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Değerli meslektaşlarımız;

Şubemizin 13. Çalışma Döneminin ilk bül-
teni olan 64. sayısı ile sizlerle yeniden be-
raberiz. Bu sayımızda, üyelerimizin mes-
leki bilgi ve birikimlerini arttırmaya yönelik 
düzenlediğimiz eğitimler, online seminer-
ler, üye ziyaretlerimiz, temsilcilik ziya-
retlerimiz, kurum ziyaretlerimiz, sosyal 
etkinliklerimiz, webinar seminerlerimiz, 
basın açıklamaları ve üyelerden haberleri 
içeren dolu dolu bir içerikle karşınızdayız. 

Öncelikle bu zor dönemde, 08-09 Şubat 
2020 tarihinde gerçekleşen Şubemizin 
13. Olağan Genel Kurulu ve Seçimlerine 
katılım sağlayarak meslek örgütümüze 
sahip çıkan ve bizlere güç veren tüm üye-
lerimize teşekkür ederiz.

Bilindiği üzere, Yeni Korona virüs Hastalı-
ğı (COVID-19) pek çok ülkeye yayılmış ve 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 
olarak ilan edilmiştir. Covid - 19 salgını 
nedeniyle Tüm dünyada 7.239.000 vaka 
ve 412.239 yaşam kaybı ile insanlığa ve 
ekonomiye zor zamanlar yaşatmaktadır. 
Bu süre zarfında pandeiden ötürü milyon-
larca insan işsiz kalarak ülkemizde derin 
bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Ülke-
mizde aralarında onlarca sağlık çalışanının 
da bulunduğu dört bin beş yüzden fazla 
insanımızı kaybettik. Yaşanan bu sancı-
lı süreçte halkımızın ve halkın bir parçası 
olarak üyelerimizin mağdur olmasına yol 
açtığı görülmektedir. Çalışma İlkelerinde 
ülke, halk, üye ve meslektaş sorunlarının 
çözümünü birlikte olarak ve öncelikleri 
arasına alan Odamızın gerekli olan tüm 
konularda halkımız ve üyelerimizle/mes-
lektaşlarımızla dayanışma içerisinde ola-
cağını belirtmek isteriz.

Dünya ve ülkemizde de halkımızın Co-
vid-19 salgını nedeniyle  sosyal ve ekono-
mik anlamda büyük zorluklarla mücadele 
ettiği böylesi bir ortamdah meslek örgüt-
lerinin mevzuatını değiştirmeye yönelik 
hazırlıklarını devreye sokacaklarını açıkla-
dı. Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini 
hedef alan açıklamaları, antidemokratik 
ve otoriter bakış açısının yansımasıdır. 
Kendisi dışında hiçbir görüş ve anlayışa 
tahammülü olmayan, kendi fikirlerini ana-

yasadan ve hukuktan üstün gören bu an-
layışın demokrasiyle bağdaşması müm-
kün değildir.

Meslek Odamız da diğer Meslek kuruluş-
ları gibi, kuruluşundan bugüne dek, bilimi 
ve teknolojiyi ülke ve halk yararına kullan-
maya çalışmış, bu doğrultuda meslek ala-
nımıza ilişkin rapor ve projeler hazırlamış, 
meslek alanımızdaki uygulamaları kamu 
yararı açısından değerlendirmiş, iktidarın 
kim olduğuna bakmaksızın yasalara uy-
gun olmayan işlemlerin takipçisi olmuş ve  
yargıya taşımıştır. Demokratik kazanımla-
rımızı korumaya,  meslek odalarının siyasi 
vesayet altına alınmasına karşı direnerek 
kararlılıkla mücadele etmeye devam ede-
ceğimizi ifade etmek istiyoruz.

Yakın zamanda Meclis’ten geçerek yasa-
laşan infaz düzenlemesi Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. ‘İlkelere göre 
değil, partilerin kırmızıçizgilerine göre ya-
pılmış’ bu yasa sonucunda Hırsızlık, kap-
kaç, gasp, mala zarar verme, dolandırıcılık, 
uyuşturucu ticareti, tehdit, şantaj, cebir, 
göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, bilinçli 
taksirle öldürme, yaralama gibi suçlardan 
hüküm giymiş 90 bin kişinin tahliyesini 
sağladı. Ancak AKP’ye muhalif olan Millet-
vekilleri, Belediye Başkanları, Gazeteciler, 
Akademisyenler yani ötekileştirilen tüm 
muhalifler bu adaletsiz yasa düzenle-
mesinden yararlandırılmamıştır. Yasadan 
yararlanan birçok kişi başta kadın cinayeti, 
çocuk ve kadına yönelik şiddet suçları iş-
lemişlerdir.

Hükümetin düşmanca tavrı nedeniyle, 
Grup Yorum Üyeleri Helin Bölek, İbrahim 
Gökçek Türkülerini özgürce dillendirmek, 
Mustafa Koçak ise sadece adil yargılan-
mak için girdikleri ölüm oruçlarında maa-
lesef hayatları kaybettiler. Adil yargılanma 
talebiyle başlattıkları ölüm orucu sürdü-
ren Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal’ın 
da durumları kritik aşamaya gelmiş bu-
lunmaktadır. Yaşam kutsallığı gözetilerek 
grevdeki tutsakların talepleri karşılanmalı 
ve hayatları kurtarılmalıdır.

Rosa kadın derneği ve TJA aktivistlerinin 
evleri sabaha karşı basılmış, birçok kadın 
aktivist gözaltına alınarak tutuklanmıştır. 

Siyasal iktidar kadın kurumlarını kapa-
tarak, gözaltı ve tutuklamalarla kadınları 
sindirmeye çalışmaktadır. Ülkede her gün 
kadına, çocuğa, hayvana doğaya yönelik 
yapılan taciz tecavüzün haddi hesabı yok-
ken iktidar bunlarla mücadele etmek, dev-
letin yurttaşını koruma sorumluluğunu 
yerine getirmek yerine tecavüz ve tacizle 
mücadele eden kadınlara özellikle de kürt 
kadın hareketine saldırmaktadır. 

Türkiye’de devam eden otoriter sistem 
uygulamaları Sonucunda, 4 Haziran günü 
bir yenisi eklenmiş, anayasa tarafından 
güvence altına alınan seçme ve seçilme 
hakkının ihlaline tüm dünya tanıklık et-
miştir. TBMM üyeliği düşürülen 3 millet-
vekili gece yarısı gözaltına alınıp cezaevi-
ne konulmuşlardır. Böylelikle 2016 yılında 
Anayasaya eklenen geçici bir madde ile 
dokunulmazlıkların kaldırılmasının yolu 
açılmasından bu yana toplam 14 parla-
menterin milletvekillikleri düşürülmüş 
oldu.

Muhalefet partilerine üye üç milletve-
kilinin vekilliğinin düşürülmesi ile, halkın 
seçme ve seçilme hakkı ihlal edilmiş, seç-
men iradesi yok sayılarak gasp edilmiştir. 
Milletvekillerinin vekillik sıfatı düşürülmesi 
ile devam edilerek kayyum rejimi uygula-
ması olağan hale getirilmek istenmekte-
dir. İktidarın Seçme ve seçilme hakkına, 
demokratik siyaset temsilcilerine yönelik 
müdahalelerini, antidemokratik ve hukuk-
suz uygulamalarını kınıyoruz. Hukuk dışı 
yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muha-
lif siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk 
edilmelidir. 

AKP Hükümeti ülkede sorunları çözmek 
yerine, otoriter, milliyetçi ve güvenlikçi 
politikalarla halkı olabildiğince kutuplaş-
tırmaya çalışarak iktidarını sürdürmeye 
çalışmaktadır. Kuşkusuz ülkenin biriken 
ağır hak ihlalleri ve ekonomik durumum 
sürdürülebilir bir yanı kalmamıştır.

Siyasi gerekçelerle hukuksuz biçimce ce-
zaevlerinde siyasi rehine olarak tutulan 
tüm siyasetçiler özgürlüklerine kavuştu-
rulmalı ve görevleri derhal iade edilmelidir.

Şube Yönetim Kurulu
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Meslekiçi Eğitimlerimiz kapsamın-
da  şubemizde 12-13 Kasım 2019 
tarih aralığında Asansör Avan Proje 
Hazırlama, 15-17 Kasım 2019 tarih 
aralığında Asansör Mühendis Yetki-
lendirme Eğitimleri düzenlendi.

Teknik görevlimiz İlyas BATBAY ve 
MİEM Eğitmeni Amaç SARIGÜLÜ 
tarafından verilen eğitimlerde;

- 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 Daire-
sinin Genel Fiziki Özellikleri

- Röleve Alma, Değerlendirme ve 
Pratik Bina Bilgileri

- Tasarım ve Risk Analizi

- Kullanım Amaçlarına Göre Asan-
sörlerin Sınıflandırılması

- Asansör Malzemeleri, Kullanım 
Alanları ve Çalışma Prensipleri

- Uygulama Projesinin Çizimi ve Da-
yanım Hesapları

- İlgili Standartların Uygulama Ku-
rallarının Açıklanması ( EN 81-1 EN 
81-2 )

- Asansör Montaj ve Bakım Bilgileri

Konu başlıklarındaki eğitim içerik-

leri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. 

Eğitim sonucunda yapılan sınavda 

başarılı olan üyelerimize Asansör 

Avan Proje Hazırlama ve Asansör 

Mühendis Yetki Belgeleri verildi.

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz bilgilendirme semi-
nerleri kapsamında, 21 Kasım 2019 
tarihinde şubemizde “İş Arama Be-
cerileri Ve Mülakat Teknikleri” ko-
nulu bilgilendirme semineri düzen-
lendi.

İş ve meslek danışmanı Hilal Yıldı-
rım tarafından verilen seminerde;

• İş Arama Becerileri
• Mülakat nedir
• Mülakat yöntemleri
• Mülakatta soru tipleri
• Mülakata nasıl gidilir
• Mülakat öncesi yapılması gere-
kenler
• Mülakatta yapılan hatalar
• Mülakat sonrası yapılması gere-

kenler
Konu başlıklarında bilgilendirme-
lerde bulunuldu. Verimli geçen 
seminerin ardından paylaşım ve 
katkılarından dolayı seminer sunu-
munu gerçekleştiren İş ve meslek 
danışmanı Hilal Yıldırım’a teşekkür 
belgesi takdim edilerek etkinliğimiz 
son buldu.

ASANSÖR AVAN VE ASANSÖR UYGULAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE İŞ ARAMA BECERİLERİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ SEMİNERİ 
DÜZENLENDİ
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Üyelerimize yönelik meslekiçi eği-
timlerimiz kapsamında 25.11.2019 
- 28.11.2019 tarih aralığında Do-
ğalgaz İç Tesisat ve 29.11.2019 
- 02.12.2019 tarih aralığında En-
düstriyel ve Büyük Tüketimli Te-

sislerin Doğalgaza Dönüşümü Mü-
hendis Yetkilendirme Eğitimleri 
düzenlendi.

MİEM Eğitmeni Teknik görevlimiz 
Yasin Nacar tarafından verilen eğiti-
me 9 üyemiz katılım sağladı. Eğitim 

sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan üyelerimize Endüstriyel ve Bü-
yük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü ve Doğalgaz İç Tesisat 
Mühendis Yetki Belgesi verildi.

Meslekiçi Eğitimlerimiz kapsa-
mında Malatya İl Temsilciliğimizde 
02-05 Aralık 2019 tarih aralığında 
Asansör Yetkili Servis Teknik So-
rumlusu Mühendis Yetkilendirme 
Eğitimi düzenlendi.

Teknik görevlimiz İlyas BATBAY ta-
rafından verilen eğitimde;

1. Tanışma ve Programın Anlatıl-
ması, MMO Ana Yönetmelik ve Yö-
netmelikleri, Mühendislik Etiği

2. Temel Bilgilendirme-Asansör 
Donanımları ve Çalışma Prensipleri

3. Mevzuat (Standartlar)

3.1. Asansör Yönetmeliği (2014/33/
AB)

3.2. Asansör İşletme, Bakım ve Pe-
riyodik Kontrol Yönetmeliği

3.3. Asansör Periyodik Kontrolleri 
İçin Yetkilendirilecek A Tipi Mua-
yene Kuruluşlarına Dair Tebliği ve 
Asansör Yapım Standartları

3.4. TS EN 13015+A1 ve TS 12255 
Standart Eğitimi

3.5. İSG Kanun ve Yönetmelikleri

3.6. Asansörlerde İş Güvenliği

4. Asansörlerde Risk Değerlendir-
mesi

5. Temel Elektrik ve Hidrolik Eğitimi

6. Teknik Ekipmanların ve Ölçüm Ci-
hazlarının Kullanımı

7. Bakım Teknikleri ve Arıza Çeşitleri

8. Son Kontrol (Revizyon, Montaj ve 
Bakımdan Sonraki Kontrol)

Konu başlıklarındaki eğitim içerik-
leri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. 
Eğitim sonucunda yapılan sınavda 
başarılı olan üyelerimize Asansör 
Yetkili Servis Teknik Sorumlusu 
Mühendis Yetkilendirme Belgeleri 
verildi.

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

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK 
SORUMLUSU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
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Şube yönetim kurulumuz 10 Aralık 
2019 tarihinde Kurum ziyaretleri 
kapsamında Dicle Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Makina Mühen-
disliği Bölümünü ziyarette bulundu.

Şube başkanımız Mehmet Emin 

Tümür, şube sekreterimiz Sinan Öz-
temel, ŞYK üyemiz Suat Yavuz, ŞYK 
üyemiz Halil İbrahim Topaçlı ve şube 
müdürümüz Sıdık Akman’nın katılı-
mıyla gerçekleşen ziyarette bölüm 
akademisyenleri üyelerimiz ile bir 
araya gelindi.

Görüşmede Akademisyen Üyeleri-
miz Akademik Unvan değişiklikleri 
dolayısıyla tebrik edilerek, şubemiz 
adına hazırlanan meslekte onur yılı 
plaketleri takdim edildi.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV 
YAPAN AKADEMİSYEN ÜYELERİMİZE ZİYARET
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LPG sektöründe çalışan personelle-
re yönelik eğitim ve belgelendirme 
çalışmalarımız kapsamında 4 Ara-
lık 2019 tarihinde şubemizde LPG 
Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı) Kursu düzen-
lendi.

Teknik görevlimiz Duygu BAYRAM 
tarafından verilen eğitimde;
• LPG Piyasası Hukuki Düzenleme-

leri ve Standartlar
• İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin 
Korunması
• LPG`nin Teknik Özellikleri
• LPG Tesisat Elemanları ve Dikkat 
Edilmesi Gereken Kurallar
• LPG`nin Emniyetli Bir Şekilde İk-
mal Yapılması
• Dolum Sırasında Uyulması Gere-
ken Kurallar
• LPG`nin Doldurulma İşleminde 

Temel Kurallar, Emniyet tedbirleri, 
Yangın Güvenliği
• İlk Yardım
Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapıldı.27 kişinin katılım sağladı-
ğı Eğitim sonunda yapılan sınavda 
başarılı olan kursiyerlere LPG Yetkili 
Personel Kimlik Kartları ve LPG Yet-
kili Personel Sertifikası verildi.

ŞUBEMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ 
(POMPACI) KURSU DÜZENLENDİ

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz bilgilendirme semi-
nerleri kapsamında, 28 Kasım 2019 
tarihinde şubemizde Endüstri 4.0 
İle Güneş Enerjisi Panelleri Üretimi 
Konulu Bilgilendirme Semineri dü-
zenlendi.

Çevre Mühendisi Kemal BULUŞ’UN 
sunumuyla gerçekleşen seminerde;

• Güneş Enerjisinden Elektirik Üre-
timi
• Güneş Enerjisi Teknolojisi  Ve 
Santralleri
• Endüstri  4.0
• Endüstri 4.0 Tarihi
• Endüstri 4.0’ın Yapısı
• Endüstri 4.0’ın Avantajları
• Robotik Üretimler
• Sektör ve e Pazar

Konu başlıklarında bilgilendirmeler-
de bulunuldu. Verimli geçen semi-
nerin ardından paylaşım ve katkı-
larından dolayı seminer sunumunu 
gerçekleştiren Çevre Mühendisi Ke-
mal BULUŞ’a teşekkür belgesi tak-
dim edilerek etkinliğimiz son buldu.

ENDÜSTRİ 4.0 İLE GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ ÜRETİMİ KONULU 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
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Demokratik Bölgeler Partisi 
olağan genel kurulu sonrasında 
yeni seçilen Eş Başkanlar Sali-
ha AYDENİZ ve Keskin BAYIN-
DIR’a yeni görevlerinde başarı-
lar dilemek amacıyla, 16 Aralık 
P.tesi günü Şube Başkanımız 
Mehmet Emin TÜMÜR, Şube 
Müdürümüz Sıdık AKMAN ve 
Şube Eğitim Sorumlumuz Duy-
gu BAYRAM tebrik ziyaretinde 
bulunarak 8 Şubatta yapılacak 
olan Şube Genel Kurulumuza 
Eş Başkanlar davet edildi.

Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamın-
da 19-21 Aralık 2019 tarih aralığın-
da şubemizde Mühendislik Fakülte-
si Mezunlarına yönelik LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 

düzenlendi.

Üyemiz Ahmet Bülent TEKİK tara-
fından verilen eğitimde;

• MMO Ana Yönetmelik ve Yönet-
melikleri, Mühendislik Etiği, Sorum-
lu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlü-
lükleri

• LPG Piyasası Hukuki Düzenleme-
leri

• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

• LPG’nin Tanımı, Teknik Özellikleri 
ve Kullanım Alanları

• İlgili Standartlar

• LPG Otogaz İstasyonları Ekip-
manları

• LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları

• Periyodik Kontrol ve Bakımları

• Yangın Güvenliği

• İlk Yardım Temel Bilgileri

Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapıldı. Eğitim sonunda yapılan sı-
navda başarılı olan katılımcılara LPG 
Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Eğitim Sertifikası verildi.

DBP  EŞBAKANLARINI TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDUK

ŞUBEMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ
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MMO Genel Başkan Vekili Abdul-
lah Selçuk Soylu, Şube ve Temsilci-
lik yöneticilerimiz, Danışma kurulu 
üyelerimiz, kamu ve özel sektörde 
çalışan üyelerimiz ve şube çalışan-
larımızın katılımıyla şubemizde pla-
ket töreni düzenlendi.

21 Aralık 2019 tarihinde düzenle-
diğimiz törende, Odamıza, mesle-
ğimize, meslektaşlarımıza emek 
veren, meslekte 25. 30. 40. ve 50. 
yılını dolduran üyelerimize onur yılı 
plaketleri ve şubemizde uzun yıllar 
emeği geçen çalışanlarımıza 20. ve 

30. yıl plaketleri verildi.

Plaket takdiminin ardından etkinli-
ğimiz verilen kokteyl ile sohbet eş-
liğinde verimli ve keyifli bir şekilde 
son buldu.

ŞUBEMİZDE PLAKET TÖRENİ DÜZENLENDİ
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Şubemiz tarafından NV Turkse Pe-
renco firmasında çalışan operatör-
lere iş güvenliği kapsamında Kaldır-
ma iletme Makinaları (forklift, vinç, 
mobil vinç) eğitimi verildi.

23 Aralık 2019 tarihinde üyemiz 
Mahsum BAL tarafından verilen 
eğitimde;

- Kaldırma makinalarının (forklift,-
vinc,mobil vinc) genel tanımı

- Araçların kullanımı ve İş güvenliği 

önlemleri

- Forklift, vinç ve 
mobil vinçlerde 
güvenlik kuralları

Konu başlıkların-
da bilgilendirme-
ler yapıldı. Eğiti-
me katılan firma 
personel ler ine 
şubemizce iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında “Kaldırma İletme Ma-
kinaları

Seminer Katılım Belgeleri” verildi.

