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SUNUŞ

Değerli üyelerimiz; 

12. dönemde şube bültenimizin 60. sayısı ile yeniden 
birlikteyiz. Yoğun ülke gündemiyle ve şube çalışma-
larımızla 4 aylık dönemi geride bıraktık. Öncelikle 
şubemizin 13-14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen 12. 
Dönem olağan genel kurulu ve seçimlerine katılım 
sağlayarak meslek örgütünüze verdiğiniz güç ve des-
teklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz.

Şube olarak, gerek kamu yararına yapacağımız çalış-
malarda; gerekse odamız, mesleğimiz ve meslektaş-
larımızla ilgili yapacağımız çalışmalarda, sizlerden 
alacağımız güçle başarılı bir dönem geçireceğimize 
inanıyoruz.

Değerli Meslektaşlarımız;

OHAL’in ilan edilmesi ardından oluşturulan AKP-M-
HP ittifakı, toplumsal ve siyasal hayatımıza adeta ka-
rabasan gibi çökmüştür. Başkanlık koltuğuna karşı, 
genel başkanlık koltuğunu garantilemeyi amaçlayan 
bu uğursuz ittifak, sahip oldukları güç ve iktidarı kay-
betmemek uğruna, ülkemiz ve halklarımıza maalesef 
acı bedeller ödetmeye devam etmektedir. Türkiye’nin 
3. büyük partisinin eşbaşkanlarını, milletvekillerini 
bir bir tutuklama,  yüksek oylarla kazanılan belediye-
lere kayyum atama, barış adına bir çift söz eden barış 
akademisyenlerini, gazetecileri, hekimleri, öğrencile-
ri haksız hukuksuz bir şekilde hapislerde rehin tutma, 
yüzbini aşkın kamu çalışanını  KHK’larla işinden edip 
açlığa maruz bırakma, bu uğursuz iktidar ortaklığının 
can yakıcı uygulamaları olmuştur.  

15 Temmuz darbe girişimine karşı milli irade diye 
ortalığı inletenler, ülkede neredeyse seçimle işbaşına 
gelecek kurum bırakmamıştır. Yerel yönetimlere kay-
yum, üniversitelere doğrudan atama yapanlar, kendi 
partilerinden seçilen belediye başkanlarını, hatta baş-
bakanları bile ‘görevden almayı’ kendine hak görmeye 
başlamıştır.  

İnsanlığın binlerce yıllık mücadelelerinin kazanımı 
olan demokratik seçimleri şekli bir oylama olarak 
gören; halkın kimi değer ve hassasiyetlerini, güç ve 
saltanat devşirmek için fütursuzca istismar eden; her 
türlü hile ve entrikayla halktan aldığı yetkiyi kuralsız, 
sınırsız, hoyratça savurarak, zulüm düzeni inşa eden-
lere dur demenin zamanı gelmiş, geçmektedir. Halkın 
gücüyle saltanat kuranları, halkın tokadıyla alaşağı 
etmenin zamanı gelmiş, geçmektedir.  

Muhalefeti gafil avlamak amacıyla alınan erken seçim 
kararı, bunun için büyük bir fırsattır. OHAL olmaksı-
zın, baskı ve zulüm olmaksızın, bir saniye bile varlığı-
nı sürdüremez hale gelen bu çürümüş iktidara karşı, 
halklarımızın barış ve özgürlük hayallerini gerçeğe 
dönüştürecek demokratik bir alternatifi yaratmak, 
hiçbir dönem olmadığı kadar mümkün hale gelmiştir. 
Yeter ki, bu sorumluluğun sahipleri, dar siyasi hesap-
larını dayatmadan, ortak ilkeler etrafında güçlü bir 
demokrasi buluşması örgütleyebilsin. 

İnanın yapabiliriz, inanın ve yapalım!    
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Şubemizin 12. Olağan Genel Kurulu 
ve Seçimleri, 13-14 Ocak 2018 tarih-
lerinde şubemizin seminer salonun-
da gerçekleşti. 13 Ocak Cumartesi 
günü genel kurul gerçekleşirken, 14 
Ocak Pazar günü ise yapılan seçimle 
yeni dönem yönetim kurulumuz ve 
üst kurul delegelerimiz belirlendi.
Tek liste ile girilen seçimde şubemi-
zin yeni dönem yönetim kurulu ve 
üst kurul delegeleri üyeleri şu isim-
lerden oluştu:

ŞUBE YÖNETİM KURULU ASIL
SAİT BAHÇE
MEHMET EMİN TÜMÜR
SUAT YAVUZ
SİNAN ÖZTEMEL
HALİL İBRAHİM TOPAÇLI
ZEYNEP AKBOZ
GÜLER AKCAN

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK
HACI MESUT ORUÇ
MERYEM SINIR
ABDURRAHİM ÇINAR
ÖZNUR ÇELİK
SERHAT VANÇİN
SEVAL YİĞİT
AYDENUR GELEN

ÜST KURUL ASIL
SAİT BAHÇE
MEHMET EMİN TÜMÜR
SUAT YAVUZ
SİNAN ÖZTEMEL
HALİL İBRAHİM TOPAÇLI
ZEYNEP AKBOZ
GÜLER AKCAN
GURBET ÖRÇEN
HAKAN SUBAŞI
HASAN ESEN
AZAD ÖZKESKİN
ZEKİ BARAN
MUSTAFA EMRA
NASIR KARAOĞLU
ERDAL YAVAŞ
MUSTAFA GÜR 
FETHİ KILIÇ 
FARUK AŞAR
FARUK ANARAN 
FERZENT GÖZYUMAN 
CELAL ÖZDEMİR
YAKUP KARAGÖZ
CİHAN TAŞKIRAN
SÜLEYMAN NOYAN
PINAR FİLİZ
SONNUR GÖNENÇ SEZİK
HAYDAR SANCAR
ABDULKADİR YILMAZ
ENVER IŞIK
MEHMET AYDIN
HAYRETTİN KAYA
AHMET BÜLENT TEKİK 
İLYAS BATBAY

ÜST KURUL YEDEK
HACI MESUT ORUÇ
MERYEM SINIR
ABDURRAHİM ÇINAR
ÖZNUR ÇELİK
SERHAT VANÇİN
SEVAL YİĞİT
AYDENUR GELEN
AZEB ÖZCAN
SERHAT TEMEL
FUAT BİLEK
KEMAL BALTACI
HAKKI GEGEZ
ZÜLFİKAR DAMAR
MUHAMMED ALİ AYKAÇ
FERHAT CANSIRI
REMEZAN VURAN
MEHMET ŞÜKRÜ AKAY
İLYAS ÇELİK
ERKAN BİLGİÇ
SIDIK AKMAN
CİHAN BAKİ
MELİKE ÇAPRAS
HAKAN MERTOĞLU
CENGİZ ATAMAN
SÜLEYMAN YILDIZ
HAYRETTİN DÜŞKÜN
BURHAN DAMAR
NURİYE GÖÇER AYTAR
BÜLENT ÇETİNKAYA
UĞUR YILDIZ
UĞUR TOSUNLU
OKAN BENGÜL
EYÜP TURGUT KAVAKLI

12. Dönem Şube Genel Kurulu ve Seçimlerimiz Gerçekleşti
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Üyelerimiz ve aileleri, genel merkez 
yöneticilerimiz, şube yöneticileri-
miz, temsilcilik yöneticilerimiz, şube 
çalışanlarımız, TMMOB İKK bileşe-
ni temsilcileri, STK temsilcileri ve si-
yasi parti temsilcilerinin katılımıyla 
6 Ocak 2018 tarihinde Radisson Blu 
Otelde Odamızın 63. kuruluş yıl dö-
nümü nedeniyle geleneksel gece dü-
zenledik.
Yaklaşık 450 kişinin katılım sağladığı 
gecede yapılan açış konuşmalarının 
ardından Simurg müzik grubu sahne 
aldı. 

Odamızın 63. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Düzenlediğimiz 
Geleneksel Gecede Üyelerimizle Bir Araya Geldik

Meslekte 25. ve 40. yıllarını dolduran meslektaşları-
mıza şubemiz tarafından hazırlanan plaketler takdim 
edildi.

Yoğun ilgi ve katılımın olduğu geleneksel gecemiz, Si-
murg müzik grubunun, Oda çalışanlarımızın ve üyele-
rimizin söylediği şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla 
keyifli bir ortamda son buldu.

Meslek içi eğitimlerimiz kapsamında şubemizde 17-19 
Ocak 2018 tarihleri arasında EKB Uzmanı (yeni tasarla-
nan bina) ve EKB Oryantasyon eğitimleri düzenlendi.
Teknik görevlimiz Enver IŞIK tarafından verilen eğitimde;
• Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği
• Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi
• BEP-TR -I Yazılım Programı
• BEP TR-II yazılım programı
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim so-
nucunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara EKB 
Uzmanı Kimlik Belgesi verildi.

Şubemizde EKB Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) ve EKB 
Oryantasyon Eğitimleri Düzenlendi
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LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 10-11 Ocak 
2018 tarihlerinde şubemizde LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu düzenlendi.

Teknik görevlimiz Duygu BAYRAM tarafından veri-
len eğitimde;
- LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri ve Standartlar
- İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin Korunması
- LPG`nin Teknik Özellikleri 
- LPG Tesisat Elemanları ve Dikkat Edilmesi Gereken 
Kurallar

- LPG`nin Emniyetli Bir Şekilde İkmal Yapılması
- Dolum Sırasında Uyulması Gereken Kurallar
- LPG`nin Doldurulma İşleminde Temel Kurallar, Em-
niyet tedbirleri, Yangın Güvenliği
- İlk Yardım
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. 22 kişinin 
katılım sağladığı eğitim sonunda yapılan sınavda başa-
rılı olan kursiyerlere LPG Yetkili Personel Kimlik Kart-
ları ve LPG Yetkili Personel Sertifikası verildi.

Şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu Düzenlendi

Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsa-
mında İkinci ziyaretini 10 Şubat 2018 tarihinde Malatya 
İl Temsilciliğimize gerçekleştirerek, Temsilcilik Yürüt-
me Kurulu Üyeleri ile biraraya geldi.
Gerçekleşen ziyarette; örgütlenme sorunları, üyelerimi-
zin oda ile iletişimleri güçlendirmek için etkinliklerin 

düzenlenmesi ve ülke gündemi ile ilgili fikir alışverişin-
de bulunuldu.
Temsilcilik ziyaretine; Şube başkanımız Sait Bahçe, şube 
sekreterimiz M. Emin Tümür, ŞYK üyelerimiz Suat Ya-
vuz, İ.Halil Topaçlı, Meryem Sınır ve şube müdürümüz 
Sıdık Akman katılım sağladılar.

Malatya İl Temsilciliğimizi Ziyarette Bulunduk
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Şube yöneticilerimiz, genel kurul delegele-
rimiz ve teknik görevlilerimizin katılımıyla 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 
47. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 24-25 
Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Kocatepe Kültür Merkezinde yapılan genel 
kurulun seçimleri 25 Mart’ta Oda merkez 
binasında yapıldı. 108 bin 400 üye içinde her 
yüz üyeyi bir delegenin temsil ettiği genel ku-
rul seçimleri bine yakın delege katılımsağladı.

Genel kurulda şubemizden MMO Denetle-
me Kurulu üyeliklerine 11.dönem şube sek-
reterimiz Haydar Sancar, 10. dönem Batman 
İl Temsilciliği başkanımız Süleyman Noyan, 
MMO Onur Kurulu asıl üyeliğine5. dönem 
şube başkanımız İbrahim Semih Oktay seçil-
diler. 

TMMOB Delegeliğine ise şube başkanımız 
Sait Bahçe, şube sekreterimiz Mehmet Emin 
Tümür, MMO Delegemiz Zeki Baran, Malat-
ya İl Temsilcili başkanımız Erdal Yavaş ve 10. 
dönem şube başkanımız Gurbet Örçen öne-
rildiler.

Oda seçimleri sonucunda yapılan görev 
dağılımıyla merkez yürütme kurulu şöyle 
oluştu;

Başkan Yunus Yener
Başkan Vekili Abdullah Selçuk Soylu
Sekreter Üye Elif Öztürk
Sayman Üye Bedri Tekin
Üye Harun Erpolat
Üye İsmail Odabaşı
Üye Yılmaz Yıldırım
 
YEDEK ÜYELER  

Üye Haydar Şahin
Üye Haydar Dirik
Üye Serap Özpolat Çete
Üye Vedat İrşi
Üye Özgür Demirtaş
Üye Pınar Uraz
Üye Fatma Dilek Öznur

Genel Kurul Delegelerimizn Katılımıyla MMO 47. Olağan Genel 
Kurulu Yapıldı
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Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında 24-26 Ocak 2018 
tarihleri arasında şubemizde LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.

Teknik Görevlimiz Esin ERHAN tarafından verilen 
eğitimde;

• MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik 
Etiği, Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlülükleri
• LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
• LPG’nin Tanımı, Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları
• İlgili Standartlar 

• LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları
• LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları
• Periyodik Kontrol ve Bakımları
• Yangın Güvenliği 
• İlk Yardım Temel Bilgileri
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitime 
üyelerimiz ve diğer branşlardaki mühendislik fakültesi 
mezunlarından 19 kişi katılım sağladı.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılım-
cılara LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim 
Sertifikası verildi.

Şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 
Düzenlendi

Şubemizin 12. dönem olağan genel kurul ve seçimlerinin 
ardından yönetim kurulu üyelerimiz mazbatalarını ala-
rak göreve başladı.

Yönetim kurulumuz ilk toplantısında görev dağılımını 
yaparak şube yürütme kurulunu belirledi. 30 Ocak 2018 
tarihinde gerçekleşen toplantıda yapılan görev dağılımı 
şöyle;

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Şube Başkanı :Sait BAHÇE 
Şube Başkanvekili : Zeynep AKBOZ 
Şube Sekreteri : Mehmet Emin TÜMÜR 
Şube Saymanı : Sinan ÖZTEMEL 
Üye :Suat YAVUZ 
Üye :İbrahim Halil TOPAÇLI
Üye: Güler AKCAN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Meryem SINIR 
Öznur ÇELİK 
Seval YİĞİT 
Serhat VANÇİN 
Abdurrahim ÇİNAR 
Hacı Mesut ORUÇ
Aydenur GELEN

Yönetim Kurulumuz İlk Toplantısında Görev Dağılımını Yaparak 
Yürütme Kurulunu Belirledi
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Şube yönetim kurulumuz yeni dönem temsilcilik ziya-
retleri kapsamında ilk ziyaretini 10 Şubat 2018 tarihinde 
Elazığ İl Temsilciliğimize gerçekleştirerek, yürütme kuru-
lu ile bira araya geldi.
Gerçekleşen ziyarette; üyelerin SMM sorunları, Meslekiçi 
Eğitimler, Elazığ’da diğer odalarla beraber İl Koordinas-
yon Kurulunun oluşturulması, kentteki asansör kontrol-

lerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin Asansör Bilgilendirme 
Semineri’nin düzenlenmesi ve kurumlarla ilişkilerin ge-
liştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyarete; şube başkanımız Sait Bahçe, şube sekreterimiz 
M. Emin Tümür, ŞYK üyelerimiz Suat Yavuz, İ.Halil To-
paçlı, Meryem Sınır ve şube müdürümüz Sıdık Akman 
katılım sağladılar.

Şube Yönetim Kurulumuzdan Elazığ İl Temsilciliğine Ziyaret

Şubemizin Olağan Genel Kurul ve Seçimlerinin ardın-
dan oluşun 12. dönem şube yönetim kurulu üyelerimiz 
ile şube çalışanlarımızın katılımıyla tanışma toplantısı 
düzenlendi.

6 Şubat 2018 tarihinde Şubemizde gerçekleşen toplan-
tıda; katılımcıların sırayla kendilerini tanıtmalarının 
ardından söz alan şube sekreterimiz M. Emin Tümür     

12. dönemde şubemizin yapacağı hizmetlerde çalışan-
ların da görüşü alınarak verimli bir dönem geçirecekle-
rine inandığını ifade etti.

Tümür, yeni dönemde mesleki ve teknik çalışmalarımı-
zın yanı sıra toplumda farkındalık yaratabilecek eylem 
ve etkinlikler yapılacağını dile getirdi.

Yeni Dönem Yönetim Kurulu Üyelerimiz İle Şube 
Personellerimizin Katılımıyla Tanışma Toplantısı Düzenlendi
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Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsa-
mında 11 Şubat 2018 tarihinde Tunceli İl Temsilciliği-
mizi ziyaret ederek Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyele-
rimiz ile biraraya geldi.

Gerçekleşen ziyarette; örgütlenme çalışmaları, üye ve 
öğrenci üyelerimize yönelik eğitim ve seminerler ve ku-

rumlarla ilişkilerin geliştirilmesi çalışmaları hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete; Şube başkanımız Sait Bahçe, şube sekreterimiz 
M. Emin Tümür, ŞYK üyelerimiz Suat Yavuz, İ.Halil To-
paçlı, Meryem Sınır ve şube müdürümüz Sıdık Akman 
katılım sağladılar.

Şube Yönetim Kurulumuz Tunceli İl Temsilciliğimizi Ziyaret Etti

Şube Periyodik Kontrol Birimimiz şube yönetim kurulu 
üyelerimize ve şube personellerimize periyodik kontroller 
hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
PK birim sorumlumuz Mahsum BAL tarafından yapı-
lan sunumda;
• Periyodik Kontrol Nedir? 
• Periyodik Kontrol Ne Amaçla Yapılır?

