneş Kaynaklı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı” üyemiz Hannan Öngü’nün sunumu, 29 kişinin katılımıyla Yalova İl Temsilciliği Eğitim
Salonu’nda gerçekleştirildi.

07 Mart 2015 Cumartesi
“Yalın Üretim Teknikleri Semineri” üyemiz Erkin
Güler`in sunumu, 42 öğrencinin katılımıyla Şube
Remzi Erişler Şube Konferans Salonu`nda gerçekleştirildi.
07 – 08 Mart 2015
“MS Project 2010 Eğitimi” İsmet Kocaman’ın sunumu, 12 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu’nda
gerçekleştirildi.
11 Mart 2015 Çarşamba
“Ağaç İşleme Makinalarında Yalın Üretim Teknikleri ile Emniyet ve Güvenlik Semineri” gerçekleştirildi. Odamız ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası
işbirliğiyle İnegöl Ticaret Sanayi Odası Salonu`nda
seminerin açılış konuşmasını ŞYK Başkanı İbrahim
Mart`in yaptığı semineri, ŞYK Üyesi D.Alparslan
Gürbüzer yönetdi. 65 kişinin katıldığı seminerde
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hakan Çubukçu “İSG
Mevzuat ve Uygulamaları”, Yalın Üretim Uzmanı
Gökhan Çelikliay “Yalın Üretim Uygulamaları”,
Teknik Uzman M.Bülent Kula “Ağaç İşleme Maki-
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nalarında Emniyet ve Koruma Uygulamaları”, B
sınıf İş Güvenliği Uzmanı Özgür Akpınar “CE Yasal
Mevzuat”, SICK Türkiye Satış Müdürü Arda Akçoru “Ağaç İşleme Makinalarında Güvenlik”, Başdenetçi Erkin Güler “Güvenlik - Koruma ve Yalın
İsraf Nedendir?” sunumlarını gerçekleştirdi.
18 Mart 2013 Çarşamba
Gemlik Belediyesi ile Şubemiz arasında yapılacak
ortak çalışma ve projeleri oluşturmak amacıyla ŞYK
Başkanı İbrahim Mart, Başkan Vekili Ferudun Tetik,
ŞYK Üyesi D.Alparslan Gürbüzer, Şube Müdürü
C.Serdar Sönmez ve Şube Teknik Görevlisi Murat Karakaş’tan oluşan heyetimiz, Gemlik Belediye
Başkanı Refik Yılmaz’ı ziyaret etti. Gemlik’te planlanan Devlet Hastanesi, toplu konut alanları, turizm
amaçlı geliştirilmesi düşünülen bölgeler, birlikte gezilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.
20 Mart 2015 Cuma
MMO Bursa Şubesi Öğrenci Komisyonu tarafından
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğrenci üye toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ŞYK
Başkanı İbrahim Mart, ŞYK Üye D.Alparslan Gürbüzer, Şube Müdürü C.Serdar Sönmez ve Şube Teknik
Görevli Murat Karakaş katıldı. Makina, Otomotiv ve
Elektrik-Elektronik Mühendislikleri bölümü öğrencilerine “Meslek Odaları ve TMMOB”nin önemi
anlatıldı.
20 – 23 Mart 2015
“Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme
Kursu” üyemiz Şerif Özsakarya eğitmenliğinde, 11
kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
20 – 22 Mart 2015
“LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Eğitimi” üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 18 kişinin
katılımıyla Şube Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
23 Mart 2015 Pazartesi
“Karbonmonoksit Zehirlenmeleri” ile ilgili basın
açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya ŞYK Başkanı İbrahim Mart, ŞYK Başkan Vekili Ferudun Tetik,

Günce

ŞYK Sayman Üye Fikret Çaral, ŞYK Üye D.Alparslan
Gürbüzer, Şube Müdürü C.Serdar Sönmez ve
TMMOB’ye bağlı Odaların yönetici ve çalışanları
katıldı.
26 – 28 Mart 2015
“Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi” üyemiz Ali İnce eğitmenliğinde, 16 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

31 Mart – 02 Nisan 2015
“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan
Bina) Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi Kaan Özten
eğitmenliğinde, 14 kişinin katılımıyla Şube Eğitim
Salonu’nda gerçekleştirildi.