PERENCO FİRMASI PERSONELİNE İSG KAPSAMINDA KALDIRMA İLETME 
MAKİNALARI EĞİTİMİ VERİLDİ

23.12.2019 Tarihinde Adıyaman İl 
Temsilciliğimizin düzenlemiş oldu-
ğu Üye Buluşma Etkinliğine Şube 

Başkanımız Mehmet Emin TÜ-
MÜR,Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Zuhat YAVUZ ve Şube Müdürü Sıdık 

AKMAN katılım sağladı.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimizin üyele-
rimize yönelik düzenlemiş olduğu 
yemekli üye buluşması etkinliğine 
katılım sağladık.

25 Aralık 2019 tarihinde düzen-
lenen yemekli üye buluşmasına İl 
temsilcilik yöneticilerimiz, çalışan-
larımız, şube başkanımız Mehmet 
Emin TÜMÜR, şube sekreterimiz 

Sinan Öztemel, şube yönetim ku-
rulu üyemiz Zuhat Yavuz, İbrahim 
Hali Topaçlı ve şube müdürü Sıdık 
AKMAN katılım sağladılar.

ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİK ÜYE BULUŞMA ETKİNLİĞİNE KATILIM 
SAĞLADIK

ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİMİZİN DÜZENLEDİĞİ ÜYE BULUŞMASI 
ETKİNLİĞİNE KATILDIK
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26 Aralık 2019 tarihinde düzen-
lenen yemekli üye buluşmasına İl 
temsilcilik yöneticilerimiz, çalışan-

larımız, şube başkanımız Mehmet 
Emin TÜMÜR, şube sekreterimiz Si-
nan ÖZTEMEL, ve şube müdürümüz 

Sıdık AKMAN katılım sağladılar.

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİMİZİN DÜZENLEDİĞİ ÜYE BULUŞMASI 
ETKİNLİĞİNE KATILIM SAĞLADIK

Diyargaz’da çalışan Üyelerimizi zi-
yaret ederek çalışmalarında başa-
rılar diledik.02.01.2020  Perşembe 
günü yapılan ziyarete Şube Baş-
kanımız Mehmet Emin TÜMÜR, 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Suat 
YAVUZ,Üyemiz Cengiz ATAMAN ve 
Şube Müdürü Sıdık AKMAN katılım 
sağladılar.

2 Ocak 2020 tarihinde Comce Res-

taurantta düzenlenen yemekli üye 

buluşmasına üyelerimiz, İl temsil-

cilik yöneticilerimiz, çalışanlarımız, 

şube başkanımız Mehmet Emin TÜ-

MÜR, şube yönetim kurulu üyemiz 

Suat YAVUZ ve şube müdürümüz 

Sıdık AKMAN katılım sağladılar.

GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ ZİYARET ETTİK

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZİN DÜZENLEDİĞİ ÜYE BULUŞMASINA 
KATILIM SAĞLADIK
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Şube yönetim kurulumuz temsilcilik 

ziyaretleri kapsamında Tatvan ilçe 

temsilciliğimizi ziyaret ederek ilçe 

temsilcimiz ve üyelerimiz ile bir ara-

ya geldi.

5 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen 

buluşmada şube çalışmalarımız, ilçe 

temsilciliği çalışmaları ve üyelerimi-

zin sektörlerde yaşadığı sorunlar ele 

alındı.

Verimli geçen toplantıya Üyelerimiz,  
İlçe Temsilcimiz Azeb ÖZCAN şube 
Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR, 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Suat 
YAVUZ ve Şube Müdürümüz Sıdık 
AKMAN katılım sağladılar.

04.01.2020 C.Tesi günü Van İl Tem-
silcilik Üyeleri ile Üye Buluşma et-
kiliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Şube 
Başkanı Mehmet Emin TÜMÜR, 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zuhat 
YAVUZ, EİM MEDAK Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mehmet Baran YAVUZ 
ve Şube Müdürü Sıdık AKMAN ka-
tılım sağladılar. Yapılan etkinliğin 
sonunda geçmiş dönemlerde Van İl 
Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkan-

lığı yapmış olan Faruk ANARAN’a 

emeklerinden dolayı teşekkür pla-

keti takdim edildi.

4 Ocak C.Tesi günü Van İl Temsilcilik 
eğitim salonumuzda EİM MEDAK 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ba-
ran YAVUZ’un sunumuyla DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0 semi-
neri düzenlendi.

VAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ ÜYE BULUŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

VAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0 SEMİNERİ 
DÜZENLENDİ

TATVAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARETTE BULUNDUK
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Üyelerimize yönelik düzenlediği-
miz mesleki seminerler ve meslek-
te onur yılı plaket takdim törenleri 
kapsamında Malatya İl temsilcili-
ğimizde Endüstri 4.0 konulu bilgi-
lendirme semineri ve plaket töreni 
düzenlendi.

11 Ocak 2020 tarihinde Malatya il 

temsilciliğimizde düzenlenen etkin-
likte, Exim Holding A. S. Kurumsal 
Uygulama Uzmanı Endüstri Mü-
hendisi Üyemiz Mehmet Baran YA-
VUZ Karanlık Fabrikalar ve Endüstri 
4.0 konu başlığında seminer sunu-
mu gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören seminerin ardından 

il temsilciliğimizde meslekte 25. 30. 
40. ve 50. onur yılını dolduran üye-
lerimize plaket takdimleri yapıldı.

Verimli geçen etkinliğimize üyele-
rimiz, temsilcilik yürütüme kurulu 
başkanı ve üyeleri, şube ve temsilci-
lik çalışanlarımız şube yönetim ku-
rulu üyelerimiz ve katılım sağladılar.

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz bilgilendirme semi-
nerleri kapsamında, 07 Ocak 2020 
tarihinde şubemizde “Etkili İletişim 
ve Mülakat Teknikleri ” konulu bilgi-
lendirme semineri düzenlendi.
Endüstri Mühendisi üyemiz Avşin 
Abdulbari ASLAN tarafından veri-

len seminerde;
• Etkili iletişim teknikleri
• Mülakat yöntemleri
• Mülakat öncesi yapılması gere-
kenler
• Mülakatta yapılan hatalar
• Mülakat sonrası yapılması gere-
kenler

Konu başlıklarında bilgilendirme-
lerde bulunuldu. Verimli geçen 
seminerin ardından paylaşım ve 
katkılarından dolayı seminer sunu-
munu gerçekleştiren üyemiz Avşin 
Abdulbari ASLAN’a teşekkür belge-
si takdim edilerek etkinliğimiz son 
buldu.

ŞUBEMİZDE ETKİLİ İLETİŞİM VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ SEMİNERİ 
DÜZENLENDİ

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE ENDÜSTRİ 4.0 SEMİNERİ VE PLAKET 
TÖRENİ DÜZENLENDİ
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Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz bilgilendirme semi-
nerleri kapsamında 14 Ocak 2020 
tarihinde şubemizde “Karanlık Fab-
rikalar ve Endüstri 4.0” konulu bilgi-
lendirme semineri düzenlendi.
Endüstri Mühendisi üyemiz Meh-
met Baran YAVUZ tarafından veri-
len seminerde;
• Tarihsel Olarak Endüstri Devrim-
leri

• Endüstri 4.0
• Nesnelerin İnterneti
• Karanlık Fabrikalar
• Sektör Bazlı Dijitalleşme
• Türkiye’de Dijitalleşme
• Dijitalleşme İlkeleri
Konu başlıklarında bilgilendirmeler-
de bulunuldu. Verimli geçen semi-
nerin ardından paylaşım ve katkı-
larından dolayı seminer sunumunu 
gerçekleştiren üyemiz Mehmet Ba-

ran YAVUZ’a teşekkür belgesi tak-

dim edilerek etkinliğimiz son buldu.

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz bilgilendirme semi-
nerleri kapsamında 17 Ocak 2020 
tarihinde şubemizde “Hassas Kont-
rollü Klimalar ve Uygulama Çözüm-
leri ile Enerji verimliliği nasıl edilir?” 
konulu bilgilendirme semineri dü-
zenlendi.

İMBAT İklimlendirme firmasının 
katkılarıyla Mak. Müh. Güçlü Gök-
berk tarafından verilen seminerde;
1- Hassas Kontrollü Klima Nedir ve 
Neden Kullanılmaktadır?
2- Hassas Kontrollü ve Pano Klima-
sı Opsiyonel Özellikler
3- Hassas Klima Kullanım Alanları

4- TasarımSeçenekleri?
Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapıldı.  Verimli geçen seminerin 
ardından paylaşım ve katkılarından 
dolayı seminer sunumunu ger-
çekleştiren firma mühendisi Güçlü 
Gökberk’e teşekkür belgesi takdim 
edilerek etkinliğimiz son buldu.

ŞUBEMİZDE KARANLIK FABRİKALAR VE ENDÜSTRİ 4.0 KONULU 
SEMİNER DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE KARANLIK HASSAS KONTROLLÜ KLİMALAR VE UYGULAMA 
ÇÖZÜMLERİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
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Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz bilgilendirme semi-
nerleri kapsamında 28 Ocak 2020 
tarihinde şubemizde “Endüstriyel 
Tesislerde Kalite Kontrol Yönetimi” 
konulu bilgilendirme semineri dü-
zenlendi.
Üyemiz Okan BENGÜL tarafından 
verilen seminerde;
• Kalite Kontrol Planlarının Oluştu-
rulması
• Kalite Kontrol Planlarının Gereksi-

nimleri

• Kalite Kontrol Adımlarının Sahada 
Kontrolünün Yapılması

Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapıldı.  Verimli geçen seminerin 
ardından paylaşım ve katkılarından 
dolayı seminer sunumunu üyemiz 
Okan BENGÜL’e teşekkür belge-
si takdim edilerek etkinliğimiz son 
buldu.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE KALİTE KONTROL YÖNETİMİ KONULU 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz bilgilendirme semi-
nerleri kapsamında 21 Ocak 2020 
tarihinde şubemizde “Kaynak Mü-
hendisliği” konulu bilgilendirme se-
mineri düzenlendi.

Üyemiz Mesut BİÇEN tarafından 
verilen seminerde;

• Kaynak Mühendisliği Nedir?

• Uluslararası Kaynak Mühendisliği 
Eğitimi

• Kaynak yöntemleri

• Uluslararası / Avrupa Kaynak Mü-
hendisliği ve Uluslararası / Avrupa 
Kaynak Teknikerlerinin Görev ve So-

rumlulukları Nelerdir?

Konu başlıklarında bilgilendirme-
ler yapıldı. Verimli geçen seminerin 
ardından paylaşım ve katkılarından 
dolayı seminer sunumunu üyemiz 
Mesut BİÇEN’e teşekkür belge-
si takdim edilerek etkinliğimiz son 
buldu.

KAYNAK MÜHENDİSLİĞİ KONULU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
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Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz mesleki seminerler 
kapsamında 04 Şubat 2020 tari-
hinde şubemizde “Merkezi Isıtma 
ve Soğutma Sistemleri” konulu bil-
gilendirme semineri düzenlendi.

Üyemiz Cihan BAKİ tarafından ve-
rilen seminerde;
• Yalıtım Hesabı
• Isı Kaybı Hesabı
• Isıtma Tesisatı Projelendirme
• Merkezi Soğutma Sistemleri (VRF 

Fancoil Sistemler)
Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapıldı. Etkinliğimiz seminere sağ-
ladığı katkı ve paylaşımlarından do-
layı üyemiz Cihan BAKİ’ye  teşekkür 
belgesi takdim edilerek etkinliğimiz 
verimli bir şekilde son buldu.

ŞUBEMİZDE MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEMİNERİ 
DÜZENLENDİ

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz bilgilendirme semi-
nerleri kapsamında 28 Ocak 2020 
tarihinde şubemizde “İşletmelerde 
Yalın Yönetim Kaizen Kültürü Ve 5s 
Uygulamaları” konulu bilgilendirme 
semineri düzenlendi.
Üyemiz Necati KAHRAMAN tara-
fından verilen seminerde;

• Günümüz dünyasında şirketlerin 
sorunları.

• Yalın bakış açısıyla üretim ve yö-
netim.

• Kaizen felsefesiyle yönetim anla-
yışı.

• İşletmelerde 5S tekniği uygula-
malarının etkisi

• Değer katan işlerin belirlenmesi ve 
verimlilik
Konu başlıklarında bilgilendirme-
ler yapıldı. Verimli geçen seminerin 
ardından paylaşım ve katkılarından 
dolayı seminer sunumunu üyemiz 
Necati KAHRAMAN’a teşekkür bel-
gesi takdim edilerek etkinliğimiz son 
buldu.

1 Şubat 2020 tarihinde periyodik kontrol alanında vasıflı olan teknik 
görevlilerimize yönelik PK birim sorumlumuz Yasin Nacar tarafından 
Dimer mermer fabrikasında uygulamalı saha eğitimi ve saha gözetimi 
yapıldı.

İŞLETMELERDE YALIN YÖNETİM KAİZEN KÜLTÜRÜ VE 5S UYGULAMALARI 
KONULU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK

PERİYODİK KONTROLDE VASIFLANDIRILMIŞ 
TEKNİK GÖREVLİLERİMİZE YÖNELİK 
UYGULAMALI SAHA 
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Şubemizin 13. Olağan Genel Kuru-
lu ve Seçimleri,  08-09 Şubat 2020 
tarihlerinde şubemiz seminer sa-
lonunda gerçekleşti. 08 Şubat Cu-
martesi günü genel kurulumuz 

gerçekleşirken, 09 Şubat Pazar 
günü ise yapılan seçimle yeni dö-
nem yönetim kurulumuz ve üst ku-
rul delegelerimiz belirlendi.

Tek liste ile girilen seçimde şube-
mizin yeni dönem yönetim kurulu 
ve üst kurul delegeleri üyeleri şu 
isimlerden oluştu;

ŞUBE YÖNETİM KURULU ASIL

ARİN ZÜMRÜT
MEHMET EMİN TÜMÜR
BERMAL ALTAŞ
NEJDET KAYA
NEVRUZ KAYRAN
CENGİZ ATAMAN
SERDAR İŞİK

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK

ERCAN BATURAY
MUSTAFA ARMAĞAN
FİLİZ BAYHAN
HÜSEYİN KARAHAN
NEVROZ MIZRAK
MEHMET BARAN YAVUZ
İLYAS ÇELİK

13. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUMUZ VE SEÇİMLERİMİZ GERÇEKLEŞTİ
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ÜST KURUL ASIL
ARİN ZÜMRÜT
MEHMET EMİN TÜMÜR
BERMAL ALTAŞ
NEJDET KAYA
NEVRUZ KAYRAN
CENGİZ ATAMAN
SERDAR İŞİK
MEHMET ZIRIĞ
ABDULKADİR ATBİNİCİ
HASAN ESEN
SAİT BAHÇE
AZAD ÖZKESKİN
ZEKİ BARAN
AHMET BÜLENT TEKİK
EKREM TÜZÜN
SUAT YAVUZ
GÜLER AKCAN
HAKKİ GEGEZ
MUHAMMED ALİ AYKAÇ
FERAT BEYAZ
CELAL ÖZDEMİR
SİNAN ÖZTEMEL
EYÜP TURGUT KAVAKLI
HALİL İBRAHİM TOPAÇLI
MAHSUM BAL
EYYÜP ÖĞÜNÇ
HAKAN ŞEKER
OKAN BENGÜL
DUYGU BAYRAM
ABDULKADİR YILMAZ
RAMAZAN VURAN
SÜLEYMAN NOYAN
HASAN HÜSEYİN GÜZEL

ÜST KURUL YEDEK
ERCAN BATURAY
NEVROZ MIZRAK
MUSTAFA ARMAĞAN
FİLİZ BAYHAN
HÜSEYİN KARAHAN
MEHMET BARAN YAVUZ
İLYAS ÇELİK
MEHMET ŞÜKRÜ AKAY
AZEB ÖZCAN
HAYRETTİN DÜŞKÜN
NURİYE GÖÇER AYTAR
MELİKE ÇAPRAS
YUSUF İLHAN
FUAT BİLEK
KEMAL BALTACI
ZÜLFİKAR DAMAR
RAMAZAN ÇELİK
ABDURRAHİM ÇİNAR
HACI MESUT ORUÇ
SERHAT VANÇİN
YAKUP KARAGÖZ
CESİM OLASI
CİHAN BAKİ
MERYEM SINIR
ZEYNEP AKBOZ
İLYAS BATBAY
SÜLEYMAN YILDIZ
ENVER IŞIK
BURHAN DAMAR
SIDIK AKMAN
UĞUR TOSUNLU
SEDAT AYDIN
ISTEPHAN İLHAN

H
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Üyelerimize yönelik meslekiçi eği-
timlerimiz kapsamında 10-15 
Şubat 2020 tarih aralığında şube-
mizde Mekanik Tesisat Tasarımı 
Uygulama Eğitimi düzenlendi
MİEM Eğitmeni Ahmet Turan 
DÖRTDEMİR tarafından verilen 
eğitimde;
• Sıhhi Tesisat
• MMO Ana Yönetmelik ve Yönet-
melikleri, Mühendislik Etiği
• Mimari Proje Okuma, Proje Çizim 
Öncesi Hazırlık
• Temiz Soğuk Su Tesisatı Çizimi ve 
Hesabı
• Merkezi Sıcak Su Tesisatı Çizimi 
ve Hesabı
• Hidrofor Tesisatı Çizimi ve Hesabı
• Pis Su Tesisatı Çizimi ve Hesabı

• Yağmur Suyu Tesisatı Çizimi ve 
Hesabı
• Teknik Rapor Hazırlanması
• Isı Yalıtımı
• Isı Yalıtımı Proje Hazırlama Esas-
ları
• Isıtma Tesisatı
• Isı Kaybı Hesabı
• Isıtıcı Seçimi ve Yerleşimi

• Boru Tesisatı Tasarımı
• Kazan Seçimi ve Yerleşimi
• Pompa Hesabı ve Seçimi
• Genleşme Tankı Hesabı ve Seçimi
• Merkezi Sıcak Su Tesisatı Hesabı
• Teknik Rapor Hazırlama Esasları
 Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapılarak eğitim verimli bir şekilde 
son buldu.

Artuklu Belediyesi ile asansör de-
netimleri hakkındaki “Asansörlerin 
Yıllık Periyodik Kontrolleri” ile ilgili 4 
yıllık iş birliği protokolü imzaladık.

14 Şubat 2019 tarihinde imzalanan 

protokol gereğince, asansörler Ar-

tuklu Belediyesi sınırları içerisinde 

bulunan asansörler Odamız tarafın-

dan kontrol edilerek daha konforlu 

ve güvenli hale getirilecektir.

6 Nisan 2019 tarihinde Resmi Ga-
zete yayınlanan Asansör İşletme, 
Bakım ve Periyodik Kontrol Yönet-
meliğine uygun olarak 2023 yılına 
kadar Odamız tarafından gerçekleş-
tirilecektir.

ARTUKLU BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PERİYODİK KONTROL PROTOKOLÜ 
İMZALADIK

MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ DÜZENLEDİK
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Şubemizin 08-09 Şubat 2020 ta-
rihlerinde yapılan 13. Dönem olağan 
genel kurulu ve seçimlerinin ardın-
dan şube yönetim kurulu üyelerimiz 

mazbatalarını alarak göreve başla-
dılar.

Şube yönetim kurulumuz ilk top-
lantısında görev dağılımını yaparak 

şube yürütme kurulunu belirledi.

