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Değerli meslektaşlarımız;

Şubemizin XII. çalışma dönemi 62. sayı 
bülteni ile sizlerle yeniden beraberiz. Bül-
tenimizin bu sayısında üyelerimizin mes-
leki bilgi ve birikimlerini arttırmaya yönelik 
düzenlediğimiz seminerler, eğitimler, üye 
ziyaretlerimiz, temsilcilik ziyaretlerimiz, 
kurum ziyaretlerimiz, üyelerimizin gön-
derdiği makaleler, sosyal etkinlikler, üye-
lerden haberler ve basın açıklamalarını 
içeren dolu dolu bir içerikle zevkle okuya-
cağınız bir bültenle karşılaşacağınıza ina-
nıyoruz.

Değerli üyelerimiz 

Mevcut iktidarın hikayesi, başladığı yerde 
sona eriyor. Bütün günahlarıyla, yıkımla-
rıyla, zulüm ve acılarıyla bir devrin sonuna 
geliyoruz. 31 Mart’ta yapılan yerel seçim-
leriyle yeni bir dönemin kapılarını açmış 
bulunuyoruz. Elbette, yerel seçimle çey-
rek asırlık iktidarın sona erdiğini söylemek 
mümkün değildir. Ancak kabul etmek ge-
rekir ki, bu seçim 21. Yüzyıl Türkiye siyase-
tindeki en önemli kırılma anı olarak tarihte 
hak ettiği yeri alacaktır. 

Önemli bir kırılmadır çünkü, iktidarın ye-
nilmezlik zırhı delinmiştir. Büyüsü bozul-
muştur. Hikayesi eskimiştir. Yeni bir şeyler 
söylemeyenlerin, vaat etmeyenlerin tu-
tunacakları dal kalmamıştır. Bu seçimde, 
sadece AKP-MHP bloğu değil, tehdit ve 
şantaj siyaseti kaybetmiştir.  “Saraylarının 
bekaasını” milletin bekası diye topluma 
yutturmak isteyenler, bu uğurda halkı bir-
birine düşman etmek isteyenler kaybet-
miştir. 

Halkın baş tacı ettiği seçilmişleri bin bir ifti-
rayla zindanlara dolduran, dört duvar ara-
sında ömürlerinden ömür çalanlar kaybet-
miştir.  Halkın iradesini ayaklar altına alan 
kayyum siyaseti kaybetmiştir. Bu ülke in-
sanına olağanüstü halleri, sıkıyönetimleri 
reva görenler; yüzbinleri KHK’larla işinden, 
aşından, hayatından edenler kaybetmiştir. 
Üretimi sıfırlayıp, ekonomiye iflas bayrağı-
nı çektirip, halkı tanzim kuyruklarında sü-
ründürenler kaybetmiştir. 

Bir de kazananları vardır. Muhalefet blo-
ğu, makus talihini yenmeyi, üzerindeki ölü 
toprağını atmayı başarmıştır. Bütün yet-
mezlikleri, eksiklerine rağmen halka umut 
olma potansiyelini taşıdığını ispat ettiği 
için başarmıştır. Bir nefes özgürlüğe muh-
taç hale gelen milyonlara nefes oldukları 
için kazanmıştır. Paranın, medyanın, ik-
tidarın gücünün, halkın gücünden üstün 
olamayacağını ispat ettiği başarmıştır. 

Bu seçimler, Kürt siyasetinin “özgül ağırlık” 
dersi vererek, Türkiye siyasetine damga 
vurduğu bir seçim olmuştur. Türkiye siya-
setinden kendisini silmek isteyenlere, bü-
yük bir varoluş savaşıyla esaslı bir şamar 
vurmuştur. Gelinen noktada anlaşılmıştır 
ki; Diyarbakır, sadece Diyarbakır değil-
dir. Diyarbakır aynı zamanda İstanbul’dur, 
Adana’dır, Mersin’dir; İzmir’dir Antalya’dır, 
Ankara’dır!

Bu seçim, Kürt siyasetinin istediğine kay-
bettirme, istediğine de kazandırma konu-
sunda sahip olduğu potansiyeli çok çarpıcı 
biçimde açığa çıkarmıştır. Kürt siyaseti, 
AKP’yi 7 Haziran’ın ardından ikinci kez ik-
tidardan düşürmüştür. Zamane başba-
kanlarından Mesut Yılmaz, “AB’nin yolu 
Diyarbakır’dan geçer” demişti. Şimdi her-
halde “İktidarın yolu Diyarbakır’dan geçer” 
denilse abartılı olmayacaktır. 

Kürt siyasetinin bu dayanışmasıyla mu-
halefetin çok önemli bir başarı sağladığı 
açıktır. Ancak bu dayanışmanın çok kırılgan 
bir zemin üzerinden şekillendiği, bu zemi-
nin her an maniple edilebileceği de ayrı bir 
gerçektir. Şimdi muhalefete düşen, seçim-
lerde oy alışverişi yapmanın ötesine geçip, 
stratejik bir ortaklıkla ortak hedeflere yü-
rümektir. Daha somut söylemek gerekir-
se, muhalefet kendi içinde önce buluşmalı, 
sonra barışmalıdır. Kendi içinde barışmış 
bir muhalefet geleceği kazanabilecektir. 
Gelecek her zamankinden çok daha yakın 
bize. 

Şimdi buluşma zamanıdır!
Şimdi barışma zamanıdır!
Şimdi kazanma zamanıdır!

Şube Yönetim Kurulu
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Odamızın Türk Akreditasyon Kuru-
mu (TÜRKAK) tarafından kapsam 
genişletme denetimleri yapıldıktan 
sonra PK DÖF eğitimleri gerçekleş-
tirildi. 24 Kasım’da PK DÖF teorik 
ve saha denetlemesinde kaldırma 
iletme makinaları ve basınçlı kaplar 
denetlendi.

PK DÖF Denetimine, Şube teknik 
görevlilerimiz; Mahsum BAL, Nuret-
tin BİLEN, Mehmet ARIĞTEKİN, Esin 
ERHAN, Bülent ÇETİNKAYA, Veysel 
KAHRAMAN, İlyas BATBAY, Enver 
IŞIK, Ahmet ERK, Orhan BİNGÖL, 
Cemal YILMAZ ve Adnan KAN katı-
lım sağladılar.

Etik Nedir?
Mühendislikte Etik
Mühendislik Etiği İlkeleri
Karşılaştığımız Etik Problemleri ve Sonuçları gibi konu-
ları birlikte tartışıp, birlikte yorumlamak için 28.11.2018 
Çarşamba günü saat 17:00 da üyelerimizle Odamızda 
buluştuk. TMMOB 38. Genel Kurul Kararı, Mesleki Dav-
ranış İlkeleri, Mühendislikte Etik kavramı katılan üyeleri-
mizle paylaşılıp konuşuldu.

Kamu, Üniversite ve Sanayi işbirliği 
kapsamında Ticaret Odası ev sa-
hipliğinde; Yenilenebilir Enerji Ko-
misyonuna üyemiz Enerji Sist. Müh. 
üyemiz Fatih ÇAÇAN, ŞYK üyemiz 
Halil İbrahim TOPAÇLI, ŞYK üyemiz 

Hacı Mesut ORUÇ, şube müdürü-
müz Sıdık AKMAN, Eğitim Sorumlu-
muz Duygu BAYRAM üyemiz Emin 
ALP katılımıyla DTSO’da toplantı 
düzenlendi.

Toplantıda eğitim, tekstil ve mer-
mer sektörünün üniversiteden bek-
lentileri ve işbirliğinin geliştirilmesi 
konularında fikir alışverişinde bulu-
nuldu.

ODAMIZIN TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) DENETİMLERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÜYELERLE MÜHENDİSLİK ETİĞİ ÜZERİNE SOHBET ETTİK

DTSO’DA KAMU, ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI
DÜZENLENDİ
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Yeni dönem öğrenci üye komisyo-
numuz ilk toplantısını 1 Aralık 2018 
tarihinde şubemizde gerçekleştirdi.

Toplantıda, öğrenci üye yerel ku-
rultayı, öğrenci üyelerimize yönelik 
mesleki etkinlikler, sosyal etkinlikler 

ve teknik geziler hakkında değer-
lendirmeler yapıldı.

Öğrenci Üye Yerel Kurultayımız, 
ÖRGÜTLEN, ÖZGÜRLEŞ TM-
MOB’LA BÜTÜNLEŞ temasıyla 15 
Aralık 2018 tarihinde Diyarbakır’da 
Liv Suit Hotelde gerçekleştirildi.

Kurultayda sırasıyla; Öğrenci Üye 
Komisyon Eş Başkanımız Azad CAN, 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sait Bahçe; Şube Yönetim Kurulu 
Saymanımız Sinan ÖZTEMEL, 47. 
Dönem Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
İsmail ODABAŞI, Oda Yönetim Ku-
rulu Üyesi Yılmaz YILDIRIM, Oda-

mız, Ülke Gündemi ve 1999’dan bu 
güne yapılan Öğrenci Üye Kurultay-
larının amaçlarına ilişkin birer açış 
konuşması yaptılar.

Yoğun katılımla gerçekleşen ku-
rultayda, Şube etkinlik alanımızda 
bulunan Dicle,  Bingöl, Batman, 
Harran, Munzur Üniversiteleri Mü-
hendislik Fakültesi Öğrencileri, 
Ana Dilde Eğitim, Nitelikli Bilimsel 
Eğitim, Staj Sorunları, Öğrenci Üye 
Örgütlülüğü, Üniversitelerde Yaşa-
nan Öğrenci Sorunları, Ülkemizde 

Yaşanan Savaş, Meslekte Kadın Er-
kek Eşitsizliği, Gençlik Sorunları vb. 
konularda sunum gerçekleştirdiler.

Yapılan sunumların ardından ser-
best kürsü kısmına geçildi. Serbest 
kürsüde öğrenci üyelerimiz görüş-
lerini dile getirerek Kurultay verimli 
bir şekilde son buldu. Yerel Kurul-
tayda çıkan sonuçlar, 9 Mart 2019 
tarihinde Ankara’da gerçekleşen 
MMO Öğrenci Üye Kurultayı`na ta-
şındı.

YENİ DÖNEM ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONUMUZ İLK TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI DÜZENLEDİK
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Şubemizde 8 Aralık 2018 tarihinde 
şube yönetim kurulumuz, temsilcilik 
yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız 
ve danışma kurulu üyelerimizin ka-

tılımıyla 12. Çalışma Dönemi II. Da-
nışma Kurulu toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, Ülke gündemi, şube ça-
lışmaları, kamu yararına yaptığımız 

teknik çalışmalarımız, eğitimler, üye 
örgütlenmesi ve Oda-üye ilişikleri 
hakkında değerlendirmelerde bulu-
nuldu.

SMM komisyonu üyelerimizin katı-
lımıyla 12 Aralık 2018 tarihinde şu-
bemizde SMM komisyon toplantısı 
düzenlendi.
Toplantıda; SMM yönetmeliği de-
ğişikliği şube görüşü oluşturulma 
Diyarbakır Sivil Toplum Örgütleri ve 
Demokratik kitle örgütlerinin katı-
lımıyla  “Nasıl bir kentte yaşamak 
istiyoruz?” Başlıklı sağlıklı bir kent 
sözleşmesi hazırlamak amacıyla dü-
zenlenen toplantıya katılım sağladık. 
26 Aralık 2018 tarihinde Liv Suit 
otelde yapılan toplantıya meslek 
odamızı temsilen Şube başkanı-

mız Mehmet Emin TÜMÜR, Şube 
müdürü Sıdık AKMAN, Kadın Emek 
Doğa platformu temsilcilerinden 
Enerji Sistemleri mühendisi üyemiz 
Veysel MORAY katılım sağladılar. 
Toplantıda sağlıklı bir kent sözleş-
mesi için;Katılımcı Yönetim, Ayrım-
cılık ve şiddetle mücadele,Dürüst 
Şeffaf hesap verebilir yönetim anla-
yışı,Toplumsal cinsiyet eşitliği, Rant 
dağıtmak için değil halk için Bele-
diye hizmetleri, Kent olanaklarına 
erişim, Gençlerin kent yönetimine 
katılımı, Engelsiz yaşam, Kent varlı-
ğının korunması ve Kentin geleceği 

konu başlıklarında değerlendirmeler 
yapıldı.
sı, SMM’li üyelerin özlük hakları, 
Mühendis asgari ücreti, 2019 yılı 
SMM tescil ve yetki belge vizesi için 
gerekli şartlar, SMM bürolarının sı-
kıntıları (Nitelikli projelerin çizilme-
mesi, e-proje ve e-imza zorunlulu-
ğu, meslektaşlarımızın birbirlerinin 
yerine yaptıkları projeler, yapı de-
netim firmalarının proje müellifleri 
üzerindeki baskılar, kamu kurum ve 
kuruluşlarında mesleki denetimden 
geçmeyen projeler vb. Konu başlık-
ları üzerinde görüşüldü. 

ŞUBEMİZDE II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

E(K)MEK DEMOKRASİ ADALET KONULU STK TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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SMM komisyonu üyelerimizin 
katılımıyla 12 Aralık 2018 ta-
rihinde şubemizde SMM ko-
misyon toplantısı düzenlendi.
Toplantıda; SMM yönetmeliği 
değişikliği şube görüşü oluş-
turulması, SMM’li üyelerin 
özlük hakları, Mühendis asgari 
ücreti, 2019 yılı SMM tescil ve 
yetki belge vizesi için gerekli 
şartlar, SMM bürolarının sı-

kıntıları (Nitelikli projelerin çi-
zilmemesi, e-proje ve e-imza 
zorunluluğu, meslektaşları-
mızın birbirlerinin yerine yap-
tıkları projeler, yapı denetim 
firmalarının proje müellifleri 
üzerindeki baskılar, kamu ku-
rum ve kuruluşlarında mesleki 
denetimden geçmeyen proje-
ler vb. Konu başlıkları üzerinde 
görüşüldü. 

SMM KOMİSYONU II. TOPLANTISI YAPILDI

Diyarbakır İKK Kadın komis-
yonu üyelerinin katılımıyla 28 
Aralık’ta şubemizde komisyon 
toplantısı düzenlendi. Toplan-
tıda Kadın sempozyum hazır-
lıkları ve yeni dönem komisyon 
çalışmaları ele alındı.

4 Ocak 2019 tarihinde dü-
zenlenen toplantıda Şube 
Eğitim- Seminer planlamala-
rını yapmak, alternatif eğitim 
ve seminerler düzenlemek 
amacıyla eğitim çalışma gru-

bu oluşturularak, şube üye-
lerimizden eğitim verebilecek 
üyelerimizin tespit edilmesi, 
eğitim ve eğitmen kriterlerinin 
gözden geçirilmesi hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Şube yönetim kurulumuz 12. çalış-
ma döneminde programladığı üye 
ziyaretleri, kurum ziyaretleri, sosyal 
etkinlikler, eğitim ve seminer etkin-
liklerinin yanı sıra sosyal etkinlikleri-
miz kapsamında üye buluşmaları da 
gerçekleştirmeye devam ediyor.
Hafta içi mesaiden kaynaklı şube-
mize uğrayamayan üyelerimiz için 
Pazar günü şubemizi açarak, üye-
lerle Oda arasındaki iletişimi güç-
lendirmek, üyelerimizin bir birleri ile 
tanışarak meslektaş dayanışmasını 
pekiştirmek, yeni mezun üyeleri-
mizin sektör, meslek ve iş hayatına 
yönelik bakış açılarının gelişmesi-
ni sağlamak, çalışmak istedikleri 

alan ve yapmak istedikleri işe dair 
karar verme süreçlerine yardımcı 
olmak, meslek hakları ve mesleğin 
geleceğine dair bilgilendirmelerde 
bulunmak, Oda`dan taleplerini ve is-
teklerini hayata geçirmek amacıyla 
yapılan 12. dönem üye buluşmamız 

6 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşti.
Ağırlıklı olarak genç üyelerimizin 
katıldığı buluşmada çay, kahve ve 
sohbet eşliğinde terasta sucuk/köf-
te mangal ikramımız ile buluşmamız 
verimli bir şekilde son buldu.

ŞUBEMİZDE İKK KADIN KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

ŞUBEMİZDE ÜYE BULUŞMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
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11 Ocak 2019 tarihinde Şu-
bemizde SMM komisyon 
toplantısı yapıldı.

SMM’li Üyelerimiz, şube yö-
netim kurulumuz ve şube 
çalışanlarımızın katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantıda, 
SMM’li üyelerimizin sorun-
ları, SMM yönetmeliği de-
ğişikliği için çalışma grubu 
oluşturulması ve mesleki 
denetimler konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Şube yönetim kurulumuz 10 Ocak 
2019 tarihinde Diyarbakır İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünde çalışan mes-
lektaşlarımızı ziyarette bulundu. 
Yapılan ziyarette; Kamuda çalışan 
meslektaşlarımızın özlük haklarının 
iyileştirilmesi, Kent merkezi ve 17 
İlçemizdeki Okullarımızın kazan dai-
relerinde bulunan sıcak su kazanları 
ve basınçlı kapların yılda en az 1 kez 
periyodik kontrollerinin yapılması, 

kazan dairelerinde çalışan perso-
nellerin Kazan Ateşçi Eğitimlerinin 
Odamız tarafından kamu yararı gö-
zetilerek ücretsiz verilebileceği hak-
kında bilgilendirme yapıldı. 
Toplantıda ayrıca asansörlerin bi-
linçli kullanımı ile ilgili Öğrencilere 
bilgilendirme seminerleri yapılma-
sı, Kamuda Çalışan Üyelere yönelik 
ihale süreçlerinde dikkat edilmesi 
gereken hususlar ve Meslek Etiği ile 

ilgili seminerler yapılması, konuları 
başlıkları ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Sosyal etkinliklerimiz kapsamında 
şubemizde üyelerimiz, yöneticile-
rimiz ve çalışanlarımızın katılımıyla 
“BİRLİKTE OKUYORUZ, BİRLİKTE 
YORUMLUYORUZ” teması ile VII. 
okuma günü etkinliği düzenlendi.
10 Ocak 2019 tarihinde düzenle-
diğimiz okuma günü etkinliğinde 
üyelerimiz, “Tüfek,Mikrop ve Çelik” 
adlı kitabının içeriği ile ilgili sohbet 
havasında değerlendirmelerde bu-
lundular.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜR-
KAK) tarafından 11 Ocak 2019 
tarihinde şubemizde gözetim de-
netiminde tespit edilen uygunsuz-
lukların takip denetimi gerçekleşti-
rildi.
Yapılan denetimde şubemiz, Asan-
sör kontrol merkezinin TS EN ISO/ 

IEC 17020:2012 çeşitli tipteki mu-
ayene kuruluşlarının çalıştırılmaları 
için genel kriterler standardına göre 
TÜRKAK tarafından 3. çevrim 1. gö-
zetim denetimi, basınçlı kaplar ve 
ofis denetimini başarı ile tamam-
landı.

DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ 
ZİYARET ETTİK

ŞUBEMİZDE 7. OKUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZ TÜRKAK DENETİMİNDEN BAŞARI İLE GEÇTİ

ŞUBEMİZDE SMM KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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Üye ziyaretlerimiz kapsamın-
da şube yönetim kurulumuz, 
DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde 
çalışan üyelerimizi ziyarette 
bulundu.

Ziyarette, Odamız ile üyeleri-
miz arasında ilişkilerin geliş-
tirilmesi, kurumlar arası ortak 

mesleki seminer ve teknik 
gezilerin düzenlenmesi, üye 
aidatları, üyelerimizin ya-
şadığı mesleki sorunlar ve 
üyelerimize yönelik sosyal 
etkinlikler konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Şubemizde 12. Dönem Sosyal ve 
Kültürel Etkinlikler Komisyonu üye-
lerimizin katılımıyla 14 Ocak 2019 
tarihinde toplantı düzenlendi.

Toplantıda; üyelerimize yönelik 
Kayak Etkinliği, Doğa Yürüyüşü, 
Kent Ormanında Mangal etkinliği, 
Ergani/Çayönü Hilar mağarala-

rı gezisi, doğa yürüyüşü, LaWje 
Konseri, Şanlıurfa Göbeklitepe, 
Mardin Gezisi, Ödüllü Tavla ve 
Satranç turnuvası, Sur ve Kent 
Müzesi gezisi, Kahvaltı buluşma,  
Sezonluk dizi veya Film göste-
rimleri, Bisiklet turları vb. etkin-
liklerin düzenlenmesi hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu.

