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Sayın Üyemiz
Değerli Meslektaşlarımız
Bilimi ve tekniği hayata tercüme eden bir mesleği icra eden bizler; Yönetim
Kurulu olarak bütün çalışmalarımızı mühendislik hizmetlerinin ülke, sanayi ve
toplum çıkarları doğrultusunda verilmesine yönelik gerçekleştiriyoruz. “Birlikte Üretme, Birlikte Yönetme” anlayışıyla Şube Yönetim Kurulumuz, temsilciliklerimiz, çalışanlarımız ve sevgili üyelerimizin emekleriyle ülkemizde mühendislik mesleğinin ilerlemesi için çalışmalar yürütüyoruz.
Sevgili Meslektaşlarım, umutlarımızın tazelendiği ve geleceğe yönelik beklentilerimizin güçlendiği 31 Mart seçimleri ile ülkede başta ekonomik sorunlar
olmak üzere; birçok sorun başlığı altında halkımız seçme hakkını kullanarak oy
kullandılar. Bu süreçte, ufukta görünen değişim rüzgarı oldukça umut verici
ve gülümseticidir ama ne yazık ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ile oluşan pozitif ortam yerini tekrar gri bir tabloya bırakmıştır.
Gün göstermiştir ki; ülkenin demokrasi güçleri, ilerici kurumları artık seçilmiş
İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nun yanında olmalıdır.
Bu durum bir aday ve ya parti destekleme çabası değil, demokrasiyi savunma
çabası olarak tarihteki yerini alacaktır.
31 Mart seçimlerinden sonra en önemli görev; 1 Mayıs’ı ülkemizdeki tüm işçi
ve emekçilerin fazla çalışma saatleri ve güvencesiz istihdam tehdidiyle çalışmaya zorlandığı, halkımızın emek ve demokrasi düşmanı politikalarla kontrol
altında tutulmaya çalışıldığı, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin işveren lehine düzenlemelerle geçiştirildiği şu dönemlerde, 1 Mayıs’a ve 1 Mayıs ruhuna her zaman
ihtiyacımız olacaktır.
İş güvencesi, insani yaşam standartları ve eşit işe eşit ücret gibi temel taleplerin karşılanması, taşeron işçiliğin ve kadın emeği sömürüsünün yasaklanması,
işçi ve emekçilere sendikal hakların tanınması, eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerinin yerine getirilmesi için, emekçinin sesine ses katmak için dayanışmaya;
kaybedilen haklarımızı geri almak için tüm meslektaşlarımızı mücadeleye ve
dayanışmaya davet ediyoruz.
Biz, Makina Mühendisleri Odası olarak, meslek ve ülke sorunlarının birbirinden
ayrılmaz bütün olduğu bilinci ile önümüzdeki dönemde de alanlarda olmaya,
kaybettiğimiz ya da talep ettiğimiz haklarımızı geri alma mücadelesine devam
edeceğiz.
Saygılarımızla
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Denizli Şubesi XII. Dönem Yönetim Kurulu
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PAÜ’de ‘Mühendis ve
Çalışan Hakları’ konulu
seminer düzenlendi
TMMOB Denizli İKK bileşenlerinden Makina, İnşaat, Gıda, Elektrik Mühendisleri
Odalarının öğrenci örgütlerinin ortak
çalışması olarak Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 13.03.2019
tarihinde ‘Mühendis ve Çalışan Hakları’
konulu seminer düzenlendi. Semineri E. İşbaş Müfettişi İlhan TUNCER verdi. Seminere; mühendislik fakültesi dekanı Prof.Dr. Yahya TÜLEK, MMO Denizli Şube Başkanı Prof.Dr. H. Kemal
ÖZTÜRK, TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Sarıca ve 50’ye yakın öğrenci arkadaşımız katıldı.

Aydın İKK
Toplantısı Yapıldı
TMMOB Aydın İKK toplantısı; Aydın İl
Temsilciliğimizde 14.03.2019 tarihinde
yapılmıştır. Toplantıya konuk olarak 31
Mart Mahalli İdari Seçimleri’nde Efeler Belediye Başkan Adayı olan Ümmet
Akın katılmıştır.

Milas Belediye Başkanı'ndan

MMO ve EMO Ziyareti!

Milas Belediye Başkanı Sn. Muhammet
TOKAT, 28 Mart tarihinde Şubemiz ve
EMO Milas ilçe temsilciliklerini ziyaret
etmiştir.

Masa Tenisi Takımımız
Türkiye Şampiyonası’na
Katılmaya Hak Kazandı
Masa Tenisi Federasyonu ve Gençlik Spor
İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası yapılan finallerle sona erdi.
Denizli’de 16 takımdan sporcuları buluşturan turnuvada 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonu’ndaki
final müsabakalarında sporcularımız İsmail Melih Erkal, Ömer Yavuz ve Gürhan Gündüz’den
oluşan şubemiz masa tenisi takımı 3.’lük kupasını alarak 14-17 Haziran'da Marmaris’te yapılacak olan Şampiyonaya gitmeye hak kazandı.

ŞUBE HABER
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Gasline 3D Semineri
PAÜ’de gerçekleştirildi
Şubemiz ve Prizma Mekanik AŞ›nin ortaklaşa düzenlediği Gasline 3D programının tanıtıldığı seminer 20.03.2019 tarihinde PAÜ Mühendislik Fakültesi›nde
gerçekleştirildi.
Seminerin açılışını MMO Denizli Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Harun
Kemal ÖZTÜRK yaptı. Öztürk; MMO çalışmaları, öğrenci örgütlenmesi Gasline 3D’nin endüstriye kattığı yeniliklerden bahsetti. İkinci konuşmacı olarak Prizma Mekanik AŞ İcradan Sorumlu
YK Üyesi Güllü GÜRSOY ise; Prizma Mekanik ve geliştirilen programlar hakkında bir konuşma
yaptı.
Seminerin son konuşmacısı olarak söz alan Sefa AKGÜL, Gasline 3D programını tanıtarak yazılımla bereber gelen yeniliklerden ve yazılımın kolaylıklarından bahsederek örnek bir proje yaptı.

Şubemiz Yönetim
Kurulundan Merkezefendi
Belediyesi’ne Ziyaret!
Şubemiz Yönetim Kurulu 31 Mart Yerel
Seçimleri’nde Merkezefendi Belediye
Başkanı seçilen Şeniz Doğan’ı ve Belediye Başkan Yardımcısı seçilen üyemiz
Fatih Coşkun'u makamlarında ziyaret
ettiler.

Nazilli İlçe TYK tarafından
Nazilli Belediyesi Ziyareti!
Şubemiz Nazilli İlçe Temsilcilik Yürütme
Kurulu 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Nazilli
Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin
ÖZCAN›ı 19 Nisan tarihinde makamında
ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Sosyal ve Kültürel Gezi
Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Komisyonu tarafından organize edilen
Aydın-Çakırbeyli Köyü, Cihanoğlu Camii,
Cin Cin Kalesi ve Arap Apıştı Kanyonu’na
21 Nisan tarihinde kültürel bir gezi düzenlendi.
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Muğla Kent Sempozyumu
Düzenlendi
TMMOB Muğla Kent Sempozyumu
“Kent ve Demokrasi” ana temasıyla TMMOB Muğla İl Koordinasyon
Kurulu tarafından 16 Mart 2019
tarihinde Menteşe ilçesi Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Görkem Acar ve TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Sempozyuma Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata ve Yürütme Kurulu üyesi Baki Remzi Suiçmez de katıldı.
Sempozyumda ilk oturum başkanlığı görevini İnşaat Mühendisi Faruk Tümer üstlendi. Oturumda TMMOB Yönetim Kurulu eski Başkanı Mehmet Soğancı “TMMOB ve Yerel Yönetimler”
konulu bir sunum yaptı. Ardından Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan
Karakuş Candan “Kent Mücadelesi ve Yerel Yönetimler” konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Verilen aranın ardından TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Baki Remzi Suiçmez “Kırsal Kankınma
ve Kooperatifçilik” başlıklı sunumunu yaptı.
Öğle arasının ardından başlayan II. Oturumda Maden Mühendisi Prof. Dr. Taki Güler oturum
başkanlığı görevini devraldı. İlk sunumu “Muğla’da Madencilik ve Çevresel Kaygılar” başlığıyla
Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Akdemir gerçekleştirdi.
Ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan “Kırsal – Kentsel
Yerleşimde Jeolojinin Önemi ve Yerel Yönetimler” konulu bir sunum yaptı.
Soru-cevap ve önerilerin tartışıldığı bölüm sonrası Forum`da ise Muğla Büyükşehir Belediye
Başkan Adayları katılımcıların sorularını yanıtladı.