18 Şubat 2020 tarihinde gerçekle-
şen toplantıda yapılan görev dağılı-
mını şöyle;

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şube Eş Başkanı:  Mehmet Emin TÜMÜR

Şube Eş başkanı:   Nevruz KAYRAN 

Şube Sekreteri:   Serdar İŞİK 

Şube Saymanı:   Nejdet KAYA 

Üye:    Bermal ALTAŞ

Üye:    Arin ZÜMRÜT

Üye:    Cengiz ATAMAN

 ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

 Ercan BATURAY

 Mustafa ARMAĞAN

 Hüseyin KARAHAN

 İlyas ÇELİK

 Nevroz MIZRAK

 Filiz BAYHAN

 Mehmet Baran YAVUZ

YÖNETİM KURULUMUZ İLK TOPLANTISINDA GÖREV DAĞILIMI YAPARAK 
13. DÖNEM YÜRÜTME KURULUNU BELİRLEDİ
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Amed İKK bileşenlerinin olağan ge-
nel kurul ve seçimleri sonrasında 
oluşan yeni dönem İKK Kadın Ko-
misyonu ilk toplantısını şubemizde 
düzenlendi.
20 Şubat 2020 tarihinde gerçekle-
şen toplantıda;
• Yeni dönem komisyon çalışmaları
• 8 Mart haftasında Resim Sergisi 
Düzenlenmesi
• 1 Martta MMO’da Cezaevinde an-
neleri ile kalmak zorunda olan ço-
cuklara gönderilmek üzere oyuncak 
atölyesi düzenlenmesi
• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
günü miting hazırlıkları

• Dicle Amed kadın platformunun 
düzenleyeceği bütün programlara 
katılım sağlanması

Konu başlıklarında önemli kararlar 
alındı. Komisyon üyeleri ayrıca yeni 

dönemde gerçekleştireceği diğer 
çalışmalar hakkında görüş alışıve-
rişinde bulunularak toplantı verimli 
bir şekilde son buldu.

TMMOB Amed İKK Kadın Komisyo-
nu Üyeleri 8 Mart Dünya emekçi ka-
dınlar günü etkinlikleri kapsamında, 
anneleri ile cezaevinde olan çocuk-
lar için şubemizde oyuncak atölyesi 
düzenledi.
Etkinlikte yapılan oyuncaklar cezae-
vinde kalan çocuklara ulaştırıldı.

Şubemizde 27 Şubat - 01 Mart 
2020 tarih aralığında Temel Bilirki-
şilik Eğitimi düzenlendi.

Eğitimde;

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN 

İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞ-
KİN TEMEL KAVRAMLAR

BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEV-
LERİ VE ETİK İLKELER

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapıldı. Eğitim sonunda katılım sağ-
layan kursiyerlere “ Temel Bilirkişilik 
Kursu Katılım Sertifikası” verilecek.

ŞUBEMİZDE İKK KADIN KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

AMED İKK KADIN KOMİSYONU ANNELERİ İLE CEZAEVİNDE KALAN 
ÇOCUKLARA OYUNCAK ATÖLYESİ DÜZENLEDİ

ŞUBEMİZDE TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
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27 Şubat 2020 tarihinde yeni dö-
nem şube yönetim kurulumuz ile 
şube çalışanlarımızın katılımıyla 
personel toplantısı düzenlendi.

Toplantıda; 13. Dönem genel kurulu 
ve seçimlerinin ardından seçilen yö-
neticilerimiz ile tanışma, şubemizin 
yürüttüğü çalışmalar ve yeni dö-

nemde nelerin yapılması gerektiği 

konusunda fikir alışverişinde bulu-

nuldu.

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan 
AYDIN 5 Mart 2020 tarihinde Yeni 
Dönem Şube Yönetim Kurulumuza 
tebrik ziyaretinde bulundu.

Şube Eş Başkanımız Mehmet Emin 
TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Serdar 
IŞIK, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Nevroz MIZRAK, Şube Yönetim Ku-
rulu Üyemiz Mustafa ARMAĞAN ve 
Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN’ın 
katılım sağladığı görüşmede, Ku-
rumlar arası yapılabilecek ortak ça- lışmalar ve ülke gündemi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

ŞUBEMİZDE PERSONEL TOPLANTISI DÜZENLENDİ

DİYARBAKIR BAROSUNDAN ŞUBEMİZE TEBRİK ZİYARETİ

27 Şubat 2020 tarihinde Yeni dönem 
şube yönetim kurulumuz, Dicle Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mü-
hendisliği Bölümünde okuyan öğrencile-
rimiz ile tanışma toplantısı düzenledi.

Tanışma toplantısında, yeni öğrenci üye-
lerimiz ile tanışma, öğrenci üyelik kayıt-
ları, Odamızın tanıtımı, oda-öğrenci üye 
ilişkileri, geçmiş dönemlerde öğrenci 
üyelerimize yönelik yapılan eğitim, se-
miner, teknik gezi ve sosyal etkinlikler ile 
ilgili bilgiler aktarıldı.

Toplantının ardından  sohbet eşliğinde 
katılımcılara çiğköfte ikram edilerek et-
kinliğimiz verimli bir şekilde son buldu.

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ İLE TANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLEDİK
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TMMOB Amed İKK Kadın Ko-
misyonunun da bileşeni olduğu 
Dicle Amed Kadın Platformunun 
(DAKAP)  8 Mart Dünya Kadınlar  
günü etkinlikleri kapsamında  5 
Mart 2020 tarihinde Amed Şe-
hir Tiyatrosunda resim sergisi, 
tiyatro ve müzik dinletisi etkin-
liği düzenlendi.

Öğrenci üye komisyonumuzun kat-
kılarıyla düzenlenen sosyal etkinlik-
ler kapsamında şubemizde kahval-
tılı buluşma etkinliği düzenlendi.

Dicle üniversitesinde okuyan öğ-
renci üyelerimizin katılımıyla 7 Mart 
2020 tarihinde şubemizde gerçek-
leşen kahvaltıda buluşma etkinli-
ğinde, Öğrenci Üye Komisyonu ça-
lışmaları değerlendirilerek sohbet 
eşliğinde keyifli bir hafta sonu ge-
çirildi.

8 MART ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA RESİM SERGİSİ, TİYATRO VE MÜZİK 
DİNLETİSİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE YÖNELİK KAHVALTILI BULUŞMA ETKİNLİĞİ 
DÜZENLENDİ

13. Dönem Şube Olağan Genel Ku-
rulumuz ve Seçimlerinin ardından 
göreve başlayan şube yönetim 
Kurulumuz, ilk temsilcilik ziyaretini 
Batman’a gerçekleştirerek temsil-
cilik yöneticilerimiz ve üyelerimiz 
ile toplantıda bir araya geldiler.

11 Mart 2020 tarihinde gerçekle-
şen toplantıda, özel sektörde çalı-
şan üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar, 
Oda- Temsilcilik eşgüdüm çalışma-
ları, İKK çalışmaları, sosyal etkinlik-
ler ve diğer teknik çalışalar hakkın-
da görüş alışverişinde bulunuldu.

Verimli geçen ziyarete, Şube Eş-
bakanımız Mehmet Emin Tümür, 
Şube Sekreterimiz Serdar Işık, ŞYK 
üyelerimiz Filiz Bayhan, Mustafa 
Armağan, Ercan Baturay ve şube 
müdürümüz Sıdık Akman katılım 
sağladılar.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZE 
ZİYARET
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Şube yönetim Kurulumuz 13 dö-
nem kurum ziyaretleri kapsamın-
da Ergani Belediyesi Eşbaşkanları 
Mervan YILDIZ ve Ahmet KAYA’ yı 
makamında ziyaret ederek, Asan-
sör Periyodik kontroller ve Sıcak su 
Kazanlarının periyodik kontrolleri 
ile ilgili iş birliği protokollerini de-
ğerlendirdiler.

Ergani belediyesi ev sahipliğinde 
site yöneticilerine yönelik bilgilen-
dirme semineri yapmayı ve asan-
sörlerin güvenli kullanımı ile ilgili 

bilgilendirme toplantıları organize 
edilmesi hakkında  görüş alışveri-
şinde bulundu

12 Mart 2020 tarihinde gerçek-
leşen ziyarete, Şube Eşbakanımız 

Mehmet Emin Tümür, Şube Sekre-
terimiz Serdar Işık, ŞYK üyelerimiz 
Filiz Bayhan, Arin Zümrüt ve şube 
müdürümüz Sıdık Akman katılım 
sağladılar.

Şubemizde kadın yöneticilerimiz, 
kadın çalışanlarımız ve kadın üye-
lerimizin katılımıyla tanışma top-
lantısı düzenlendi.

15 Mart 2020 tarihinde düzenle-
nen tanışma buluşmasında, kadın 
komisyonu oluşturulması, kadın 
örgütlenme çalışmaları ve yeni dö-
nemde yapılacak etkinlikler hakkın-
da görüş alışverişinde bulunuldu.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN ERGANİ BELEDİYESİNE ZİYARET

ŞUBEMİZDE KADIN ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Şube Yönetim Kurulumuz, yeni dö-
nem temsilcilik ziyaretleri kapsa-
mında 2. ziyaretlerini Şanlıurfa’ya 
gerçekleştirerek temsilcilik yöneti-
cilerimiz ve üyelerimiz ile toplantı 
gerçekleştirdi.
14 Mart 2020 tarihinde Şanlıur-

fa il temsilciliğimizde gerçekleşen 
toplantıda, katılımcıların tanışma-
sının ardından, temsilcilik sorunları, 
personel sorunu, üyelerin talepleri, 
meslek içi eğitimler ve sektörde ça-
lışan üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar 
hakkında görüş alışverişi ve çözüm-

leri tartışıldı.

Verimli geçen ziyarete, Şube Eşba-
kanımız Nevruz Kayran, Şube Sek-
reterimiz Serdar Işık, Şube sayma-
nımız Nejdet Kaya ve ŞYK Üyemiz 
Bermal Altaş katılım sağladılar.

YÖNETİM KURULUMUZDAN ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET
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Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 
20-21 Mart 2020 tarih aralığında 
şubemizde Periyodik Kontrol Mu-
ayene Personeli Temel Eğitimi dü-
zenlendi.

Üyemiz Mahsum BAL tarafından 
verilen eğitimde;
• Tanışma ve Programın Anlatılması, 
MMO Yönetmelikleri, Etik kavramı
• Mevzuat Eğitimi (6331 Sayılı İş 
Kanunu, İş Ekipmanlarının Kullanı-
mında Sağlık Güvenlik Şartları Yö-
netmeliği
• Temel Elektrik Eğitimi
• Temel Hidrolik-Pnömatik Eğitimi

• Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimi
• Periyodik Kontrollerde Kullanılan 
Ölçüm Donanımları Eğitimi
• İş Ekipmanları Muayene Teknikle-
rine Sistematik Yaklaşım
• Raporlama

Konu başlıklarında bilgilendirme-
ler yapıldı. Eğitim sonunda yapılan 
yazılı sınav sonucunda başarılı olan 
katılımcılara Odamız tarafından İş 
Ekipmanlarının Periyodik Kontrolle-
rini Yapmaya Yetkili Kişilerin Temel 
Eğitimi Tamamlama Başarı Belgesi 
verildi.

Şubemiz ile TTB Diyarbakır şube iş-
birliğiyle Korona Virüs salgını ile ilgili 
alınması gereken önlemler konusun-
da Online bilgilendirme semineri dü-
zenlendi.
26.03.2020 tarihinde düzenlenen on-
line bilgilendirme seminerinde; Tabip 
Odası Eş Başkanı Serif DEMİR, Uzman 

Dr. Cegerxwin POLAT ve Mak. Müh. 
Halil İbrahim TOPAÇLI, Covid-19 
Korona Virüsü Salgını alınması ge-
reken tedbirler, hastanelerin genel 
durumu, karantina süreçleri ve has-
tane iklimlendirmeleri nasıl olmalı 
konu başlıklarında bilgilendirmeler-
de bulundular.

Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamın-
da 25-27 Mart 2020 tarih aralığın-
da üyelerimiz ve diğer branşlardaki 
mühendislik fakültesi mezunlarına 
yönelik online LPG Otogaz İstas-
yonları Sorumlu Müdür Eğitimi dü-
zenledik.
Üyemiz Ahmet Bülent TEKİK tara-
fından verilen uzaktan eğitimde;
• MMO Ana Yönetmelik ve Yönet-
melikleri, Mühendislik Etiği, Sorum-
lu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlü-
lükleri

• LPG Piyasası Hukuki Düzenleme-
leri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
• LPG’ nin Tanımı, Teknik Özellikleri 
ve Kullanım Alanları
• İlgili Standartlar
• LPG Otogaz İstasyonları Ekipman-
ları
• LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları
• Periyodik Kontrol ve Bakımları
• Yangın Güvenliği
• İlk Yardım Temel Bilgileri
Konu başlıklarında bilgilendirmeler 

yapıldı. Eğitim sonunda yapılan sı-
navda başarılı olan katılımcılara LPG 
Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Eğitim Sertifikası verildi.

ŞUBEMİZDE PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL 
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

MMO DİYARBAKIR ŞUBE VE TTB İŞBİRLİĞİYLE KORONA VİRÜS 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ONLİNE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 
DÜZENLEDİK
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Şube Asansör Komisyonu üyele-
rimizin katılımıyla 14. Nisan 2020 
tarihinde 13. Dönem Asansör Ko-
misyonu ilk toplantısı online olarak 
düzenlendi.
Toplantıda; Tanışma, komisyon 
üyelerinin önerileri, Covid-19 salgı-
nında asansör kullanımında dikkat 
edilmesi gereken hususlar ile ilgili 
yapılabilinecek çalışmalar, Asan-
sör Firmaları, Belediyeler, Sanayi 
Teknoloji İl Müdürlüğü ve Muayene 
Kuruluşları ile ortaklı saha deneti-

minde dikkat edilmesi gereken hu-
suslar, online bilgilendirme toplan-
tıları düzenleme ve Online seminer 

verebilecek üyelerin belirlenmesi 
konu başlıklarında fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Şube sekreterimiz Serdar IŞIK, şube 
müdürümüz Sıdık Akman, şube ve 
il temsilcilikleri çalışanlarımızın ka-
tılımıyla online personel toplantısı 
düzenledik.

Toplantıda; COVİD-19 salgını nede-
niyle şubemiz bünyesinde uygula-
maya geçen esnek çalışma koşulları, 
salgın önlemleri, kısa çalışma öde-
neği başvurusu hakkında bilgilen-
dirme, şube ve il temsilciliklerinde 
çalışma saatlerinin düzenlenmesi, 
evden çalışma için gerekli altyapının 
oluşturulması ve muhasebe uygu-

lamaları konu başlıklarında fikir alış- verişinde bulunuldu.

ONLİNE PERSONEL TOPLANTISI DÜZENLEDİK

ASANSÖR KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Şube Tesisat Komisyonu üyeleri-
mizin katılımıyla 15 Nisan 2020 
tarihinde 13. Dönem Tesisat Ko-
misyonu ilk toplantısı online olarak 
gerçekleştirdi.

Toplantıda; Tanışma, tesisat sek-
töründe yapılabilinecek çalışmalar, 
online bilgilendirme toplantıları dü-
zenleme ve Online seminer vere-
bilecek üyelerin belirlenmesi konu 
başlıklarında fikir alışverişinde bu- lunuldu.

ŞUBEMİZ TESİSAT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI DÜZENLENDİ
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Şubemiz Endüstri Mühendisliği Ko-
misyonu üyelerinin katılımıyla 18. 
Nisan 2020 tarihinde 13. Dönem 
Endüstri Mühendisliği Komisyonu 
toplantısı düzenlendi.

Online olarak gerçekleşen toplantı-
da; Komisyon sorumlusunun belir-
lenmesi, Online eğitim konularının 
belirlenmesi, İşyeri ziyaretleri, SQL, 
Power BI, Agile Proje Yönetimi ve 
Sunum Teknikleri Eğitimlerinin talep 
edilmesi hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Makina Mühendisleri Odası Ge-
nel Merkezinin Organizasyonuyla 
MMO’ya bağlı şubelerin sekreter ve 
şube müdürlerinin katılımıyla 18 Ni-
san 2020 tarihinde güncel duruma 
ilişkin online olarak genel değerlen-
dirme toplantısı düzenlendi.

Şube sekreterimiz Serdar IŞIK ve 
Şube müdürümüz Akman’ın katılım 
sağladığı toplantıda, COVİD-19 ön-
lemleri, kısa çalışma ödeneği, şube 
ve temsilciliklerin açık tutulma sü-
releri, teknik hizmetler, üye hizmet-
lerinin sürdürülmesi, Personellerin 

KKD ihtiyaçlarının tamamlanması 
ve Online genel kurul yapılması du-

rumu konusunda fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Şubemiz Kadın Komisyonu üye-
lerinin katılımıyla 15 Nisan 2020 
tarihinde 13. Dönem ilk Kadın Ko-
misyonu toplantısı online olarak 
gerçekleşti

Toplantıda; Tanışma, komisyon üye-
lerinin önerileri, geçmişten bu güne 
yürütülen çalışmalar ve yeni dö-
nemde yapılacak olan planlamalar 
hakkında görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

XIII. DÖNEM ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI 
DÜZENLEDİ

ŞUBE SEKRETER VE ŞUBE MÜDÜRLERİ TOPLANTISI DÜZENLEDİ

ŞUBE KADIN KOMİSYONUMUZ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
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MMO 48. Dönem Oda Genel Kuru-
luna Katılacak olan Şube Delegele-
rimizin katılımıyla 21 Nisan 2020 
tarihinde ilk delege toplantısı online 
olarak gerçekleştirdi.

Verimli geçen toplantıda,  Şube ça-
lışmalarımız, Covid-19 salgını için 
Odamızın aldığı tedbirler ve 48. Dö-
nem Oda Genel Kurulunun ertelen-
mesi hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

ŞUBEMİZ DELEGE TOPLANTISI YAPILDI

MMO Genel Merkezinin Organi-
zasyonuyla 23 Nisan 2020 tarihin-
de yapılan ve Oda Danışma Kurulu 
Üyelerinin katılımıyla online olarak 
gerçekleşen Danışma Kurulu Top-
lantısına katılım sağladık.

Şube yönetim kurulumuzun katılım 
sağladığı toplantıda, Ülke gündemi, 
Covid-19 salgını ile ilgili alınması 
gereken tedbirler, Oda Genel Kurul 
süreci, Dilek ve öneriler konu baş-

lıklarında görüş alışverişinde bulu- nuldu.