• Kimler Periyodik Kontrol Yapabilir?
• Periyodik Kontrol Biriminin XII.Dönem Hedefleri Ne-
lerdir?
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapılarak, yeni döne-
me ilişkin kontrollerimiz hakkında fikir alışverişinde bu-
lunuldu.

Periyodik Kontrol Birimi’miz Şubemizde Bilgilendirme Toplantısı 
Gerçekleştirdi
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Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 13-16 Şubat 2018 
tarih aralığında şubemizde Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.
MİEM Eğitmeni Teknik Görevlimiz Yasin NACAR tara-
fından verilen eğitimde;
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik 
Etiği

- Doğalgazın Tanımı ve Kullanımı 
- Doğalgaz İç Tesisat Projelendirme Esasları 
- Doğalgaz İç Tesisat Uygulama Esasları
Konu başlıklarında eğitim verildi. 15 üyemizin katılım 
sağladığı eğitim sonucunda yapılacak sınavda başarılı olan 
üyelerimize Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi 
verildi.

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenledik

Dicle Üniversitesi’nin 38948411-045 sayılı yazısıyla şu-
bemizden “İntörn Mühendislik Uygulaması Hakkında” 
görüş istemesi üzerine, Şube Yönetim Kurulu üyeleri-
miz ve Dicle Üniversitesi Akademisyen üyelerimiz ile 
beraber, 19.02.2018 tarihinde İntörn Mühendislik Uy-
gulaması hakkında toplantı yapıldı.

Yapılan toplantıda İntörn Mühendisliğinin bölge fir-
maları ve makina mühendisliğine faydaları üzerine 
görüşüldü. Verimli geçen toplantıda sanayi şehirleri-
nin yetişmiş insan gücü, kalifiye eleman problemleri 
ve kontrol mekanizması gibi konu başlıkları üzerinde 
tartışıldı. Yapılan tartışmaların ardından şube görüşü 
oluşturuldu.

İntörn Mühendislik Uygulaması Hakkında Şube Görüşü 
Oluşturmak Amacıyla Toplantı Yaptık
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MİEM ve PBK birim sorumlumuz Duygu BAYRAM ta-
rafından yapılan sunumda;
*MİEM ve PBK Nedir?
*Kimler MİEM ve PBK kurslarına katılabilir?
*Şubemizde XI. Dönemde açtığımız eğitimler ve üye ta-
leplerinin değerlendirilmesi
*Eğitim planlama süreçlerinin doğru analiz edilmesi

*Eğitim/Seminerlere Önem ve Katılımları Artırmak 
İçin Gerekenler
*MİEM ve PBK Biriminin XII.Dönem Hedefleri Neler-
dir? 
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapılarak, yeni dö-
neme ilişkin kurslarımız hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu.

MİEM Birimimiz Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize ve 
Personellerimize MİEM ve PBK Hakkında Bilgilendirme 
Toplantısı Düzenledi

Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 22-25 Şubat 2018 ta-
rih aralığında şubemizde Asansör Periyodik Kontrol Mua-
yene Elemanı Eğitimi düzenlendi.
Makina Mühendisleri Odası MİEM Eğitmeni Çağlar Çİ-
MEN ve Elektrik Mühendisleri Odası MİEM Eğitmeni 
Ömer ÇELİK tarafından verilen eğitimde;
- MMO Tüzük ve Yönetmelikleri,
- Mühendislik Etiği
- Akreditasyon Standardı Eğitimi (TS EN ISO/IEC 17020) 
Uygunluk Değerlendirmesi
- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin 
Şartlar
- Mevzuat Eğitimi (asansör yönetmeliği, asansör periyodik 
kontrolleri ile ilgili yönetmelik ve tebliğ, ilgili imar mev-
zuatı vb.)

- Kontrol Listeleri Eğitimi (Elektrik Tahrikli Asansörler 
İçin Kontrol Listesi Eğitimi, Hidrolik Tahrikli Asansörler 
İçin Kontrol Listesi Eğitimi)
- Standart Eğitimi (TS EN 81-1 +A3, TS EN 81-2 +A3, TS 
EN 81-70, TS EN 81-58, TS EN 81-20, TS EN 81-50, TS 
EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)
- Temel Elektrik Eğitimi (Topraklama vb.)
- Temel Hidrolik Eğitimi
- Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları 
Eğitimi
- Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
konu başlıklarında eğitim verildi. 27 makina ve elektrik- 
elektronik mühendisi üyemizin katılım sağladığı eğitim 
sonucunda yapılacak sınavda başarılı olan üyelerimize 
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Yazılı Sınav 
Başarı Belgesi verildi.

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi Düzenledik
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Bileşeni olduğumuz Dicle Amed Kadın Plartformu etkin-
likleri kapsamında 10 Mart Cumartesi günü Amed Şehir 
Tiyatrosunda gösterilen “Sevgili Arsız Ölüm” adlı tiyatro 
oyunu izlendi. 8 Mart’ta İstasyon Meydanı’nda “VARDIK, 
VARIZ, VAR OLACAĞIZ” şiarıyla yapılan mitinge katılım 
sağlandı.

MMO Diyarbakır Şubesi olarak da gün içinde çalışan ka-
dın üyelerimiz, iş yerlerinde ziyaret edilip, karanfil dağıtıl-
dı. MMO Kadın Komisyonu olarak kadın üyelerimiz ile 
akşam yemeğinde bir araya gelindi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Üyelerimiz ile Kutladık

Şube yöneticilerimiz, üst kurul asıl ve yedek delegele-
rimizin katılımıyla 16 Mart 2018 tarihinde şubemizde 
delege toplantısı düzenlendi.

Toplantıda 24-25 Mart’ta Ankara’da yapılacak olan 
MMO 47. Dönem Oda Genel Kurulu ve Seçimleri ile 
ilgili hazırlık çalışmaları ele alındı.

Üyelerimizin bilgi ve birikimlerini arttırmaya yönelik 
düzenlediğimiz mesleki seminerler kapsamında 19 
Mart 2018 tarihinde şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, 
öğrenci üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıy-
la “Doğalgaz Projesi ZETACAD 3.0 Uygulama” semi-
neri düzenledik.
Firma yetkilileri Ahmet AKBAYIR ve Selim DEMI-
RER tarafından verilen seminerde:
• Zetacad Programının Tanıtımı
• Mimari Proje Örnekleri
• Kolon Tesisatı Çizimi
• Doğalgaz İç tesisat Çizimi

• Merkezi Kazan Çizim ve Örnekleri
Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunularak se-
miner verimli bir şekilde son buldu

Şubemizde Üst Kurul Delege Toplantısı Yapıldı

Zetacad Uygulama Semineri Düzenledik
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Şubemizin organizasyonla 19 Mart 2018 tarihinde Bingöl 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans 
Salonunda “Doğalgaz İç Tesisat Paneli” düzenledik.

Panelde Bingöl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fa-
kültesi Makina Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ali 
İNAN ve şube müdürümüz Sıdık Akman panelin amacı-
na ilişkin birer açış konuşması gerçekleştirdiler.

Yoğun ilginin olduğu doğalgaz panelinde sırasıyla;

I. Oturumda; Bingöl Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si Makina Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Perihan 
ÇULUN, Doğalgaz nedir? ve Mühendislikte Doğalgaz 
Uygulamaları Nelerdir?

II. Oturumda; Şube yönetim kurulu üyemiz Abdurra-

him ÇİNAR, Doğalgaz İç Tesisat Uygulamaları,

Öğle arası; katılımcılara yönelik kokteyl verilmesi,

III. Oturumda; Diyargaz A.Ş.’den Üyemiz Cerrah ÇE-
LİK, Doğalgaz Altyapı Uygulamaları,

IV. Oturumda; Mak. Müh. Ahmet AKBAYIR ve Selim 
DEMİRER, Zetacad’te Doğalgaz İç Tesisat Örnek Daire 
Proje Çizimi,

Son oturumda ise; ŞYK Üyemiz Abdurrahim ÇİNAR ve 
üyemiz Hamdullah BAŞÇİK’in sektör sorunları hakkın-
da yaptığı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinliğimiz MMO Bingöl İl Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Başkanımız Yakup KARAGÖZ’ün yaptığı kapanış konuş-
masıyla son buldu.

Bingöl’de Doğalgaz Paneli Düzenledik

Örgütlenme çalışmalarımız kapsamında şube yönetici-
lerimiz ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’de çalışan endüstri 
mühendislerinin katılımıyla meslek örgütümüzü tanıt-
mak ve oda çalışmalarımız hakkında bilgilendirmelerde 
bulunmak amacıyla toplantı düzenlendi.

20 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen toplantıda; Dicle 
Elektrik Dağıtım A.Ş’ da çalışan endüstri mühendisleri 
ile şube yönetim kurulumuz arasında gerçekleşen tanış-
manın ardından, aday üyelerimize odamıza neden üye 
olmaları gerektiği konusunda brifing verildi.

Toplantıda, şube olarak geçmiş dönemlerde endüstri 
mühendisi üyelerimize yeteri kadar eğitim, seminer vb. 
gibi etkinlikler yapılmadığı vurgusu yapılarak, 12. dö-
nemde bu tür eksikliklerin giderilmesi noktasında yeni 
çalışma programımıza dahil edileceği ifade edildi. Ve-

rimli geçen toplantıda, talepler alınarak çözüme ilişkin 
değerlendirmeler yapıldı. 

Odamıza üye olmayıpta kurumlarda çalışan ve meslek 
örgütümüz hakkında bilgisi olmayan aday üyelere yö-
nelik örgütlenme çalışmalarımız devam edecektir.

Şubemizde Üye Örgütlenme Toplantısı Düzenlendi



HABER

2018 Ocak / Nisan 15

Meslekiçi Eğitimlerimiz kapsamında 26-27 Mart 2018 
tarih aralığında 12 üyemizin katılımıyla şubemizde 
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendir-
me Kursu düzenlendi.
Teknik görevlimiz İlyas BATBAY tarafından verilen 
eğitimde;
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendis-
lik Etiği
- Asansör Hakkında Genel Bilgiler
- Asansör Trafik Hesapları
- Asansör Kuyusu, Kuyu Yerleşim Çizimleri ve Çizim 
Kuralları
- Gerekli Hesaplar ( Kuvvet ve Motor Gücü Hesapları )
- Asansör Kuyusu ve Makina Dairesinin Genel Fiziki 
Özellikleri

Konu başlıklarındaki eğitim içerikleri ile ilgili bilgilen-
dirmeler yapıldı. Eğitim sonucunda yapılan sınavda ba-
şarılı olan üyelerimize Asansör Avan Proje Hazırlama 
Mühendis Yetkilendirme Mühendis Yetki Belgesi verildi.

Şubemiz 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında Diyarba-
kır’da açılan Ortadoğu İnşaat Fuarı’na katılarak şube 
teknik çalışmalarımızı tanıtmak amacıyla stant ve halka 
yönelik “Asansör Kontrolleri Hayat Kurtarıyor” konulu 
bilgilendirme semineri düzenledi.
Fuarda 16 Mart 2018 tarihinde asansör birim sorum-
lumuz İlyas BATBAY tarafından verilen bilgilendirme 
seminerinde;

• Asansör Kontrolleri Hayat Kurtarıyor
• Asansör Kazaları
• Neden Asansör Kontrolleri yapılmalı 
• Asansör Kontrol Mevzuatı
• Kontroller Sırasında Neler Yapılmalıdır
• Kontroller İçin Nasıl ve Nereye Başvuru yapılmalıdır
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapılarak etkinliği-
miz verimli bir şekilde son buldu.

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 
Düzenlendik

Şubemiz Ortadoğu İnşaat Fuarı’na Katılarak Tanıtım Standı ve 
Halka Yönelik Asansör Bilgilendirme Semineri Düzenledi

2017 Ağustos / Aralık 15
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28 Mart 2018 tarihinde şube başkanımız Sait BAHÇE, 
şube sekreterimiz M. Emin TÜMÜR ve şube müdürü-
müz Sıdık AKMAN Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanı Veysel YİĞİT’i makamında ziya-
rette bulundular.
Ziyarette, şubemiz 26735 sayılı resmi gazetede yayım-
lanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 
Yönetmelik gereğince İtfaiye teşkilatı bulunan belediye-
lerde kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarda 
meydana gelebilecek yangınlarda önlem almak, halkın 
can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla odamız ile 
İtfaiye Daire Başkanlığı arasında işbirliği protokolü-
nün yapılması ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 
sponsorluğunda kentimizde yangın güvenliği ile ilgili 
seminer, panel, sempozyum vb. etkinliklerin düzenlen-
mesi hakkında taleplerimiz iletildi.
Görüşmede söz alan İtfaiye Daire Başkanı Veysel YİĞİT 
ise, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıy-
la kurumlarla işbirliğinin önemli olduğunu ve meslek 
odalarından teknik desteğin alınmasını önemsedikleri-

ni dile getirdi. YİĞİT, MMO’nun kentte yaptığı asansör 
periyodik kontroller sonrasında asansörde sıkışma, ya-
ralanma vb. vakalarının önemli ölçüde azaldığını göz-
lemlediklerini ifade etti.
İşbirliği protokolünün hayata geçirilmesi durumunda, 
kentimizde yüksek, orta ve düşük tehlikeli konut, işyeri, 
akaryakıt istasyonları, dolum istasyonları vb. yapıların 
yangın tesisatı ve ekipmanlarının uygunluğu şubemizce 
denetlenerek olası yangın facialarının önüne geçilmiş 
olunacak.

Şube Yönetim Kurulumuz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığına Ziyarette Bulundu

Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsa-
mında 4. ziyaretini 30 Mart 2018 tarihinde Mardin İl 
Temsilciliğimiz’de gerçekleştirerek temsilcilik yürütme 
kurulu ve üyelerimizle toplantıda bir araya geldi.
Toplantıda; işsiz mühendis sorunları, ülke gündemi, 
oda-üye ilişkileri, SMM sorunları, ücretli mühendis 
sorunları ve üye örgütlenme çalışmaları konularında 
görüş alışverişinde bulunuldu. Üye toplantısının ardın-

dan akşam yemeğinde üyelerimizle bir arada gelinerek 
ziyaret son buldu.
Verimli geçen toplantıya, şube başkanımız Sait BAHÇE, 
şube sekreterimiz M. Emin TÜMÜR, ŞYK üyelerimiz 
Suat YAVUZ, Güler AKCAN, Meryem SINIR, Serhat 
VANÇİN, şube müdürümüz Sıdık AKMAN, il temsilci-
liği yöneticilerimiz ve üyelerimiz katılım sağladılar.

Mardin İl Temsilciliğini Ziyaret Ederek Üyelerimizle Bir Araya 
Geldik
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Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 29 - 31 Mart 2018 ta-
rih aralığında Şubemizde 13 üyemizin katılımıyla Asansör 
Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi.
MİEM Eğitimcisi Amaç SARIGÜLÜ tarafından verilen 
eğitimde;

• MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik 
Etiği
• Röleve Alma, Değerlendirme ve Pratik Bina Bilgileri
• Tasarım ve Risk Analizi
• Kullanım Amaçlarına Göre Asansörlerin Sınıflandırıl-
ması
• Asansör Malzemeleri, Kullanım Alanları ve Çalışma 
Prensipleri
• Uygulama Projesinin Çizimi ve Dayanım Hesapları
• İlgili Standartların Uygulama Kurallarının Açıklanması 
(EN 81-1 EN 81-2 )
• Asansör Montaj ve Bakım Bilgileri
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonu-
cunda yapılan sınavda başarılı olan üyelerimize Asansör 
Mühendis Yetkilendirme Yetki Belgesi verildi.

3 Nisan 2018 tarihinde şubemizde 12. dönemin ilk bülten 
komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda şube bültenimi-
zin 60. sayısı ile ilgili yayın formatı, bülten içeriği, yayın-
lanması gereken yazılarla ilgili değerlendirmeler ve görev 
dağılımları yapıldı.

Toplantıya katılım sağlayan Bülten Yayın Komisyonu 
üyelerimiz;
Meryem Sınır
Güler Akcan
Evin Varli
H. İbrahim Topaçlı

Filiz Bayhan
Seyfettin Cengiz
Serhat Vançin
M. Emin Tümür
Sıdık Akman
Sinan Öztemel
Abdurrahim Aküzüm
Yücel Taşkıran
Suat Yavuz
Abdurrahim Çınar

Şubemizde Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenlendi

12. Dönem İlk Bülten Komisyonu Toplantımız Düzenlendi
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4 Nisan 2018 tarihinde şubemizde Genç Mühendis Komis-
yonu’muz üyelerinin katılımıyla meslektaşlarımızın işsiz-
lik sorunları, özel sektörde karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerilerinin tartışılması amacıyla toplantı düzenlendi.
Komisyon toplantısında, yeni mezun üyelerimizin özel 
sektörde yaşadığı sorunlar, TMMOB ile SGK arasında 
yapılan asgari ücret protokolünün fesih edilmesinin 
ardından ücretli mühendislere yansıma sorunları, mü-

hendislik etiği, yapı denetim ve diğer alanlarda diploma 
kiralayan mühendislerin piyasada yarattığı olumsuz et-
kiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda üyelerimiz, odamızdan MİEM eğitim üc-
retlerinin düşürülmesi veya taksitlendirilmesi ve şube 
hukuk birimimizin 6 ayda bir üyelerin iş yaşamında 
yaşadığı hukuksal sorunlar ile ilgili bilgilendirme semi-
nerleri düzenlenmesi talebinde bulundular.