Muğla BŞB ve Yatağan
Belediye Başkanı Ziyaretleri
ŞYK ve Muğla İl TYK üyeleri 31 Mart Yerel
Seçimleri’nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Osman GÜRÜN
ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa
TOKSÖZ’ü makamlarında ziyaret ettiler.
Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız: Hoşgeldiniz!

119979
119980
119981
119982
119983
120074

Mustafa Meriç Karabayır
Ahmet Can Yıldız
Hüseyin Mert Köseoğulları
Şeyda Akşit
Barış Altıntaş
Hulusi Berk Sağlam

120222
120223
120224
120225
120226
120227
120313

İbrahim Kurt
İsmail Sertakan
Betül Çetinkaya
Engin Arslan
Utku İlhan
Berkant Topaloğlu
Semih Ünsal
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Odamız TSM Korosu konseri
15. kez Müzikseverlerle!
Odamız Türk Sanat Müziği Korosu
müzikseverlerle 15. kez buluştu.
Şubemiz bünyesinde çalışmalarını
sürdüren MMO TSM Korosu, 2019
ilkbahar konserini Merkezefendi
Belediyesi Yenişehir Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Yoğun dinleyici kitlesinin ilgi gösterdiği konserin şefliğini Şef Hulusi Şimşek yaptı.
Konserin açılış konuşmaları Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Prof.Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK
ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN tarafından yapıldı.
Şube YK Başkanımız Öztürk konuşmasında; Mustafa Kemal Atatürk'ün 'güzel sanatlarda başarıya ulaşmak, bütün devrimlerde başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda başarılı olmayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet
mahrum kalacaklardır” deyişine dikkat çekerken, konuşmasının devamında “müziğin kuşkusuz diğer sanatlar arasında ayrı bir yeri vardır. Bizde bu anlayışla Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak her alanda ülkemize değer katarken, alın terimizle, beyin gücümüzle
ülkemizin gelişmesine, büyümesine, refah seviyesinin artmasına katkı sağlarken sanatı göz
ardı edemezdik, etmedik. Bu nedenle Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak yıllardır TSM Koromuza destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Açılış konuşmasından sonra kürsüye gelerek söz alan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz
Doğan, sanatçılara ve dinleyicilere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti ve bundan sonra
Merkezefendi Kültür Merkezi salonlarının sanatçılara ve sanat etkinliklerine açık kalacağı sözünü verdi.
Koromuz bu yıl Muzaffer İlkar şarkılarını söyleyerek, seyircilere unutulmaz bir akşam yaşatırken, konser sonunda Şef Hulusi Şimşek’e ve konsere destek veren kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketkeri ve çiçek takdimi yapıldı.
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1 MAYIS EMEK BAYRAMI DENİZLİ'DE COŞKUYLA KUTLANDI
1 Mayıs Emek ve Özgürlük Bayramı, Denizli'de kitle örgütlerinin katılımıyla coşkulu bir şekilde
kutlandı. 1 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00 civarında Delikliçınar Meydanında toplamaya başlayan gruplar, saat 12:00 itibariyle kortej halinde yürüyüşe geçti. Demokratik kitle örgütlerinin
katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Ulus Caddesi meydanına kadar devam etti. Burada kurulan
kürsüden yapılan konuşmalardan sonra çekilen halaylarla miting sona erdi.
Denizli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu bir etkinlikle,
tam anlamıyla bayram havasında
kutlandı. Delikliçınar Meydanı’nda
bir araya gelen ve yürüyüşe geçen gruplar, Ulus-Tokat Caddesi
Kavşağı’ndaki miting alanında bir
araya geldi.
1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısı ile saat
12.00’de Delikliçınar Meydanı’nda toplanmaya başlayan gruplar, çalan marşlar eşliğinde
yürüyüş kolları oluşturdu.
İşçilerin, emekçilerin, siyasilerin ve sivil toplum kuruluşları üyelerinin katıldığı 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında çalan marşlar eşliğinde hareketlenen
yürüyüş grupları, İstiklal Caddesi üzerinden
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde diğer gruplar ile buluştu.
Burada kalabalık daha da arttı, coşku doruğa
tırmandı. Çalan marşlara eşlik eden, sloganlar
atan gruplar, kutlamaların yapılacağı Ulus-Tokat Caddesi Kavşağı’na ulaştı.

Burada geniş güvenlik önlemi alan
polis, kutlamalara katılacakları titiz
bir aramadan geçirerek alana aldı.
Alana girişlerin yoğunlaşması bayram havasını da artırdı. Kutlamalar
boyunca bin 200 polis görev yaptı.
“Birleşe birleşe kazanacağız”
1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşmayı
KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Dede yaptı.
Sözlerine 31 Mart yerel seçimlerinin uyandırdığı umudu hatırtarak başlayan Dede, gelecek
günlere bu umutla girdiklerini belirtti. Dede,
“Gerici ve faşist blok bir nebze olsun geriletilmiş, umutsuzluk yıkılmıştır. Buradan hep birlikte haykırıyoruz, birleşe birleşe kazanacağız.
Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde” dedi.
“Ülkeyi bağımlı hale getirdiler”
Adına ister kriz, ister ekonomik dalgalanma
denilsin sonucun değişmediğini, ülkenin adım
adım içine çekildiği siyasal ve toplumsal bunalımın derinleştiğini ifade eden Dede, “İşsizlik ve hayat pahalılığı rekor üstüne rekor kırı-

ŞUBE HABER

yor, geleceğe umutla bakmamızın önüne set
çekiyor. Haklarımız ve özgürlüklerimiz; demokrasinin, adaletin, hukukun son kırıntılarının da rafa kaldırıldığı bu dönemde daha fazla
sınırlandırılıyor. Emek karşıtı, sermaye yanlısı
vahşi kapitalizmin acımasızca sürdürüldüğü
ülkede hepimiz kaybediyoruz. Stratejik işletmeleri, fabrikaları birkaç yıllık karı karşılığında
arazileriyle birlikte satıp çalışanları işsiz bıraktılar. Etten samana ülkeyi her alanda bağımlı
hale getirdiler” dedi.

Emekçilere son saldırının kıdem tazminatı üzerinden yapılmaya çalışıldığını anlatan
Mehmet Dede, “Çalışanların emekçilerin tazminatlarına göz diktiler. Bu sınıfsal bir saldırıdır ve tüm emekçilere yapılan bir saldırıdır.
Tek başımıza kurtuluşu düşünmeyeceğiz.
3 milyon kamu emekçisine, 2 milyon kamu
emeklisine yaşattıkları kayıplara yenilerini
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eklemenin önündeki tüm engelleri kaldırabilmek için toplu sözleşme masasında yalnızca
ben olmalıyım diyen yandaş sendikaya izin
vermeyeceğiz” diye konuştu.
Önlerinde iki yol bulunduğunu dile getiren
Mehmet Dede, “Ya iş güvencemiz başta olmak üzere temel taleplerimize birlikte sahip
çıkıp, emeğin birleşik gücünün zaferlerine yenisini ekleyerek hep birlikte kazanacağız, ya
da bugüne kadar aldığımız darbelerin üstüne
bir yenisinin eklenmesine izin verip hep birlikte kaybedeceğiz” dedi.
Sık sık sloganlarla kesilen konuşmanın ardından miting, Emek ve Arkadaşları Grubu’nun
verdiği konserle coştu, emekçiler halaylar
çekti, gönüllerince eğlendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları daha sonra olaysız bir şekilde sonlandırıldı.