15 Ocak 2019 tarihinde şube sek-
reterimiz Sinan ÖZTEMEL ve şube 
çalışanlarımızın katılımıyla perso-
nel toplantısı düzenlendi.
Toplantıda;  şubemiz yürüttüğü 
hizmetler, Odamızın ekonomik 
durumu ve gelirlerin arttırılmasına 
yönelik çalışmalar ele alındı.

Şube yönetim kurulumuz ile 
KHK’larla ihraç edilen üyelerimizin 
katımıyla 17 Ocak 2019 tarihinde 
şubemizde mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının sorunları çalıştayı 
ile ilgili değerlendirme toplantısı dü-
zenlendi.

Toplantıda; 5 Ocak 2019 tarihinde 
Ankara’da yapılan TMMOB’nin Kri-
ze Karşı Emeğimize Mesleğimize ve 
Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz kam-
panyası kapsamında düzenlediği 

çalıştayların üçüncüsü olan “OHAL 
KHK’larıyla İhraç Edilen Mühendis 
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorun-
ları Çalıştayı”  değerlendirmesi ve 

ihraç olan üyelerimiz ile dayanışma 
anlamında Odamızın yapacağı çalış-
malar konusunda fikir alışverişinde 
bulunuldu.

DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ ZİYARETTE 
BULUNDUK

ŞUBEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE PERSONEL TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI 
ÇALIŞTAYI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİK



HABER

Kasım / Mart  2019

Şube yönetim kurulumuz kurum zi-
yaretleri kapsamında Karayolları 9. 
Bölge Müdürlüğünde çalışan üyele-
rimizi ziyarette bulundu.
17 Ocak 2019 tarihinde gerçekle-
şen ziyarette, üyelerimizin kurum 
çalışmaları, Oda üye ilişkileri ve Oda 
çalışmalarımız hakkında görüş alış-
verişinde bulunuldu.
Ziyarete, şube başkanımız Mehmet 

Emin TÜMÜR, şube saymanımız 
Güler AKCAN, ŞYK Üyemiz Halil İb-

rahim TOPAÇLI ve şube müdürümüz 
Sıdık AKMAN katılım sağladılar.

20 Ocak 2019 tarihinde 
Şubemizde Endüstri ve İş-
letme Mühendisliği Meslek 
Dalı Komisyonu üyelerinin 
katılımıyla toplandı düzen-
lendi.
Toplantıda; Endüstri mü-
hendislerinin özlük hak-
ları, mühendis asgari üc-
reti, Şube Stratejik Plan 
çalışması yol haritası, Şube 
yapısı, Temsilcilikler, Per-
soneller, Oda - Üye örgüt-

lülüğü çalışmaları ve Mali 
durum değerlendirmesi 
yapıldı.
Üç başlık altında gözlem 
yapılıp, riskler değerlen-
dirilip yönetim kurulu 
onayı alınarak stratejik 
plan taslağı hazırlanması 
ve Hazar Baba kayak et-
kinliğine komisyon üye-
lerinin katılım sağlan-
ması konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Hafta içi mesai sebebiyle şubemize 
uğrayamayan üyelerimize yönelik 
hafta sonları düzenlediğimiz 5. üye 
buluşması kapsamında kahvaltı 
etkinliğinde üyelerimizle bir araya 

geldik.
Sosyal ve kültürel etkinlikler komis-
yonumuzun önerisi ve katkılarıyla 
20 Ocak 2019 tarihinde şubemiz-

de gerçekleşen kahvaltılı buluşma 
etkinliğimize şube yöneticilerimiz, 
şube çalışanlarımız ve üyelerimiz 
katılım sağlayarak verimli bir şekil-
de son buldu.

DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ 
ZİYARET ETTİK

ŞUBEMİZDE ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KO-
MİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÜYELERİMİZLE KAHVALTI ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİK
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21 Ocak 2018 tarihinde şube-
mizde LPG Otogaz İstasyonu 
Sorumlu Müdürlük Uygulamaları 
ve LPG piyasasında görev yapan 
personel eğitimlerinin kaldırılma-
sı girişimlerine yönelik toplantı 
düzenlendi.
Toplantıda, bazı LPG dağıtım fir-
ması sahiplerinin TMMOB’ye 
bağlı odalar tarafından yürütülen 

LPG sorumlu müdürlük uygula-
ması ve diğer LPG personeline 
yönelik eğitimlerin yürürlükten 
kaldırılması için meclis ve ba-
kanlık nezdinde girişimlerde bu-
lunması hakkında Odaların bu 
durumu boşa çıkarmak için yap-
ması gereken eylem planı ile ilgili 
görüş alışverişinde fikir alışveri-
şinde bulunuldu.

Şube yönetim kurulumuz kurum zi-
yaretleri kapsamında Devlet Demir 
Yolları ve Türkiye Elektromekanik 
Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde ça-
lışan üyelerimizi ziyarette bulundu.
24 Ocak 2019 tarihinde gerçekle-
şen ziyarette, Oda üye ilişkileri ve 

Oda çalışmalarımız hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunuldu. Verimli 
geçen ziyarete şube başkanımız 
Mehmet Emin TÜMÜR, ŞYK Üye-
miz Halil İbrahim TOPAÇLI ve şube 
müdürümüz Sıdık AKMAN katılım 
sağladılar.

Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri yürüten ko-
misyon üyelerimiz ve şube yönetim kurulumuzun katılı-
mıyla 25 Ocak 2019 tarihinde şubemizde SMM komis-
yonu toplantısı düzenlendi.
Toplantıda; SMM vize başvuru evraklarının elektronik 
ortamda toplanması, başvuruda istenilen evrakların 
tekrar gözden geçirilmesi için ilgili yönetmelik madde-
sinde değişiklik yapılması, Proje mesleki denetim ücret-
lerinde indirim yapılması, Üyelerimizin yaptığı Mekanik 
tesisat projeleri, yapı ruhsatlarının üyelerle elektronik 
ortamda paylaşması önerileri ve SMM’li üyelere özel 

etkinlikler düzenlenmesi hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz sosyal etkinlikler 
kapsamında yöneticilerimiz, üyelerimiz ve çalışanları-
mızın katılımıyla şubemizde “birlikte okuyoruz, birlikte 
yorumluyoruz” temasıyla 8. okuma günü etkinliği dü-
zenlendi.
25 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen etkinlikte; 1854 yı-
lında A.B.D. Başkanın yazdığı bir mektupla Amerika’ya 
gelen beyaz göçmenlere toprak bulmak amacıyla kızıl-
derililerden toprak istemiş ve “bu isteği kabul edilecek 
olursa, kızılderililere rahatlıkla yaşayabilecekleri bir böl-
genin ayrılacağını bildiren mektubuna karşı,  Kızılderili 
Reisi Seattle’ın ABD başkanına cevaben yazdığı mek-

tupta İnsan ve doğa diyalektiğini en güzel dile getiren 
metinlerden biri olarak adlandırılan mektubu üzerine 
değerlendirmelerde bulunuldu.

ŞUBEMİZDE LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK UYGULAMASININ KALDIRILMASI 
GİRİŞİMLERİNE YÖNELİK TOPLANTI DÜZENLENDİ

YÖNETİM KURULUMUZ DEVLET DEMİR YOLLARI VE TEMSAN’DA ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZİ ZİYARETTE BULUNDU

ŞUBEMİZDE SMM KOMİSYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE 8. OKUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
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Şube yönetim kurulumuz temsil-
cilik ziyaretleri kapsamında Cizre 
ilçe temsilciliğimizi ziyaret ederek 
üyelerimiz ve temsilcilik yöneticile-
rimizle bir araya geldi
26 Ocak 2019 tarihinde gerçek-
leşen ziyarette, ilk olarak TMMOB 
bileşenlerinin organize ettiği ve 
HDP Cizre belediye eş başkan aday-
ları Berivan KUTLU ile makina mü-
hendisi üyemiz Mehmet ZIRIĞ’ın 
da  eşlik ettiği kahvaltılı buluşmaya 
katılım sağlandı. Etkinliğin ardından 
yöneticilerimiz Cizre ilçe temsilciliği 
yöneticileri ve üyelerimiz ile toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantıda Cizre de 
çalışan Üyelerimizin sorunları, Kent-
te yaşanan savaş sonrası yıkılan ya-
pıların onarımı, kaçak yapıların ön-
lenilmeye çalışılması, ekonomik kriz 

ile beraber işten çıkarılan üyelerin 
sorunları SMM li üyelerin şikâyetleri 

vb. konularda fikir alışverişinde bu-
lunuldu.

Temsilcilik ziyaretleri kapsamında 
şube yönetim kurulumuz Mardin İl 
Temsilciliğimizi ziyaret ederek tem-
silcilik yöneticilerimizle toplantı dü-
zenledi.
26 Ocak 2019 tarihinde gerçekle-
şen ziyaretinde, mühendis asga-
ri ücreti, çalışmayan üye sayısının 
fazla olması durumu, gaz dağıtım 
şirketi Akmercan’ ın SMM isteme-
mesi SMM’li üyelerin bu durumdan 
dolayı mağdur olması konularında 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Şubemizin Sosyal ve Kültürel Etkin-
likler Komisyonunun önerisi doğrul-
tusunda, Hazarbaba Kayak Merke-
zine gezi düzenledik.

29 Ocak 2019 tarihinde Elazığ’ın 
Sivrice ilçesinde bulanan kayak 
merkezi gezisine katılan üyelerimiz 
ve aileleri keyifli bir hafta sonu ge-
çirdiler.

CİZRE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARETTE BULUNDUK

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET

HAZARBABA KAYAK MERKEZİNE GEZİ DÜZENLENDİK
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Öğrenci üye komisyonu üyelerimizin 
katılımıyla 26 Ocak 2019 tarihinde 
şubemizde toplantı düzenlendi.
Toplantıda; 15 Aralık 2018 tarihinde 
düzenlenen öğrenci üye yerel kurul-
tayı değerlendirmesi, yeni dönem 
öğrenci üye etkinlikleri ve Ankara`da 
yapılan Öğrenci üye kurultayı hazır-
lık çalışmaları ele alındı.

Şube yönetim kurulumuz kurum 
ziyaretleri kapsamında Diyarbakır 
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde ça-
lışan üyelerimizi ziyarette bulundu.
31 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen 
ziyarette, Denetçi ve kontrol ele-
manlarının düşük ücrete çalışmala-
rının engellenmesi için yapılabilecek 
çalışmalar, Çevre ve şehircilik il mü-
dürlüğü yapı denetim komisyonun 
çalışmaları, YDS sisteminde Proje 
ve uygulama denetçisi ve kontrol 
elemanlarının görevlerini yapmaları 

konusunda ortak yapılabilecek ça-
lışmalar, yapı malzemeleri denetim-
lerinin artırılması ve kamuda çalışan 

üyelere yönelik talep edilen sosyal 
etkinlikler hakkında görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsa-
mında 29-31 Ocak 2019 tarihleri 
arasında şubemizde LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 
düzenlendi.
Teknik Görevlimiz Enver IŞIK  tara-
fından verilen eğitimde;  MMO Ana 
Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mü-
hendislik 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, 
Ekipmanlar,  Doldurma, Boşaltma 
Kuralları, Periyodik Kontrol ve Ba-
kımları, Yangın Güvenliği ve İlk Yar-

dım Temel Bilgileri konu başlıkların-
da bilgilendirmeler yapıldı. Eğitime 
üyelerimiz ve diğer branşlardaki 
mühendislik fakültesi mezunların-
dan 17 kişi katılım sağladı.

Şube yönetim kurulumuz, temsilci-
lik ziyaretleri kapsamında  Batman İl 
Temsilciliğimizi ziyaret ederek tem-
silcilik yöneticileri ve üyelerimizle 
toplantı gerçekleştirdi.
1 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen 

ziyarette, şube ve temsilcilik üyeleri 
ile iletişimi güçlendirmek için ortak 
yapılabilecek çalışmalar, Mühendis 
asgari ücretinin uygulamaya koy-
mada yaşanan zorluklar ve SMM’li 
üyelerimizin sorunları görüşüldü.

ŞUBEMİZDE ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

DİYARBAKIR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZİ ZİYARET ETTİK

ŞUBEMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARETTE BULUNDUK
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Şube yönetim kurulumuz temsilci-
lik ziyaretleri kapsamında 1 Şubat 
2019 tarihinde Siirt il temsilciliği-
mizi ziyaret ederek yönetim kurulu 
üyeleri ve üyelerimizle toplantı ger-
çekleştirdi.
Toplantıda; Temsilcilik üyelerinin 
sorunları, Oda aidiyet duygusunun 

geliştirilmesi için odanın ve üyenin 
yapması gerekenler, İş sağlığı ve 
işçi güvenliği ile ilgili OSGB’lerin ve 
İSG uzmanlarının sorumluluklarını 
yerine getirmemesi, İSG çalıştayına 
katılmak isteyen üyelerin talep ve 
önerileri alındı.

Oda başkanımız Yunus Yener, Oda 
yönetim kurulu üyemiz İsmail Oda-
başı, Oda onur ve denetleme kuru-
lu üyelerimiz, şube yöneticilerimiz, 
üyelerimiz, geçmiş dönemde şube-
miz yürütme ve yönetim kurulunda 
görev alan üyelerimiz, ve şube çalı-
şanlarımızın katılımıyla şubemizde 
plaket töreni düzenlendi.
2 Şubat 2019 tarihinde düzenledi-
ğimiz törende, Odamıza, mesleği-
mize ve meslektaşlarımıza emek 

veren meslekte 25.yıl 40. ve 50 yılını 
dolduran üyelerimiz ile onur kurulu 
üyelerimiz, denetleme kurulu üye-
lerimiz ve 11. Dönem şube yürütme 
ve yönetiminde yer yöneticilerimize 

katkılarından dolayı onur plaketleri 
verildi.
tkinliğimiz, Plaket takdiminin ardın-
dan şubemizde verilen kokteyl ile 
son buldu.

Şube yönetim kurulumuz kurum 
ziyaretleri kapsamında Diyarbakır 
Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlığında çalışan üyelerimizi zi-
yarette bulundu.
4 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen 
ziyarette 12. Dönem şube çalışma-
larımız, üyelerimizin kurum çalış-
maları ve Oda üye ilişkileri hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Şube yönetim kurulumuz temsilci-
lik ziyaretleri kapsamında 06 Şubat 
2019 tarihinde Adıyaman İl Tem-
silciliğimizi ziyaret ederek yürütme 
kurulu ve üyelerimizle toplantı ger-
çekleştirdi.

Toplantıda, Serbest Mühendislik 
Müşavirlik yapan üyelerin sorunları, 
Yerel secimler, Üye aidatları, üye ör- gütlenmesi hakkında görüş alışveri- şinde bulunuldu.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET

ŞUBEMİZDE PLAKET TÖRENİ DÜZENLENDİ

DİYARBAKIR VALİLİĞİ YİKOB’DA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ ZİYARETTE 
BULUNDUK

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZE 
ZİYARET
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İzmir’de yaşayan ve lösemi teşhisi 
konulan üç buçuk yaşındaki Öykü 
Arin ve diğer lösemi hastalarına 
destek ve umut olmak amacıyla 
başlatılan kök hücre bağışı kampan-
yasına bir destek de TMMOB Diyar-
bakır İl Koordinasyon Kuruluna Bağlı 
Odalardan geldi.
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kuruluna Bağlı Odaların yöneticileri, 
çalışanları ve üyeleri 7 Şubat günü 
Ekinciler caddesinde bulunan Kızılay 
kan bağışı merkezine gelerek Öykü 
Arin ve diğer lösemili hastalara uy-
gun donör olma umuduyla kan ba-

ğışında bulundular.
Katılımcılar kısa bir açıklama ya-
parak, toplumun tüm kesimlerine 
yayılmış olan kampanyanın uygun 

donör bulununcaya kadar devam 
etmesi gerektiğini ifade ederek tüm 
kamuoyuna destek çağrısında bu-
lundular.

Şube yöneticilerimiz, komisyon 
üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın 
katılımıyla 07 Şubat 2019 tarihinde 
şubemizde Eğitim Çalışma Grubu 2. 
toplantısı düzenlendi.
Toplantıda; Doğalgaz İç Tesisat ve 
Endüstriyel Tesislerin Doğalgaza 
dönüşümü eğitim ücretleri, eğitim 
talep anketi ve eğitmen talep an-
keti oluşturulması, Tamamlayıcı / 
Özel Sağlık sigortaları nedir, Baraj 
Mekaniği, TSE EN 81-20 standart 
eğitimi , Jet Fanlar/Duman Tahliye 
Sistemleri seminerlerinin düzen-
lenmesi, marka değeri ve inovasyon 
sağlayacak eğitimlerin açılması, İş 

başvuru eğitimi, Prosedür hazırla-
ma, standart yazma, Talimat oluş-
turmaya yönelik seminerler, Bakım 
Mühendisliği ile ilgili seminerler, 
Kaizen Paylaşımları ve Süreç iyileş-
tirme seminerleri, Oda Danışmanlık 

ve Eğitim Akademisi kurabilmek için 
çalışmalar yapılması, DTSO öncülü-
ğünde açılacak olan Sanayi Mektebi 
ve Eğitim Merkezine meslek Odası 
olarak katkı sağlanması hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Sosyal etkinliklerimiz kapsamında 
şubemizde üyelerimiz, yöneticile-
rimiz ve çalışanlarımızın katılımıyla 
“birlikte okuyoruz, birlikte yorum-
luyoruz” temasıyla 9. Okuma günü 
etkinliği düzenlendi.
8 Şubat günü düzenlenen 9. Oku-
ma Günü etkinliğimizde Dr. Martin 
Luther King’in kısa biyografisi ve 
1960’lar Amerika’sının insan hak-
ları, insanlık onuru, eşitlik ve özgür-

lükler açısından bir hayli zayıf görü-
nen ayrımcı, baskıcı ve yasaklayıcı 
anlayışını çok edebi bir dil ve üslup 

içinde yansıtan Dr. King’in “Bir Ha-
yalim Var” başlıklı yazısını birlikte 
okuyup birlikte yorumladık.

ÖYKÜ ARİN VE DİĞER LÖSEMİLİ HASTALARA UMUT OL KAMPANYASINA 
BİR DESTEKTE TMMOB DİYARBAKIR İKK BİLEŞENLERİNDEN GELDİ

ŞUBEMİZDE EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE 9. OKUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
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12. Dönemde üye ve öğrenci üyele-
rimizin mesleki ve sosyal alanlarda 
bilgilerini geliştirme ve güncelleme-
ye yönelik düzenlediğimiz bilgilen-
dirme seminerleri kapsamında, 12 
Şubat 2019 tarihinde şubemizde 
“Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bilgi-
lendirme Semineri” düzenlendi.
Seminerde; tamamlayıcı Sağlık Si-
gortası hakkında genel bilgi, poli-
çeler, prim ücretleri, hastalık tedavi 
hizmetleri, anlaşmalı kurumlar vb. 
konularda bilgilendirmelerde bulu-
nuldu.

ŞUBEMİZDE TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME 
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Üyelerimize yönelik meslekiçi eği-
timlerimiz kapsamında 4-7 Şubat 
2019 tarih aralığında Doğalgaz İç 
Tesisat ve 9-12 Şubat 2019 tarih 
aralığında Endüstriyel ve Büyük Tü-
ketimli Tesislerin Doğalgaza Dönü-
şümü Mühendis Yetkilendirme Eği-
timleri düzenlendi
MİEM Eğitmeni Teknik görevlimiz 
Yasin Nacar tarafından verilen eği-

time 11 üyemiz katılım sağladı. Eği-
tim sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan üyelerimize Endüstriyel ve Bü-

yük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü ve Doğalgaz İç Tesisat 
Mühendis Yetki Belgesi verilecek.

