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TMMOB Bursa İl Koordinasyon Ku-
rulu (İKK), 22 Eylül 2010 tarihinde 
bir basın toplantısı düzenleyerek, 

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi 
ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde yaşanan yangın olayları-
nın ardından uyarıcı açıklamalar yaptı. 

TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri Dü-
şünceli tarafından okunan açıklamada, 
öncelikle yangın riskinin alınacak önlem-
lerle bertaraf edilebileceği vurgulandı. 
Açıklamada, özellikle hastanelerde, yay-
gınlaştırılan taşeron sistemi sonucunda 
kamu hizmet üretiminin bütünselliğinin 
yok edildiği, farklı taşeron şirketlerin 
uygulamalarının hastanelerin güven-
liğini zedelediği belirtilerek, taşeron 
uygulamalarına son verilmesi istendi. 
Açıklamada şöyle denildi: 

“İş sağlığı ve iş güvenliği kurulları-
nın kapsamı genişletilerek, öncelikle 
hastanelerde olmak üzere hayata 
geçirilmesi ve bu kurullar aracılığı 
ile düzenli risk analizlerinin yapılarak 
can güvenliğini tehdit eden unsur-
ların bertaraf edilmesinin en önemli 
adımı atılmalıdır. Halka açık kamu 
hizmet binalarında alınacak tedbir-
ler için gerekli finansman, şirket 
mantığıyla değil, kamu hizmet üre-
timi anlayışıyla, önce insan diyerek 
sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve iş gü-

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, yaşanan yangın felaketlerini inceledi...

HASTANELER YANMASIN !..
- Denetlenen binaların yüzde 83’ü 
onaylı projesine uygun yapılma-
mıştır.
- Denetlenen binaların yüzde 78’inde 
kaçış yolları ve yangın merdiveni, 
elektrik tesisatı ve sistemleri uygun 
değildir.
- Denetlenen binaların yüzde 78’inde 
yangın algılama sistemi mevcut de-
ğildir.
- Denetlenen binaların yüzde 70’inde 
yangın söndürme sistemi kullanıma 
uygun değildir.
- Denetlenen binaların yüzde 61’inde 
sığınak, otopark ve çatılarda yangına 
karşı önlemler alınmamıştır.
- Denetlenen binaların yüzde 
35’inde yangın güvenlik sorumlusu 
bulunmamaktadır.

TMMOB Bursa İKK açıklamasında du-
rum “vahim” olarak nitelenirken, talep 
ve öneriler şöyle dile getirildi:

“Afetlerin en az zararla atlatılabil-
mesi, iş kazalarının ve yangınların 
önlenebilmesi için denetimlerin 
önemini defalarca belirttik ve be-
lirtmeye devam edeceğiz. Kamu 
kurumu niteliğindeki bağımsız 
denetim kuruluşu olan TMMOB’ye 
bağlı meslek odalarımız tarafından 
yapılacak denetimin önü açılma-
lıdır. Kamusal hizmet alanlarının 
(başta sağlık, eğitim, barınma vb.) 
taşeronlaştırılarak ranta açılması, 
halkımızın can ve mal güvenliğini 
tehlikeye atmaktadır.
Bursa’da söz konusu yangın dene-
timlerinin genişletilerek sürdürülme-
si, bu denetimler sonucunda çıkan 
eksikliklerin acilen giderilmesi ve 
giderildiğinin tekrar denetlenmesi 
gerektiğini bir kez daha ifade edi-
yoruz. İlgilileri, TMMOB’ye bağlı ilgili 
meslek odalarıyla, protokoller vası-
tasıyla, denetimleri kurumsal hale 
getirmeye çağırıyoruz. Biz TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak; 
hemen, acil olarak yetkililerin hare-
kete geçmesini ve yangın tehlikesi 
altındaki binalarımızın, güvenli hale 
getirilmesini talep ediyoruz.”

venliği kanunu, yangın yönetmeliği, 
ilgili meslek odalarının resmi gaze-
tede yayınlanarak yürürlüğe giren 
yüksek gerilim işletme sorumluluğu 
yönetmelikleri gibi yasa ve yönetme-
liklerin gerekleri öncelikle ve derhal 
yerine getirilmelidir.”

Bursa Valiliği’nin, 26 Mayıs 2009 tarihin-
de Şevket Yılmaz Hastanesi’nde meyda-
na gelen ve 9 yurttaşımızı kaybettiğimiz 
yangın sonrasında il kapsamındaki 
binalarda denetim apmak üzere Yangın 
Denetleme Heyeti oluşturulmasına yö-
nelik talebi doğrultusunda TMMOB’ye 
bağlı ilgili meslek odalarının da içinde 
yer aldığı 3 heyet oluşturulduğu belir-
tildi. Heyetlerin; 29 hastane, 35 öğrenci 
yurdu, 3 huzur evi ve 1 okul olmak üze-
re toplam 68 denetim gerçekleştirdiği 
ve raporları ilgililere sunduğu, ancak 
TMMOB Bursa İKK olarak 27 Temmuz 
2010 tarihinde bu denetleme sonuçları-
na ilişkin değerlendirme ve bilgilendirme 
talebinde bulunmuş olmalarına rağmen 
yanıt alınamadığı anlatıldı. 

Hazırlanan denetleme raporları sonuç-
larını detaylı bir çalışma ile kapsamlı 
bir rapor haline getiren TMMOB Bursa 
İKK, rapordan bazı tespitlerini de basın 
toplantısında kamuoyu ile paylaştı. 
Açıklamada denetleme sonuçlarına 
ilişkin olarak şu verilere yer verildi:


