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Sevgili meslektaşlarımız;
Ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin eşiğindeyiz. 24 Haziran seçimlerinden hemen
öncesine, yani 4 ay öncesine göre dolar ve euro
yüzde 50’ye yakın değer kazandı. Bu yabancı para
birimleri üzerinden ham madde alıp, borçlanan
firmaların borcu 4 ay öncesine göre yarı oranında
arttı. Anlı sanlı firmalar, iflas öncesi son kurtuluş
yolu olarak kabul edilen konkordato için mahkemeler önünde neredeyse kuyruklar oluşturmaya
başladı. Kepenk indiren esnafın, icra dairelerinde
takibe düşen dosyanın haddi hesabı yok. Kamu
yatırımları önemli oranda durduruldu, memurların
maaşlarını bile alamayacakları günlerden bahsedilir oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son
olarak yapılan açıklamaya göre Türkiye’de enflasyon Eylül’de yıllık yüzde 24.52, aylık yüzde
6.30 seviyelerinde gerçekleşerek beklentileri aştı.
Yani bu kaosun bedelini, çalışanlar ve dar gelirliler
ödemeye başladı. İşten çıkarmalar, ücretsiz izne
ayırmalar, rutin uygulamalar haline geldi. Öyle ki,
bölgemizde özellikle Organize Sanayi Bölgelerindeki üyelerimiz de bu uygulamalardan nasibini
almaya başladı. İstihdam ayağını oluşturulmadan
her ilde açılan üniversiteler yüzünden oluşturulan
işsiz mühendis ordusundan bin bir güçlükle sıyrılıp,
çalışma hayatına dahil olan üyelerimiz, ekonomik
kriz nedeniyle bir bir işsizler ordusuna geri dönmektedir.
İşin ilginç yanı, bu nedenli ağır etkileri olan ekonomik buhrana kelimenin tam anlamıyla bir karartmanın uygulanmış olmasıdır. Gezi olayları sırasında doların bir kaç kuruş yükselmesi nedeniyle
ortalığı ayağa kaldıran iş dünyasından, ne doların
yükselişine, ne de adım adım yaklaşılan ekonomik
çöküşe dair ciddi bir itiraz görülmemektedir. Firmalarını krize karşı korumaya çalışan kimi işverenlerse “hainlikle” suçlanmaktadır. Yandaş tekellerini
çeşitli teşvik ve vergi oyunları ile koruyan hükümet,
KOBİ’leri adeta kendi kaderine terk etmektedir.
“Düşünmezseniz Kürt sorunu yoktur” diyenler,
“düşünmezseniz ekonomik kriz de yoktur” algısını oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak toplumun
büyük bir kesiminin sadece cebini değil, her geçen
gün canını da yakmaya başlayan ekonomik krizin
uzun süre gözlerden kaçırılamayacağı ortadadır.
Hükümetse, ekonomik dibe vuruşun önüne geçme için çareler üretmek yerine, ekonomik ve si-

HABER

MMO DİYARBAKIR ŞUBE BÜLTENİ
Yerel - Süreli Yayın
YIL: 17

Şubemizin 12. çalışma dönemi 61. sayı ile sizlerle yeniden buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu
sayımızda üyelerimize yönelik düzenlediğimiz
eğitimler, üyelerimizin mesleki bilgi ve birikimlerini arttırmaya yönelik düzenlediğimiz seminerler,
sosyal etkinlikler, kurum ziyaretlerimiz, temsilcilik
ziyaretlerimiz, üye ziyaretlerimiz kültür sanat yazıları, üyelerden haberler, makaleler, basın açıklamaları ve diğer birçok konuda dolu dolu zevkle
okuyacağınız bir bülten içeriğiyle karşılaşacağınıza
inanıyoruz.

yasal gidişata dair itirazlarını dile getiren kesimler
üzerindeki baskısını arttırmaktadır. 3. havalimanı
işçilerinin en temel insani taleplerinin karşılanmasına yönelik tavır, 10 Ekim Katliamında yaşamını
yitirenlerin anmasına yapılan sert müdahale, bölgede Kürt siyasetçilere yönelik yoğunlaşan gözaltı
operasyonları; halkı yoksullaştıkça iktidarı otoriterleşen bir ülkenin acı birer vesikası olmuştur.

Cumhurbaşkanı’nın kayyım atanan belediyeleri
HDP’nin yeniden kazanması halinde tekrar kayyım
atanacağı açıklaması ise, ibret vericidir. Bu, halkın
iradesine açık bir meydan okumadır, serbest seçim
hakkını açıkça müdahale anlamına gelmektedir.
Bu açıklamaların, milli iradenin üstünlüğünden
dem vuran bir siyasi gelenekten gelmiş olması da
ayrı ironidir. Bu gün Kürt siyasetinin iktidar olduğu
100’e yakın belediyeye kayyım atanmış, belediye
başkanları tutuklanmış, haklarında 8-10’ar yıl hapis cezaları verilmeye başlanmıştır. Eski eş genel
başkanları da dahil olmak üzere bir çok siyasetçisi
tutukludur. Kürt halkının ağır bedellerle elde ettiği
siyasal kazanımların, devletin zoruyla ortadan kaldırılacağını sanan onlarca yıllık iflas etmiş anlayışın
sahipleri, siyaset sahnesinden çoktan silinmiştir.
Buna rağmen bu siyasetin hala itibar görüyor olması, bu ülke ve insanı için büyük bir kayıptır.
Odamızın, kamusal yarar ve toplum güvenliği adına kullandığı LPG sızdırmazlık kontrol yetkisi, LPG
montajı yapan firmalara verilmişti. Yani firmalar
hem montaj yapıp hem de kendi montajının doğruluğunu onaylayacak bir yetkiye kavuşmuşlardır.
Bunun ne kadar tehlikeli bir durum olduğu ortadadır. Kamu yararına yaptığımız bir diğer kontrol
olan Asansör periyodik kontrolleriyle ilgili yetki de
gün be gün Odamızdan alınmaktadır. Bölge belediyelerine atanmış bulunan kayyımlar, daha önce
imzalanmış olan asansör periyodik kontrol protokollerini ya iptal etmiş ya da yenilememiş; bu yetki
teknik yeterliliği ve donanımı son derece şüpheli
firmalara verilmiştir.
Tüm bunların, odamıza finansal anlamda güç durumda bırakıp etkisizleştirmeye yönelik olduğu
açıktır. Odamızın onay verdiği tek bir LPG’li araçta
patlama yaşanmamış, vize verdiği bir asansörle ilgili kaza yaşanmamışsa, sahip olduğu yetkiyi
rant üretip dağıtmak için değil, bu ülke insanının
güvenliği ve mutluluğu için kullandığındandır. Her
ne kadar siyasi saiklerle bu etkinliği iktidar tarafından görmezden gelinse de Odamız ve TMMOB,
sahip olduğu teknik bilgi ve birikimle, ülkemizin
bugününde olduğu gibi aydınlık yarınlarında; şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yer almaya devam edecektir. Şimdi, Odamız ve örgütümüz
etrafında kenetlenme zamanıdır!
Son olarak, bültenimizin daha zengin bir içeriğe
sahip olmasının siz değerli üyelerimizin katkılarına
bağlı olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
Sizlerin çalışma alanlarınızda karşılaştığınız sorunlar, mesleki ve kültürel birikimlerinize ilişkin yazılarınızın, görüş ve önerilerinize sayfalarımızın her
zaman açık olduğunu belirtmek isteriz.		
Şube Yönetim Kurulu 2018 Mayıs / Ekim
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HABER
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ DÜZENLEDİK
Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında
26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında
şubemizde LPG Otogaz İstasyonları
Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.
Teknik görevlimiz Esin Erhan tarafından verilen eğitimde;
• MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Sorumlu
Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlülükleri

• LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
• LPG’ nin Tanımı, Teknik Özellikleri ve
Kullanım Alanları
• İlgili Standartlar
• LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları
• LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları
• Periyodik Kontrol ve Bakımları
• Yangın Güvenliği

• İlk Yardım Temel Bilgileri
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı. Eğitime üyelerimiz ve diğer
branşlardaki mühendislik fakültesi
mezunlarından 17 kişi katılım sağladı. Eğitim sonunda yapılan sınavda
başarılı olan katılımcılara LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim
Sertifikası verildi.

ŞUBEMİZDE OKUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz
etkinlikler kapsamında şubemizde üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz,
yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın
katılımıyla “birlikte okuyoruz, birlikte yorumluyoruz” başlığıyla okuma
günü etkinliği düzenlendi.
07 Haziran 2018 tarihinde düzenlediğimiz okuma günü etkinliğinde,
Selahattin Demirtaş’ın Seher adlı
kitabında yer alan içimizdeki Erkek,
Seher, Temizlikçi Nazo, Bildiğiniz Gibi
Değil, Kara Gözlere Selam Olsun, Ce-

zaevi Mektup Okuma Komisyonuna
Mektup, Denizkızı, Halep Ezmesi,
Ah, Asuman!, Annemle Hesaplaşmalar, Tarih Kadar Yalnız ve Sonu

Muhteşem Olacak isimli öyküler
üzerine katılımcılar kürsü alarak fikirlerini dile getirdiler.

ŞUBEMİZDE OFF GRID VE ON GRID GES SİSTEMLERİ KONULU PUANLI
SEMİNER DÜZENLENDİ
Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mesleki
seminerler kapsamında 30 Nisan 2018 tarihinde şubemizde
“OFF GRID ve ON GRID GES Sistemleri” konulu puanlı seminer
düzenlendi.
Üyemiz Enerj Sist. Müh. Gökhan
GÖKBULUT ve Elektrik Müh.
Seyda YAPICI tarafından verilen
seminerde, PV PANEL TANITIM,
OFF GRİD SİSTEM ON GRİD

SİSTEM konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı.
Seminer sonrasında, üyelerimize gözetim kriterleri puanı
ve seminer eğitimcilerine şubemiz adına teşekkür belgesi
verildi. Verimli geçen seminere şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve
şube teknik görevlilerimiz katılım sağladılar.
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ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ OSB’DE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İLE
AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
Şube yönetim kurulu üyelerimiz
hafta içinde OSB’de çalışan üyelerimizin iş yerlerine yaptıkları ziyaretleri tamamlayarak, 30 Nisan
2018 tarihinde Sin Kafe’de akşam
yemeğinde bir araya geldiler.

kinliğimiz üyelerimizin TMMOB,
DİSK, KESK ve TTB’nin 5 Haziran
meydanında düzenlediği 1 Mayıs
kutlama etkinliklerine davet edilmesiyle verimli bir şekilde son
buldu.

Buluşmada OSB’de çalışan üyelerimizin sorunları, çözüm önerileri
ve üye örgütlüğü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Et-

Kamu kurum kuruluş ve özel sektörde çalışan üyelerimize yönelik
ziyaretlerimiz devam edecek.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ TÜVTÜRK DİYARBAKIR ARAÇ MUAYENE
İSTASYONUNU ZİYARET ETTİ
Kurum ziyaretleri kapsamında Şube
yönetim kurulumuz TÜVTÜRK Diyarbakır araç muayene istasyonunu
ziyaret ederek, istasyon yetkilisi IV.
dönem şube yönetim kurulu üyemiz
Murat YUMUK ile toplantı düzenledi.
30 Nisan 2018 tarihinde yapılan
toplantıda, AİTM yönetmeliği değişikliği sonrası LPG’li araçlarda kamusal alanda denetimlerin ortadan kaldırılması sonrasında yaşanan teknik
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sıkıntılar ve denetimin montaj yapan
firmaların insafına bırakılarak LPG’li
araçların taşıdığı büyük tehlike durumu tartışıldı. Kamusal denetimin
geri getirilmesi durumunda halkın
can ve mal güvenliğine önemli ölçüde yarar sağlayacağı vurgusu yapılan toplantıda, Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğindeki bazı yetkilerin
Nüfus İl Müdürlükleri ve Noterler
Birliğine devredilmesi sonrasında

motor-şase, araç tescil işlemleri ve
tadilat işlemlerinde yaşanan sıkıtılar ve çözüm önerileri hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu.
Ziyarete şube başkanımız Sait BAHÇE, şube sekreterimiz M. Emin TÜMÜR, yönetim kurulu üyemiz Halil
İbrahim TOPAÇLI ve şube müdürümüz Sıdık AKMAN katılım sağladılar.

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB tarafından organize edilen ve binlerce
emekçinin katıldığı mitingle, 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü 5 Haziran meydanında coşkuyla kutlandı.
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon
Kurulu, DİSK, KESK ve TTB tarafın-

dan organize edilen 1
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstasyon (5
Haziran) Meydanı`nda
kutlandı. Mitinge aralarından Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve şube
çalışanlarımız
olmak
üzere TMMOB İKK bileşeni odaların temsilcileri,
üyeleri ve HDP Eşgenel
Başkanı Sezai Temelli ile
binlerce emekçi katıldı.
TMMOB Diyarbakır İKK bileşeni
Odaların temsilcileri ve üyeleri, “TMMOB” yazılı bayraklar açarak Ofis
Kavşağı`ndan miting alanına kadar
yürüdü. Miting alanına, “1 Mayıs ile

güzel günler göreceğiz”, “Güvenlik
soruşturması adı altında emekçi kıyımına son”, “İş cinayetlerine kurban
gitmediğimiz savaşsız, sömürüsüz
memleketi emek ile kuracağız”, “İnsanca yaşam ve iş güvencemiz için
OHAL`e hayır”, “Emeğimiz kimliğimiz bizimdir”, “Özgür kadınla özgür
topluma”, “KHK`lar yok hükmündedir” yazılı pankartlar asıldı.
1 Mayıs İşçi Bayram mitingi, saygı
duruşuyla başladı. Mitingde, Tertip
Komitesi adına Mehmet Şirin Gürbüz ile KESK MYK Üyesi Gülistan
Atasoy Tekdemir, TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Orak, TTB Konsey
Üyesi Şeyhmus Gökalp ve HDP Eş
Genel Başkanı Sezai Temelli birer
konuşma yaptı.

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ SEMİNERİ DÜZENLEDİK
Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik
düzenlediğimiz mesleki seminerler
kapsamında 02 Mayıs 2018 tarihinde şubemizde “Enerji Yöneticiliği” konulu seminer düzenlendi.
Üyemiz Makina Mühendisi H. Mehmet VURAN tarafından verilen seminerde;
• Enerji Verimliliği Kanunu Tanımı ve
Uygulanması
• Enerji Yöneticiliği Nedir
• Bina Etüd Proje Yönetiliciliği
• Sanayi Etüd Proje Yöneticiliği

• Eğitim Şartları ve Sınav Uygulaması
• Sertifikanın Kullanılabileceği Alanlar
• Eğitime Kimler Katılabilir
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı. Seminer öncesinde katılımcılara şubemiz teras katında çiğköfte
ikramı ve seminer sonrasında seminer eğitimcisine şubemiz adına teşekkür belgesi verildi. Verimli geçen
etkinliğimize üyelerimiz, şube yöneticilerimiz, öğrenci üyelerimiz, ve teknik görevlilerimiz katılım sağladılar.

ŞUBEMİZDE İSG KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ
İSG komisyonumuz 12. dönem ilk
toplantısını yöneticilerimiz ve komisyon üyelerinin katılımıyla 03 Mayıs
2018 tarihinde şubemizde gerçekleştirdi.
Komisyon toplantısında;
• Usta/Formen Bilgilendirme Semineri
• Sivil Savunma / Akut, Arama Kurtarma
• İskele Kurulumu - İMO İş Birliği İle

• İş Müfettişi - İSG Bilgilendirme Semineri
• İş Yeri Hekim Bilgilendirme Semineri
• Yangın Yönetmeliği İle İlgili Bilgilendirme ve Üyelere Yönelik Yangın
Tatbikatı
• İlk Yardım Eğitimi
• Risk Analizi Hazırlama Ve Teknikleri
• İSG Uzmanı Yükümlülükleri Bilgilendirme Semineri

Gündemli konular hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
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DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİNDE “MÜHENDİSLİK YAŞAM
ÖYKÜLERİ” KONULU SEMİNER DÜZENLEDİK
Şubemiz ile DAIKIN firması işbirliğiyle Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde DAIKIN TR. CEO’su Makina
Mühendisi Hasan Önder’in katılımıyla “Mühendislik Yaşam Öyküleri”
konulu etkinlik düzenlendi.
Üye ve öğrenci üyelerimizin katılımıyla 03 Mayıs 2018 tarihinde
gerçekleşen buluşmada yaşam
öyküsünden kesitler sunan Hasan
Önder, çalışma yaşamını, mühen-

dislik tecrübelerini ve tavsiyelerini
paylaştı. Önder, kendisinin de Diyarbakır doğumlu olduğunu belirterek
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümünden mezun
olduğunu, neden ve nasıl mühendis
olduğunun hikayesini anlattı. Genç
meslektaşlarına her konuda çok
kitap okumaları, azimli, araştırmacı
bir ruha sahip olmalarını, bir işi yapacaklarsa mutlaka buna inanma-

ları gerektiğini, kendilerine ve bilgilerine güvenmeleri gerektiğini ifade
ederek, çalışma yaşamında planlı
ve programlı olmanın iş yaşamında
birçok avantaj sağlayacağını dile getirdi.
Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğimiz şubemiz adına katkılarından
dolayı Hasan Önder’e teşekkür plaketi verilerek son buldu.

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ PİKNİKTE BULUŞTU
Dicle Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize yönelik 05 Mayıs 2018
tarihinde Devegeçidi sosyal tesislerine piknik buluşması düzenledik.
Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri bünyesinde bulunan ve
Diyarbakır’a 25 km uzaklıktaki
Devegeçidi piknik alanında yapılan etkinliğe 50’yi aşkın öğrenci

üyemiz katılım sağladı. Öğrenci
üyelerimiz sınav ve ders stresinden uzak sohbet, spor, tavla, okey,
vb. gibi aktivitelerle keyifli bir hafta
sonu geçirdiler.
Üye ve öğrenci üyelerimizle mesleki eğitim, seminer, teknik gezi ve
sosyal etkinlik buluşmalarımız devam edecek.

İŞ MAKİNALARI KOMİSYONUMUZ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
İş Makinaları Komisyonumuz 12.
dönem ilk toplantısını komisyon
üyelerinin katılımıyla şubemizde
gerçekleştirdi.
Görüşmede üyelerin sektördeki
yerini ve etkinliklerini arttırmaya
yönelik çalışmaların yapılması,
kamu ve özel sektördeki iş ma-
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kinalarının teknik anlaşmazlıklarında bilimsel ve teknik kurallara
uygun bilirkişilik yapabilecek üyelerin belirlenmesi, üyelerin mesleki ihtiyaç ve sorunlarına çözüm
konusunda yardımcı olmak, iş makinaları konusunda teknik gezi ve
seminer etkinliğin yapılaması dile
getirildi.

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme seminerleri kapsamında 07 Mayıs 2018 tarihinde şubemizde Dr. Nevruz GÜRCEĞİZ’in katılımıyla “Meslek
Hastalıkları” konulu seminer düzenledik.
Seminer sunumunu gerçekleştiren Dr. Nevruz GÜRCEĞİZ,
Sanayileşmeye ve teknolojik ilerlemelere paralel olarak
değişen ve gelişen çalışma yöntemleri ve çalışma ortamları, çalışanlar açısından birçok sağlık ve güvenlik tehdidini
beraberinde getirdiğini ifade etti.
Neler yapmamız gerektiğini konusunda bilgiler veren Gürceğiz;
• Meslek Hastalığı Nedir?