Şube yöneticilerimiz, il temsilcilikleri 
yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız 
ve danışma kurulu üyelerimizin katı-
lımıyla 16 Şubat 2019 tarihinde şu-
bemizde 12. Çalışma Dönemi 3. Da-
nışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, 12. Dönem şube et-
kinliklerimiz ve mali durum sunu-
munun ardından, danışma kurulu 
üyelerimiz 31 Mart yerel seçimleri, 
ülke gündemi, açlık grevleri, 12. dö-
nemde yapılması planlanan şube 

çalışmaları, mali bütçemiz, Oda-Üye 
ilişikleri ve yeniden belirlenen şube 

yürütme kurulu ile ilgili değerlendir-
melerde bulundular.

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT VE ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ 
TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE 12. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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LPG sektöründe çalışan personelle-
re yönelik eğitim ve belgelendirme 
etkinliklerimiz kapsamında 21 Şu-
bat 2019 tarihinde şubemizde LPG 
Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı) Kursu düzen-
lendi.

Teknik görevlimiz Duygu BAYRAM 
tarafından verilen eğitim sonunda 

yapılan sınavda başarılı olan kursi-
yerlere LPG Yetkili Personel Kimlik 
Kartları ve LPG Yetkili Personel Ser-
tifikası verildi.

ŞUBEMİZDE LPG TAŞIT DOLUM PERSONELİ KURSU DÜZENLENDİ

Öğrenci üye komisyonu üyelerimi-
zin katılımıyla 18 Şubat 2019 tari-
hinde şubemizde komisyon toplan-
tısı düzenlendi.

Toplantıda; yeni dönemde öğrenci 
üyelere yönelik düzenlenecek tur-
nuvalar, kurslar, sosyal etkinlikler ve 
teknik gezilerin yanı sıra 9 Martta 
Ankara’da yapılan öğrenci üye ku-

rultayının hazırlıkları ve  kurultaya 
katılacak öğrencilerin belirlenmesi 
konusunda görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Sosyal etkinliklerimiz kapsamında 
şubemizde üyelerimiz, yöneticile-
rimiz ve çalışanlarımızın katılımıyla 
“birlikte okuyoruz, birlikte yorumlu-
yoruz” temasıyla 10. Okuma günü 
etkinliği düzenlendi.
18 Şubat günü düzenlenen 10. Oku-
ma Günü etkinliğimizde George 
Orwell’in okurlarına politika üzerine 
mükemmel bir kara mizah hikâyesi 
sunan “Hayvan Çiftliği” adlı kitabı üze-
rine değerlendirmelerde bulunuldu.

ŞUBEMİZDE 10. OKUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
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Dicle, Batman, Bingöl, Munzur ve 
Harran üniversiteleri öğrenci üye 
komisyonu temsilcilerinin katılımıy-
la 23 Şubat 2019 tarihinde şube-
mizde öğrenci üye komisyonu top-
lantısı düzenlendi.
Toplantıda; 9 Martta Ankara’da ya-
pılan olan Öğrenci Üye Kurultayına 
katılım hazırlıkları ele alındı.

Diyarbakır’da TMMOB İl Koordinas-
yon Kurulu organizasyonuyla şube-
mizde İş Güvenliği Uzmanlarının so-
runlarının tartışıldığı Yerel Çalıştay 
düzenlendi.

TMMOB Diyarbakır İKK’ya bağlı Oda 
yöneticileri, üyeleri, çeşitli sivil top-
lum örgütü temsilcileri ile çok sayı-
da davetlinin katılımıyla gerçekleşen 
Yerel Çalıştayın açış konuşmasını 
İKK sekreteri Doğan Hatun yaptı. 
Hatun, çalıştayın başaralı geçmesi-
ni, çalıştayda tartışılan sorunları ve 
çözüm önerilerini sonuç bildirgesi 
olarak 2 Mart tarihinde Ankara’da 

düzenlenecek olan İş Güvenliği Uz-
manlarının Sorunlarının artışılacağı 
genel kurultaya taşıyacaklarını ifade 
etti.

Moderatörlüğünü Gıda Mühendisi 
ve İş Güvenliği Uzmanı Cemgil Po-
lat’ın yaptığı Çalıştayda İş güvenliği 
uzmanları Maden Mühendisi Hakkı 
Kaya, İnşaat Mühendisi Funda Yal-
çın, Makina Mühendisi üyemiz M. 
Özgür Dalgıç ve İşyeri Hekimi Dr. 
Evin Bahar Toy konuşmacı olarak 
birer sunum gerçekleştirdiler.

Çalıştayda; İş Güvenliği Uzmanları-
nın 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Gü-

venliği Kanunu, OSGB ve işveren 
üçgeni içerisinde çalışmalarını sağ-
lıklı yürütemediklerini, ilgili kanunun 
içerisinde de tutarsızlıklar olduğu, 
işverenlerin iş güvenliği uzmanları-
nı kendi maaşlı çalışanı olarak gör-
dükleri için yeteri düzeyde bağımsız 
hareket edemediklerini, iş güvenliği 
kültürünün toplumsal bir sorun ol-
duğunu, ilkokuldan başlayarak eği-
tim müfredatlarında iş güvenliğine 
yönelik bilgiler verilmesi gerektiği 
ifade edilerek verimli bir şekilde son 
buldu.

ŞUBEMİZDE ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI HAZIRLIK TOPLANTISI 
DÜZENLENDİ

TMMOB DİYARBAKIR İKK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARININ 
TARTIŞILDIĞI YEREL ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ
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Şubemizin sosyal ve kültürel etkin-
likleri kapsamında Öğrenci üyeleri-
mize yönelik Karacadağ Kayak Mer-
kezine günü birlik gezi düzenlendi.
2 Mart 2019 tarihinde öğrenci üye 
komisyonumuzun önerisi doğrultu-
sunda gerçekleşen geziye yaklaşık 
40 öğrenci üyemiz katılım sağladı.
Verimli geçen gezide öğrenci üyele-
rimiz okul stresinden uzak keyifli bir 
hafta sonu geçirdiler.

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE YÖNELİK KARACADAĞ KAYAK MERKEZİNE GEZİ 
DÜZENLENDİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
etkinlikleri kapsamında TMMOB 
Diyarbakır İKK bileşenlerinin kadın 
üyeleri kahvaltılı buluşma, söyleşi 
ve müzik dinletisi etkinliğinde bir 
araya geldiler.

3 Mart 2019 tarihinde şubemizde 
gerçekleşen buluşmada, birlikte ya-
pılan kahvaltının ardından, kurulan 
serbest kürsüde hayatın her ala-
nında daha aktif olmaları ve emek-
lerinin görünür kılınması için birlikte 
hareket etmeleri gerektiği vurguları 
yapıldı. Örgütlülüğün güçlendiril-

mesi için neler yapılmalı konusun-
da tartışmalar yürütüldü. 8 Mart’ta 
yapılacak olan mitinge katılım çağ-
rısı ve 116 gündür açlık grevi devam 
eden Leyla Güven’e dayanışma me-
sajında bulunuldu.

Konuşmaların ardından ses sanat-
çısı Sasa Serap, piyano ve keman 
eşliğinde şarkılar seslendirerek et-
kinlik verimli bir şekilde son buldu.

TMMOB DİYARBAKIR İKK KADIN ÜYELERİ 8 MART ETKİNLİKLERİ 
KAPSAMINDA BİR ARAYA GELDİLER

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz mesleki bilgilendirme 
seminerleri kapsamında, 27 Şubat 
2019 tarihinde şubemizde “Jet Fan 
Sistem Tasarım Kriterleri, Montaj Ve 
Devreye Alma Uygulamaları” konulu 
bilgilendirme semineri” düzenlendi.
Şubemiz ile Türk Tesisat Mühendis-
leri Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 
seminerin oturum başkanlığını şube 
yönetim kurulu üyemiz Halil İbra-
him Topaçlı, seminer sunumunu ise 
TTMD’den Makina Mühendisi Gök-
han Eroğlu gerçekleştirdi.
Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği 
seminerde; Havalandırma Sistemi, 

Günlük Havalandırma, Duman Tah-
liye, Hava Değişimli Sistem, Isı-Du-
man Kontrol Sistemi, Yangın Dumanı 
Hesap Yöntemi, Sistem Tasarım Kri-
terleri, Örnek Proje Dizaynı,Montaj 
Ve Devreye Alma Uygulamaları,E-
lektrik ve Otomasyon konu başlık-

larında bilgilendirmelerde bulunuldu. 
Verimli geçen seminerin ardından 
Makina Mühendisi Gökhan Eroğlu’na 
paylaşım ve katkılarından dolayı şu-
bemiz adına teşekkür belgesi takdim 
edilerek etkinliğimiz son boldu.

ŞUBEMİZDE JET FAN SİSTEM TASARIM KRİTERLERİ, MONTAJ VE 
DEVREYE ALMA UYGULAMALARI SEMİNERİ DÜZENLENDİ
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12. Dönemde üye ve öğrenci üyeleri-
mize yönelik düzenlediğimiz mesleki 
bilgilendirme seminerleri kapsamın-
da, 6 Mart 2019 tarihinde şubemiz-
de “Baraj ve HES Mekaniği” konulu 
bilgilendirme semineri düzenlendi.

Makina Mühendisi üyemiz Nurettin 
EĞİLMEZ tarafından verilen semi-
nerde; Su alma yapıları, Enerji tü-

nelleri ve cebri borular, Batardo ve 
servis kapakları, Dolusavak radyal 
kapaklar, Dipsavak sürgülü ve ko-
nik vanaları, Türbin kelebek vanası, 
salyangoz ve draft tüpleri, Köprülü, 
kreyn ve portal vinçler, Endüstri-
yel boya uygulamaları, Tahribatsız 
kontroller, Boya penetrasyonu NDT, 
manyetik toz ve ultrasonik kont-

roller ve Hidrostatik basınç testleri, 
konu başlıklarında bilgilendirmeler-
de bulunuldu. 

Verimli geçen seminerin ardından 
paylaşım ve katkılarından dolayı 
seminer sunumunu gerçekleştiren 
üyemiz Nurettin Eğilmez’e şubemiz 
adına teşekkür belgesi takdim edile-
rek etkinliğimiz son boldu.

ŞUBEMİZDE BARAJ VE HES MEKANİĞİ KONULU BİLGİLENDİRME 
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Makina Mühendisleri Odası Öğren-
ci Üye Kurultayı 2019, 9 Mart 2019 
tarihinde Ankara’da TMMOB Teo-
man Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisinde düzenlendi.
 Ana teması “Eğitim, Örgütlenme ve 
Üniversite Sorunları” olarak belirle-
nen kurultaya, şubemiz adına şube 
Sekreterimiz Sinan Öztmel, etkinlik 
alanımızda bulunan Dicle, Batman, 
Munzur, Harran ve Bingöl Üniversi-
telerinden 18 delegenin yanı sıra 45 
üniversiteden, MMO Öğrenci Üye 
Yönetmeliğine göre Odaya üye olan 
yaklaşık 30 bin öğrenci üyeyi tem-
silen 160 delege katılım sağladılar.
MMO Öğrenci Üye Kurultayı 
2019’da, üniversitelerin Makina, 
Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, 
Uzay, Mekatronik, Sistem, İmalat, 

Üretim, Üretim Tekniği, Üretim Sis-
temleri, Otomotiv, Makina ve İma-
lat, Endüstriyel Tasarım ve Enerji 
Sistemleri Mühendisliği bölümlerin-
de öğrenim gören öğrenci üyeler 
temsil edildi. On birinci kez yapılan 
Kurultayda, MMO’ya bağlı Şubeler-
de düzenlenen yerel kurultaylardan 
süzülen görüşler ışığında, “öğrenci 
üye örgütlülüğü, ülkemizdeki mü-
hendislik eğitimi, üniversitelerde 
yaşanan sorunlara yönelik çözüm 
önerileri ve meslek alanlarına ilişkin 
gelişmeler” tartışıldı.
Öğrenci üyelerimiz, son dönemlerde 
Amed Spora yapılan ırkçı saldırılara 
dikkat çekmek amacıyla Amed Spor 
formaları giyerek kurultaya katılım 
sağladılar. Kurultayda, delegeleri-
mizden Mazlum ARTIRAN Ana Dilde 

Eğitim, Yusuf İLHAN Güncel Siyaset, 
Zeki Doğan AKDOĞAN Mühendisle-
rin Sorunları ve TMMOB Çatısı Altın-
da Çözüm Önerileri, Rıdvan ÖLMEZ 
Türkiye’deki İnsan Hakları İhlalleri, 
Bünyamin DALMIŞ, Bölge sorunla-
rı, Halil İbrahim ÇOBAN Korkunun 
Köleliği ve Gülda ÇAÇAN Kadın Cina-
yetleri ve Hak İhlalleri konu başlık-
larında kürsüde söz alarak fikirlerini 
ifade ettiler.
MMO, mühendislik öğrencilerinin, 
mühendislik eğitiminin, üniversite-
lerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları 
tartışmak, bu sorunların çözümü 
için politikalar üretmek amacıyla 
1999 yılından beri iki yılda bir Öğ-
renci Üye Kurultayları düzenliyor.

MMO 2019 ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYINA KATILIM SAĞLADIK
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Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz ve 
şube çalışanlarımızın katılımıyla 
Odamız teras katında fidan dikimi 
etkinliği düzenlendi.
19 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 
etkinlikte katılımcılar diktikleri fi-
danlara kendi adlarını vererek etkin-
liğimiz keyifli bir şekilde son buldu.

ŞUBEMİZ TERAS KATINDA FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Şubemiz 14-15 Mart 2019 tarih-
lerinde Diyarbakır’da düzenlenen 
9. Ortadoğu İnşaat Fuarına katılım 
sağladı.
Fuarda TMMOB Diyarbakır İKK bile-
şenleri ile beraber stant açan şube-
miz, ziyaretçilere Oda yayınlarımızın 
tanıtım broşürleri, kamuya yönelik 
odamızın yaptığı teknik çalışmalara 
ilişkin bilgilendirme broşürleri dağı-
tımı ve iki adet mesleki bilgilendirme 

semineri düzenledi.
Verilen iki mesleki seminer şöyle;
İlk Seminer: “Merkezi Isıtma Sis-
temi ve Merkezi Soğutma Sistemi 
Avantajları” konulu bilgilendirme 
seminerini ŞYK üyemiz Halil İbrahim 
Topaçlı ve Üyemiz İlhan Güler’in su-
numuyla gerçekleşti.
İkinci Seminer: “Asansör Kazaları 
ve Asansör Kontrollerinin Önemi” 
konulu bilgilendirme semineri ise 

asansör birim sorumlumuz İlyas 
Batbay’ın sunumuyla gerçekleşti-
rildi.

DİYARBAKIR 9. ORTADOĞU İNŞAAT FUARINA KATILIM SAĞLADIK

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz mesleki bilgilen-
dirme seminerleri kapsamında, 13 
Mart 2019 tarihinde şubemizde 
“TS-EN 81-20 Standartları” ana 
değişiklikleri konusunda bilgilendir-
me semineri düzenlendi.
Teknik Görevlimiz Engin Koyun ta-
rafından verilen seminerde; TS En 
81 20 Standardı Hangi Komite Ta-
rafından Hazırlanmıştır, TS En 81 20 
Ülkemizde Hangi Tarihten İtibaren 

Zorunlu Hale Gelmişti,           TS En 81 
20’ De Atıf Yapılan Standartlar Han-
gileridir, TS En 81 20 Kapsamı Nedir
Konu başlıklarında bilgilendirmeler-
de bulunuldu. Verimli geçen semi-

nerin ardından paylaşım ve katkı-
larından dolayı seminer sunumunu 
gerçekleştiren teknik görevlimiz En-
gin Koyuna teşekkür belgesi takdim 
edilerek etkinliğimiz son buldu.

ŞUBEMİZDE TS-EN 81-20 STANDARTLARI ANA DEĞİŞİKLİKLERİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ
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16 Mart 2019 tarihinde MMO Suat 
Sezai Gürü Salonunda düzenlenen 
Makina Mühendisleri Odası 47. Dö-
nem Danışma Kurulu 3.Toplantısına 
katılım sağladı.

Ülke Gündemi ve TMMOB/Oda Ça-
lışmaları üzerine görüşme gündem-
leriyle gerçekleşen toplantıya şube-
miz adına şube başkanımız Mehmet 
Emin Tümür, şube sekreterimiz 

Sinan Öztemel, şube saymanımız 
Güler Akcan, ŞYK üyemiz Serhat 
Vançin ve şube müdürümüz Sıdık 
Akman katılım sağladılar.

47. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU 3. TOPLANTISINA KATILIM 
SAĞLADIK

21 Mart’ta Newroz programına ka-
tılmak için Diyarbakır’a gelen TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, KESK Eş Genel Başkanı 
Mehmet Bozgeyik ve DİSK/Ener-
ji-Sen Genel Başkanı M. Şirin Gür-
büz’ün ve MMO yönetim Kurulu 
başkanı Yunus Yenerin de arala-
rında bulunduğu Oda ve sendika 

başkanları Newroz kutlamalarının 
ardından 134 gündür açlık grevinde 
olan DTK eşbaşkanı ve HDP Hakka-
ri milletvekili Leyla Güven’i ziyarette 
bulundular.

Güven ziyareti ardından TMMOB 
Diyarbakır İKK Bileşenleri yönetici-
leri ile şubemizde toplantı gerçek-

leştiren TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, MMO Ge-
nel Başkanı Yunus Yener ve EMO 
Genel Başkanı Gazi İpek, Ülkenin 
genel gündemleri, TMMOB ve bağlı 
Odaların çalışmaları hakkında fikir 
alışverişinde bulunarak kentten ay-
rıldılar.

NEWROZ PROGRAMINA KATILMAK İÇİN DİYARBAKIR’A GELEN TMMOB, 
DİSK VE KESK BAŞKANLARI VE YÖNETİCİLERİ LEYLA GÜVEN’İ ZİYARET 
ETTİLER
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Şubemiz 12. çalışma döneminde 
programladığı üye ziyaretleri, kurum 
ziyaretler, sosyal etkinlikler, eğitim 
ve seminer etkinliklerinin yanı sıra 
üye buluşmaları ve okuma günü et-
kinlikleri gerçekleştirmeye devam 
ediyor.

24 Mart Pazar günü şubemizde dü-
zenlenen üye buluşmasında, TM-
MOB yerel seçim bildirgesi üzerine 
değerlendirmeler ve “birlikte oku-
yoruz, birlikte yorumluyoruz” te-
masıyla 11. Okuma günü buluşma-
sında ise Kolombiyalı büyük yazar 
Gabriel García Márquez’in 1981’de 

yayımlanan yedinci romanı olan “ 
Kırmızı Pazartesi” adlı kitabı üzerine 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Buluşma sonrasında şubemiz teras 
katında üyelerimize ızgara köfte ik-
ramı yapılarak etkinliğimiz verimli 
bir şekilde son buldu.

Şubemiz tarafından NV Turkse Pe-
renco firmasında çalışanlara ope-
ratörlere iş güvenliği kapsamında 
Kaldırma Makinaları (forklift, vinç, 
mobil vinç) eğitimi verildi.
27 Mart 2019 tarihinde teknik birim 
sorumlumuz Mahsum BAL’ın verdiği 
eğitimde;
- Kaldırma makinalarının (forklift,-
vinc,mobil vinc) genel tanımı
- Araçların kullanımı ve İş güvenliği 
önlemleri
- Forklift, vinç ve mobil vinçlerde 
güvenlik kuralları
Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapıldı. Eğitime katılan firma per-

sonellerine şubemizce katılımcılara 
iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 

“Kaldırma Araçları” seminer katılım 
belgesi verilecek.

ŞUBEMİZDE 11. OKUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ VE ÜYE BULUŞMASI 
DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDEN PERENCO PERSONELİNE İSG KAPSAMINDA KALDIRMA 
MAKİNALARI EĞİTİMİ
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EĞİTİM

ȘUBEMİZ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMLER KASIM - MART- 2019
SIRA NO EĞİTİM ADI BAȘ TARİHİ BİTİȘ TARİHİ EİTİM İLİ KATILIM SAYISI 

1 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 28.3.2019 29.3.2019 ȘANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 26

2 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 27.3.2019 28.3.2019 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 10

3 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 20.3.2019 22.3.2019 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 8

4 MEKANİK TESİSAT 11.3.2019 17.3.2019 ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 14

5 LPG TEKNİK PERSONEL KURSU 4.3.2019 5.3.2019 DİYARBAKIR ȘUBE 0

6 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 1.3.2019 3.3.2019 ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11

7 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 27.2.2019 28.2.2019 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 2

8 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 26.2.2019 27.2.2019 ȘANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 19

9 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 21.2.2019 22.2.2019 DİYARBAKIR ȘUBE 19

10 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 20.2.2019 21.2.2019 MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ 22

11 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 20.2.2019 21.2.2019 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 7

12 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 18.2.2019 19.2.2019 SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ 2

13 TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 15.2.2019 15.2.2019 SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ 1

14 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜȘÜMÜ 9.2.2019 12.2.2019 DİYARBAKIR ȘUBE 11

15 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 4.2.2019 7.2.2019 DİYARBAKIR ȘUBE 9

16 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 4.2.2019 5.2.2019 BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 23

17 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 29.1.2019 31.1.2019 DİYARBAKIR ȘUBE 17

18 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 28.1.2019 29.1.2019 ȘANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 18

19 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 24.1.2019 25.1.2019 ȘANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 24

20 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 17.1.2019 18.1.2019 ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 19

21 ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI UYGULAMALI SINAVI 17.1.2019 17.1.2019 DİYARBAKIR ȘUBE 1

22 ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI UYGULAMALI SINAVI 2.1.2019 2.1.2019 DİYARBAKIR ȘUBE 1

23 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 25.12.2018 26.12.2018 ȘANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 21

24 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 19.12.2018 20.12.2018 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 9

25 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 10.12.2018 12.12.2018 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 12

26 LPG DOLUM TESİSİ BOȘALTIM PERSONELİ KURSU 6.12.2018 7.12.2018 DİYARBAKIR ȘUBE 3

27 ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU 26.11.2018 29.11.2018 DİYARBAKIR ȘUBE 11

28 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜȘÜMÜ 16.11.2018 19.11.2018 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 16

29 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 14.11.2018 15.11.2018 ȘANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 19

30 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 12.11.2018 15.11.2018 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 13

31 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 8.11.2018 9.11.2018 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 4

32 ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI UYGULAMALI SINAVI 8.11.2018 8.11.2018 DİYARBAKIR ȘUBE 1

33 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 7.11.2018 8.11.2018 DİYARBAKIR ȘUBE 29

34 TEMEL BİLİRKİȘİLİK KURSU 2.11.2018 5.11.2018 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 24

35 TEMEL BİLİRKİȘİLİK KURSU 2.11.2018 5.11.2018 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 24

36 ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 1.11.2018 3.11.2018 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 11

37 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAȘIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 1.11.2018 2.11.2018 MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ 17
TOPLAM KATILIM 478
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TMMOB’nin “Kri-
ze Karşı Emeği-
mize Mesleğimi-
ze ve Haklarımıza 
Sahip Çıkıyoruz” 

kampanyası kapsamında düzenlediği 
“OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen Mü-
hendis Mimar ve Şehir Plancılarının 
Sorunları Çalıştayı” 5 Ocak 2019’da 
Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştay, 
TMMOB’nin 45. Genel Kurulu kap-
samında alınan karar neticesinde 
gerçekleşti. Bu çalıştaya, çalıştıkları 
kurumlarından ihraç edilen Diyar-
bakır MMO üyesi Arin Zümrüt, Azad 
Özkeskin ve Ahmet Bülent Tekik ar-
kadaşlarımız katılım gösterdi.

İktidar tarafından her türlü örgüt-
lenme ve dayanışmanın kriminalize 
edildiği, baskılandığı bir süreçte böyle 
bir çalıştayla dayanışmak şüphesiz ki 
önemlidir. Ancak çalıştaya geç kalın-
dığı, basın açıklamaları dışında yeterli 
dayanışmanın gösterilmediği eleşti-
rilerinin de hakkını vermek gerekiyor. 
Zira 2016 yılında patlak veren ve hala 
tam olarak ne olduğu açığa çıkmayan 
15 Temmuz girişimi sonrasında AKP 
eliyle toplumun bütün alanlarında 
baskıcı bir ideolojiyle yeniden organi-
ze edilmeye çalışılan toplumsal-sos-
yal- kültürel tabakaların ve bu çer-
çevede iktidar tarafından KHK’larla 
“yeni bir hukuksal kimlik” verilmeye 

çalışılarak kurumlardan ihraç edilen  
binlercesi mühendis, onbinlerce ça-
lışanın varlığı daha hızlı ve daha ör-
gütlü bir dayanışma gerektiriyordu. 
Bu çerçevede çalıştaya geç kalındığı 
söylenebilir.

Çalıştayın geç düzenlendiğini söy-
lemekle beraber katılımın yeteriz 
olduğunu da vurgulamak gerekiyor. 
Diyarbakır MMO şubeye bağlı 35’e 
yakın ihraç mühendisin olduğunu 
düşündüğümüzde yalnızca 3 kişinin 
çalıştaya katılım göstermesi katılım 
oranının düzeyi hakkında sanırım bir 
ipucu vermektedir. Şubeden edindi-
ğimiz bilgi söz konusu 35 “muhreç” 
arkadaşımızın arandığı, çalıştay ko-
nusunda bilgilendirilip davet edil-
dikleri yönündeydi. Ülke genelinde 
katılım da yine Diyarbakır Şube’nin 
katılım oranıyla aynı düzeyde, geniş 
bir temsiliyeti sağlayacak boyutta 
değildi.

Şüphesiz ki çalıştayın en önemli aya-
ğı bence bu çalıştay için önceden 
işe başlayan hazırlık komisyonunun 
yaptığı çalışmaydı. İçinde Diyarba-
kır Harita Mühendisleri Odasından 
Can Deniz Akdemir arkadaşımızın da 
bulunduğu çalıştaya hazırlık komis-
yonunun ihraç edilen mühendislerle 
ilgili yaptığı envanter ve anket çalış-
ması önemliydi. Şüphesiz ki hazırlık 

komisyonun yaptığı bu çalışma ön-
ceden katılımcılara ve bağlı bulun-
dukları odalara sunulmuş olsaydı 
çalıştayın seyri ve tartışmalar daha 
derin ve nitelikli olabilirdi. Bunu da 
bir eksiklik olarak not etmek gereki-
yor. Her ne kadar çalıştaydan sonra 
bu verilerin katılımcılara gönderi-
leceği vurgulanmış olsa da şu ana 
kadar -en azından bana-ulaşmış 
değil. Söz konusu anket-envanter 
çalışması sayesinde 3000’e yakın 
mühendis-mimar-şehir plancısının 
ihraç edildiğini, ancak bu sayının çok 
daha fazla olduğunu, zira bu tespit 
yapılırken KHK listesinde ihraç edilen 
kişinin isminin karşısında “mühendis, 
mimar,şehir plancısı” yazmasının baz 
alındığı vurgulandı. Oysa ben de ihraç 
edildiğimde KHK listesinde ismimin 
karşısına Mühendis değil, memur 
yazıldığını göz önüne aldığımızda bu 
3000 sayısının çok çok üstünde bir 
ihracın olduğu söz konusudur. Bir 
diğer tespit şekli de bağlı şubelerin 
verileriydi. Kamuda çalışan çoğu mü-
hendisin odalara kayıt yapmadığını 
düşündüğümüzde bu sayının daha 
da artması gerektiğini söyleyebiliriz. 
Hazırlık komisyonun çalışmasında 
önemli şeylerden biri de ihraç edi-
lenlerin sosyo ekonomik düzlemde 
yaşadıkları sıkıntılar ve bu çerçevede 
KHK etiketi ile adeta birer lanetliymiş 

AHMET BÜLENT TEKİK 
Makina Mühendisi

TMMOB İHRAÇ MÜHENDİSLER-MİMARLAR-Ş.PLANCILARI 
ÇALIŞTAYI HAKKINDA BİR KAÇ SÖZ
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gibi her iş başvurularında SGK ka-
yıtlarında kirli bir paranteze alınan 
“KHK İLE İHRAÇ” ibaresinin hayatla-
rını alt üst etmesiydi. Gerçekten de 
bir KHK’lı olarak her iş başvurusun-
da arkamızdan bir gölge gibi gelip 
mülakatlarımızın en can alıcı nokta-
sında kendini görünür kılan bu etiket 
yalnızca ekonomik değil, sosyal ve 
psikolojik olarak da insanı tasnif-
lemeye çalışan kirli ve yapışkan bir 
etiket.

Çalıştay, KHK’larla birlikte hayatımı-
za giren giren bazı kavram ve keli-
meleri açığa çıkarması açısından da 
önemliydi. Konuşmacılardan İstan-
bul Üniversitesi öğretim üyesi Cemil 
Özansu’nun ihraç edilenlerin hukuki 
durumu ile ilgili vurguladığı “yeni bir 
hukuksal statü” kavramı gerçekten 
de önemliydi. Zira yine aynı çalış-
tayda vurgulanan ve “ihraç edilmiş 
kişi” anlamına gelen “muhreç” kav-
ramı gibi bu “yeni bir hukuksal kim-
lik” kavramı da her şeyi çok güzel 
özetlemektedir. Gerçekten de diğer 
vatandaşları tarif eden vatandaş 
kavramı “vatandaşlık bağıyla ülke-
ye bağlı” olan herkesi tarif ederken 
KHK’lı olmak devlet nezdinde çok 
daha farklı bir bağı ifade etmekte-
dir. Bu yeni hukuksal statüyle, kendi 
meslek hayatınızda bir mühendis 
olarak Yapı denetim Firmalarında, 
Bilirkişiliklerde, SPK gibi kurumlarda, 
KİK kapsamında ihalelere başvura-
mayabiliyorsunuz. Zira artık KHK’lı-
nın hukuksal tanımı ve bu kapsam-
da “hakları ve borçları” değişmiştir. 
Yarın öbür gün seçme ve seçilme 
hakkımızın da elimizden alındığını 
duyarsak şaşırmamamız gerekiyor. 

Şüphesiz çalıştayın önemli göster-
gelerden biri de çoğunluğu “bu suça 
ortak olmayacağız” bildirgesine 
imza atanlar olmak üzere AKP’nin 
gazabına uğramış akademisyenle-
rin katılımının çokluğuydu. Onlarla 

aynı dayanışma zincirinin içinde ol-
mak şüphesiz önemli ve verimliydi. 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesinden 
ihraç edilen Sayın Melda Yaman’ın 
bazı değinilerinin çalıştayda farklı 
yorumlara sebep olduğunu vurgu-
lamak isterim. Yaman’ın “siz sanıyor 
musunuz ki Almanya gibi bazı Avru-
pa ülkeleri bizim gibi zihniyette olan 
akademisyenleri üniversitelerinde 
çalıştırıyorlar. Avrupa’da Üniversite-
ler kapitalizmi beslemeyecek hiçbir 
düşünce ve oluşuma izin vermezler.” 
mealindeki açıklamaları çalıştayda 
soğuk bir esinti esmesine sebep 
olmuş, sonrasında Melda Yaman’ın 
sözlerinin maksadını aştığını ve 
akademisyen ihraçlarını asla normal 
görmediğini vurgulamasıyla salo-
nun havası yumuşamıştı.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi 
Cemil Özansu muhreçlerin işe iade-
sinin anayasal ve yasal dayanakları 
üzerine söyledikleri de salonda farklı 
tartışmalara neden oldu. Özansu, 
Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Sos-
yalist Bloğun çökmesiyle birlikte 
Demir Perde ülkeleri olarak anılan 
ülkelerdeki memurların yeni ana-
yasal düzende işten çıkarıldıklarını 
belirtti. Bu çerçevede Demir Perde 
Rejiminde işe alınıp bu sistemin yı-
kılmasından sonra işten çıkarılan 
memurların Avrupa Komisyonları-
na yaptıkları işe iade başvurularının 
olumsuz sonuçlandığını, Avrupa Ko-
misyonlarının bunu gerekçelendirir-
ken de “ eski katı rejimin işe aldığı 
kişileri yeni anayasal rejim işe al-
mayabilir “mealindeki savunmayla 
reddettiklerini hatırlattı. Bu yöndeki 
açıklama salonda bir umutsuzluk 
havasının esmesine sebep olmakla 
birlikte Demir Perde ülkelerinde bir 
rejim değişikliğine gidildiği, yeni bir 
kurucu anayasal figürün varlığı ol-
duğu vurgulanarak her ne kadar AKP 
iktidarının rejimi değiştirme gayesi 
içinde olduğu vurgulansa da bunun 

“kurucu bir iktidarın” rejim değişikli-
ği olarak adlandırılamayacağı ve bu 
anlamda Avrupa Komisyonlarının 
Türkiye’deki ihraçları o çerçevede 
değerlendiremeyeceği vurgulandı. 

Çalıştayda bölgemizden gelen mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının 
da önemli bir etkisi söz konusuydu. 
İhraçların AKP rejiminin bölgede ve 
Ortadoğu’daki savaş politikaların-
dan bağımsız değerlendirilemeye-
ceği, toplumun en ücra köşesindeki 
bir kıpırdanmaya bile tahammül 
edemeyen AKP iktidarının toplumu 
dizayn etmesinin ince işçiliği ola-
rak değerlendirilmesi gerektiği vur-
gulandı. Bölgeden katılan hemen 
herkesin vurguladığı husus en çok 
ihracın oransal olarak bölge illerinde 
gerçekleştiği ve bunun da Kürt soru-
nunun çözümsüzlüğünün bir yansı-
ması olduğuydu. 

HDP milletvekili Sayın Ömer Faruk 
Gergerlioğlu da OHAL Komisyonu-
nun çalışmaları hakkında bilgiler 
vererek komisyonun hantallığına 
vurgu yaptı. Komisyonun hukuksal 
yapısının hala bulanık olduğunu, ar-
tık ihraçlar açısından hukuksal sü-
recin uzatılması için  bir araç haline 
geldiğini vurgulayarak komisyonla 
yaptıkları görüşmelerin içeriği hak-
kında bilgiler verdi. Aralarda Gerger-
lioğlu’na üstü kapalı olarak yönelti-
len eleştiri sunumunu partili kimliği 
ile yapmamış olması şeklindeydi.

Eksiklerine, katılımın düşük olma-
sına ve geç gerçekleşmiş olmasına 
rağmen çalıştayın önemi şüphesiz 
ki büyüktür. İktidarın iki kişinin yan 
yana gelmesine tahammül edeme-
diği bir atmosferde onlarca kişi ile 
yan yana gelmek, “dostuna yarası-
nı göstermek” ve dayanışmak her 
şeye rağmen çok değerlidir. Şimdi 
sorun dayanışmayı ve örgütlenmeyi 
büyütmekte, korkuyu küçültmekte…
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1 Martta 2019 tarihinde yapılan 
basın açıklaması şöyle;

BASINA VE KAMUOYUNA                                                                                                        

Değerli Basın Emekçileri, Değerli 
Katılımcılar, Saygı Değer Halkları-
mız!

Tarih boyunca birçok medeni-
yete ev sahipliği yapmış, gü-
nümüze kadar korunabilmiş 

12 bin yıllık Hasankeyf, bütün itiraz 
ve engellemelere rağmen maale-
sef bu gün yok olmakla yüz yüze. 
Dicle nehrinin kenarında bulunan 
bu kültürel ve doğal miras belli çev-
relerin ekonomik ve siyasi çıkarla-
rında boğulmak üzere. Hasankeyf’i 

yaşatmak için yapılan girişimler, 
hazırlanan raporlar, sesini yüksel-
ten tüm kesimler baskıcı rejim tara-
fından susturulmaya, bastırılmaya 
çalışılmıştır. Bölgede gerçekleşen 
çatışmalı süreç de fırsat bilinip Ha-
sankeyf’in ölümü hızlandırılmıştır. 
Bu cinayeti durdurmak için ulusal ve 
uluslararası kurum ve

kuruluşların üzerlerine düşen görevi 
yerine getirmelerini daha önce de 
ifade ettik.

Hasankeyf, UNESCO`nun on krite-
rinden dokuzunu yerine getirmesine 
rağmen ne Türk Hükümeti`nin ne de 
Unesco`nun Dünya Miras Listesi`ne 
alınması yönünde bir girişimi ol-

mamıştır. Yine geçtiğimiz günlerde 
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKE-
MESİ, 2006 yılında Hasankeyf’teki 
kültürel mirasın korunmasına ilişkin 
yapılan başvuruyu “Kültür mirasının

korunmasına yönelik Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) da-
yandırılabilecek genel bir bireysel 
hak bulunduğuna dair Avrupa Kon-
seyi üye ülkeleri arasında bir görüş 
birliği ya da eğilim şimdiye kadar söz 
konusu olmamıştır” diyerek başvu-
runun AİHS kapsamına girmediğine 
hükmetmiştir. Bir kez daha tarihi 
mirasın talan edilmesine göz yu-
mulmuştur.

Hükümet ve sermaye grupları Ilısu 

TMMOB Amed İKK, KESK Amed, TMMOB Batman İKK, KESK Batman, İHD Batman oluşan STK 
Temsilcileri Hasankeyf ilçesine giderek tarihi kentte basın açıklamasında bulundular.

STK TEMSİLCİLERİ HASANKEYF’TE 
BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDULAR
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projesi etrafında kenetlenmiş, yüz-
yılı tamamlayamayacak bir baraj için 
12 bin yıllık tarihi talan etmiştir. Yöre 
halkı göçe zorlanmış, bölge insan-
sızlaştırılmıştır. Böylece tarihi kent 
şantiye alanına daha rahat dönüş-
türülmüştür. Tarihi doku patlayıcı-
larla yerinden koparılmıştır. Vadiler 
doğal yapısını kaybetmiş, ağır iş 
makinelerine mahkûm edilmiştir.

Projenin sonlanması yolunda tarihi 
eserler yerlerinden kopartılıp taşın-
mıştır.

Keşfedilmemiş mağaralar, ilk kez 
gün yüzüne çıkarılabilmiş tarihi 
eserler yağmalanmıştır.

Tüm bunlara seyirci kalan hükümet 
organları suç işlemiş ve bu suçu iş-
lemeye devam etmektedir.

Bilinçli bir şekilde Toplumun hafızası 
ve mirası yok edilmeye çalışılsa da 
Hasankeyf’i binlerce yıllık tarihiyle 
hatırlatmaya ve bu talana karşı çık-
maya devam edeceğiz.

Ilısu Barajı Projesi’nin bitmesi ile 
250’ye yakın höyük, 5 binden fazla 
mağara, tarihi camiler, minareler, ki-
lise kalıntıları, sahabe kabirleri, tür-
beler, tarihi köprüler gibi eşsiz de-
ğerler sular altında kalacaktır. Tarihi 
eserlerin taşınarak tarihi kenti yeni-
den kurma girişimleri beyhudedir.

Bu işleme başlanıldığı andan itiba-
ren tarihi yapı zarar görmeye baş-
lamıştır. Elverişsiz koşullar altında 
taşınan eserler tahrip olmuştur. Yı-
kımlar ve tahribatlar birkaç eserin

kurtuluşunun arkasına gizleneme-
yecek kadar büyüktür.

Hasankeyf ilçesinin yüzde 90 gibi 
büyük bölümü barajdan etkilene-
cek, aralarında köy ve mezraların da 
bulunduğu 199 yerleşim yeri sular 
altında kalacaktır. Barajda su tutul-
maya başladıktan sonra bölgede 

iklim değişikliği yaşanacaktır. Yöre-
ye özgü canlı çeşitliliği yok olmakla 
karşı karşıya gelecektir.

Ilısu Projesi sosyal açıdan da büyük 
bir facia getirecektir. Bu coğrafyada 
yaşayan yaklaşık 80 bin insanın ya-
şam kaynaklarının yok edilerek yok-
sulluğa mahkûm edilmesi anlamına

gelmektedir. Köylerden civar kent-
lere yapılan göçler tarımsal üretimi 
büyük oranda yok edecektir. Kent 
yaşamını da ki şimdiden hissedile-
biliyoruz, olumsuz etkileyecekti.

Coğrafyamızın önemli bir kısmını su 
altında bırakmayı hedefleyen Ilısu 
Projesi, ekolojik olarak büyük yıkım 
ve tahribatlara neden olacağı orta-
dadır. Sadece Türkiye coğrafyasında

değil Ortadoğu`da da neredeyse bü-
tün nehirler doğal özelliğini kaybet-
miştir. İnsan eliyle yapılan suni mü-
dahalelerle planlanan baraj gölüyle 
bölgesel iklimin de değişeceğini Fı-
rat nehrinden anlayabiliriz.