28 Mart 2015 Cumartesi
“VRV IV Heat Recovery Sistemde Yenilikler Semineri” Turgay Yay`ın sunumu, 48 kişinin katılımıyla Şubemiz Remzi Erişler Konferans Salonu`nda
gerçekleştirildi.
28 – 29 Mart 2015
“Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli
(Pompacı) Kursu” üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 22 kişinin katılımıyla Çanakkale İl Temsilciliği
Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
31 Mart 2015 Salı
Orhangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ile MMO ve meslek tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ŞYK Başkanı İbrahim Mart,
ŞYK Başkan Vekili Ferudun Tetik, Şube Müdürü
C.Serdar Sönmez ve Şube Teknik Görevlisi Murat Karakaş katıldı. Toplantıya katılan öğrencilere
“Meslek Odaları ve TMMOB”nin önemi anlatıldı.
31 Mart – 01 Nisan 2015
“Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu” Şube Teknik Görevlisi Selçuk
Türe eğitmenliğinde, 5 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

01 Nisan 2015 Çarşamba
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından
bu yıl 27’ncisi düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası başladı. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının
oluşturduğu 14 takım şampiyon olmak için ter dökecek.
04 Nisan 2015 Cumartesi
“Radyant Isıtma Soğutma Sistemleri” Semineri
Tamer Çalışkan ve Mehmet Şenkaya`nın sunumu,
67 kişinin katılımıyla Şube Remzi Erişler Konferans
Salonu`nda gerçekleştirildi.
06 Nisan 2015 Pazartesi
Oda adına Şubemiz Sekreteryalığında gerçekleştirilecek Makine Tasarımı ve İmalat Teknolojileri Kongresi Yürütme Kurulu Toplantısı Şubemizde gerçekleştirildi.
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07 – 09 Nisan 2015
“Şantiye Şefliği Eğitimi” Şube Teknik Görevlisi
Murat Karakaş eğitmenliğinde, 22 kişinin katılımıyla
Şube Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

11 Nisan 2015 Cumartesi
Şubemizin içinde bulunduğu ve Sekreterya görevini
yürüttüğü “İş Cinayetlerini Durduralım Platformu” tarafından Osmangazi Metro İstasyonunda
gerçekleştirilen İmza Kampanyası ve basın açıklamasına üyelerimiz ve halkımız katıldı.
15 – 16 Nisan 2015
“Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli
(Pompacı) Kursu” üyemiz Mehmet Dağ eğitmenliğinde, 33 kişinin katılımıyla Balıkesir İl Temsilciliği
Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

24 - 25 Nisan 2015
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından
bu yıl 5’ncisi düzenlenen “Kent Sempozyumu”
24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Bursa Akademik
Odalar Birliği yerleşkesinde gerçekleştirildi.

25 Nisan 2015 Cumartesi
Şubemizin içinde bulunduğu ve Sekreterya görevini
yürüttüğü “İş Cinayetlerini Durduralım Platformu” tarafından Heykel Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu
önünde gerçekleştirilen İmza Kampanyası ve basın
açıklamasına üyelerimiz ve halkımız katıldı.

16 – 17 Nisan 2015
“Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu” Şube Teknik Görevli Selçuk
Türe eğitmenliğinde, 25 kişinin katılımıyla Bandırma
İlçe Temsilciliği Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

18 Nisan 2015 Cumartesi
Şubemizin içinde bulunduğu ve Sekreterya görevini
yürüttüğü “İş Cinayetlerini Durduralım Platformu” tarafından Fomara Meydan’ında gerçekleştirilen İmza Kampanyası ve basın açıklamasına üyelerimiz ve halkımız katıldı.
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28 Nisan 2015 Salı
27 Nisan - 03 Mayıs tarihleri arasındaki Verimlilik
Haftası nedeniyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bursa İl
Müdürlüğü, MMO Bursa Şubesi ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen “Enerji Verimliliği ve Mühendislik” konulu
panel BAOB Yerleşkesi Ortak Toplantı Salonu’nda
geniş katılımla gerçekleştirildi. İl Müdür Vekili Elek.
Müh. Şenol Baysan’ın yönettiği Panel’e ŞYK Sekreter Üye Fikri Düşünceli ve Elek. Müh. Şevki Dükkancılar, konuşmacı olarak katıldı.

Üye’den

ÖZGÜRLÜK VE FİKİRSEL EYLEM
Avcı / yiyecek toplumundan tarım toplumuna geçişle birlikte yeryüzünde tek bir yönetim biçimi olmuştur;
HIRSIZOKRASİ.
Avcı / yiyecek toplumunda lider en kuvvetli, cesur ve tehlikeler karşısında en önde yürüyendi. Tarım / sanayi
toplumunda lider en arkada! Şu anda sözde liderler halk ile arasına koruyucular koyuyorlar. Halen dünyada
85 kişinin serveti 3,5 milyar insanın gelirine eşittir. Bu HIRSIZOKRASİ uygulamasının en önemli kanıtıdır.
Bizlerin acilen “İŞLETME HASTALIĞINA TUTULMUŞ TOPLUM” davranışlarından uzaklaşmamız gerekmektedir. Bu yeni sistemler insanları özgürleştirmiyor. Bu nedenle özgür ve yaratıcı fikirler bizlerde nadir
çıkıyor.
Çalışkan, dürüst ve iyi ahlaklı olmanın yanına hoşgörü, saygı ve sabrı eklediğimizde başarı kendiliğinden gelecektir. Yeni sistemler kendi durumlarını korumak için hangi yazılı belge üzerine anlaşırsa anlaşsın, bu yazılı
bir hırsızlıktır.
8500 yıldır sistemler “DÜZEN DEĞİŞİR, EZİLENLER DEĞİŞMEZ” şeklindedir. Bu da “DAVRANIŞLAR
DAVRANIŞLARI DOĞURUR” gerçeğine yol açar.
Acilen;
•
•
•
•

Kabile dayanışmasını körükleyen! Memleket nire?
Zevkler ve Renkleri tartıştıran! Hangi Takımı Tutuyon?
Dost ve arkadaş kaybettiren! Hangi Partiye oy vercen?
Subjektif sorgulama yaptıran! Bak nekka mallarım var?

Konuşmalarını bir kenara bırakalım. Bizlerin hayatını ve yaşam kalitesini zorlayan sorunlara yönlenelim. Sonuçta “bu dünyadan götürmeyeceğimiz malları kazanınca sevinip, kaybedince üzülmek” gibi garip bir düşüncedeyiz.
Yeni sistemlerin en büyük silahı kaba kuvvettir. Fikirsel eylemler karşısında kaba kuvvetlerini halklara anlatamazlar.
Fikirsel eylemleriniz olsun. Selamlar.

Şazi DÖŞER
Makine Mühendisi
30094
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BURSA - İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ARITMA TESİSİNE TEKNİK GEZİSİ
Şube Çevre Komisyonumuz; Komisyon başkanı Recep Erdim, üyeler Ramazan Gülsay, Mümin Alkaya, Vedat Kafadar, Vuray Tezcan, Beytullah Uzun, Gündoğdu Mutlu ve MMO İnegöl Yürütme
kurulu başkanı Erkan Özgür ve Özdoğan Durmaz’ın katılımlarıyla, içerisinde yapmış olduğu toplantı
ve incelemelerine katkı sağlamak üzere, Bursa-İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından işletilen OSB Arıtma Tesislerine 02.04.2014 tarihinde teknik gezi düzenleyerek, incelemelerde
bulundu.