1 Mayıs 1977, 1989 ve 1996'da katledilenler
Kazancı Yokuşunda anıldı
Taksim’de 1977 1 Mayıs’ında katledilen 37
yurttaş Kazancı Yokuşu’nda anıldı. Anmaya
katılanlar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla
Kazancı Yokuşu girişinde biraraya gelerek
sloganlarla yürüdü.
1 Mayıslarda, devrim ve demokrasi mücadelelerinde yaşamını yitirenler için bir dakikalık
saygı duruşu yapıldı. Anmada, “1 Mayıs 1977 Katliamını unutmadık, unutturmayacağız”
pankartları açılarak karanfiller bırakıldı. TMMOB, DİSK, KESK, TTB başkan ve eş genel başkanları burada birer konuşma yaptılar.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs’ın işçi ve emekçinin geleceği olduğunu söyledi. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde
tarihsel ve politik bir meydanda yüz binlerin hatta milyonların birleşmesinden korkulduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, bu yüzden Taksim Meydanı’nın kutlamalara kapatıldığının
altını çizdi. Çerkezoğlu, alanları, 1 Mayıs’ı milyonların buluştuğu demokrasi şölenlerine
çevirmeyi amaçladıklarını belirterek, işçileri, emekçileri, işsizleri, kadınları, gençleri ve bu
ülkeye sahip çıkan herkesi emeğine ve geleceğine sahip çıkmak için İstanbul’da Bakırköy
Pazar alanında buluşmaya çağırıyorum. Milyonların buluşmasını gerçekleştireceğiz.” dedi.
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de 1977’de 8 kadın 37 arkadaşlarının öldürüldüğünü
anlatarak, aradan 42 yıl geçmesine rağmen katliamın sorumlularının hala açığa çıkartılmadığını belirtti.
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5.5
4 7 Acıpayam

Türkiye deprem haritasında birinci derece deprem bölgesi olarak işaretli bulunan
Denizli coğrafyasında, uzun yıllardan beri ilk kez yoğun hasarlı deprem meydana geldi. 20 Mart 2019 günü sabah saatlerinde meydana gelen yer sarsıntısını
AFAD 5.4, Kandilli Rasathanesi 5.5, Avrupa Deprem İzleme Merkezi ise 5.7 olarak
duyurdu. Deprem uzmanlarının "orta ölçekli" olarak belirledikleri Acıpayam depremi, neydana geldiği bölgenin zemin özellikleri nedeniyle olağandışı bir zaiyata
yol açtı. Yüzün üstünde ev yıkıldı, bin civarında ev hasar görürken, bu evlerin çok
önemli kısmının ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Deprem ertesinde AFAD ve Kızılay ekipleri depremzedelere yadım taşıyan ilk kurumlar
oldu. İzmir AFAD ekiplerinin desteği ile sürdürülen ilk çalışmalar sonunda Acıpayam'a
bağlı Ucarı mahallesinde kurulan AFAD hizmet çadırlarında, 14 mahalleye dağılmış
günlük 3000 kişiye üç öğün karavana yemek dağıtımı yapıldı.
Depremin nedenleri ve ortaya çıkan durumun ilk incelemesini Pamukkale Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü yaptı.
Özellikle PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi,
Şube Başkanı Barış Semiz'in de katıldığı yüzey incelemeleri sonucu hazırlanan raporu,
hem Üniversite, hem de Oda internet sitelerinde yayınlayarak birinci elden bilgi edinilmesini sağladı. İlk bulgulara göre deprem Fethiye Burdur atımlı fayla bağlantılı, Serinhisar ilçesi yönüne uzanan doğu-batı atımlı bir fay zonunın tetiklenmesiyle oluştu.
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Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019 günü
meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören
depremzedelerle ilgili olarak TMMOB
İl Koordinasyon Kurulu bölgeye düzenlediği gezi sonrası bir açıklama yaptı.
Denizli Gazeteciler Cemiyeti basın merkezinde yapılan açıklamaya çok sayıda
basın mensubu ilgi gösterdi.

AFETZEDELERİN YARALARI ACİLEN SARILMALIDIR!
Değerli Basın Mensupları
İlimizin önemli ilçelerinden Acıpayam’da, bilindiği üzere 20 Mart 2019 tarihinde bir deprem
gerçekleşmiştir. Deprem, meydana geldiği coğrafi bölgede yaygın bir etki yaratmıştır. Deprem
takibi yapan çeşitli kurumların verileriyle 5.5 veya 5.7 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntı, Acıpayam ovasına dağılmış köy-mahallelerde yaklaşık olarak 5000 kişiyi doğrudan etkilemiş, ilçe
merkezinde ise ciddi hasarlara yol açmıştır.
AFAD ve Kızılay’a teşekkür ederiz
Depremden etkilenen yöre halkının ve hepimizin en büyük tesellisi, can kaybı yaşanmamış
olmasıdır. Buna karşın, ovanın jeolojik özelliklerine bağlı olarak bazı mahallelerde depremin
şiddeti olağan gücünün üzerinde hissedilmiş ve buna bağlı olarak yol açtığı hasar beklenenden
daha fazla ve yaygın olmuştur.
Bugün depremin üzerinden 26 gün geçmiştir. Bu zaman zarfında, ilk günden itibaren Kızılay
ve AFAD başta olmak üzere devletin acil hizmet kurumları üzerlerine düşen görevi yerine getirmiş, depremzede yurttaşlarımızın gündelik ihtiyaç ve sorunlarının çözümü için çalışmışlardır.
Ancak, 15 Nisan tarihinden itibaren 3000 depremzede yurttaşımıza AFAD tarafından verilen
yemek dağıtım hizmeti sonlandırılmıştır. Halen depremzedelerin banyo-tuvalet gibi gereksinimleri sağlıklı şekilde çözülememiştir.
Gelecek kaygısı artmaktadır
Şimdi ise depremzedelerin durumu ilk günlerinde olduğundan daha farklı bir aşamaya gelmiş,
o ilk dönemin yaraları ve zaiyatı kısmen telafi edilip fiziken iyileşirken; mekânsal, psikolojik ve
orta vadeli sorunlar birikmeye başlamıştır.
TMMOB heyeti olarak 23 Nisan 2019 tarihinde deprem bölgesine tam gün süren gezimizde
hem yetkili kurumlardan bazılarıyla görüşülmüş, hem de vatandaşların sorunlarını gözleme
imkanı olmuştur. Gezimiz esnasında makamında ziyaret ettiğimiz ilçe Belediye Başkanı Hulusi
Şevkan, bundan sonra yapılacak çalışmalar konusunda yaşanacak sıkıntılara değinerek, öncelikli olarak bu sıkıntıları tespit edip planlama yapılması gerektiğine dikkat çekmiştir.
Depremzede vatandaşların sorunları ise hem acil olarak çözüm bekleyen, hem de bundan sonra ne olacak kaygısına yol açan bir liste oluşturmaktadır. Şimdiki haliyle yapılan müdahaleler
ve çalışmalar görülmektedir ki, depremden etkilenen halkı yeterince aydınlatmaktan uzak kalmakta, sorunların yakın zamanda çözümü konusunda insanların umutlarını tüketmesine yol
açmaktadır.
Gündelik Sorunlar Acilen Çözülmelidir
Bölgede gözlediğimiz sorunlar, acil olarak çözüm beklemektedir. Bu sorunların devam etmesi,
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havaların ısınmaya başlamasıyla katlanıp,
sağlık sorunlarını ağırlaştırma potansiyeli
taşımaktadır.
Tuvalet, banyo, temizlik, günlük iaşe gibi
en temel ihtiyaçlar, toplu çadır yerleşmelerinde hemen müdahale bekleyen sorunların başında gelmektedir.
Ramazan ayının yaklaşması, toplu çadır
yerleşmelerinde ortak çözüm bekleyen
başka bir sorunu; iftar ve sahur da yemek
temini sorununu gündeme getirmektedir.
Çok önemli başka bir sorun ise ovada yerleşik depremzede mahalle sakinlerinin tarımsal faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin icrası için gereken temel imkanlar acilen tedarik edilmelidir.
Hasar tespiti hızlanmalıdır
Tüm mahallelerdeki en önemli ortak sorun, hasar tespit sorunudur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ön tespiti yapılan hasar çalışmalarının askıya çıkmasıyla birlikte, mahalle
sakini depremzedelerin sürecin işleyişi konusunda aydınlatılması gerekmektedir. Bu aydınlatma işleminin yeterince yapılmadığı görülmekte olup, ilgili kurumlar gereken hassasiyeti göstermelidir.
Devletin kendilerini yalnız bıraktığı korkusu ve kuşkusu giderek depremzedelerin haleti ruhiyesi haline gelmeye başlamıştır. Bu konuda Denizli Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
tarafından Bakanlığa gönderilen ilan talep yazısının gereği yapılarak, Acıpayam afetzedelerinin yaşadıkları zor koşulları giderecek önlemler hemen alınmalıdır.
Sonuç olarak söylenebilir ki;
Denizli’nin Acıpayam ovasındaki yerleşik
mahallelerde meydana gelen orta büyüklükte deprem, gerek köy-mahalle yerleşmeleri mevcut yapı stokunun dayanıksız
olması, gerekse yıllardır izlenen denetimden uzak yapılaşma sonucu, olması gerekenden daha ağır sonuçlara yol açmıştır.
Heyetimizde bulunan bilim insanları ve
ilgili kurumların görüşleri de bunu teyit etmektedir. Bu nedenlerle;
1- Bölgedeki acil sorunları çözmeye yönelik önlemlerin kısa sürede alınması,
2- Depremzede yurttaşların bundan sonraki sürecin işleyişi konusunda aydınlatılması,
3- Denizli Valiliği tarafından 5 Nisan tarihinde açıklanan, alınması gerekli ivedi önlemlerin yasal
imkanlar zorlanarak gereğinin yerine getirilmesi,
4- İlçe Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’ın dile getirdiği gibi üniversite ve ilgili meslek odaları ile
daha sıkı işbirliği içinde sorunların çözümüne çalışılması,
TMMOB ve ilgili odalar olarak ortak önerimizdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.Nisan. 2019
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu
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TMMOB İKK, CHP Genel Başkanına
şehit cenazesinde yapılan saldırıyı yayınladığı basın açıklamasıyla kınadı.

"CHP GENEL BAŞKANI
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA
DÜZENLENEN SALDIRIYI
ŞİDDETLE KINIYORUZ!"
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın (26) cenaze törenine
katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na organize bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. saldırı esnasında darp edil Kılıçdaroğlu, yakın korumalarının eşliğinde olayın meydana geldiği sahadan uzaklaştırıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na düzenlenen saldırı sonrası CHP heyeti sopa, taş atanları tespit ettikleri 6 dakikalık videoyu savcılığa verdi. Çıkan olayların ardından 9 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan saldırı olayının faillerinden Osman Sarıgün, ifadesinin ardından Çubuk Adliyesi'ne
getirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine saldıran şüphelilerden
avukatı aracılığı ile şikayetçi oldu.
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Saldırının ertesinde bir basın bildirisi yayınlayarak,
"düzenlenen saldırıyı kınıyoruz" dedi. TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Sarıca'nın okuduğu bildiriyi aşağıda yayımlıyoruz:
"19 Nisan 2019 Tarihinde Hakkari’de yaşanan terör saldırısında şehit olan askerlerimize rahmet,
yakınlarına sabırlar dileriz. Hepimizin başı sağ olsun.
Terörün dili, dini ve ırkı olmaz. Nerede, nereden ve nasıl gelirse gelsin terörü en sert biçimde
kınıyoruz.
21.04.2019 tarihinde Sri Lanka’da meydana gelen terör saldırısını da kınıyor, tüm dünya insanlığının başı sağ olsun diyoruz.
Hakkari'de şehit olan askerimizin cenazesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirilen örgütlü saldırıyı kınıyoruz.
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP örgütüne geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Ülkemiz uzunca bir süredir bizzat iktidar erkini elinde tutanlar tarafından çok tehlikeli bir kutuplaşmanın içine itilmektedir. Yakın zaman önce geride kalan seçim sürecinde muhalif halka
ve partilere karşı kullanılan üslup bunun en ileri örneklerini oluşturmuştur.
Siyasi iktidarın seçim sürecinde ve sonrasındaki uygulamaları ise demokratik değerlerin açıkça
çiğnenmesi anlamına gelen bir nitelik taşımaktadır.
Bu saldırıyı yaratan atmosfer bu siyasi düşmanlaştırma uygulamalarının içinde aranmalıdır.
Yönetenleri acilen bu anlayışı terk etmeye, seçim sonuçlarını kabullenmeye yurttaşların can
güvenliği başta olmak üzere huzurun inşası için adım atmaya çağırıyoruz. "
Mehmet SARICA
TMMOB Denizli İKK Sekreteri
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“Mühendislik Eğitimi Tamamlama” ilanlarıyla
ilgili olarak TMMOB harekete geçti

SUÇ DUYURUSU
İnternet sayfalarında kanunlara aykırı
biçimde “Mühendislik Eğitimi Tamamlama” adı altında yapılan duyurulara
ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.
Birliğimiz TMMOB, https://meslekiyetkilendirme.com ve https://resmisertifikalar.org
sayfaları üzerinden yayımlanan ve 17,750.00
TL ücret karşılığında “Mühendislik eğitim tamamlama imkanı ile mühendis ünvanı alabilirsiniz” duyurularına ilişkin olarak hukuksal
işlem başlatmıştır. Söz konusu eğitim adı altında duyurulan uygulamalar yasa dışı olup
mağdur olunmaması için kesinlikle herhangi
bir başvuruda bulunulmaması gerekmektedir.
Türkiye’de mühendis, mimar, şehir plancısı
unvanı yasal koruma altına alınmıştır. 1938
tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık
Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, Türkiye
Cumhuriyeti sınırları dahilinde Mühendislik
unvan ve yetkileri ile çalışmak isteyenlerin
sahip olması gereken koşullar özetle şöyle sıralanmıştır.
• Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik ve
mimarlık eğitimi veren Fakültelerinden mezun olmuş olmak,
• Programları, Türkiye’deki üniversitelerin

Mühendislik- Mimarlık eğitimi veren bölümlerinin programları ile eşdeğer oldukları kabul
edilmiş yabancı üniversite veya okullardan
mezun olmuş olmak. (Bu eşdeğerliğin saptanması halen YÖK tarafından yapılmaktadır.)
Kanunun 7. maddesine göre; birinci maddede
zikrolunan diploma veya ruhsatlardan birini
haiz olmayanlar Türkiye’de Mühendis unvanıyla istihdam olunamazlar ve bu imzalarla
sanat icra edemezler ve bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da koyamazlar.
Ayrıca, 29.4.1992 tarihli, 3795 sayılı Bazı Lise,
Okul Ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkındaki Kanun ile “Teknik öğretmen
unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim
fakültelerince düzenlenen en fazla iki yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında mühendis unvanı verilir.”
denilmiştir.
“Mühendislik Eğitimi Tamamlama” ilanlarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuş olup,
mağduriyet yaşanmaması adına kamuoyunun dikkatine sunarız.