Şubemizde Genç Mühendis Komisyonu Toplantısı Düzenlendi

Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsa-
mında 5. ziyaretini 6 Nisan 2018 tarihinde Batman İl 
Temsilciliğimiz’e gerçekleştirerek temsilcilik yöneticile-
ri ve üyelerimizle toplantıda bir araya geldi.
Buluşmada; Örgütlenme çalışmaları, ülkede uygula-
nan OHAL, KHK mağduru üyelerimizin sorunları, üye 
dayanışması, mesleki etkinlikler, üyelerimizin, öğren-
ci üyelerimizin odaya katılımını sağlamak ve öğrenci 
üyelerimize yönelik teknik gezilerin düzenlenmesi ko-

nularında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantısının 
ardından üyelerimizle akşam yemeğinde bir araya ge-
lindikten sonra ziyaret verimli bir şekilde son buldu.
Toplantıya; şube başkanımız Sait BAHÇE, şube sekrete-
rimiz M. Emin TÜMÜR, şube saymanımız Sinan ÖZ-
TEMEL, ŞYK üyelerimiz H. İbrahim TOPAÇLI, Güler 
AKCAN, Serhat VANÇİN, Meryem SINIR, şube müdü-
rümüz Sıdık AKMAN, il temsilciliği yöneticilerimiz ve 
üyelerimiz katılım sağladılar.

Şube Yönetim Kurulumuzdan Batman İl Temsilciliğine Ziyaret
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Mesleki Etkinlik Komisyonumuz yeni dönem ilk toplantı-
sını yöneticilerimiz ve komisyon üyelerinin katılımıyla 11 
Nisan 2018 tarihinde şubemizde gerçekleştirdi.
Komisyon toplantısında;
• Meslek Etiği
• Mesleki alanlarda basın açıklamalarının yapılması
• Mesleki konularda şube bülteninde teknik yazılara yer 
verilmesi

• Odamız çalışmalarını halka yansıtan sosyal medya say-
falarının açılması
• Kamuda ve serbest çalışma hayatında mühendislerin et-
kinliği
• Bilirkişilik konuları
• Yeni mezun üyelerimize yönelik atölye çalışmalarının 
yapılması
Konu başlıklarında fikir alışverişinde bulunuldu.

Meslek içi eğitimlerimiz kapsamında 29 Ocak-05 Şubat 
2018 tarihleri arasında Van İl Temsilciliğimiz’de Me-
kanik Tesisat Uzman Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 
düzenlendi.
MİEM Eğitimcisi Hakan YAVUZ tarafından verilen 7 
günlük eğitimde;

SIHHİ TESİSAT
MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik 
Etiği
Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları
Pis Su Tesisatı Tasarımı
Yağmur Tesisatı Tasarımı

Temiz Su Tesisatı
Merkezi Sıcak Su Tesisatı Tasarımı
Hidrofor Tesisatı Tasarımı
Teknik Rapor Hazırlanması

ISI YALITIMI
Isı Yalıtımı Proje Hazırlama Esasları

ISITMA TESİSATI
Isıtma Tesisatı Proje Hazırlama Esasları
Isı Kaybı Hesabı
Isıtıcı Seçimi ve Yerleşimi
Boru Tesisatı Tasarımı
Kazan Seçimi ve Yerleşimi
Genleşme Sistemi ve Tasarımı
Yakıt Sistem Tasarımı
Baca Tasarımı
Teknik Rapor Hazırlama Esasları
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. 17 üyemi-
zin katılım sağladığı eğitim sonunda yapılan sınavda 
başarılı olan ve staj koşullarını sağlayan üyelerimize 
Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi verildi.

Mesleki Etkinlik Komisyonumuz İlk Toplantısını Düzenledi

Van İl Temsilciliği’nde Mekanik Tesisat Eğitimi Düzenlendi
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Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsamın-
da 6. ziyaretini 14 Nisan 2018 tarihinde Şanlıurfa İl Temsil-
ciliğimize gerçekleştirerek temsilcilik yöneticileri, çalışan-
ları ve üyelerimizle bir araya geldi.
Buluşmada; Üyelerin Odaya katılımını sağlamak, Üyele-
rimize yönelik düzenlenecek eğitim ve seminerler, Ülke-
mizde yaşanan hak ihlalleri, öğrenci üyelerimize yönelik 
eğitim, teknik geziler, yeni mezun üyelere iş bulma nok-
tasında yardımcı olmak, düşük ücretle çalışan üyelerin 

sorunları,üyelerin odayı sahiplenmesi konularında görüş 
alışverişinde bulunuldu. Toplantısının ardından üyeleri-
mizle akşam yemeğinde bir araya gelindikten sonra ziyaret 
verimli bir şekilde son buldu.
Toplantıya; şube başkanımız Sait Bahçe, şube sekreterimiz 
M. Emin Tümür, şube saymanımız Sinan Öztemel, ŞYK 
üyelerimiz Suat Yavuz, Güler Akcan, Seval Yiğit, Meryem 
Sınır, şube müdürümüz Sıdık Akman, İl Temsilciliği yöne-
ticilerimiz, çalışanlarımız ve üyelerimiz katılım sağladılar.

Şanlıurfa İl Temsilciliğini Ziyarette Bulunduk

Şubemizde 16 Nisan Pazartesi günü Baymak firması iş-
birliğiyle Kaskad Kazan, Duvar Ve Yer Tipi Yoğuşmalı 
Kazanlar Uygulamaları ve Tesisat Ekipmanları Konulu 
Seminer Düzenlendi.
Üye ve öğrenci üyelerimizin yoğun ilgi gösterilen semi-
nerde;
- Enerji Verimliliği Direktifi (ERP)
- Enerji Sınıfı Etiketi Ve Kullanılacaklar Ürünler 

- Pompalarda Değişen Yönetmelikler 
- Baymak Ürün Grupları 
- Baymak Duvar Tipi Ve Yer Tipi Kazanları
Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu. Se-
minerde katılımcılara MİEM gözetim kriterleri puanı, 
seminer katılım belgeleri ve seminer sunucularına şu-
bemiz adına teşekkür belgesi verilerek etkinliğimiz ve-
rimli bir şekilde son buldu.

Şubemizde Kaskad Kazan, Duvar ve Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan 
Uygulamaları ve Tesisat Ekipmanları Semineri Düzenlendi
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Üye ve öğrenci üyelerimizin mesleki bilgi ve becerilerini 
arttırmaya yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde Şubemizde 
“Brülörün Tanıtımı, Çeşitleri, Çalışma Prensipleri, Yan-
ma ve Brülör Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hu-
suslar” konulu mesleki seminer düzenlendi
Yoğun katılımın olduğu seminerde; firma mühendisle-
ri Turgut UYAR, Brülörün Tanıtımı, Çeşitleri, Çalışma 

Prensipleri ve Yanma hakkında bilgilendirme, Münev-
ver YEŞİL ise, Brülör Seçiminde Dikkat Edilmesi Gere-
ken Hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Verimli geçen etkinliğimizde katılımcılara MİEM gö-
zetim kriterleri puanı, seminer katılım belgeleri ve se-
miner sunucularına şubemiz adına teşekkür belgesi 
verildi.

Şube yönetim kurulumuz üye ziyaretleri kapsamında 20 
Nisan 2018 tarihinde şube başkanımız Sait BAHÇE, ŞYK 
üyelerimiz H. İbrahim TOPAÇLI, Güler AKCAN, Abdur-
rahim ÇINAR, Mesut ORUÇ ve şube müdürümüz Sıdık 
AKMAN’ın katılımıyla Organize Sanayi Bölgesinde çalışan 
üyelerimizi ziyarette bulundu. 

Yönetim kurulumuzun ilk ziyareti OSB’de iş makinaları 
alanında faaliyet yürüten Ceylan Otomotiv A.Ş. firmasın-
da çalışan üyelerimiz Ahmet YAMAN ve Abdullah BOZ-
KURT ziyareti ile başladı. Görüşmede üyelerimiz imalat 
sektöründe sürekli değişen döviz kuru sebebiyle hedefle-
nen satış rakamlarına ulaşılamadığı, yeni mezunlara yöne-
lik çalışmalar yapılması gerektiği, üniversitelerde günden 
güne gerileyen eğitim kalitesi sonucu üyelerimizin proje 
okumada sıkıntılar çektiği, teknik resimden gelen projeleri 

anlamadıkları, bunların giderilmesine yönelik Odamızın 
çalışmalar yapması gerektiği ifade edildi. Üyelerimiz ayrıca 
küçük kapsamlı bir hidrolik laboratuvarının (iş makinala-
rıyla ilgili) Oda’da veya Üniversite’de kurulması önerisini 
dile getirdiler.

Bir sonraki görüşme Odabaşı Makina ziyareti ile devam 
etti. Burada üyelerimiz Yunus ANDAN, Atilla AY ve Di-
lan DURSUN ile bir araya gelindi. Üyelerimiz; AİTM yö-
netmeliğinde yapılan değişiklik sonrası araç proje işlerinin 
Odamızdan alınması ile ilgili yaşanan sorunlar, Odabaşı 
Makina ve benzeri imalat yapan firmalarda çalışacak üyele-
rimizin tasarım konusunda eksiklerini gidermek amacıyla 
şubemizin Atocad ve Solidworks kursları açması ve öğrenci 
üyelerimize tam zamanlı staj koşullarının yaratılması konu-
sunda yardımcı olunması gerektiğini dile getirdiler.

Şube yönetim kurulumuz son olarak OSB müdürlüğünde 
çalışan üyemiz Hamdullah ÖNEN ve Surhan iplik fabri-
kasında çalışan ŞYK üyemiz Mesut ORUÇ’u ziyarette bu-
lundu. Görüşmede OSB’de yaşanan altyapı sorunları, tekstil 
sektöründe yaşanan sorunlar, fabrikalarda yangın güvenliği 
ve yangın tesisatların kontrolleri hakkında fikir alışverişin-
de bulunularak OSB ziyaretimiz son buldu.

Şube yönetim kurulumuz 12. dönemde farklı sektörlerde 
çalışan üyelerimizi ziyaret etmeye devam edecek.

Şubemizde Gökçe Brülör Firması İşbirliğiyle Seminer Düzenlendi

12. Dönem Üye Ziyaretlerimiz OSB’de Çalışan Üyelerimizin 
Ziyaretiyle Başladı
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LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 19-20 Nisan 
2018 tarih aralığında şubemizde LPG Otogaz İstasyon-
ları Taşıt Dolum Personeli Kursu düzenlendi.
Teknik görevlimiz Duygu BAYRAM tarafından veri-
len eğitimde;
LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri ve Standartlar
• İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin Korunması
• LPG`nin Teknik Özellikleri
• LPG Tesisat Elemanları ve Dikkat Edilmesi Gereken 
Kurallar

• LPG`nin Emniyetli Bir Şekilde İkmal Yapılması
• Dolum Sırasında Uyulması Gereken Kurallar
• LPG`nin Doldurulma İşleminde Temel Kurallar, Em-
niyet tedbirleri, Uygulamalar
• Yangın Güvenliği
• İlk Yardım
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. 13 kişinin 
katılım sağladığı eğitim sonunda yapılan sınavda başa-
rılı olan kursiyerlere LPG Yetkili Personel Kimlik Kart-
ları ve LPG Yetkili Personel Sertifikaları verilecek.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mü-
hendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize yö-
nelik Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
JCB İş Makinaları, Surhan İplik Fabrikası ve Dimer 
Mermer Fabrikalarına teknik gezi düzenledik.
21 Nisan 2018 tarihinde yapılan teknik gezide, ilk olarak 
JCB Sif -Yön İş Makinaları firması ziyaret edildi. Firma 
yetkilisi üyemiz Süleyman Özçiriş tarafından karşılanan 
öğrenci üyelerimiz, firmada bulunan iş makinalarının 
tanıtımı, bakım, onarım ve yedek parçaları hakkında 
bilgi aldılar.
Surhan İplik Fabrikasında geçen öğrenci üyelerimiz bu-
rada Fabrika Müdürü ve şube yönetim kurulu üyemiz 
Mesut Oruç tarafından karşılandılar. Oruç fabrikada 

bulunan harman hallaç hazırlık grubu, fitil makinaları, 
ring makinaları, bobin makinası, laboratuar cihazları ve 
fabrikanın klima santrali hakkında öğrenci üyelerimizi 
bilgilendirdi. Öğrenci üyelerimiz ayrıca fabrikada ipli-
ğin bütün üretim aşamalarını yerinde gözlemlediler.
Son olarak Dimer Mermer Fabrikasına geçen öğren-
ci üyelerimiz, burada mermer makinaların tanıtımı ve 
mermer üretim/kesim aşamasından paketlenmesine 
kadar süreçleri yerinde gözlemleyerek teknik gezileri 
verimli bir şekilde son buldu.
Yaklaşık 25 öğrenci üyemizin katılım sağladığı teknik 
geziye, şubemiz adına şube yönetim kurulu üyelerimiz 
Suat Yavuz, Mesut Oruç ve teknik görevlimiz Nurettin 
Bilen eşlik ettiler.

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Kursu 
Düzenlendik

Öğrenci Üyelerimize Yönelik Teknik Gezi Düzenledik
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Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mü-
hendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize yö-
nelik Bismil’de bulunan Tekin Boru fabrikasına teknik 
gezi düzenledik.
10 Mart 2018 tarihinde yapılan teknik gezide, Üyemiz 

Ataullah YÜKNÜ tekin boru fabrikasında öğrenci üye-
lerimize fabrikadaki imalat süreçlerini, ürünleri ve ihra-
catları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Öğrenci üyelerimiz imalat aşamalarını yerinde gözlem-
ledikten sonra teknik gezi verimli bir şekilde son buldu.

Sosyal etkinlik komisyonumuzun önerisi doğrultusun-
da 22. Nisan Pazar günü üyelerimize ve ailelerine yöne-
lik kahvaltılı buluşma etkinliği düzenlendi.

Üyeler arası sosyal dayanışmayı geliştirmek amacıyla 
Sur ilçesinde bulunan tarihi Diyarbakırevi’inde gerçek-
leştirdiğimiz kahvaltılı buluşmaya, üyelerimizi aileleri, 

şube yöneticilerimiz ve şube çalışanlarımız katılım sağ-
ladılar.

Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla düzenlenen kahvaltılı 
buluşmamıza katılan meslektaşlarımız ve aileleri keyifli 
vakit geçirdiler.

Öğrenci Üyelerimize Yönelik Teknik Gezi

Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk
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Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mesleki seminerler 
kapsamında 19 Nisan 2018 tarihinde Mardin İl Tem-
silciliğimizde  “Brülörün Tanıtımı, Çeşitleri, Çalışma 
Prensipleri, Yanma ve Brülör Seçiminde Dikkat Edil-
mesi Gereken Hususlar” konulu mesleki seminer dü-
zenlendi

Seminerde; firma mühendisleri Turgut UYAR, Brülö-
rün Tanıtımı, Çeşitleri, Çalışma Prensipleri ve Yanma 
hakkında bilgilendirme, Münevver YEŞİL ise, Brülör 
Seçiminde 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar hakkında bilgilen-
dirmede bulundu.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz sosyal etkinlikler kapsamın-
da Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize 
yönelik Halfeti’ye tarihi ve kültürel gezi düzenledi.

21 Nisan 2018 tarihinde yapılan tarihi ve kültürel gezi-

de, öğrenci üyelerimiz Halfeti Antik Kenti, Halfeti Evle-
ri, Kral Kızı Mağarası, Rum Kale, Batık (Savaşan) Köy, 
Halfeti Gerdanı, Değirmendere Sokağı gezisi ve tekne 
turu ile etkinlik verimli bir şekilde son buldu.

Mardin İl Temsilciliğinde Brülör Semineri Düzenlendi

Şanlıurfa İl Temsilciliği Öğrenci Üyelerine Yönelik Halfetiye 
Tarihi ve Kültürel Gezi Düzenlendi
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Sosyal etkinliklerimiz kapsamında 21 Nisan 2018 tari-
hinde üyelerimizin çocuklarına yönelik şubemiz teras 
katında boyama etkinliği düzenlendi.

Üye ve çocuklarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 
çocuklar duvarlarda fırça ve el baskısı ile güzel resim-
ler yaparak keyifli zaman geçirip doyasıya eğlendiler. 

Etkinlik sonunda şubemizce çocuklara boyama kitabı, 
kuru boya ve MMO baskılı balonlar armağan edilerek 
etkinliğimiz son buldu.

Geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik sosyal etkinlik-
lerimiz devam edecek.