İnegöl OSB Müdürlüğü Yönetimi, çevre konusundaki çalışmalara 1991 yılında Viyana’da hazırlatılan “Atıksu
Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu” ile başlamış. Ardından 2000 yılında Türkiye’de ilk uygulama olan İnegöl
İlçesi’nin kentsel yaşam alanlarından gelen evsel nitelikli atık sular ile birlikte İnegöl OSB’de endüstriyel
işletmelerden gelen ağır kirlilik yüküne sahip atık suları, fiziksel-biyolojik yöntemlerle arıtan 55.000 m3/
gün kapasiteli atıksu arıtma tesislerini devreye almıştır. 2009 yılında sektörel gelişme ve artan nüfus artışı
ile birlikte atıksu arıtma kapasitesi 130.000 m3/gün’e çıkartılmıştır. Tesiste yaptığımız gezi ve incelemelerde
bizlere tesis hakkında genel bilgileri İşletme Şefi Osman Özcan , İşletme Elektrik Elektronik Mühendisi Onur
Metintaş ve Çevre Mühendisi Nilgün Oruçtut saha içerisinde ve Skada kontrol ünitesinde proje ve işletme
şeklini anlatarak aşağıdaki bilgileri sunmuşlardır.
ATIKSU ARITMA TESİSİ
Ham atıksuyu arıtma tesisine 1400 mm.lik cazibeli boru ile giriş yapısına getirilmiştir. Bu hat üzerine bir kum
kapanı yapılarak ham atıksudaki kumun bir kısmının tutulması sağlanmıştır. Ön arıtma binası içinde toplam
7 adet asıl otomatik kaba ve ince ızgara grubu (3 mevcut, 4 yeni) ve 1 adet manuel kaba, ince ızgara bulunmaktadır. Böylece toplam 7+1 kaba ve ince ızgara ile maksimum saatlik atıksu debisinin ön arıtmadan geçirilmesi sağlanmıştır. Atıksu debisi, ızgara sisteminden geçtikten sonra atıksu karakterizasyonundaki saatlik
değişimler (zaman zaman yapılan ani endüstriyel deşarjlar) ve özellikle biyolojik arıtma sistemindeki oksijen
ihtiyacı değerlerinde ani değişimler gibi sorunları ortadan kaldırmak için dengeleme havuzuna alınmaktadır.
Bu havuz içine yerleştirilen terfi pompaları ile havalandırmalı kum ve yağ tutucuya 24 saat boyunca ortalama
debide (5.625 m3/saat) atıksu terfi edilmektedir. Bu havuzun karışımı dalgıç mikserler ile sağlanmaktadır.
Atıksu dengeleme havuzundan terfi pompaları ile havalandırmalı kum ve yağ tutucu havuzlarına aktarılmak-
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tadır. Sistemdeki sıyırıcılar ve kum pompaları aracılığıyla kum-su ayırımı yapılırken kumun yıkanması sonucunda içinde bulunan organik maddenin tekrar atıksu hattına dönmesi sağlanmaktadır. Aynı havuzda yağ ve
diğer yüzebilen maddelerin kum tutucunun yüzeyinde toplanması ve yüzey sıyırıcısı ile uzaklaştırılabilmesi
ve havuz içinde spiral akışın sağlanması için sisteme difizörler ile hava verilmektedir. Havalandırmalı kum ve
yağ tutuculardan çıkan atıksular debi ölçüm (Parshall) savağına yönlendirilmektedir.
Atıksular; biyolojik arıtma süreci için sırasıyla selektör (anaerobik fosfor), anoksik denitrifikasyon havuzları
ve VLR-ince kabarcıklı difizör sistemlerinin kombinasyonu olan VERTİCEL havuzlarından geçmektedir. VERTİCEL havuzunun temeli ‘’havalandırmalı anoksik’’ bölge oluşturulmasına dayanmaktadır. Bu reaktörde
eşzamanlı olarak nitrifikasyon, denitrifikasyon ve biyolojik fosfor giderimi sağlanmaktadır.
Bu reaktörün en büyük özelliklerinden biri de atıksuyun içindeki yüzey aktif maddelerin disk havalandırıcılar
tarafından oluşturulan türbülans ve karışımla giderilmesidir. Biyolojik arıtımı tamamlanan atıksu katı/sıvı faz
ayrımının yapılması dağıtım yapısından sonra son çöktürme havuzlarına aktarılmaktadır.
Sistemde bulunan RAS havuzu; AKM konsantrasyonu 11.000 mg/L olan bir biyolojik reaktör olarak tasarlanmıştır. Reaktör çıkışı, geri devir kanalı ile selektör havuzuna çevrim yapmaktadır. Ayrıca, çöktürme
havuzlarından alınan fazla çamurun bir kısmı da geri devir pompaları ile RAS havuzuna terfi ettirilmektedir.
Geri kalan fazla çamur, sistemden uzaklaştırılmak üzere çamur yoğunlaştırma ve çamur azaltma sisteminin
merkezi olan CANNIBAL havuzlarına aktarılmaktadır. Yoğunlaştırma havuzu tabanından alınan % 2’lik çamur, susuzlaştırılması için belt pres ve dekantör birimlerine aktarılmaktadır. Tesise ait proses akım şeması
aşağıda verilmiştir.

ŞEKİL 1. ATIKSU ARITMA TESİSİ PROSES AKIM ŞEMASI
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ÇAMUR KURUTMA TESİSİ
Atıksu arıtma tesisindeki susuzlaştırma ünitesinden çıkan yaklaşık %25-30 katı madde içerikli arıtma çamuru, konveyörler vasıtasıyla giriş silosuna iletilmektedir. Giriş silosunun alt ve üst yüzeyinde yer alan helezonlar, beslenen çamurun turbo kurutucu ünitesine homojen bir formda girmesini sağlamaktadır.
Karışım sırasında çıkabilecek gazların uzaklaştırılması için bir fan sistemi kurulmuş ve koku alma ünitesine
bağlanmıştır. Giriş silosundan motopomp vasıtasıyla turbo kurutucu ünitesine geçen çamur bu ünitede kurutulmaktadır. 12 m uzunluğunda bir şaft ve bu şaft üzerine monte edilmiş değişik açılardaki kürek şeklinde
paletler yardımıyla çamur ince bir film tabakası halinde iç cidarlara sıvanmaktadır. İç cidarlar kızgın yağ ile
ısıtılmaktadır.
Bu ünite içindeki sıcaklık 250 °C mertebesindedir, ayrıca 250 °C hava ile beslenmektedir. Bu ünitede çamur
içerisindeki su buharlaştırılmakta olup bu ünite çıkışında kurutulmuş çamur hava yardımı ile siklon ünitesine
geçmektedir. Burada çamur yerçekimi kuvveti ile siklonun altında yer alan helezona düşmektedir. Helezondan elavatöre aktarılan kurutulmuş çamur çıkış silosuna geçmektedir. Scruber ünitesinde proseste kullanılan
hava içinde kalan partiküller uzaklaştırılmaktadır.
Daha sonra kondens tutucu ünitesinde ise yağmurlama işlemi ile yoğunlaştırma yapılmaktadır. Bu üniteden
fan yardımı ile çekilen proses havasında kalması muhtemel su içeriği için kondensat ünitesinde tekrar bir
yoğunlaştırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylece sistemde dolaşan proses havasının verimli bir şekilde
devirdaimi yapılmaktadır.
Kondens tutucudan çıkan proses havası eşanjör ünitesinden geçmektedir. Burada proses havası kızgın yağ
yardımıyla ısıtılarak 250 °C mertebelerine çıkarılmaktadır. Isıtılan proses havası tekrar turbo kurutucu ünitesine gönderilmektedir. Daha sonra preslenen çamur ısıl değeri 2500-3000Kcal/h (içerisinde karbon olduğu
için) bazı tesislerde katı yakıt olarak kullanıldığı ifade edilmiştir.
Ayrıca, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-3B Çalışması kapsamında; termal yolla kurutu-
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lan arıtma çamurları için analiz yaptırılmıştır. Sunulan raporda kurutulmuş arıtma çamurları “tehlikeli atık”
olarak değerlendirilmiş ve atık yakma lisanslı bir tesiste Ek-2B’de verilen “R1-Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma” metodu ile bertaraf edilmesi açıklanmıştır. Bu kapsamda
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve Konya Çimento Sanayi A.Ş. ile atık alım protokolü imzalanmıştır.
Yetkililerin İfadesine göre İşletme yürürlükte olan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında atıksu deşarjı ve hava emisyon konularında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce 12 Mayıs 2014 tarih ve 218
belge numaralı Çevre İzin Belgesi’ni almıştır.
10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’nin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
(13.11.2010 tarihli ve 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişik) yer alan hüküm
uyarınca, debisi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışlarına gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme istasyonlarının kurulması gerekmektedir.” hükmü kapsamında Genelge gerekliliklerini
yerine getirdiği bildirilmiştir.
2014 yılında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından açılan mali destek programlarından
“Çevre Küçük Ölçekli Altyapı” konu başlığına başvuru yapılmış ve “İnegöl OSB AAT’de Endüstriyel Atıksular İçin Ön Fizikokimyasal Arıtma Ünitesi Kurulması ve Boğazköy Havzasının Korunması” projesi
ile BEBKA tarafından sağlanan destek ile 1.500.000 TL’lik hibe alınmış olduğu ve Kasım 2015’te projenin
tamamlanması hedeflendiği yetkililer tarafından ifade edilmiştir.
Önümüzdeki ay bir başka tesiste inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere tüm üyelerimize “TEMİZ BİR DÜNYA” diyerek başarılar dileriz…