TMMOB KESK VE TTB'DEN
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, KESK Eş Genel Başkanı Aysun
Gezen ve TTB Merkez Konsey Başkanı Dr.
Sinan Adıyaman örgütlü bir saldırı ve linç
girişimine maruz kalan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkan Vekili
Levent Gök’ü 23 Nisan 2019 tarihinde Meclisteki odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını ilettiler.
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Ekonomist Mustafa Sönmez'e gözaltı:

GEREKÇESİ HALKI
KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Danışmanı İktisatçı Yazar Mustafa Sönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan
Beşiktaş Çarşı görüntülerini paylaşması
nedeniyle emniyet güçleri tarafındasn
düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Sabaha karşı gözaltına alınan iktisatçı Mustafa Sönmez, Emniyet’teki işlemlerinin ardından
sevk edildiği Kartal Anadolu Adliyesi’nde nöbetçi savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından
serbest bırakıldı.
Gelişmeleri Twitter’dan aktaran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Barış Yarkadaş,
Sönmez’in Beşiktaş–Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş Köyiçi’nde Beşiktaşlı taraftarların bira
içerken “Şerefine Tayyip” sloganı attıkları videoyu paylaşması nedeniyle gözaltına alındığını
belirtti.
Serbest kaldıktan sonra Kartal Adliyesi önünde kameralara konuşan Sönmez, şunları söyledi:
“Sadece ‘çArşı başladı’ şeklinde bir tweet attım. Maç atmosferini paylaşmak için atılmış bir
tweet. Beşiktaş Başakşehir maçının tansiyonu yüksekti ve o videoyu görünce tweet’ledim.
Ben de Beşiktaş fanatiği olduğum için paylaştım.
“Cumhurbaşkanı’na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekle suçlanıyorum.”
Sönmez, serbest kalmasının ardından attığı tweet’te de şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasını bu tweet’e bina etmişler. Neresinde hakaret var benim yazdıklarımın? Video zaten ortalıkta. Cumhurbaşkanı’na hakaret edeceğim de ne olacak?
Bizim derdimiz demokrasi katliyle. Hala gece 3'te evden yazar götürülüyor. Dünya bunu konuştu, iyi mi oldu?”
Gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra aynı gün serbest bırakılan Mustafa Sönmez hakkında
hazırlanan soruşturma dosyasına, Beiktaş-Başakşehir maçı öncesi çarşı görüntülerini paylaştığı tweet'in yanı sıra, daha önce ve sonra paylaşmış olduğu 12 ve 13 Nisan tarihli üç ayrı tweet'in
daha eklendiği bilgisine ulaşıldı.
Sönmez 12 Nisan tarihli tweet'inde " TC tarihinin en ahmak projesi Yeni Havalimanı için, her
satırına imza atılacak bir Ege Cansen yazısı. Okumadan geçme. www.sozcu.com.tr'de" bilgisini
paylaşmıştı.
13 Mart tarihinde ise iki ayrı tweet paylaşmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Şu anda bakıyoruz
bazı yerlerde, işte seçimlerde filan falan, Allah selamet versin hemen anında sendika değiştirmeler şunlar bunlar, herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil" şeklinde
kendi partiisne yönelik eleştirisine karşılık " Gemiyi terk eden edene. Birkaç aya görün neler
olacak, neler. Yolcudur Abbas" twiti atmiş, ayrıca " Ne güzel ya 31 Mart ta AKP yi yeniyorsun,
13 Nisan’da AKP nin takımı Başakşehir’i yeniyorsun. Güzel Allahım verdikçe veriyor:)) Değil mi
Bülent Arınç?" içerikli twitini paylaşmıştı.
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Denizli'de toplam beş yapı vardı

ÇAL’DA GAZİ İLKOKULU YANDI
Birinci Mimarlık Dönemi olarak bilinen
ve Mimar Kemalettin tarafından çizilmiş tip projelerden olan Çal Gazi Okulu
binasında çıkan yangının sebebi, halen
devam eden soruşturma sonucu ortaya çıkacak. Yangın sebebiyle gözaltına
alınan iki kişi sorgulandıktan sonra adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çal’da Cumhuriyet tarihinin ilk okullarından
biri olan Gazi İlkokulu alevlere teslim oldu.
Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın tarihi
yapıyı kısa sürede teslim aldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın ilk etapta
kontrol altına alınamadı. Çevredekilerin korku
dolu bakışları arasında tarihi yapı alev alev
yandı.
Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından başlatılan okul seferberliğinde Denizli’deki dört tip
projeden biri olan Çal Gazi İlkokulu 1924 yılında yapılmıştı. Yaklaşık 20 yıldır eğitim amaçlı kullanılmayan tarihi yapı kısa süre önce İl
Kültür Müdürlüğü tarafından restorasyona
alınmıştı. Bir süre başlayan restorasyon çalışmaları sürüyordu. Restorasyonun tamamlanmasının ardından yapının Çal İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak hizmet vermesi planlanıyordu. Tarihi bina yaklaşık 15 yıl önce de Öğretmenevi olarak kullanılmıştı.
İki Kişi Gözaltında
Yangının ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatan Çal polisi kısa süre içinde çevredeki tüm güvenlik kameralarını tarayarak
yangından hemen önce okuldan çıkan iki kişi
tespit etti.
İlçede bilinen isimlerden olan ve adı açıklanmayan iki zanlı dün gözaltına alındı. Güvenlik
kameralarında iki kişinin ellerinde şişelerle
binaya girdikleri, bir süre kaldıktan sonra da
okuldan ayrıldıkları tespit edildi.
Gözaltında tutulan iki zanlı sorgularının ardından Çal Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli

kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Raporlar Sevindirici
Gazi okulu yangın mahalline ayrı ayrı teknik
gezi düzenleyen Mimarlar ve İnşaat Odası Denizli Şube heyetlerinin yangın geçiren binayla
ilgili ön gözlem raporları olumlu çıktı.
Mimarlar Odası adına Şube YK Başkanı Mimar
Serdar Alayont Başkanlığındaki teknik heyet,
bağlantı duvarları ve özellikle ahşap bölümlerin onarılması güç hasarına rağmen, bina
taşıyıcı sisteminin ciddi bir hasar görmediğini,
bu nedenle restorasyonla aslına uygun biçimde ayağa kaldırılmasının mümkün olabileceği
açıklamasını yaptı.
Gazi Okulu’nda yaptığı incelemenin ardından
bir değerlendirme yapan İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Prof. Şevket
Murat Şenel ise binanın 1920’li yıllarda inşa
edildiğini ve yığma taşıyıcı sisteme sahip olduğunu söyledi. Binanın uzun süredir kullanılmadığı ve tekrar kullanıma açılması için ısıtma
sistemi eklenmesi işinin ihalesinin yapıldığını
hatırlatan Şenel, yüklenici firmaya yer teslimi
yapıldıktan sonra yangının meydana geldiğini
belirtti.
Tescilli olan Çal Gazi İlkokulu’nda yaptıkları
incelemelerde, taşıyıcı sistemi oluşturan duvarların büyük bir çoğunluğunun yangından
ciddi bir yara almadan kurtulduğunu gördüklerini anlatan Şenel, "yanan ahşap aksamın
temizlenmesi ve duvarların üzerindeki sıva
tabakasının sıyrılmasından sonra çıkarılacak
bir hasar rölevesi, gözden kaçan duvar hasarlarının tespiti ve tamiri açısından faydalı olacaktır” dedi.
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BÜYÜK MENDERES İNİSİYATİFİ 'ÇEVREYİ' SERGİLEDİ
Faaliyetini 6-7 aydır devam ettiren Büyük Menderes İnisiyatifi adlı çevreci platformun son etkinliği “Büyük Menderes Yok Olmasın” başlığı ile açtıkları belgesel
fotoğraf sergisi oldu. Sergide çok sayıda gönüllü katılımcının fotoğrafı yer aldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan bahadır Sergi Salonunda gerçekleşen etkinlikte
profesyonel ve amatör 26 fotoğrafçının 64
fotoğrafı sergiye çıktı. Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine iki yüzden fazla başvurunun yapıldığı sergide her katılımcı ortalama
iki fotoğrafla yer aldı.
Denizli yerelinde yer alan üç fotoğrafçılık derneği ve topluluğu (DEFSAD, DENFOT ve LAFOT) sergiye destek verdi. Tarihi fotoğrafların
yanı sıra B.Menderes Nehri havzasındaki doğal ve kültürel güzellikler ile nehrin uygarlıklara yaşam vermesine dikkat çekildi. Bununla
birlikte kirlilik, çeşitli yönleri ile fotoğraflarla
çarpıcı bir şekilde izleyicilerle buluştu. Sergiye
katılım yoğun oldu.
Serginin düzenlenmesinde emeği geçenlerden ve İnisiyatif dönem sözcülüğünü sürdüren Ahmet Ergun (Göbekçioğlu), sergi için
yılbaşından beri çalışmalarını sürdürdüklerini
ve bu çalışmanın, önümüzdeki dönem gerçekleşecek olan etkinliklerin işareti sayılması
gerektiğini belirtti.
Turan Bahadır Sergi Salonunda açılan “Büyük
Menderes Yok Olmasın” başlıklı sergi her gün
mesai saatleri içinde gezilebilecek. 26 Nisan
2019 tarihinde açılan sergi 1 Mayıs 2019 gününe kadar açık kalacak.
Büyük Menderes İnisiyatifi:
"Ekolojik Yerel Yönetim"
Büyük Menderes İnisiyatifi hazırlanan sergi
vesilesiyle ‘ekolojik yerel yönetim’ anlayışını
özetleyen bir bildiri yayınladı.
"Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği
ile insan eliyle yaşanmaz kılınan gezegenimiz
büyük tehdit yaşamaya devam ediyor" diye
başlayan bildiri şöyle devam ediyor: "Hegemon güçler bu sorunu aşmanın yolunu yaşam
olan başka gezegenler aramaya odaklamış
durumda. Oysa gezegene sahip çıkma, yeni
gezegen aramaktan çok daha kolay olduğu

bilinen bir gerçek. Verilmek istenen mesaj gezegeni yaşanmaz kılanların suçlarını örtmeye
çalışması ve işlemeye devam etme iradesi.
Doğa katliamları ne yazık ki ülkemizin her bir
köşesinde yaşanıyor. Ülkenin coğrafi, tarihi ve
kültürel varlıkları bir avuç sermaye grubunun
günlük kar devşirmesine feda ediliyor.
Ekolojik bilincin oluştuğu toplum ve bireylerin
örgütlenmesi ile bu katliamların gerileteceğine inanıyoruz. Havasına, suyuna, toprağına,
yaşam alanlarına, tarihi ve kültürel varlıklarına sahip çıkan örgütlü toplum ve birey, ekolojik tehdidin önünde ciddi kalkan olacaktır.
Bu amaçla bir araya gelen Büyük Menderes
İnisiyatifi Denizli Bileşeni olarak öncelikli hedefimiz yaşayan-yaşanabilir bir Menderes
Havzası olmakla birlikte, Denizli başta olmak
üzere Ege’nin ekolojik sorunlarına karşı da
mücadelemizi sürdürmektir..."
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Asansörlerle İlgili Yönetmeliklerin Amacı