• Sık Görülen Meslek Hastalıkları
• Meslek Hastalığına Neden Olan Etmenler
• Çalışanların Yükümlülükleri
• İşverenin Yükümlülükleri
• İş Yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Sorumlulukları
• Önleme Yöntemleri
• Bilgi Seviyesinin ve Duyarlılığın Arttırılması
• İlgili Mevzuat
Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulundu. Etkinliğimiz
sunumda katkı ve paylaşımlarından dolayı Dr. Nevruz Gürceğiz’e teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

CV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE MÜLAKATTA YAPILMASI GEREKENLER
KONULU SEMİNER DÜZENLEDİK
Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme seminerleri kapsamında şubemiz ile kariyer.net
işbirliğiyle 12 Mayıs 2018 tarihinde eğitim salonumuzda
“Cv Hazırlama Teknikleri ve Mülakatta Yapılması Gerekenler” konulu seminer düzenledik.
Kariyer net firmasından Bahtiyar GENÇERO’nun sunduğu
Seminerde;
• İşe Alım Süreci Nasıl Olur?

• Etkili Özgeçmiş Nasıl Oluşturulur?
• Mülakata Nasıl Hazırlanılır?
•Mülakat Esnasında Neler Yapılır?
•Mülakat Esnasında Neler Yapılmaz?
• Mezun Olunduğunda Ne Zaman İş Bulanabilir?
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliğimiz kariyer.net firması tarafından hazırlanan sertifikaların katılımcılara dağıtılmasıyla verimli bir şekilde son buldu.
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HAYATTA VE AYAKTA KALMAK KONULU
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik
düzenlediğimiz seminerler kapsamında şubemizde Y. Mimar Çelik
ERENGEZGİN’İN sunumuyla “HAYATTA VE AYAKTA KALMAK” konulu
seminer düzenlendi.
10 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen bilgilendirme seminerinde
“Enerji ve Ekoloji Temelinde Enerji Mimarlığı, Mekanik Çözümler ve
Uygulama Örnekleri” başlıklarında
bilgilendirmeler yapıldı.

Erengezgin Seminerde; Enerji ve
ekoloji enerji mimarlığı “ insanca yaşamın mimarlığıdır” hayta ve
ayakta kalmaktır. Hayatta ve ayakta
kalmanın yegane çaresi ise “ kendi
enerjisini üretebilme ve doğal döngü ile barış içinde yaşayabilme” becerisine sahip olmaktır ifadesinde
bulundu.
Verimli geçen etkinliğimiz Y. Mimar
Çelik ERENGEZGİN’E sunumda katkı
ve paylaşımlarından dolayı teşekkür
belgesi verilmesiyle son buldu.

YÖNETİM KURULUMUZDAN OSB’YE İKİNCİ ZİYARET
Şube yönetim kurulu üyelerimiz H.
İbrahim Topaçlı, Güler Akcan, Meryem Sınır, Mesut Oruç ve şube müdürümüz Sıdık Akman’ın katılımıyla
üye ziyaretleri kapsamında OSB’ye
ikinci ziyaretlerini gerçekleştirdiler.
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26 Nisan 2018 tarihinde yönetim
kurulu üyelerimiz Şimşek Alüminyum, Arfem Alüminyum, JCB Sif-Yön
Makina ve Mina Galvaniz fabrikasında çalışan üyelerimizi ziyaret ederek
üyelerimizin sektörde karşılaştıkları

sorunlar ile ilgili bilgi alışverişinde
bulundu. ŞYK üyelerimiz son olarak
OSB Müdürü Mimar Mehmet Özer’i
makamında ziyaret ederek görüşmelerini tamamladı.

HABER

ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN MÜHENDİSLİK
YAŞAM ÖYKÜLERİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Makina Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisliği bölümünde okuyan
öğrenci üyelerimize yönelik “Mühendislik Yaşam Öyküleri” konulu
etkinlik düzenledi.
Şanlıurfa konukevinde gerçekleşen

buluşmada, Temsilcilik Yönetim Kurulu Başkanımız Ferzent GÖZYUMAN, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi İsmail HİLALİ, üyelerimiz Mahmut Erkan SEZER
ve İsmail ERDOĞAN öğrenci üyelerimize meslekte yaşadıkları deneyim-

leri, yaşam öykülerini anlattılar.
Meslekte tecrübeli üyelerimizin öğrenci üyelerimize mezuniyetlerinden
sonraki meslek yaşamları ile ilgili
tavsiyelerini paylaştıktan sonra etkinlik yemek ikramı ve müzik dinletisi ile verimli bir şekilde son buldu.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN DİYARBAKIR OSB YÖNETİMİNE
TEBRİK VE DAYANIŞMA ZİYARETİ
Şube yönetim kulumuz kurum ziyaretleri kapsamında 14 Mayısta yapılan seçimde Diyarbakır Organize
Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti
Başkan Vekili olarak seçilen Aziz
ODABAŞI ve yönetimine tebrik ve
nezaket ziyaretinde bulundu.

yapılması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
22 Mayıs’ta gerçekleşen ziyarete
şube başkanımız Sait Bahçe, Yöne-

tim Kurulu üyemiz H. Mesut Oruç ve
şube müdürümüz Sıdık Akman katılım sağladılar.

Görüşmede yeni yönetim tebrik
edilerek, işçi sağlığı ve iş güvenliği
tedbirlerini arttırma noktasında Organize sanayi bünyesinde bulunan
işletmelerdeki basınçlı kapların ve
kaldırma-iletme makinalarının periyodik kontrolleri ile ilgili işbirliği protokolü, yangın tesisatlarının kontrolleri ve diğer teknik konularda işbirliği
2018 Mayıs / Ekim
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ŞUBEMİZDE 12. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Şubemizde 26 Mayıs 2018 tarihinde
şube yönetim kurulumuz, temsilcilik
yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız
ve danışma kurulu üyelerimizin katılımıyla 24 Haziran seçimleri, şube çalışmalarımız, dilek ve öneriler gündemiyle 12. Çalışma Dönemi I. Danışma
Kurulu toplantısı düzenlendi.

gerçekleşen şube çalışmalarımızın
slayt sunumu ve şube saymanımız
Sinan ÖZTEMEL gerçekleşen gelir
gider bütçemizin sunumunu yaptılar.
Yapılan açış konuşması ve sunumların ardından, danışma kurulu üyele-

rimiz kürsüde söz alarak, 24 Haziran
Seçimleri, Odamızın toplumsal rolü,
yeni dönemde yapılaması gereken
Oda çalışmaları, kamu yararına yaptığımız teknik çalışmalarımız, eğitimler,
üye örgütlenmesi ve Oda-Üye ilişikleri hakkında görüşlerini ifade ettiler.

Toplantıda, Şube başkanımız Sait
BAHÇE açış konuşması, şube sekreterimiz Mehmet Emin TÜMÜR
Ocak-Nisan 2018 tarih aralığında

ŞUBEMİZDE ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ VE TS EN 81-20
STANDARDI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
27 Mayıs 2018 tarihinde şube ve
temsilciliklerimizde asansör periyodik kontrol birimlerinde çalışan teknik
görevlilerimize yönelik 4 Mayıs 2018
tarihinde resmi gazetede yayınlanan
asansör periyodik kontrol yönetmeliği ve 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğü
giren TS EN 81-20 hakkında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Teknik görevlilerimiz Engin Koyun ve
Hasan Gerilakan tarafından verilen
eğitimde;
1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğü giren TS EN 81-20 (12 Ağustos 2016
tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan 2014/33/EU

Asansör Direktifi’ne bağlı Harmonize
(uyumlaştırılmış ) Standart Listesi’ne
göre 31 Ağustos 2017 tarihinden
sonra EN 81-1+A3 ve EN 81-2+A3
standartlarının yerini EN 81-20 ve
EN 81-50 standartları alacaktır. )
hakkında bilgilendirme.
4 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Asansör periyodik yönetmeliği (29/6/2016 tarihli
ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Asansör Yönetmeliği
(2014/33/AB) kapsamında piyasaya
arz edilen ve Asansör Yönetmeliği
(2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve

halen faal durumda bulunan asansörlerin periyodik kontrolleri ile asansörlerin periyodik kontrolünü yapmak
üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarına
ilişkin usul ve esasları) hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

ŞUBEMİZDE SEÇİM GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ VE SANDIK
MÜŞAHİTLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu, Oy
ve Ötesi işbirliğiyle 9 Haziran 2018
tarihinde Şube Eğitim Salonumuzda
Seçim Güvenliği Bilgilendirme Semineri ve Sandık Müşahitliği Eğitimi
verildi.
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ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ SMM’Lİ ÜYELERİMİZİ
ZİYARETTE BULUNDU
Şube yönetim kurulumuz üye ziyaretleri kapsamında serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri yürüten
Tekdiyar Mühendislik, Gülşen Ergün,
Süleyman Aydın ve Yılmaz Mühendislik firmalarını ziyaret ederek üyelerimiz ile bir araya geldi.
Üyelerimiz görüşmede ücretli çalışan sorunları, düşük ücretlere çizilen
projeler, Asansör Avan ve Uygulama

projelerinde belediyelerin uygulamalarını ortaklaştırmaları için asansör toplantısı yapılması, şubemizde
staj kurulunun daha aktif çalıştırılması, Asansör Periyodik kontrol yönetmeliği değişikliği sonrası gelen
yenilikler sonrası ortaya çıkan sorunlar, SMM yönetmeliği, Yapı denetim yasasından ötürü üyelere açılan
soruşturma davaları, şubede SMM

Yerel Çalıştayının yapılması hakkında fikir ve taleplerini dile getirdiler.
22 Mayıs’ta gerçekleşen ziyarete
şube saymanımız Sinan Öztemel,
ŞYK üyelerimiz Suat Yavuz, Meryem
Sınır, şube Müdürümüz Sıdık Akman
ve teknik görevlimiz Duygu Bayram
katılım sağladılar.

ŞUBEMİZ İLE BAĞLAR BELEDİYESİ ARASINDA ASANSÖR PERİYODİK
KONTROL PROTOKOLÜ İMZALANDI
Bağlar Belediyesi ile Odamız arasında süresi sona eren asansör denetimleri hakkındaki “Asansörlerin
Yıllık Periyodik Kontrolleri” protokolü Belediye Başkanı Birsen KAYA
AKAT, şube başkanımız Sait BAHÇE
ve şube sekreterimiz Mehmet Emin
TÜMÜR ve şube asansör birim sorumlumuz İlyas BATBAY’ın katılımı
ile 4 yıllık yeni bir kontrol protokol
imzalandı.

de bulunan binalardaki asansörlerin
kontrolleri, 24 Haziran 2015 tarih ve
29396 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Pe-

riyodik Kontrol Yönetmeliğine uygun
olarak 2022 yılına kadar Odamız tarafından gerçekleştirilecektir.

İmzalanan protokol gereği, asansörlerin güvenli ve işletme yönünden
uygun çalıştığını tespit etmek için
Bağlar Belediyesi sınırları içerisin2018 Mayıs / Ekim
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SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ YÜRÜTEN
ÜYELERİMİZE YÖNELİK ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR
Şube yönetim kurulumuz 12. çalışma
döneminde üye ziyaretleri kapsamında serbest mühendislik müşavirlik
hizmetleri yürüten ECS mühendislik,
İlyas ÇELİK, Teknik LPG, Gülşen ERGÜN ve Ceylan LPG firmalarını ziyaret
ederek üyelerimiz ile bir araya geldi.
Üyelerimiz görüşmede,
• AİTM yönetmeliği değişikliği, SMM
yönetmeliği değişikliği
• Yapı ruhsatlarında mühendislerin
proje müelliflerinin imza yetkilerinin

kaldırılması
• Mühendislerin mimarların serbest
piyasada vasıflaştırılmaya çalışılması
• LPG sızdırmazlık denetimlerinin
kaldırılması sonucu yetkisiz firmaların proje üretmeleri
• Yeni mezun üyelere Odanın sahip
çıkılması
• Odamızın Çevre ve şehircilik il müdürlüğü ile görüşerek yapı denetim
firmalarında görev alan proje ve uygulama denetçileri ile yardımcı kont-

rol elemanlarının çalışmaları hakkında bilgi alınması ile ilgili fikirlerini dile
getirdiler.
5 Haziran 2018’de gerçekleşen ziyarete Şube yönetim kurulu üyelerimiz
Güler AKCAN, Abdurrahim ÇİNAR,
Seval YİĞİT, şube Müdürümüz Sıdık
Akman ve teknik görevlimiz Duygu
Bayram katılım sağladılar.
Kamu kurumu ve özel sektörde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerimiz
devam edecek.

ŞUBEMİZDE 12. DÖNEM İKİNCİ OKUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Okuma günü etkinlikleri kapsamında,
şube yöneticilerimiz, üyelerimiz ve şube
çalışanlarımızın katılımıyla 12. Dönem
ilk okuma günü etkinliğimiz gerçekleşti.
Etkinlikte şube bültenimiz 60. sayısı 47. sayfasında yer alan Renas Jiyan’ın “Lı Ser Şexsıyeta Psîkopatoloîk A Hunermendén Bındest
En Ku Şelafıyé Jı Serdeté Xwe Re Dıkın” adlı
makalesi okunup sohbet havasında değerlendirmeler yapılarak etkinlik son buldu.
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ÜYE BULUŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Şube yönetim kurulumuz 12. Çalışma döneminde üye ziyaretleri kapsamında serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri yürüten üyelerimizi
ziyaret etmeye devam ediyor.

sisat alanında yaşanan sorunlar, üye
örgütlenmesi, serbest piyasada çalışan üyelerimizin karşılaştığı sorunlar
ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

19 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen üye ziyaretlerinde, mekanik te-

Yönetim kurulu üyelerimiz farklı tarihlerde SMM sektöründe çalışan

üye ziyaretleri sonrası 21 Haziran
Perşembe günü sektör çalışanlarıyla
Rumelim Restaurant’ta akşam yemeğinde bir araya geldiler.
Kamu kurumu, Doğalgaz, Otomotiv
ve diğer sektörlerde çalışan üyelerimizle buluşmalarımız devam edecek.

DOĞALGAZ ALANINDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ ZİYARETTE BULUNDUK
Şube yönetim kurulumuz 12. Çalışma döneminde üye ziyaretleri
kapsamında,doğalgaz sektöründeki
üyelerimizi ;Sintes Mühendislik-Ahmet ZEYNE,Beta Doğalgaz-Sabri
ERK,Işık Doğalgaz-M.Eyyüp DENLİ,Birleşim Mühendislik-M.Şerif ÇAĞLAR,Kızılkaya Mühendislik-Lokman
Kızılkaya ve Osman DEMİR’i ziyaret
ederek üyelerimiz ile bir araya geldi.

28 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen üye ziyaretlerinde, doğalgaz
sektör sorunları, üye örgütlenmesi,düşük ücret sorunu, Tmmob ile Sgk
arasında geçmiş yıllarda imzalanan
mühendis asgari ücret protokolünün
feshi ,kentimizdeki doğalgaz iç tesisatlarının periyodik kontrolünün yapılmaması, kazan dairelerinin sadece
ruhsat aşamasında kontrol edilmesi

bakımlarının düzenli yapılmamasından kaynaklı ileride doğabilecek
sorunlar ile ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi için etkinlikler organize
edilmesi, serbest piyasada çalışan
üyelerimizin karşılaştığı rekabet sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Doğalgaz sektöründe çalışan üyelerimizle buluşmalarımız devam edecek..
2018 Mayıs / Ekim
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ISI POMPALARI VE PV (PHOTOVOLTAİC) SİSTEMLERİ
KONULU SEMİNER DÜZENLEDİK
Şubemizde ISI POMPALARI VE PV
(Photovoltaic) SİSTEMLER konulu
seminer düzenlendi.
Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi ve Baymak katkılarıyla
5 Temmuz 2018 günü saat 17.30’
da Şube Eğitim Salonumuzda “ISI
POMPALARI VE PV (Photovoltaic)
SİSTEMLER” konulu seminer düzenledik. Verilen seminerde;
- Isı pompası nedir?
- Hava kaynaklı ısı pompası nedir?
Avantajları nelerdir.

- Isı pompasının verimini arttıran
ekipmanlar nelerdir.
- Monoblok ve split ürünler arasındaki farklar v e kullanım alanları
- Sertifikasyon
- Kapasite seçimi yapılırken nelere
dikkat edilmeli
- Hızlı kapasite seçimi
- Isı pompası uygulama tipleri nelerdir
PV Sistemler
- PV sistemlerin avantajları
- On grid ve off grid sistemler

- On grid sistem ekipmanları nelerdir.
- Sistem tasarımı yaparken nelere
dikkat edilmeli
- Pv sistemlerin günlük ve aylık üretimleri nasıl olur.
- Yasal süreç adımları nelerdir
- Uygulama tipleri
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı.Etkinliğimiz sunumda katkı
ve paylaşımlarından dolayı eğitmenlere teşekkür belgesi verilmesiyle
son buldu.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASINI ZİYARET ETTİK
Şube yönetim kulumuz kurum ziyaretleri kapsamında, 14 Nisan da yapılan seçimde Diyarbakır Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı olarak seçilen
Mehmet KAYA ve yönetimine tebrik
ve nezaket ziyaretinde bulundu.
Görüşmede yeni yönetim tebrik
edilerek kurumlar arası diyalogların
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artırılması vurgusu yapıldı.Kentteki
asansör kontrolleri,doğalgaz sektöründe çalışan üyelerimizin talepleri,yangın tesisatlarının kontrolleri ve
diğer teknik konularda işbirliği yapılması, denetimsizliğin önüne geçebilmek için kamuoyu oluşturulması
gerekliliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

13 Temmuz’da gerçekleşen ziyarete
şube başkanımız Sait Bahçe, şube
sekreterimiz Mehmet Emin Tümür
ve şube müdürümüz Sıdık Akman
katılım sağladılar.

GAZ DAĞITIM ŞİRKERTİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ ZİYARET ETTİK
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20 Temmuz Cuma günü Diyar-Gaz da çalışan üyelerimiz
ile bir araya gelerek, doğalgaz sektöründe çalışan üyelerimizin sorunlarını ve kentimizdeki doğalgaz iç tesisat,
kazan daireleri ve bacaların sızdırmazlığı hakkında görüşme sağladık.
Sektörün bileşenleri ile beraber Odada bir toplantı yapılarak sorunların detaylı olarak ele alınması kararlaştırıldı.

ŞUBEMİZDE 3. OKUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Şube etkinliklerimiz kapsamında üyelerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın katılımıyla “BİRLİKTE OKUYORUZ,
BİRLİKTE YORUMLUYORUZ”
teması ile III. okuma günü etkinliği düzenlendi.
24 Temmuz 2018 tarihinde
düzenlediğimiz okuma günü

etkinliğinde, katılımcılar Zülfü
LİVANELİ’NİN Seranad adlı kitabı ve Sevgi konusu üzerinde
değerlendirmelerde bulundu.
Okuma günü etkinliklerimiz
45 günde bir yapılacak olup,
birlikte okuyup birlikte yorumlayacağımız kitap önerilerinizi
bekliyoruz.