Üyelerimizin Çocuklarına Yönelik Boyama Etkinliği Düzenledik
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SIRA EĞİTİM ADI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ KATILIM SAYISI EĞİTİM İLİ
1 ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 26.3.2018 27.3.2018 11 DİYARBAKIR
2 ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 29.3.2018 31.3.2018 12 DİYARBAKIR
3 ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU 22.2.2018 25.2.2018 27 DİYARBAKIR
4 ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI UYGULAMALI SINAVI 10.4.2018 10.4.2018 9 DİYARBAKIR
5 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 13.2.2018 16.2.2018 15 DİYARBAKIR
6 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 28.2.2018 3.3.2018 13 DİYARBAKIR
7 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI (YENİ TASARLANAN BİNA) EĞİTİMİ 17.1.2018 19.1.2018 15 DİYARBAKIR
8 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI ORYANTASYON EĞİTİMİ 19.1.2018 19.1.2018 7 DİYARBAKIR
9 MEKANİK TESİSAT 29.1.2018 4.2.2018 17 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
10 YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 13.4.2018 15.4.2018 17 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
11 LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 26.1.2018 27.1.2018 1 DİYARBAKIR
12 LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 22.1.2018 23.1.2018 1 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
13 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 24.1.2018 25.1.2018 19 DİYARBAKIR
14 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 6.4.2018 7.4.2018 0 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
15 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 4.4.2018 5.4.2018 16 MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
16 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 3.4.2018 4.4.2018 7 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ
17 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 29.3.2018 30.3.2018 19 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ
18 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 26.3.2018 27.3.2018 21 ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
19 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 22.3.2018 23.3.2018 17 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ
20 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 8.3.2018 9.3.2018 3 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
21 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 8.3.2018 9.3.2018 2 SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ
22 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 7.3.2018 8.3.2018 19 ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
23 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 27.2.2018 28.2.2018 18 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
24 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 21.2.2018 22.2.2018 8 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
25 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 8.2.2018 9.2.2018 19 ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
26 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 1.2.2018 2.2.2018 14 MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
27 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 29.1.2018 30.1.2018 4 SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ
28 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 12.1.2018 13.1.2018 8 SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ
29 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 10.1.2018 11.1.2018 22 DİYARBAKIR
30 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 4.1.2018 5.1.2018 21 BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
31 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 3.1.2018 4.1.2018 13 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
32 LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU 26.1.2018 27.1.2018 1 DİYARBAKIR
33 LPG TEKNİK PERSONEL KURSU 26.2.2018 27.2.2018 1 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
34 LPG TEKNİK PERSONEL KURSU 2.1.2018 3.1.2018 4 DİYARBAKIR
35 TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 12.2.2018 12.2.2018 2 DİYARBAKIR
36 TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 3.1.2018 3.1.2018 1 DİYARBAKIR

TOPLAM KATILIM 404

ŞUBEMİZ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMLER (OCAK-NİSAN 2018)

EĞİTİM
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TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Sur 
ilçesindeki yıkımları içeren “Sur Raporu”nu şubemizde 
düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Raporda, sokağa 
çıkma yasağının sürdüğü Cevatpaşa, Hasırlı, Dabanoğlu, 
Savaş, Cemal Yılmaz ve Fatih Paşa mahallerinin toplam 
alanının 75.3 hektardan oluştuğu, yıkımın gerçekleştiği 
alanın 46.3 hektar olduğu, alansal olarak yüzde 61’e teka-
bül ettiğine dikkat çekilerek, 6 mahallenin yapısal olarak 
yüzde 72’sinin yıkıldığı kaydedildi.
Raporun, hem kamuoyunu aydınlatmak hem de ulusal 
ve uluslar arası alandaki davalara delil oluşturmak için 
hazırlandığı belirtildi.
 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 
Sur ilçesindeki yıkımları içeren “Sur Raporu”nu Şube-
miz Konferans Salonu’nda düzenlediği basın toplantı-
sıyla açıkladı. Basın toplantısına, Şube Başkanvekilimiz 
Sonnur Gönenç Sezik, Şube Sekreterimiz Haydar Sancar, 
Üyelerimiz ile TMMOB’a bağlı Odaların temsilcileri ve 
üyeleri katıldı. Basın toplantısında konuşan TMMOB 
Diyarbakır İKK Sekreteri Mehmet Orak, çatışmaların 
yaşandığı Sur ilçesindeki duruma ilişkin özet rapor ha-
zırladıklarını, daha sonra yıkılan bölgedeki tüm kentlere 
ilişkin kapsamlı rapor hazırlayacaklarını söyledi. Orak, 
yıkılan kentlerde inceleme yapmalarına izin verilmediği-
ni ve çok zor koşullarda bu raporu hazırladıklarını kay-
detti.

‘Kültürel soykırım’
Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üye-

si Herdem Doğrul ise Sur içinde yapılmak istenenin kül-
türel soykırım olduğuna dikkat çekerek, tüm amaçlarının 
Sur sakinlerinin Sur’a dönmesi olduğunu ifade etti. Sur 
içindeki yıkımların ve yeni inşa edilen ucube yapıların 
hukuksuz bir şekilde yapıldığını belirten Doğrul, Tür-
kiye’nin eninde sonunda bu yıkımlar nedeniyle açılan 
davalarda mahkum olacağını kaydetti. Doğrul, hazırla-
dıkları ve hazırlayacakları raporların da hem kamuoyunu 
aydınlatmak hem de ulusal ve uluslar arası alandaki da-
valara delil oluşturmak için olduğunu vurguladı.

‘Hakikatlere ışık tutacak’
Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Fatih 
Tekin de TMMOB bünyesinde oluşturulan Savaştan Et-
kilenen Kentler Komisyonu bünyesinde çalışma yürüten 
TMMOB Diyarbakır Şubeleri üyelerinden oluşan çalışma 
grubunun 2 yıllık süreçte Sur’da nelerin yaşandığını tespit 
ettiğini belirtti. Sur’da 2 Aralık 2015’te ilan edilen soka-
ğa çıkma yasağının 3. yılına girdiğini hatırlatan Tekin, 
raporun hakikatlere ışık tutacağı inancında olduklarını 
ifade etti. Tekin, “Sur halkının bu süreçte yaşadığı zülüm 
karşısında yeterli bir güç oluşturamamak ve halkın zorla 
yerinden edilmesinin önüne geçememiş olmanın verdiği 
mahcubiyetle, bu raporu başta Sur halkı olmak üzere tüm 
kamuoyuna bir özeleştiri olarak sunuyoruz. Bundan son-
raki süreçte de bütün enerjimizle savaşın yaşandığı Cizre, 
Silopi, Yüksekova, Nusaybin, Şırnak kentlerine ilişkin ra-
porlarımızı derleyip, bütünlüklü bir dosyayı kamuoyuna 
sunacağız” dedi.

 TMMOB Diyarbakır 
İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), 
Sur ilçesindeki 
yıkımları içeren “Sur 
Raporu”nu Şubemiz 
Konferans Salonu’nda 
düzenlediği basın 
toplantısıyla açıkladı

TMMOB DİYARBAKIR İKK, SUR RAPORU’NU BASIN 
TOPLANTISIYLA KAMUOYUNA AÇIKLADI
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‘Yapıların yüzde 72’si yıkıldı’
Sur Raporu’nu sinevizyon gösterimi ile anlatan Tekin, 
sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cevatpaşa, Hasırlı, Da-
banoğlu, Savaş, Cemal Yılmaz ve Fatih Paşa mahallerinin 

toplam alanının 75.3 hektardan oluştuğu, yıkımın ger-
çekleştiği alanın 46.3 hektar olduğu, alansal olarak yüzde 
61’e tekabül ettiğine dikkat çekerek, 6 mahallenin yapısal 
olarak yüzde 72’sinin yıkıldığını söyledi.

BASIN AÇIKLAMALARI
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Şube başkanımız Sait BAHÇE’nin yaptığı basın açıkla-
ması şöyle;
BASINA VE KAMUOYUNA;
Kent yaşamında insan trafiğinin bulunduğu iş merkez-
leri, büyük mağazalar, süper marketler, demiryolu is-
tasyonları, havaalanları, okullar, hastaneler, fabrikalar, 
oteller, restoranlar ve dik eğimli tepeler vb. gibi yerlerde 
insan taşınmasının sağlanması için yaygın olarak kul-
lanılan yürüyen merdivenler, büyük sergi saraylarında, 
havaalanlarında yürüyen merdivenlerin özel bir hali 
olan Yürüyen Bantlar ve trafik akışının yoğunluğuna 
göre, binaların içinde katlar arasında veya metro istas-
yonlarında olduğu gibi tünel tipinde yürüyen merdi-
venler kullanılmaktadır.
Bilindiği üzere ülkemizde her yıl yaşanan yürüyen mer-
diven/bant kazaları sonucunda onlarca vatandaşımız 
yaşamını yitirmekte ve yüzlerce vatandaşımız yaralan-
maktadır. Son olarak 27 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 

Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu’nda meydana 
gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin 
çökme anının güvenlik kameraları tarafından saniye 
saniye kaydedildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Kazada 
bir vatandaş yaralanmış, itfaiye ekiplerinin çalışmaları 
sonrasında kurtarılmıştı. 
Ülkemizde hali hazırda yürürlükte bulunan İŞ EKİP-
MANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜ-
VENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince işlet-
melerde kullanılan Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant 
periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu hale getiril-
miştir.
Yürüyen merdiven ve bantların sayısı her geçen gün 
artmakta ve bu ekipmanların güvenli çalışması için 
periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Ge-
nellikle kamuya açık alanlarda kullanılan bu ekipman-
ların, yapısı itibariyle birçok kaza riski bulunmaktadır. 
Bu risklerin önceden tespiti, arızalanmaları durumunda 

ÜLKEMİZDE 
YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT KAZALARININ 

ÖNLENMESİ İÇİN DENETİMLER ARTTIRILMALIDIR

4 Nisan 2018 tarihinde Şubemizde her yıl onlarca vatandaşımızın 
ölümüne ve yüzlerce vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan 
yürüyen Merdiven/Bant Kazaları ve alınması gereken önlemler ile 
ilgili basın açıklaması düzenlendi.
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hızlı ve doğru müdahale ile sistemlerin her an sağlıklı ve 
güvenli bir şekilde çalışabilir olması önemlidir.
Yürüyen merdiven kazaları çok sık yaşanmakta fakat 
tedbirler ve önlemler yeteri kadar alınmamaktadır. Be-
lirttiğimiz tüm bu hususların dikkate alınması ve kamu-
sal alandaki iş ekipmanların periyodik kontrollerinin 
yapılması olmazsa olmaz yasal zorunluluktur. Gerekli 
tedbirler alınmadığında bu kazaların tekrar edeceği ka-
çınılmazdır. Bu konuda kamuoyunu bir kez daha duyar-
lı olmaya davet ediyoruz.
Biz Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi ola-
rak 2015 yılından bu yana halkımızın can ve mal güven-
liğini sağlama noktasında yaşanabilecek olası kazaları 
önlemeye yönelik aşağıda belirtilen yürüyen merdiven/
bantların periyodik kontrollerini gerçekleştirerek olası 
kazaların önlenmesinde kamu yararına önemli ölçüde 
katkı sağladığımızı belirtmek istiyoruz. 
Ancak bölgemizde birçok AVM, ve işletmede halkın yo-
ğun olarak kullandığı yürüyen merdiven/bantların peri-
yodik kontrolünü yaptırmayan işletmeler bulunmaktır. 
Bu da ciddi oranda risk teşkil etmektedir. Bu işletme-
lerin halkın can ve mal güvenliğini dikkate alarak bir 
an önce periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye davet 
ediyoruz.   

Bölgede yaptığımız kontrol verileri şöyle;

İli  Yürüyen Merdiven Kontrol Yılı
        Bant Sayısı
Diyarbakır 24   2017

Diyarbakır 20  2018

Mardin  12  2016

Ş.urfa  11  2018

Van  14  2018

Batman  12  2017

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, “Asansör 
ve Yürüyen Merdiven/Bant Güvenli Kullanım Kılavuzu” 
ile yürüyen merdiven ve bantların kullanımı sırasında 
dikkat edilmesi gerekenler, yürüyen merdivenlerle ilgili 
yanlış bilinenler, yürüyen merdivenler ve bantlarda kar-
şılaşılan kaza tipleri başlıklarında kamuya yönelik bilgi-
lendirme çalışması da yapılmaktadır.
Yürüyen Merdiven/Bant kullanımı sırasında halkımızın 
dikkat etmesi gereken hususların birkaçından bahset-
mek istiyoruz. 

•Yürüyen merdiven devre dışı olsa dahi bir makine ol-
duğu unutulmamalı ve sabit merdiven olarak kabul edi-
lip kullanılmamalıdır.
• Yürüyen merdivenlerin alt ve üst sahanlıklarında acil 
durdurma butonu olduğu unutulmamalıdır. 
• Yönlendirme levhalarına uyulmalıdır, ters yönde hare-
ket eden y.merdiven/bantlara binmeye çalışılmamalıdır. 
• Ceket, palto, uzun aksesuar, gevşek ayakkabı bağı gibi , 
giysi ve uzantıları sıkışma tehlikesi dolayısıyla basamak 
ve kenarlardan uzak tutulmalıdır.
• El bandı dikkatlice tutulmalıdır. 
• Basamak/Bandın üzerine oturulmamalıdır
 • Yürüyen merdivenlerde seyir halinde iken mağaza 
vitrinlerini seyredilmemeli, yüz hareket yönü doğrultu-
sunda ve ileri bakılmalıdır. 
• El bandı hızı, basamak veya bandın hızından farklı ise 
dikkatlice elin konumu değiştirilmeli ve işletmeciye ha-
ber verilmelidir.(Periyodik Kontrolü olmayan ekipman) 
• Yürüyen merdivenler sadece insan taşımak için tasar-
lanmıştır. Bebek arabası, Alışveriş arabası, eşya gibi por-
tatif taşıyıcılarla y.merdivene binmek, insanı el bandını 
tutmaktan alıkoyar ve insanın düşmesine yol açar. 
• Düşme, yürüyen merdivenlerde en çok karşılaşılan 
kaza tipidir. En iyi yöntem el bandı tutularak çıkışa ulaş-
maktır. 
• Yürüyen merdivenler yaklaşık 6 ton ağırlığında hare-
ket eden makinalardır ve bu nedenle hareket eden bir 
otobüse binilmiş gibi dikkatli olunmalıdır.

Sonuç olarak; bu kazaların önüne geçilmesi için dene-
tim mekanizmasının yukarıdaki belirtilen maddeler 
doğrultusunda oluşturulmalıdır. Denetimler artırılmalı 
ve denetimler sonucu caydırıcı cezalar verilmelidir. Ka-
zaları önlemek adına Makina Mühendisleri Odası ola-
rak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi 
ve bu alandaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
çalışabileceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Unutulmamalıdır ki, Yürüyen Merdiven/Bantlarda ya-
pılacak sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde 
olası iş kazaları önemli ölçüde önlenerek, halkımızın 
can ve mal güvenliği sağlanmış olacaktır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SAİT BAHÇE

BASIN AÇIKLAMALARI
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ENERJİ 
YÖNETİMİ
CİDDİYET

İSTER!

Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, temeli 
atılan Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali ile ilgili olarak yazılı 
bir basın açıklaması yaptı

Enerji Yönetimi Ciddiyet İster!

Siyasi Güç Gösterileri ve Gösterişli Temel Atma Törenleri ile

Nükleer Santral Yatırımlarının Daha da Yoğunlaştıracağı

Dışa Bağımlılık ve Yaratacağı Devasa Sorunlar Gizlene-
bilir mi?

Çağdaş toplumlarda devletin ve kamunun, tüm kurum-
ların, çalışmalarında şeffaflaşması, bilgilerin yaygınlaş-
ması; toplumdaki tüm birey, kurum, araştırmacı ve tüzel 
kişilerin, kurumların çalışmaları ilgili güncel bilgilere ay-
rıntılı olarak ve kısa zaman içinde erişebilme imkânının 
mevcut olması esastır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili olarak ÇED 
Raporunun iptali için; TMMOB’nin de içlerinde yer al-
dığı birçok kuruluş tarafından açılan davada, davacıların 
talebi üzerine mahkeme tarafından ilgili makamlardan 
gönderilmesi istenen ve Akkuyu NGS hakkında, Ulus-
lararası Atom Enerjisi Ajansı’nın, ülkemize yönelttiği so-
rular ve bu sorulara enerji yönetiminin verdiği yanıtlar 
“gizli “olduğu gerekçesiyle, Türkiye yurttaşlarından sak-

lanmıştır. Bu bilgiyi saklayanlar, isteyenlerden daha çok 
vatansever olduklarını iddia edemezler. Ayrıca hiç bir 
kamu yöneticisi vatanını diğer yurttaşlardan çok sevdiği 
iddiasıyla daha çok söz hakkı olduğunu iddia edemez.

Biz, ülke, kamu, toplum, meslek ve meslektaş çıkarları 
doğrultusunda görev yapan ve yüz bini aşan sayıda üyesi 
olan bir meslek örgütü olarak, aşağıdaki saptamalarımızı 
üyelerimiz ve yurttaşlarımızla paylaşıyor ve ivedilikle ya-
nıtlanması talebiyle sorularımızı kamuoyu önünde enerji 
yönetimine yöneltiyoruz.

1. Türkiye’nin nükleer enerji ve nükleer teknolojinin kul-
lanımıyla ilgili olarak; temel ilkeleri ve bu alanda görev 
yapacak kuruluşları tanımlayan ulusal politika ve strateji 
belgesi, yol haritası, yasal düzenlemeleri var mıdır? Bu te-
mel belgelerin yokluğunda, kararlar hangi ölçütlere göre 
alınmaktadır?

2. Mevcut santrallerde arıza ve arıza dışı nedenlerle kulla-
nılamayan kapasite; santrallerin iyileştirilmesi, kestirimci 
ve planlı bakım onarım uygulanması, piyasa fiyatı ne-
deniyle üretmeme veya zamansız üretme vb. işlemlerin 
önüne geçilmesi gibi önlemlerle kullanılabilir (alınabilir) 
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kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi ve 2017 yılı 
elektrik üretiminin üçte biri ila yarısına yakın miktarda, 
95 GWh-145 GWh artırmak mümkündür. Bu olanağı 
değerlendirmeyip, 2016 verileriyle Türkiye’nin birin-
cil enerji arzında dörtte birinden fazla payı olan yüzde 
26,5’lik payla enerjide en fazla bağımlı olduğumuz ülke 
olan Rusya Federasyonu’na, Akkuyu NGS ile, teknoloji-
sinden yakıtına ve atığına kadar her boyutta enerji ba-
ğımlılığımız daha çok artmayacak mıdır?