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik
Kontrol Yönetmeliği; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 04 Mayıs 2018
tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol
Yönetmeliği ile kısmen daha sonra 06
Nisan 2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
ile tamamen yürürlükten kaldırılmış ve
ilgili mevzuatta düzenlemeye gidilmiştir.
Bu yönetmeliklerin amacı; insan ve yüklerin
veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan
asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak
ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi,
bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirlemektir.
Bina Sorumlusunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
* Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin
ödenmesinden sorumludur.
* Periyodik kontrol aşamasında A tipi muayene kuruluşu tarafından asansör kabinine iliştirilen ve asansör kimlik numarasını içeren etiketin, asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza
edilmesine ve gerektiğinde yenilenmesine dair sorumluluk, bina sorumlusundadır.
* Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.
* Bina sorumlusu, asansörlerin bakım için hizmet yeterlilik belgesine sahip (TSE’den alınan
HYB belgesi) yetkili servis ile bakım sözleşmesi yapmakla yükümlüdür. Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmayan bir firma ile yapılan bakım sözleşmesi yasal olarak geçersizdir.
* Bina sorumlusu, asansörlerin periyodik kontrollerini yılda en az 1 kez ilgili idarenin protokol
yaptığı A tipi muayene kuruluşlarına yaptırmakla yükümlüdür. Periyodik kontrollerin yapılması, aylık bakımların düzgün yapılıp yapılmadığı ya da standarda uygun montajı yapılmış asansörün bozulan parçasının tespiti açısından önemlidir.
* Asansör firması tarafından teslim edilen bakım/seyir defteri bina sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmesi gerekir. Güncel kayıtların tutulduğuna dikkat edilmelidir.
* Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her yeni asansör, piyasaya arz edildiği
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tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti edilir. Asansörde bir parça değişimi için de en az 2 yıl
garanti verilmelidir. Bu süre zarfında asansörde kullanıcı hatası dışında oluşacak hataları asansör yetkili servisi garanti kapsamında düzeltmek zorundadır.
* Aylık bakım sırasında yetkili servis asansörde can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durum
varsa yazılı olarak bina sorumlusuna bildirmeli. Yazılı olarak bildirildikten sonra bina yöneticisi
asansörü güvenli hale gelmesi için tüm işlemleri yaptırmalıdır.
* Bina sorumlusu asansörlere ait düzenlenen bakım föylerinin ve periyodik kontrol raporlarının
takibini ve muhafaza edilmesini üstlenmelidir.
* A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılan periyodik kontrol sonrasında tespit edilen uygunsuzluklar can ve mal güvenliğini tehdit eden uygunsuzluklar ise bina sorumlusu tarafından
asansörlerin kullanılması engellenmelidir.
* Bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binadaki/
yapıdaki asansör sayısı dikkate alınarak bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda yılda en az bir defa eğitim verir. Eğitim, yetkili servis
teknik bakım ve onarım personeli tarafından verilir. Verilen bu eğitim yetkili servis teknik sorumlusu ve eğitimi veren kişi tarafından imzalanan bir tutanakla kayıt altına alınır ve tutanağın
bir sureti bina sorumlusuna iletilir. Bina sorumlusu, eğitim alan kişi/kişilerin değişmesi halinde
yeni kişi/kişilere eğitim verilmesini sağlar.
* Ayrıca bina sorumlusu kendi belirlediği periyotlarda aşağıdakileri yapması ve normal olmayan durumları bakım sözleşmesi imzaladığı yetkili servise bildirmesi gerekmektedir.
Seyir kalitesindeki herhangi bir değişikliği
veya donanım hasarını değerlendirmek için
en üst ve en alt katlar arasında bir tam seyir.
Aşağıdakilerin yerinde olduğunu, hasar görmediğini ve fonksiyonunun doğru olduğunu
garanti etmek için bilinen hususlar kontrol
edilir:
− Durak kapıları ve alt kapı rayları,
− Katta durma hassasiyeti,
− Bakım elemanlarıyla sınırlanmış alanlarda yerleştirilmeyen göstergeler,
− Durak kumandaları,
− Asansör kabini kumandaları,
− Kapı açma kumandaları,
− Kurtarma servisi ile sürekli iletişim sağlayan, asansör kabininde yer alan çift yönlü haberleşme araçları,
− Asansör kabininin normal aydınlatması,
− Kapı yön değiştirme tertibatı(Fotosel),
− Güvenlik işaretleri/resimli uyarı işaretleri.
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Yangın Söndürme Sistemlerinin
Yıllık Periyodik Kontrolleri Neden Yapılmalı?
27 Nisan 2019 tarihinde İlimiz Pamukkale ilçesinde bulunan bir tekstil
firmasına ait fabrikada yangın çıkmış
ve hızlı bir biçimde yayılarak tüm fabrikayı sarmıştır. Olaya Denizli İtfaiyesi
çok sayıda personel ve araçla müdahale etmiş, yangın söndürme çalışmaları bina dışarısında kontrollü bir biçimde devam ederek söndürülmüştür.
Yangında ciddi maddi zarar meydana gelmiş, tek sevindirici olay ise can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Son zamanlarda konut,
yurt, hastane ve endüstriyel yangın haberleri çokça karşımıza çıkmaya başladı.
Can ve mal kayıpları ise maalesef yaşanmaya devam ediyor. Yangının ortaya çıkmasını %100
engellemenin mümkün olmadığını biliyoruz ancak gerekli önlemleri doğru bir biçimde ve zamanında alırsak yangını başlarken söndürmek, yayılmasını önlemek ve etkilerini ez aza indirmek mümkündür.
Yangın güvenliği çok kapsamlı bir konudur ve şehir plancılığı, mimarlık ve mühendislik başta
olmak üzere birçok meslek disiplinini içinde barındırır. Endüstriyel yangın güvenliği ise tesislerin tehlike sınıfına göre ayrı değerlendirilmeli ve önlemler alınmalıdır. Tek başına önlemler
elbette yeterli olmayacaktır. Mutlak denetimlerin yapılması hayati önem taşımaktadır. Çalışmayan yangın güvenlik önlemeleri
ve uygun olmayan yapısal önlemler yangın
esnasında işe yaramayacağı gibi çok daha
vahim sonuçlara sebebiyet verebilir.
Endüstriyel tesisler kurulurken hangi aşamalardan geçmelidir?
Bu durumu genel olarak birkaç madde üzerinden irdelersek,
1.Endüstriyel tesis daha proje aşamasındayken, yerleşim yerlerine mesafesi, ulaşım
yolları, konumu gereği herhangi bir yangın
olayında çevreye yayılma durumları değerlendirilmelidir. Acil durum ekiplerinin ne kadar sürede ulaşabileceği hesaplanmalıdır.
2.Proje yangın mimarisine uygun olarak tasarlanmalıdır. Olası çıkabilecek yangınlarda
özellikle yangın dumanını cebri sistemler
kullanmadan mimari çözümlerle yapı dışarına tahliyesi de mümkündür. Duman bina
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içerinde kaldığı müddetçe yangının yayılmasına ve boğma ve
zehirleme etkisi ile can kaybına
yol açacaktır.
3. Yangın mimarisinde kaçış
yolları ve merdivenleri tasarlanmalı ve tesis içerisinde en
optimum mesafelerde konumlandırılmalıdır.
4. Yangın mimarisinde endüstriyel tesislerin en azından farklı
yangın yüküne sahip alanlarının kompartımanları ile birbirinden ayrılmasına yönelik tasarımlar yapılmalıdır. Bu sayede
yapının bir bölgesinde çıkacak yangın, kompartımanın yangın dayanım süresine göre yapının
diğer kısımlarına sirayet etmeyecektir.
5.Endüstriyel tesislerde faaliyet alanına göre yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve oksitleyici birçok kimyasal madde bulunabiliyor. Tesiste depolanan madde, depolama şekli ve depo büyüklüğü ise yangın yükünü ve yangının yayılma hızını değiştirebilmektedir. Bu durumlar yangın
öncesi ve sonrası tedbirler için göz önünde bulundurulmalıdır.
6. Yangın güvenlik önlemlerini aktif ve pasif önlemler olarak ikiye ayırabiliriz. Aktif önlemler
yangın esnasında devreye girerek yangını kontrol altına alan veya söndüren, yangın dumanını
kontrollü bir biçimde yapı dışarısına gönderen sistemlerdir. Pasif önlemler yapısal olarak alınan
önlemlerdir. En bilinen önlem yangına dayanıklı izolasyon uygulamalarıdır.
7. Endüstriyel tesiste aktif ve pasif güvenlik uygulamaları yapının geometrisi, yüksekliği, cephe mesafeleri, yangın kompartıman alanları, depolama şekli gibi parametrelerden yola çıkarak
yapılmalıdır.
8. Yangın uyarı ve algılama sistemleri mutlaka tesis edilmeli ve diğer güvenlik sistemleri ile
entegrasyonları yapılmalıdır.
9. Mutlak suretle acil durum tatbikatları içerisinde yangın ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır.
10. Yapı içerisinde yapılacak mimari, üretim ve depolama ile alakalı değişiklikler ve revizyonlarda mutlaka yangın güvenliğine etkisi değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki yangın tehlike
sınıfı, yangın yükü ve yanıcı madde cinsinin değişmesi söndürme sistemleri ile alakalı hesaplamaları değiştirebilir. Eğer böyle bir durum olursa sisteminiz etkili çalışması söz konusu olamaz.
11.Yangın söndürme sistemlerinin bakım ve işletmesi eksiksiz yapılmalıdır. “İş ekipmanlarının
kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği” yasal zorunluk olan Yangın Söndürme Sistemlerinin Yıllık Periyodik Kontrollerinin yapılması gereklidir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak; yangın söndürme sistemlerin yıllık periyodik bakımlarının yapılması, bakım personellerinin eğitilmesi konularında, uzman makina mühendislerine
dayalı örgütlü yapımızla, kamu kurumları ve derneklerle işbirliği yaparak kamu adına ve kamu
güvenliği için her zaman görev almaya hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.
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Endüstriyel Görüntü İşleme:
Üretimde Verimlilik
Görüntü işleme, geleceğin

en önemli ve zorlu sensör
teknolojilerinden birisidir.
Yakın zamana kadar, görsel sensörleri pratik uygulamalara entegre etmek
son derece pahalıydı. Günümüzde görüntü işleme
sensörleri, zorlu algılama
ortamlarında standart çözümlere kıyasla maliyet
avantajı sunan çok çeşitli
endüstrilerde ve uygulamalarda uygulanabilir hale
gelmiştir. Bu yazımızda
Endüstri 4.0’ın önemli bileşenlerinden biri olan endüstriyel görüntü işlemeyi inceleyeceğiz.