ODAMIZIN TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)
DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamızın Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/
IEC 17020 standardında gözetim ve
kapsam genişletme denetimleri şubemizde gerçekleştirildi.
16-17 Temmuz’da Asansör periyodik
kontrolleri, 23-24 Temmuz’da Büro
denetimi ve PK alanında saha denetlemesinde kaldırma iletme makinaları ve basınçlı kaplar denetlendi.
Asansör Periyodik Kontrol Denetimi-

ne, TÜRKAK denetçileri Murat GÜNEŞ, Mustafa TUTSAK, PK alanında
yapılan denetime, TÜRKAK’ TAN İsa
PAKSOY, Ömer KARAVELİOĞLU, Elif
KESKİN BOSTANCI, Mehmet ÇETİN,
Reşat SARI, AKM’DEN Zafer GÜNEŞ,
Berkay ERİŞ, MMO Genel Merkezden Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
YENER, Bülent GÖKSÜLÜK, ve MMO
İstanbul Şubeden Egemen YILMAZ
katılım sağladılar.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ
DİYARGAZ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ
Şube yönetim kurulumuz kurum ziyaretleri kapsamında DİYARGAZ A.Ş. genel müdürü Mehmet Salih DENİZ’İ
makamında ziyarette bulundu.
01 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen görüşmede,
Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan sıcak su kazanlarının, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik
şartları yönetmeliği gereği yılda bir periyodik kontrolleri-

nin yapılması gerektiği, bu konu hakkında kamu yararına
DİYARGAZ ile beraber bilgilendirme semineri ve kamuoyu bilgilendirme çalışmalarının yapılması konusunda
fikir birliğine varıldı.
Ziyarete, Şube sekreterimiz M. Emin TÜMÜR, ŞYK üyelerimiz İbrahim Halil TOPAÇLI, Abdurrahim ÇİNAR ve
teknik görevlimiz Mahsum BAL katılım sağladılar.
2018 Mayıs / Ekim
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diyarbakır şubesi bülteni

MUNZUR’A GÜNÜBİRLİK KÜLTÜR GEZİSİ DÜZENLEDİK
Şubemizin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında üyelerimizle dayanışmayı güçlendirmek, Oda-Üye
ilişkilerini geliştirmek ve üyelerimiz
arasındaki diyaloğun pekişmesi
amacıyla Munzur ve Ovacık gözelerine Kültürel Gezi düzenledik.
Gezide ilk olarak Ovacık Belediyesi ziyaret edilerek, Türkiye’de örnek
halk belediyecilik çalışmaları ve anlayışıyla ünlü ve tek Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu
ile bir araya gelindi. Belediye Meclis
salonunda gerçekleşen buluşma-

da MAÇOĞLU ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, belediye
çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Görüşme sonrasında şubemiz adına
hazırladığımız hediyeyi üyemiz Mehmet Şükrü AKAY ve TMMOB Teknik
Terimler Sözlüğünü şube sekreterimiz Mehmet Emin Tümür başkana
takdim ederek toplu hatıra fotoğrafı
çekimi ile görüşme son buldu.
Gezimiz sırasıyla Ovacık Belediyesi,
Munzur gözeleri, Cemevi, Seyid Rıza

Parkı, Kent Meydanı, Heykel, ziyareti ve dönüş yolunda Hazar Gölünde
bulunan Mavigöl otelde yemek molası ve dinlenmenin ardından son
buldu.
4 Ağustos Cumartesi günü düzenlediğimiz geziye, üyelerimiz ve aileleri,
şube yöneticilerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla yaklaşık 60
kişi katılım sağladı.
Üyelerimize yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek.

ŞUBEMİZDE LPG TAŞIT DOLUM PERSONELİ KURSU DÜZENLENDİ
LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme etkinliklerimiz kapsamında 09
Ağustos 2018 tarihinde şubemizde
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum
Personeli (Pompacı) Kursu düzenlendi.
Teknik görevlimiz Duygu BAYRAM
tarafından verilen eğitimde;
• LPG Piyasası Hukuki Düzenleme-
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leri ve Standartlar
• İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin
Korunması
• LPG`nin Teknik Özellikleri
• LPG Tesisat Elemanları ve Dikkat
Edilmesi Gereken Kurallar
• LPG`nin Emniyetli Bir Şekilde İkmal
Yapılması
• Dolum Sırasında Uyulması Gereken Kurallar

• LPG`nin Doldurulma İşleminde Temel Kurallar, Emniyet tedbirleri, Yangın Güvenliği
• İlk Yardım
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı.26 kişinin katılım sağladığı Eğitim sonunda yapılan sınavda
başarılı olan kursiyerlere LPG Yetkili
Personel Kimlik Kartları ve LPG Yetkili Personel Sertifikası verildi.

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE YEMEKTE BULUŞTUK
görüş alışverişinde bulunuldu.
Son olarak doğalgaz alanında çalışan üyelerimizi firmalarında ziyaretlerimizin tamamlanmasının ardından yönetim kurulumuz bu sektörde
çalışan üyelerimiz ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte, 9
Ağustos saat:17.30 da şubemizde

yapılacak olan Enerji Komisyonu
Toplantısına üyelerimiz davet edilerek doğalgaz alanında çalışan üye
buluşmalarımız tamamlandı.
7 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen yemekli buluşmaya, üyelerimiz,
yöneticilerimiz ve şube çalışanlarımız katılım sağladılar.

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLEDİK
Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 03-06 Ağustos 2018 tarih aralığında şubemizde Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
düzenlendi.
MİEM Eğitmeni Teknik Görevlimiz
Yasin NACAR tarafından verilen
eğitimde;
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
- Doğalgazın Tanımı ve Kullanımı

- Doğalgaz İç Tesisat Projelendirme
Esasları
- Doğalgaz İç Tesisat Uygulama
Esasları
Konu başlıklarında eğitim verildi.
28 üyemizin katılım sağladığı eğitim sonucunda yapılacak sınavda
başarılı olan üyelerimize Doğalgaz
İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi
verilecek.

ŞUBEMİZDE 4. OKUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Şube etkinliklerimiz kapsamında üyelerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın
katılımıyla “BİRLİKTE OKUYORUZ, BİRLİKTE YORUMLUYORUZ” teması ile IV.
okuma günü etkinliği düzenlendi.
5 Eylül Çarşamba günü düzenlediğimiz okuma günü
etkinliğinde,
katılımcılar

Wilhelm Reich’in “Dinle Küçük Adam” kitabı üzerine
değerlendirmelerde bulunarak okuma etkinliğimiz
çok keyifli geçti.
Okuma günü etkinliklerimiz
45 günde bir yapılacak olup,
birlikte okuyup birlikte yorumlayacağımız kitap önerilerinizi bekliyoruz.

2018 Mayıs / Ekim
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Şube yönetim kurulumuz 12. Dönemde üye ziyaretleri kapsamında
dayanışma amacıyla özel ve kamuda çalışan üyelerimize ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde
üyelerimizin gerek mesleki gerekse
özel sektörde yaşadıkları sorunlar ve
bunlara ilişkin çözüm önerilerine dair
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ŞUBEMİZDE ÜYE BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ
Şube yönetim kurulumuz 12. çalışma döneminde programladığı üye
ziyaretleri, kurum ziyaretler, sosyal
etkinlikler, eğitim ve seminer etkinliklerinin yanı sıra üye buluşmaları da
gerçekleştirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda 9 Eylül 2018 tarihinde
genç üyelerimiz ile şubemizde üye
buluşması gerçekleşti. Görüşmede,
Oda çalışmalarımız, ülkedeki yaşanan ekonomik kriz ve üyelerimize

etkileri, üyelerimizin çalışma hayatında yaşadığı sorunlar, işsizlik sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin
görüş alışverişinde bulunuldu.
Gerçekleşen toplantının ardından
şubemiz teras katında yeni mezun
üyelerimize MMO rozeti hediye edilerek ve sohbet eşliğinde çiğköfte
ikramı ile buluşmamız verimli bir şekilde son buldu.

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA
DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLEDİK

Üyelerimize yönelik Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 07-10 Ağustos 2018 tarih aralığında şubemizde Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin
Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme
Eğitimi düzenlendi.
MİEM Eğitmeni Yüksel YAŞARTEKİN tarafından
verilen eğitime, 30 üyemiz katılım sağladı. Eğitim
sonunda yapılan sınavda başarılı olan üyelerimize
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis yetki belgesi verildi.
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ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI 2018 TAMAMLANDI
Şubemiz etkinlik alanındaki üniversitelerin öğrenci üye komisyonu
temsilcilerinin de katılımıyla MMO
Öğrenci Üye Kampı 2018, 30 Ağustos-6 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir
Aliağa Yeni Şakran Afacan Gençlik
Evi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye`nin çeşitli şehirlerinden öğrenci üyelerin katılımıyla İzmir`in
Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran’da
başlayan ve 60 öğrenci üyenin katıldığı kamp, 30 Ağustos Perşembe
günü öğle saatlerinde kayıtların yapılmasıyla başlayan kampta öğrenci

üyeler spor, yüzme, söyleşiler, yarışmalar, geziler vb. gibi etkinlikler
gerçekleştirerek 6 Eylül Perşembe
günü sabahı, kahvaltının ardından
kamp, tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaşlıklarla ve örgütlülük bilinciyle
sona erdi.

DİYARBAKIR SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ
ZİYARETTE BULUNDUK
Şubemiz kurum ziyaretleri kapsamında 7 Eylül 2018 tarihinde
Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Hayrettin Bahçivancı ve Asansör PGD Şube Müdürü Mahmut Yalçınkaya ile görüşme gerçekleştirdi.

Şube başkanımız Sait Bahçe ve şube
müdürümüz Sıdık Akman katılım
sağladığı görüşmede kentimizdeki
asansör kontrolleri, periyodik kontroller ve diğer teknik konulara ilişkin
kurumlar arası işbirliğinin önemine
vurgu yapıldı.

ASANSÖR SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ VE ASANSÖR FİRMALARI
TEMSİLCİLERİNİ ZİYARETTE BULUNDUK
Şube yönetim kurulumuz 12. çalışma döneminde üye, kurum ve işletme ziyaretleri kapsamında Asansör
sektöründe çalışan üyelerimiz ile
Asansör firmalardaki sektör temsil-

cilerini ziyarette bulundu.
Şube yönetim kurulu üyemiz Güler
Akcan, şube müdürümüz Sıdık Akman ve Asansör Birim sorumlumuz
İlyas Batbay’ın katılımıyla 13 Ey-

lül’de gerçekleşen ziyarette, ülkede yaşanan ekonomik kriz, sektöre
yansımaları ve asansör sektöründe
yaşanan diğer sorunlarla ilgili fikir
alışverişinde bulunuldu.
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SGK DİYARBAKIR İL MÜDÜRÜNÜ ZİYARETTE BULUNDUK
12. Çalışma Döneminde kurum ziyaretlerimiz kapsamında 19 Eylül
2018 tarihinde Diyarbakır SGK İl
Müdürü Reşat MERTTİR’İ makamında ziyarette bulunduk.

asgari ücreti üzerinden değil de
normal asgari ücretten yatırılması,
çalışmaya devam ediyorken SGK
çıkış-girişlerin yapılması vb. gibi yaşanan mağduriyetleri iletildi.

Şube yönetim kurulu üyemiz Güler
AKCAN ve şube müdürümüz Sıdık
AKMAN’IN katılımıyla gerçekleşen
ziyarette, özel sektörde çalışan üyelerimizin SGK primlerinin yatırılmaması, primlerin TMMOB mühendis

Görüşmede ayrıca kurumlar arası
işbirliğinin gelişmesi, İş Sağlığı ve
Güvenliğini sağlamaya yönelik denetimler, Mesleki Yeterlilik Eğitimleri, Meslek Hastalıklarını önlemeye
yönelik çalışmalar ve Odamız tara-

fından verilen İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili
Kişilerin Temel Eğitimleri hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.

ŞUBE YÖNETİM KURUMUZ TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİMİZİ
ZİYARETTE BULUNDU

Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsamında 28 Eylül
2018 tarihinde Tunceli İl Temsilciliğimizi ziyaret ederek, temsilcilik yönetim kurulu üyeleri ve üyelerimizle
kahvaltıda bir araya geldi.

Yapılan kahvaltılı buluşmada üyelerimizin mühendislik faaliyetlerinde
yaşadığı sorunlar, ildeki doğalgaz
sektörü, temsilcilik çalışmaları, üye
örgütlülüğü ve daha aktif bir temsilcilik için nelerin yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Verimli geçen ziyarete, şube sekreterimiz M. Emin Tümür, şube saymanımız Sinan Öztemel, ŞYK üyelerimiz İbrahim Halil Topaçlı, Güler
Akcan, Serhat Vançin, Meryem Sınır
ve şube müdürümüz Sıdık Akman
katılım sağladılar.

EKONOMİK KRİZ DÖNEMİNDE İŞÇİ HAKLARI KONULU
SEMİNER DÜZENLEDİK
Şubemizde üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme seminerleri kapsamında 24 Eylül 2018
tarihinde üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla “Ekonomik
Kriz Döneminde İşçi Hakları” konulu
seminer düzenlendi.
Şube hukuk danışmanımız Av. Şivan
Cemil ÖZEN tarafından verilen seminerde; Ekonomik kriz dönemin-
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de çalışanın yapması gerekenler,
işçinin iş sözleşmesinden doğan
hak ve yükümlülükleri, ücretsiz
izin, işveren tarafından haksız fesih, kıdem-ihbar tazminatı hangi
koşullarda alınır vb. gibi konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı.
Etkinliğimiz katılımcıların iş hukuku
ile ilgili birçok sorusu yanıtlanarak
verimli bir şekilde son buldu.

Şubemizde 12. dönem yönetim kurulumuz ve geçmiş dönemlerde şubemizde çeşitli kademelerde yönetimde
yer alan danışma kurulu üyelerimizin
katılımıyla 24 Eylül 2018 tarihinde
toplantı düzenlendi.
Toplantıda; şubemizin 12. dönem çalışmaları, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin üyelerimize etkileri ve biriken üye aidat ödemeleri ile ilgili görüş
alışverişinde bulunuldu.

ODAMIZDAN DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) PERSONELLERİNE ASANSÖR KURTARMA EĞİTİMİ
Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğünün talebi
üzerine 28 Eylül 2018 tarihinde Makina Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi olarak AFAD
bünyesinde çalışan 50’yi aşkın
personele teorik ve pratik asansör kurtarma eğitimi verdik.
Şubemiz asansör kontrol biriminden teknik görevlimiz
Mehmet ARIĞTEKİN tarafından
verilen eğitimde; asansörler

hakkında teorik bilgiler, asansörlerin çalışma prensipleri, güvenlik sistemleri, olası
afetlerde asansörde mahsur
kalan vatandaşların kurtarılması yöntemleri ve afet
sonrasında yıkılan veya hasar
gören binalardaki asansör
boşluklarının nasıl değerlendirilebileceğine dair örnek
asansör dairesinde uygulamalı eğitim verildi.

ŞUBEMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında 20-22 Eylül 2018 tarihleri
arasında şubemizde LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi
düzenlendi.
Teknik Görevlimiz Esin ERHAN tarafından verilen eğitimde;
• MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlülükleri
• LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
• LPG’nin Tanımı, Teknik Özellikleri ve

Kullanım Alanları
• İlgili Standartlar
• LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları
• LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları
• Periyodik Kontrol ve Bakımları
• Yangın Güvenliği
• İlk Yardım Temel Bilgileri
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı. Eğitime üyelerimiz ve diğer
branşlardaki mühendislik fakültesi
mezunlarından 22 kişi katılım sağladı.
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ȘUBEMİZ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMLER ( MAYIS-EYLÜL- 2018)
SIRA NO

EĞİTİM ADI

BAȘLAMA TARİHİ

1

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)

2
3

BİTİȘ TARİHİ

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİM İLİ

20.9.2018

22.9.2018

25

DİYARBAKIR ȘUBE

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜȘÜMÜ

7.9.2018

10.9.2018

30

DİYARBAKIR ȘUBE

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

3.9.2018

6.9.2018

28

DİYARBAKIR ȘUBE

4

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

3.9.2018

4.9.2018

19

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

5

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU

31.8.2018

31.8.2018

2

DİYARBAKIR ȘUBE

6

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

28.8.2018

29.8.2018

21

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ

7

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

15.8.2018

16.8.2018

16

ȘANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

8

LPG DOLUM TESİSİ BOȘALTIM PERSONELİ KURSU

14.8.2018

15.8.2018

2

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ

9

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

9.8.2018

10.8.2018

28

DİYARBAKIR ȘUBE

31.7.2018

31.7.2018

1

DİYARBAKIR ȘUBE

9.7.2018

10.7.2018

1

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ

10

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI UYGULAMALI SINAVI

11

LPG DOLUM TESİSİ BOȘALTIM PERSONELİ KURSU

12

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

28.6.2018

29.6.2018

12

ȘANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

13

LPG DOLUM TESİSİ BOȘALTIM PERSONELİ KURSU

27.6.2018

28.6.2018

1

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ

14

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)

27.6.2018

29.6.2018

7

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

15

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

19.6.2018

20.6.2018

5

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

16

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

1.6.2018

2.6.2018

3

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

17

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU

28.5.2018

29.5.2018

1

DİYARBAKIR ȘUBE

18

LPG TEKNİK PERSONEL KURSU

22.5.2018

23.5.2018

1

DİYARBAKIR ȘUBE

19

LPG TAȘIMA PERSONELİ (TANKER ȘOFÖRÜ) KURSU

16.5.2018

17.5.2018

1

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ

20

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

14.5.2018

15.5.2018

14

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ

21

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

10.5.2018

11.5.2018

42

22

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

8.5.2018

9.5.2018

14

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

23

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)

26.4.2018

28.4.2018

17

DİYARBAKIR ȘUBE

24

MEKANİK TESİSAT

25.4.2018

1.5.2018

9

BİNGÖL İL TEMSİLCİLİĞİ

25

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

19.4.2018

20.4.2018

13

DİYARBAKIR ȘUBE
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

26

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

13.4.2018

15.4.2018

17

27

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

13.4.2018

14.4.2018

7

SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ

28

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

12.4.2018

13.4.2018

21

ȘANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

29

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI UYGULAMALI SINAVI

10.4.2018

10.4.2018

9

DİYARBAKIR ȘUBE

30

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

4.4.2018

5.4.2018

16

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ

31

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

4.4.2018

5.4.2018

7

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

TOPLAM KATILIM

22
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EYYUP ÖĞÜNÇ

Makina Mühendisi

Yaprak damarları
artık hafif esintinin
dalgasında
kırılgan sarhoşluklarla savruluyordu. Hüznünü rengine
resmetmiş yüküyle doğanın olağan
sirkülasyonunun dışında sağa sola
uçuşuyordular. Tek tek düşüşlerini
bilinen seyrüseferleriyle, her daim
tekrarlayıp düştükleri yeri yaprak
yaprak kaplıyordular. Hep varla yok
arasında ince bir çizgide kendi hazanlarını, serpiştiriyordular.
Kasvetli, yoğun havasında yığınları cenderesine almış bu “kentsiz
kent”te, doğanın bu döngüsüne şahit
olmak yine de sevindirmişti adamı.
Soluksuz kentin labirent sokaklarına düşmüş yapraklara bir an takıldı
seyri. Gözleri, karıncalaşan yığınların
hızlı akışında tamaşaya boğulmuştu bugün. Yine de gelgitli bedenlerin
koşuşturmasına rağmen, gözleri hazan mevsiminin dansını haber veren,
yaprakların ritminde tutuklaşmıştı.
Bu kentsiz kentin silüetini kaplayan
beton kütlesi içerisinde bunu görmek
bir nebze de olsa ayak ritimlerine su
serpti.
Gün ağarmaya yüz tutmuştu. Proleterleşmenin, işçileşmenin kutsiyetle raptilendiği sol jargonların artık zorunluluk cenderesine alındığı
zamanları havzalasında süzerken,
birden güneşin son demleri gözlerini
kamaştırdı. Bu saatlerde yokuş aşağı yılankavi sokakların ucunu tutmuş
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Gölgesiz
Çocuk

kızıl tayflar, tane tane çöküyordu. Su
tutmaz bu yolları tan ağarırken arşınlamak hem gözleri hem ayakları
büküyordu.
Adam dipsiz bir dehlizi andıran güzergahı sancılı sallanışın eşliğinde
katederken, gözleri önünde yatağını
bulmuş beyaz torbanın aşağıya doğru yol alışına kaydı. Torbanın hışırtısı
kulaklarına kaygan bir ritmi vuruyordu. İnişin meyilinde sıfıra meyletmiş
torbanın yol tutuşu gelen geçen arabaların hızında, temposunu tutmuştu. Trafiğin yağmasında dur kalkını
kontrollü yaparak süzülüyordu.
Günün semeresini toplamış o elleri
ve ayakları merak ederek, güneşin
son hüzmelerinde yakalamak istedi.
Başsız, bir başına yol alan torbanın
ardı sıra diz kapakları daha bir hareketlendi. Asfalt ağırlığından sıyrılarak ışıklarda araya kıstırılmış gibi
duran iki tekerlekli torbaya doğru yol
aldı. Bu mereti yürüteni görmenin
çevikliğinde gözleri kıpırtısız kitlenmişti. Güneş tüm cisimleşmiş varlığın gölgesini dev aynasından geçirircesine etrafa çiziyordu. Bir bu ellerin
ve ayakların ne kendisi vardı ne gölgesi. İki metreyi bulan torbanın uzun
gölgesinde izi kalmamıştı.