MMO Bursa Şube
Çevre Komisyonu

BÜLTENE REKLAM VEREREK
7000 ÜYEMİZE
ve
ÇALIŞTIKLARI FİRMALARA
ULAŞABİLİRSİNİZ
Ayrıntılı Bilgi Web Sayfamızda
www.bursa.mmo.org.tr
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ÇALIŞANLARIMIZ ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI’NI NEDEN
KULLANMIYOR/KULLANAMIYOR? ÖLÜMÜNE ÇALIŞMAYI SEÇIYOR.
Bu hakkı kullanması beklenilen çalışan, öncelikle
ciddi ve yakın tehlike kavramının ne olduğunu bilmek durumundadır. Bunun için de kendi çalışma koşullarında nelerin ciddi ve yakın tehlike olduğunun
çalışana öğretilmesi gerekmektedir. Bu öğretme yapılmadan böyle bir hak verilmiş olması anlamsızdır.
Kaldı ki çalışanların çok büyük bir bölümü böyle bir
haklarının olduğundan bile haberdar değildir.
Yasalarda yazılı olması “hakların” kullanılabilmesi
için yeterli olmuyor. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 13. Maddesinde koşulları tanımlanan Çalışmaktan Kaçınma Hakkı’nın kullanılabilmesi için İş
Sağlığı ve Güvenliği konusunun birincil tarafları olan
Devlet, İşveren, Çalışan ve İSG Profesyonellerinin
her açıdan hazırlanması gerekmekte.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel bir yasa olmak
gibi önemli bir özelliği olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası 30 Haziran 2012 tarihinde 28339
Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bazı hükümleri aşamalı olarak yürürlüğe girecek/girmekte olan yasanın büyük bir bölümü 01.01.2013
tarihi itibariyle yürürlüktedir.
Bu yasanın 13. Maddesinde “Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” konusunun koşulları tanımlanıyor. Yasada bu madde “Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı
işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit
edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar
verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak,
işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan
temsilcisine yazılı olarak bildirilir.” Şeklinde
oluşturulmuştur.
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İş Güvenliği konusunda işyerlerinde yapılan çalışmalar
ve kaza değerlendirmeleri sırasında görülmektedir
ki; iş kazası olmadan önce sesleri işitme yeteneği
olan kulaklar tarafından duyulmaktadır. İş Güvenliği
konusunda yapılan çalışmalar iş kazalarının iki ana
nedeninin “güvensiz davranışlar” ve “güvensiz
koşullar” olduğunu göstermektedir.
Eğer işyerlerinde bu kavramlar çalışanlar tarafından öğrenilir ve “güvensiz davranışlar” yapılmaz,
“güvensiz koşullar” güvenli hale getirilebilirse iş
kazaları önlenebilmektedir. İşyerinin “risk algı seviyesi” güvensiz davranış ve koşulları algılayabilecek
ve engelleyebilecek düzeyde ise, kazaya doğru
giden süreç durdurulabilecektir.
Her çalışanın “risk algı seviyesi” farklıdır. Yetişme
koşulları, alınan eğitimler, edinilen deneyimler, yaşanmışlıklar vb. bu seviyenin oluşumunda etkendir.
İş güvenliği çalışmaları ile yapılmaya çalışılan; işyerinde ortak risk algı seviyesinin oluşturulması ve çalışanlara kazalardan önce müdahale etme yeteneği
kazandırılmasıdır. Çalışmaların başarılı olması için
her seviyedeki çalışanların katılımı ve güvenli dav-
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ranmanın alışkanlık haline gelmesine fırsat verilmesi
çok önemlidir. Bu fırsatı yaratan ise İşyeri iklimidir.
Çalışanların “güvensiz” davranışları kazalara neden
olur. Ancak bu durum çalışanın kazanın oluşumunda
tamamen kusurlu olması anlamına gelmez. Çalışanın
neden ”güvensiz” davrandığı araştırılmalı. “İşyeri
iklimi” bu konuda çok önemli bir etkendir.
Bu iklim çalışanı “güvensiz” davranmaya özendiriyor
olabilir. Çalışanların “güvensiz” davranışlarının işveren tarafından yapılan eğitim, denetim ve uyarılarla
önlenmeye çalışılıp çalışılmadığı çok önemli ve belirleyici olmaktadır. İşyerinde uygulanan iş güvenliği
önlemleri kazaları engelleyecek etkinlikte olmalıdır.
İş güvenliği konusunda yapılan çalışmaların hedefi,
kaza olursa işverenin kusur oranının azalmasını sağlamak olmamalıdır.
Çalışanların
neden
güvensiz
davrandıkları
konusunda yapılan araştırmalarda; kendine aşırı
güven, dikkatsizlik, dalgınlık, işi ciddiye almamak,
tedbirsizlik, ihmal, hatalı karar vermek, riski
algılayamamak, deneyim eksikliği, sabırsızlık,
acelecilik, disiplinsizlik, vurdumduymazlık, fiziksel