3. Nükleer güç santral yatırımlarına izin vermek, izlemek, 
denetlemekle görevli bağımsız bir düzenleme kurumu 
kurulmamıştır. Bu husus, ETKB 2018 Bütçe Sunuşu’nda 
yer alan “Nükleer Enerji Kanun Taslağı”nın yasalaşması 
sağlanarak, nükleer alandaki araştırma ve geliştirme fa-
aliyetleri ile düzenleme ve denetleme faaliyetleri birbi-
rinden ayrıştırılıp bağımsız bir düzenleyici ve denetleyici 
kurum oluşturulacaktır” ifadesi ile belgelenirken, TAEK 
hangi yetki ile Akkuyu NGS’ye izin vermektedir?

4. ETKB yetkilileri, santralin atık ve yakıt sorununun 
çözüldüğü iddia ederken, Akkuyu NGS Direktörü Kons-
tantin Ryzhak’ın “Kullanılacak yakıt ve bertaraf edilme-
siyle ilgili yine hükümetler arası bir anlaşma imzalanacak 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bir taslak ile-
tilecek” ifadesi, bu konuların değil çözülmek, henüz ele 
bile alınmadığının itirafı değil midir? Durum bu iken, 
santralin atık ve yakıt sorunlarının çözüldüğünü söyle-
yerek toplumu yanıltmak, siyasi ve bilimsel ahlaka uygun 
mudur?

5. Santralin getireceği yararlar olarak, yapım aşamasında 
belirli inşaat işlerinde oluşacak istihdam ve yerli müteah-
hitlik kuruluşlarına doğabilecek yeni iş imkânlarının yanı 
sıra santral ihtiyaçlarının sınırlı bir bölümünü temin ede-
cek olan sanayiye olumlu etkileri, abartılarak anlatılmak-
ta ve kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır. Bu santral-
dan asıl nemalanacak ve yararlanacak olan, Rusya Devlet 
Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un iştiraki Rosatom 
Energo International’ın Genel Müdürü Anastasya Zote-
yeva’nun, “Akkuyu nükleer santralinin inşasının Rusya 
ekonomisinde ciddi bir gelişme sağlayacağını ve Ruslar 
için binlerce istihdam alanı yaratacağını” belirtmesi ve 
“bu başta makine inşa, yan ürünler ve metalürji alanın-
da trilyonlarca rublelik sipariş demek… Elbette Rosatom 
için de çok sayıda sipariş söz konusu. Neredeyse önü-
müzdeki 100 yıl için bu siparişleri alacağız” demesi, bu 
alışverişten kimin kazançlı çıkacağına işaret etmemekte 
midir?

6. Halen elektrik üreticilerinin piyasa satış fiyatı 4-5 sent 
mertebesinde iken, Akkuyu NGS’nin üreteceği elektriğin 
yarısına 12,5 cent fiyatla alım garantisi ile satın almaya 
karar vermek, ülke ve toplum çıkarlarına uygun mudur?

7. Yatırımcı şirkete, işin başında tanınmamış ayrıcalıkla-
rın, daha sonra altın tepsi içinde sunulması ahlaki midir? 
Akkuyu NGS’ye stratejik yatırım kimliği verilmesi ile ya-
tırımcı Rus şirketten tahsil edilmeyecek kamu fonları ne 
kadardır? Rus şirkete bahşedilen bu imkanı tüm yurttaş-
ların ödemesi adil midir?

8. Ticari sözleşmeleri, Akkuyu NES, Sinop NES, vb. 
projelerde görüldüğü üzere, hiç gereği olmadığı halde 
TBMM onayından geçirme, uluslararası sözleşme niteliği 
kazandırma ve ulusal iç hukukun denetimi dışına çıkar-
ma, bu tür sözleşmelerin toplum ve ülke çıkarları doğrul-
tusunda değiştirilmesini güçleştirmeye yönelik bir yasal 
hile değil midir?

9. Akkuyu’da Rusya, Sinop’ta Japonya ve Fransa ile anla-
şılırken, üçüncü NGS için Çin’de üretim yapacak Ame-
rikan şirketi ile görüşülürken, her bir yatırımcının ayrı 
ve henüz yeterince denenmemiş bir reaktör önermesi, 
nükleer güç santralleri konusunda deneyimi olmayan bir 
ülke için uygun mudur?

10. Akkuyu ÇED uygundur kararının ve dayandırıldığı 
yasal düzenlemelerin iptali için açılan davalarda hukuki 
süreç devam etmektedir. Danıştay 14. Daire kararı temyiz 
edilmiştir. Sürecin ileriki aşamalarında, Anayasa Mahke-
mesi veya AİHM, iktidarın sürdürdüğü uygulamaların 
aleyhinde bir karar alırsa, “Bu karar bizi bağlamaz” deni-
lip hatalı uygulamalar sürdürülecek midir?

Odamız, bu soruların ve bu sorulara eklenecek soruların, 
kamuoyu önünde açık seçik biçimde ve dürüst bir şekilde 
yanıtlanmasını talep etmektedir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

MMO’dan
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Oda Başkanı Yunus Yener, enerji verimliliği üzerine yazılı bir 
açıklama yaptı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÜLKEMİZİN EN 
ÖNEMLİ ENERJİ ÖZ KAYNAĞI OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Enerji toplumsal yaşamın ve biz makina mühendisle-
rinin ağırlıkla çalıştığı ülke sanayisinin en temel girdisi 
konumundadır. Oda olarak enerji ile ilgili konularda 
geçmişten beri öncü nitelikte bir dizi çalışma yapıyor, 
Enerji Verimliliği Kongrelerinin yanı sıra doğalgaz, ener-
ji konulu tesisat kongreleri ile yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynakları ve güneş enerjisi sistemleri sempozyumlarını 
düzenliyoruz.

Odamızın Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı Türki-
ye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının De-
ğerlendirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji 
Ekipmanları Yerli Üretimi Durum Değerlendirmesi ve 
Öneriler, Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği, Tür-
kiye’nin Enerji Görünümü ve Türkiye’de Termik Santral-
ler adlı referans oluşturan Oda Raporları da bu alandaki 
öncü çalışmalar arasında yer almaktadır. 2010 yılından 
bu yana iki yılda bir güncellenerek yayınlanan Türki-
ye’nin Enerji Görünümü Raporumuzun 2018 basımı Ni-

san ayında kamuoyuna sunulacaktır.

Enerji Verimliliği Kanunu, ikincil mevzuatın hazırlıkla-
rı ve revizyonları sırasında Odamızın kapsamlı katkıları 
bulunmaktadır ve ilgili kurumlarla işbirliğimiz sürmek-
tedir.

Enerji konusu, Odamızın eğitim ve belgelendirme ça-
lışmalarında da önemli bir yer tutmaktadır. Meslek İçi 
Eğitim Merkezlerimizde; mekanik tesisat ve alt dalları, 
güneş enerjisi sistemleri, doğalgaz, bina ve sanayi enerji 
yöneticisi, bina ve sanayi etüt-proje, enerji kimlik belge-
si uzmanı (yeni tasarlanan bina) eğitimi gibi konularda 
kurslar ve seminerler düzenlenmektedir. Bu konularda 
zengin bir yayın faaliyeti de yürütülmektedir.

Odamız, enerji verimliliği çalışmalarında temel kuruluş-
lardan biri olarak, Enerji Yönetici Yetiştirme Kurslarının 
düzenlenmesine özel bir önem vererek yetkilendirme sü-
recindeki uzun ve bürokratik prosedürleri tamamlamış 
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ve Türkiye’nin ilk “Enerji Verimliliği Yetkili” kuruluşu 
olarak, 2009 yılında ilk sertifika programını düzenlemiş-
tir. Eğitimlerimiz ülke geneline yayılarak bugün 18 Şube-
mizin tamamında sürmektedir.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olma so-
rumluluğumuz uyarınca, Kocaeli’nde ve İzmir’de Uygula-
malı Enerji Verimliliği Laboratuarlarını ve Mersin’de Gü-
neş Park Enerji Kompleksi Uygulamalı Eğitim Merkezini 
hizmete açtık. Böylece Odamız ekonomik sınaî aktivite 
ve nüfus yoğunluğu ağırlıklı Ege, Marmara, Akdeniz böl-
gelerinde enerji verimliliği için önemli olan eğitim altya-
pılarını geliştirmiştir.

Dünyada enerji verimliliği alanındaki gelişmeler

Son yıllardaki iklim ve enerji politikaları dünyada kar-
bonsuz yaşam için daha fazla gayretin sarf edilmesine yol 
açmaktadır. Düşen enerji fiyatlarına rağmen küresel ola-
rak enerji yoğunluğu, 2000 yılından bu yana neredeyse 
kesintisiz bir şekilde düşmüş ve 2016 yılına kadar yıllık 
ortalama yüzde 1,6 oranında azalma sağlanmıştır. OECD 
ülkelerinde, birincil enerji talebi GSYİH’de yüzde 32’lik 
bir artışa rağmen yüzde 1 oranında düşmüştür. Diğer ül-
kelerde ise enerji talebi yüzde 80 artarken, GSYİH yüzde 
150 artmıştır. Enerji verimliliğinin artırılması ile Ulus-
lararası Enerji Ajansı (UEA) ülkelerinin elektrik tüketi-
mi 2000’den bu yana yüzde 14 daha az gerçekleşmesine 
sebep olmuş ve böylece 2016’da değeri 1,9 trilyon dolar 
olan 1000 GW gücünde yeni santral yatırımına ihtiyaç 
kalmamıştır.

Gelişmiş ülkelerde ve özellikle AB’de enerji verimliliği 
politikası enerji politikalarının bel kemiğini oluşturmuş 
ve bunun sonucunda ciddi oranda enerji verimliliği ar-
tışı sağlanmıştır. AB Kasım 2016’da, “Temiz Enerji Ge-
çiş Stratejisi” 2030 yılı için yüzde 30’luk yeni bir enerji 

verimliliği hedefi belirledi ve yeni hedefin sağlanabilmesi 
için mevcut yasal düzenlemelerini güncellemek üzere ha-
rekete geçti.

Dünyadaki bu gelişmeler ve gelecek planları Türkiye’nin 
önünde başarılması gereken hedefi de işaret etmektedir.

Ülkemizde yapılması gerekenler

Enerji verimliliği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin 
de en önemli öz enerji kaynağı olma potansiyeline sahip-
tir. Ancak milyonlarca tüketiciyi inandırarak yönetmek, 
kamu kaynaklarından tüketiciyi yönlendirmek ve des-
teklemek için harcama yapmak, harcamaları izlemek ve 
alandan toplanmış sağlıklı verileri analiz edip buna göre 
sıkı politika uygulamak bu konuda çok kararlı olmakla 
başarılabilir. Ancak ülkemizdeki enerji yönetimleri, ener-
ji verimliliğinin gizli potansiyelinin farkındaymış gibi ya-
pıp görmezlikten gelmeyi hep daha kolay bulmuştur. En 
önemlisi büyük yatırımların yönetim kolaylığı ve daha 
çok yatırım yapmanın prestiji gibi nedenler, enerji sek-
törü yöneticilerini her zaman arz politikalarını makro, 
verimlilik politikalarını ise mikro politika olarak görme-
lerine yol açtı. Ancak dünya temiz enerjiye dönüşürken 
içinde enerji verimliliği barındırmayan bir enerji strate-
jisi artık geçerli bir politika değildir. Türkiye temiz enerji 
politikaları oluşturma sürecinin dışında kalamaz. Sadece 
arz tarafına önem veren enerji politikası terk edilmelidir. 
Enerji arzı ve tüketimi, toplum çıkarları doğrultusunda, 
gerçekçi rakamsal hedefler ile verimlilik kazançlarına da-
yalı olarak planlanıp uygulanmadığı sürece; bu önemli 
kaynağı geri kazanmak mümkün değildir.

Enerjinin üretiminden iletimine, dağıtımından kullanı-
mına kadar olan bütün süreçlerde verimliliğin artırılması; 
enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerji arzındaki yüz-
de 75 civarındaki dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, 

MMO’dan
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çevrenin korunması, hava kirliliğinin azaltılması ve iklim 
değişikliğine karşı mücadele etkinliğinin artırılması gibi 
ulusal strateji hedeflerinin sağlanmasında en etkili önlem 
olarak görülmelidir. Unutulmalı ki, enerji verimliliğinin 
sadece enerji sektörü için değil, tüm ekonomi üzerinde 
çok yönlü etkileri nedeniyle yadsınamaz olumlu katkıları 
vardır.

Enerji verimliliği politikaları ve önlemleri temelde 2 
Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu’na dayanmaktadır. Enerji Verimliliği 
Kanunu’ndan başlayarak çeşitli sektörlere yönelik çok sa-
yıda yönetmelik ve tebliğ ile bir mevzuat çerçevesi oluş-
turulmuş, sertifikalı eğitim faaliyetlerinin Odamızın da 
arasında olduğu yetkili kuruluşlara yaygınlaşması sağlan-
mış, EVD adı verilen Enerji Verimliliği Danışmanlık hiz-
met piyasası ortaya çıkmış, binalarımızda EKB ve elekt-
rikli cihazlarda enerji etiketleri aranır olmuş, KOBİ’ler ve 
sanayi kuruluşlarıyla sınırlı da olsa hibe programları baş-
latılmış ve uluslararası finansmana dayanan yeşil krediler 
bankalardan verilmeye başlamıştır. Son 8-10 yılda sadece 
ETKB değil diğer bakanlıklar ve üniversitelerde de top-
lam katkı bedeli 15 milyon doları geçen hibe uluslararası 
teknik yardım projesi yürütülmüştür.

Ülkemizde 1981 yılından beri eski EİEİ, yeni YEGM ta-
rafından bugüne kadar sanayi ve bina ağırlıklı olmak üze-
re birçok çalışma yapılmıştır. 2007 yılından bu yana ülke-
mizde enerji verimliliğini desteklemek üzere gelişmeler 
gözlenmekte ve mevzuat alt yapısında köklü değişiklikler 
yaşanmaktadır. Ama daha çok yapacak işimiz var. Ocak 
ayında yayınlanan Enerji verimliliği Eylem Planı’nı çok 
önemsiyoruz. Bu planın artık, “Türkiye’de bir plan uygu-
landı ve sonuç alındı” denilecek bir harekete başlangıç 
olmasını gönülden arzu ediyoruz.

Daha etkili çalışmalar için;

• Kalkınmada enerji kullanımını azaltan, enerjiyi verimli 
kullanan, enerjiyi yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, yurt 
içinde üretilen ekipmanlarla temin eden bir modele geçiş 
sağlanması,

• Yarattığı katma değeri görece düşük, yoğun enerji tü-
keten, eski teknolojili, çevre kirliliği yaratabilen sanayi 
sektörleri (çimento, seramik, ark ocak esaslı demir-çelik, 
tekstil vb.) yerine enerji tüketimi düşük, ithalata bağımlı 
olmayan, katma değeri yüksek, yerli üretime dayalı, ileri 
teknolojili sanayi dallarının (elektronik, bilgisayar do-
nanım ve yazılım, robotik, aviyonik, lazer, telekomüni-
kasyon, gen mühendisliği, nano-teknolojiler vb.) tercih 

edilmesi,

• Enerji verimliliği çalışmaları için görevlendirilmiş olan 
YEGM’nin organizasyon yapısının güçlendirilmesi,

• Enerjiyi yoğun tüketen sanayiye verimliliği artırması 
ve geleceğin altyapısına yatırım yapması için uzun vadeli 
değişmez politikalarla güven verilmesi, kıyaslama göster-
gelerinin belirlenmesi,

• Sorun yaratan mevzuatın daha fazla katılımcılıkla göz-
den geçirilmesi, sade ve uygulanabilir hale getirilmesi,

• Mali desteklerin halk başta olmak üzere ve KOBİ’leri 
önceleyerek tüm sektörleri destekleyecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi ve artırılması,

• Enerji hizmet piyasasının etkin olarak yaygınlaşma-
sı için bürokratik engeller azaltırken, bu alanda faaliyet 
gösteren/yetkilendirilmiş firmaların gerçek anlamda pro-
fesyonel sorumluluklarını yüklenmelerinin sağlanması, 
yetkinliklerinin artırılması için kuluçka yönteminin iz-
lenmesi, kamusal denetimlerinin sağlanması için yapılar 
oluşturulması,

• Enerji verimliliği üzerine tüm stratejik hedeflerin hal-
kın çıkarlarını esas alan ekonometrik analizlerle yeniden 
tanımlanması, stratejik hedefleri gerçekleştirmek için ge-
rekli kaynakların belirlenmesi, sektörle ilgili tüm strateji 
ve eylem planlarının hedef ve eylemler olarak uyumlaş-
tırılması, ortak izleme ve değerlendirme mekanizması 
geliştirilmesi, yaptırım uygulanması,

• Bina ve sanayi etütleri, enerji yöneticisi görevlendiril-
mesi ve kimlik belgeleri uygulamalarını, yasak savmanın 
ve yasal zorunluluğu yerine getirmenin ötesine geçerek, 
bunların etkinleştirilmesi ve amacına uygun olması için 
TMMOB ve bağlı ilgili Odalarının sorumlu-görevli ola-
rak dahil edilerek yetkilendirilmesi,

• Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının anaokulundan 
başlayarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi, sürekli 
olarak yapılması, yeni kanal sosyal medyanın etkin olarak 
kullanılması, üniversitelerde ders konulması,

• Belediyelere enerji verimliliği çalışmalarında daha fazla 
sorumluluk ve yetki verilmesi, öncü ve örnek uygulama-
lar yapması için görevlendirilmesi

zorunludur.

İlgili kurumlar, kuruluşlar ve kamuoyunun bilgilerine 
sunarız.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı



HABER

2018 Ocak / Nisan 37

TMMOB’den

TMMOB Kadın 
Çalışma Grubu 
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
dolayısıyla bir 
basın açıklaması 
yaptı

BASKILARA, SAVAŞ VE 
SİNDİRME POLİTİKALARINA, 
ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI 
MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR, 

SÜRECEK!
Irkçı ve ayrımcı politikaların tüm dünya genelinde yüksel-
diğine tanıklık ettiğimiz, erkek egemen şiddet dilinin dört 
bir yanımızı kuşattığı bir dönemde selamlıyoruz 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü.
Çocuk istismarının kat kat arttığı, kadınların ve çocuk-
ların, tacize, tecavüze uğradığı, öldürüldüğü, bu şiddeti 
engelleyecek mekanizmaları oluşturması, düzenlemeler 
yapması gereken siyasi iktidarınsa bırakın engellemeyi, 
şiddetin her türlüsünü kendisinin meşrulaştırdığı, kadın-
ları hane içine ve aileye sıkıştıracak politikalar geliştirerek 
şiddeti tırmandırdığı bir iklimde…
Neoliberalizmin eşitsizliği ve ayrımcılığı açık bir şekilde 
savunmaktan çekinmeyen aktörleri adeta altın çağını ya-
şıyor. Şiddet sarmalının, Ortadoğu sınırlarını aşıp dünya-

ya yayıldığı bu tarihsel dönemeçte, çatışmasızlık ve barış 
ortamında dahi emeği, bedeni ve yaşamı üzerinde söz sa-
hibi olmak için mücadele etmek zorunda olan kadınları, 
çok daha çetin bir mücadele bekliyor.
Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet karşısında kolluk 
kuvvetlerinden, savcıya ve mahkemelere kadar tüm adalet 
sistemi erkek dayanışması gösteriyor. Uğradıkları şiddetin 
yanı sıra suçlanmaya ve travmaya maruz kalan kadınlar 
ise devlet eliyle işlevsiz kılınan mekanizmalar ve baskılar 
sonucu son raddeye gelene dek polislere/karakollara baş-
vurmuyor. Başvuranların ise ya şikâyetleri alınmıyor, ya 
şikâyetten vazgeçirilmeye çalışıyor ya da talepleri geri çev-
riliyor.  Kadınlar çoğu zaman can güvenliği olmayan,şid-
det gördükleri, daha da fenası bu şiddetin failleriyle bir-
likte yaşadıkları evlere geri dönmek zorunda bırakılıyor.
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Mahkeme heyetleri takım elbise giyen, “erkekliğime küf-
retti” diyen, öldürdüğü karısını çok sevdiğini söyleyen 
erkeklere haksız tahrik ya da iyi hal indirimleri verirken, 
kendisine yıllar boyunca tecavüz eden, şiddet uygulayan 
erkeklere karşı  meşru müdafaa yapan kadınlara en yük-
sek sınırdan cezalar yağdırmaya devam ediyor.
Bir devlet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kız ço-
cuklarına tecavüzü, ensesti meşrulaştıran; telefon, faks, 
mektup, mesaj ve Internet ile eşten boşanılabileceğini söy-
leyen fetvalar veriyor.
Türkiye’de kadın istihdamı düşük olduğu ve bu istihdamın 
neredeyse yarısının da kayıt dışı olduğu bilinmekteyken 
kayıt dışı istihdamla mücadele etmek yerine taşeron sis-
temi kamuda da yaygınlaştırılarak emek piyasası giderek 
daha fazla esnek ve güvencesiz hale getiriliyor. Kadın is-
tihdamının arttırılması şöyle dursun kadınlara vaat edilen 
tek şey yarı-zamanlı ve güvencesiz işler oluyor.
Tarih bu dönemi AKP iktidarının kadınların kazanılmış 
haklarını birer birer geri almaya çalıştığı bir dönem olarak 
yazacak.
Altına imza atılan İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelere 
uymadıkları gibi kendi dönemlerinde çıkardıkları yasa-
ları, yürürlüğe koydukları genelgeleri bile nasıl ortadan 
kaldırırız diye uğraşıyorlar.
Buna en yakın örnek, 2010 yılında çıkarılan, eksiklerine 
rağmen uygulandığı takdirde toplumsal cinsiyet eşitliği 
açısından önemli gelişmeler sağlayabilecek olan Başba-
kanlık Genelgesi. Eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması, 
iş yeri denetimlerinde cinsiyet eşitliğine uyulup uyulma-
dığının denetlenmesi, hem mevcut durumun anlaşılma-
sı hem de gelecekteki politikalara ışık tutması açısından 
gerekli olan cinsiyet temelli veri toplanması zorunluluğu 
gibi toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında önemli hü-
kümler içeren Genelge güncellenme bahanesi ile ortadan 
kaldırılmaya çalışılıyor.
Bölgede yerle bir edilen evleriyle; bodrumlarda yakılan, 
sokak ortalarında vurulan, yakınlarının dahi almasına 
izin verilmediği için cenazeleri günlerce sokak ortalarında 
bırakılan, akreplerin arkasından sürüklenen bedenleriyle; 
savaş politikalarından en fazla zararı yine kadınlar ve ço-
cuklar görüyor.
Hem içerde hem de dışarda bir politika aracına dönüştü-
rülen mültecilik konusu özellikle kadınları ve çocukları 
vuruyor. Kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılma; barınma, 
sağlık eğitim gibi temel ihtiyaçlardan dahi faydalanama-
ma; özellikle kız çocuklarının para karşılığında ikinci eş 
olarak evlendirilmeleri ve dahası ve dahası…

Siyasi iktidarın var olan yasaları uygulamak, kadınları ve 
çocukları koruyacak düzenlemeler yapmak, hayata yeni-
den tutunmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirmek 
yerine zinayı, idamı, hadım gibi şerri hukuka dair konu-
ları yeniden tartışmaya açmak için fırsat kollaması ise bizi 
şaşırtmıyor.
Çocuk yaşta evlendirilen, çocuk yaşta hamile kalan kız 
çocuklarını yasal olarak bildirmeleri gerekirken örtbas 
etmeye çalışan hastane idarecileri, valiler, varlıklarını ve 
pervasızlıklarını AKP iktidarına borçludur.
Yüzde 99 engelli oğluna 17 sene boyunca bakan annenin 
sonunda pes edip hem oğlunu hem kendisini öldürmesi-
nin baş sorumlusu AKP iktidarıdır.
Kendisine tecavüz eden adamla mahkemede karşılaşma 
korkusundan kalp krizi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğu-
nun ölümünün sorumlusu AKP iktidarıdır.
Dini nikâh için resmi nikâh zorunluluğunun ortadan kal-
dırılması, müftülere ve imamlara resmi nikâh kıyma yet-
kisi verilmesi gibi uygulamalarla kadınların ve çocukların 
eşit ve özgür bireyler olarak yaşamalarında temel teşkil 
eden laiklik ilkesinin aşındırılmasının sorumlusu AKP 
iktidarıdır.
Hal böyleyken ve ülkemizde Olağanüstü hal politikası 
olağanlaştırılmışken, eleştirel düşünceye ve kamusal alan-
da ifade edilmesine yönelik baskı ve şiddet adeta sistema-
tik bir hale dönüşüyor. Bir bebekten katil yaratmak değil 
ama bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamaya 
kalkışmak suç addediliyor. Düşünmenin ve konuşmanın 
yasaklandığı her yerde sadece şiddet ve şiddet dilinin ko-
nuşması istenir. Bu nedenle ve her şeyden önce susmamak 
ve konuşmakta ısrar etmek, inadına ses çıkarmak, bir ço-
cuğun atamadığı çığlık olmak boynumuzun borcudur.
Erkek egemen tarih yazımına rağmen tarihe adlarını kazı-
yan ve dayatılan koşullara canları pahasına isyan ederek 8 
Mart’ı tüm dünya kadınlarına armağan eden kadın doku-
ma işçilerinin anısı önünde eğiliyoruz.
New York’taki tekstil fabrikasında greve giderek polis 
şiddeti sonucunda çıkan yangında yaşamını yitiren 120 
kadının yaktığı meşale bugün de yanıyor. Kadınların 
kendilerine reva görülen koşullar karşısında susmalarını, 
korkmalarını ve itaat etmelerini bekleyenler o gün olduğu 
gibi bugün de yanılıyor. O gün olduğu gibi bugün de ka-
dınlar susmuyor, korkmuyor ve itaat etmiyor...
Yaşasın 8 Mart
Yaşasın Kadın Dayanışması
TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçek-
mece ilçesinde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne 01 Ocak – 09 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında 115 çocuk hamilenin başvurduğunu, bu çocuk-
lardan 35’inin 15 yaş altı olduğunu, ses çıkartamayan o 
çocukların sesi olmayı becerebilmiş koca yürekli bir sos-
yal hizmetler görevlisi kadından öğrendik.

Konunun gündeme oturuşundan kısa bir süre sonra ise 
olaydan haberdar olmamızı sağlayan ve savcılığa şikayet-
te bulunan hastane görevlisi hakkında soruşturma baş-
latıldığını, olayda ihmali olan kamu görevlileri hakkında 
soruşturma yürütülmesine Valiliğin izin vermediğini de 
öğrendik. Üstelik İstanbul Valisinin konuya ilişkin “15 
yaş altı gebeliklerde kanunen bildirmek zorunlu. 15 yaş 
üstü, 18 yaş altı gebeliklerde ise eğer cebir, şiddet ve başka 
türlü baskılar varsa bildirilmesi zorunlu, diğerleri şika-
yete tabi. Bizim bu verdiğimiz karar bir idari karardır...” 
açıklamasını da utançla dinledik.

Bu süreç içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı sessiz-
liğini korurken haberin yayınlanmasının ardından yazılı 
bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, konunun daha önce 
incelendiğini söylemiş ve “soruşturmaya gerek olmadığı” 
görüşünü tekrarlamıştır. Gelişen kamuoyu sonucunda da 
başsavcılık, soruşturmanın başlatıldığını belirtmiştir.

Siyasal islamın kadın üzerinde geliştirdiği cinsiyetçi söy-

lem,  çocuklar üzerinde de yıkıcı etkiler yapmaya devam 
ediyor.  2017 yılının son üç ayında 20 çocuk öldürüldü, 
yüzlercesi yatılı yurtlarda, okullarda, evlerinde, sokakta 
şiddete ve tecavüze maruz kaldı. Bu süreçte “kamu adına 
görev yürütenler”, savcılar, valiler, bakanlar, milletvekil-
leri sessiz kaldılar, en kötüsü de normalleştirici oldular.

Neoliberal sistem bunalımını tüm dünyada savaş, kaos, 
yoksulluk ve bunları yönetecek faşist iktidarlar aracılı-
ğıyla aşmaya çalışırken, toplumsal dizayna da kadın ve 
çocuklardan başladı. Kapitalist ataerkil düzenin, kendi 
devamlılığını sağlayarak kadın ve çocuklar üzerinde sis-
tematik dinci, gerici baskıları toplumsal yaşamda çocuk 
istismarları, kadına yönelik her türlü şiddet, taciz, teca-
vüz, toplumsal etkinliklerden dışlanıp eve/aileye hapse-
dilme ya da ucuz emek şeklinde vücut buluyor.

Bu son olayda da devletin aygıtlarıyla çocuk istismarını 
görmezden geldiğini, engel olmak isteyenleri de cezalan-
dırmaya çalıştığını gördük.

Biz TMMOB’li kadınlar olarak, siyasal iktidarın kadına 
ve çocuğa yönelik her saldırısında veya kadına ve çocuğa 
yönelik saldırıları meşrulaştırdığında karşısında olacağı-
mızı bir kere daha OHALDE DE BU HALDE DE tekrar-
lıyoruz.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TMMOB’den

TMMOB Kadın Çalışma 
Grubu çocuk hamilelere ilişkin 
23 Ocak 2018 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı
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Tam 18 aydır devam eden Olağanüstü Hal bugün bir kez 
daha uzatıldı. AKP, 3 ay daha hiçbir hukuki sorumluluk 
üstlenmeden, hiçbir denetim olmadan, anayasal ilkelere 
bağlı kalmaksızın ülkeyi yönetecek.
OHAL’in amacının darbecilerle hesaplaşmak, Gülen Ce-
maati üyelerini tasfiye etmek olmadığı konusunda artık 
kimsenin şüphesi kalmamıştır. OHAL’in amacı, AKP’nin 
iktidar olanaklarını sınırsız ve sorumsuz biçimde kullana-
bileceği bir korku rejimini sürekli kılmaktır.
OHAL rejiminin ekonomide, siyasette ve toplumsal ya-
şamda yarattığı tahribat, ülkeyi büyük bir karanlığa doğru 
sürüklemektedir.
Kapsamı ve içeriği öngörülemeyen Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin yarattığı istikrarsızlık ve endişe, sadece 
siyasal krizi değil, ekonomik krizi de giderek derinleştir-
mektedir. İşsizlik, yoksulluk ve pahalılık sürdürülemez bir 
noktaya varmıştır.
Çocuklarını ısıtacak odun bulamadığı için intihar eden 
annelerin, geçinemediği için TBMM önünde kendini ate-
şe veren işsizlerin, açlığını haykırmak için İŞKUR önünde 

soyunan emekçilerin acı hikâyeleri yaşadığımız krizin bo-
yutlarını gözler önüne sermektedir.
AKP, halkın içinde bulunduğu bu duruma çözüm bulmak 
yerine, krizi örtbas edebilmek için ülkeyi savaşa sürükle-
mektedir. AKP, Olağanüstü Hali savaş haline çevirmek is-
temektedir.
Şiddet ve savaş politikaları OHAL’in yol açtığı sorunları 
büyütmekten, acıları derinleştirmekten ve ülkemize yeni 
ölümler getirmekten başka bir sonuç yaratmayacaktır.
Anayasa’nın askıya alındığı, Anayasa Mahkemesi kararla-
rının tanınmadığı, hukukun işletilmediği, parlamentonun 
görevini yapamadığı, yargının bütünüyle siyasal iktidarın 
güdümüne girdiği, özgür basının susturulduğu, muhalif 
yapıların baskı altına alındığı, savaş ve şiddetle beslenen bu 
zorbalık rejimine artık yeter!
Ülkenin geleceği için OHAL derhal kaldırılmalı, Kanun 
Hükmünde Kararnameler geri alınmalı ve savaş politika-
larından vazgeçilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

AKP, OLAĞANÜSTÜ HALİ 
SAVAŞ HALİNE ÇEVİRMEK İSTİYOR!

20 Temmuz 2016 
tarihinde 3 aylığına 
ilan edilen OHAL’in, 
6. kez uzatılması 
üzerine TMMOB 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin 
Koramaz 18 Ocak 
2018 tarihinde 
basın açıklaması 
gerçekleştirdi
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ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ. 
İHTİYACIMIZ BUDUR!

TMMOB’den

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana uy-
gulanan yanlış politikalar, her geçen gün savaş batak-
lığına daha fazla saplanmamıza neden oluyor. Afrin’e 
yönelik başlatılan operasyon, ülkemizi sonuçları öngö-
rülemez bir kaosun içine sürüklemektedir.

Emperyalist güçlerin güdümü ve çıkarları doğrultusun-
da yürütülen hiçbir savaş ölüm, acı ve gözyaşı dışında 
bir sonuç doğurmayacaktır. Ülkemiz, ABD ile Rusya 
arasındaki etkinlik mücadelesinin tehlikeli tuzakların-
dan uzak durmalıdır.

Ne yazık ki bu olay vesilesiyle ülkemizde milliyetçilik 
ve düşmanlık yine körüklenmekte, iç ve dış politika 
toplumsal muhalefete kapatılmaya çalışılmaktadır. Af-
rin harekâtını destekleyen ana muhalefet partisinin bile 
şiddetli bir şekilde eleştirilmesi, yıllardır ülkemiz içinde 
oluşturulmaya çalışılan kutuplaştırıcı politikanın sür-
düğünü göstermektedir.

Ortadoğu’nun ve Suriye’nin ihtiyacı olan şey, şiddetin 
tırmandırılması değil, silahların susturularak barışın 
sağlanmasıdır. Türkiye, Suriye’de ve Ortadoğu’da sava-
şın değil, barışın parçası olmalıdır.

Zeytin dalı, bu topraklarda binlerce yıldır barışın sim-
gesi olagelmiştir. Zeytin dalına kan düşürmeyelim…

Ülkede barış, bölgede barış, dünyada barış! İvedi gerek-
lilik budur.

TMMOB Yürütme Kurulu

TMMOB Yürütme Kurulu, Afrine 
yönelik başlatılan operasyona 
ilişkin 22 Ocak 2018 tarihinde bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi
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Bedensel ve ruhsal dünyasında 
problem bulunmamasına rağmen 
tiyatro sahnesinde oyunculuğu-
nu sergilerken sessizliğe bürünen 
Elisabeth Vogler, (Liv Ullmann) 
başkarakterdir filmde. Doktorlar 
Elisabeth’in durumuna anlam ve-
remeyince onun deniz kenarında 
bulunan yazlığına genç bir hemşire 
eşliğinde gidip bu huzurlu ortam-
da kafa dinlemesi önerisinde bulu-
nurlar. Esas yüzleşme burda olur; 
öyle ki sadece Elisabeth değil Genç 
Hemşire Alma (Bibi Andersson) da 
kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye baş-
layacaktır. Elisabeth konuşmamayı 
tercih ederken iyi niyetli az tecrü-
beli Hemşire A lma aslında Elisa-
beth’e hayranlık duymakta, onunla 
özdeşim kurmakta, öyle ki kendi-
ni Elisabeth olarak rüyasında bile 
görmektedir. Fiziken de Elisabeth’e 
benzeyen Alma’nın baştaki anlayışlı 
tavırları zamanla hırçınlığa dönüşe-

Toplumdaki maskemizle inandığımız değerler arasındaki uçurumu, çatışmayı ve bunun yarattığı parçalanmış-
lık ve suçluluk duygusunu hem kabul etmedeki zorluğu hem de kaçınılmazlığı çok iyi ifade eden bir yapıt.

İçinde yer aldığınız hissi 
uyandıran ve kendinizden bir şeyler 
bulabileceğiniz BİR FİLM ÖNERİSİ

PERSONA (1966) Ingmar Bergman

Güler AKCAN
Makina Mühendisi
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KÜLTÜR SANAT

rek aralarında psikolojik bir savaşın başlamasına neden 
olur. 

Personanın kelime anlamı antik Yunan tiyatro oyun-
larında oyuncuların kullandığı maskeler ve başka bir 
açıklamaya göre de bireyin günlük ihtiyaçlarına ilişkin 
tavrı olarak tanımlanmaktadır. Ünlü oyuncu Elisabeth  
şöhretin getirdiği zorluklardan kendini korumak için 
bir persona takar. Kendini koruduğunu düşünürken 
dönem dönem taktığı personanın kendisi olduğunu sa-
nıp, kişilik çatışması yaşamaya başlayınca işin içinden 
çıkamayıp  çareyi susmakta bulur. Susunca oyunculuk 
yapamayacak, oluşturduğu yalan dünyadan da sıyrıl-
mış olacaktır belki de. Genç hemşire evlenme hazırlığı 
yapan mutlu bir kadın gibi görünse de ; yaşadığı yasak 
ilişkiden hamile kalmış ve çocuğunu aldırmıştır iste-
meden. Dışarıdan bakınca erdemli ve ahlaklı kişiliğiy-
le yaşıyor gibi görünen Alma’nın geçmiş yaşantısıyla 
şimdiki hali çelişmekte, geçmişinde yaşadığı olaylar, şu 
an oluşturduğu kişiliğine ters düşmekte ve bu karmaşa 
tabiri caizse onu uçurumun kenarına sürüklemektedir. 
Kısacası Alma da persona takarak farklı bir kişilik sergi-

lemektedir, aynen Elisabeth gibi.

Bergman istenmeyen çocuk olarak dünyaya gelmiş, 
bunu filmin başında ve sonunda çıkan huzursuz çocuk 
olarak yansıtarak kendinden de bir parça katmış filme. 
Film sanki çocuğun gözünden anlatılıyor gibi.1966 ya-
pımı olan Persona İngmar Bergman’ın çoğu eleştirmen 
tarafından en iyi eseri kabul edilmektedir. Kadınların 
yönetmeni olarak bilinen Bergman ‘’Sinema benim için 
herşeyden önce tiyatrodur’’ diyerek sanata verdiği öne-
mi vurgulamıştır. Işığı çok iyi kullanarak gerek konu, 
gerek çekim teknikleri açısından Tarkovsky ve Woody 
Allen gibi usta yönetmenleri etkilemiştir. 8.2 IMDB pu-
anına sahip filmi başkalarına karşı sen ile yalnızken ki 
sen arasındaki uçurumu görmek ve benim gibi kendiyle 
yüzleşmek isteyenlerin izlemesi gerektiğini düşünüyo-
rum. 

Siz personalarınızın farkında mısınız?
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2013’te 59 çocuk,2014’te 54 çocuk,2015’te 63 çocuk,2016’da 14 çocuk ve 
2017’de 57 çocuk işçi yaşamını yitirirken olayı en güzel tarif eden cümleyle 
yazıma başlamak istiyorum

Cellatlar ve Çocuklar

Yıllar önce insanların kendilerini hayvanlardan ayıran en 
büyük özelliğin düşünmek olduğu yanılgısı hocamızın 
da iliklerine kadar işlemişti. Ve insanın yapıp hayvanın 
yapamadığı en belirgin şeyin de teknolojiyi kullanmak 
olduğu gayet açıktı.

İnsanoğlu her anlamda geliştikçe üretmek, daha çok 
üretmek ve daha yeniyi üretmekte yarışmaya başladı. 
Teknolojinin zamandan daha hızlı ilerlediği bu dönem-
ler ‘acaba bunun sonu nereye gidiyor?’ sorusunu getirdi 
akıllara. Şimdi ise kendisine ait benliğe sahip, duyguları 
olan, insanları kontrol edebilen bağımsız hareket edebi-
len ve tüm insanların toplam zekasından çok daha zeki 
kuantum bilgisayarlar modern bilimin hedefi durumun-

da. Yapay zeka ise güncel tartışma konusu ..

Şüphesiz günümüz insanının işlerini bu kadar kolaylaş-
tıran makinalar varken tadını çıkarmak lazım, değil mi ?

Beynimizin sınırlarını zorlayan teknolojik ilerleme bi-
zimle daha fazla dalga geçmeden şu soruyu soralım ken-
dimize;

Evrilen biz miyiz yoksa düşüncelerimiz mi ?

Muhammed Ali YAĞMUR
Bingöl Üniversitesi
Makina Mühendisliği
maliyagmur65@gmail.com

“İnsan en mükemmel makinadır” diye başlardı 
söze bir profesör hocamız ve devam ederdi teknoloji-
nin son ürünü telefonları yerin dibine sokmaya ..

İnsanlığın Makine Evrimi

Dünyada çocuk olmak bazen en bü-
yük yüktür, insana ve dünyanın acıla-
rını küfesinde taşımaya benzer.
Yoksulluğun, savaşın ve bilinçsizliğin 
olduğu bir hayatın tam ortasına ansı-
zın kendilerini tüm zorluklara karşı 
savaşırken daha doğrusu savaşmanın 
ne olduğunu bile bilmeden bu hayatta 
yer edinme çabasındadırlar. Halbuki 
herkese yetecek bir dünya varken.
Sokaklarda gezerken mendil satan 
çocuklar, iş hayatında düşük maaşla 
çalıştırılmaya sürüklenen çocukları 
gören biz yetişkinler yeniden insanlı-
ğımızdan utanmak yerine çocuklara 
eziyet edip çocukluklarını yaşamaya 
engel olan yine bizler!
Çocuk işçilik nedir? sorusu dolanıyor 
her yerde çok saçma değil mi bu soru-

nun sorulması. Onun yerine direkt in-
sanlık suçu işliyoruz desek daha doğru 
olmaz mı?
Ne yazık ki ! bu dünya da her şey mad-
diyatla doğru orantılı olduğu için bu 
çocukların haklarının var oluşu veya 
yok oluşunun pek bir önem teşkil et-
miyor oluşu gayet normal geliyor he-
pimize.
Yazımı şu sözle bitirmek istiyorum;
‘’Aynı evrende yaşamamalı cellatlar 
ve çocuklar;
Ya ölmeli cellatlar ya da hiç doğma-
malı çocuklar.’’
Che Guevara
Taha Yasin KOÇ
Bingöl Üniversitesi
Makina Mühendisliği
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ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZDEN

Yazımıza öncelikle “TMMOB nedir?”, “MMO nedir?” gibi sorulara cevap arayarak başlayalım.

Oda ve Öğrenci

TMMOB
KURULUŞ VE AMAÇ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayı-
lı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle deği-
şik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tü-
zel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 
Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 
2018 Ocak ayı itibari ile oda sayısı 24, üye sayısı ise 536.898 
olmuştur.
TMMOB çalışmalarını 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube 
ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile sürdürmektedir. TM-
MOB‘ye bağlı odalara 91 kadar mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı disiplininden mezun olan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları üyedir.

MMO
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Mad-
desi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında 
kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Makina Mühendisleri Odası yurt içinde ve yurt dışında Ma-
kina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, 
Makina Teknik Metot, İmalat-Üretim, Üretim Tekniği-Sistem-
leri, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri Mühendisliği 
öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden me-
zun olarak diploma ve ruhsatname almış, Türkiye sınırları için-
de meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki 
çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde  toplamaktadır.
Bu tanımların yeterli olduğunu düşünerek artık biraz da biz 
üniversite öğrencilerinin oda içindeki yeri ve odadaki önemi 
veyahut ta biz genç mühendis adaylarının neden odalarımızla 
beraber yürümemiz gerektiği neden odacılık kültürünü be-
nimsememiz gerektiğine değinmek istiyorum.
Odalarımızın içinde öğrenci komisyonlarımız bulunmaktadır. 
Öğrenci komisyonlarımızın oluşmasında ki temel amaç oda-ü-
ye arasındaki ilişkileri öğrencilik dönemlerinden başlatmak 
olup odayı tanıtmayı ve odacılık kültürünü bu dönemlerde 
bizlere benimsetmektir. Çünkü odalarımız bugünlere kadar 
bilinçli ve bu odacılık kültürünü benimsemiş etik mühendisle-
rimizle ayakta kalmaktadır ve savaşını vermektedir.
Peki odacılık kültürü nedir? 
Odacılık ve odacılık kültürünün temelinde odayı menfi de-
ğerler için kullanmak değil etik kurallara sahip mühendis ve 
mimarlar yetiştirmek ve gelişimlerine katkıda bulunmaktır. 
Odalarımız ilk kuruldukları dönemden bu yana sermaye yan-
lısı mühendisler değil halkçı mühendisler yetiştirmek şiarıyla 
yola çıkmışlardır.
Odalara Neden Üye Olmalıyız?

Odalar gerek öğrencilik dönemlerinde gerekse mezun ve iş ha-
yatına atıldığımız dönemlerde her zaman üyelerinin yanında 
olmaktadır ve iş hayatlarında maddi ve manevi tüm haklarını 
korumaktadır. Ayrıca gerek öğrencilik gerekse de iş hayatında 
ki üyeleri için gereksinim duydukları bilgi, belge ve doküman-
ları sağlamakla yükümlüdürler. 

ÖĞRENCİ ÜYELİK VE ÖĞRENCİ KOMİSYONLARI
Öğrenci Komisyonlarımız üniversitelerimizin mühendislik ve 
mimarlık fakültelerinde okuyan öğrencilerinden oluşmaktadır 
ve  tüm TMMOB bileşenlerimizde olduğu gibi MMO ve bi-
leşenlerinde de bulunmakta olup büyük bir önem verilmekte-
dir. Öğrenci komisyonlarımızın temel amacı öğrencilerimizin 
üniversite eğitimleri boyunca okuldan alamadıkları teknik ve 
pratik destekleri imkanlar dahilinde öğrencilere sunmak ve ki-
şisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Geleceğin etik ve dik 
duruşlu mühendislerini yetiştirmektir. 
Biz Amed Şube Öğrenci Üye Komisyonu olarak “Biz,  bizler 
için ne yapabiliriz ? “ şiarıyla yola çıktık ve öğrencilerimizin 
hem sosyal hem de mesleki alanda gelişimlerine katkıda bu-
lunmak için elimizden geleni yapmaktayız. Öğrenci Komisyo-
nu olarak teknik geziler, sosyal aktiviteler, seminerler, paneller, 
konferanslar düzenlemekteyiz. Tek amacımız henüz daha öğ-
renciyken mühendis/mimar adayıyken birlikte işler başar-
mak, sorumluluk sahibi olmak ve birbirimizin gelişimlerine 
katkıda bulunmaktır. Bu imkanlardan faydalanmak için ilk 
başta öğrenci üyeliklerimizi ilk adım olarak görüp yapmamız 
gerekmektedir. Bu öğrenci üyelerimizi diğer arkadaşlardan 
ayıran temel özellik olmakta olup odanın tüm etkinlik ve fa-
aliyetlerinden yararlanmaya hak kazandırıyor. Hem öğrencilik 
dönemimizde neden bunlardan faydalanmayalım ki! Henüz 
öğrenciyken aday meslektaşlarınla iletişime geçme , çalışan 
meslektaşlarınla iletişimde olmak onlardan yardım almak  bö-
lüm ve alanlar hakkında bilgi edinmek ve yeri geldiğinde işle-
yişi saha da görmek öğrenciyken normal şartlarda pek te bula-
mayacağımız şeyler aslında. Bunlar bile öğrenci üye olmak için 
yeterli sebepler değil mi aslında? Hele ki oda içindeki birliğin 
beraberliğin doğurmuş olduğu sorumluluk bilincini kazanmak 
iş hayatımızın temel yapıtaşı olacaktır. 
Yazıma Teoman ÖZTÜRK ‘ ün 24 Mayıs 1980 ‘ de gerçekleşen 
TMMOB 24. Genel Kurulu konuşmasından bir kesitle son ver-
mek istiyorum. Dayanışma ile kalın…
       “… Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı 
ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, 
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emek-
çi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız…” 

Doğan KOÇ / Dicle Üniversitesi / Makina Mühendisliği
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KADIN

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünya-
da çeşitli etkinlikler eşliğinde kutlanan ve kadınların 
erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu niteleyen özel 
bir gündür. Tarihi dönemlere bakıldığı zaman, kadın-
lar gerçek bir birey olmanın; siyasi, sosyal ve ekonomik 
anlamda eşitliğe kavuşmanın mücadelesini büyük bir 
azim ve kararlılıkla göstermiştir. Bu nedenle Dünya Ka-
dınlar Günü de kadınların başarı elde ettikleri mücade-
leyi simgelemektedir.
ABD nin New York kentinde bir dokuma fabrikası… 
Çok ağır çalışma koşulları, çok uzun iş günleri ve buna 
karşın çok düşük ücretler. Koşulların her geçen gün 
daha da dayanılmaz hale gelmesi, kadın işçilerin artık 
tahammül sınırını zorlamaya başladı.
O gün olağan dışı bir şey olur. Tezgâhların ve merda-
nelerin uğultularına karışan bir fısıltı, makine ordusu 
içinde sessiz bir çığlık gibi dolaşır. İşçiler arasında bir 
hareketlenme başlar. Merdaneler durur, makineler birer 
birer susar. Geriye sadece, kalabalık gruplar halinde yü-
rüyen işçilerin ayak sesleri kalır.
Fabrika önünde, diğer atölye ve fabrikalardan gelen işçi-
ler toplanmıştır. Kalabalığın ortasında bir kadın işçi, bir 
pompanın üzerine çıkar,  bir konuşma yapar. Konuşma-
sında fabrikalardaki kadın işçileri, ücretlerinin düşürül-
mesine karşı iş bırakmaya ve hakları için mücadeleye 
çağırır.
Burası, 1834 yılında, ABD’nin Massachusetts eyaletinin 
Lowell kasabasında, sonraki yıllarda sayıları 122 bine 
ulaşacak işçinin çalıştığı Lowell Fabrikaları’dır.
Tarih, emekçi kadının adını ilk defa işte böyle yazar sah-
nesine.

Yarım yüz yıl sonra, 1889 Paris’inde, Uluslararası İşçi-
ler Birliği’nin Kuruluş Kongresi’nde bu sefer başka bir 
kadın çıkar “pompanın” üzerine. Adı Clara Zetkin’dir. 
“Kadının Kurtuluşu İçin!” diye başlar bildirisi…
1907, 17 Ağustos’unda bu sefer Stuttgart’ta Uluslarara-
sı Sosyalist Kadın Konferansı’nda yeniden duyulur adı 
Clara’nın. 
Bir kez yürümeye başlamıştır kadın; kim durdurabilir ki 
onu tarih denen yolculukta? 1910’da Kopenhag’da yapı-
lır ikinci konferans; İlk defa dile getirilir kadının çalış-
ma koşullarındaki zorlukları; “işçilere günde sekiz saat-
lik çalışma süresi, hamile kadın işçilere doğum öncesi 
8 haftalık izin, emziren kadınlara süt izni, 12 yaşından 
küçüklere çalışma yasağı…”
Kurulacak yeni bir dünyanın hayalidir bu. Kadınlar, 
bayrağı kapmıştır bir kez … hayalleri vardır onların, 
geçmişten geleceğe; çünkü koştukları yol kimi zaman 
engebelidir, yaralanır, yorulurlar; kimi zaman ateşle dö-
şelidir o yol, yanar, kavrulurlar. Tıpkı 25 Mart 1911’de, 
New York’ta, Triangle Gömlek Fabrikası’nda 129’u ka-
dın, 149 tekstil işçisinin cayır cayır yanması gibi… En 
sonunda 1917’nin 8 Mart’ına varılır. Petrogradlı Tekstil 
İşçilerinin eliyle taçlanır o gün. Adına Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü denir.
İşte, 1834’ün Lowell’inden bugünlere böyle gelinir.
Peki günümüzde kadın nerede?
Eğer bu mücadele geleneğine sahip çıkmaz isek işte 12 
yaşından küçük çocukların istismarı gibi lanet yasaları 
bize dayatacaklar; cinsiyetçi yaklaşımlarla alaşağı ede-
cekleri bir toplum yaratacak muktedirler.
Yaşamın her alanında eşit ve özgür yaşamak dileğiyle 
yaşasın kadın mücadelesi. 