şünceleri esrikleşti. Yerkürenin tüm
cazibesinin yerçekimiyle aralarında
lastik terlikleri dur-kalk hareketiyle
yeşil ışığa kitlenmişti esmer çocuk.
Soluğu islenmiş yanaklarını körükleyerek, ışık hızını yakalarcasına kendini gölgesiz yürüyüşle gidişe bıraktı
çocuk. Küresel yerkürenin çemberine
işlenmiş süslü adalet tanrıçalarından
geçilmediği bu devri zamanda, kendi hızırı olma yolunda ilerleyen bir
çift karagözde, alazlanan bakışlarını
serpiştirdi torbasından. Gündüzleri, geceleri gölgeleriyle tef çalanlara
gölgesinin izini bırakmamayı seçmişti çocuk. Gölgesini kundakta öldürmüştü. Bunca mekanik gölgeler
ahlat ağacını dikmişlerdi çöp torbasına. Sırtına yükünü almış çocuk dur
duraksız yaşlılığa koşuyordu.

“Gölgemin izi kalmayacak” dercesine torbanın önünde, iki tekerlekli iki
direkli çöp torbasına sırtını dayamış
çocuğu görünce hüznün karmaşasında suskunlaştı tüyleri ve dü2018 Mayıs / Ekim
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AV. ŞİVAN CEMİL ÖZEN
Şube Hukuk Danışmanı

MAKALE
HABER

diyarbakır şubesi bülteni

İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Ekonomik krizin
etkilerini iyice hissettirmeye başladığı şu günlerde, işten çıkarma
ve ücretsiz izne ayırma biçimindeki işveren tasarrufları
yoğunlaşmaktadır. Bu ekonomik krizin faturası da, çalışma
dünyasını alın terleriyle var
eden işçiler ve emekçilere ödetilmek istenmektedir.
Biz de bu yazımızda, üyelerimize
yönelik geliştirilen bu tarz uygulamalara karşı, çalışanların hak ve
yükümlülüklerinin neler olduğunu,
belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin ne anlama geldiğini, sözleşme fesihlerinin etki ve sonuçları ile ücretsiz izne ayırmanın hukuki
dayanağının neler olduğunu anlatmaya çalışacağız.  
Belirli Süreli İş Sözleşmesi  	
Belirli süreli işlerde veya belli bir
işin tamamlanması veya belirli bir
olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile
işçi arasında yazılı şekilde yapılan
iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli bir süre için yapılan
sözleşmede, İşçi açısından bu süre
sonunda iş sözleşmesi kendiliğinden sona ereceğinden kıdem –ihbar
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tazminatı istenemez. (Tek istisnası
olan özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sözleşmeleri belirli süre olup kıdem tazminatı alma
hakkı yasal olarak tanınmıştır.)
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi : 	 
Bir çalışanın iş yerinde temel olarak
hangi tarihe kadar çalışacağını, başka bir deyişle bahsi geçen iş sözleşmesinin hangi tarihte sona ereceğini belirtmeyen sözleşmeler belirsiz
süreli iş sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır.  Ülkemizde işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmelerin
çok büyük bir kısmının belirsiz süreli
iş sözleşmesi olarak karşımıza çıktığını söylememiz mümkün.  
İş Sözleşmesinin Feshi Halleri
4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 24. maddesi İşçinin iş sözleşmesini derhal
ve tek taraflı olarak Feshedebileceği halleri düzenlemektedir. İşçi
bu fesih hakkını yerine getirdiği zamanlarda kıdem tazminatı almayı
hak kazanacaktır. Bu nedenle ilk
önce İşçinin belirli koşullarda iş sözleşmesini fesih etme durumundan bahsetmek gerekecektir.
I -) Sağlık sebepleri nedeniyle,  
II-) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle,  
III-) Zorlayıcı sebepler nedeniyle iş

sözleşmesinin işçi tarafından derhal
ve tek taraflı olarak feshedilebileceği halleri düzenlemiştir.
I- İşyerinden Kaynaklanan Sağlık
Sebepleri
“İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Feshi” hususunun en başında
işyerinin sağlıksız koşullar barındırması, işçinin sağlığını tehlikeye
atacak derecede sağlık yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi durumlarda iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi gündeme
gelecektir.
Örneğin iş yerinin sağlıksız koşullarda olması, işçinin hastalanmasına ya da hastalanma riskine neden
olabileceği gibi, işçinin iş kazası
geçirmesine ya da iş kazası geçirme riskine de neden olabilir. Bu gibi
durumlarda işyerinden kaynaklanan
sağlık sebepleri öne sürülerek “İş
Sözleşmesinin Çalışan Tarafından
Feshi” durumu ortaya çıkabilir.
İş Kanunu’ nun 24/I. maddesi ‘’İşin
mahiyeti ile alakalı olarak başlangıcında var olmayan ya da daha
sonra ortaya çıkan sağlık sorunları
nedeniyle işçinin iş sözleşmesi feshetmesi mümkündür. Ancak sağlık
probleminin sağlık raporu ile ortaya
konması ve işin mahiyeti ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.  
Örneğin, kafede garsonluk yapan
bir kişinin yüksek sesle müzik yayını

II-) Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına
Uymayan Haller Ve Benzerleri Nedeniyle fesih
Uygulamada sıkça karşılaşılan ödenen gerçek ücretin bordroya yansıtılmaması, kişinin sigortasının
gerçek maaşının aksine asgari ücretten yatırılması ve maaşın kalan
kısmının işverence elden ödenmesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi hususlar nedeniyle işçi
İş Kanunu’ nun 24/II. maddesinin
‘’İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez
veya ödenmezse’’ hükmü uyarınca iş
sözleşmesini haklı nedenle, derhal
ve tek taraflı olarak feshedebilecektir. Fesih bildirimi nedeniyle işveren
kıdem tazminatı ve fazla mesai
ücretlerini ödemediği takdirde işçi
yasal haklarını alabilmek için dava
açmalıdır.
• İşverenin Ücret, İş Tanımı, İşyeri, İş
Şartları Gibi Konularda İşçiyi Kandırması
İş sözleşmesi yapılırken işverenin,
bu sözleşmede yer alacak esaslı konularda işçinin iradesini yanıltmak
suretiyle kandırması, aldatması gibi
davranışlar iş sözleşmesinin çalışan
tarafından feshi durumunu doğuracak ve bu çalışan kıdem tazminatı
hakkı saklı kalarak iş sözleşmesini
haklı nedenle feshedebilecektir.

• İşverenin Tehdit ve Hakaret Etmesi
İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından
Feshi durumunu doğuracak davranışlardan birisi de işverenin çalışana
hakaret etmesi, işçi ya da ailesinin
şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi ya da işçiye cinsel
tacizce bulunması, iş sözleşmesinin
çalışan tarafından feshi için öne sürülebilecek haklı nedenlerden birisidir. Bu tür bir davranış karşısında
işçi iş sözleşmesini haklı nedenle
feshederek kıdem tazminatı hakkından yararlanarak işten ayrılabilmektedir.
• İşverenin Çalışanı Suça Tahrik ve
Teşvik Etmesi
Kıdem tazminatı hakkının kaybolmadan işçinin haklı nedenle iş akdini feshedebileceği durumlardan
birisi de işverenin işçiyi suça tahrik
ve teşvik etmesi, bir başka değişle
işverenin çalışanına suç unsuru olan
bir eylemi yaptırmak istemesidir. Bu
tür bir davranış karşısında çalışan
iş sözleşmesini feshederek kıdem
tazminatı hakkı korunur.
• Çalışanın İş yerinde Cinsel Tacize
Uğraması
İşçinin iş yerinde cinsel saldırı ya
da tacize uğraması durumunda, bu
saldırı mağduru kişi haklı nedenle
iş sözleşmesini feshederek kıdem
tazminatı yanmadan işten istifa
edebilir. İş yerinde çalışanın cinsel
tacize uğraması diğer bir çalışan ya
da 3. bir kişi tarafından gerçekleşmiş olması durumunda işverenin
gerekli önlemleri alması gerekir. İşverenin, iş yerinde cinsel tacize karşı
gerekli önlemi almadığı durumlarda
çalışan derhal iş akdini feshederek
işten ayrılabilir. Tabiki burada karşımıza çıkacak bir sorun ise bu taciz
olayının işçi tarafından ispatlanmasıdır. Bu nedenle her olayın koşulları
,çevresel etkenler ile çalışma koşullarına bağlı olarak değerlendirmek
zorunluluğu vardır.

• İşçi Ücretinin Tam Olarak Ödenmemesi ya da Hiç Ödenmemesi
4857 sayılı Kanuna göre işveren,
işçi ücretlerini, ödeme gününden
itibaren 20 gün içerisinde (deprem
yangın sel gibi acil durumlar hariç)
ödemez ise çalışanın iş sözleşmesini feshetmesi söz konusu olabilmektedir. İşverenin ücretleri ödeme
yükümlülüğünü yerine getirmediği
durumlarda çalışan da iş görme
sorumluluğunu yerine getirmekten
imtina edebilir ve bu sebeple iş sözleşmesini feshedebilir.  
• İşçinin Ücretinin Düşürülmesi
İşçinin aldığı maaşın işveren tarafından keyfi olarak düşürülmesi söz
konusu olamaz. Bu gibi durumlarda
işçi iş sözleşmesini haklı nedene
dayandırarak feshedebilir. İşçi ücretinin düşürülmesi sonucunda çalışanın iş sözleşmesini feshetmesi,
kıdem tazminatı hakkını etkilememektedir. Bu nedenle işçinin aldığı
maaşın kesilmesi ya da maaşın düşürülmesi gibi bir durum söz konusu olduğunda çalışan haklı nedenle
işten ayrılabilir.
III-) Zorlayıcı Sebepler
İşçi 24/III. maddesi uyarınca işçi, işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin
durmasını gerektirecek sebeplerin
çıkması durumunda iş sözleşmesini
derhal feshedebilir. Zorlayıcı sebeplerin beklenmedik ve öngörülemeyen
sebeplerle ortaya çıkması gerekmektedir.  
Örneğin; yangın, deprem vb. İşçinin
iş sözleşmesini feshedip etmeyeceği seçimliktir. Bir haftanın sonunda
iş sözleşmesini feshedebileceği gibi
zorlayıcı sebebin ve sonuçlarının kalkmasını da bekleyebilir. Bu durumda iş
sözleşmesi askıdadır.  
Zorlayıcı sebep nedeniyle işveren bir
haftalık süre için işçiye yarım gündelik öder. Çalışılmayan süre bir haftayı
geçtiği takdirde işçi iş sözleşmesini
feshetmemişse işveren İş Kanu2018 Mayıs / Ekim
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nedeniyle zaman içerisinde duyma
kaybı yaşamasında iş sözleşmesini
sağlık sebepleri ile feshedebilmesi için duyma kaybına ilişkin sağlık
raporu gerekebilir. İşçinin işveren
yahut diğer işçilerdeki sağlık sorunlarına binaen iş sözleşmesini
feshedebilmesi için bulaşıcı ve ağır
bir hastalığın söz konusu olması
gerekmektedir. Aksi takdirde, tabiri
caiz ise diğer işçinin nezle olması
sağlık nedenleri ile iş sözleşmesini
feshetmeye yetmeyecektir.’’
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nu’ nun 40. maddesi uyarınca ücret
ödemek zorunda değildir.
Yukarıda derhal fesih hakkının neler
olduğu belirtik. Tabiki bu hakkı işçi nasıl kullanacaktır öncelikli olarak işçi fesih gerekçeleri ile beraber fesih kararını işverene acilen ihtarname yoluyla
bildirilmesi gerekmektedir.  
ÜCRETSİZ İZİN
Ücretsiz izin konusunda İş Kanunu’nda yeterince açık hüküm bulunmamaktadır. Bu konu Yargıtay
İçtihatlarıyla belli ölçüde açıklık kazanmıştır. Buradaki temel unsur, iki
tarafın karşılıklı rızası ve ücretsiz
iznin yazılı olarak düzenlenmesidir.  Yargı içtihatları gereği işverenlerin de işçiyi ücretsiz izne zorlaması mümkün değildir. Uygulamada
rastlanan bir diğer durum ise işçinin
yıllık iznine mahsuben ücretsiz izin
kullanmasıdır ki sonuç itibariyle bu
da taraflar arasında karşılık mutabakata tabidir. Ücretsiz izin uygulamasında temel ilkeleri özetlersek:  
• Ücretsiz izin talebi yazılı olarak
yapılmalı ve işverence onaylanmalıdır. Aynı şekilde işveren yazılı talepte bulunmalı, işçi onaylamalıdır.  
• Çalışılmayan günün ücreti ödenmez.
• Ücretsiz izinli gün için SGK primi
ödenmez, eksik gün bildirimi yapılır.
• Çalışan 10 güne kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam eder.
• Kullanılan ücretsiz izin süreleri işçinin kıdeminden düşülür.
• İşçi ücretsiz izin sırasında başka bir
işyerinde (kural olarak) çalışamaz.
• İşveren işçisini ücretsiz izne zorlarsa, bu işçi adına haklı fesih nedeni
oluşturur.
İşçinin ücretsiz izin kullanmaya
zorlanamaması
Yasalarda açık hüküm olmamasına rağmen, Yargıtay içtihatlarına
göre işçi ve işveren ücretsiz izin verme ve kullanma konusunda birbirlerini zorlayamazlar. Bu tür bir izin
yukarıda belirtilenler dışında an-
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cak tarafların karşılıklı mutabakatı
ile mümkündür. Özellikle uygulamada sıkça karşılaşılan, işverenin ekonomik/finansal nedenlere dayanarak işçilerini ücretsiz izne çıkarması,
aşağıda özetini sunduğumuz Yargıtay kararında da görüleceği üzere
ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.
Ücretsiz İzin Esaslı Değişikliktir
• Ücretsiz izin, iş sözleşmesinde
esaslı değişiklik niteliğindedir. Esaslı
değişiklik niteliğinde olan ücretsiz
izin uygulamasına ilişkin değişikliğin yazılı yapılması gerekir (4857 s.
İş Kanunu md. 22).
• Ücretsiz izinde geçen sürelerde
işçi, adından da anlaşıldığı üzere
ücrete hak kanamayacağı üzere,
ücretsiz izinde geçen süreler kıdem
tazminatına esas süre bakımından da dikkate alınmaz (Yargıtay 9.
H.D.`nin 2010/1982 E. , 2012/9363
k. sayılı ve 21.03.2012 tarihli kararı).
Ücretsiz İzin Uygulaması Haklı Fesih Sebebidir
• İşverenin, işçinin muvafakati olmaksızın ücretsiz izin uygulamasına
gitmesi işçi açısından haklı fesih sebebidir. Yargıtay`ın yerleşik uygulaması da bu doğrultudadır.
• Yargıtay 9. H.D.`nin konuya ilişkin
vermiş olduğu kararda; “ Öncelikle, iş verenin tek taraflı olarak ücretsiz izin uygulamasına gitmesi
bunu kabul etmeyen davacı yönünden haklı fesih nedenidir. Bu itibarla, davacının feshinin haklı nedene
dayandığı dikkate alınarak kıdem
tazminatı talebinin kabulü gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle
reddi hatalıdır. ” şeklinde değerlendirme yapmıştır(2014/31153 E. ,
2016/4095 K. sayılı ve 25.02.2016
tarihli kararı).
İşçinin Ücretsiz İzin Uygulamasını
Kabul Etmemesi
• İşçinin, işverenin ücretsiz izin uygulamasını kabul etmemesi halinde
iş akdi işverence feshedilmiş kabul
edilir. Bu durumda işçi ihbar tazmi-

natına hak kazanabileceği gibi diğer
koşulların da varlığı halinde işe iade
davası da açabilir.
• Yargıtay 9. H.D. iş verenin tek taraflı olarak ücretsiz izin uygulamasına gitmesi halinde, bunu kabul
etmeyen işçi yönünden iş verenin
feshi olarak değerlendirilmektedir.
” şeklinde değerlendirme yapmıştır. (2014/22908 E. , 2015/34195
K. sayılı ve 02.12.2015 tarihli kararı)
İşverenin Geçerli Feshi  
• Yargıtay uygulamasında bir takım hallerin varlığı halinde işletmesel zorunluluk ve son çare olarak işverence uygulanan feshin geçerli
fesih niteliği taşıyacağı açıkça belirtilmiştir. Yargıtay 22. H.D.`nin konuya ilişkin olarak vermiş olduğu
kararda; “ Somut olayda, davacının
pet şişe üretim ve onarım bölümünde çalıştığı, davalı işveren ile
Aydın Valiliği arasında 03.12.201002.12.2014 arasını kapsayan Madran suyuna ilişkin kira sözleşmesinin
olduğu, sözleşmenin yenilenmediği,
işveren şirketin belediye harçlarının
artması ve maliyetin çok yükselmesi sebebiyle işletmedeki pet şişe
bölümünü kapattığı, kapatılan bölümde çalışan işçilere Sakarya ya da
Hendek’teki işletmelerde işe devam
edebilme hakkı sunulduğu, davacının kabul etmediği, valilik ile sözleşmenin yenilenmesi ve davacının
çalıştığı bölümün yeniden faaliyete
geçmesi ihtimaline binaen ücretsiz
izin teklifinin de işverence işçilere
teklif edildiği, davacının bu teklifi de
kabul etmediği dosya kapsamından
sabittir” denilmiştir.  
İş Akdinin İşletmesel Zorunluluk
Ve Son Çare Olarak Uygulanması-Geçerli Fesih
• Bu durumda davalının iş sözleşmesini işletmesel zorunlulukla ve
son çare olarak feshettiği feshin
geçerli olduğu anlaşılmakla mahkemenin işe iade kararı yerinde görülmemiştir. ” şeklinde değerlendirme
yapmıştır (Yargıtay 2015/29258 E. ,
2015/30748 K. sayılı kararı).  

MAKALEHABER

AHMET BÜLENT TEKİK
Makina Mühendisi

695. GECE
Binbirinci gecenin sonunda Şehrazat, Şah Şehriyar’ın karşısına geçer
ve 1001 gece boyunca
anlattığı ve Şah’ın dinlerken mest olduğu masalların artık bir sonu
olması gerektiğini ve yazgısının diğer genç
kızların yazgısına benzemesi pahasına artık masal anlatamayacağını söyler. Bunu
söylerken de 679’uncuyla 700’üncü geceler arasındaki bir duruma kocası Şah’ın
dikkatini çeker. Mezkur geceler arasında
Şehrazat anlattığı masalları kısa kesmiştir.
Zira Şah’tan hamiledir ve doğum sancıları dayanılmaz boyuttadır. Şah Şehrazat’ın
hamileliğinden habersizdir. Böylece Şah’a
3 çocuklarının olduğunu ve 700. geceden
1001.geceye kadar bunu sakladığını ama
artık yazgısına boyun eğip bu durumu daha
fazla uzatamayacağını söyler.
1001 Gece Masallarının hikayeleri sayılarla adlandırılmıştır. Birinci gece, ikinci
gece…..1001. gece diye. Sayılar burada
soğuk yüzlerini yitirirler, çünkü o rakamların altında büyülü masalların ezgileri çağlar.
Sayılar anlamsızlaşır, hikayeler insanı diyardan diyara, insandan insana taşır.
O. Henry’nin bir hikayesinde ise görevi köprüden geçen insan, hayvan ve araç sayısını
not alması istenen bir memurun durumu
anlatılır. Memur bu işi beceremez çünkü o
sayılardan çok anlamlarla ilgilenir. Köprüden
geçenlerin yüzlerinden, giysilerinden, yürüyüşlerinden hikayeler yakalamaya çalışır.
Sayılar tasnifçidir, etiketçidir, ötekileştiricidir. Son yıllarda 600’lerle başlayıp 700’lere
doğru giden ve her biri bir KHK’yı etiketleyen sayıların anlamı ise onlardan etkilenen
her bir insanın kişisel dünyası kadar özeldir.
Özeldir, kendine hastır. Bir rakam bir anda
binlerce insanı geniş bir paranteze alır. Bir
rakam binlerce insanı bir anda birbirine
benzetmeye, o biçimsiz parantezin yarattığı ucube duyguya ortak kılmaya çalışır. Oysa
herkes biriciktir, 600’le başlayan bir sayının
hükmü ile sosyal, ekonomik ve mesleki dünyası alt üst olsa bile o biriciktir. Kirli
sayılarla sıralanan bir listede kendi adının

üstünde ve altında sıralanan binlerce isimle
yan yana da olsa biriciktir, zorla tasniflendiği
bu listeyi hazzetmez. O liste isimlerden değil, sayılardan ibaret bir listedir.
695 sayılı KHK’nın açıklandığı gece benim
için sıradan bir gece değildi. Benim de adım
bir sayının parantezinde binlerce yabancı
isimle birlikte uzayıp gidiyordu. İnsan kendi
ismine yabancılaşıyor o anda: senin kimliğini, kişiliğini, karakterini, arzularını, hayata
bakışını, dostla düşmanla ilişkini simgeleyen bir isimden çok koca bir makinanın
hareketini ya da ataletini kodlayan bir birim
gibi duruyordu adım: Ahmet Bülent Tekik.
İsmime tıklandığında sanki o koca makinanın bir uzvu anlamsızca bir devinimde bulunacaktı. O isim bana ait bir isim değildi artık
ve tüm mahremiyetini, biricikliğini yitirmişti.
695 sayılı KHK ile önce adımın mahremiyeti yitti. Sonra çok şey değişti. Bir noktadan sonra insanın işi, mesleği onun sosyal
kimliği haline gelir. Bütün ilişkilerde insan
bu sosyal kimliği ile vardır. Ötekiler ilk önce
senin bu kimliğinle temasa geçerler: Ne iş
yapıyor, mesleği ne? 24 Aralık gecesi 695
sayılı KHK ile en çok örselenen şey işte bu
oluyor. Bir noktadan sonra da KHK mağduru olmak sosyal ve siyasal bir kimlik haline
geliyor. Onların örselemeye çalıştığı kimliğin
yerini yine onların sebep olduğu bir kimlik
ikame ediyor: KHK’LI…
Evet, ben bir KHK’lıyım. Devlet beni fişledi.
Etiketledi. Kolumda bir bantla dolaşıyorum.
O bandı görenler benim bir KHK’lı olduğumu, devletin bölünmez bütünlüğüne halel
getirdiğimi, sakıncalı olduğumu, yaklaşılmaması gereken biri olduğumu düşünebilirler. Evet ben sizlerden farklıyım. Bu farkı
devlet koydu. Benim gibi olanlarla sizleri
böldü. Devlet bu anlamda bölücüdür. 695
nolu gecenin sabahında ben istesem de
artık eski ben olamazdım. İhraç olduğum
gecenin sabahında lisedeki bir arkadaşımı
düşündüm. Onun öğretmen olan babası 12
Eylül darbesiyle öğretmenlikten atılmıştı.
Lise arkadaşım babasını bize anlatmış, çok
etkilenmiştik. Ama arkadaşım hiç de politik biri değildi. Babasının öğretmenlikten

atılmasıyla büyük yoksulluk çekmişlerdi.
Babasının yaşadıkları onda politik bir kimlik oluşturmamış, aksine devletin babası
üzerinden görünen ceberut yüzü onda
devletin zorba yüzünü kanıksayan bir ruh
hali oluşturmuştu. İhraç olduğum sabah
kızlarım Roja Heval ve Ronya Asi’yi düşündüm: Benim bu yaşadıklarım onlarda da
aynı travmayı mı yaratacaktı, tıpkı lisedeki
arkadaşım gibi apolitik, kanıksamacı, sessiz
ve silik birer kişilikte mi olacaklardı? Bunları
düşününce irkildim. Zaten bu ihraçlarla bizden çok çocuklarımızın ekonomik/politik/
sosyal geleceğini parçalamaya çalışıyorlardı, bunu biliyor ve o sabah buna direnmem
gerektiğini anlıyordum.
Artık sokaklarda, kitapçılarda bu yeni sosyo
ekonomik kimliğimle hareket ediyordum.
Devletin koluma yapıştırdığı bantla her yere
giremiyordum artık. Mesleği kimliğimle iş
yapmayı da engelliyordu kolumdaki bant;
bir makine mühendisi olarak bilirkişilik yapamıyordum, sakıncalıydım. Yapı Denetim
firmalarında çalışamazdım. Kamu ihalelerine giremezdim. SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavına bile başvuramazdım. Kolumda Nazilerden kalma bir bantla
bunları yapamıyordum.
En çok çocuklarımı düşünüyordum. Onların
o lisedeki arkadaşıma benzemelerini istemiyordum. Benim yaşadığım şey onların
kişiliklerinde bulanık bir lekeye dönüşmemeliydi.
Zaman. Evet zaman. Bu ihraçlarla onlar
benim zamanımı parçalamak istiyorlardı.
Çocukluğumdan üniversite yıllarıma, oradan sendikal ve mesleki hayatımda zaman
denen mefhumla kurduğum o politik, sosyal ve insani ilişkiyi parçalamak istiyorlardı.
Onların bu 600lerle başlayan korkunç sayılarla zamanımı parçalamalarını izin vermeyeceğim. Roja’nın ve Ronya’nın da zamanını
parçalayamayacaklar, onların geleceğinde
umut ettiğim güneşi karartamayacaklar.
Çünkü ben Roja ve Ronya’ya 1001 gece
masallarını kuşatan büyülü sayıları anlatacağım, ama o masalların 695.gecesini hiç
bilmeyecekler.
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DİCLE NEHRİ “ISLAH PROJESİ” İLE TAHRİP EDİLİYOR
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ile Ekoloji Derneği 27 Temmuz 2018 tarihinde Silvan
Köprüsü üzerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla Dicle Nehri’nin doğal yapısının Devlet Su
İşleri tarafından “ıslah projesi” adı altında tahrip edildiğini ve konuya ilişkin hukuk mücadelesini
başlattıklarını kamuoyu ile paylaştılar.
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Doğan Hatun’un
okuduğu açıklama şöyle:

D

iyarbakır Kenti var olduğu
günden bugüne etrafında
bulunan tarımsal alanları,
Hevsel Bahçeleri ve Dicle nehri ile
birlikte doğal bir yaşam döngüsü
olarak varlığını sürdürmüştür. Nehir
ve Hevsel bahçeleri ile karşılıklı bir
ilişki içerisinde olan halk, nehrin doğal yapısını korumakla birlikte Nehir’e olan minnettarlıklarını şarkılarda, şiirlerde dillendirerek yüceltmiş
ve aynı zamanda doğallığını da koruyarak gönümüze kadar bu mirasa
sahip çıkmıştır.
Ancak 2002 yıllarından sonra yetkili
kurumların yanlış politikaları sonucu
nehir yatağı hoyratça kullanılmaya teşvik edilmiştir. Bu teşvikler;
nehir yatağının doğal yapısının bo-
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zulmasına, kaçak yapılaşmaya, suyun debisinin düşürülmesine, nehir
içerisindeki faunanın yok olmasına,
nehir etrafındaki floranın kaybolmasına sebebiyet vermiştir. Ancak
bunlardan hiçbir ders alınmamış
olunacak ki bir süredir DSİ tarafından Nehir yatağında ‘Dicle Nehri
Islah Projesi’ adı altında tahribat çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak
DSİ tarafından Silvan Köprüsünden
Üniversite Köprüsüne doğru bir çalışma başlatılmıştır yani çalışma
başlatılan alan binbir emek sonucu
UNESCO tarafından Dünya miras
listesine dahil edilen kültürel peyzaj alanı olan Hevsel Bahçelerinde
yapılmıştır. Bu tür alanlarda rastgele çalışma yapılamayacağı bu
işin uzmanları tarafından bilimsel
çalışmalar sonucunda hazırlanacak
KMED (Kültürel Miras Etki Değer-

lendirme) Raporuna göre çalışma
yapılması gerekmesine rağmen;
Son dönemlerde alışkanlık haline
gelen uygulama, yap-sonra kılıfına
uydur yönteminin tekrar devreye
girdiğini görmekteyiz.
Bahsi geçen alanda yapılan tahribat çalışmaları tamamlanmadan
durdurulduğu görülmüştür. Bilgi
edinme kanunu çerçevesinde DSİ
bölge müdürlüğüne yazılan yazıya
gelen cevapta KMED Raporunun
hazırlanacağı ve rapor hazırlanıp
UNESCO’ya gönderileceği ancak
UNESCO değerlendirmesi sonrası
çalışmalara devam edileceği bilgisi
verilmiştir. Yani suç işlendiği bizzat
DSİ tarafından itiraf edilmiştir. En
son bu yöntemin Yıktırılan kentlerin
Afet altındaki riskli alan olarak ilanı için uygulandığını hatırlatmakta
yarar vardır. Başta riskli alan kararı

SORUYORUZ!
Hazırlanacak KMED Raporu bu çalışmanın Kültürel Dünya Mirası olan
Hevsel Bahçelerinde tahribat oluşturduğu, zarar verdiği sonucuna varırsa yetkili kurumlar ne yapacaklar?
Nehri eski haline mi dönüştürecekler? Yani telafisi imkansız bir tahribat gerçeği ile karşıkarşıyayız…
Oysaki kent dinamiklerinin özellikle
de ilgili meslek örgütlerinin de içerisinde olacağı bir çalışmanın daha
sonuç alıcı olacağı bilinmelidir. Ve
bu doğrultuda kent dinamikleri ile
oluşturulacak herhangi bir düzenleme muhatapları ile birlikte oluşturulacağı için daha isabetli daha gerçekçi bir çalışma olacağı bilinmelidir.
Ankara merkezli kararların yerelde
karşılığının olmadığı SUR’u yeniden
yapma çalışmalarında görmüştük.
Başta UNESCO olmak üzere tüm
yetkili kurumların bu hasassiyet
çerçevesinde davranmaları hususunda çağrıda bulunuyoruz.

Değerli arkadaşlar;
TMMOB Diyarbakır il koordinasyon
kurulu ve Amed Ekoloji Derneği olarak sahada yaptığımız araştırma ve
gözlemlerimizi kamuoyu ile paylaşma gereksinimini duyuyoruz. Her
zamanki gibi burada da ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası
bu durum için de uygulanmaktadır.
Dicle nehrinde 2002 yılından itiba-

ren Silvan köprüsünden Dicle barajına doğru 31 km’ye kadar büyük
bir tahribatın yapıldığı görülmektedir. Bu alanda kum ocakları, bentler,
göletler ve kaçak tesislerin yapıldığı
ve ilgili kurumların buna sessiz kaldığı görülmüştür. Bu sessizlikle birlikte resmi açılan kum ocaklarının
da ruhsat süreleri bittikten sonra
yasaya göre alanın eski haline dönüştürülmesi ile ilgili madde uygulanmamıştır. Ruhsat süresi biten
Kum ocağı alanlarının olduğu gibi
bırakılması sonucu göletcikler ile
bataklıklar oluştuğu ve doğal nehir
yatağının değiştiği görülmektedir.
Mevcut durumda yasal olarak işletilmeyen ocakların salt TOKİ’lere
kum yetiştirmeleri için kaçak çalışmalarına göz yumulduğu bilinmektedir. Anlaşıldığı üzere belirli kesimlere rant amaçlı müsaadeler meşru
görülmektedir. Alandaki gözlemlerde ilgili kurumlarca denetimlerin
yapılmadığı görülmüştür. Yapılan
çalışmalarda Silvan köprüsünden
Dicle barajına doğru toplamda 31
km’lik nehir boyunca 1600 hektarlık
alanın tahrip edildiği tespitine varılmıştır. ‘Dicle nehri ıslah projesi ’ne
göre kum ocaklarının bulunduğu 26
km uzunluğundaki nehir bölgesine
dokunulmayacağı, nehir üzerinde
inşa edilen kaçak işletmelere dokunulmayacağı ve tahribata devam
niteliğinde değerlendirildiği görülmektedir. Kum ocakları ile tahrip
olan alanın %82 si projeye dahil edilmemiştir yani sadece %18’lik tahrip
alanı ‘ıslah’ projesine eklenmiştir.
Bu değerlendirmelerden anlaşılacağı üzere aslında asıl amacın Dicle
nehir yatağının temizlenmesi olmadığı Dicle’nin tarihi değerini açığa
çıkarmaya dair bir kaygı taşınmadığı
yine her zamanki gibi rant öncelikli
bir proje olduğu görülmektedir.

Değerli basın mensupları
Nehrin Dicle barajından Bismil girişine kadar bölümü nehir statüsünde
olmadığı bilinmelidir. Yani yapılaşmaya müsait, rant alanı olarak değerlendirilebilecek bölüm olan dicle
barajı ile Bismil arasındaki bölümü
neden nehir statüsünde değil ve
neden ısrarla bu statütü verilmiyor?
Aslında bu durum tüm tahribat çalışmalarını kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Çünkü nehir alanlarında nehre
en yakın 50 metrelik alan olan kıyı
koruma bandı içerisine yasal olarak
herhangi bir yapılaşma veya çalışma
yapılmayacağı da bilinmelidir. Bu
durum bu tür tahribat çalışmalarına
engel olduğu için yetkili kurumlar
tarafından nehir statüsünün kazanılmasına dair her hangi bir çaba
gösterilmemektedir.
Gerçekten
samimi bir şekilde bir şeyler yapılacaksa ilk olarak Dicle nehrinin bu
bölümü nehir statüsüne kavuşturulmalıdır.
Bu tahribat ve doğa suçuna karşı
hukuki süreci başlattığımızı ve takipçisi olacağımızın bilinmesini de
isteriz.
Biz meslek örgütleri ve Ekoloji aktivistleri olarak kamuoyunun bu
konuya duyarlılığını oluşturmaya
dönük çalışmalar içerisinde olacağımızı, Coğrafyamızda Doğa-kent ve
çevre suçlarına karşı daima teşhir
edeceğimizi, Dicle Nehrinin hakkı
olan nehir statüsünün kazandırılması için mücadele edeceğimizi,
rant alanlarının oluşturulmasına daima karşı çıkacağımızı, bu kentte yaşayanlar olarak görevimizin gereğini
yerine getireceğimizi kamuoyunun
bilgisine sunuyoruz.

TMMOB DİYARBAKIR İL
KOORDİNASYON KURULU
AMED EKOLOJİ DERNEĞİ
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alındı sonra alan çalışması yapılarak
meşrulaştırmak için karara uygun,
şekli bir çalışma ile teknikten, bilimden ve gerçeklikten uzak raporlar
hazırlanmıştı. Şu an aynı durumla
karşılaşmaktayız. Tahribat çalışmaları yapıldıktan sonra ‘yapılan çalışmada bir sakınca var mı?’ Raporu
hazırlama çalışmalarına başlandığı
belirtilmiştir.
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EMEK VE DEMOKRASİ
PLATFORMUNDAN 10 EKİM
KATLİAMINA İLİŞKİN BASIN
AÇIKLAMASI
Ağıtlarımız, Gözyaşımız, Acılarımız ve
Öfkemizle Yoğrulan Adalet Mücadelemiz hiç
bitmeyecek!
10 Ekim Ankara katliamının karar duruşması 31 Temmuz 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sincan
Cezaevi Kampusu Mahkeme Salonunda gerçekleştirilecek. Öncelikle kaybettiğimiz güzel insanları, mücadele arkadaşlarımızı,
hasretle ve saygıyla anıyoruz.

D

İSK-KESK-TMMOB ve TTB
tarafından 10 Ekim 2015’te
düzenlenen “Emek, Barış Ve
Demokrasi Mitingi”ne yönelik saldırıda 103 arkadaşımız hayatını
yitirdi. 500’e yakın arkadaşımız ise
yaralandı, çok sayıda arkadaşımız
farklı organ kayıplarına uğrayarak
hayatlarını devam ettiriyor. Katliamın milyonların ruhunda, yüreğinde
yarattığı yaralar ise hala geçmedi.
Evet, acımız tarifsiz, hasretimiz derin. Öte yandan öfkemiz de büyük.
Öfkemiz büyük çünkü 2012 yılından
beri emniyet tarafında izlenen ve
kimlikleri bilinen katiller itiraf edildiği gibi “kendilerini patlatmadan”
yakalanmamıştır”.
Öfkemiz büyük çünkü emniyet canlı
bomba saldırısı istihbaratı nedeniyle polisin kendini korumasını istemiş
ancak bu istihbaratı mitingin tertip
komitesinden, mitinge katılan on
binlerden gizlemiştir.
Öfkemiz büyük çünkü pimi çekenler
(diğer mitinglerimizin aksine) polisin
yol uygulamasına ara verdiği saatlerde Ankara’ya giren adı, sanı, eşgali bilinen kişilerdir.
Öfkemiz büyük çünkü bombaların
patlatılmasının ardından yüzlerce
yaralının olduğu alana ambulanslardan önce gelen TOMA’lar ve zırhlı
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araçlar gaz bombası atarak yaralı
arkadaşlarımızın nefeslerini kesmiş,
sağlık ekiplerinin müdahalesini zorlaştırmış, ölü sayısının artmasına
neden olmuştur.
Öfkemiz büyük çünkü katliamın
ardından yapılan cenaze törenleri,
anma törenleri de hedef alınmış,
acımız ve öfkemiz plastik mermilerle, gaz bombalarıyla, soruşturmalarla bastırılmak istenmiştir.
Öfkemiz büyük çünkü Bizim acımız
ve öfkemiz şiddetle bastırılmak istenirken, dönemin Başbakanı “Saldırının ardından oylarımız yükseliyor”
diyerek bu saldırıdan siyasi kazançla
çıktıklarını ifade edebilmiştir.
Öfkemiz büyük çünkü, devlet en
tepesinden alelacele yapılan açıklamalarda katliamın bir çok örgüt
tarafından ortak gerçekleştirilen
“kokteyl terör” eylemi olduğunu iddia edilmiş, ancak soruşturma ve
mahkeme sürecinde bu konuda
hiçbir bulgu olmadığı açığa çıkmış,
bu açıklama ile soruşturma saptırılmak/bulandırılmak istenmiştir.
Öfkeliyiz çünkü, katliama göz yuman,
soruşturmayı bulandıran, sorumluluğu bulunan hiçbir kamu görevlisi yargılamaya dahil edilmeyerek devletin
sorumluluğunun üstü örtülmüştür.
Müfettiş raporlarına ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına
rağmen sorumluluğu bulunan kamu
görevlileri hukuksuz biçimde korunmuştur. Aynı devlet 10 Ekim katliamına ilişkin haber yapan gazeteciler,
katliamı protesto eden yurttaşlar ve
avukatların ifadelerini almış, haklarında ceza istemiyle davalar açmıştır.
Duruşmalarda “katliam” tanımını bile

duymak istememişlerdir.
Öfkeliyiz çünkü, tüm delillere, dosyaya sunulan bilimsel görüşlere
rağmen sanıkların insanlığa karşı
suç yönünden cezalandırma talebimiz göz ardı edilmiştir. Katliamla
ilişkili, yöneticilik konumunda olan
sanıkların bir kısmı için sadece üyelikten ceza talep edilmiştir.
Öfkeliyiz çünkü, 23 ay 50 celse Sıhhiye Adliyesinde görülen dava, karar
duruşması olması beklenen duruşma için Sincan’a kaçırılmıştır. Soma
katliamı davasının karar duruşmasının siyasi hesaplarla ertelenmesinin
ardından, işçileri göz göre göre ölüme gönderenlere verilen ödül gibi
cezalar henüz hafızalardayken, 1o
Ekim katliamının karar duruşmasının Sincan’a kaçırılması manidardır.
Bu davayı savcılığın oldukça eksik ve
kabul edilemez mütalaasındaki bu
haliyle kapatmaya çalışanlar bilsinler ki, ağıtlarımız, gözyaşımız, acılarımız ve öfkemizle yoğrulan adalet
mücadelemiz hiç bitmeyecek! Katliamın tüm sorumluları yargılanana
ve hak ettikleri cezayı alana kadar
bu dava sürecek!
Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı en değerli emanet olan
emek, barış, demokrasi mücadelesini de hep beraber, kol kola omuz
omuza büyütmeye kararlıyız. Er ya
da geç, sorumlular cezalandırılacak;
emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak!
DİYARBAKIR EMEK VE
DEMOKRASİ PLATFORMU

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde bulunan STK ve Meslek Kuruluşlarının, Suruç ilçesinde gerçekleşen
olayları araştırmak, mevcut gerginliği azaltmak ve üstlerine düşen toplumsal görevi yerine
getirmek amacıyla 17 Haziran 2018 tarihinde yapacakları Suruç ziyareti yasaklandı!