uygunsuzluk, tikler, asabiyet, unutkanlık vb. şeklinde
sonuçlara ulaşılmaktadır.
Mecidiyeköy›de yıkılan Ali Sami Yen Stadı’nın arazisine yapılan inşaatta meydana gelen asansör faciası örneği üzerinden olayı değerlendirelim. İşçilerin
asansör ile ilgili başlarına gelecek bu kazayı öngörüp, çalışmaktan kaçınmalarını bekliyoruz.
Diyelim o gün 10 işçiden biri asansöre binmeyi reddetseydi ve binmeseydi. Asansör 9 işçi ve yüklerle
yaklaşık 80 kg eksikle katlara gitseydi ve düşmeseydi, o günkü çalışma tamamlanıp işçiler aşağı inselerdi, asansöre binmeyi reddeden işçinin durumu
ne olacaktı? Büyük olasılıkla “senin çalışmaya niyetin yok” denilerek, uygun zamanda kapı önüne
konulacaktı. Örneğin Soma’da işçiler kazadan önce
bu haklarını kullanma yoluna gitselerdi, ne olurdu
dersiniz?
Ben eğitimler sırasında bu soruyu sorduğumda,
“çalışmak için yeni bir maden arıyor olurlardı”
yanıtı geliyor. İşte bu hakkın kullanılması halinde
çalışanın arkasında durabilecek yasal altyapıyı
oluşturabilmeliyiz. Ocaktan çıkarıldığında ambu-
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lansa binerken “çizmemi çıkarayım, sedye kirlenmesin” diyecek kadar, bu dünyada hiç bir hakkı
olmadığını düşünen madencimizden “çalışmaktan
kaçınma hakkını” kullanmasını nasıl bekleyebiliriz
değil mi? İşte tam burada “söz bitiyor.”
SGK 2013 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de
1.793.245 işyeri faaliyet göstermekte ve bu işyerlerinde 13.296.570 işçi istihdam edilmektedir. Yıl içerisinde bildirimi yapılan 191.247 iş kazası meydana
gelmiş ve iş kazaları sonucunda toplam 1.356 çalışan yaşamını yitirmiştir. 2013 yılında iş kazaları ve
meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş günü sayısı
2.227.127, sürekli iş göremez sayısı ise 1.656’dır.
Bu rakamlara göre, Türkiye’de günde; yaklaşık 524
iş kazası olmakta, 4 çalışan iş kazası sonucu yaşamını yitirmekte ve 5 çalışan iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. Ülkemizde en güncel resmi
rakamlar bu durumun katlanılamaz, sürdürülemez
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olduğunu göstermektedir. Resmi rakamlar açıklanmamış olmakla birlikte 2014 yılı sonuçlarımız daha
da kötüdür.
Sonuç olarak ülkemizin iş güvenliği konusundaki
durumunu açıklıkla ortaya sermeliyiz, nerede olduğumuzu bilmeliyiz, ancak yılgınlık, karamsarlık olmamalı, gelişimini tamamlamış ülkelerde bu konuda
nasıl sonuç alıcı çalışmalar yapılabilmişse, bizde iş
güvenliği konusunu mutlaka başarmalıyız. Çalışanlarımızın “ölümüne” çalışmayacak şekilde bilinçlenmelerini sağlayacak yöntemleri bulmalı ve hayata
geçirmeliyiz. Kanımca başlangıç çalışanın böyle bir
hakkı olduğunu gündeme getirmek ve gündemde
tutmak olmalı. Bu makale de bu amaçla yazılmıştır.
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