Basra Körfezine kadar Dicle bo-
yunca yaşama darbe vuracak Ilısu 
Projesi, ekonomik rant ve Ortadoğu 
özelinde siyasi çıkarlar için yapıldığı 
açıktır.

Ilısu barajı projesinin ortaya çıktı-
ğı günden bu güne her türlü itiraza 
rağmen yapımına devam edilmiştir. 
Ancak bizler direnişten vazgeçme-
yerek birçok kesim tarafından im-
kânsız gibi görüleni, yani Ilısu Proje-
sini durdurulmasını, başaracağımıza 
halen inanıyoruz. Ilısu Barajında su 
tutulmasına engel olmak için yine 
sesimizi yükselteceğiz. Su tutsa 
bile, suyun bırakılmaması için mü-
cadeleye devam edeceğimizi belirt-
mek isteriz. Proje tamamlansa bile

barajın yıkımı için mücadeleye de-
vam diyeceğiz.

Kent ve doğa katliamına izin veren, 

ortak tarihimiz ve ortak mirasımız 
üzerinden yıkımları başlatanları bili-
yoruz, bu mirasın sahipleri olan top-
luluk ve kültürleri kutuplaştıranları, 
yıkıp tekrar yapmayı politik yatırım-
lara çevirmek isteyenleri bizler çok 
iyi tanıyoruz. Hasankeyf`te Sosyal, 
Politik, Ekolojik ve Kültürel Kırımın 
amaçlarını kuşaktan kuşağa anlata-
cağız. Bu kötülüğün aktörleri tarihte 
bu güzelim mekânları yok edenler 
olarak yerlerini alacaklar. Bunun için 
Hasankeyf`teyiz, Dicle’deyiz, Git-
miyoruz, Gitmeyeceğiz.

 

SİZE SESLENİYORUZ, BU SESE KU-
LAKLARINIZI TIKAMAYIN ARTIK!

BM, AB ve ilgili uluslararası örgütler 
başta olmak üzere; Sanatçı, Aydın 
ve Yazarları, Ekoloji Hareketlerini, 
Kent Hareketlerini, Kadın Örgütleri-
ni; STK`lar, Platform ve İnisiyatifleri, 
duyarlı Siyasi Parti ve Sendikaları, 
Meslek Örgütleri ve Odalarını, Bü-
tün duyarlı çevreleri ve halklarımızı 
bir kez daha Hasankeyfi sahiplen-
meye davet ediyoruz.

Bu kent insanlığın ortak mirasıdır, 
herkese aittir. Bu nedenle bu kentin 
yıkımının, taşınmasının ve satışının 
durdurulması için herkesi sorumlu-
luk almaya ve bu kente sahip çık-
maya davet ediyoruz. Hasankeyf 
yıkılmış yağmalanmış olsa bile hala 
binlerce yıllık değerini korumakta-
dır. Geçmişten gelen bu mirası ge-
lecek kuşaklara aktarabilmeliyiz. 
Geç kalındı, artık sona gelindi de-
meden Hasankeyfi yaşatmak için 
hep beraber ses olalım. Tarihimize 
geçmişimize ve geleceğimize sahip 
çıkılalım.

TMMOB AMED İKK, KESK AMED,
TMMOB BATMAN İKK, KESK 
BATMAN
İHD BATMAN

BASIN AÇIKLAM
ALARI
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TMMOB Diyarbakır İl Koor-
dinasyon Kuruluna Bağlı Oda 
Temsilcileri, Kent Ormanının 
konut rezerv alanına dönüş-
türülmesi ve Park Ormanında 
Cami yapım çalışmalarına tepki 
göstererek, kamuoyunu bilgilen-
dirmek amacıyla 27 Şubat 2019 
tarihinde basın açıklamasında 
bulundular.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Doğan Hatun’un 
okuduğu açıklama şöyle:

BASINA VE KAMUOYUNA

Yerel seçim sürecine girerken 
halk iradesini yok sayıp ata-
nan kayyımlı belediyelerin 

kentlerimize yönelik talan ve yıkım 
uygulamaları gerek kent merkezinde 
gerekse de kent genelinde kentin ge-
lişimi olumsuz etkileyecek ve kamu 
kurumlarının gelecekte karşı karşı-
ya getirecek uygulamalar olduğunu 
belirtmek isteriz. Bu uygulamalarla 
devletin ve hükümetin kentlerimi-
ze yaklaşımını açıkça ortaya çıkar-
mıştır. Bunlar kentlerimizi politik bir 
araç olarak kullanıp, kendi siyasetini 
uyguladığı laboratuarlar olarak gör-

mektedirler.

Kayyımların ilk işleri çok renkliliği ve 
çok sesliliği ortadan kaldırmak ol-
muştur.

Kürtçe, Süryanice, Ermenice tabela-
lar sökülmüş yerine tek dilli Türkçe 
tabelalar asılmıştır. Toplumun ha-
fızasına müdahale amacıyla halkın 
seçtiği belediyelerce yapılan Robos-
ki, Ehmedê Xanê, Uğur Kaymaz vb. 
anıtlar yıktırılmıştır. Ceylan Önkol, 
Ekin Ceren, Mehmet Uzun, Orhan 
Doğan ve Tahir Elçi gibi şahsiyetle-
rin isimleri park, sokak, cadde ve or-
manlardan silinmiştir.

Belediyelere ait bir kısım yapılar ba-
ğış adı altında 40 yıllık sözleşmeler 
ile veya bila bedel farklı kurumlara 
yada vakıflara verilmiştir.

Ayrıca;

*Kayapınar Belediyesine ait 13 adet 
Eğitim Destek Evinin kaymakamlığa 
devredildiği,

*Kayapınar Belediyesi tarafından 
ihalesi yapılan ve yapımı devam eden 
20 milyonluk kütüphanenin İl Kütüp-
hane Müdürlüğüne devredildiği,

*Kayapınar Belediyesine ait Amed 
Spor kompleksinin Kaymakamlığa 
devredildiği,

*Kayapınar Belediyesine ait 2 adet 
kreşin kaymakamlığa devredildiği,

*Kayapınar ilçe sınırlarında bulunan 
Ekin parktaki Cafe ve Kadın Merke-
zinin TÜRGEV’e 25 yıl kiralanmış ol-
duğu,

*Kayapınar Belediyesi eski hizmet 
binasının 2.5 milyon karşılığında 
belediye bütçesinden tadilat yapılıp 
Kaymakamlığa devredileceği,

*Kayapınar Belediyesine ait 100 dö-
nümlük seranın Kaymakamlığa dev-
redildiği,

*Kayapınar Belediyesine ait Ceger 
Xwîn Kültür Merkezinin Halk Eğitime 
devredildiği,

*Ulu cami yanında bulunan Diyarba-
kır Eski Belediye Binasının İl Müftü-
lüğüne devredildiği,

*Kayyım atanan belediyeler adına 31 
Mart sonrası ödemeli olarak milyon-
larca kredinin çekildiği şeklinde bilgi-
ler kamuoyunda tartışılmaktadır.

Bu uygulamalardan derhal vazgeçil-

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULUNDAN
KENT ORMANININ KONUT REZERV ALANINA 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE PARK ORMANINDA CAMİ YAPIM 
ÇALIŞMALARINA TEPKİ

Ağıtlarımız, Gözyaşımız, Acılarımız ve Öfkemizle Yoğrulan Adalet Mücadelemiz hiç bitmeyecek!
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BASIN AÇIKLAM
ALARI

melidir.

Bu uygulamalarla ne amaçlanmak-
tadır? Seçim sonrası halkın iradesi ile 
seçilecek belediyeler çalıştıramaya-
cak duruma mı getirilmek isteniyor? 
Devlet eliyle halk cezalandırılmak mı 
isteniyor?

Yine;

*Büyükşehir Belediyesi seçim arife-
sinde teamüller ve kayyım olma ger-
çekliğinden koparak 380 personel 
alma gibi bir fikriyatı ortaya koymuş 
bulunmaktadır.

Seçimlere 40 gün kala böylesi bir si-
yaseti geliştirmelerinin açıklanacak 
hiçbir gerekçesi yoktur. Toplumsal 
realiteye göre belediyecilikte seçim 
sürecine girildiği zaman mevcut ku-
rumu seçime kadar muacil işlerden 
hariç herhangi bir şey yapmamak 
adabı muaşerettendir. Sanki kayyımlı 
kentlerde seçimden çok seçimden 
sonraki duruma yönelik kentin ve 
toplumun geleceğini ipotek altına 
alma hesabı sezilmektedir. Biliyoruz 
ki bu alımlar adil ve ahlaki kültürden 
uzak bir yöntem ile gerçekleşecektir, 
buna rağmen insanların duygularıyla, 
hayalleriyle oynamak ahlaki değildir?

Üç yıldır personel kıyamıyla günde-
me gelen kayyımlı bu belediyeler 
neden seçim arifesinde personel alı-
mına gidiyor?

Her kurumun işleyişi vardır,her ku-
rumun bir kültürü ve ahlakı vardır.Bu 
şekilde halkın belediyeleri yönetile-
mez!

Mevcut hükümetin atadığı kayyımlar 
kentin genel menfaatlerini hiçe saya-
rak kamu kaynağını boşa akıtmadığı 
israf etmediği ve hatta sonradan bu 
işleri düzeltmek için yoğun bir kamu 
kaynağını çarçur etmediği hiçbir gün 
yoktur. Her gün ayrı bir usulsüz uy-
gulama ile uyanıyor bu kentler.

Değerli Basın emekçileri

Millet bahçesi adı altında hevsel 
bahçeleri fiskaya bölgesinde yapı-
lan doğa tahribatlarını görmekteyiz. 
UNESCO nun hevsel bahçeleri ile ilgili 
“Dünya Küktür Mirası” kararı varken 
ve UNESCO ya KMED(Kültürel Mi-
ras Etki Değerlendirme) raporunun 
sunulması ve onayının alınması ge-
rekirken şu an politik amaçlı olarak 
millet bahçesi projesi uygulanarak 
kültürel miras ve doğal güzellikler 
katledilmektedir.

Bu kırımla birlikte Fiskaya Şelasi alt 
bölgesinde bulunan eski cafe yapısı 
ihale ile verilip tadilatı sürerken mil-
let bahçesi projesi kapsamında yı-
kım kararı alınmıştır. Yani bir yandan 
onarım için para ödeyeceksin diğer 
yandan yeni onardığını yıkmak için 
kaynak sağlayacaksın; bu düpedüz 
birilerine rant sağlamak için peşkeş 
çekmektir.

Değerli basın emekçileri

Kent planları yapılırken nüfus ve ihti-
yaca göre toplumun ibadet,yeşil alan 
ve diğer sosyal ihtiyaçlarına uygun 
gerekli alanlar ayrılmaktadır.

Ancak son iki yılda özellikle Kayapı-
nar bölgesinde 17 adet yeşil alan ve 
sosyal tesis olarak belirlenen parsel-
ler kayyımlı belediyelerce DİNİ TESİS 
alanına dönüştürülmüştür. Oysaki bu 
parsellerin ortalama 300-400 met-
re ötesinde kullanımda olan camiler 
mevcuttur.

 Bu niteliği değiştirilen parsellerden 
biri de, herkesçe bilinen Park Orma-
nın içerisindedir. Plan esasları göz 
ardı edilerek inanç istismarı amaçlı 
Park Ormanın içine yani Yeşil Alan-
daki ağaçları ve çimleri sökerek cami 
yapmanın bilimle, akılla, vicdanla, 
ahlakla bağdaşır hiç bir yanı bulun-
mamaktadır. Üstelik bu alanın 30-
40 mt. yakınında Hacı Siraç camisi 
varken buna rağmen kim niye ne için 

parkın içinde cami yapar!

Bizler kimsenin inancına ve bunun 
gereğini yapmasına karşı değiliz ve 
olamayız.  Ama Hz. Muhammed’in 
sırf siyaseten yapılan camileri (Mes-
cid ul Dirare ) yıktırdığını bilen bir top-
lumuz.

Yine Mahabad Bulvarı(75 metrelik 
cadde) üst bölgesinde bulunan 2.946 
dönümlük yeşil alan olan KENT OR-
MANI’NIN KONUT REZERV ALANI 
olarak değiştirilmesi çabasını gör-
mekteyiz.Kentte yüzlerce boş, kul-
lanılmayan konut varken Yeşil Alanı 
Konuta çevirmenin iyi niyetli çaba 
olarak yorumlanamayacak kadar 
açıktır.Bunun adı rant amaçlı peşkeş-
tir. Kentin nefes alma bölgesi olan bu 
alan için daha önce denenmiş bu 
yanlış ve kötü niyetli girişimler hukuk 
yolu ile engellenmişti.Şimdi bu seçim 
arifesinde tekrardan bu yolu dene-
mek büyük bir suç teşkil etmektedir.

Bu tür yanlış, kasıtlı ve kent suçu ola-
rak değerlendirdiğimiz uygulamala-
rın hizmetle, bilimle, teknikle, hukuk-
la ve ahlakla hiçbir ilişkisinin olmadığı 
belirtiyor ve takipçisi olacağımızı be-
lirtiyoruz.

Bu tutumla bu kentin asıl sahipleri-
ni, tüm kent dinamiklerini duyarlılığa 
davet ediyoruz. Seçim sürecinde gi-
derayak yapılmak istenen bu yanlış 
uygulamalara karşı sesimizi yüksel-
telim. Bu kent bizim ve kentimize sa-
hip çıkalım.

Bizler TMMOB Diyarbakır İl Koordi-
nasyon Kurulu olarak özellikle Park 
Ormandaki Cami yapımı ve Kent 
Ormanını Konut Rezerv Alanı’na dö-
nüştürme çalışmaları ile ilgili sorum-
lu mercilere görevlerini hatırlatıyor 
ve bu konu ile ilgili hukuksal süreci 
başlattığımızın bilgisini kamuoyunun 
bilgisine sunuyoruz.

TMMOB DİYARBAKIR İL 
KOORDİNASYON KURULU
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286 STK’DAN ORTAK AÇIKLAMA! 
YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUZ…
Diyarbakır’da bir araya gelen 
STK temsilcileri cezaevlerin-
de sürmekte olan açlık grev-
leri ile ilgili açıklama yaptı. 
Diyarbakır Demir otelde bir 
araya gelen Bölge Emek ve 
Demokrasi Platformu Tem-
silcileri, açlık grevleriyle ilgili 
basın açıklamasında bulun-
dular.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 
oluşan ve 17 ilden 286 STK ‘nın im-
zaladığı ortak bölge deklarasyonu 
şöyle;

YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUZ…

Demokrasi hukuk ve evrensel 
değerlerin bir toplumun bir 
arada yaşamasının ve top-

lumsal farklılıkların zenginlik olarak 
sonraki kuşaklara aktarılmasının 
olmazsa olmazıdır. Ülkemizde ağır 
aksak ilerleyen demokrasi ve hu-
kuk son iki yıldır tamamen özünden 
uzaklaşmıştır.

Ülkemizde demokrasi ve hukukun 
savunulduğu iddia edilse bile pra-
tikte yaşananlar iktidarların anti 
demokratik uygulamaları ve hu-
kuksuzluklarıdır. Bu uğurda binlerce 
insanımız geçmişten  beri özgürlü-
ğünü ve yaşamını feda etmiştir.Sivil 
toplum kuruluşları olarak ilkelerimiz 
ve mücadelemiz evrensel hukukun 
tesisi, demokrasinin inşası ve top-
lumsal barışın sağlanması içindir. Si-
vil toplum örgütleri varoluşundan bu 
yana insan yaşamını,sağlığın korun-
ması ve geliştirilmesi noktasını var-
lık sebebi olarak görmüştür. Bizler 
insan yaşamını her türlü kavram ve 
kaygının ötesinde ele alır, her şeyin 

merkezine insanın yaşamını ve sağ-
lığını koyarak şekillendiririz.

Ülkemizde şuan itibari ile çok cid-
di siyasal bir krizle karşı karşıyayız. 
Tüm toplumsal kesimler ciddi bir 
baskı ile susturulmak istenmektedir. 
En temel hakların kullanımı bile hu-
kuksuz bir şekilde engellenmektedir. 
Git gide hukuk devletinin normların-
dan uzaklaşma ve hak ihlalleri bizleri 
ciddi bir şekilde kaygılandırmaktadır. 
Yaşanan hukuksuzluklara karşı DTK 
Eş başkanı ve Hakkâri milletvekilli 
Sayın Leyla GÜVEN’İN başlatmış ol-
duğu açlık grevi bugün itibari ile ülke 
içinde ve dışında binleri aşan katı-
lımlarla devam etmektedir. An itibari 
ile açlık grevindekilerin durumu kritik 
aşamayı geçmiştir. Bununla beraber 
cezaevlerinde ölüm haberleri gel-
meye başlamıştır. Özellikle siyasal 
iktidarın sorunu görmezden gelmesi 
kaygılarımızı daha da artırmaktadır. 
Sürecin bu şekilde devam etmesi 
sonucunda daha fazla can kaybının 
yaşanması kaçınılmazdır. Bu durum 
toplumsal barışın demokrasinin ve 
insan haklarında tamir edilemeye-

cek yaralar açacağı aşikârdır.

Cezaevlerine başta hekimler olmak 
özere bağımsız heyetlerin ziyareti-
ne izin verilmediği için eylemcilerin 
sağlık durumları ile ilgili sağlıklı bil-
giler alınamamaktadır. Avukatlar ve 
ziyarete giden tutuklu yakınlarından 
edinilebilen kısıtlı bilgiler eylemciler-
de ciddi kilo kayıplarının yaşandığı, 
sağlık sorunların ortaya çıktığı ve 
kritik eşiğin aşıldığını işaret etmek-
tedir. Kimi cezaevlerinde yaşamsal 
önemde olan başta B1 vitamini ol-
mak üzere sıvı, tuz ve şeker verilme-
mektedir.

Demokrasi, emek ve meslek örgüt-
leri olarak toplumsal barış için her-
kesi insani, ahlaki,ve vicdani sorum-
luluğa davet ediyoruz. Bu bağlamda 
toplumsal barış ve yaşam hakkı için 
çok geç olmadan siyasal iktidarı, ev-
rensel hukuk değerleri içerisinde so-
runu çözmeye davet ediyoruz.

BÖLGE  EMEK VE DEMOKRASİ 
GÜÇLERİ
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Odamızın Enerji Çalışma 
Grubu tarafından hazır-
lanan 2018 Yılı Elektrik ve 

Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygula-
maları, Maliyetleri Artıran Etkenler 
ve Yapılması Gerekenler Üzerine 
Oda Raporu’nu kamuoyunun bil-
gisine sunuyoruz. Raporda 2018 
yılı içinde elektrik ve doğalgaz 
fiyatları ile tarifelerdeki değişik-
likler ve fiyat artışlarının teknik 
ve ticari nedenleri irdelenmiş, 
elektrik ve doğalgaz maliyetlerini 
azaltmaya yönelik öneriler geliş-
tirilmiştir. Açıklamamızın ekinde 
yer alan raporun bütünü https://
www.mmo.org.tr/, https://ener-
ji.mmo.org.tr/ bağlantılarında da 
bulunmaktadır.

Enerji ithalatı sürekli artıyor

2018 yılında enerji girdileri itha-
lat tutarı 2017 yılına göre yüzde 
15,56 oranında artarak 37,2 mil-
yar dolardan 42,99 milyar dola-
ra yükselmiş ve 223 milyar dolar 
olan 2018 yılı toplam ithalatının 
yüzde 19,28’ini oluşturmuştur. 
Elektrik üretiminde, sanayide, 
konutlarda temel bir enerji kaynağı 
olarak kullanılan doğalgazın yüzde 
99’undan fazlası ithal edilmektedir.

Başta rüzgâr ve güneş olmak üze-

re ülkemizin yenilenebilir enerji 
kaynağı potansiyeli değerlendiri-
lerek ithalat faturası ve maliyet-
ler düşürülebilir. Ancak on yedi 
yıldır iktidarda olan siyasi kadro-
ların yenilenebilir enerji kaynak-
larına dayalı elektrik üretimi için 
belirledikleri hedef rakamlar ile 
bugünkü duruma ait veriler karşı-
laştırıldığında, yenilenebilir kaynak-
ların yeterince değerlendirilemedi-
ği görülmektedir.