Şubemiz Enerji Komisyonu Üye-
lerinin katılımıyla 22 Nisan ve 
25 Mayıs 2020 tarihlerinde 
Enerji Komisyonu toplantıları-
nı online olarak gerçekleştirdi. 
Toplantılarda; Tanışma, Covid-19 
sürecinde alınacak önlemler, On-
line seminer verebilecek üyelerin 
belirlenmesi, Enerji Komisyonunda 
Eşbaşkanlık seçimi yapılarak, Eş-
başkanların Fatih ÇAÇAN ve Zeynep 
AKBOZ olarak belirlenmesi,  Enerji 
Sistemleri Mühendislerinin iş haya-
tındaki sıkıntıları, Genel Merkez’den 
Enerji Sistemleri Mühendislerinin 
yetkileri hakkında detaylı bilgi alın-

ması, Enerji Sistemleri Mühendisleri 
Derneği ile iletişime geçilip ortak ça-
lışma yapılması,  EKB (Enerji Kimlik 
Belgesi) Önerileri,  Broşür, Sosyal 
medya, Radyo vb. çalışmalar ya-
pılması,  Enerji Sektöründe çalışan 

üyelerimizin yaşadığı problemler, 
Toplantıların bir bölümünün anadil-
de yapılası, Ekoloji ve Zilan deresin-
de yapılacak HES çalışmaları konu 
başlıklarında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK

XIII. DÖNEM ŞUBE ENERJİ KOMİSYONUMUZ ONLİNE İKİ TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRDİ
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Şubemiz Öğrenci Üye ve Üye Ör-
gütlülüğü Komisyonu 13. Dönem İlk 
toplantısını 24 Nisan 2020 tarihinde 
Online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda;
• Tanışma
• Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç 
sahibi öğrenci üyelerin tespit edil-
mesi ve öğrenci üyelerle dayanış-
mak için Üye ve Öğrenci Üye daya-
nışmasının pekiştirilmesi
• 45-55 yaş arası üyeleri aranması 
ve durumları hakkında bilgi alınması
• Salgın süresince kalabalık ortam-
larda çalışmak zorunda olan üyele-
rin aranması
• Mezun olup çalışmayan üyeleri-
mize iş bulmaya çalışılması ve OSB 
işletme yetkilileri ile görüşülerek iş 

olanaklarını artırmaya çalışılması
• Online KOSGEB girişimcilik eğitimi 
ve geleneksel belge 1 haftada alına-
bilinir, Udemy (pyton öğrenme)
• MT proje çizme atölyesi online 
açılması
• Cv hazırlama ve mülakat teknikleri 
semineri ve  Doğru iş arama yön-
temleri semineri
• Çalışan Üyelerle anket yapılma-

sı, çalışma hayatları nasıl değişti? 
İşsiz kalan var mı?  * Ücretsiz izne 
gönderilen  * kısa çalışma ödeneği * 
evden çalışma
• Çalışma hayatında nasıl değişiklik 
olduğunu tespit edilmesi
• Komisyon toplantılarının ayda 1 
yapılmasını
Konu başlıklarında görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlik-
ler komisyonu üyelerinin katılımıyla 
25 Nisan 2020 tarihinde 13. Dönem 
İlk Komisyon toplantısı Online ola-
rak gerçekleştirildi.

Toplantıda;
• Tanışma
• Evde Zaman Geçirilecek Aktivite-
ler
• Öğrenmeyi ve Eğlenmeyi Sağlaya-
cak Platformlar Oluşturmak
• Kitap Okuma Günleri

• Dilek Ve Öneriler 
Konu başlıklarında görüş alışveri-

şinde bulunuldu.

ÖĞRENCİ ÜYE VE ÜYE ÖRGÜTLÜLÜĞÜ KOMİSYON TOPLANTISI 
DÜZENLENDİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI 
DÜZENLEDİ

Şubemiz Bülten Yayın Komisyonu üyelerinin katılımıyla 
23 Nisan 2020 tarihinde 13. Dönem İlk Bülten Yayın Ko-
misyonu toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda;
• Tanışma
• Genel Bilgilendirme

• 64. Sayı Bülteni İçeriği  
• Yayın Periyodu
• Görüş ve Öneriler
• Toplantı tarihlerinin be-
lirlenmesi
Konu başlıklarında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

ŞUBE BÜLTEN KOMİSYONUMUZ İLK TOPLANTISINI DÜZENLEDİ
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Şube yönetim kurulumuz, il tem-
silcilikleri yöneticileri, üyelerimiz ve 
çalışanlarımızın katılımıyla 13. dö-
nem ilk şube ve temsilcilik eşgüdüm 
toplantısı 26 Nisan 2020 tarihinde 
düzenlendi.

Online olarak gerçekleşen toplan-
tıda;

• Tanışma
• Covid-19 Salgını Nedeniyle Alın-
ması Gereken Tedbirler
• Kısa Çalışma Ödeneği ve Şube 
Mali Durum Değerlendirmesi
• 13. Dönem Şube ve Temsilcilik Ça-
lışmaları
• 48. Dönem Oda Genel Kurulu Ve 
TMMOB Genel Kurulu
• 1 MAYIS Etkinlikleri

• Online Eğitimler
• Hastanelerde HVAC Sistemlerinin 
Durumu
• Kitap Okuma, Sanatçılarla Online 
Konserler Düzenleme, İhraç Olan, 
Covid-19’dan Olumsuz Etkilenen 

Üyelere Destek Verilmesi
• Dilek Ve Öneriler
Konu başlıklarında gerçekleşen 
toplantıya, 11 farklı kentten 28 kişi 
toplantıya katılım sağlayarak görüş-
lerini ifade ettiler.

Şubemiz İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği 
Komisyonu üyelerinin katılımıyla 28 
Nisan 2020 tarihinde 13. Dönem İlk 
Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
Online olarak düzenlenen toplan-
tıda;
• Tanışma
• 28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Günü nedeniyle Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Newroz 
MIZRAK günün anlam ve önemini 
belirten mesajı komisyon üyeleri ile 
paylaştı.
• İSG uzmanlarının çoğu farklı mes-
leklerde aynı işyerlerinde çalışmak 
zorunda kalıyor, İnşaat müh. fab-
rikada görev yapması veya bir fizik 
öğretmenin maden ocağında İSG 
uzmanı olarak bulunması işin sağ-
lığı açısında sorun bunun TMMOB 
tarafından farkındalık yaratacak ça-
lışmalar yapmalı.

• 1 Mayıs İşçi Bayramı Haftası et-
kinlikleri kapsamında yapılacak ça-
lışmalar ( Oda ve Üye işyerlerine 1 
Mayıs’ı hatırlatan pankart, afiş asıl-
ması, çalışma alanlarında fotoğraf 
ve video çekilerek 1 Mayıs mesaj-
larının kaydedilmesi, ortak video 
çalışması, temsili olarak istasyon 
meydanında açıklama yapılması vb)

• Seminer verebilecek Üyeler

• İş yerlerinde Covid-19’a karşı alın-
ması gereken önlemler neler olmalı, 
Covid-19 İş yeri Denetim Formu hk 
bilgilendirme, OSB’de yapılacak de-
netimler hakkında bilgilendirme

• Komisyon Üyelerinin dilek ve öne-
rileri

• İki ayda bir komisyon toplantısı 
yapılması

Konu başlıklarında değerlendirme-
lerde bulunuldu.

ŞUBEMİZ VE BAĞLI İL TEMSİLCİLİKLERİ EŞGÜDÜM TOPLANTISI 
DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZ İSG KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI DÜZENLEDİ
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Batman İl Temsilciliğimiz Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ahmet Bülent Tekik 
ve Mecit Tamar Covid-19 salgını sü-
recinde hastanelerde teknik olarak 
alınması gereken önlemlere ilişkin 
Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Bat-
man Bölge Hastanesi Başhekimliği-
ni ziyarette bulundular.
29 Nisan 2020 tarihinde Batman İl 
sağlık müdürü Hakan Pamukçu, İl 
sağlık Müdür yardımcısı Hakkı Ural 
ve Batman Bölge Devlet Hastanesi 

Başhekimi Süleyman Öden ile yapı-
lan görüşmede, Batman İl Temsil-
ciliği olarak salgın sürecinin sağlıklı 
atlatılabilinmesi için Pandemi sü-

recinde hastanelerin havalandırma 
sistemlerinin nasıl olması gerektiği 
ve alınması gereken önlemler konu-
sunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Şubemiz Anadil komisyonu üyeleri-
nin katılımıyla 29 Nisan 2020 tari-
hinde 13. Dönem İlk Komisyon top-
lantısı Online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda; Tanışma, 13. Dönem 
Komisyon Çalışmaları, Anadilde On-
line Okuma Günleri, Online Dengbej 
Konseri Düzenleme etkinliği, Dilek 
ve öneriler konu başlıklarında fikir 
alışverişinde bulunuldu.

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE 
BATMAN BÖLGE HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE ZİYARET

ŞUBEMİZ ANADİL KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI DÜZENLEDİ

Sosyal etkinliklerimiz kapsamında 
üyelerimiz, yöneticilerimiz ve ça-
lışanlarımızın katılımıyla “birlikte 
okuyoruz, birlikte yorumluyoruz” 
temasıyla 13. Dönem 1. Okuma 
günü etkinliği düzenlendi.

13 Mayıs 2020 tarihinde online ola-
rak düzenlenen Okuma Günü etkin-
liğimizde, eski çağlardan günümüze 
uzanan dünya tarihini kısa öyküler, 
denemelerle anlatan, şimdiye dek 
alıştıklarınızdan farklı, renkli, muha-
lif bir tarih kitabı olan Eduardo Ga-
leano’nun son kitabı Aynalar üzeri-

ne katılımcılar değerlendirmelerde 
bulundu.

Okuma günü etkinliklerimiz devam 

edecek olup, birlikte okuyup birlikte 

yorumlayacağımız kitap önerilerinizi 

bekliyoruz.

ŞUBEMİZİN 13. DÖNEM 1. OKUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ ONLİNE OLARAK 
DÜZENLENDİ
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Şubemiz 13. Dönem Öğrenci Üye 
Komisyonu toplantısı 15 Mayıs 
2020 tarihinde Online olarak ger-
çekleştirildi.

Dicle Üniversitesi, Harran Üniversi-
tesi, Batman Üniversitesi, Munzur 
Üniversitesi, Bingöl ve Yüzüncüyıl 
Üniversitesi. Öğrenci Üye Komisyon 
Başkanlarının katılımıyla gerçekle-
şen toplantıda;

• TMMOB ve Diğer Meslek Örgütle-
rinin seçim sistemlerinin değiştiril-
mesi konusundaki girişimlere karşı 
öğrenci komisyonu olarak verilecek 
tepkiler

• Pandemi sürecinde internet erişi-
mine ulaşmakta zorluk çeken üye-

lerin ihtiyaçları

• Uzaktan eğitim sürecinde üniver-
sitelerin öğrenciler için seçtikleri 
sınav alternatifi sistemler ve yeter-
lilikleri

• Yeni dönemde temsilcilik-şube ör-
gütlülüğünü aktifleştirmek için atı-
labilecek adımlar

Konu başlıklarında görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

ŞUBEMİZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Meslekiçi eğitim ve Seminerlerimiz 
kapsamında 13 Mayıs 2020 tari-
hinde şubemiz bünyesinde Periyo-
dik Kontroller Neden Yapılmalı konu 
başlıklı webinar semineri düzenlendi.

Üyemiz Mahsum BAL tarafından 
online olarak verilen seminerde;

• 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Kanunu
• 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Kanunu Uyarınca Yayımlanan Yönet-
melikler Ve Tebliğler
• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hak-
kında Yönetmelik
• İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri 
Yönetmeliği
• İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değer-
lendirmesi Yönetmeliği

• İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları 
Hakkında Yönetmelik
• Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönet-
melik
• Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Kon-
seyi Yönetmeliği
• İşyerlerinde İşin Durdurulmasına 
Dair Yönetmelik

• İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetme-
liği
• Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik
Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapılarak webinar seminerimiz ve-
rimli bir şekilde son buldu.

PERİYODİK KONTROLLER NEDEN YAPILMALI KONULU WEBİNAR 
SEMİNERİ DÜZENLEDİK
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Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz bilgilendirme semi-
nerleri kapsamında 16 Mayıs 2020 
tarihinde “Mesleki Gelişim ve Eğiti-
mi”  Konulu Webinar Semineri dü-
zenledik.
Endüstri Mühendisi üyemiz Avşin 
ASLAN tarafından verilen seminer-
de;
• Survivorship Bias
• Değişim Yönetimi
• Kübler Ross Modeli
• SWOT Analizi
• Kobra Etkisi
• Mühendislik İçin Gerekli Plan Ve 

Okumalar
• Gelişim İçin Eğitim Ve Okumanın 
Önemi
• Genel Mühendislik Kriterleri

Konu başlıklarında bilgilendirme-
lerde bulunulan seminer verimli bir 
şekilde son buldu.

MESLEKİ GELİŞİM VE EĞİTİMİ KONULU WEBİNAR SEMİNERİ 
DÜZENLEDİK

Şubemiz Anadil komisyonu üyeleri-
nin katılımıyla 15 Mayıs 2020 tari-
hinde 13. Dönem 2.  Komisyon top-
lantısı Online olarak gerçekleştirildi.

Celadet Ali Bedirxan’ın 1932’de çı-

kardığı Kürtçe Hawar dergisinin ya-
yına başladığı gün olan 15 Mayıs, 
Kürt Dil Bayramı günü yapılan top-
lantıda;

Celadet Ali Bedirxan’ın hayatını 

konu alan Kürtçe metin okunarak 

ana dil bayramının anlam ve öne-

mi ile Bedirxan’ın hayatı ve ana dil 

üzerine yaptığı çalışmalar hakkında 

değerlendirilmelerde bulunuldu.

ŞUBEMİZ ANADİL KOMİSYONU 2. TOPLANTISINI DÜZENLEDİ
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TMMOB Amed İKK Kadın Komis-
yonunun da bileşeni olduğu Dicle 
Amed Kadın Platformu (DAKAP) ve 
Tevgera Jinên Azad (TJA) öncülüğün-

de çok sayıda kadın kurumu pan-
demi sürecinde artan kadın şiddeti 
ve infaz yasası ile beraber kadına 
yönelik işlenen suçların faillerinin 

serbest bırakılmasına ilişkin Diyar-
bakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis 
semtinde insan zinciri oluşturdu.

TJA VE DAKAP’DAN MOR ZİNCİR EYLEMİ: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ!

Oda başkanımız Yunus Yener, şube 

yöneticilerimiz, il temsilcilikleri yöne-

ticilerimiz, danışma kurulu üyelerimiz 

ve şube çalışanlarımızın katılımıyla 

17 Mayıs 2020 tarihinde 13. Çalışma 

Dönemi 1. Danışma Kurulu toplantı-
mız online olarak gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen top-
lantıda; Şube çalışmalarımız, Şube 
Mali Durumumuz hakkında bilgi-

lendirme, AKP Hükumetinin Meslek 

örgütlerinin seçim sistemlerinin de-

ğiştirilmesi konusundaki girişimleri, 

dilek ve öneriler konu başlıklarında 

fikir alışverişinde bulunuldu.

ŞUBEMİZİN 13. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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13. dönemde Üye ve öğrenci üyele-
rimize yönelik düzenlediğimiz Mes-
leki Bilgilendirme Seminerlerimiz 
kapsamında Enerji Komisyonumu-
zun Katkılarıyla 21 Mayıs 2020 ta-
rihinde ``Türkiye’de Lisanssız Güneş 
Enerjisi Sektör Analizi ve Başvuru 
Süreçleri” konulu Online bilgilendir-
me semineri düzenledik.

Üyemiz Enerji Sistemleri Mühen-
disi Gökhan GÖKBULUT tarafından 
verilen seminerde;

• Güneş Enerjisinin Lisanssız Elekt-
rik Üretiminin Tanımı Ve Tarihçesi
• Güneş Enerjisi Sektörü İle İlgili 
Önemli Veriler
• Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali 
Başvurusu Ve Kabulü
• Lisanssız Güneş Enerjisi Santral-
lerinde Aylık Mahsuplaşma Pren-
sipleri
• Lisanssız Güneş Enerjisi Santral-
lerinde Yatırım Teşvik Belgesi
• Neden Yerli Güneş Paneli

• Güneş Enerjisinde Alternatif Yatı-
rım Aracı: YEKA

Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapılarak verimli bir şekilde son bul-
du.

TÜRKİYE’DE LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖR ANALİZİ VE BAŞVURU 
SÜREÇLERİ KONULU WEBİNAR SEMİNERİ DÜZENLEDİK

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlediğimiz bilgilendirme semi-
nerleri kapsamında Enerji Komis-
yonumuzun Katkılarıyla 19 Mayıs 
2020 tarihinde Enerji Politikaları 
üzerine online Söyleşi düzenledik
TBMM Enerji Komisyonu Üyesi 
HDP Milletvekili Ömer ÖCALAN’ın 
katılımıyla gerçekleşen söyleşide;
• ·TMMOB Hakkında yapılmak iste-
nen yasa değişikliği

• Türkiye Enerji Stratejileri ve Poli-
tikaları hakkında düşünceleriniz ne-
lerdir?
• Türkiye yenilebilir enerji kaynakları 
çalışmaları
• Yenilenebilir enerji kaynakları ile 
ilgili mevzuat değişiklikleri
• Nükleer Santraller
• Petrol ve doğalgaz fiyatları
• Binlerce yıllık tarihi olan Hasan-
keyf’i yok etme pahasına yapılan 

HES ‘ler
 Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapıldı.

ENERJİ POLİTİKALARI ÜZERİNE SÖYLEŞİ DÜZENLEDİK

13. dönemde Üye ve öğrenci üye-
lerimize yönelik düzenlediğimiz 
mesleki bilgilendirme seminerleri-
miz kapsamında Enerji Komisyonu-
muzun Katkılarıyla 18 Mayıs 2020 
tarihinde `` Fotovoltaik Paneller ve 
GES Maliyet Analizi  ” konulu Online 
bilgilendirme semineri düzenledik.

Enerji Sistemleri Yüksek Mühendi-
si Üyemiz Fatih ÇAÇAN tarafından 
verilen seminerde;

• Fotovoltail Paneller Ve Panel Çe-

şitleri
• Şebekeden bağımsız Güneş Enerji 
Sistemleri Ve Maliyet Analizi
• 10 kW’ya kadar şehir içi şebekeye 
bağlı Güneş Enerji Sistemleri ve Ma-
liyet Analizi
• 10-5000 kW’ya kadar olan Güneş 

Enerji Sistemi Ve Maliyet Analizi
• Güneş Enerji Sistemlerine verilen 
Teşvik ve Destekler.
Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapıldı. 116 kişinin katılım göster-
diği seminer verimli bir şekilde son 
buldu.

FOTOVOLTAİK PANELLER VE GES MALİYET ANALİZİ KONULU WEBİNAR 
SEMİNERİ DÜZENLEDİK
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13. dönemde üye ve öğrenci üyele-
rimize yönelik düzenlediğimiz online 
bilgilendirme söyleşilerimiz kapsa-
mında TBMM 24. Dönem Milletve-
kili ve Mak. Müh. Faysal Sarıyıldız, 
Batman Belediyesi Eski Eşbaşkanı  
Mak. Müh. Nejdet Atalay,Cizre Bele-
diyesi  Eşbaşkanı  Mak. Müh.Meh-
met Zırığ ‘ın katılımıyla Toplum Mü-

hendisliği Konulu Webinar söyleşisi 
düzenledik.
27 Mayıs 2020 tarihinde düzen-
lenen ve moderatörlünü şube yö-
netim kurulumuz Arin Zümtürtün 
yaptığı söyleşide; Dünya ve Türki-
ye’de toplum mühendisliği uygula-
maları, Darbe paranoyası üzerinden 
toplumu konsolide etme çabaları, 

Hükümetin TMMOB ve diğer mes-
lek odalarının yapısının değiştirile-
rek etkisiz hale getirme girişimleri, 
kayyum uygulamaları ve ülkede ya-
şanan diğer antidemokratik uygula-
malar hakkında katılımcılar görüşle-
rini ifade ettiler.

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ KONULU WEBİNAR SÖYLEŞİSİ DÜZENLEDİK

Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz 
online seminerler kapsamında enerji 
komisyonumuzun katkılarıyla 31 Ma-
yıs 2020 tarihinde Şubemiz ile Çevre 
Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Tem-
silciliğinin ortaklaşa Enerji ve Çevre 
Konulu Webinar söyleşisi düzenlediler.
TBMM Çevre Komisyonu Üyesi HDP 
İzmir Milletvekili Murat ÇEPNİ’nİn 
katılımıyla gerçekleşen seminerde;
• Ülkemizde kurulan enerji santral-
lerinin çevre üzerine
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı kuru-
lumu için izin verdiği enerji santralle-
rinin çevre üzerindeki
• Hidrolik enerji santralleri
• Hasankeyf üzerinde kurulan Ilısu 

barajının bölgede bulunan birçok ta-
rihi ve kültürel alanı yok etmesi
• HDP’nin Çevre hakkındaki çalış-
maları
• Danıştay dur kararına rağmen co-
vid-19 sürecini fırsata çevirip Zilan 
Deresinde yeniden HES yapılmaya 
başlanması
• Ülkemizde yapılan nükleer santraller

• Ülkemizde Filtresiz olarak çalışan 
termik santraller
• Mardin yapılan HES çalışmaları
• Covıd sürecinde oluşan atıkların 
yönetimi
• 31 Mayıs 5 Haziran tarihleri arası 
ekoloji haftası
Konu başlıklarında bilgilendirmeler 
yapıldı.

ENERJİ VE ÇEVRE KONULU WEBİNAR SÖYLEŞİSİ DÜZENLEDİK
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EĞİTİM

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonları Tașıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu
LPG Otogaz İstasyonlari Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
LPG Teknik Personel Kursu
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
PG Tașıma Personeli (Tanker Șoförü) Kursu
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı
LPG Dolum Tesisi Boșaltım Personeli Kursu
Temel Bilirkișilik Kursu
LPG Otogaz İstasyonlari Tașıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu
LPG Otogaz İstasyonlari Tașıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu
Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu
LPG Otogaz İstasyonlari Tașıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu
LPG Otogaz İstasyonlari Tașıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu
Temel Bilirkișilik Kursu
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sinavı
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
Temel Bilirkișilik Kursu

BAȘ. TAR

26.6.2020
16.6.2020
25.3.2020
13.3.2020
13.3.2020
11.3.2020
11.3.2020
11.3.2020
10.3.2020

9.3.2020
27.2.2020
18.2.2020
13.2.2020
10.2.2020

7.2.2020
5.2.2020

20.1.2020
20.1.2020
14.1.2020
10.1.2020

9.1.2020
7.1.2020

21.12.2019
20.12.2019
19.12.2019
16.12.2019

7.12.2019

BİTİȘ TAR.

27.6.2020
18.6.2020
27.3.2020
14.3.2020
14.3.2020
13.3.2020
13.3.2020
12.3.2020
10.3.2020
10.3.2020

1.3.2020
19.2.2020
14.2.2020
15.2.2020

7.2.2020
7.2.2020

22.1.2020
22.1.2020
16.1.2020
10.1.2020
10.1.2020

8.1.2020
24.12.2019
20.12.2019
21.12.2019
18.12.2019
10.12.2019

KAT. SAYISI

15
25
12

1
30
19
20

1
0
1

24
33

6
7
1

20
17
16
21

3
13
19
11

1
23

9
24

EĞİTİM İLİ

Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Van İl Temsilciliği
Van İl Temsilciliği
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Adıyaman İl Temsilciliği
Malatya İl Temsilciliği
Diyarbakır
Șanlıurfa İl Temsilciliği
Șanlıurfa İl Temsilciliği
Elazığ İl Temsilciliği
Elazığ İl Temsilciliği
Malatya İl Temsilciliği
Diyarbakır
Mardin İl Temsilciliği
Șanlıurfa İl Temsilciliği
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Malatya İl Temsilciliği
Elazığ İl Temsilciliği

EĞ
İT

İM
mmo
diyarbakır şubesi bülteni
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Türkiye’de devam eden otoriter sis-
tem uygulamalarına 04/05/2020 
günü bir yenisi eklenmiş, anayasa 
tarafından güvence altına alınan 
seçme ve seçilme hakkının ihlaline 
tüm dünya tanıklık etmiştir. Halkla-
rın Demokratik Partisi Hakkâri mil-
letvekili Leyla GÜVEN ve Diyarbakır 
milletvekili Musa FARİSOĞULLARI 
ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 
milletvekili Kadri Enis BERBEROĞ-
LU’nun milletvekillikleri haklarından 
kesinleşen ceza hükümlerini içeren 
tezkerenin TBMM’ye gönderilmesi 
ile düşürülmüş ve akabinde TBMM 
üyeliği düşürülen vekiller gece yarı-
sı gözaltına alınıp cezaevine konul-
muşlardır. Böylelikle 2016 yılında 
Anayasaya eklenen geçici bir madde 
ile dokunulmazlıkların kaldırılması-
nın yolu açılmasından bu yana 13’ü 
HDP’li 1 ‘i CHP’li toplam 14 parla-
menterin milletvekillikleri düşürül-
müş oldu.

Muhalefet partilerine üye üç millet-
vekilinin vekilliğinin düşürülmesi ile, 
halkın seçme ve seçilme hakkı ihlal 
edilmiş, seçmen iradesi yok sayıla-
rak gasp edilmiştir. 2016 yılından iti-

baren çoğunluğu HDP/DBP yöneti-
minde bulunan belediyelere yönelik 
olan Kayyum atama uygulamaları ile 
süregelen antidemokratik uygula-
malara milletvekillerinin vekillik sı-
fatı düşürülmesi ile devam edilerek 
kayyum rejimi uygulaması olağan 
hale getirilmek istenmektedir.

Siyasi iktidar tarafından hayatın 
hemen her alanına yansıyan baskı 
ve otoriterleşmenin bir boyutu olan 
milletvekilliklerinin düşürülmesi du-
rumu, toplumun legal siyasete ve 
onun temsilcilerine olan inancını 
zayıflattığı gibi toplumsal kutuplaş-
manın da artmasına neden olmak-
tadır. Milletvekillikleri düşürülen her 
3 vekilin de haklarında açılan davalar 
milletvekili seçildikleri tarihlerden 
önceki zamana ait olup almış olduk-
ları ceza miktarı ile tutuklulukta ge-
çirmiş olduğu süreler karşılaştırıldı-
ğında cezaların infazının neredeyse 
tamamlandığı açıktır. Gerek anayasa 
hükmü gerekse teamüller gereği il-
gili vekillerin almış oldukları cezala-
rın infazını tamamlamaları için yasa-
ma döneminin sonunun beklenmesi 
gerekirken apar topar bir şekilde ve-
killiklerin düşürülmesi ve akabinde 
milletvekilleri hakkında yakalama 

kararı çıkarılması ve son zamanlarda 
kadın kurumlarına baskı ve tutukla-
malarla beraber iktidarın toplumsal 
muhalefete olan tahammülsüzlüğü-
nü bir kez daha göstermektedir.

Biz aşağıda imzası bulunan örgütler 
olarak siyasi iktidarın yargı eli ile ger-
çekleştirmiş olduğu bu müdahalenin 
demokratik siyasette onarılması çok 
zararlar verdiğini ve toplumsal barış 
çabalarını zayıflattığını ifade etmek 
istiyoruz. Yargı mekanizmasının si-
yasi iktidarın müdahaleleri sonucu 
içinin boşaltıldığı sürecin sonucu 
olarak vekillerin yargılandıkları dos-
ya hakkında verilen yargı kararlarının 
da tarafsızlığının ve bağımsızlığının 
takdirini kamuoyunun dikkatine su-
nuyoruz.

Diyarbakır emek, meslek ve hak ör-
gütleri olarak;

Seçme ve seçilme hakkına, demok-
ratik siyaset temsilcilerine yönelik 
bu müdahaleyi kınıyoruz. Meclisi 
tümden işlevsizleştirmeye, temel 
hak ve özgürlükleri ortadan kaldır-
maya yönelik sistematik yönelim ve 
baskılara son vermeye çağırıyoruz. 
06.06.2020

Diyarbakır’da İçerisinde şubemizin de bulunduğu STK,  Meslek Odası ve Derneklerden oluşan 38 
sivil toplum örgütü, milletvekillikleri düşürülen Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu 
ile ilgili basın açıklamasında bulundular.

SEÇME, SEÇİLME HAKKINA VE DEMOKRATİK SİYASET 
TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK MÜDAHALEYİ KINIYORUZ
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Covid-19 pandemi sürecinden do-
layı dünyada birçok ülke bu hastalık 
ile mücadele ederken,  mevcut hü-
kümetise bu süreci fırsata çevirip,-
kürtler için büyük anlam ifade eden 
Zilan Deresi gibi yerleri kimliksizleş-
tirme ve hafızasızlaştırma politika-
larıyla HES çalışmalarını yeniden 
başlattı.

Faaliyet alanı elektirik üretim olan 
bir şirketi tarafından alınan ruhsat 
üzerine 2014 yılında inşaatına baş-
latılan Zilan HES projesi, köylülerin 
ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin 
itirazı üzerine Danıştay tarafından 
durdurulmuştu. Yapılan açıklama 
da Zilan Deresine Van Valiliği Çevre 
ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 
30.03.2012 tarih ve 1318 sayılı ya-
zısı ile 30.03.2012

tarih ve 14 No’lu “ÇED gerekli değil-
dir” kararıyla, Yaşanan itirazlar üze-
rine HES’inyapılacağı arazilere yö-
nelik Bakanlar Kurulu kararı ile acil 
kamulaştırma kararı çıkartıldı.

Şube Enerji Komisyonumuzun yap-
tığı araştırma sonuçlarına EPDK’ya 
göre ülkemizin 2020 Nisan ayı sonu 
itibarıyla 91 bin 564 MW olan kuru-
lu gücü içinde hidrolik enerji, 20 bin 
831 MW baraj ve 7 bin 883 MW`ı 
akarsu olmak üzere toplam 28 bin 
714 MW ile % 31,21 paya sahiptir. 
EİGM (Enerji işleri Genel Müdürlüğü) 
verilerine göre 2019 yılı elektrik tü-
ketimi 291 milyar kW/h olurken, en 
yüksek puant talebi Ağustos 2019 
itibariyle 45 bin 234 MW olarak 
gerçekleşmiştir. Yani 2020 Nisan ayı 
itibarıyla %102 oranında fazla kurulu 
gücümüz vardır. Bu oran ihtiyacımız 
olan yedek güç kaynağı oranının 
yaklaşık 4 katıdır. Kurulu gücümüz 
ihtiyacı fazlasıyla karşılarken daha 
fazla elektrik üretmek için Zilan 
Deresini ve çevreyi katledecek bu 
santralin devreye sokulmak isten-
mesi tamamen akıl tutulmasının bir 
ürünü olsa gerek.

Dünya’da tarihi ve kültürel bir mira-
sa sahip Hasankeyf gibi bir kenti yok 
etmek pahasına geçtiğimiz günler-

de açılışı yapılan Ilısu barajının böl-
gede ihtiyaç olmamasına rağmen 
yapılmış olması enerji ihtiyacından 
değil başka kaygılarla yapıldığının 
göstergesidir. Aynı zamanda mev-
cut hükümet döneminde yapılan 
her ihalede olduğu gibi maliyetinin 
çok üzerindeyandaşa rant sağlama 
olduğu bilinmektedir. Bölgedeya-
pılan HES’ler çevreyi yok etmekle 
kalmayıp bölge  ve dünya halklarının 
tarihi ve kültürel zenginliklerini de 
yok etmektedirler.

Topluma gereksiz büyük maliyet-
leri olan, doğaya ve kültürel zen-
ginliklerimize büyük zarar veren bu 
anlamsız HESprojelerine verilen 
izinlerin,teşviklerin ve alım garanti-
lerinindurdurulması gerekmektedir.

Bu anlamda AKP hükümetini Zilan 
Deresinde yapılmak istenen HES 
projesinden bir an önce vazgeçme-
ye ve tüm demokratik kamuoyu-
nubu konuda duyarlı olmaya davet 
ediyoruz.

MMO Diyarbakır Şube
Yönetim Kurulu

Şube yönetim kurulumuz Zilan Deresine yapılmak istenen HES projesine ilişkin 29 Mayıs 2020 
tarihinde basın açıklamasında bulundu.

HÜKUMETİ ZİLAN DERESİNDE YAPILMAK İSTENEN 
HES PROJESİNDEN BİR AN ÖNCE VAZGEÇMEYE 
ÇAĞIRIYORUZ
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28.05.2020 tarihinde (dün) Kayapı-
nar ilçesindeki yapımı devam eden 
Diyarbakır Adli Tıp Kurumuhizmet 
binası inşaatında vinç sepetine bi-
nerek boya yapmaya çalışan Osman 
Ataş ve Yavuz Ataş sepetten düşe-
rek iş kazası geçirmişlerdir.. Ne yazık 
ki Osman ATAŞ yaşamını yitirmiş, 
Yavuz ATAŞ ise ağır yaralıdır.
 TS EN 13000 ve TS EN 12999+A1 
standartlarında Mobil Vinç ile insan 
taşınmasının yasak olduğu bilinme-
sine rağmen yapılan ihmalkârlık can 
yitirmemize neden olmuştur. Yitir-
diğimiz emekçi kardeşimizin yakın-
larına sabır diliyoruz.
Makina Mühendisleri Odası, her yıl 
yüzlerce can verdiğimiz iş kazalarına 
dur demek için uzman ve deneyimli 
üyelerinin de desteği ile 6331 Sayılı 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun 
kendi meslek alanında üzerine dü-
şen kamusal denetim görevini yeri-
ne getirmektedir.
Odamız bu kapsamda yıllardan beri 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine 
yürüttüğü mesleki eğitim, belge-
lendirme, periyodik kontrol, kongre, 
sempozyum, panel, söyleşi, seminer, 
rapor vb. çalışmaların yanı sıra her yıl 

bilgilendirici, uyarıcı açıklamalarla ko-
nuyu gündeme taşımaktadır.
İş kazaları sonucu toplu ölümlerin 
artması üzerine 2012 yılında çıkarı-
lan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile; iş güvenliği uzmanlığı, 
işyeri hekimliği ve diğer sağlık perso-
neli ile ilgili mevzuat da dâhil olmak 
üzere nerede ise tüm yönetmelikler 
defalarca sorunlu bir şekilde değiş-
tirilmiş, buna rağmen kazalar ve iş 
cinayetleri artarak devam etmiştir.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
verilerine göre 2019 yılında 1.736 
emekçi hayatını kaybetmiştir. 2020 
yılının ocak ayında 112 kişi, şubat 
ayında 131 kişi, mart ayında 113 kişi, 
nisan ayında 220 kişi hayatını kay-
betmiştir. Yılın ilk dört ayında hayatını 
kaybeden emekçi sayısı 576’dır.
En çok ölümlü iş kazasının yaşandığı 
inşaat sektöründe gerekli önlemlerin 
alınması önem taşımaktadır. Şan-
tiyelerde iş kazalarını önleyici çalış-
maların yapılması gereklidir. Fakat 
çalışmalar yapılmadığı için her geçen 
gün iş cinayetleri artmaktadır. İnşaat 
çalışması başlamadan önce çalışan-
ların eğitimleri tamamlanmalı ve tüm 
faaliyetler için 6331 Sayılı İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Kanunu gereği risk 

değerlendirmeleri yapılmalıdır. Risk 
değerlendirmesi sonucu yapılacak 
önleyici faaliyetler tamamlanmalı, 
gerekli denetimlerin yapılarak şan-
tiye çalışmasının güvenli bir şekilde 
yapılması sağlanmalıdır.
Bu kapsamda şantiye alanında faa-
liyet gösteren iş ekipmanları bakım 
ve periyodik kontrolleri yapılmalı-
dır. “İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönet-
meliği”nde, bu cihaz ve ekipman-
ların kontrolü gerekliliği ve kontrol 
periyotları belirtilmiştir.
Özellikle inşaat sektöründe ölüm-
lerin ve yaralanmaların önüne ge-
çilmesi için yasal altyapının oluştu-
rulması, denetimlerin sıklaştırılması 
ve denetimler sonucu caydırıcı ce-
zaların verilmesi gereklidir. Kazaları 
önlemek adına, MMO Diyarbakır 
Şube İSG Komisyonu İş Güvenliği 
Uzmanı Üyeleri ve Makina Mühen-
disleri Odası Diyarbakır Şubesi ola-
rak üzerimize düşen sorumluluğu 
yerine getireceğimizi kamuoyunun 
bilgisine saygıyla sunarız.

29 Mayıs 2020
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Şube Yönetim Kurulu

ÖNLENEBİLİR İŞ KAZALARI SONUCU YAŞANAN 
ÖLÜMLER KADER DEĞİLDİR!

Şube yönetim kurulumuz Diyarbakır Adli Tıp Kurumu İnşaatında yaşanan iş kazası nedeniyle 29 
Mayıs 2020 tarihinde basın açıklamasında bulundu.
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Tekçi, baskıcı, eril iktidarın faşizan 
uygulamaları rutine binmiştir. Ken-
dini ancak baskıyla zorla yaşatabi-
len akp en çok kadınlara saldırarak 
varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. 
Kadınların mücadeleyle, dayanış-
mayla direnişle elde ettikleri ka-
zanımlara gözünü dikmiş eril, ırkçı, 
cinsiyetçi iktidar her güne kadın 
mücadelesini nasıl kıracağının he-
saplarıyla uyanmaktadır. Bu korkak 
zihniyet son olarak Rosa kadın der-
neği ve TJA aktivistlerinin evlerini 
sabaha karşı basmış, gözaltına ala-
rak tutuklamıştır. Kadın kurumlarını 
kapatarak, gözaltı ve tutuklamalarla 
kadınları sindirmeye çalışmaktadır. 
cezaevlerinde bulunan 781 çocuğa 
bir de Dilgeş eklemiştir. Bir Kadın 
kurumunun kadınlarla dayanışma-
sı, kadınlara karşı yapılan şiddete, 
tacize karşı mücadelesi etmesi suç 
sayılmıştır. Aynı zamanda 8 marta 

katılım suç sayılmıştır. 8 martı kri-
minalize etmeye çalışanlar bilme-
li ki, tüm dünyada olduğu gibi bu 
topraklarda da kadınlar 8 martlarda 
alanlarda olmaya devam edecek-
tir.  8 mart da İstanbul’da feminist 
yürüyüşe saldırıda bulunan, o gün 
kadın iradesini kıramayan hükümet, 
bugün kadınların iradesini bu şekil-
de kırmaya çalışmaktadır. Kadınla-
rı  kendine tehdit gören AKP onları 
zapturapt altına alıp sindirmeyi he-
deflemektedir .

Ülkede her gün kadına, çocuğa, 
hayvana doğaya yönelik yapılan ta-
ciz tecavüzün haddi hesabı yokken 
iktidar bunlarla mücadele etmek, 
devletin yurttaşını koruma sorum-
luluğunu yerine getirmek yerine 
tecavüz ve tacizle mücadele eden 
kadınlara özellikle de kürt kadın ha-
reketine saldırmaktadır. 

Rosa Kadın Derneği kadına ve çocu-
ğa yönelik istismar ve şiddetle mü-
cadele eden, şiddet mağdurlarına 

destek sunan bir kurumdur. Ortada 
bir suç varsa o da şiddete, tacize, 
tecavüze karşı mücadele eden ka-
dınları tutuklamaktır. 

İktidarı sallantıda olan AKP keyfi uy-
gulamalarla hukuku, yasayı çiğne-
yerek suç işlemektedir. 

Biz emek demokrasi platformu ka-
dın meclisleri olarak Rosa kadın 
derneğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. 
Rosa kadın derneğinin çalışmalarını 
destekliyor ve verdiği mücadelenin 
yanında yer alıyoruz.

Kadın mücadelesi yargılanamaz. 
Baskılarınız  bizi yıldıramaz.

Bir kez daha diyoruz ki kadınlar sus-
mayacak itaat etmeyecek!

Amed Emek ve Demokrasi 
Platformu

Emek Demokrasi Platformu Kadın 
Meclisleri

AMED EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU KADIN MECLİSLERİ: 

KADIN MÜCADELESİ 
YARGILANAMAZ
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BASINA ve KAMUOYUNA

Dünya ve Türkiye Pandemi ile mü-
cadele ederken, işsizlik, yoksulluk ve 
adaletsizlik memleketi kasıp kavu-
rurken; hükümetin, meslek odala-
rımızın temel yasalarını değiştirme 
girişimini şaşkınlıkla öğrenmiş bu-
lunmaktayız.

Herkesin sağlık güvencesine sahip 
olması ve sağlığa erişim konusunda 
adaletin sağlanması, için çaba gös-
teren meslek örgütleriyiz. Amacımız 
mesleğimizi ve meslektaşlarımı-
zın haklarının korumanın yanı sıra, 
yurttaşların da bu haklardan ayrım-
sız ve eşit bir şekilde yararlanması 
için çaba göstermektir. Yani bizler 
bir meslek örgütü olmanın yanı sıra, 
aynı zamanda yurttaşlarımızın hak-
kını hukukunu koruyan sivil toplum 
örgütleriyiz.

Gelişmiş Demokrasilerde Sivil top-
lum kuruluşları; Özgürlüğün ve çağ-
daşlığın en önemli unsurlarından biri 
olarak kabul edilir ve bu kuruluşlar 
yaşadıkları ülkenin toplumsal ve 
ekonomik kalkınmasına doğrudan 

katkıda bulunarak, katılımcı demok-
rasinin oluşturulması ve sürdürül-
mesi açısından kimi zaman devlet ve 
hükümetten de fazla bir rol üstlene-
rek o ülkelerin siyasetinde etkin ve 
belirleyici rol oynamaktadırlar. Yani 
Siyaset üzerinde önemli bir demok-
ratik baskı aracıdırlar. 

Bu mekanizmaların doğru işlemesi 
için ise; Özgür,  Kamu ile barışık bir 
huzur ortamına ihtiyaç vardır. Tarih 
barış ve huzur ortamının olmadığı 
bir coğrafya da; ne mimari, ne eko-
nomik, ne sosyal ve siyasal nede kül-
türel ve bilimsel bir çalışmaya tanıklık 
etmemiştir.

İşte gündemde olan bu yasal deği-
şiklikle bizler ve toplum arasına bir 
duvar örülmek isteniyor. Yurttaşlar 
adaletten, sağlık hakkından ve ya-
şanabilir bir çevreden yoksun bırakıl-
mak isteniyor.    

Avukatlar, Hekimler, Mali Müşavirler, 
Eczacılar, Mimar ve Mühendisler iş-
sizlik, yoksulluk ile karşı karşıyayken; 
mesleğimizin onlarca sorunu var-
ken, bu sorunlara sırtını dönüp suni 

bir gündemle meslek örgütlerimizin 
yasasında değişiklik yapma girişimi, 
hükümetin birçok politikasında göz-
lemlediğimiz haktan ve gerçeklikten 
kopuşun bir başka versiyonudur.

Tüm meslektaşlarımıza ve yurttaş-
larımıza sesleniyoruz; hedeflenen 
meslek örgütlerimizi etkisiz kılarak 
meslektaşlarımızın yanı sıra tüm 
toplumu da sahipsiz bırakmaktır. So-
run kolektiftir, mücadele de kolektif 
olmalıdır.

Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı, 
dostlarımızı ve elbette yurttaşları-
mızı bu antidemokratik sürece karşı 
ortak mücadeleye ve bizlere destek 
vermeye davet ediyoruz.

Diyarbakır Barosu
Diyarbakır Tabip Odası
Diyarbakır Eczacı Odası
Diyarbakır Diş Hekimleri Odası
Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası
Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası
TMMOB Diyarbakır İKK

SEÇİM SİSTEMLERİNE MÜDAHALE 
DEMOKRASİ İLE BAĞDAŞMAZ!
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BASINA VE KAMUOYUNA

Cumhuriyet tarihine baktığımızda 
statükonun ve demokrasinin sürekli 
çatışma halinde olduğunun görürüz. 
1921 de yapılan anayasa kapsayıcı 
öz ve açık bir anayasa olmasından 
kaynaklı,  halklar açısından bir umut 
yaratmış ve bu heyecan 1924 ana-
yasasıyla son bulmuştur.1924 ana-
yasası sonrası ülkenin şekillendiril-
mesi için farklılıkların törpülenmesi 
üzerine kurgulanan sistem de so-
runları katlayarak günümüze kadar 
getirmiştir. 96 yıllık cumhuriyet tari-
hine baktığımızda ekonomik sosyal 
ve siyasal krizler normalleşmiş ve 
hayatımızın bir parçası olmuştur. 
Özellikle ülke içinde farklı kimlik ve 
inanç ta ki halkların varlığı kurgu-
lanan sistem için sürekli bir tehlike 
olarak görülmüştür. Buda berabe-
rinde farklılıklara karşı baskı poli-
tikasını doğurmuştur. En ufak hak 
taleplerinin şiddetle ve baskıyla kar-
şılık bulması sorunları daha da çıkıl-
maz bir hal almasıyla sonuçlanmış-
tır. Hele bir de demokratik süreçlerin 
önünü gelenekselleşen darbeler le 
tıkanması, halkımız açısından ciddi 
sıkıntılara sebep olmuştur. Biliyor-
sunuz ki çözülmeyen yâda çözü-
lemeyen problemler 40 yıl önce 

çatışmalara dönüşmüş ve bu çatış-
malardan kaynaklı olarak binlerce 
insanımız hayatını kaybetmiştir. Bu 
kaos ortamında şiddeti olağan hale 
gelmiştir. 2013 yılında ülkede bir 
çözüm süreci başlamış ve sürecin 
taraflarının toplum üzerindeki yatış-
tırıcı etkisi biriken sorunların çözüle-
ceğine olan inancı arttırmıştı. Ancak 
ucuz siyasi hesaplar süreci ortadan 
kaldırdı ve ülke bir kaosa sürüklendi.  
Ülke siyasal ekonomik ve sosyal kri-
zin pençesine düştü çözümsüz so-
runların üzerini kapatmak için yeni 
maceraları halkımızın gündemine 
koyan iktidar her geçen gün içine 
düştüğü kriz sarmalına halkımızda 
koydu. Yaşamın her alanına sirayet 
eden hukuksuzluklar somut şekilde 
cezaevlerin de karşımıza çıkmakta 
her türlü hak ihlallerinin yaşandığı-
nı görüyoruz. Hasta tutuklular gör-
mezden gelinip ölüme terk ediliyor, 
en temel haklar olan aile görüşmesi 
ve avukat görüşmeleri engelleniyor. 
Bunun yanında ülkede ki anti de-
mokratik hukuk uygulamaları so-
nucu cezaevleri demokratik siyaset 
yapmak isteyenlerle dolduruluyor.

Bizler emek ve demokrasi platformu 
olarak var olan krizin ortadan kaldı-
rılması için demokratik kanalların 

açılmasının gerekliliğine inanıyoruz. 
Ülkemizde herkesin bildiği ve dil-
lendirdiği bir kürt sorunu mevcuttur, 
bu sorunda ancak ve ancak diya-
log ve karşılıklı anlayışla çözülebilir, 
eski yöntemlerden inat etmek bize 
acıdan gözyaşından başka bir şey 
kazandırmaz. Dünyada örneklerine 
sıkça rastladığımız ve çözümü belli 
olan süreçlerin örnek alınarak bir an 
önce keyfi uygulamalardan vazge-
çilip halkımızın ihtiyacı olan onurlu 
bir barışı tesis etmenin önünde-
ki engelleri bir an önce kaldırması 
gerekiyor.2013 yılındaki gibi ülkeyi 
yönetenlerin tekrardan inisiyatif 
alıp tarafların çözüm için bir araya 
gelmesinin koşulları sağlanmalıdır. 
Ülkemizde onurlu bir barış hem ül-
kemize hem de Ortadoğu ya sirayet 
edip kısır ve çözümsüz süreçleri or-
tadan kaldıracaktır.

Bizler AMED EMEK VE DEMOKRA-
Sİ PLATFORMU olarak demokrasi 
ve barışın tecridi karanlıklara teslim 
olmaktır diyoruz ve bir an önce yet-
kilileri halkımızın ihtiyacı olan barışı 
ve demokrasiyi temin etmek için 
taraflarla görüşmeleri başlatmasını 
talep ediyoruz.

AMED EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMUNDAN AÇIKLAMA: 

BARIŞ TALEBİMİZDE ISRARLIYIZ
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Halkımızın konutlar, işyerleri, has-
taneler, AVM’ler gibi birçok yerde 
kullandığı asansörlerin sayısının ül-
kemizde 500 binin üzerinde olduğu 
düşünülmektedir. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı verilerine göre, Asan-
sör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
kapsamında 2018 yılında toplam 
434 bin 717 asansörün periyodik 
kontrolü yapılmıştır. Kontroller so-
nucu 223 bin 433 asansöre (yüzde 
51) güvensiz anlamında kırmızı eti-
ket, 21 bin 122 asansöre (yüzde 5) 
kusurlu anlamında sarı etiket, 102 
bin 405 asansöre (yüzde 24) hafif 
kusurlu anlamında mavi etiket ve 
87 bin 757 asansöre de (yüzde 20) 
kusursuz anlamındaki yeşil etiket 
yapıştırılıştır.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
kuruluşu olan Odamız, asansörlerin 
yıllık periyodik kontrollerinin kamu-
sal denetim anlayışıyla, tekniğine 
uygun olarak, deneyimli ve uzman 
makina mühendisleri tarafından 
yapılması için akredite olmuş özel 
bir organizasyona sahiptir. Odamız 
bünyesinde çalışan bütün mühen-
disler, TMMOB’nin belirlediği “Mü-
hendis Asgari Ücreti” üzerinden 
çalışmaya başlamaktadır (2019 yılı 
için 4.500, 2020 yılı için 5.000 TL) 
ve geniş sosyal haklara sahiptir. 
Odamız bu özel organizasyonuyla 
asansör bulunan binaların sorum-

lularının bilinçlendirilmesi için ülke 
genelinde birçok il-ilçe belediye-
sinde eğitim düzenlemeye,  neler 
yapılması gerektiğini ifade etmeye; 
toplumun can ve mal güvenliğinin 
sağlanması için yapılacak çalışma-
lara verdiği desteğe ve bu yönde 
kamuoyunu bilgilendirmeye devam 
edecektir.

2008 yılında başlatılan ve ilgili Ba-
kanlıkla birlikte yürütülen mevzuat 
çalışmalarında bütün karşı çıkışla-
rımıza, bu kontrollerin kamusal gö-
revlendirme ile yapılması gerekliliği-
ni belirtmemize rağmen denetim işi 
piyasaya açılmıştır. İlk uygulamada 
Odamız dışında belediyelerle ya-
pılan protokollerde çok yüksek üc-
retler talep edilmiş ve bu iş halktan 
özel firmalara kaynak aktarmanın 
bir fırsatı olarak görülmüştür. Ancak 
Odamız ve bazı belediyelerin çaba-
sıyla piyasa düzenlenmiş ve ücret-
ler her yıl bakanlıkça belirlenir hale 
gelmiştir.

Özellikle belirtmek isteriz, asan-
sörlerin periyodik kontrolleri tama-
men kamusal hizmet ve kamusal 
denetim faaliyeti kapsamındadır. 
Bu denetim faaliyetinin sorumlusu 
olan belediyeler bu konuda kamu 
kurumu niteliğinde olan kurumlar-
dan destek almakla yükümlü olmalı; 
denetim hizmetini kâr amaçlı özel 

şirketlere devretmemelidir. Mevcut 
iktidarın yıllardan beri kamusal hiz-
metleri piyasaya açarak daraltan; 
toplumun can ve mal güvenliğini 
hiçe sayan politikalarının şimdi bu 
iktidarı eleştirenlerce uygulanma-
sı toplum bilinci ve vicdanında asla 
aklanmayacaktır. Ayrıca şunu ifade 
etmek gerekir ki; Asansörlerin Peri-
yodik Kontrollerinden daha fazla kâr 
etmek ancak toplumun can güvenli-
ği ile çalışan Mühendislerin insanca 
yaşam hakkından feragat etmekle 
mümkündür.

Kentlerimizin ve halkımızın gerçek-
ten “toplumcu, demokratik, halkçı 
bir yerel yönetim” anlayışına ihtiyacı 
var. Bunun yolu kamu yararını esas 
alan protokolleri yenilemeyerek 
asansör kontrollerini özel şirketlere 
vermek değildir. Tercih edilmesi ge-
reken doğru yaklaşım, kamu-top-
lum yararına mesleki ve teknik iş-
birliklerini geliştirmek; emekten, 
adaletten ve demokratik değerle-
rinden yana dayanışmayı büyüt-
mektir. Odamız varoluş nedeni olan 
bu kamucu yaklaşımı hassasiyetle 
koruyacak, buna aykırı her uygula-
mayı her zaman olduğu gibi takip 
edecek ve peşini bırakmayacaktır.

 Makina Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
Yönetim Kurulu

ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ
KAMUSAL HİZMET VE KAMUSAL DENETİM FAALİYETİDİR 

VE PİYASANIN İNSAFINA TERK EDİLEMEZ



H
AB

ER
mmo
diyarbakır şubesi bülteni

44

mmo
diyarbakır şubesi bülteni

M
M

O
’D

AN KADINLARIN 
EŞİTSİZLİKLERE VE SÖMÜRÜYE KARŞI 
VERDİKLERİ MÜCADELENİN 
YANINDAYIZ

Ülkemizde aile, eğitim, çalışma 
yaşamı ve istihdam başta olmak 
üzere toplumsal yaşamın her ala-
nında kadınlara yönelik eşitsizlik 
ve şiddeti meşrulaştıran yakla-
şımlar son yıllarda oldukça art-
mıştır. Ekonomik ve sosyal sömü-
rü, kadınları toplumun alt bireyleri 
olarak görme, cinsel istismar ve 
şiddet toplumda yaygınlaşmak-
tadır. Gerici rejimin inşasında eşit-
sizliğe yapılan vurgu önemli bir yer 
tutmaktadır. Kadın cinayetlerinde-
ki büyük artış, iktidarın açıklama-
ları ve uygulamalarındaki kadını 
ifade etme biçiminden bağımsız 
değildir.

Yaşamın tüm alanlarına yukarıdan 
aşağı müdahalelerle ve toplumu 
dinsel gericilikle kuşatan iktidar; 
bedenlerinden emeklerine kadar 
kadınları denetlemeye, kaç çocuk 
doğuracaklarından hangi yaşlarda 
evleneceklerine, hangi okullarda 
okuyacaklarına karışmakta; ya-
şamlarını kendilerinin belirleme 
özgürlüğünü yok eden uygulama-
ları dayatmaktadır.

Ancak 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla bir kez daha be-
lirtmek isteriz ki kadınların eko-
nomik, siyasi, toplumsal yaşam-
da daha şiddetli bir sömürü ve 

eşitsizliğe tabi tutulması sadece 
kadınların değil tüm toplumun so-
runudur. Kadınlar özgürleşmeden 
hiçbir toplum özgürleşemez. Bu 
nedenle eşit, özgür, demokratik, 
uygar bir Türkiye mücadelesi, ka-
dınların örgütlü mücadelesi ile bir-
likte başarıya ulaşabilecektir.

Kadınların her alanda eşit ve öz-
gür yurttaşlık mücadelesi aynı 
zamanda ülkemizin laiklik, de-
mokratikleşme ve özgürleşme 
mücadelesidir. Odamız bu onurlu 
mücadelelerinde kadınlarla bir-
likte ve dayanışma içinde olmayı 

sürdürecektir. Birlik ve dayanış-
manın en güzel günlerinden biri 
olan 8 Mart’ta ülkemizin birçok 
yerinde gericiliğe, sömürüye, bas-
kıya, şiddete, taciz ve tecavüzlere 
karşı seslerini yükseltecek olan 
kadınların ve kadın meslektaşla-
rımızın 8 Mart’ı kutlu olsun diyor, 
baskı ve şiddet sonucu yaşamları-
nı kaybeden tüm kadınları sevgiy-
le, saygıyla anıyoruz.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü 
nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. 
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Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “Corona Virüsü Salgını ile Ancak 
Toplum Çıkarını Gözeten Kamucu Politika ve Uygulamalarla Baş Edebiliriz” 
başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

CORONA VİRÜSÜ SALGINI İLE ANCAK 
TOPLUM ÇIKARINI GÖZETEN 
KAMUCU POLİTİKA VE UYGULAMALARLA 
BAŞ EDEBİLİRİZ

Aralık / Haziran  2020

Her türlü bilgiye açık erişim imkânı 
sağlanmalı, tüm çalışmalar şeffaf 
olmalı, dar siyasi çıkar ve hesap-
lar bir kenara bırakılmalı, ilgili bilim 
kurulları muhalif-yandaş ayrımı 
yapılmadan yetkin ve nitelikli uz-
manlardan oluşturulmalı, geliştiri-
len politikalar ve planlarda bilimsel 
çalışmaların sonuçları dikkate alın-
malıdır.

Türkiye nitelikli ve birikimli uzman-
larının, yaratıcı sanayi yapısının ve 
özveriyle çalışan insanlarının ortak 
aklı ve çabasıyla salgına dur diyebilir.

İktidar corona virüsü salgını çıktı-
ğından beri kararlı ve sorumlu dav-
ranmamış, çok ivedi olarak alınması 
zorunlu tedbir ve yapılması gerekli 
uygulamalar konusunda şaşırtıcı bir 
rahatlık ve aldırmazlık göstermiş-
tir. Salgınla ilgili bilgilerde şeffaflık 
sağlanmamış, bilgiye erişim Sağlık 
Bakanı’nın gece yarıları yaptığı açık-
lamalar ve 280 vuruşlu Twitter me-
sajlarıyla sınırlı kalmıştır.

TTB, SES, TDHB, TEB vb. hekim ve 
sağlık çalışanlarının örgütlerinin, uz-
manların, öğretim üyelerinin, emek 

ve meslek örgütlerinin önerilerine 
önce kulak verilmemiş, zaman için-
de bir bölümü gecikmeli ve eksik 
olarak uygulanmıştır. Merkezi yöne-
tim organları ve bazı kuruluşlar de-
ğil bir gün, bir saat bile gecikmenin 
bedelinin çok ağır olduğunu bildikleri 
halde; eğitim kuruluşlarının kapatıl-
ması, karantina merkezlerinin ha-
zırlanması, yurtdışından gelişlerin 
sınırlanması, gelenlerin tıbbi kont-
rolden geçirilmeleri ve karantinaya 
tabi tutulmaları, ticari işletmelerin 
faaliyetlerinin sınırlandırılması, iş-
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yerlerinin çalışma şart ve saatlerinin 
değiştirilmesi vb. birçok karar mut-
lak gecikme ile uygulanmıştır.

Bilim Kurulu’nun bilimsel içerikte 
değerlendirme ve önerileri bile an-
cak siyasi iktidarın, başka bir ifade 
ile Cumhurbaşkanlığının onayına 
sunulup uygun görüldükten sonra 
uygulanabilmiştir.

Yaşanan süreç, salgın hastalıklara 
karşı mücadelede uygulanmak için 
hazırlanmış bir “Kriz Yönetimi ve 
Acil Eylem Planı”nın bulunmadığı-
nı, kararların nerede ise günübirlik 
alındığını göstermiştir. Aynı şekilde 
salgına karşı sağlık kurumlarında, 
başta uygun nitelikte maske, eldi-
ven, koruyucu giysi, başlık, gözlük, 
tulum, ayakkabı, önlük olmak üzere 
gerekli koruyucu sağlık gereçleri-
nin yeterli düzeyde olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Tanı konulması için gerekli 
test kitlerinin yeterli sayıda olma-
dığı, bu husus bilindiği halde temini 
için zamanında yeterli girişimlerde 
bulunulmadığı, bütün dünyada ilgi-
li sağlık kuruluşları “daha çok test” 
derken ülkemizde yapılan test sa-
yılarının sembolik düzeyde olduğu 
görülmüştür. Sağlık kurumlarının 
hastalara müdahale ve tedavi sü-
reçlerinde kullandığı ilaç, araç ve ge-
reçlerin de yeterli düzeyde olmadığı 
söylenebilir.

İktidarın açıkladığı ekonomik destek 
paketi ve izleyen karar ve uygula-
malar; çalışanlara ve emekçi halka 
yönelik kayda değer bir destek içer-
memektedir.

Yurttaşların yaşamlarını sürdüre-
bilmelerine yönelik önlem önerile-
rimiz

Siyasi iktidara çağrımız var. Tüm ça-
lışanlar ve çalışmayan, çalışamayan, 
çalışma çağında olmayan, kısaca 
tüm yurttaşların yaşamlarını sürdü-

rebilmeleri için:

- Her ne sebeple olursa olsun işten 
çıkarmalar yasaklanmalı,

- Tüm işsizlere işsizlik maaşı öden-
meli,

- En düşük emekli maaşı asgari üc-
ret düzeyine çıkarılmalı,

- Konut abonelerinin ve kapanan, 
faaliyeti sınırlanan küçük işyerleri-
nin su, elektrik, doğal gaz hizmet-
lerinden ücretsiz yararlanmalarına 
imkân sağlanmalı, bu hizmetler 
ödenmemiş fatura gerekçesiyle hiç-
bir şekilde kesilmemeli, bu kesimin 
faturaları en az altı ay kamu tarafın-
dan bütçeden karşılanmalı,

- Tüm hanelere yeterli miktarda 
maddi devlet desteği verilmeli,

- Özel sağlık kuruluşları kamu dene-
timi ve işleyişi kapsamına alınmalı, 
tüm sağlık kuruluşlarında sağlık hiz-
metleri ücretsiz olmalı,

- Bugün 65 yaş üstü ve rahatsızlığı 
olanları, yarın belki tüm yurttaşla-
rı kapsayacak olan “Evde Kal” uy-
gulamalarının doğurabileceği tüm 
ekonomik ve toplumsal maliyetler 
kamu yönetimi tarafından karşılan-
malı,

- Evde kalma, uzaktan çalışma, 
eğitim, iş takip vb. süreçlerle yükü 
ağırlaşacak internet altyapısı hızla 
güçlendirilmeli, bedeli kamu tara-
fından karşılanmak üzere telefon 
ve internet hizmetleri en az altı ay 
bedelsiz olmalı,

- Kâr, yolcu, kazanç garantili ve 
sermayeye kaynak aktarım amaçlı 
bütün Kamu Özel İşbirliği projeleri 
mücbir sebep nedeniyle askıya alın-
malıdır.

Çalışanları ve kurumlarıyla sağlık 
sistemi için alınacak önlem öneri-
lerimiz

Temel kural şeffaflık olmalı, her 
türlü bilgi erişime açık hale getiril-
melidir. Birçok ülkede olduğu gibi 
bakanlık web sitesinde anlık ve 
günlük ve kümülatif olarak iller ve 
kurumlar bazında başvuran, test 
yapılan, virüs tanısı konulan, tanı 
konulamayıp gözlem altına alınan, 
virüs olmadığı karar verilen hasta 
sayıları açıklanmalıdır. Mevcut veri-
leri bilimsel modellemelerle ve di-
ğer ülkelerin verileriyle kıyaslayarak 
virüsün yayılımına yönelik tahmin 
çalışmaları ve bu çalışmaların so-
nuçlarına göre gerekli planlamalar 
yapılmalıdır. Bu amaçla, üniversite-
lerdeki Bilgi ve Belge Yönetimi, Veri 
Bilimi, Epidemiyoloji, Halk Sağlığı vb. 
ilgili bölümlerle ortaklaşa çalışmalar 
yapılmalıdır.

“F tipi terör örgütü” üyelerini tasfiye 
amacıyla yürürlüğe konulduğu iddia 
edilse de çok sayıda kamu çalışanını, 
sol dünya görüşleri ve etnik köken-
lerinden ötürü işlerine son verilen 
hukuk dışı uygulamanın mağdurla-
rından haklarında kesinleşmiş hü-
küm olmayanlar göreve iade edil-
meli, bu kapsamda sağlık kadroları 
takviye edilmeli ve uygun hizmet içi 
eğitimlere tabi tutulmalıdır.

Sağlık personelinin uygun nitelikte 
maske, eldiven, koruyucu giysi, baş-
lık, gözlük, tulum, ayakkabı, önlük 
olmak üzere gerekli tüm koruyucu 
sağlık gereçlerinin karşılanması için 
gerekli tedbirler derhal alınmalı, sal-
gının daha da yaygınlaşması halin-
de artacak ihtiyaçların steril olarak 
hızla temini için imalatçılarla anlaş-
malar yapılmalı, ilave imalat kapa-
sitesine ihtiyaç duyuluyorsa benzer 
üretim yapan işletmeler de üretim 
hattına sokulmalı, imalat, taşıyıcıya 
teslim, taşıma, ilgili sağlık kurulu-
şuna teslim vb. unsurları kapsayan 
stratejik planlar derhal hazırlanmalı 
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ve uygulanmalıdır.

Aile hekimlerinden başlayarak üni-
versite hastanelerine kadar her 
aşamadaki sağlık kuruluşlarında, 
başvuranların şikâyetlerinin alına-
cağı ve ilk kontrolün yapılacağı triaj 
alanlarının, hastalar ve sağlık çalı-
şanlarının sağlığı için tedavi birimle-
rinden ayrılmasına yönelik çalışma-
lar hızla sonuçlandırılmalıdır.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım 
ve ihtiyaç halinde görev yerlerine 
yakın barınma imkânı sağlanmalıdır.

Sağlık kuruluşlarında tanı, müdaha-
le, ameliyat ve tedavi aşamalarında 
kullanılan tüm araç ve gereçlerin 
bakım ve onarımları hızla yapılma-
lıdır.

Özellikle ameliyathane ve yoğun 
bakım servislerinde kullanılan me-
kanik respiratör, ventilatör, defib-
ratör vb. suni solunum cihazları ve 
gereçleri ile tanı aşamasında kul-
lanılan Magnetik Rezonans(MR), 
Bilgisayarlı Tomografi(BT) vb. ekip-
manlara artabilecek ihtiyacın karşı-
lanması için:

1. Çok ivedi olarak, salgının değişik 
yayılma alternatiflerini göz önüne 
alan ve kurum, ilçe, il, ülke bazında 
ihtiyaç duyulacak ana ve yardımcı 
ekipman tip ve adetleri belirlenme-
lidir.

2. Acil ihtiyaç nedeniyle temin edil-
mesi gereken ana ve yardımcı ekip-
manlardan,

2.1 Ülkemizde halen üretilenler, 
prototip aşamasını geçmiş olup seri 
imalatına başlanabilecekler, henüz 
Ar-Ge aşamasında olanlar ve bu 
gruplardaki ekipmanların mevcut ve 
potansiyel imalatçıları ve üretim ka-
pasiteleri saptanmalıdır.

2.2 Halen üretilen ekipmanların 
mevcut üretim kapasiteleri ihtiyacı 

karşılamıyorsa, gerek mevcut hat-
ların kapasitelerinin artırılmasına, 
gerekse mevcut imalat altyapı ve 
imalat hatları konu imalata uygun 
olan tesislerin dönüştürülerek dev-
reye alınmasına çalışılmalıdır.

2.3 Protototip aşamasını geçmiş 
olup seri imalatına başlanabilecek 
ekipmanların ihtiyacı karşılayacak 
miktarda imali için mevcut imalat 
altyapıları ve imalat hatları konu 
imalata uygun tesislerden yararla-
nılmalıdır.

2.4 Bu çalışmaların yanı sıra gerekli 
ekipmanların bütün dizayn bilgi-
lerinin ve nasıl üretileceğini anla-
tan bilgilerin açıkça paylaşılmasını 
amaçlayan açık donanım çalışmaları 
desteklenerek gerekli ekipmanların 
hızlıca üretilmesi sağlanmalıdır.

3. Bu çalışmalara karşın kısa vadede 
yerli imalatla temin edilmesi müm-
kün olmayan ve hızlı bir şekilde te-
min edilebilme imkânı bulunmayan 
ekipmanlarla ilgili olarak aşağıdaki 
çalışmalar yapılmalıdır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin üretim ka-
pasitesi ve bu ülkede salgının hızı-
nın yavaşlamasından hareketle ül-
kemizdeki acil ihtiyaçları karşılamak 
üzere gerekli cihaz ve ekipmanlar 
ikili anlaşma çerçevesinde uygun 
şartlarda kamu eliyle temin edilme-
lidir.

Genel olarak yalnız bugün değil, ya-
rın da ihtiyaç duyulacak bu tür özel 
ve ileri teknolojiye dayalı ekipman-
ların; mevcut sanayi altyapısından 
yararlanarak, yurtiçinde üretimi 
için; mevcut cihazların imalatçısı 
olup Türkiye’de değişik yatırımları ve 
projeleri olan uluslararası firmalarla 
lisans anlaşmaları yapılmalı, teknik 
destek vermeleri talep edilmeli; ilgili 
tüm taraflar bir araya getirilmeli, ka-
munun da ortak olacağı işletmeler-

de mümkün olan en kısa zamanda 
azami yerli muhteva ile yurtiçi üre-
tim imkânı araştırılmalıdır.

Yabancı imalatçıların bu tür bir işbir-
liğine yanaşmamaları halinde ilgili 
kamu ve özel kuruluşlarla akademi-
nin ve meslek örgütlerinin katılım, 
katkı ve destekleriyle yapılacak yo-
ğun ve hızlı bir tersine mühendislik 
çalışması ile yerli üretimi öngören 
bir çalışma yapılmalı, yol haritası 
belirlenmeli, bu çalışmanın sonuç-
larını imalat sürecinde uygulayacak 
kurumsal yapılar oluşturulmalıdır. 
Gerçekçi plan ve programlar oluş-
turularak bir takvim dâhilinde çalış-
malara başlanmalıdır.

Yurtiçi aşı, ilaç vb. üretiminin des-
teklenmesi için önerilerimiz

Uzun yıllar boyunca aşı üretimini 
başarıyla sürdüren ancak 2011’de 
kapatılan Ulusal Aşı Merkezi güç-
lü bir altyapı ve nitelikli kadrolarla 
yeniden kurulmalı; bu merkez bir 
yandan her zaman ihtiyaç duyu-
lan aşıların üretimini yaparken aynı 
zamanda bilinen ve tekrarlanan 
salgınlara, türevlerine ve mutas-
yonlarına karşı yeni aşılar geliştirme 
çalışmalarını da yapmalıdır.

Bugüne değin yaşananlar, sağlığın 
kamusal bir hizmet olduğunu, piya-
saya bırakılamayacak kadar ciddi bir 
faaliyet olduğunu açıkça ortaya koy-
maktadır. Karşı karşıya olduğumuz 
corona virüs salgını ve başka bela-
ları da tüm toplum el ele vererek, 
ortak akıl, dayanışma ve toplumsal 
imece ile toplum çıkarlarını gözeten 
bir kamusal planlama, kamucu poli-
tika ve uygulamalarla aşabiliriz.

Yunus Yener
TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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TMMOB Kanunu’nu Değiştirme 
Girişimi, Kamu-Toplum Yararına 
Yok Etmeye, Demokratik Yollarla 
Yönetime Gelemedikleri Odaları-
mızı İşlevsizleştirmeye, Mesleki 
Denetimleri Yok Etmeye, Odaların 
Üyeleriyle İlişkisini Kesmeye ve 
Toplumsal Muhalefetin Tasfiyesi-
ne Yöneliktir.

Kamuoyunca bilindiği üzere iktidar 
yıllardır gündeminde olan, Ana-
yasa’nın kamu kurum ve kurulu-
şu niteliğindeki 135. maddesine 
dayalı 6235 sayılı TMMOB Kanu-
nu’nu değiştirme girişimini tekrar 
gündemine almıştır.

Özellikle 2007 yılından bu yana 
süregelen iktidarın kurgu ve gi-
rişimleri ile şimdi edindiğimiz ön 
bilgilerden hareketle, bu girişimin 
üç ana ekseni bulunduğunu söy-
leyebiliriz.

Birincisi: Üye çoğunluğunun özgür 

iradesine dayalı seçim sistemini 
değiştirerek, demokratik yollarla 
yönetime gelemedikleri Odaları-
mızda yönetim işleyişimizi kaosa 
sürüklemektir.

İkincisi: Otoriter idari ve mali de-
netim yoluyla yönetici ve çalı-
şanlarımızı cezalandırmaya kadar 
varacak şekilde Odalarımızı baskı 
altına almak, mali olarak güçten 
düşürmek ve işlevsizleştirmektir.

Üçüncüsü: Odalarımıza kayıtlı 
meslek mensuplarının toplumsal 
yaşamın her alanına yönelik pro-
jeleri üzerindeki kamusal mesleki 
denetimi tamamen kaldırarak ku-
ralsızlığı egemen kılmak ve Odalar 
ile üyelerinin ilişkilerini kesmektir. 

Böylelikle iktidar, benimsediği ne-
oliberal politikalar gereği düşman 
bellediği, kamu-toplum yararı 
kavram ve uygulamaları ile Ana-
yasa’nın 135. Maddesine dayalı 

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
Şubeleri, TMMOB 
Kanunu’nu Değiştirme 
Girişimi üzerine ortak 
bir açıklama yaptı.

ŞUBELERİMİZDEN

ORTAK AÇIKLAMA
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kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşu, kamu tüzelkişiliğimizi 
dönüştürerek yok etmek iste-
mektedir.

Bu girişim, toplumsal yaşamın her 
alanıyla doğrudan bağlantılı mü-
hendislik, mimarlık, şehir planla-
ma hizmetlerini bir bütün olarak 
piyasa güdümüne sokarak değer-
sizleştirme, kuralsızlaştırma ve 
tasfiyeye yöneliktir.

Bu çaba ile sömürü ve rant impa-
ratorluğunun sınırsız ve kuralsız 
tam hakimiyetini kurma çabala-
rı arasında doğrudan bağlantılar 
bulunmaktadır.

Bu çaba ile bilimin özgürce serpi-
lip geliştiği laikliğin, demokrasinin 
ve cumhuriyetin iktisadi ve sosyal 
kazanımlarının yok edilmesi ara-
sında doğrudan bağlantılar bulun-
maktadır.

İşte bu nedenler bütünü itibarıyla 
özerk ve demokratik işleyişe sahip 
Odalarımız, üst birliğimiz TMMOB, 
diğer demokratik kitle örgütleri ve 
bütün toplum üzerinde otoriter 
vesayet oluşturmaya çalışan ik-
tidarın bu girişimine herkesi karşı 
çıkmaya çağırıyoruz.

Belirtmek isteriz ki, iktidarın 
mevzuatımızı değiştirme giri-
şimleri bizleri ülkemizden, halkı-
mızdan, bilimden yana, sömürü 
ve rant karşıtı mücadelemizden 
alıkoyamaz. Yaptığımız hizmet-
lerin kamusal niteliğinin serma-
ye-rant-yandaş güçleri lehine 
tasfiyesine, mesleklerimiz ve ör-

gütlerimize yönelik etkisizleştir-
me, itibarsızlaştırma çabalarına 
karşı duruşumuz, 1970’lerden 
günümüze uzanan mücadeleci 
geleneğimiz doğrultusunda süre-
cektir.

TMMOB’nin en büyük Odaların-
dan biri olan Makina Mühendisleri 
Odası (MMO), sanayisizleşmenin, 
tarımdaki gerilemenin; demokra-
sinin, laikliğin, hukukun tasfiyesi 
ile paralel olarak gelişen otoriter/
diktacı vesayet oluşturma girişi-
mine karşı; kamucu, kalkınmacı, 
eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden, 
halktan yana belirlenimlerle onur-
lu bir şekilde direnmeye devam 
edecektir.

MMO’nun örgütlü üye gücüne 
dayalı mücadeleci yapısı ve ge-
lenekleri, TMMOB çatısı altında 
her zaman sürecektir. Demokra-
tik mevzilerimizi korumak, özel-
leştirilen, serbestleştirilen tüm 
kamusal hizmetlerin kamu eliy-
le toplum çıkarlarını gözeten bir 
anlayışla verilmesini sağlamak, 
Oda-TMMOB çizgisini sürdürerek 
geleceğe taşımak için kararlılıkla 
mücadele etmede MMO örgütü-
müz tam bir görüş birliği içindedir.

Tek tip örgüt ve toplum olmaya-
cak, örgütlü toplum savunusunu 
kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Adana Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Denizli Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Diyarbakır Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Edirne Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Gaziantep Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Kayseri Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Kocaeli Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Konya Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Mersin Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Trabzon Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Zonguldak Şubesi
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Etkileri hala devam eden küresel 
salgın nedeniyle toplumun geniş 
kesimleri ekonomik ve sosyal so-
runlarla boğuşurken, demokrasi 
ve hukuk dışı uygulamalarla, çevre 
ve doğa talanına dayalı, toplumsal 
gereksinimleri gözetmeyen rant 
eksenli projelerle ülkemiz uçuru-
mun kıyısına doğru sürüklenmeye 
devam ediyor.

Görevdeki belediye başkanları-
nın görevden alınarak yerlerine 
kayyum atanması, Belediyelerin 
başlattığı dayanışma kampanya-
larının paralel devlet olarak adlan-
dırılarak sonlandırılması, anayasal 
meslek kuruluşlarının yasalarına 

müdahale edilerek etkisizleştiril-
meye çalışılması, halkın oylarıyla 
parlamentoya seçilmiş kişilerin 
milletvekillerinin düşürülerek tu-
tuklanması ve son olarak muha-
lif gazetecilerin tutuklanması gibi 
uygulamalar ülkemiz demokrasisi 
adına utanç verici boyutlara ulaş-
mıştır.

Halk egemenliği anlayışını orta-
dan kaldıran, seçme ve seçilme 
hakkını yok sayan, basın özgür-
lüğünü ayaklar altına alan tüm bu 
girişimlerin karşısındayız!

Bilinmelidir ki, ülke tarihinin en 
büyük işsizlik dalgasının yaşan-

dığı, hayat pahalılığının yaşanıla-
maz boyutlara ulaştığı, halkın borç 
yükü altında ezildiği bir toplumsal 
gerçeklik ortada dururken, millet 
bahçesi açılışlarıyla, kredi reklam-
larıyla, içi boş projelerle yaratılmak 
istenen sahte başarı hikâyelerinin 
hiçbir inandırıcılığı bulunmuyor.

Ülkeyi yönetenleri, bu ülkenin ger-
çek sorunlarıyla yüzleşmeye, ana-
yasaya, hukuka ve halk iradesine 
saygı duymaya çağırıyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB

DİSK-KESK-TMMOB-TTB:
HUKUKSUZLUĞA ALIŞMAYACAĞIZ!