Umudun Adı 8 MARTEvin VARLİ
Makina Mühendisi

Clara Zetkin (solda) Rosa Luxemburg ile
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EDEBİYAT

Renas JİYAN
Nivîskar

LI SER ŞEXSIYETA PSÎKOPATOLOJÎK
A HUNERMENDÊN BINDEST ÊN KU 

ŞELAFIYÊ JI SERDETÊ XWE RE DIKIN
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Abbas KILIÇ
Diyarbakır

Berna BÜLBÜL
Batman

Emrullah PEKTAŞ
Diyarbakır

Hamza POLAT
Şanlıurfa

Mehmet İNCE
Malatya

Ahmet BAĞDİKEN
Şanlıurfa

Büşra YILDIZ
Malatya

Ercan ALP
Batman

Hüseyin CAFER
Şanlıurfa

Mehmet ORAK
Diyarbakır

Bahadır SERT
Diyarbakır

Emrah YÜREKDELER
Muş

Ersin IŞIK
Diyarbakır

Kenan GÜMÜŞTAŞ 
Muş

M.Şahin KAYA
Diyarbakır

Adem CAN
Şanlıurfa

Burhan BİLİCİ
Diyarbakır

Eray SARIGÜL
Malatya

Hilal VAROL
Malatya

M.Nur KARAŞİN
Diyarbakır

Ahmet Hüsrev KABUK
Şanlıurfa

Dilan ŞEN
Elazığ

Ercan BATURAY
Diyarbakır

Kadir AYDOĞAN
Diyarbakır

Mehmet Salih AŞAN
Şırnak

Bahar GÖNCÜ
Batman

Emrullah GÜRBÜZ
Elazığ

Falat Hüseyin EKMEN
Batman

M. Ali ÖZGÖKÇE 
Van

Melih ULUTAŞ
Alazığ
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ARAMIZA KATILAN YENİ ÜYELERİMİZ

Mensur KAYA
Bingöl

Muhammed KURT
Batman

Nurullah KESKİN
Bingöl

Ramazan YILMAZ
Diyarbakır

Süleyman Var
DİYARBAKIR

Mesut AKDEMİR
Diyarbakır

Murat KOVAYÇİN
Bingöl

Ömer KIRAY
Muş

Savaş YILDIRIM
Diyarbakır

Şahin KARACA
Bitlis

Mine ÖZGÖKÇE
Van

Mustafa Erdoğan
Diyarbakır

Ramazan BİNBİR
Diyarbakır

Serhan ÖNEN
Şırnak

Temer DÜNDAR
Siirt

Mesiha ALPASLAN
Van

M.Recai FIRAT
Malatya

Onur DEMİRCİ
Adıyman

Rıza Murat TÜRKSOY
Malatya

Süveyt KURT
Malatya

Mesut ULUSAL
Elazığ

Murtaza Mutlu ÖNAY
Elazığ

Özay DENLİ
Mardin

Senem OKUMUŞ
Batman

Şeyma İŞGÖR
Bingöl

Muhammed DANIŞMAN
,Elazığ

Nurşen BAĞDU
Batman

Ramazan YILDIZ
Bingöl

Suvar ARSLAN
Tatvan

Uğur ERGÜN
Şanlıurfa
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OCAK 2018

10.01.2018 - Şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu düzenlendi.
13.01.2018 - Şubemizin 12. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde şubemiz seminer 
salonunda gerçekleşti.
17-01.2018- Meslek içi eğitimlerimiz kapsamında şubemizde 17-19.01.2018 tarihleri arasında EKB Uzmanı (yeni 
tasarlanan bina) ve EKB Oryantasyon eğitimleri düzenlendi.
23.01.2018 - Odamızın 63. kuruluş yıl dönümü nedeniyle geleneksel gece düzenlendi.
24.01.2018- Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında 24-26 Ocak 2018 tarihleri arasında şubemizde LPG Otogaz İs-
tasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.
23.01.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
30.01.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

ŞUBAT-2018

06.02.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
03.02.2018- Ankara’da yapılan MMO 46. Dönem 5.Oda Danışma Kurulu toplantısına Şubemizi temsilen, Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Sait BAHÇE, Şube Başkan Vekili Zeynep AKBOZ, Şube Sekreteri Mehmet Emin TÜMÜR, 
Şube Saymanı Sinan ÖZTMEL ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Meryem SINIR’ın katılım sağladılar.
06.02.2018- Şubemizin Olağan Genel Kurul ve Seçimlerinin ardından oluşun 12. Dönem şube yönetim kurulu 
üyelerimiz ile şube çalışanlarımızın katılımıyla tanışma toplantısı düzenlendi.
10.02.2018- Malatya, Elazığ ve Tunceli İl Temsilciliklerine yapılan ziyaretlere Şube Başkanı Sait BAHÇE, Şube 
Sekreteri Mehmet Emin TÜMÜR, Şube Saymanı Sinan ÖZTEMEL, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Suat YAVUZ, 
Meryem SINIR, Seval YİĞİT, Serhat VANÇİN, ve Şube Müdürü Sıdık AKMAN katılım sağladılar.
12.02.2018 Ankara’da yapılan MİEM Sorumluları toplantısına, Şubemizin Eğitim ve MİEM Sorumlusu Duygu 
BAYRAM katılım sağladı.
13.02.2018 Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 13-16 Şubat 2018 tarih aralığında şubemizde Doğalgaz İç Tesisat 
Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.
17.02.2018- Ankara’da yapılan Sekreter ve Saymanlar toplantısına, Şube Sekreteri Mehmet Emin TÜMÜR, Şube 
Saymanı Sinan ÖZTEMEL ve Şube Müdürü Sıdık AKMAN katılım sağladılar.
13.02.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
20.02.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
22.02.2018 - Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 22-25 Şubat 2018 tarih aralığında şubemizde Asansör Periyodik 
Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi düzenlendi.
27.02.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

MART-2018

03.03.2018 - Ankara’da yapılan Oda Demokrat Danışma Kurulu toplantısına, Şube Başkanı Sait BAHÇE, Şube Sek-
reteri Mehmet Emin TÜMÜR, Şube Saymanı Sinan ÖZTMEL ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Suat YAVUZ katılım 
sağladılar.
06.03.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
10.03.2018 öğrenci üyelerimize yönelik Tekin Boru Fabrikasına teknik gezi düzenlendi.
13.03.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
15.03.2018 - Şubemiz 15- 18 Mart 2018 tarihleri arasında Diyarbakır’da açılan Ortadoğu İnşaat Fuarına katılarak 
şube teknik çalışmalarımızı tanıtmak amacıyla stant açma ve halka yönelik “Asansör Kontrolleri Hayat Kurtarıyor” 
konulu bilgilendirme semineri düzenledi.
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16.03.2018 - Şube yöneticilerimiz, üst kurul asıl ve yedek delegelerimizin katılımıyla şubemizde delege toplantısı 
düzenlendi.
18.03.2018 - Ankara’da yapılan TMMOB V. Danışma Kurulu toplantısına, TMMOB delegeleri Şube başkanımız 
Sait BAHÇE ve geçmiş dönem şube başkanımız Gurbet ÖRÇEN katılım sağladılar.
19.03.2018- Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla “Doğalgaz 
Projesi ZETACAD 3.0 Uygulama” semineri düzenledik.
19.03.2018 Şubemizin organizasyonla Bingöl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda “ 
Doğalgaz İç Tesisat “ Paneli düzenlendi.
20.03.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
20.03.2018 - Örgütlenme çalışmalarımız kapsamında şube yöneticilerimiz ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’de çalışan 
Endüstri Mühendislerinin katılımıyla Meslek Örgütümüzü tanıtmak ve Oda çalışmalarımız hakkında bilgilendir-
melerde bulunmak amacıyla toplantı düzenlendi.
23.03.2018  24-25 Mart 2018 tarihinde Ankara’da yapılan Oda Genel Kurulu’na Şubemiz Üst Kurul Asıl/Yedek 
Üyeleri ve Teknik Görevlilerimiz katılım sağladı.
26.03.2018 - Meslekiçi Eğitimlerimiz kapsamında 26-27 Mart 2018 tarih aralığında 12 üyemizin katılımıyla şube-
mizde Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi.
27.03.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
29.03.2018 - Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 29 - 31 Mart 2018 tarih aralığında Şubemizde 13 üyemizin katı-
lımıyla Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi.
30.03.2018 - Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsamında 4. ziyaretini 30 Mart 2018 tarihinde Mar-
din İl Temsilciliğimizde gerçekleştirerek temsilcilik yürütme kurulu ve üyelerimizle toplantıda bir araya geldi.

NİSAN-2018

03.04.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
04.04.2018 - Şubemizde genç mühendis komisyonumuz üyelerinin katılımıyla meslektaşlarımızın işsizlik sorunla-
rı, özel sektörde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla toplantı düzenlendi.
03.04.2018 - Şubemizde 12. dönemin ilk bülten komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda şube bültenimizin 60. sa-
yısı ile ilgili yayın formatı, bülten içeriği, yayınlanması gereken yazılarla ilgili değerlendirmeler ve görev dağılımları 
yapıldı.
10.04.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
11.04.2018 – Şubemizde Mesleki Etkinlik Komisyonu toplantısı yapıldı.
12.04.2018 – Şubemizde Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu toplantısı yapıldı.
17.04.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
21.04.2018 - Şube Üyelerimizin Çocuklarına Yönelik boyama etkinliği yapıldı.
19.04.2018 - OSB de çalışan Üyelerimizi ziyaret etmek amacıyla 19 Nisan, 23 Nisan ve 26 Nisan saat 11:00 da Üye-
lerimiz ziyaret edilerek İmalat sektörünün sorunlarının görüşülmesi, Osb sorunlarının tespit edilmesi ve 30 Nisan 
2018 tarihinde İmalat Sektöründe Çalışan Üyelerimiz ile toplantıda bir araya gelindi.
21.04.2018 - Şube Öğrenci Üyelerimize yönelik OSB’de bulunan Surhan İPLİK, Dimer Mermer ve JCB Sif/Yön 
Makine firmalarına Teknik Gezi düzenlendi.
24.04.2018 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
28.04.2018 - Ankara’da yapılan toplantılara (28 Nisan C.tesi günü Danışma Kurulu ve 29 Nisan Pazar günü sekreter 
Saymanlar ) Şube Başkanı Sait Bahçe, Şube Sekreteri Mehmet Emin TÜMÜR, Şube Saymanı Sinan ÖZTEMEL, 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Güler AKCAN ve Meryem SINIR, Şube Müdürü Sıdık AKMAN’ın katılım sağladılar.
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MİZAH KÖŞESİ
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TEKNİK HİZMETLER

ŞUBE GENELİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SAYILARIMIZ  OCAK-NİSAN-2018

Bağlı Olduğu 
Belediye  Adı 

Normal 
Kontrol

Eksiklik 
Kontrol

İkinci 
Eksiklik 
Kontrol

Elektrikli
Asansör
Kontrol

Hidrolik
Asansör

Kontrol Adet
Kırımızı 
E�ket 

Sarı 
E�ket

Mavi 
E�ket 

Yeşil 
E�ket Toplam

ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
AĞRI
AĞRI DOĞUBAYAZIT
AKÇAKALE
BAĞLAR
BATMAN
BATMAN İL ÖZEL İDARE 
BİSMİL
BULANIK
CEYLANPINAR
ÇERMİK
ÇINAR
ÇÜNGÜŞ
DERİK
DİYADİN
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
ERGANİ
EYYÜBİYE
İPEKYOLU
KAYAPINAR
KIZILTEPE
KOCAKÖY
KURTALAN
MALAZGİRT
PATNOS
SİİRT
SİLOPİ
SİLVAN 
SUR
SURUÇ
ŞEMDİNLİ
ŞIRNAK
TİLLO
TUNCELİ
VİRANŞEHİR
YENİŞEHİR

0
36
3
3
229
112
4
1
9
0
1
1
2
4
0
2
17
96
88
482
69
1
9
3
4
45
7
23
7
4
2
0
0
18
14
32

15
15
0
3
200
67
0
1
8
2
0
2
2
1
4
0
10
70
105
460
40
1
9
1
0
47
2
23
15
3
2
23
0
20
10
137

15
0
0
2
34
9
0
1
2
2
0
0
2
2
0
0
3
8
5
133
11
0
3
0
0
7
1
5
0
0
0
0
1
0
0
33

30
51
3
8
463
188
3
3
13
4
1
3
6
7
4
2
30
173
198
1,071
115
2
21
4
4
99
10
51
22
7
4
23
1
38
24
202

0
0
0
0
0
0
1
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
31

0
1

278
46

4
1

17
3
0
1
2
2
0
0

14
124

80
477

38
0

13
1
0

48
8

31
10

4
2
1
1

11
12

124

0
3
0
0

14
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
5

33
10

1
0
0
0
4
0
0
5
0
0
0
0
5
0

11

1
2
0
2

32
69

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2

18
11

133
10

0
2
0
0
3
0
3
1
1
0
0
0

11
1

22

14
15

3
5

139
71

0
0
2
1
1
2
4
5
4
2

13
30

102
432

62
1
6
3
4

44
2

17
6
2
2

22
0

11
11
45

Toplam

30
51

3
8

463
188

4
3

19
4
1
3
6
7
4
2

30
174
198

1075
120

2
21

4
4

99
10
51
22

7
4

23
1

38
24

202
2905

ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PROJE KONTROLLERİMİZ

Araç Proje Vize Proje Sayısı
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 8

Asansör Proje Vize Sayısı
DİYARBAKIR ŞUBE
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ

82
22

1
33
22

Mekanik Vize Proje Sayısı
DİYARBAKIR ŞUBE 46
ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 15
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 34
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ 2
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 1
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ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PERİYODİK KONTORLLER - OCAK-NİSAN-2018

CİHAZ ADI CİHAZ SAYISI

1

1

2

3

4

4

5

5

7

7

8

10

11

13

15

22

25

28

30

34

35

270

KULE VİNÇ

SABİT İNİŞ MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNA

KIZGIN YAĞ KAZANI

ÇEKİCİ DOZER (İŞ MAKİNASI)

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ

KAZICI YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI)

HİDROLİK KAZICI (EKSKAVATÖR İŞ MAKİNASI)

İSTİF MAKİNASI (ARAÇTA AYAKTA VE/VEYA YAYA KUMANDALI)

BUHAR KAZANI

KALDIRMA İLETME MAKİNASI

AKARYAKIT KARA TANKERİ

BASINÇLI KAP

TRANSPALET

HİDROFOR GENLEŞME TANKI

CARASKAL

PLATFORM

MOBİL VİNÇ

KOMPRESÖR HAVA TANKI

VİNÇ

SICAK SU KAZANI

FORKLİFT

TOPLAM
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Doğum 
- Yönetim Kurulu Üyemiz Suat YAVUZ’un bebeği oldu.
- Büro Görevlimiz Hasan Bekir DEMİR’in bebeği oldu.
- Üyemiz Murat BAYRAK’ın bebeği oldu.

Düğün / Nişan
- Üyemiz Ferhat Fırat AYDIN  evlendi.
- Teknik Görevlimiz Hakan ŞEKER nişanlandı.
- Üyemiz İhsan BAYHAN evlendi.
- Üyemiz Mehtap ORDU evlendi.
- Üyemiz Mahmut ŞİMŞEK evlendi.
- Üyemiz Bişar ŞAHİN nişanlandı.
- Üyemiz Ahmet YOK evlendi.
- Üyemiz Celal SÖNMEZ ile büro görevlimiz Saide BOZ nişanlandılar.

Vefat
- Üyemiz Lokman KIZILKAYA’nın amcası vefat etti.
- Üyemiz Abdulkadir KARATAY’ın annesi vefat etti.
- Üyemiz Nejdet KAYA’nın dedesi vefat etti.
- Üyemiz Fatih Engin PEPELER’in annesi vefat etti.
- Üyemiz 7.Donem Şube yönetim kurulu üyemiz ilker EFEOĞLU’nun kayınbabası ve Üyemiz Songül 
EFEOĞLU’nun babası vefat etti.
- Üyemiz Recep DOĞMUŞ’un dayısının oğlu vefat etti.
- Şube sekreterimiz M. Emin TÜMÜR’ün amcasıoğlu vefat etti.
- Şube başkanvekilimiz Zeynep Akboz’un Dedesi vefat etti
- 10. Dönem şube başkanımız Gurbet ÖRÇEN’in Anneannesi vefat etti.
- Üyemiz Taner SERT’in babası vefat etti.
- Üyemiz Volkan AKSU’nun babası vefat etti.
- Teknik görevlimiz Engin KOYUN’un babaannesi vefat etti.
- Üyemiz Abdullah TEKİN’in anne annesi vefat etti.
- Üyemiz Mehmet YARDIMCI’nın amcası vefat etti.
- Mehmet Hamza AKIN’ın amcası vefat etti.
- 45. Dönem Onur Kurulu üyemiz Serhat TEMEL’in annesi vefat etti.
- Teknik Görevlimiz Hasan GERİLAKAN’ın kayınbabası vefat etti.
- Üyemiz Ömer GÖRDÜK’ün kayınvalidesi vefat etti.

ÜYELERDEN HABERLER

Minik bebeğe sağlıklı ve mutlu 
uzun ömürler dileriz

Çiftleri kutlar ömür boyu 
mutluluklar dileriz

Vefat edenlere Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabır ve 

başsağlığı dileriz
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BASINDAN ŞUBEMİZ