2018 yılında elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarındaki artış enflasyonun 
çok üzerinde

2018 yılı içinde yapılan zamlarla 
elektrik fiyatları, 2017 yılı sonu-
na göre konutlarda yüzde 45, di-
ğer tüketici grupları için yüzde 
71-72 oranlarında artmıştır. 
2019 yılı başında yalnızca konut 
abonelerine uygulanan yüzde 10 
indirimle artış oranı yüzde 30,5’e 
çekilmiş olmasına rağmen yıllık 
elektrik fiyat artışı enflasyondan 
çok daha yüksek, örneğin konutlar-
da yüzde 50,2, diğer tüketici grup-
larında yüzde 250’yi aşan oranlar-
da gerçekleşmiştir. Bütün tüketici 
grupları için 2017 sonu ile 2019 
başı arasında elektrik fiyatlarında-
ki yüzde 30,5-72,1 oranlarındaki 

artışlar, kamuoyuna iftiharla açık-
lanan yüzde 20,3 oranındaki yıllık 
enflasyonun 1,5-3,5 katıdır.

2018 yılsonu doğalgaz fiyatla-
rı da 2017 sonuna göre konut-
larda yüzde 25-37, küçük sanayi 
kuruluşlarında yüzde 29,5, büyük 
sanayi kuruluşlarında yüzde 
100; elektrik üretimi için yakıt ola-
rak doğalgaz kullanan santraller-
de yüzde 146 oranında artmıştır. 
2019 yılı başında doğalgaz sa-
tış fiyatlarında konutlar ve küçük 
sanayi kuruluşlarına yüzde 10, 
elektrik üretim tesislerine yüzde 
8,8 oranında indirim yapılmıştır. 
Bu indirim sonrasında dahi fiyat-
lar, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi 
konut abonelerinin en çok olduğu 
kentlerde 2017 sonuna göre yüzde 
17-26 oranında artmıştır.

Elektrik satış fiyatının bileşenleri 
gizleniyor

EPDK tarafından yapılan mevzuat 
düzenlemesi ile daha önce fatura-
larda ayrı ayrı görünen perakende 
enerji, faturalama hizmetleri, dağı-
tım sistemi kulanım, kayıp/kaçak, 
iletim sistemi kullanım ve sayaç oku-
ma bedelleri 01.01.2016 tarihin-
den sonra gizlenerek Enerji ve Da-
ğıtım bedelleri olarak faturalara 
iki ayrı kalemde yansıtılmaktadır. 
Bu bedellere ayrıca vergi ve fon 
tutarları ile KDV de eklenmektedir. 
Böylece elektrik abonelerinin 
hangi faaliyete ne kadar bedel 
ödediklerini öğrenemeyeceği bir 
fatura sistemi oluşturulmuştur. 

Asıl indirim özel dağıtım şirketle-
rine

Maliyet bazlı fiyatlandırma dö-
nemini de kapsayan tarifeler ile 
EÜAŞ dağıtım şirketleri lehine 
toptan satış fiyatında indirim-

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARINDA YAPILAN ARTIŞLAR 
ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE

Odamızın Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Elektrik ve Doğal-
gaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gere-
kenler Üzerine Oda Raporu’nu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
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ler yapmaktadır. EÜAŞ dağıtım ve 
görevli tedarik şirketlerine yapmış 
olduğu toptan elektrik enerjisi 
satışlarında 1 Ocak 2019 itibariyle 
bir önceki dönem tarifesinde yüzde 
27,2 oranında (4,7275 kr/kWh) in-
dirim yaparak 17,36 kr/kWh olan 
tarifesini 12,6335 kr/kWh olarak 
belirlemiş ve şirketlere yıllık bazda 
5-5,5 milyar TL destek sağlamıştır. 
Bu indirimler tüketicilerin tarifele-
rine yansıtılmamıştır.

Yoksullara enerji desteği: Hayal 
kırıklığı!

Odamızın uzun süredir savunduğu, 
enerji yoksulları ve yoksunlarına 
çağdaş yaşam koşullarını sağla-
yacak miktarda ücretsiz elektrik ve 
doğalgazın kamu tarafından temin 
edilmesi, ne yazık ki sorunlu bir şe-
kilde gündeme gelmiştir. Cumhur-
başkanı’nın “düzenli sosyal yardım 
alan ihtiyaç sahibi vatandaşların 
150 kilovat saate kadar elektrik 
tüketimini ve bu kapsamda yak-
laşık 2,5 milyonun üzerindeki ha-
nede her ay ortalama 80 liralık 
elektrik faturasını devletin karşı-
layacağını” açıklamasının ardından 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı’nın yaptığı açıklamalardan söz 
konusu yardımın kapsamının da-
raltılacağı anlaşılmaktadır. Bakan, 
hane halkı sayısı iki veya daha az 
olanlarda aylık 75 kilovatsaat, üç 
kişi olanlarda 100 kilovatsaat, dört 
kişi yaşayan hanelerde 125 kilo-
vatsaat, beş kişi ve yukarı yaşayan 
hanelerde 150 kilovatsaat olmak 
üzere elektrik desteği planlaması 
yapılmakta olduğunu belirtmiştir. 
Oysa hanelerdeki kişi sayısından 

bağımsız olarak, 150 kWh’lik sınır, 
asgari yaşam koşulları için eşik de-
ğer olarak kabul edilmelidir.

Önerilerimizden bazıları

Dağıtım şirketlerinin kayıp ve ka-
çak elektriği azaltma yükümlülük-
lerini sürekli erteleyen, görevlerini 
yerine getirmeyen şirketlerin yük-
lerini tüketicilere ödeten ve fatu-
ralarda bunu gizleyen uygulama-
lara imkân veren EPDK’nın tüketici 
karşıtı düzenleme ve uygulamaları 
derhal durdurulmalıdır.

İletim ve dağıtım kayıplarının 
düşürülmesine olumlu etkisi 
göz ardı edilemeyecek olan 
dağıtık (yerinde) üretime yönelik 
uygulamalar teşvik edilmelidir.

Çok zamanlı tarife yapısından 
tarifelere yapılan artış veya 
indirimlerde farklılık yaratılarak 
gizli zamların önünün açılmasına 
son verilmelidir.

Dağıtım şirketlerinin, özerk yapıda 
oluşturulacak bir kamu idaresine 
devredilerek kamusal hizmet an-
layışında yapılandırılması değer-
lendirilmeli, bu yönde yasal altyapı 
oluşturulmalıdır.

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi 
ve dağıtımı, bütüncül bir planlama 
ile kamusal hizmeti gerekli kılmak-
tadır. Sektörden beklentileri fark-
lı birçok şirketin kâr hırsına terk 
edilmiş düzensiz ve plansız  yapı-
nın, öncelikle mevcut dağınıklıktan 
kurtarılması ve kamusal hizmeti 
esas alan,  toplum çıkarlarını gö-
zeten özerk bir yapıya kavuşturul-
ması gerekmektedir.

Elektrik üretimi içinde, yenilenebilir 
kaynakların payının artmasına ve 
doğalgazın payının azaltılmasına 
yönelik politika ve uygulamalara 
ağırlık verilmeli, önümüzdeki yıl-
larda doğalgazın payı önce yüzde 
30’un altına, nihai olarak yüzde 25 
düzeyine düşürülmelidir.

Enerjide dışa bağımlılığı daha da 
artıracak olan yeni doğalgaz sant-
ral projelerine lisans verilmemeli; 

lisans alan projelerden yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyenlerin li-
sansları iptal edilmelidir.

Yurtiçi doğalgaz arama ve üretim 
faaliyetlerinin yoğunlaşması ve 
yerli doğalgaz üretiminin mutlaka 
artırılması gerekir. Karasal alanlar 
yanı sıra denizlerdeki aramalara 
hız verilmeli; bir “master plan” dâ-
hilinde, ülke karasında ve denizle-
rinde arama seferberliğine girişil-
melidir.

Mevcut gaz alım anlaşmaları kap-
samlı ve ayrıntılı bir şekilde ince-
lenmeli, ülke aleyhine hükümlerin 
iptali için yeniden görüşme konusu 
yapılmalıdır.

Ülkemizin egemenlik haklarını ve 
iletimdeki BOTAŞ tekelini zaafa 
uğratacak olan tüm girişim ve 
projelere karşı durulmalıdır. BOTAŞ 
ortak da olsa, başka bir devlete, 
o devletin ulusal veya çokuluslu 
kurumları ile ulusötesi şirketle-
re, ülke toprakları üzerinde boru 
hattı tesis ve işletme hakkı veril-
memelidir. Başka ülkelerdeki üre-
ticilerin gaz ve petrolü, BOTAŞ’la 
yapılacak bir işbirliği kapsamında, 
mevcut ulusal gaz ve boru şebe-
kesi üzerinden taşınabilir. Ancak 
Türkiye, taşınacak gaz ve petrolün 
tamamını veya kayda değer bir 
bölümünü tercihli ticari şartlarda 
satın alma ve ulusal ihtiyaçların 
karşılanmasında kullanmanın yanı 
sıra ihraç etme imkânına da sahip 
olmalıdır.

Doğalgazda Rusya’ya ve İran’a 
bağımlılığın azaltılmasına yönelik 
çalışmalar yapılmalı, kaynaklar çe-
şitlendirilmelidir.

Elektrik maliyetleri ile hiçbir ilişkisi 
olmayan TRT’ye aktarılan pay iptal 
edilmelidir.

Doğalgaz fiyatlarındaki KDV yüzde 
18’den 1’e düşürülmeli, ÖTV kaldı-
rılmalıdır.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı
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Basına ve Kamuoyuna,

Açlık grevi Dünya Tabipleri 
Birliği tarafından bir kişinin 
kendi iradesiyle belirli gıda-

ları 72 saatten daha uzun süre al-
maması olarak tanımlanmış ve bu 
tanım Dünya Sağlık Örgütü tarafın-
dan da kabul edilmiştir.

Bugün Türkiye’nin cezaevlerinde en 
uzunu 120 gün olan, onlarcası yüz 
güne yaklaşan 10 binin üzerinde 
mahpusun açlık grevinde olduğu 
bilinmektedir. Cezaevinde açlık gre-
vine başlayıp  tahliye edilenler açlık 
grevlerine çıktıktan sonra da devam 
etmektedirler.

Cezaevlerinde açlık grevinde olan 
bireylerin sağlık durumları ile ilgi-
li  açıklayıcı/ kesin  bilgiler  kamuo-
yunda bilinmemekle  birlikte açlığın 
ortaya çıkardığı bedensel, fiziksel 
yıkıcılık bilinmektedir. Açlık grevleri 
de insanların bedensel, fiziksel sağ-
lıklarının tedricen bozulması, has-
talanması ve nihayetinde  ya kalıcı 
hasarlar ya da ölümlerle sonuçla-
nan yakın takip ve sürekli hekim ve 
sağlık kontrolleri gereken önemli 
süreçlerdir.

Açlık grevlerinde genellikle şeker/
şekerli sular, tuz, karbonat, B vi-
tamini ve su alınmaktadır ve bu 
maddeler yalnızca vücudun bazal/
temel enerji ihtiyacını  karşılamaya 
yöneliktir. Ek enerji ihtiyacı bedensel 

doku yıkımıyla karşılanmaktadır.

İnsan bedenindeki dokuların bir 
ömrü vardır ve bazıları her gün ba-
zıları daha uzun aralıklarla yenilenir-
ler. Doku yenilenmesinde kullanılan 
protein, yağ, vitamin ve mineraller 
açlık grevi sırasında alınmadığı için 
dokulara ait ağrılardan işlev yeter-
sizliklerine giden sorunlar ortaya 
çıkar. Mineral ve vitaminlerin alın-
maması özellikle kadınlarda kansız-
lığa neden olmaktadır.  Açlığa bağlı 
olarak bağışıklık sistemi bozulur, 
vücut savunma hücrelerinin üretil-
memesi sonucunda mikroplar kolay 
bulaşır ve gelişen enfeksiyonlar çok 
ağır seyreder. Enfeksiyonlar, açlık 
grevindeki ölümlerin ana nedenle-
rinden biridir.

Açlık grevinde olanların yaşı, ek has-
talıkları, cinsiyeti yıkım tablosunun 
hızlanmasına ve sorunların daha 
erken kalıcılaşmasına yol açabil-
mektedir. Sayının çok artmış olması 
sağlık takibini zorlaştıracaktır. Ge-
nel durumu bozulanlar yeterli takip 
ve destek alamayabilir ve yetersiz, 
kontrolsüz şeker, su, tuz vb. alımı, 
hareketsizlik, yatak yaralarının açıl-
masına ve ölüme giden sürecin hız-
lanmasına yol açabilir.

Açlık grevi yapanların sağlık du-
rumlarına ilişkin ne yazık ki  bugüne 
kadar  sağlıklı ve yeterli bilgi alına-
bilmiş değildir. Aileleri ve avukatları-
nın TTB’ye ulaştırdığı bilgilerden kilo 

kayıplarının belirgin biçimde devam 
ettiği ve vücut kitle indekslerinin 
düştüğü bilinmektedir. 40-50. gün-
ler arasında vücut ağırlığının %10-
20 kadarı kaybedilmektedir. Günler 
ilerledikçe kilo kaybı da artmaktadır. 
Vücut kitle indeksinin 15’in (onbeş) 
altına düşmesi kişinin kritik sürece 
girdiğini, yıkımın hayati organlara 
kaymaya başlayacağına işaret eder. 
Giderek kalıcılaşan organ hasarları 
ölümü yakınlaştırdığı gibi, açlık gre-
vi bırakıldıktan sonra da ciddi sağlık 
sorunlarının devam etmesine kay-
naklık eder.

Bugün itibariyle yüzlerce kişi kalıcı 
hasar ya da hayati tehlike arz eden 
‘’kritik süreç’’e girmiştir ve on bine 
yakın kişinin açlık grevine girmesi 
çok ciddi bir sorundur. Açlık grevleri 
artık yaşamı tehdit eden bir sorun 
haline gelmiştir.

Açlık grevi yapanlarda kalıcı hasar-
lar ortaya çıkmadan  ve ölümler 
yaşanmadan; ceza infaz sistemi 
cezaevlerinde kalanların uluslara-
rası sözleşmelerden, anayasadan 
ve yasalardan kaynaklanan hakla-
rına uygun olarak düzenlenmelidir. 
Yetkilileri sorumluluklarını yerine 
getirmeye ve cezaevlerini meslek 
örgütlerinin ve ilgili kurumların de-
netimine açmaya davet ediyoruz.   

DİSK – KESK – TMMOB - TTB

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’DEN AÇLIK 
GREVLERİNE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Türkiye’de onlarca cezaevinde süren ve en uzunu 120 gün 
olan açlık grevleriyle ilgili 28 Mart 2019 tarihinde ortak bir açıklama yaptı.
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AHMET BÜLENT TEKİK
Makina Mühendisi

KÖPEĞİN DİLİ
Taybet İnan’ın anısına…
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Bir köpek, uzun ve 
kalın diliyle saklandığı 
yerden geliyor, etra-
fımda dolanıp kanımı 

kokluyor. Sonra gölgesi başımın üs-
tüne düşecek şekilde sessizce bek-
liyor. Gölgesinden bir dil çıkıyor, tek-
rar kayboluyor. İkimiz de bir gölge 
gibiyiz sokakta. Onun gölgesinden 
bir dil, benim gölgemden kan çıkıyor. 

Köpeğin dili kendi yarasına iyi gelir. 
Tüfekle vurulmuş bir köpek, kur-
şunun parçaladığı yarasını sabırla 
yalamış, herkes ölmesini beklerken 
kendini diliyle iyileştirmişti. Belki bu 
köpek de diliyle iyileştirecek beni. 
Belki kurşunların açtığı yaralarımı 
dişleriyle daha da büyütecek. Bana 
dişleriyle mi gelecek yoksa sağaltıcı 
diliyle mi? Köpeğin de, sokağa geril-
miş perdelerin ardındakileri gözle-
yenlerin de, ağır ağır ilerleyen tankın 
da kararsızlığı ölüp ölmediğim, ölüp 
ölmeyeceğim ile ilgili, bunu biliyo-
rum. 

Yer titremeye başladı, paletlerin bir-
birine binişini, dev namluyu çeviren 
dişlilerin kenetlenişini duydum. Kö-
pek yerleşik bir sezgiyle üstümden 
kalkıp uzaklaştı. Giderken çamurdan 
sertleşmiş kuyruğu bir sopa gibi 
alnıma değdi. Tankı göremiyorum. 

Boğazımdaki yara başımı çevirme-
me izin vermiyor. Yerin titreyişi art-
tıkça tankın yaklaştığını, karanlıkta 
bir hayvan gibi evleri dinleyerek, 
sokak perdelerinin ardına gizlen-
miş insanları koklayarak ilerlediğini 
hissediyorum: Bir paletin bir palete 
binişi, zamanın ağır bir demir parça-
sına tutunarak ilerleyişi, namlunun 
devinişi, yerin titreyişi…

Tankın gölgesi alnımın üstüne düş-
tü. Bacağımdan ve boğazımdan 
vurulmuşum, gövdem bir ağaç gibi 
yere sabit, üzerime hareket eden 
şeylerin gölgesi düşüyor: Bazen bir 
tankın, bazen bir köpeğin. Tankın 
gölgesinden bir namlu çıkıyor, ya-
ramın üzerinden geçiyor, zamana 
ve mekana hükmeden bir yelkovan 
sanki. Sonra evlere çevriliyor. Bir ha-
reket, kımıldama arıyor sokağa ge-
rilmiş perdelerin ardında. Bana doğ-
ru bir paletin genişliği kadar ilerliyor. 
Metalin metale binişi, tik! Tank ağır-
lığını, homurtusunu, eksozunu üze-
rimdeki gölgesine yüklemiş, sanki 
ezecek beni. Bacağımın üstüne ağır 
bir şey düştü. O an bir gölge olma-
dığımı, yaralı bir insan olduğumu 
anladım. Burada insan acı çeken bir 
gölgeydi belki de. Tank hazımsız bir 
hayvan gibi üstüme bir kalaşnikov 
fırlatmıştı. Yere çarpıp havalanan 

silah hemen dibime, sağ bacağımın 
üstüne düşmüştü. Sahte bir fotoğ-
rafın içindeyim işte: 57 yaşında bir 
kadın, on bir çocuklu, silahlı ve yaralı. 
Sokağın derinliklerinden bir adamın 
bağırışlarını duyuyorum. Bana doğ-
ru gelmek istiyor. Bağırıyor. Tankla 
konuşuyor sanki. Ağlıyor, yapmayın 
diyor. Koşmak istiyor. Ama namlu 
kendini oraya güdümlüyor, ince bir 
ayarla bir diş daha dönüyor. Bir ses-
sizlik. Bağırışın geldiği taraftan bir 
şey fırlatılıyor yanıma, ucu düğümlü 
kalın bir halat bu. Halata tutunsam 
belki beni bu sessiz sokaktan ala-
cak, bir eve, belki evime çekecek. 
Ama kımıldayamıyorum. Tankın 
namlusu milimetrik bir ayarla bir diş 
daha dönüyor. Kendini, halatın ve 
insan bağırışlarının geldiği eve iyice 
sabitliyor.  Derin bir sessizlik. Nam-
lu dinliyor, kokluyor. Sonra korkunç 
bir gürültü ile, sokak boyunca ard 
arda gerilmiş perdeleri delip geçe-
rek evin tam kalbinde patlıyor. O an 
yeri örten ne varsa ben de onlarla 
birlikte bir rüyadaymışım gibi acı 
içinde havalanıyorum. Gövdemdeki 
ağrıları bir rüyadaymışım gibi yaşı-
yorum. Her şey bir müddet hava-
da asılı kalıyor: Taş, toprak, kan ve 
insan. Vurulan evden çıkan toz ve 
duman sokağı kaplıyor. Ben hava-
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da, savaş ifrazatlarının içinde, bir 
rüyadaki kadar uzun ve kısa süren 
bir anda evimi ve çocuklarımı arıyo-
rum. Beni görsünler istiyorum, gelip 
yarama dokunsunlar, beni ısıtsınlar 
istiyorum. Hangi gerilmiş perdenin 
arkasındaydı evim? Bütün perdeler 
aynı renge dönüşmüş, bütün ev-
ler grileşmiş, gölgeleşmiş. Benim 
evimi diğerlerinden ayıran bir renk, 
bir kapı, bir bahçe, bir pencere ara-
dım ama hepsinde toplarla hemen 
hemen aynı büyüklükte eğri büğrü 
devasa delikler açılmıştı ve hep-
si birbirine benzemişti. Hiçbirinde 
pencere ve kapı kalmamıştı. Birden 
sokağın derinliklerinde beyaz bay-
raklı insanlar gördüm. Parçalanmış, 
kanlanmış beyaz bayraklarıyla in-
sanlar. Vurulup düştüğüm yere gel-
mek istiyorlardı ama gelemiyorlar-
dı. Sonra o rüya anı bitti ve korkunç 
bir acıyla, havadaki şeylerle birlikte 
yere düştüm. Gövdemin bir metre 
kadar yer değiştirdiğini, boğazım-
daki yaranın açıldığını hissettim. 
Toz incelip dağıldığında tankın önce 
sivri sonra yumuşak yerleri belir-
di. Namlusu hala soğumamıştı ve 
ondan yayılan ısıyı hissediyordum. 
Yabani bir hayvan gibi yanımdan 
uzaklaştı. Üstümü ince bir toz taba-
kası kaplamıştı. Evlerle ve köpekle 
aynı renge gelmiştim. Bu sonsuz 
griliğin bütünlüğünü gölgemden sı-
zıp duran kan bozuyordu yalnızca.