S

uruç’a gidişleri engellen STK
ve Meslek Kuruluşların ziyarete ilişkin yaptığı ortak açıklama şöyle;

BASINA VE KAMUOYUNA
Bilindiği üzere Ülkemizde hem Genel hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran 2018 tarihinde
gerçekleştirilecektir. Elbette ki tüm
kesimler açısından büyük öneme
sahip bu seçim sürecinde halkın
beklentisi, siyasi rekabetin demokratik olgunluk içerisinde gerginlikten
uzak bir şekilde yürütülmesidir.
Ancak halkın bu beklentisi maalesef
14 Haziran 2018 tarihinde Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde gerçekleşen
ve 4 kişinin ölümü ile birçok kişinin
yaralanmasıyla neticelenen olaylar
nedeniyle akamete uğramıştır. Bu
acı ve ağır vaka neticesinde siyasetin seçim sürecindeki atmosferi, istenmeyen olayların gelişimine
potansiyel ortam oluşturmuştur.
Hemen hatırlatmak isteriz ki; hiçbir
seçim veya yarış insan yaşamından
kıymetli olamaz ve insanın yaşam
hakkıyla kıyaslanamaz.
Demokratik düzenin olmazsa olmaz
koşullarından biri olan ve halkın yönetime doğrudan katılımını ve yöne-

timi belirlemesini sağlayan seçimlerin, seçime katılan tüm kesimlere
yüklediği sorumluluklar vardır. Bu
sorumlulukların başında, sağduyulu
açıklamalar ve davranışlarla seçim
atmosferinin gerginliklerden uzak
bir şekilde yaşanmasını sağlamak
gelmektedir. Bu sorumluluğun gereği olarak, Suruç ilçesinde yaşanan
bu vahim olay neticesinde tarafları telkin edici ve gerginliği azaltıcı
sağduyulu yaklaşımların tüm siyasi
partiler ve ilgililerce gösterilmesi
elzemdir. Diğer taraftan tüm kesimlerin de bu sağduyulu yaklaşımların
gerçekleşmesini ve normalleşmeyi
sağlayacak ortamların oluşmasına
yardımcı olması gerekmektedir.
İşte bu nedenle, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde bulunan sivil toplum
kuruluşları olarak birlikte, Suruç
ilçesinde gerçekleşen bu vakaları
araştırmak, mevcut gerginliği azaltmak ve üstümüze düşen toplumsal
görevi yerine getirmek amacıyla 17
Haziran 2018 tarihinde yani Pazar
günü Suruç ilçemizi ziyaret etme
kararı almış bulunmaktayız.
Başta Suruç ilçesindeki vaka neticesinde hayatını kaybeden tüm
yurttaşların kederli ailelerine ve
sevenlerine başsağlığı dileklerimizi
sunmakla birlikte, tüm siyasi par-

tileri, tarafları ve ilgili herkesi sağduyulu açıklamalarda bulunmaya
ve davranmaya davet etmekteyiz.
Muhtemel provokasyonların ve
olası istenmeyen olayların ancak
bu şekilde önüne geçilebileceğini
önemle belirtmek isteriz.
Saygılarımızla
DİSK Diyarbakır Şubesi
İnsan Hakları Derneği Şanlıurfa Şubesi
Diyanet-Sen Diyarbakır Şubesi
Şanlıurfa Barosu
Diyarbakır Barosu
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Diyarbakır Diş Hekimleri Odası
Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği
Diyarbakır Eczacılar Odası
Şanlıurfa Sanayici ve İş Adamları Derneği
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve
Bağlı 42 Meslek Odası
Şanlıurfa Tabip Odası
Diyarbakır İş Kadınları Derneği
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Diyarbakır Mermerciler Derneği
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Derneği
Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği
Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası
Diyarbakır Tabip Odası
Diyarbakır Ticaret Borsası
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği
Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği
Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği
Hak İnsiyatifi
İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi
KESK Diyarbakır Şubesi
MÜSİAD Diyarbakır Şubesi
Ortadoğu Sanayici Genç İşadamları Derneği
Özgürlükçü Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
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STK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN SURUÇ’A YAPACAĞI ZİYARET ENGELLENDİ
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OKUL SERVİS ARAÇLARINA DİKKAT!
Şube başkanımız Sait Bahçe 21 Eylül 2018 tarihinde “Okul Servis Araçları “ ile ilgili yazılı
açıklamasında bulundu.

Denetimler Artırılmalı,
Uygulamadaki Aksaklıklar
Giderilmelidir!
“Geleceğimiz
olan çocuklarımız, 17 Eylül
2018 Pazartesi günü itibarı ile 2018
- 2019 Eğitim - Öğretim Yılına başladılar. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına
şimdiden başarılar diliyoruz.
Ancak, geçtiğimiz yıllarda Öğrenci
Servisleri ile ilgili yaşadığımız kazaların tekrar yaşanmaması amacıyla
gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması için ilgilileri ve
yetkilileri uyarmak ve öğrenci velilerini bilgilendirmek için aşağıdaki
bilgilerin kamuoyuna yayılması ciddi
önem taşımaktadır. Çocuklarımızı
emanet ettiğimiz Öğrenci Servislerinde tüm velilerin ilk önceliği elbette
ki güvenlik. Çocuklarımızı gözümüz
arkada kalmadan, gönül rahatlığı
ile servislere emanet edebilmeliyiz.
Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız kazaların yaşanmaması için denetim
mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl İzmir’in Çiğli
İlçesi’nde kreşe giden 3 yaşındaki
Alperen Şahin’in, uyuduğu okul servisinde unutulup hayatını kaybetmesi; yine Şubat ayında engelli kız
öğrenci Fatma Zehra’nın okul servis
aracında unutulup 45 dakika boyunca kilitli araçta mahsur kalması; okul
servis araçlarında hem denetimde
hem de uygulamada var olan yeter-
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sizlikleri bir kez daha gözler önüne
sermiştir.
Ulaştırma Bakanlığı’nın 2007’de
yayımladığı ve günümüze kadar çeşitli eklemeler yapılarak değişikliğe
uğrayan “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” tüm eksikliklerine rağmen bu konuda bir disiplin
sağlamaktadır. Ancak denetimlerdeki yetersizlikler ve uygulamadaki
aksaklıklar nedeniyle ciddi sorunlar
oluşmakta; üzücü kazaların önüne geçilememektedir. Durum böyle
olunca; öğrenci velilerine de büyük
sorumluluk düşmekte; dikkat edilmesi ve takipçi olunması gereken
birçok konu bulunmaktadır.
Diyarbakır ilimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 465,200 Örgün
Eğitim öğrencisi bulunmaktadır. Diyarbakır’da S plakalı yaklaşık 1000
Okul Servis Aracı görev yapmaktadır.
Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi olarak; binlerce okul
servis aracının çalıştığı Diyarbakır’da
çocuklarımızın can güvenliği açısından, son derece önemli bazı bilgileri
öğrencilerimizin ailelerine ve yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Öncelikle Okul Servis Araçlarının
teknik açıdan güvenliği çok önemlidir. Bunun yanında, servis şoförlerinin ve rehber personellerin trafik
güvenliği, ilk yardım, iletişim ve ilgili
mevzuat konularda eğitimlerle desteklenmesi de gerekmektedir.
Servis Araçlarında olması gerekli ve
zorunlu şartları kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Araç ve personel
kriterlerine dikkat
İlk yapılması gereken okul servis
araçlarının ve personelinin yönetmeliklere uygun olup olmadığını
sorgulamaktır. Okul servis aracının
yaşı 12’yi aşmamış olmalıdır. Taşıt içi
düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim
ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve
binmeleri sırasında yardımcı olmak
üzere bulundurulması zorunlu olan
rehber personelin ise; 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olması
gerekmektedir.
Şoförün hizmet sicillerinin temiz
olmasına özen gösterilmeli, kılık kıyafeti yönetmeliklere uygun ve mali
sigortası yapılmış olmalıdır.
Şoförler öğrencileri rahat, güvenli bir
şekilde kanun ve yönetmeliklere uygun olarak taşımakla yükümlüdürler.
İlgili yönetmeliklere göre okul servis
şoförleri, her beş yılda bir bedeni ve
psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarına dair bir raporu yetkili sağlık kuruluşundan almış olmalıdırlar. Şoför
ve Rehber Personel, Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190,
191,227 ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 35 inci maddelerindeki
suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmalıdır. Şoförler; E

‘OKUL TAŞITI’ yazısı mutlaka bulunmalıdır. Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm
çapında kırmızı ışık veren bir lamba
bulunmalı ve bu lambanın yakılması
halinde üzerinde siyah renkte büyük
harflerle ‘DUR’ yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın
yakılıp söndürülmesi tertibatı fren
lambaları ile ayrı olmalıdır
Araçlar kanun ve yönetmeliklere
uygun işaretler taşımalıdır. Servis
hizmeti veren araç sahipleri can ve
mal güvenliğini sağlamak amacı
ile gerekli önlemleri almış olmalıdır. Bu kapsamda; taşıtın cam ve
pencereleri sabit olmalı, iç düzenlenmesinde yaralanmaya neden
olabilecek demir aksam yumuşak
bir madde ile kaplanmalıdır. Araçlar;
temiz, bakımlı ve güvenli durumda
bulundurulmalı, altı ayda bir yetkili/
yeterli servislerde bakım ve onarımları yapılmalıdır. Servis araçlarının
kapıları iniş ve binişlerde güvenli ve
emniyetli olmalı, kapıların hâkimiyeti sürücüde olmalıdır. Taşıtlarda her
öğrenci için standarda uygun emniyet kemeri bulunmalı ve kullanımına
dikkat edilmelidir. Servis için kullanılan taşıtlarda görüntü cihazları ve
müzik sistemi kullanılmamalıdır. Bu
araçların teknik özellikleri ile yerleşim şeması, araç içinde görülür bir
yere asılmalıdır.
Araçlarda mutlaka araç takip sistemleri bulunmalı ve ilgili kurumların
denetimine açık olmalıdır. Bu sistem
sayesinde servis güzergahları, hız

vb. süreçleri kayıt altına alınarak karşılıklı güven ilişkisinin geliştirilmesi
sağlanmalıdır. Ayrıca araç, kaza ve
trafik sıkışıklığı gibi sorunlar yaşadığında veli, okul aile birliği gibi ilgili diğer kişi ve kurumlarla mobil iletişimi
sağlayacak şekilde donatılı olmalıdır.
Okul Servis araçlarının kaportası,
camları, dikiz aynaları, dış görünüşü,
dış yüzeyi, kabin içi, lastikleri, koltukları, iç aydınlatması, dış aydınlatması,
motoru, aktarma organları, frenleri,
reflektörleri, yangın söndürücüleri,
kapıları ve ilgili yönetmeliklerde zorunlu olan tüm aksamlarının kontrol
edilmesi, ilgili ve yetkili kurumlarca
rapor edilmesi gerekmektedir.
Bunların yanında yeni yürürlüğe giren ve önümüzde ki yıla ertelenen
koltuk sensörü uygulaması da faydalı olabilecek bir durumdur. Koltuk
sensörü sayesinde öğrencinin koltuğa oturduğu, emniyet kemerini
taktığı şoför tarafından önündeki
ekrandan takip edilebilecektir. Ancak
teknoloji ne kadar ileler ise ilerlesin,
araçtaki yardımcı rehber personelin
iyi, eğitimli ve işini severek yapması,
olası sorunların önüne geçebilecek
en önemli etken olduğu da unutulmamalıdır.

Mesafe tuzağına
düşmeyin
Servis ücretleri ödenirken okul ile
ev arasındaki ulaşım mesafesi ve
Diyarbakır UKOME’nin açıkladığı servis ücretleri bilinerek ödeme
yapılmalıdır. Bazı firmalar, servisin
gittiği en uzak mesafenin ücretini
istemektedirler. Özel okullar dahil
hiçbir okul idaresi, okul aile birlikleri
veya servis firmaları tarafından açıklanan tarifelerin üzerinde bir ücret
belirleyemezler. Ayrıca yıllık ücretler
hesaplanırken, yarıyıl tatili hesap dışı
tutulmalıdır.

Kamusal, ucuz,
nitelikli toplu taşıma
yaygınlaştırılmalıdır
Okul servis araçlarının sahip olması
gereken özellikler üretim aşamasında dikkate alınmalı, TSE tarafından
okul servis aracı standardı belirlenerek tek tip hale getirilmelidir. Servis
aracı şartlarını sağlayan araçlara, İl
Trafik Komisyonları tarafından izin
verilmelidir. Ülke çapında yapılacak
bir araştırma ile gerek duyulan okul
servis aracı sayısı 2–3 yılda bir belirlenmeli, tahditli plaka uygulaması
yaygınlaştırılmalıdır.
Servis araçlarının teknik muayenelerinin yapıldığı resmi birimler en
önemli denetim noktalarıdır ve bu
görevin verdiği sorumluluk bilinci ile
davranmalıdırlar. Başta okul yönetimi olmak üzere okul aile birliği, veliler ve tüm yurttaşlarımız da karayolu ulaşımındaki öğrenci araçlarının
ulaşım güvenliğine duyarlı davranmalıdırlar.
Trafiği olumsuz etkileyen ve önemli
bir kazanç kapısı haline getirilen servis taşımacılığının, artık kontrol altına alınması şarttır. Sorunun kamusal, ücretsiz, nitelikli toplu taşıma ile
çözülebileceği açıktır. Bu anlamda,
yerel yönetimin politikalarını gözden
geçirmesi ve kamu yararı doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Diyarbakır Şubesi olarak, kamusal denetim anlayışımız gereği, toplum yararı ve kamu güvenliği için tüm okul
servis araçlarını denetlemeye hazır
olduğumuzu belirtir, yetkili kurumları
ve kamuoyunu duyarlı olmaya davet
ediyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Adına
Şube Başkanı
Sait BAHÇE

2018 Mayıs / Ekim

BASIN
HABER
AÇIKLAMALARI

Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü
belgesine sahip olmalıdır. Şoförler,
son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına
karışmamış olmalı, alkollü olarak
araç kullanma ve hız kurallarını ihlal
nedeniyle, sürücü belgeleri birden
fazla geri alınmamış olmalıdır.
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ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YAPILAN ZAMLAR İZLENEN DIŞA
BAĞIMLI ENERJİ POLİTİKALARININ SONUCUDUR
MMO Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı “Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Son Yapılan Zamların Analizi”
başlıklı rapor, Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı bir açıklama ile kamuoyuna sunuldu
Elektrik ve Doğal Gaza Yapılan Zamlar
İzlenen Dışa Bağımlı Enerji Politikalarının Sonucudur

bit tutulmuş ve 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra büyük oranda zam
yapılmıştır.