Endüstriyel Kamera Sistemleri ve Geleceğin Üretim Süreci Endüstriyel görüntü işlemeye örnek gösterebileceğimiz uygulamalarda kullanılabilen cihazlar ve sistemler, uygulama gereksinimlerine uyarlanmış barkod görüntüleyicilerden, görüntü sensörlerine ve sistem çözümlerine
kadar uzanır. Çözümün karmaşıklığı ve entegrasyonun maliyeti her kullanıma göre değişir. Her
teknolojinin eldeki uygulama için avantajları bulunmaktadır. Endüstriyel kameralar etrafında
inşa edilen görüntü işleme sistemleri otomatik üretimde vazgeçilmez bir bileşendir. İmalatın
tüm aşamaları boyunca, ham madde ve üretim izlenmesi - denetimi (yani kusur tespiti) ile
nihai denetime ve kalite güvencesine kadar, yüksek verimlilik ve sıkı kalite standartlarının elde
edilmesinde rol oynayan vazgeçilmez bir üretim parçasıdırlar.
Endüstri 4.0 terimi, yeni üretim şekilleri ve endüstriyel üretim içindeki organizasyonu ifade
eder. Bunun temelini, geniş ağ ve veri iletişimiyle elde etmektir. Hedef, kapsamlı veri toplama
ve etkin bilgi alışverişi üzerine kurulu kendini organize, daha güçlü özelleştirilmiş ve verimli
bir üretimdir. Görüntü kaydı ve işleme, Endüstri 4.0 için gerekli bilgileri yakalamak açısından
belirleyici unsurlar olabilirler. Görüntü işleme sistemlerinin üretime entegrasyonunu kolaylaştıran unsurlar arasında kamera, kayıt ve görüntü performanslarının sürekli olarak geliştiği
halde kameraların ve entegre olduğu sistemlerin daha küçük ve daha uygun fiyatlı olmaya
devam etmesidir. Eskinin karmaşık sistemleriyle karşılaştırıldığında günümüzün küçük ve verimli sistemleri aynı sonuçları verebilir hatta daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlayabilirler.
Sürekli genişleyen ağ olanağı ile birlikte yürüyen bu teknolojik ilerleme, Endüstri 4.0’daki yeni
uygulamalar için büyük bir potansiyeli ortaya çıkarmaktadır.
Endüstriyel Görüntü İşleme Endüstri 4.0’ın önemli bir etkisi, kontrol otomasyonunu kullanması sayesinde birçok iş parçasının sadece büyük miktarlarda değil, aynı zamanda çok daha
küçük partiler halinde üretilebileceği gerçeğidir. Bunun için de genel üretim için programlan-
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mış sistemleri özel üretime uyarlamak gerekmektedir. Örneğin görüntü işleme sistemleri yeni
üretilen özel metal parçaların kaplanması için kullanılabilir. Otomatik püskürtme uçları normalde önceden programlanmış boya hareketlerine dayanarak çalışırlar. Bu önceden programlanmış hareketleri özel iş için uyarlamak zordur. Onları tasarım özelliklerinden belirlemek ilke
olarak mümkün olabilir. Bununla birlikte, nihai püskürtme modelinin hesaplanması son derece
karmaşık ve kesin değildir fakat endüstriyel kameralar, parçanın kendi üzerinde şekli ve konumunu belirlenerek sprey kollarını buna uygun olarak yönlendiren hassas ölçümler yapabilir.
Aynı zamanda, boyama sonuçları, boyanın değerlendirilmesi ya da kaplamada daha karmaşık
yansıtıcı özelliklerin ölçülmesi yoluyla, optik olarak kontrol edilebilir. Bu kontrol verileri gerçek
zamanlı olarak kontrol ünitesine akabilir. Bu sayede, otomatik kaplama için bir kendi kendine
öğrenme sistemi haline gelebilir. Yeni ve benzer bileşenler, daha sonra, önceki deneyime dayanarak daha verimli bir şekilde işlenebilir. Süreç Denetleyici Kameraların Kullanımı Sensör verileri, otomatikleştirilmiş önlemlere yol açan, değiştirilmiş veya hatalı cihaz davranışlarının erken
tespitinde yardımcı olabilirler. Bu hem üretim ekipmanları hem de bitmiş ürünler için geçerlidir.
Endüstriyel kameralar, büyük iş parçalarının ve ürünlerin doğruluk veya sapma oranları için
renk, yapısal ve geometrik özelliklerini yorulmadan denetlerken bir çözüm oluşturulmasında
önemli bir rol oynamaktadır. Malzemelerde yağlama, aşınma veya paslanma gibi faktörleri denetleyerek bir şirketin kurumsal kaynak planlama sistemleri için veri sağlayabilirler.
Üretimde Görüntü İşleme ile Robot İnsan Ortaklığı Üretim çalışanları, endüstriyel kameralar
kullanan uygulamalardan önemli faydalar sağlayabilirler. Otomasyon ve robotik ne kadar ilerlerse ilerlesin insanların sanayide üretimin bir parçası olacağına dair iyi nedenler bulunmaktadır. Bunlar arasında “insan” duyusal yetenekleri, esnekliği, karşılanabilirliği ve estetik algısı en
önemli nedenlerden gösterilebilir. İnsanlar üretimden bütünüyle kopmayacak olsa da gelecekteki iş akışları Endüstri 4.0’ın etkisiyle değişmektedir. Kısaca insanlar işsiz kalmayacak fakat
yaptıkları işler ya da o işleri yapış şekilleri değişecektir.
Üretimde insan etkinliği, kask, giysi ve aletlere entegre akıllı görüntü işleme sistemleri ile geliştirilebilir. Kameralar boyut olarak küçülüp performans olarak daha da büyümeye devam ettiği
için, günümüzde bu uygulamalar teknik olarak uygulanabilirdir. Yüksek hassasiyetli endüstri
kameralarının, mercek ve gövde dahil olmak üzere 30 g’dan daha az ağırlıkta çeşitleri bulunmaktadır. Bu görme sistemleri, etkinliği ve çalışma durumunu görsel olarak kaydeder, sonuçları denetler, akılcı yorumlar yapar veya bilgileri tanımlar ve bu bilgileri insanlara iletebilirler. Malzeme sayımından, hata tespitine, sağlık endüstrisinden tarıma birçok endüstriyel uygulamada
ve alanda kullanılabilen akıllı görüntü işleme sistemleri Endüstri 4.0’ın önemli bir bileşenidir.
Kaynak: - Instrumentation - Sciencedirect
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DÜŞÜNCELERİ
OKUYARAK
SÖZE DÖKEN
CİHAZ
GELİŞTİRİLDİ
Bilim insanları, düşünceleri okuyarak söze döken ve yapay zekayla çalışan bir cihaz geliştirdi. Yapay zekayı geliştiren ekipte yer alan Profesör Edward Chang, çalışmanın, ilk kez kişinin beyin aktivitesine dayanarak bütünlüklü sözlü cümleler
oluşturabileceklerini ortaya koyduğunu söyledi.
Wall Street Journal'in haberine göre, San
Francisco'da California Üniversitesinden
bir ekibin geliştirdiği deneysel beyin şifre
çözücü, deneklerin beyinlerinden alınan
sinyal kayıtlarını, yapay zeka, otomatik öğrenme ve konuşma sentezleyici ile birleştirdi.
Bilim insanlarının, beyin sinyallerini konuşmaya çevirebilmek için düşünceleri sözlü biçimde ifade etmeyi sağlayan kasları
kontrol etmek amacıyla üretilen dürtülerden faydalandığı belirtildi.
Uzmanlar ilk aşamada normal konuşabilen
5 gönüllünün beyinlerine elektrotlar yerleştirdi. Denekler, onlarca test cümlesini
okurken, bilim insanları, dudaklar, çene,
dil ve gırtlakta sesi sözcüklere dönüştüren
yüzden fazla kasa gönderilen
nöral dürtüyü kayda aldı.
İkinci aşamada, sinyalleri, kas
hareketleri veri tabanıyla eşleştirebilen yapay zeka sistemi yardımıyla beyin sinyalleri
sesli konuşmaya dönüştürüldü. Elde edilen sentezlenmiş
konuşmada, dakikada 150
kelime ve yaklaşık yüzde 70
doğruluk payıyla cümleler tü-

retildiği vurgulandı.
Yapay zekayı geliştiren ekipte yer alan
Profesör Edward Chang, çalışmanın, ilk
kez kişinin beyin aktivitesine dayanarak
bütünlüklü sözlü cümleler oluşturabileceklerini ortaya koyduğunu söyledi. Sistemin,
İngilizcede "sh" gibi uzatılan seslerde daha
etkili olduğu da ifade edildi.
Üzerinde daha çok çalışılarak mükemmel
hale getirilmesi durumunda yapay zeka
cihazının gelecekte daha etkin bir teknolojiye dönüşebileceği, normal tempoda
konuşma yeteneğini kaybeden hastalar
üzerinde kullanılabileceği kaydedildi.
Kaynak: Nature dergisi