Tankın vurduğu evden bir hikâye-
nin ya da bir rüyanın bitişi gibi ince, 
sakin bir duman yayılıyordu soka-
ğa. Köpek yeniden gelip etrafımı 
koklamaya başladı. Soğuyan tozlu 
alnıma ıslak dilini değdirdi. Diliyle 
boğazıma doğru indi. Gene etrafa 
bakındı. Yaşayan biri var mı aranı-
yordu sanki. Kimsenin yaşamadı-
ğını, bombalanan evlerde kimsenin 

sağ kalmadığını bilse dişini hemen 
geçirecekti yarama. Bir insan gibi 
kendisiyle savaştığını düşündüm. 
Tam o anda tankın vurduğu taraf-
tan gelen bir kurşunla köpek ya-
nıma yığıldı. Kuyruğuyla birlikte 
sırtından üçgen biçiminde iri bir et 
parçası kopmuştu. Acıyla kasılmış 
ağzı yüzüme dönüktü ve açık gözü-
nün kenarındaki koyu bir siyahlığın 
üzerinde yeşil bir sinek duruyordu. 
Siyah bir kanla kaplanmıştı sırtı. Bir 
kıyma makinesinin ağzına benzi-
yordu. O makineden sızan kan göv-
demin altına doğru akıyordu.  

Ertesi gün köpek kokmaya başladı.  
Bir sonraki gün sırtı kurtlandı. Kurt-
çuklar cerahatin üzerinde kaynıyor-
du. Sonra kurtçuklar köpeğin içine 
girip derisinin altından ilerlediler. 
Alçalıp yükselen derisini izleyerek 
kurtçukların nerede olduklarını anlı-
yordum. Köpeğin içini çürütüp bitir-
diklerinde mesnetsiz kalan deri bir 
parça bez gibi alttaki derinin üstüne 
düştü. Yerde bir an kararsızca kıpır-
daşan kurtçuklar bu sefer köpeğin 
kafasından içeri girdiler. Burnuna 
doğru ilerlerken birden köpeğin dili 
koptu. Kurtçuklar dili boğaza bağ-
layan mekanizmayı çürütmüşlerdi. 
Dil, köpekten bağımsız bir organ 
gibi oracıkta kaldı. 

Yüzüm günlerce gecelerce bir köpek 
dilinin menzilinde kaldı. O dilin de-
vamında bir gövde aramaya, kay-
bolan uzuvları yeniden yaratmaya 
çalıştım. Hayal ettim. Dile bir göz, 
bir kulak, bir ağız, bir baş, kollar, ba-
caklar, karın ve bir gövde vermeye 
çalıştım. Bir bütünlüğe ihtiyacım 
vardı şu paramparça uzamda. Du-
mandan, hafriyattan, enkazdan, 
ister hayvan ister insan olsun par-
çalardan bir bütüne ulaşmaya çalı-

şıyordum. Köpeğin dili morarıyordu 
ama çürümüyordu. Büzüşüyor ama 
yok olmuyordu. Koca bir köpeğin 
gövdesini yok eden kurtçuklar sıra 
dile gelince aniden kaybolmuşlardı. 
Dile dokunmamışlardı, dilde belki 
bir kimya vardı, çürümeyi uzatan, 
kurtları uzaklaştıran bir kimya, bil-
miyorum. Dil kalındı, pütürlüydü, 
koca bir nokta gibi köpek leşinin so-
nuna ilişmişti ama o noktadan son-
ra da varlığını bir yok oluş üzerinden 
sağlıyordu. Köpeğin diline baktıkça 
kendi dilimi, yutkundukça kanımı 
bir pompa gibi boğazımdan dışarı 
akıtan dilimi düşündüm. Gövdem-
den ayrı, tek başına, bombalanmış 
bir sokakta ve kurşun sesleriyle 
boğulan bir coğrafyada kendi dili-
mi düşündüm. Sığınacak bir gövde 
bulmak için yaralı bir hayvan gibi 
uluyan dilimi. Benim dilim şu köpe-
ğin dili kadar direnebilir miydi?

Sonra köpeğin dili yarama iyi gelir 
diye kendimi milimetrik hareket-
lerle dile doğru sürükledim. Sabaha 
doğru boğazımdaki yarayı dile değ-
direbildim. Dili buz gibiydi, kuruydu. 
Yaramdan köpeğin diline geçen sı-
caklığı hissediyordum. 

Vücudumun ve vücuduma yapışıp 
kalmış birkaç parça kumaşın sı-
caklığı boğazımdaki köpek dilinin 
sıcaklığıyla eşitlendiğinde, gövde-
mi bir loderle alıp hafriyat yüklü bir 
kamyona attılar. Kamyon canlı ve 
cansızlardan oluşan bir dağa doğ-
ru ilerleyip damperini dağın üstüne 
boşalttı. Artık dağın büyüklüğünde 
ölü gövdemin de bir payı vardı. 

Artık iki dil vardı boğazımda. Toz, 
kan ve soğuk, köpeğin dilini boğa-
zımdaki yaraya yapıştırmıştı.  
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Ülkemizin enerjiden 
sorumlu bakanlığının 
Güneş Enerjisi ile ilgili 
ne yapmaya çalıştığı-

nı anlamak için etkin bir mücadele 
vermek gerekiyor. 

Güneş enerjisi ile  ilgili; “AB iklim 
hedeflerine uyuma yönelik 2030’da 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanım hedefi yüzde 27’den 
yüzde 32’ye çıkarıyor”, “İsveç’teki 
bilim insanları “solar termal yakıt” 
adını verdikleri bir sıvı geliştiriyor”, 
“İngiltere’deki yenilenebilir ener-
ji kapasitesi son beş yılda üç kat 
artış gösteriyor”, “Porto Riko sena-
tosu, üzerinde bulundukları adanın 
yüzde 100 yenilenebilir enerjiye 
geçiş planını tartışıyor”, “AB , Çin’de 
üretilen güneş paneline karşı 2013 
yılında yürürlüğe koymuş olduğu 
antidamping vergilerini kısıtlama-
larla kaldırma kararı alıyor” , “Cezay-
ir üç yılda ülkedeki tüm ilkokullarda 
yenilenebilir enerjinin kullanılacağı 
dile getiriyor” vb. birçok ileriye 
dönük hamleler yapılırken “biz ne 
yapıyoruz?” diye bir soru sorduğu-
muzda her şey ortaya çıkıyor.  

En önemli olan mesele maliyet ile 
yola çıkınca, çatı uygulamalarına 
yönelik yapılan yönetmelik değişik-
likleri ile karşılıyoruz. Bu değişiklere 
bakınca da çatı uygulamalarına 
yönelik daha çok desteklerin ve 
teşviklerin konuşulması gereken bu 
ortamda çıkarılan yasa ile 0,133 $/
kWh olan birim fiyatın 24,466 krş/
kWh düştüğünü görüyoruz. Tabi 
bu 24,466 krş/kWh olan fiyatın il-

etim bedeli olan 10,93 krş/kWh 
çıkarınca geriye kalan koskoca bir 
hiç oluyor. Bu şartlar altında yapılan 
yatırım neredeyse 20 yıl sonra geri 
döneceği için hesap kitap bilenler 
asla bu yatırımı yapmazlar. Neden 
dünya’da eşi benzeri görülmemiş 
bir sözleşme ile kurulacak olan 
nükleer santralde (Mersin Akkuyu 
nükleer santrali kurulumunun özeti, 
ilk defa bir ülke başka bir ülke sınır-
ları içinde nükleer santral sahibi 
oluyor.) üretilen enerjiye 12,35 $/
kWh verilirken öz kaynağımız olan 
güneş enerjisine bu fiyat veril-
memekle yetinilmeyim neredeyse 
1/3 düşürülüyor. 

Artık bu tür noktalarda daha dik-
katli davranmak gerekmez mi? 
Enerjide dışa bağımlılığımız artark-
en, bu hamle ile yerinde kullanıma 
teşvik yapılacak tarzında bir açıkla-
ma gerçekten sizi ikna ediyor mu? 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına 
daha fazla yönelerek ülkemizi hak 
ettiği düzeye çıkarmak varken bu 
yanlışlarla daha da geriye çekmek 
gerçekten akıl vari bir şey değildir. 
Bu konu da bir an önce gerekli 
düzenlemelerin yapılması gereki-
yor yoksa dışa bağımlılık her gün 
biraz daha da artarak gidecek ve 
buda bizi büyük ekonomik sorun-
ların geleceğini gösterir. Hâlbuki 
Çatı uygulamalarına hak ettiği önem 
verilir ve üzerinde gerekli çalışmalar 
yapılsa ciddi oranda bir enerji üreti-
mi ortaya çıkar. Buda hem ülkenin 
gelişmişliğine katkı sağlar hem de 
ekonomik olarak rahat bir nefes al-
mamızı sağlar. Bu tespitleri yapmak 

için özel yeteneğe gerek olmadığı 
halde bu işlerden sorumlu uzman 
olduğunu söyleyen kişiler nasıl olur 
da bu durumu fark edemez. Zat-
en Çin menşeyli güneş paneller-
inden metrekare başına 20-25$ 
vergi uygulamasının gelmesi ile 
yatırım maliyetlerinde bir artış oldu. 
Dolayısıyla GES’ten bir uzaklaşma 
oldu. Buda yetmezmiş gibi bide bu 
çatı uygulamalarına yönelik gelen 
fiyat değişikliği yatırımcıyı GES’ten 
iyice uzaklaştırmaktan başka hiçbir 
işe yaramayacaktır. 

Diğer bir sorun ise bazı kişiler gidip 
GES kurma izni alıyor ama aldığı 
izin sonucu santrali kurmuyor, bu 
santrali başkalarına tüm işlemleri 
hazır bir şekilde satmaya çalışıyor. 
Bu konu size de garip geliyor mu 
bilmiyorum ama bu konu gerçekten 
son dönemlerde çok can sıkmaya 
başladı. Çünkü bu şekilde davranan 
kişiler GES kurma derdinde değil, 
resmen olayı ticarete dökmüşler. 
Tamam elbette ki insanlar bunu 
kazanç sağlamak için yapıyor ama 
bu durum normal bir kazanma şek-
li değil. Yetkililerin bu izinleri alan 
kişileri bir an önce tekrar denetle-
mesi lazım çünkü gerçekten üretim 
yapmaya yönelik GES başvurusu 
yapan birçok kişi olumsuz sonuç 
alırken, her başvurularında olum-
lu sonuç alan bu kişiler nasıl olurda 
GES’leri böyle kazan kazan olayına 
getirdiklerini anlamak gerçekten çok 
güç. Umarım tez zamanda ülkemiz 
yenilenebilir enerji kaynaklarında 
hak ettiği noktaya bir an önce gelir 
ve dışa olan bağımlılığımız biter. 

TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİ SEKTÖRÜ’NÜN GÖRÜNÜMÜ

Fatih ÇAÇAN  
Enerji Sistemleri Yüksek Mühendisi 
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Sessizliğe gark 
olmuş dudaklar, 
nicedir boşluk-
suz tek bir solgun 
çizgi olmuştu. Bir 

rüyanın gözlerinde açılıyordu ağız-
lar. Diller kemik tutacaktı, yemek 
seremonileri olmasaydı. Artık sus-
kunluğun takvimi de tutulmuyordu. 
Zaman sisler ardında saklanmıştı. 
Uyuyan, oluşan, değişen herşey aynı 
girift tonda öksürüyordu. Hiçbir şeyi 
saklama gereği duyulmuyordu bu 
kentte. Farkındalıkların, beton setle-
rinin ayazında eridiği bir gösteri ya-
şanıyordu. Pazvalda dövüle dövüle iç 
hacmine aykırı bir küçülmeye evril-
mişti bedenler. Öyle bir zamanın tik 
tak seslerinde devinmedi bu susma-
lar. Bir trenin uzaktan duyulan cuf 
cuf sesleri gibi gelişi derinden his-
sedilmişti. Ve öylece gelip geçmiş-
ti, ardında kör bir dil bırakarak. Tek 
aykırı sesler vardı, onlar da şizofren 
yaftalamalarda dokunulmazlıkların 
serbestisini yaşayan seslerdi. Bu çıl-
dırtan sessizlikler karşısında suskun 
kinlerle uyuyordu şehir.

Artık takvimler tek mevsimli yaprak-
larda durmuştu. Doğa bu suskun-
luk karşısında toprağa mezar, göğe 
sonsuz mavilik olmuştu. Toprak fide 
vermez, gök bulut toplamaz oldu. 
Herbir göz kendi cüssesini darağa-
cına kelepçe vurarak teslim etmişti. 
Gülüşler kundakta tutulmuştu. Aç, 

sefil kederi ceplerinde titrek titrek 
taşıyordular. Çok insanlı bu mas-
keli ıssız kentte çürük ruhları bir kış 
sessizliği bürümüştü. Sokak lamba-
ları ölgün ışıklarını  geceye küllerini 
dökerken, kentin kubbesini çınlatan 
egzoz haykırışları beyhude şükürleri 
fısıldıyordu. 

Gök fısıltı çığlığında bulutlar toplu-
yordu. Bu kent yıllardır kar tanecik-
lerini görmemişti. Küsüp gitmişçe-
sine dipsiz gökte sönmüş yıldızların 
ardına saklanmışlardı. Ve masallarda 
anlatılagelen söylencelerde kalmıştı. 
Kar yağınca diller, tüm saklı sözcük-
leri kar taneciklerine kondururmuş. 
Hisler kor kor tüm haykırışlarını dil 
ucunda ısıtmaya başlarmış. Gelen 
kar tanecikleri oldu mu tek 
tek tutup, tüm suskunlukla-
rını yüklerlermiş. 

Evvel zaman öncesinden 
beri kar yüzü görmemiş 
kent suskunları, kurşun gibi 
ağır gökyüzünün tül tül düş-
mesini bekliyordular. Gece-
nin soğuğuna karşı kuçelere 
dökülmüş kül sıcaklığına sı-
ğınan kediler dahi, gökyü-
züne sabitlemişti kaşlarını. 
Hislerin duygu yumağı gö-
ğün perdesine buğulanmış 
gibiydi. Kar taneciklerinin 
kokusu genizleri yakmış ve 
dudaklar bin yılların birik-
miş suskunluk kusmuğu-

nu öğütmeye başlamıştı. Tüm şehir 
sonsuzluktan girdaplar çizerek ağır 
ağır inen kar taneciklerini, tamaşa-
ya tutulmuştu. Gülen yüzler, tüm 
birikmiş suskunluğunu pay etmek 
için konuşacakları anı çekiyordular 
gökten. Aşağıda bekleyen gülüşlere 
kavuşmak ve aynı gülüşlere tempo 
tutmak için tanecikler senkronize ol-
muşçasına yol alıyordular. 

Ağızlar suskunluğu yırtmışçasına 
kar taneciklerine, dile getiremedik-
lerini haykırıyordular. Ebediyetten 
gebeliğe aykırı tutulmuş sözcükler, 
kar taneciklerine yükleniyordu. Ta-
necikler bu suskunluk kusmuğunda 
yiten sözleri duyunca, damla damla 
yağmur olup düşüyordular ...

Kar 
Taneciklerine 

Yüklenen 
Sessizlik

EYYUP ÖĞÜNÇ
Makina Mühendisi

M
AK

AL
E



HABER

Kasım / Mart  2019

ARAM
IZA KATILAN YENİ ÜYELERİM

İZ

117696
Hüseyin Kanatlı

117707 
Büşra Yumrutepe

117709
Salih Uludağ

117697 
Fırat Yılmaz

117708
Semih Uludağ

117710 
Yakup Gümüştaş

118105 
Hamza Çetin

118107 Ahmet 
Raşit Akçiçek

118184 
Hasan Celal Kılıç

118106 
Osman Çabuk

118109 
Uğur Fidan

118185 
Demet Sevin

117779 
Mahmut Durna

117848 
Cahit Aydoğan

117850 
Tuğrul Nasuhi Öztürkçü

117847
Eren Aydoğmuş

117849
Merve Kandaş

117853 
Berivan Güneş

117964
Yunus Önal

117966 
Süleyman Dündar

117968 Muhammet 
Eyyüp Can Çiftçi

117965 
Ferhat Çırak

117967 
Mustafa Armağan

117969 
Ömer Barak

117970
Umit Aslan

117972
Yasin Arman

117974 
Adem Kahriman

117971 Mehmet 
Nur Alpaslan

117973
İzzettin Acar

117975 
Mediha Doğan

118078
Mahmut Arslan

118100 
Sıla Yüksel

118103 
Seda Ertürk

118079
Fitnet Aykaç

118102 
Ersin Orhan

118104 
Nasır Özçelik
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118186 
Şadin Kılıç

118188 
Murat Gülen

118190 
Nevroz Mızrak

118187 
Zühal Öztürk

118189 
Mehmet Piral

118191 
Enis Basık

118192 
Said Uluca

118194 
Ramazan Solmaz

118196 Hasan 
Hüseyin Güzel

118193 
Nalin Alpergin

118195 
Abdulkadir Şimşek

118208 
Ejder Özel

118219 
Hüseyin Sonğur

118324 
Bilal Şöhret

118326 Fikret 
Mesut Kaya

118323
Serhat Çelik

118325
Evin Kuncu

118327 
Fatma Kılıçoğlu

118328
Murat Özdemir

118379 
Engin Öztürk

118381 
Sedat Gündoğdu

118378 
Fuat Ertaş

118380 
Onur Sökmen

118383 
Eylül Demirel

118482 
Kübra Tunç

118484 
İlker Birgün

118572 
Erdal Şengül

118483 
Mustafa Güler

118485 
Şeyma Yakut

118573 Kadir Onur 
Buluttekin

118574
Süleyman Yiğit

118642 Sidar 
Süleyman Kıyar

118644 
Ramazan Tekin

118575 
Ünal Çankaya

118643 
Rihan Çakar

118645 
Hakan Duman
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119025
Bahar Akçadağ

119101 
Halil Çöklü

119161
Ahmet Mekkelioğlu

119100 
Mustafa Ordu

119102 
Süleyman Özaslan

119162 
Türker Aksu

119163 
Mahmut Uçan

119252 
Fikri Mavigöz

119326 
Yasin Kan

119251
Umut Kaya

119325 
Ahmet Sert

119327 
Esma Adsız

118708 
Fatih Dayangaç

118806 
Mehmet Can

118808 
Eda Büyük

118750 
Ferhat Birlik

118807 
Aydın Gündoğmuş

118818 Muhammed 
Cahit Yıldırım

119328 
Furkan Çetin

119398 
Barış Ulaş

119401 
Bermal Altaş

119397 
Hatice Yel

119400 
Handan Eker

119402 Eyyüp 
Cahid İnanç

118819 Erhan Gazi 
Tohumcu

118826 
Sadık Vuran

118889 
Ahmet Servi

118825 
Ahmet Bostancı

118888 Behiye 
Kübra Pehlivan

118890 
Mürsel Çeber

118957 
Hüseyin Turhal

118959 
Nihal Çalışkan

119012 Kemal 
Sinan Turgut

118958
Ebru Beltir

119011 Mehmet Can 
Kaçmaz

119013 
Veysel Güneş

ARAM
IZA KATILAN YENİ ÜYELERİM
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119403
Büşra Kişeçok