Enerji Politikaları Toplum Çıkarlarını
Esas Almalı ve Kamusal Planlamaya
Dayalı Olarak Düzenlenmelidir

Doğal gazda da benzer bir durum söz
konusudur. Fiyatlar 2015’te sabit tutulmuş, 2016 Ekim ayında yüzde 10
indirilmiş; 2017 Anayasa Referandumu ile 2018 Başkanlık ve milletvekili
seçimleri gözetilerek, 2018’de elektrik

B

ilindiği üzere elektrik ve doğal
gaz satış fiyatlarında 1 Ağustos
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm tüketici gruplarını etkileyen artışlar yapılmıştır. Odamızın
Enerji Çalışma Grubu bu zamları enerji
politikaları ve fiyat oluşum mekanizmaları ile birlikte irdeleyen kapsamlı
bir çalışma yapmıştır.
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Son Zamların Analizi başlıklı
çalışma, konutlardan sanayiye bütün
toplumu etkileyen zamların neden
1 Ağustos’ta uygulandığını, geciktirilip-geciktirilmediğini, gerekçelerini,
olası sonuçlarını, fiyatlarının belirlenmesine yönelik düzenlemelerin
durumunu irdelemekte ve yapılması
gereken çalışmalara ilişkin kapsamlı
önerilerimizi içermektedir. Raporun
tamamı açıklamamızın ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Zamların 1 Ağustos’ta yürürlüğe konulmasının nedeni
2016 yılı ilk çeyreğinden itibaren
elektrik fiyatlarında artış yapılmadığı bilinmektedir. Bu dönemde doğal
gaz fiyatlarında artışlar olmasına karşın elektrik satış tarifesinde bir artış
yapılmamıştır. Bunun nedeni siyasi
iktidarın 2017 yılındaki Anayasa Değişikliği Referandumu ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili
Genel Seçimlerini öngörerek zamların
yaratacağı tepkilerden çekinmesidir.
Bu nedenle elektrik perakende satış tarifeleri, 2018’de yapılan küçük
oranlı zamlar haricinde genellikle sa-
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üretimi için satılan doğal gazın fiyatlarında yapılan artış dışında; fiyat artışları esas olarak 24 Haziran seçimleri
sonrasında yürürlüğe konulmuştur.
Yapılan zamlar ve tüketici gruplarına
yansıması
Elektrikte 1 Ağustos ile 30 Eylül 2018
tarihleri arasında geçerli olan zamlı
yeni tarifeye göre tüketici gruplarına

uygulanan tarifelerin bir önceki döneme ve 2017 yılı 4. Çeyrek Dönemine göre yüzde artış oranları şöyledir:
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Tüketici Grubu		
Bir Önceki Döneme Göre		
2017 Yılı 4. Çeyreğe Göre
Mesken			9,0				22,0
Ticarethane		14,0				27,4
Sanayi (Alçak Gerilim)
14,0				26,8
Sanayi (Orta Gerilim)
14,1				27,6
Tarımsal Sulama		14,0				27,4
Doğal gazda ise Ekim 2011’de yüzde 15, 2012’de yüzde 32,5–yüzde
43,4 oranında zamlar, Ekim 2016’da
yüzde 10 indirim ve 2018 Ocak, Nisan, Ağustos aylarında farklı tüketim grupları için yüzde 14’ten yüzde
43,4’e varan değişen oranlardaki
zamlar söz konusudur.
Son zamlar sonucu aylık ortalama tüketimi 230 kWh olan 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 94,7 TL’den
yaklaşık 21,00 TL’lik artışla 115,6
TL’ye yükselmiştir. Bu yüzde 22 oranında zam demektir.
Doğal gazda ise durum şöyledir: GAZBİR verilerine göre, 2017’de bir hanenin yıllık ortalama gaz tüketimi 1.017
m3, örneğin Ankara için 1.099 m3’tür.
Bireysel (kombi) ısıtmanın yaygın olduğu Ankara’da bir konutun Ağustos 2018 için geçerli olan KDV dâhil
1,317 TL/m3Başkent Gaz satış fiyatı
üzerinden yıllık doğal gaz faturası
1,317 TL/m3 x 1.099 m3= 1.447,38
TL’ye ulaşmaktadır. Aylık ortalama ise
120,61 TL olmaktadır.
Özetle bir ailenin aylık doğal gaz ve
elektrik faturası asgari 235 TL’ye
varmaktadır. Bu tutar 1.603,12 TL
olan asgari ücretin yüzde 14,66’sıdır.
Birçok dar gelirli ve yoksul aile giderek artan geçim sıkıntısı içinde elektrik-doğalgaz faturalarını ödemekte
zorlanırken yapılan zamlar bu kesimi
daha fazla zorlayacaktır.
Diğer yandan Türkiye’de elektrik
enerjisinin yaklaşık yüzde 47’si sanayi
sektöründe, yaklaşık yüzde 22’si konutlarda, yüzde 26’sı ticarethanelerde tüketilmektedir. Zaten uluslararası
rekabet gücü zayıf olan Türkiye sanayisinin son gelen zamlar ile üretim

ve rekabet gücü daha da zayıflayacak
hatta birçok tesis kapanma riski ile
karşı karşıya kalacaktır.
Diğer yandan elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış başka birçok ürün ve
hizmetin fiyat artışlarının da gerekçesi
olacak ve enflasyon oranı düşmek bir
yana, yüzde 20’leri çok aşabilecektir. Ayrıca döviz kuru artışları sonucu
önümüzdeki dönemde elektrik ve
doğal gaz fiyatlarına yeni zamlar yapılması da gündeme gelecektir.
Zamların yapısal nedenleri ve korunan özel sektör
Mevcut yasal düzenlemelerde elektrik sektörünün yapısı, serbestleştirme ve özelleştirmeler eşliğinde tam
rekabete dayalı serbest piyasa olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda
elektrik sektöründeki üretim, iletim,
dağıtım ve satış ana faaliyetlerinin
ayrıştırılıp, her birinin ayrı kurum/şirketler tarafından yerine getirilmesi
nedeniyle her bir faaliyetin elektrik
fiyatları artışına etkisinin olması gerekenden fazla olduğu belirtilmelidir.
Elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak
korunmaları ve yeni elektrik üretim
tesislerine sınırsız izin verilmesi, korunması gerekecek şirketlerin sayısını
artıracak ve bunun için yine elektrik
fiyatlarının artırılması gündeme gelebilecektir. Kontrolsüz ve hesapsız
her yeni elektrik üretim tesisi, bir süre
sonra yeni elektrik zamlarına neden
olacaktır.
01.10.2016–01.08.2018
arasında USD kuru yüzde 63,3 oranında
artmıştır. Mevcut durumda yalnızca
elektrik üretimi için kullanılan doğal
gazın fiyatı döviz kurundaki bu artışa

yaklaşmıştır. Ağustos 2018’e kadar
elektrik üretimi için temin edilen doğal gaz sübvanse edilmiştir. Başka
bir ifade ile doğal gazla elektrik üreten santrallara verilen gaz maliyet
rakamlarının altında olmuş, yatırımcı
kamu zararı ve yurttaşlara çıkarılan
faturalar pahasına desteklenmiştir.
Rasyonel işleyeceği” iddia edilen piyasa mekanizması sonucunda, hâlihazırda elektrik talebinin arz kapasitesinin gerisinde kalması ve planlama
olmayışından ötürü özellikle fosil yakıt esaslı birçok santralın ölü yatırım
olduğu, bu ölü yatırımların kredilerle
yapıldığı, özel sektörün ödeyemediği
kredi borçlarının şu veya bu şekilde
yansıtılacağını görmezden gelen ve
ayrıca “kapasite bedeli” adı altında
bu irrasyonel yatırımlara destek çıkan
enerji yönetiminin bilgisi ve becerisinin tartışmalı olduğu açıktır.
İthal kaynağa dayalı elektrik üretim
politikaları adım adım terk edilmeden;
serbestleştirme ve özelleştirmelerden vazgeçilmeden; yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim altyapısı
geliştirilmeden; toplum çıkarlarını
esas alan kamusal planlamaya dayalı
kurumsal üretim, iletim, dağıtım politikaları uygulanmadan ülke ve toplum
aleyhine politika ve zamların süreceği
gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB:
BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ VE EŞİTLİĞİ
BU TOPRAKLARDA KÖKLEŞMİŞ BİR
AĞAÇ HALİNE GETİRECEĞİMİZE SÖZ
VERİYORUZ
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Eylül Dünya Barış Gününe
ilişkin olarak 1 Eylül 2018 tarihinde ortak bir basın açıklaması
gerçekleştirdi

Eylül Dünya Barış Günü!
Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu
topraklarda kökleşmiş bir ağaç
haline getireceğimize söz veriyoruz!

B

arışı yaşadığımız ülkede ön
koşulsuz olarak herkes için
talep etmek, komşu ülke
halkları başta olmak üzere tüm
halklarla barış içinde yaşanmasını
istemek ve kendi ülkemizde eşit,
demokratik, özgür ve barış içinde
yaşamak için mücadele etmek insan olmanın şartıdır. Emperyalist
kapitalist düzenin insan emeğini ve
doğayı talan etmek üzere insanlığa
karşı yürüttüğü savaşa karşı emeğin talepleri için yürütülecek mücadele ve bu uğurda atılacak her adım
bizleri barışa doğru biraz daha götürür. Bilinmelidir ki barış, 2.Dünya
Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş bir “gün”
olmakla sınırlı, iyi niyetli bir talep,
yetkililerin adet yerini bulsun diye
yaptıkları rutin bir açıklama başlığı
ya da ütopik bir hedef olamaz. Barış,
uğruna mücadele edilmesi gereken,
kazanılması gereken politik bir mücadele başlığıdır.
İktidar partisi AKP için “barış”; muhaliflerin ses çıkaramadığı, 6 milyon
oy almış bir parti eş başkanının, muhalefet milletvekillerinin hapse atılabildiği, Cumartesi annelerinin 700
haftadır sürdürdükleri çocuklarını

36

arama eylemine polis saldırısının
doğal karşılandığı; bir oy daha fazla
alabilmek için dinci gericiliğin sosyal
yaşamın her yanını kapladığı; halklar arasında gerilim ve düşmanlık
tohumlarının ekilmeye çalışıldığı;
ekonomik kriz karşısında yandaş
şirketlerin borçları yapılandırma adı
altında kamunun sırtına yıkılırken,
işini isteyenlerin sokağa atıldığı, yasal hak olan grevlerinin ertelendiği,
yasaklandığı; geçinemiyoruz diyenlerin terörist, vatan haini olarak ilan
edildiği bir ortamın hakim kılınmasıdır. AKP iktidarı için “barış”; milyonlarca emekçi ve muhalifin kendileri
için yaratılan yeryüzü cehennemine ses çıkarmadan boyun eğmesi,
iktidarla bu koşullarda uyum içinde
yaşamasıdır.
Emperyalistlerin baş temsilcisi ABD
ve bugünkü sözcüleri Trump için
“barış”; başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın her bölgesinde sömürü
ilişkilerini sürdürebildikleri, yatırımlarını garanti altına aldıkları, savaş
ve çatışmalarla halkları birbirine kırdırdıkları, enerji başta olmak üzere
bütün yer üstü ve yer altı zenginliklerine el koyabildikleri ve buna kimsenin ses çıkarmadığı bir düzende
at koşturabilmektir. ABD ve emperyalizm için “barış”; yüz milyonlarca
yoksulun kaderine razı edildiği, emperyalizm işbirlikçisi yerel iktidarlar
aracılığıyla sömürü düzeninin devam ettirilmesidir.

Oysa, emekçiler için, kadınlar için,
ezilen halklar için barış; emeğinin
karşılığını alabilmektir. Halkların eşit
ve özgür birlikteliğinin sağlandığı,
demokratik taleplerinin karşılandığı
bir toplumsal mutabakattır. Halkların kardeşliğidir. Sadece bugünü
değil geleceği de savunan ekolojik
bir yaşamı hakim kılmaktır. Ötekileştirmenin ortadan kalkmasıdır.
Derelerin özgür akmasıdır. Kadın
erkek eşitliğidir. Çocuğun da hakları
var diyebilmektir. Türcülüğü reddetmektir. Göçmenleri düşman görmemek, dayanışmayı büyütmektir.
2018 dünyasında, Ortadoğu
coğrafyasında Türkiye’de her
şeye rağmen barışı savunmaya
kararlı emek ve meslek örgütleri olarak;
Savaşlarda, çatışmalarda yitirilen
milyonlarca insanın anısı önünde
saygıyla eğiliyor, emekçilerin ve ezilen halkların kendi hakları için yürüttükleri mücadelenin en temel başlığının barış olduğunun altını bir kez
daha çiziyoruz. Örgütlü ve kararlı bir
mücadele ile barışı bu topraklarda
kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği

T

ürkiye 2 yıldan bu yana Olağanüstü Hal Rejimi ile yönetiliyor. Bu iki yıl boyunca anayasal ve hukuki denetim mekanizması
olmaksızın, demokratik süreçler
işletilmeksizin ülkemizin idari yapısı
baştan aşağı değiştirildi.
Baskı, zor ve keyfi uygulamaların
hüküm sürdüğü OHAL altında geçen
bu 2 yıl boyunca Anayasa değişikliği
gerçekleştirilerek rejim değiştirildi;
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili
genel seçimleri gerçekleştirildi; 35
farklı Kanun Hükmünde Kararname
ile onlarca yasal değişiklik ve idari
düzenleme yapıldı; 135 binin üzerine kamu çalışanı sorgusuz sualsiz
işlerinden atıldı; yüzlerce kurum ve
kuruluş kapatıldı; ülkemizde hak ve
özgürlükler kullanılamaz hale geldi.
Kamuoyuna “son KHK” olarak lanse
edilen 701 Sayılı KHK ile aralarında Şehir Plancıları Odamız Yönetim
Kurulu Üyesi Dilek Karabulut ile 80
mühendis, mimar ve şehir plancısının da bulunduğu 18 bin 632 kişi
daha hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilmiştir. Geçmiş
KHK’larda olduğu gibi, bu KHK ile
ihraç edilenler arasında da yaşamını
emek, barış ve demokrasi mücadelesine adamış bu uğurda bedeller ödemiş bir çok kamu çalışanı ve
akademisyen bulunmaktadır.
Anayasal denetime ve hukuki başvuru yollarına imkan tanımayan
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde

701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
gerçekleştirilen ihraçlara ve ODTÜ Öğrencilerine
yönelik baskılara ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Temmuz 2018
tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi
Kararnameleri ile gerçekleştirilen
ihraçlar, idari bir tedbir olarak değil, cezalandırma aracı olarak işlev
görmektedir. Hiçbir soruşturma ve
yargılamaya dayanmayan bu cezalandırmaların hukukla ve insan
haklarıyla bağdaştırılması mümkün
değildir. Bu durum evrensel hukuk
anlayışını olduğu kadar, kamu vicdanını da yaralamaktadır. Yapılması gereken, OHAL’in kaldırılması,
KHK’ların iptal edilmesi ve herkes
için adil yargılanma hakkının sağlanmasıdır.
Her ne kadar 20 Temmuz 2018
tarihinde Olağanüstü Hal’in uzatılmayacağı beklentisi oluşsa da, AKP
yetkililerinin açıklamaları ve mevcut
uygulamalar, baskı, zor ve keyfiyete
dayalı yönetim anlayışının egemen
olmaya devam edeceğini göstermektedir. Bunun en somut göstergesi, ODTÜ Mezuniyet Töreni’nde
açılan pankartlara karşı takınılan
tutumdur.
Başarıyla tamamladıkları öğrenim
hayatlarını aileleri ve sevdikleriyle
paylaşmak için, üniversite sonrası hayata adım atmak için yapılan
mezuniyet töreninde açılan esprili
pankartlar nedeniyle öğrencilerin
gözaltına alınması kabul edilemez.
AKP, bir yandan KHK’lar aracılığıyla üniversitelerde emek, özgürlük
ve barış yanlışı akademisyenleri
tasfiye ederken, diğer yandan da
soruşturma ve cezalarla üniversite

öğrencilerini baskı altına almak istemektedir.
Her şeyden önce bilinmelidir ki,
üniversite öğrencileri toplumun en
aydınlık en duyarlı kesimleridir. Bu
aydınlık gençlerin, bu pırıl pırıl zihinlerin ülke ve dünya sorunlarına karşı
sessiz kalması beklenemez. Yapılması gereken bu sesin bastırılması
değil, bu sesin çoğaltılması, zenginleştirilmesidir.
ODTÜ, 62 yıllık bir bilim geleneğini
temsil etmektedir. Fikir ve ifade özgürlüğü bu bilim geleneğinin temelini oluşturmaktadır. Bu geleneğin
ayaklar altına alınmasına izin vermeyeceğiz.
Bizler Mühendis, Mimar ve Şehir
plancıları olarak daima bilimin aydınlığını, akademinin özgürlüğünü
savunduk, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. ODTÜ
öğrencilerinin özgürlüklerini savunacağız.
Bizler TMMOB olarak, OHAL-KHK
rejimine, baskılara ve hukuksuzluklara karşı mücadeleye devam edeceğiz.
Kahrolsun İstibdat, Yaşasın
Hürriyet!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Yayına Giriş Tarihi
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OHAL-KHK REJİMİNE,
ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK
SALDIRILARA, BASKILARA VE
HUKUKSUZLUKLARA KARŞI
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!
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diyarbakır şubesi bülteni
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EDEBİYAT
HABER

RENAS JİYAN
Nivîskar

Ji Dojehê

2018 Mayıs / Ekim

mmo

YENİ ÜYELERİMİZ
HABER

diyarbakır şubesi bülteni

Abdulbari Aslan
Diyarbakır

Abdullah Dinç
Malatya

Abdullah Ürer
Batman

Abdullah Yılmaz
Diyarbakır

Adil Umur İnal
Mardin

Adnan Tekin
Batman

Ahmet Kaan Tatar
Şırnak

Ahmet Karaaslan
Adıyaman

Ahmet Oğur
Mardin

Ahmet Taha Erdemir
Van

Ali Karakuş
Adıyaman

Aliseydi Kahraman
Malatya

Ayda Selin Yeşiltaş
Diyarbakır

Aydın Çakar
Van

Ayhan Herzem
Adıyaman

Aziz Yiğit
Malatya

Aziz Zaman
Diyarbakır

Baver Aslan
Diyarbakır

Berfin Demir
Van

Beritan Güneşli
Diyarbakır

Birtane Gök
Ağrı

Büşra Coşkun
Elazığ

Cihat Duman
Bitlis

Cumali Tuğal
Bitlis

Derya Abak
Bingöl

Dindar Tokar
Diyarbakır

Edip Yemen
Diyarbakır

Elif Varol
Malatya

Emin Kaya
Diyarbakır

Emrah Abay
Bitlis

Emre Süer
Elazığ

Enver Ediz Erol
Diyarbakır

Erdal Baytemür
Bingöl

Ersin Şengü
Bitlis
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Abdulvahap Ekinci Abdussamet Yıldırım
Batman
Elazığ

Fatih Arpacık
Şanlıurfa

Fatih Deniz
Adıyaman

Fatma Sarıhan
Ağrı

Ferat Çelik
Diyarbakır

Ferdi Taş
Van

Fırat Kaya
Diyarbakır

Gamze Gül Göl
Van

Gamze Tosun
Diyarbakır

Gizem Sözen
Diyarbakır

Gülistan Albayrak
Diyarbakır

Hakan Çoban
Şanlıurfa

Harun Evlek
Ağrı

Hikmet Ekmen
Batman

Hüseyin Çelik
Van

Hüseyin Kaya
Bingöl

Halil İbrahim Mungan Halil Ruşen Bulut
Mardin
Diyarbakır

İbrahim İlhan
Bingöl

İlhan Şahin
Adıyman

İrem Uslukaya
Van

İsmail Sav
Batman

Lale Sönmez
Diyarbakır

Mahsum Duruk
Diyarbakır

Mahsun Çavdar
Diyarbakır

Mehmet Attı
Diyarbakır

Mehmet Emin Taştan
Adıyaman

Mehmet Kaş
Diyarbakır

Mehmet Koç
Elazığ

Mehmet Volkan Aden
Diyarbakır

Meral Yıldırım Beltir
Bingöl

Mikail Ekici
Muş

Miraç Güler
Malatya

Muhammed Aydın
Şanlıurfa

Muhammed Bolluk
Bingöl

Muhammed Doğan
Ağrı / Ekim
2018 Mayıs

YENİHABER
ÜYELERİMİZ

Faruk Yıldırım
Mardin

mmo

YENİ ÜYELERİMİZ
HABER

diyarbakır şubesi bülteni

Muhammed Günay
Diyarbakır

Muhammed Yayan
Hakkari

Muhammet Maruf
Aydemir-Elazığ

Muhammet Tibet
Sığırcı-Malatya

Murat Çaplık
Diyarbakır

Murat Eksik
Diyarbakır

Mustafa Canbek
Şanlıurfa

Mustafa İsmailoğlu
Diyarbakır

Nazlı Gözen
Diyarbakır

Necati Kahraman
Diyarbakır

Nesih Karataş
Diyarbakır

Oğuz Kağan Aslan
Malatya

Olgaç Karademir
Bingöl

Onur Ağtaş
Elazığ

Onur Demiralp
Diyarbakır

Onur Erdem
Tunceli

Ozan Ertek
Diyarbakır

Ömer Dayan
Bitlis

Ömer Faruk
Güngür-Bitlis

Ömer Tekinalp
Şırnak

Ömercan Deniz
Malatya

Pınar Taş
Elazığ

Ramazan Aslan
Bitlis

Ramazan İhlamur
Diyarbakır

Ramazan Kavak
Malatya

Recep Güneş
Mardin

Reşit Karakurt
Şanlıurfa

Sefa Gökdemir
Diyarbakır

Selahattin İrdam
Mardin

Selçuk Duvarci
Van

Serhat Baylas
Diyarbakır

Serhat Çorak
Diyarbakır

Serkan Nabikoğlu
Diyarbakır

Seyfettin Kalay
Diyarbakır

Sinan Polat
Muş

Suat Samancı
Bitlis
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Şahin Yenigün
Bitlis