119425 
Ali Samur

119468 İbrahim 
Halil Aslan

119424 
Kübra Altundaş

119426 
Songül Bayir

119469
Ömer Özkan

119470 Hasan 
Bekir Demir

119594 
Bereket Arslan

119666 
Sinan Ersöz

119586 Hacı 
Bayram Özaslan

119665 
Gökhan Çiftçioğlu

119667 
Yusuf Yıldız

119668 
Ömer Faruk Akgöl

119670 
Aslıhan Güney

119672 
Ceren Şakar

119669 Ramazan 
Karadeniz

119671 
Yusuf Özdemir

119673 
Recep Argış

119764 
Orhan Akgündüz

119766 
Ömer Toktaş

119785 Mehmet 
Ali Kotan

119835
Yusuf Bal

119768 
Serhat Özden

119831 Muhammet 
Abidin Biçer

119837 
Hüseyin Almacı

119765 
Özlem Köroğlu

119767 
Mustafa Tekçe

119804 
Kadir Remzi Alanko

119836 
Haydar Akın

119769 Mehmet 
Suheyp Aydın

119832 
Kadir Cangir

119968
Levent Baltutan

119770 Ahmet 
Nedim Bülbüloğlu

119833 
Yusuf Beşeren

119784 
Ömer Demir

119834 
Muharrem İşıker
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119969 
Ömer Salih Şireci

119971 
Sümeyya Ayça

119970 
Mesut Bolat

119973 Varnas 
Furkay Bora

119972 
Sedat Aydın

119974 
Harun Özbudak

119975 
Taylan Tosun

120047 Rabia 
Figen Akkuş

120049
Erhan Taşkın

120000 
Beste Bayram

120048 Abdullah 
Melikoğlu

120050 
Ezgi Ceritli

120051 
Fırat Mendeş

120056
Serhat Yaşar

120052 
Emre Dümdüz

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. 
Aidat Borcu Sorgu ve Ödeme İçin Sanal Pos: https://aidat.mmo.org.tr/
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KASIM - 2018
06.11.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
06.11.2018- Muş İl Temsilcilik Yürütme Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi.
Başkan: Recai YULCU Sekreter: Ayşe Nur MUTLU Sayman: Hakan YILDIRAK
13.11.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
18.11.2018- Ankara’da yapılan EİM MDK toplantısına, üyemiz  EİM MDK Üyesi Mehmet Baran YAVUZ katılım sağladı.
20.11.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
27.11.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

ARALIK-2018
04.12.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
11.12.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
12.12.2018- Şubemizde SMM komisyonu toplantısı düzenlendi.
13.12.2018- 13-14 Aralık tarihlerinde Gaziantep’te yapılan saha gözetim eğitimine PK Birim Sorumlusu Mahsum 
BAL, Teknik Görevlilerimiz Yasin NACAR ve Cemal YILMAZ katılım sağladılar.
15.12.2018- 15 Aralık Cumartesi günü Diyarbakır Live Suit Otel’de Öğrenci Üye Yerel Kurultayı düzenledik.
17.12.2018- Cizre İlçe Temsilcilik Yürütme Kurlu Üyeleri aşağıdaki şekilde belirlendi.
Başkan:  Ahmet Bahir GEÇİT Sekreter: Ferhat CANSIRI  Sayman: Sevda ABDULLAHOĞLU 
18.12.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
20.12.2018- 20 Aralık Perşembe günü Ankara’da yapılan MİEM sorumluları toplantısına teknik görevlimiz Duygu 
BAYRAM katılım sağladı.
24.12.2018- Şube Yürütme Kurulumuz yeniden görev dağılımı yaparak yürütme kurulu aşağıdaki şekilde yeniden 
belirlendi.
Başkan: Mehmet Emin TÜMÜR   Başkan Vekili: Meryem SINIR   Sekreter: Sinan ÖZTEMEL Sayman: Güler AKCAN
25.12.2018- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
28.12.2018- Şubemizde Diyarbakır İKK Kadın komisyonu toplantısı düzenlendi.

OCAK-2019
01.01.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
05.01.2019- Ankara’da yapılan OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Üyelerin Sorunları Çalıştayına Şube Üyelerimizden 
Azad ÖZKESKİN, Arin ZÜMRÜT ve Ahmet Bülent TEKİK’in katılım sağladılar.
06.01.2019- Şubemizde 6 Ocak Pazar günü Üye buluşma etkinliği düzenlendi.
08.01.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
10.01.2019- Şube yönetim kurulumuz Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımızı ziyarette 
bulundu. 
10.01.2019- Şubemizde 7. Okuma Günü etkinliği düzenlendi. 
11.01.2019- Şubemizde SMM komisyon toplantısı yapıldı.
12.01.2019- Ankara’da yapın Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulu toplantısına Şube Başkanı Mehmet Emin TÜMÜR 
ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sait BAHÇE katılım sağladılar.
14.01.2019- Şubemizde Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu toplantısı düzenlendi.
14.01.2019- Üye ziyaretlerimiz kapsamında şube yönetim kurulumuz, DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde çalışan üyeleri-
mizi ziyarette bulundu
15.01.2019- Şube sekreterimiz Sinan ÖZTEMEL ve şube çalışanlarımızın katılımıyla personel toplantısı düzenlendi.
15.012019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
17.01.201- Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü çalışan üyelerimizi ziyarette bulunduk.
17.01.201- Şube yönetim kurulumuz ile KHK’larla ihraç edilen üyelerimizin katımıyla şubemizde mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının sorunları çalıştayı ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi
20.01.2019- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler komisyonu önerisi doğrultusunda 20.01.2019 Pazar günü Odamızda Üye-
lerle kahvaltı buluşma gerçekleşti.
21.01.2019- TEMSAN Bölge Müdürlüğü çalışan üyelerimizi ziyarette bulunduk.
22.01.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
24.01.2019- Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğü çalışan üyelerimizi ziyarette bulunduk.
28.01.2019- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde çalışan üyelerimizi ziyarette bulunduk.
29.01.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
21.01.2019- LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük yapan Üyelerimiz ile toplantı düzenlendi.   
28.01.2019- Şubemizde 8. Okuma Günü etkinliği düzenlendi.
26.01.2019- Öğrenci Üye Yerel Kurultayı değerlendirmek amacıyla Şube eğitim salonumuzda 
Öğrenci Üye Komisyonu toplantısı düzenlendi.
26.01.2019- Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsamında Mardin İl Temsilciliği ve
Cizre ilçe temsilciliğimizi ziyaret ederek üyelerimiz ve temsilcilik yöneticilerimizle bir araya geldi.
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27.01.2019- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler komisyonu önerisi doğrultusunda Üyelerimize yönelik 
Hazarbaba Kayak Tesislerine gezi düzenledik.

ŞUBAT-2019
01.02.2019- Şube yönetim kurulumuz, Siirt ve Batman İl Temsilciliğimizi ziyaret ederek temsilcilik yöneticileri ve 
üyelerimizle toplantı gerçekleştirdi.
01.02.2019- Şube yönetim kurulumuz Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığında çalışan üyele-
rimizi ziyarette bulundu.
05.02.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
06.02.2019- Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsamında Adıyaman İl Temsilciliğimizi ziyaret ederek 
yürütme kurulu ve üyelerimizle toplantı gerçekleştirdi.
07.02.2019- Şubemiz Eğitim Çalışma grubu 2. toplantısı yapıldı.
08.02.2019- Şubemizde 9. Okuma Günü etkinliği düzenlendi. 
09.02.2019- Ankara’da yapılan Merkez Öğrenci Üye Komisyon toplantısına öğrenci üye komisyonu başkanımız Azad 
CAN katılım sağladı.
09.02.2019- Ankara’da yapılan Sekreter-Saymanlar toplantısına Şube Sekreterimiz Sinan ÖZTEMEL, Şube Sayma-
nımız Güler AKCAN ve Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN katılım sağladılar.
12.02.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
12.02.2019- Şubemizde “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bilgilendirme Semineri” düzenlendi.
16.02.2019- Şubemizin XII. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.
18.02.2019- Şubemizde 10. Okuma Günü etkinliği düzenlendi.
19.02.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
23.02.2019- Şubemizde Öğrenci Üye Kurultayı hazırlık toplantısı yapıldı
24.02.2019-  TMMOB İl Koordinasyon Kurulu organizasyonuyla şubemizde İş Güvenliği Uzmanlarının sorunlarının 
tartışıldığı Yerel Çalıştay düzenlendi.
26.02.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
27.02.2019- Oda başkanımız Yunus Yener, Oda yönetim kurulu üyemiz İsmail Odabaşı, Oda onur ve denetleme kuru-
lu üyelerimiz, şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, geçmiş dönemde şubemiz yürütme ve yönetim kurulunda görev alan 
üyelerimiz, ve şube çalışanlarımızın katılımıyla şubemizde plaket töreni düzenlendi.
27.02.2019- Şubemizde “Jet Fan Sistem Tasarım Kriterleri, Montaj Ve Devreye Alma Uygulamaları” konulu bilgilen-
dirme semineri” düzenlendi.
26.02.2019 Ağrı İl Temsilcilik Yürütme Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi.
Başkan: İkram DURSUN Sekreter: Berivan GÜNEŞ Sayman: Cesim OLASI Üye: Alpaslan KAYA
Üye: Murat BALİN Yedek Üye: Fatma SARIHAN Yedek Üye: Muhammed DOĞAN

MART-2019
02.03.2019- Öğrenci Üyelerimize yönelik Karacadağ Kayak Turu düzenlendi.
05.03.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
06.03.2019- Şubemizde Bülten Komisyon toplantısı düzenlendi.
06.03.2019- Şubemizde “Baraj ve HES Mekaniği” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
09.03.2019- Ankara’da yapılan Öğrenci üye Kurultayına 17 öğrenci üyemiz katılım sağladı.
12.03.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
12.03.2019- Ankara’da yapılan Danışma Kurulu toplantısına Şube Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR, Şube Başkan 
Vekilimiz Meryem SINIR,Şube Sekreterimiz Sinan ÖZTMEL,Şube Saymanımız Güler AKCAN ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyemizi Serhat VANÇİN katılım sağladılar.
12.03.2019- Siirt İl Temsilcilik Yürütme Kurulu aşağıda belirtildiği şekilde belirlendi. 
Başkan: Fuat BİLEK Sekreter: Fırat ŞİMŞEK  Sayman: İbrahim VANÇİN
Üye: Zafer YILMAZ Üye: Ahmet KAYA Yedek Üye: Rıdvan BARK Yedek Üye: Adil YILDIRIM
13.03.2019- Şubemizde “TS-EN 81-20 Standartları” ana değişiklikleri konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.
14.03.2019- Şubemiz  Diyarbakır’da düzenlenen 9. Ortadoğu İnşaat Fuarına katılım sağladı
16.03.2019- Ankara’da yapılan Danışma Kurulu toplantısına Şube Sekreterimiz Sinan ÖZTEMEL ve Şube Müdürü-
müz Sıdık AKMAN katılım sağladılar.
19.03.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
19.03.2019- Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla Odamız teras katında fidan dikimi 
etkinliği düzenlendi.
21.03.2019-Şubemiz TÜRKAK İç Denetimlerinden başarı ile geçti.
24.03.2019- Şubemizde 11. Okuma Günü etkinliği düzenlendi. 
26.03.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
28.03.2019- Ankara’da yapılan MYK Köprülü Vinç Sınav yapıcı seminerine Teknik Görevlimiz Cemal YILMAZ katılım 
sağladı.

Kasım / Mart  2019
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Bağlı Olduğu Belediye  Adı 

İlk Periyodik 
Kontrol(Tescil) 

Kontrol Normal Kontrol Eksiklik Kontrol 

İkinci 
Eksiklik 
Kontrol 

Elektrikli 
Asansör Kontrol 

Hidrolik Asansör 
Kontrol

Kırımızı 
Etiket 

Sarı 
Etiket 

Mavi 
Etiket 

Yeşil 
Etiket Toplam

ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ 18 15 16 16 65 0 44 5 1 15 65
AĞRI 2 8 7 1 18 0 9 2 0 7 18
AKÇAKALE 3 0 3 0 6 0 2 2 0 2 6
BAĞLAR 38 548 409 73 1062 6 613 61 107 287 1068
BİSMİL 8 8 11 6 33 0 19 2 2 10 33
BOZOVA 0 6 7 0 13 0 6 0 0 7 13
CEYLANPINAR 0 9 9 3 21 0 12 0 9 0 21
ÇERMİK 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2
ÇINAR 5 2 7 0 14 0 7 0 0 7 14
ÇUKURCA 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2
ÇÜNGÜŞ 0 2 2 0 4 0 0 2 0 2 4
DARGEÇİT 2 0 1 0 3 0 1 0 0 2 3
DERİK 2 0 2 0 4 0 4 0 0 0 4
DİCLE 1 1 2 0 4 0 2 0 0 2 4
DİYADİN 4 0 1 0 5 0 3 1 0 1 5
DOĞUBAYAZIT 4 21 17 4 46 0 37 1 2 6 46
ERGANİ 26 16 25 2 69 0 14 2 6 47 69
ERUH 3 0 3 1 7 0 4 0 0 3 7
EYYÜBİYE 0 38 71 10 119 0 34 0 7 78 119
GERCÜŞ 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 4
GEVAŞ 5 9 11 0 19 6 18 1 0 6 25
HAKKARİ 0 1 3 1 5 0 2 0 0 3 5
HAMUR 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
HANİ 3 0 4 2 9 0 8 0 0 1 9
HARRAN 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2
HİLVAN 2 0 4 0 6 0 1 1 4 0 6
İDİL 1 0 2 0 3 0 2 0 1 0 3
KAYAPINAR 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2
KULP 0 2 2 0 4 0 1 1 0 2 4
KURTALAN 10 6 11 1 25 3 15 1 1 11 28
LİCE 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2
MAZIDAĞI 5 0 2 0 7 0 2 2 0 3 7
NAZIMİYE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
PATNOS 1 15 1 0 17 0 15 0 0 2 17
PERVARİ 2 1 0 0 3 0 2 0 0 1 3
SASON 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 5
SİİRT 27 25 66 9 123 4 66 13 7 41 127
SİİRT İL ÖZEL İDARE 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
SİLOPİ 0 0 7 7 14 0 11 0 0 3 14
SİLVAN 5 58 32 4 99 0 68 3 12 16 99
SURUÇ 2 0 2 0 2 2 3 0 0 1 4
ŞEMDİNLİ 0 3 3 0 6 0 6 0 0 0 6
ŞIRNAK 60 2 56 0 118 0 43 19 0 56 118
TİLLO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
TUTAK 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2
VİRANŞEHİR 4 13 16 4 37 0 20 2 1 14 37
YÜKSEKOVA 1 0 1 2 4 0 1 0 0 3 4

TOPLAM 883

ȘUBE GENELİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SAYILARIMIZ  KASIM-MART 2019
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TEKNİK HİZM
ETLER

ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PROJE KONTROLLERİMİZ
KASIM - MART 2019

Asansör Proje Vize Sayısı
DİYARBAKIR ȘUBE
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

TOPLAM

66
51

1
8

27
25

7
185

Mekanik Vize Proje Sayısı
DİYARBAKIR ȘUBE
ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

TOPLAM

97
23
66
12
14
66

7
285

Cihaz Sayısı PK Sayısı

1 128 163

2 109 141

3 116 157

4 1 2

5 69 79

6 58 62

7 14 14

8 65 67

9 224 241

10 4 4

11 182 192

12 11 11

13 1 1

14 19 23

15 63 80

16 4 4

17 31 35

18 87 178

19 80 135

20 9 10

21 6 6

22 77 77

23 5 5

24 5 5

25 6 6

26 10 10

27 2 3

28 42 68

29 24 35

30 4 5

31 7 7

32 3 3

33 4 4

34 198 198

35 4 4

36 29 29

37

38

Sıra CİHAZ ADI

VİNÇ

CARASKAL

TOPLAM :
Cihaz Sayısı: 1701

PK Sayısı: 2064

MOBİL VİNÇ

* AKARYAKIT  KARA T ANKERİ

HİDROFOR GENLEȘME T ANKI

FORKLİFT

SERVİS ASANSÖRÜ

PLAT FORM

KIZGIN YAĞ KAZANI

KIZGIN SU KAZANI

BUHAR KAZANI

KOMPRESÖR HAVA T ANKI

OT OKLAV

SICAK SU KAZANI

T RANSPALET

* KALDIRMA İLET ME MAKİNASI

KULE VİNÇ

* BASINÇLI KAP

* İȘ MAKİNASI

ARAÇ KALDIRMA LİFT İ

SABİT  İNİȘ MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNA

* FORE KAZIK VEYA SONDAJ MAKİNASI

* KAZICI YÜKLEYİCİ (İȘ MAKİNASI)

* YÜKLEYİCİ (İȘ MAKİNASI)

* HİDROLİK KAZICI (EKSKAVAT ÖR İȘ MAKİNASI)

* SAPAN / MAPA

BASINÇLI KAP EMNİYET  CİHAZI

ȘUBE GENELİ GERÇEKLEȘEN PERİYODİK KONTROLLERİMİZ
KASIM - MART 2019

* KRİKO

* ÜT Ü KAZANI

GENLEȘME T ANKI

* BOYLER/AKÜMÜLASYON T ANKI

HAREKET  ENGELLİLER İÇİN GÜÇ VE T AHRİKLİ KALDIRMA

* BUHAR JENERAT ÖRÜ

* DEĞİȘKEN ERİȘİMLİ ARAÇ

* ÇEKİCİ

İST İF MAKİNASI (ARAÇT A AYAKT A VE/VEYA YAYA KUMANDALI)

Kasım / Mart  2019
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Doğum 
- Şube sekreterimiz Sinan ÖZTEMEL’in bebeği oldu.
- Şube müdürümüz Sıdık AKMAN’ın bebeği oldu.
- Üyemiz Fırat Şen’in bebeği oldu.
- Üyemiz Yahya Kemal EMRE’nin bebeği oldu. 

Minik Bebeklere Sağlıklı ve Mutlu Uzun Ömürler Dileriz.

Düğün / Nişan
- Üyemiz Ozan GÜNEŞ evlendi.
- Üyemiz Mahmut DAVRAN nişanlandı.
- Üyemiz Baran ERKEK evlendi.
- Üyemiz Seyit Kaan NADİ evlendi.
- Üyemiz Kemal ASLAN evlendi.

Çiftleri Kutlar Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

Vefat
- Şube Başkanımız Sait BAHÇE’nin babası vefat etti.
- Üyemiz Abdülaziz YILDIZ vefat etti.
 - Dersim Temsilcilik Başkanımız Fethi KILIÇ’ın babası vefat etti.
- Üyemiz Ömer Neşet ÖNCEL vefat etti
- ŞYK üyemiz  Serhat VANÇİN’in dedesi vefat etti
- Üyemiz Sabri ERK’ in Babaannesi vefat etti.
- Kutbettin ORAK’ın anneannesi vefat etti.
- Teknik Görevlimiz Şükrü TİMUR’un amcası vefat etti.
- Batman Temsilcilik Başkanımız Ekrem TÜZÜN’ün ağabeyi vefat etti
- Üyemiz  Nursait KÜÇÜKYILDIZ vefat etti.
- Şube başkan vekilimiz Meryem SINIR’ın babaannesi vefat etti.
- Malatya Temsilcilik Yürütme Kurulu Sekreteri M. Raif UCAR in kardeşi vefat etti.
- Üyemiz Ekrem KARABULUT’un annesi vefat etti.

Vefat Edenlere Allah’tan Rahmet, Yakınlarına Sabır ve Başsağlığı Dileriz.
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