Tahsin Yıldızcan
Ağrı

Tarık Aziz Yağmur
Diyarbakır

Turan Yıldırım
Diyarbakır

Fuat Aksu
Diyarbakır

Ufuk Güney
Ağrı

Vedat Keleş
Adıyaman

Veysel Aşan
Bingöl

Veysel Demircan
Diyarbakır

Veysel Güneş
Diyarbakır

Veysel Polat
Diyarbakır

Yakup Adıyaman
Diyarbakır

Yasin Kiras
Van

Yunus Barış
Van

Yunus Emre Yıldırım
Şanlıurfa

Yunus Tarhan
Muş

Yusuf Altaş
Diyarbakır

Yusuf Kavşut
Batman

Yusuf Yılmaz
Bitlis

Yusufcan Akın
Adıyaman

Zelal Ay
Diyarbakır

Zeynep Arda
Mardin

Zeyni Aydın
Mardin

Zülfi İlhan
Diyarbakır

Miraç Kocaman
Bitlis

Sn. Üyelerimiz;
Odamızın çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi,
üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödemesiyle olanaklıdır.
Daha güçlü bir oda için üye ödentilerimizi ödeyelim odamıza Sahip Çıkalım!
Üyelerimizin yıllık ödentilerini ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla kredi
kartı ile internet üzerinden ödeme sistemimiz hizmete girmiştir.
2018 Mayıs / Ekim
Aidat Borcu Sorgu ve Ödeme İçin Sanal Pos: https://aidat.mmo.org.tr/

YENİHABER
ÜYELERİMİZ

Şahin Kuvanç
Bitlis

mmo

ŞUBE HABER
GÜNLÜĞÜ

diyarbakır şubesi bülteni

MAYIS - 2018

01.05.2018–TMMOB, DİSK, KESK ve TTB tarafından organize edilen ve binlerce emekçinin katıldığı1 Mayıs mitingine katılım
sağladık.
02.05.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
02.05.2018– Şubemizde İSG komisyonu toplantısı düzenlendi.
05.05.2018- İş Makinaları Komisyonumuz 12. dönem ilk toplantısını komisyon üyelerinin katılımıyla şubemizde gerçekleştirdi.
02.05.2018– Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik Enerji Yöneticiliği” konulu seminer düzenledik.
02.05.2018– 12 Dönem Kadın Mühendis komisyonu kuruldu.
02.05.2018- Mekatronik ve Otomotiv Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu kuruldu
02.05.2018- 12. Dönem Elazığ il Temsilciliği Yönetim Kurulu atandı
03.05.2018 – Şubemiz ile DAIKIN firması işbirliğiyle Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde DAIKIN TR. CEO’su Makina Mühendisi
Hasan Önder’in katılımıyla “Mühendislik Yaşam Öyküleri” konulu etkinlik düzenledik.
05.05.2018- Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize yönelik
Devegeçidi sosyal tesislerine piknik buluşması düzenledik.
05.05.2018- Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme seminerleri kapsamında şubemizde Dr. Nevruz
GÜRCEĞİZ’in katılımıyla “Meslek Hastalıkları” konulu seminer düzenlendi.
08.05.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
08.05.2018- 12. Dönem Şanlıurfa il Temsilciliği Yönetim Kurulu atandı
08.05.2018- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği komisyonu kuruldu
08.05.2018- 12. Dönem Öğrenci Üye ve Üye Örgütlülüğü Komisyonu kuruldu.
10.05.2018- Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz seminerler kapsamında şubemizde Y. Mimar Çelik ERENGEZGİN’İN sunumuyla “HAYATTA VE AYAKTA KALMAK” konulu seminer düzenlendi.
12.05.2018- Şubemiz ile kariyer net işbirliğiyle “Cv Hazırlama Teknikleri ve Mülakatta Yapılması Gerekenler” konulu seminer
düzenledik.
14.05.2018- Şube yönetim kulumuz kurum ziyaretleri kapsamında 14 Mayısta yapılan seçimde
14.05.2018- Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili olarak seçilen Aziz ODABAŞI ve yönetimine
tebrik ve nezaket ziyaretinde bulundu.
14.05.2018- Şube yönetim kulumuz kurum ziyaretleri kapsamında, 14 Nisan da yapılan seçimde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı olarak seçilen Mehmet KAYA ve yönetimine tebrik ve nezaket ziyaretinde bulundu.
15.05.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
22.05.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
26.05.2018- Şubemizde Yönetim kurulumuz, temsilcilik yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız ve danışma kurulu üyelerimizin
katılımıyla I. Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.
27.05.2018- Şube ve temsilciliklerimizde asansör periyodik kontrol birimlerinde çalışan teknik görevlilerimize yönelik 4 Mayıs
2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan asansör periyodik kontrol yönetmeliği ve 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğü giren TS
EN 81-20 hakkında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
29.05.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
31.05.2018- 31 Mayıs – 3 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılan TMMOB 45.Olağan Genel Kuruluna Şube başkanı Sait
BAHÇE, Şube Başkan vekili Zeynep AKBOZ, Şube sekreteri Mehmet Emin TÜMÜR, Şube yönetim kurulu üyesi Güler AKCAN,
Şube yönetim kurulu yedek üyesi Meryem SINIR , TMMOB Delegemiz Zeki BARAN ve TMMOB Delegemiz Erdal YAVAŞ katılım
sağladılar.

HAZİRAN-2018

05.06.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
05.06.2018- 12. Dönem Batman İl Temsilcilik Yönetim Kurulu atandı
07.06.2018- Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında şubemizde “birlikte okuyoruz, birlikte yorumluyoruz”
başlığıyla Selahattin Demirtaşın Seher Adlı Öykü kitabı üzerine okuma günü etkinliği düzenlendi.
09.06.2018- Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu, Oy ve Ötesi işbirliğiyle 9 Haziran 2018 tarihinde
Şube Eğitim Salonumuzda Seçim Güvenliği Bilgilendirme Semineri ve Sandık Müşahitliği Eğitimi verildi.
09.06.2018- Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Abdurrahim ÇİNAR İzmir’de yapılan TESKON düzenleme kurulu toplantısına katılım
sağladı.
12.06.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
19.06.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
19.06.2018- Şube yönetim kurulumuz 12. Çalışma döneminde üye ziyaretleri kapsamında serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri yürüten üyelerimizi ziyarette bulundu.
19.06.2018 - 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen IX. Ölçüm Bilimleri kongresi düzenleme kurulu toplantısına Şube
saymanımız Sinan ÖZTEMEL katılım sağladı.
26.06.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
29.06.2018- Şube yönetim kurulumuz 12. Çalışma döneminde üye ziyaretleri kapsamında,doğalgaz sektöründeki üyelerimizi
;Sintes Mühendislik-Ahmet ZEYNE,Beta Doğalgaz-Sabri ERK,Işık Doğalgaz-M.Eyyüp DENLİ,Birleşim Mühendislik-M.Şerif ÇAĞLAR,Kızılkaya Mühendislik-Lokman Kızılkaya ve Osman DEMİR’i ziyaret ederek üyelerimiz ile bir araya geldi.
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03.07.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
05.07.2018- Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi ve Baymak katkılarıyla 5 Temmuz 2018 günü saat 17.30’ da Şube
Eğitim Salonumuzda “ISI POMPALARI VE PV (Photovoltaic) SİSTEMLER” konulu seminer düzenledik.
10.07.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
16.07.2018- Odamızın Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardında gözetim ve kapsam
genişletme denetimleri şubemizde gerçekleştirildi.
17.07.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
20.07.2018- 20 Temmuz Cuma günü Diyar-Gaz da çalışan üyelerimiz ile bir araya gelerek, doğalgaz sektöründe çalışan üyelerimizin sorunlarını ve kentimizdeki doğalgaz iç tesisat, kazan daireleri ve bacaların sızdırmazlığı hakkında görüşme sağladık.
24.07.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
24.07.2018- Şube etkinliklerimiz kapsamında üyelerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın katılımıyla “BİRLİKTE OKUYORUZ,
BİRLİKTE YORUMLUYORUZ” teması ile III. okuma günü etkinliği düzenlendi.
31.07.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

AĞUSTOS-2018

01.08.2018- Şube yönetim kurulumuz kurum ziyaretleri kapsamında DİYARGAZ A.Ş. genel müdürü Mehmet Salih DENİZ’İ makamında ziyarette bulundu.
04.08.2018- Şubemizin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında üyelerimizle dayanışmayı güçlendirmek, Oda-Üye ilişkilerini
geliştirmek ve üyelerimiz arasındaki diyalogun pekişmesi amacıyla Munzur ve Ovacık gözelerine Kültürel Gezi düzenledik.
06.08.2018- Teknik Görevlimiz Cemal YILMAZ 6-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bursa Şubede düzenlenen NDT eğitimine
katılım sağladı.
07.08.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
07.08.2018- Üyelerimize yönelik Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 07-10 Ağustos 2018 tarih aralığında şubemizde Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi
07.08.2018- Şube yönetim kurulumuz 12. Dönemde üye ziyaretleri kapsamında dayanışma amacıyla özel ve kamuda çalışan
üyelerimize ziyaretler gerçekleştirdi.
09.08.2018- LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme etkinliklerimiz kapsamında 09 Ağustos 2018
tarihinde şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu düzenlendi.
14.08.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
15.08.2018- 1 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapılan Periyodik kontrol eğitici, eğitimine Şube Periyodik Kontrol Birim Sorumlumuz Mahsum BAL ve Malatya İl Temsilcilik Teknik Görevlimiz Yasin NACAR’ın katılım sağladılar.
15.08.2018– 12. Dönem Enerji Komisyonunun belirlendi.
21.08.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
28.08.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
30.08.2018- Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 03-06 Ağustos 2018 tarih aralığında şubemizde Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi

EYLÜL-2018

04.09.2018- 22 Eylül Cumartesi günü Ankara’da yapılan Sekreter/Sayman toplantısına, Şube Sekreteri Mehmet Emin TÜMÜR,
Şube Saymanı Sinan ÖZTEMEL ve Şube Müdürü Sıdık AKMAN katılım sağladılar.
04.09.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
04.09.2018- 15 Eylül Cumartesi günü Adana’da yapılan EİM MDK2. Toplantısına Üyemiz Mehmet BARAN YAVUZ katılım sağladı.
05.09.2018- Şube etkinliklerimiz kapsamında üyelerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın katılımıyla “BİRLİKTE OKUYORUZ,
BİRLİKTE YORUMLUYORUZ” teması ile IV. okuma günü etkinliği düzenlendi.
07.09.2018- Şubemiz kurum ziyaretleri kapsamında 7 Eylül 2018 tarihinde Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü

ziyaret ederek, İl Müdürü Hayrettin Bahçivancı ve Asansör PGD Şube Müdürü Mahmut Yalçınkaya ile görüşme gerçekleştirdi.
09.09.2018- Şube yönetim kurulumuz 9 Eylül 2018 tarihinde genç üyelerimiz ile şubemizde üye buluşması gerçekleşti. Görüşmede, Oda çalışmalarımız, ülkedeki yaşanan ekonomik kriz ve üyelerimize etkileri, üyelerimizin çalışma
hayatında yaşadığı sorunlar, işsizlik sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
11.09.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
11.09.2018- 29 Eylül’de Ankara’da yapılan TMMOB Danışma Kurulu toplantısına, Şube Sekreteri Mehmet Emin
TÜMÜR, Şube delegeleri Erdal YAVAŞ ve Zeki BARAN katılım sağladılar.
13.09.2018- Şube yönetim kurulumuz 12. çalışma döneminde üye, kurum ve işletme ziyaretleri kapsamında Asansör sektöründe çalışan üyelerimiz ile Asansör firmalardaki sektör temsilcilerini ziyarette bulundu.
18.09.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
25.09.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
26.09.2018- 6 Ekim C.tesi günü Ankara’da yapılan Merkez Öğrenci Üye komisyon toplantısına Öğrenci Üye Komisyonu adına Rozerin BEKALP katılım sağladı.

2018 Mayıs / Ekim

ŞUBE
HABER
GÜNLÜĞÜ

TEMMUZ-2018

mmo

TEKNİK HİZMETLER
HABER

diyarbakır şubesi bülteni

ȘUBE GENELİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SAYILARIMIZ
MAYIS - EYLÜL-2018
Bağlı Olduğu Belediye Adı

İlk Periyodik
Kontrol(Tescil)
Kontrol
Normal Kontrol Eksiklik Kontrol

İkinci
Eksiklik
Kontrol

Elektrikli
Hidrolik Asansör Kırımızı Sarı Mavi
Kontrol
Etiket Etiket Etiket
Asansör Kontrol

Yeşil
Etiket

Toplam

AĞRI

5

12

21

2

40

0

26

0

0

14

40

AKÇAKALE

1

8

12

11

32

0

18

3

2

9

32

BAĞLAR

46

209

204

72

529

2

267

21

43

200

531

BAŞKALE

0

2

2

0

4

0

1

1

0

2

4

BATMAN

0

7

32

0

39

0

4

0

7

28

39

BATMAN İL ÖZEL İDARE

0

0

4

0

3

1

4

0

0

0

4

BAYKAN

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

BİSMİL

1

2

0

0

3

0

1

0

0

2

3

BOZOVA

2

3

3

0

8

0

5

0

2

1

8

CEYLANPINAR

0

1

1

2

4

0

3

0

1

0

4

ÇERMİK

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

ÇUKURCA

0

1

1

0

2

0

2

0

0

0

2

DERİK

1

2

1

0

4

0

1

0

0

3

4

DİYADİN

0

3

3

0

6

0

6

0

0

0

6

DOĞUBAYAZIT

6

6

9

0

21

0

13

1

4

3

21

ERGANİ

8

12

13

4

37

0

15

3

0

19

37

EYYÜBİYE

3

9

34

33

75

4

40

1

28

10

79

GEVAŞ

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

HAKKARİ

1

9

7

0

17

0

16

0

0

1

17
1

HAMUR

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

HAZRO

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

HİLVAN

1

11

10

0

22

0

15

0

0

7

22

İDİL

1

7

6

0

14

0

13

0

0

1

14

108

380

476

69

1,027

6

506

30

115

382

1,033

KIZILTEPE

19

19

22

4

64

0

18

2

4

40

64

KURTALAN

3

6

7

3

13

6

12

0

2

5

19
81

KAYAPINAR

SİİRT

31

11

34

5

81

0

46

2

4

29

SİİRT İL ÖZEL İDARE

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

SİLOPİ

7

15

26

6

54

0

33

0

6

15

54

SİLVAN

2

27

30

1

60

0

44

3

4

9

60

SUR

0

4

6

3

13

0

6

0

5

2

13

SURUÇ

0

12

11

0

23

0

11

0

0

12

23
39

ŞIRNAK

0

6

24

9

39

0

24

0

1

14

TİLLO

0

2

3

0

5

0

2

0

0

3

5

TUTAK

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

VİRANŞEHİR

0

31

24

0

55

0

20

1

13

21

55

YÜKSEKOVA

0

5

0

1

6

0

2

0

0

4

TOPLAM KONTROL

46

6
1294

Asansör Proje Vize Sayısı
DİYARBAKIR ȘUBE

80

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

71

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

1

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ

49

SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ

20

ȘANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

1

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

2

Mekanik Vize Proje Sayısı
DİYARBAKIR ȘUBE

49

ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

50

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

71

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ

2

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

2

ȘUBE GENELİ GERÇEKLEȘEN PERİYODİK KONTORLLER
MAYIS-EYLÜL-2018
Sıra

CİHAZ ADI

Cihaz Sayısı

PK Sayısı

1

VİNÇ

65

2

CARASKAL

82

74
94

3

FORKLİFT

62

73

4

PLAT FORM

51

53

5

MOBİL VİNÇ

71

76

6

AKARYAKIT KARA T ANKERİ

21

21

7

HİDROFOR GENLEȘME T ANKI

64

64

8

KOMPRESÖR HAVA T ANKI

135

135

9

SICAK SU KAZANI

256

256

10

KIZGIN SU KAZANI

2

2

11

BUHAR KAZANI

24

24
38

12

BASINÇLI KAP

37

13

SANAYİ GAZLARI DEPOLAMA T ANKI

1

1

14

ARAÇ KALDIRMA LİFT İ

13

13

15

T RANSPALET

48

62

16

KALDIRMA İLET ME MAKİNASI

66

68

17

KULE VİNÇ

14

15

18

HİDROLİK KAZICI (EKSKAVAT ÖR İȘ MAKİNASI)

9

10

19

SAPAN / MAPA

32

32

20

BASINÇLI KAP EMNİYET CİHAZI

6

6

21

FORE KAZIK VEYA SONDAJ MAKİNASI

2

2

22

GREYDER (İȘ MAKİNASI)

1

1

23

KAZICI YÜKLEYİCİ (İȘ MAKİNASI)

20

20

24

YÜKLEYİCİ (İȘ MAKİNASI)

27

27

25

ÇEKİCİ DOZER (İȘ MAKİNASI)

1

1

26

YÜRÜYEN MERDİVEN / BANT

8

8

27

SİLİNDİR

1

1

28

İST İF MAKİNASI (ARAÇT A AYAKT A VE/VEYA YAYA KUMANDA

2

2

29

SABİT İNİȘ MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNA

4

5

30

HAREKET ENGELLİLER İÇİN GÜÇ VE T AHRİKLİ KALDIRMA

1

2

31

ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU T ESİSAT I

7

7

32

BUHAR JENERAT ÖRÜ

1

1

33

DEĞİȘKEN ERİȘİMLİ ARAÇ

1

1

34

ÜT Ü KAZANI

1

1

35

BOYLER/AKÜMÜLASYON T ANKI

1

1

36

BUHARLI PİȘİRME KAZANI

1

1

37

KUYRUKT AN KALDIRICI

1

1

38

KRİKO

1

1

TOPLAM:

Cihaz Sayısı: 1140
PK Sayısı: 1200

2018 Mayıs / Ekim

TEKNİK
HABER
HİZMETLER

ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PROJE KONTROLLERİMİZ
MAYIS - EYLÜL 2018

mmo

ÜYELERİMİZDEN HABERLER
HABER

diyarbakır şubesi bülteni

Doğum

- Üyemiz Cihan Baki’nin bebeği oldu.
- Üyemiz Burhan Damar’ın bebeği oldu.
- Üyemiz Özgür Karataş’ın bebeği oldu.
- Üyemiz Hüseyin Karahan’ın bebeği oldu.
- Üyemiz Helin Ayhan’ın bebeği oldu.
- Üyemiz Sedat Aydın’ın bebeği oldu.

Minik Bebeklere Sağlıklı ve Mutlu Uzun Ömürler Dileriz.

Düğün / Nişan

- Üyemiz Bişar Şahin evlendi.
- Teknik Görevlimiz Hasan Gerilakan evlendi.
- Üyemiz Hakan Şeker evlendi.
- Teknik Görevlimiz Esin Erhan evlendi.
- Üyemiz Nevra Oral evlendi.
- Üyemiz Ahmet Zeyne evlendi.
- Üyemiz Nevra Oral evlendi.

Çiftleri Kutlar Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

Vefat

- Üyemiz Ömer Gördük’ün kız kardeşi vefat etti.
- Üyemiz Ferhat Hamidi’nin halası vefat etti.
- 45. Dönem onur kurulu üyemiz Serhat Temel’in annesi vefat etti.
- Batman İl Temsilcilik Sekreteri Ekrem Tüzün’ün ağabeyi vefat etti.
- Teknik Görevlimiz Ahmet Erk’in Amcası ve Üyemiz Sabri Erk’in dayısı vefat etti.

Vefat Edenlere Allah’tan Rahmet, Yakınlarına Sabır Ve Başsağlığı Dileriz
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