09.06.2020

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB, iktidarın son günlerde gerçekleştirdiği 
antidemokratik uygulamalara ilişkin  9 Haziran 2020 tarihinde ortak bir basın 
açıklaması yaptılar.
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İktidara geldiği günden bu yana 
kamu kurumu niteliğindeki emek 
ve meslek örgütlerine tahammül-
süzlüğünü gizlemeyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, yıllardan beri 
çeşitli gerekçelerle kurumlarımızı 
hedef almayı bir alışkanlık haline 
getirdi. Daha önceki yıllarda özel-
leştirme uygulamalarına karşı 
çıktığımız, kentsel mekanlarımızı 
koruduğumuz, barışı savunduğu-
muz için kurumlarımızı hedef alan 
Cumhurbaşkanı, bu sefer de insan 
haklarını ve laikliği savunduğumuz 
için bizi tehdit ediyor.

Her şeyden önce şunun altını çiz-
mek isteriz ki, Cumhurbaşkanı’nın 
meslek örgütlerini hedef alan 
açıklamaları, antidemokratik ve 
otoriter bakış açısının yansıma-
sıdır. Kendisi dışında hiçbir görüş 
ve anlayışa tahammülü olmayan, 
kendi fikirlerini anayasadan ve 
hukuktan üstün gören bu anla-
yışın demokrasiyle bağdaşması 
mümkün değildir. Zaten uzun za-
mandan bu yana, Cumhurbaş-
kanının söylem ve pratiklerinin 
demokrasiyle bağı kalmamıştır. 
Demokratik seçimler ile kazana-

madığı kurumları, devletin tüm 
olanaklarını kullanarak işleyemez 
hale getirmek, gerekirse kayyum-
lar eliyle o makamları işgal etmek, 
AKP’nin yönetme biçimi haline 
gelmiştir. Cumhurbaşkanı, baskı 
ve zor yoluyla sindiremediği mes-
lek örgütlerini, “yasal düzenleme” 
yoluyla işlevsizleştirmek ve kont-
rol etmek istemektedir.

Meslek örgütlerinin yönetimleri-
nin nasıl oluşacağı kendi yasala-
rında açık biçimde düzenlenmiştir. 
Her üyemiz, bu seçim süreçlerin-
de yer alarak birlik politikalarının 
ve yönetim kurullarının belirlen-
mesinde söz sahibi oluyor. Her-
kesin özgürce katıldığı demokratik 
seçimlerle de yönetim kurulları 
belirleniyor. Üyeler nezdinde hiç-
bir inandırıcılığı olmadığı için genel 
kurullar sürecinde başarı kazana-
mayanlar, yukarıdan aşağı ope-
rasyonlarla ilerici meslek örgütle-
rine müdahale etmeye çalışıyorlar.

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahat-
sızlığının asıl nedeni toplumsal 
olanı koruma yolundaki inadımız 
ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın, 

madenlerimizin, kıyılarımızın, or-
manlarımızın, parklarımızın satıl-
masına karşı kamusallığı savun-
mamızdır. Gerici, muhafazakar 
uygulamalar karşısında ilericiliği, 
çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. 
Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı poli-
tikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, 
kardeşliği savunmamızdır. Ser-
mayenin sınırsız sömürü isteğine 
karşı emeği ve alın terini savun-
mamızdır.

Bizlere nasıl saldırırlarsa saldır-
sınlar, savunduğumuz değerler-
den geri adım atmayacağız. İfti-
ralarla örgütlerimizin yıpratılmak 
istenmesine, ilerici ve toplumcu 
değerlerimizin ortadan kaldırıl-
mak istenmesine izin vermeyece-
ğiz! AKP’nin demokrasiyi, hukuku 
ve kamusal varlığımızı çiğnemesi-
ne izin vermeyeceğiz. “Tek adam, 
tek parti” anlayışına karşı, halkın 
çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, 
özgürlükleri, çoğulculuğu savun-
maya devam edeceğiz.

EMİN KORAMAZ
TMMOB 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BİRLİĞİMİZİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ!
                                        05.05.2020

TM
M

O
B’D

EN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
meslek örgütlerini hedef alan 
açıklamalarına ilişkin TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından 5 Mayıs 2020 
tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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Türkiye bir bütün halinde Korona-
virüs Salgını ile mücadele eder-
ken, Halkların Demokratik Par-
tisi (HDP) yönetiminde bulunan 
Batman, Silvan, Lice, Eğil, Ergani, 
Güroymak, Halfeli ve Gökçebağ  
belediyelerine kayyum atanarak 
belediye başkanları göz altına 
alındı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ye-
rel seçimlerde HDP tarafından 
kazanılan belediyelerin iktidar 
tarafından birer ikişer gasp edil-
mesinin demokrasi ve hukuk dev-
letiyle bağdaşır tarafı bulunma-
maktadır.

Yerel seçimler sonrasında önce 
seçilmiş belediye başkanlarının 
KHK ile ihraç edildikleri gerekçe-
siyle mazbatalarının verilmemesi, 
ardından göreve gelen 3 büyükşe-
hir, 2 il, 31 ilçe ve 2 belde belediye 
başkanı yerine kayyumlar atan-
ması AKP’nin iradesine yönelik 
yok sayıcı yaklaşımının ve HDP’yi 
hedef alan kindar tutumunun 
göstergesidir.

Bütün Türkiye biliyor ki, HDP’li Be-
lediye Başkanlarına yönelik bu uy-
gulamalar hukuki değil, siyasi ka-
rarların ürünüdür. Siyasi iktidarı bu 
faşizan anlayışa bir son vermeye, 
yurttaşların özgür seçimlerine ve 

sandık iradesine saygılı olmaya 
çağırıyoruz.

Siyasi iktidarın bu fırsatçı, antide-
mokratik ve hukuksuz uygulama-
sını kınıyoruz. Hukuk dışı yollarla, 
baskı ve zor yöntemleriyle mu-
halif siyasetçileri etkisizleştirme 
anlayışı terk edilmelidir. Siyasi ge-
rekçelerle hukuksuz biçimce ce-
zaevinde tutulan tüm siyasetçiler 
serbest bırakılmalı, seçilmiş bele-
diye başkanları derhal görevlerine 
dönmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

HALKIN İRADESİNİ HEDEF ALAN 
KAYYUM ATAMALARINI KINIYORUZ
                                                                      24.03.2020

Batman, Silvan, Lice, Eğil, Ergani, Güroymak, Halfeli ve Gökçebağ 
belediyelerine kayyum atanarak belediye başkanlarının göz altına alınmasına 
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 24 Mart 
2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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Dünya Kadınlar Günü, dünyanın 
neresinde olursan olsun kadınlara 
uygulanan sömürüye ve kadınla-
rın hayatın tüm alanlarında karşı-
laştıkları baskıya karşı yürütülen 
mücadeleyi simgeleyen bir gün 
olarak kutlanmaktadır.

1800’lü yıllar ile birlikte gerek ABD 
ve gerekse Avrupa ülkelerinde 
büyük tarım arazilerinde sanayi 
ürünleri yetiştirilmeye başlanır, 
akabinde de bu ürünlerin işlene-
rek, sanayi mamulüne dönüş-
türülmesi ve dünya pazarına arz 
edilmesi meselesi ortaya çıkar. 
Kadının henüz ev yaşamından çık-

mamış olduğu bu dönemde fab-
rikalarda ve atölyelerde çalışacak 
yeterli sayıda erkek iş gücü olma-
dığı gibi, erkek iş gücü azlığı ile ters 
orantılı olarak ücretler artar. Bu 
durum, girişimci/sermayedar ola-
rak sanayi yatırımlarında hiç yer 
almamış olan kadınların “ “ucuz 
işgücü” olarak çalışma hayatına 
dâhil edilmelerine neden olur.

İlerleyen zamanlarda emek yo-
ğun bir çalışmanın yürütüldüğü 
işletmelerde tekstil, gıda vb. bazı 
sektörlerde kadınlar giderek daha 
yoğun yer almaya başlar, ancak 
çalışma şartları iyileştirilmediği 

gibi daha da ağırlaşır.

8 Mart 1857 yılında, New York’ta 
dokuma fabrikalarında çalışan 40 
bin dokuma işçisi kadın; yetersiz 
ücret” ve “fazla mesai” nedeniyle 
büyük bir greve gider.

Sonrası?

Polisler kadın işçilere saldırı dü-
zenler ve onların fabrikadan çıkış-
larını engellemeye çalışır. Fabrika-
da nedeni belirsiz bir yangın çıkar 
ve içeride mahsur kalanlardan 
129 kadın işçi yanarak can verir.

Bugün onların izinden giden ka-

DAHA İYİ BİR GELECEK
KADINLARLA MÜMKÜN OLACAK…                                              07.03.2020
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TMMOB Kadın Çalışma Grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 7 Mart 
2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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tutan tüm kadınları saygı ve şük-
ranla anıyoruz.

Tıpkı onlar gibi Türkiye’nin dört bir 
yanında hakları için direnişlerini 
sürdüren kadın işçilere, evde, işte, 
okulda, tarlada çalışan, emek ve 
hakları için mücadele eden tüm 
kadınlara bir selam da buradan 
gönderiyoruz.

Yüzyıllardır süregelen kadının 
eşitlik ve özgürlük mücadelesinde 
en önemli duraklardan biri olan “8 
Mart Dünya Kadınlar Günü”nün 
163. yılında, bugüne kadarki mü-
cadelelerimizden elde ettiğimiz 
kazanımlarımızı ve bundan sonra 
nasıl bir mücadele hattı örmemiz 
gerektiğini konuşmak isterdik.

Ekonomi, sağlık, eğitim gibi pek 
çok alanda ilerlemenin kadına yö-
nelik şiddetin sonlandırılmasına 
ve kadın-erkek eşitliğinin sağlan-
masına bağlı olduğunun bilinme-
sini isterdik.

Ancak ne yazık ki, iktidarın yanlış 
ekonomik ve siyasal tercihleri ve 
hamleleri nedeniyle bugün artık 
kazanımları değil kayıpları konuş-
mak zorunda kalıyoruz. Çünkü 
artan yoksulluğun, işsizliğin, ay-
rımcılığın, savaş politikalarının ve 
uygulanan yanlış sosyal politika-
ların yarattığı toplumsal şiddetin 
en büyük muhatabı kadınlar ve 
çocuklar.

Dini değerler üzerinden yeni bir 

toplum yaratma sevdasında olan 
siyasal iktidarın yürüttüğü gerici 
politikalar ile kadın cinayetleri her 
geçen gün artıyor, kadınlar tüm 
kamusal alanlardan uzaklaştırılıp 
ev içi köleliğe mahkûm edilmeye 
çalışılıyor. Diğer yandan kadının 
toplumda özgür ve eşit bir birey 
olarak var olmasının karşısında 
eğitimli /eğitimsiz fark etmeden 
eril zihniyet sessiz bir dayanışma 
içinde.

İşte böylesi bir süreçte gündemi-
miz çok yoğun ve yapacağımız ka-
dın çalışmalarının değeri ve önemi 
bir kat daha artmış durumda.

Çünkü eril muhafazakâr iktidarın 
uzun mücadeleler sonucu elde 
ettiğimiz haklarımızın tırpanla-
masını durdurmak zorundayız. 
Çünkü biz kadınlar, adaletsizliği 
değil, eşitliği; evde bakım hizmet-
lerini yüklenmeyi değil, toplumsal 
hayata katılmayı ve ülke ekono-
misine çalışarak katkı koymayı; 
esnek çalışmayı değil, iş gücüne 
doğrudan katılımı; düşük ücreti 
değil, eşit işe eşit ücreti; evlatla-
rımızın tarafı olmamamız gereken 
emperyalist güçlerin etkinlik yarı-
şında olduğu bir savaşta ölümünü 
değil yaşamı kısaca hayatımızı et-
kileyen her türlü kararda söz sahi-
bi olmayı talep ediyoruz.

Devlet eliyle meşrulaştırılan;

Aile İçi Şiddeti Reddediyoruz!

Ekonomik Şiddeti 
Reddediyoruz!

Eğitimdeki Şiddeti 
Reddediyoruz!

Yaşam Biçimimiz ve Yöne-
limlerimiz üzerindeki Şiddeti 
Reddediyoruz!

Savaş Politikalarını 
Reddediyoruz!

Doğanın Talanını 
Reddediyoruz!

Kadın ve erkeğin eşit olduğu, sö-
mürünün baskının ortadan kaldı-
rıldığı, daha iyi bir gelecek, ancak 
biz KADINLARLA mümkün olacak. 
Geleceğimizi savunmak, hayatla-
rımıza sahip çıkmak, savaş ve iş-
gal politikalarına geçit vermemek 
için, barış için yürüttüğümüz mü-
cadeleye kararlılıkla devam ede-
ceğiz.

Yaşasın Kadın Dayanışması

Yaşasın TMMOB
Kadın Örgütlülüğü

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU
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Salgın koşullarında,
sağlık için temiz havanın önemi çok fazladır. 

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, ilk 
kez Çin’de görülen, sonrasında 
dünya geneline yayılan Covid-19 
salgını herkes gibi beni de düşün-
dürdü. Salgın ülkemize gelmeden 
önce, hastanelerde havalandırma 
ve iklimlendirme konusunda ne 
gibi tedbirlerin alınması gerektiği 
konusunda meslektaşlarımla ko-
nuşma  ve konuya yoğunlaşma 
gereğini duydum.

11 Şubat’ta MMO Diyarbakır Şu-
besi’ne giderek, yönetime Tabipler 
Birliği ile diyalog halinde konuyu 
tartışmak, alınması gereken ted-
birleri saptamak gerektiğini izah 
ettim.

Ayrıca Oda Genel Merkezimize de 
bu konuda bilgi vererek, bu konu-
da ortak çalışma yapılması gerek-
tiğini ifade ettim. Bu konuda yö-
netimle hemfikir olduktan sonra, 
bu konuda tanıdığım, katkı suna-
bileceğini beklediğim her meslek-
taşımla görüştüm.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de bu-
lunan eski Oda yöneticisi ve okul 
arkadaşlarımla telefonla görüşe-
rek havalandırma-iklimlendirme 
konusunda uzman kişilerin ortak 
görüş üretebileceği bir platform 
oluşturmak ve platformun belir-
leyeceği teknik esasların bir norm 
halinde kamu oyuna deklere edil-
mesi gereğini savundum.

Bu konuda ilk video sunumu 
Mustafa Bilge 7 Mart 2020 ger-
çekleştirdi. Mustafa Bilge Corona 
hastanelerinin ayrı olmasını ve 
bu hastanelerin tamamen negatif 
basınçta olmasını savunan tezini 
ortaya koydu.

12 Mart 2020 de benzer içerikle 
MMO Merkezi bir video konferans 
gerçekleştirdi. Bu iki metnin tartı-
şılmasına ve ortak bir mütabakat 
metnini ortaya çıkarmaya çalış-
tığımız sırada, öncelikle İstanbul 
Şubenin koordinasyonunda bir 
konferans düzenlenmesi için ça-
balar sürerken, Diyarbakır Şube-
miz Tabip Odası il birlikte 26 Mart 
2020 de bir seminer düzenlemeye 
karar verdi

Makina Mühendisi Murat Günaç 
İstanbul’dan video konferansla 
seminere katıldı. Katılımcılar ame-
liyathane, yoğun bakım ve hasta 
yatma odaları havalandırmalarının 
pozitif ve negatif basınçlı olması-
nı gerektiğini ifade ederken, Mu-
rat Günaç hastanelerde bulunan 
karışım havası ile çalışan, konfor 
klimaları dahil bütün klimaların % 
100 taze hava ile çalıştırılmasını, 
dönüş  havasının virüs taşıyabi-
leceğini, HEPA filtresinin Corona 
virüsü tutmayacağını, onun için 
klima santralleri üzerinde bulunan 
By-Pas damperlerinin tamamen 
kapatılması gerektiğini ve içeriye 

sadece taze havanın verilmesi ge-
rektiğini ifade etti. O saate kadar 
ben de Corona virüsün HEPA filt-
resi tarafından tutulamayacağını, 
hastalık belirtisi olmayan taşıyı-
cıların konfor klimaları havası va-
sıtası ile virüsü yayabileceklerini 
düşünmemiştim. Murat Bey ayrı-
ca Fan-Coil cihazlarının iç havayı 
re-sirküle ederek virüsü yayabi-
leceğini ifade ederek, kapatılması 
gerektiğini ifade etti.

Diyarbakır konferansında hasta-
nelerde bütün mekanların yete-
rince doğal havalandırma ile hava-
landırılması, pencerelerin açılabilir 
vaziyete getirilerek, odaların bol 
havalandırılabilir duruma getiril-
mesini savundum. Hastanelerin 
giriş holleri ve  koridorlarının tabii 
havalandırma ile havalandırılma-
sını, uygun yerlerinde hava giriş 
ve tahliye menfez veya açıklıkları-
nın olması gerektiğini savundum. 
Korona hastalarının bulunduğu 
hastane veya bölmelerinin hava-
landırma ve iklimlendirmelerinin 
negatif basınçta ve %100 taze ha-
vaile ile yapılmasını savunmakla 
beraber ayrıca exhoust havası-
nın korona virüsten arındırılması 
için UV cihazı veya başka yöntem 
gerekip gerekmediğinin de araş-
tırılması gereğini vurguladım. Bu 
sorumun cevabını hala araştırı-
yorum. Ayrıca exhoust havasının 

ŞEHMUS AĞIRMAN
Makina Mühendisi

YENİ BİR HAVALANDIRMA 
VE İKİMLENDİRME BAKIŞI
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besleme havasına karışmasını 
engellemek için exhoust menfe-
zin taze hava menfezinden uzak 
olması ve exhoust havasının in-
san ve canlılara zarar vermeyecek 
şekilde tahliye edilmesini savun-
dum.

Konferanstan sonra videomuzu 
her tanıdığım yararlı olabilecek 
kişiye, mühendislere göndererek, 
hastane klimalarının %100 taze 
hava ile çalıştırılmaları gerektiğini 
savundum.

Bu arada konunun uzmanı Ma-
kina mühendisleri, 
eski ve yeni oda yö-
neticileri arasında bu 
konuda yoğun tar-
tışmalar başladı. Ben 
başta hastaneler ol-
mak üzere AVM ve 
benzeri iklimlendir-
me yapılan her yerde 
Pandemi döneminde 
% 100 taze havalı kli-
maların kullanılma-
sını, varsa karışım 
havası ile çalışan kli-
malar, bunların der-
hal %100 taze hava 
ile çalışır duruma ge-
tirilmesini savunu-
yordum. Bu konuda 
bir ortak deklaras-
yon yayınlanması 
için temaslarımız sürerken, MMO 
Genel merkezi  07/04/2020’de 
Sağlık Bakanlığı’na resmi bir yazı 
göndererek, başta hastaneler 
olmak üzere klima besleme ha-
vasında karışım havası kullanıl-
maması, yalnız taze hava kulla-
nılmasını talep etti. Bu önemli bir 
gelişme idi. Bu arada öğrendik ki 
REHVA ve ASHRAE de benzer 
içerikte birer kılavuz yayınlayarak 
% 100  taze hava kullanılmasını, 

karışım havası kullanılmamasını 
savunmuşlardır.  Artık dünyada 
bu konuda söz sahibi olan herkes, 
iklimlendirme ve havalandırmada 
%100 taze hava olması gereğinde 
hemfikirdirler.

16 Nisanda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Kamu Binaları için bir 
COVID-19 virüsü önlemi olarak 
HAVAC Sistemlerinde alınması 
gereken önlemler kılavuzunu web 
sitesinde yayımladı. Bu kılavuzun 
kamu kurumlarına dağıtılıp da-
ğıtılmadığını henüz bilmiyoruz. 

Kamu kurumları için hazırlanmış 
bu kılavuzda da klima santralleri-
nin yalnız %100 taze hava ile ça-
lıştırılması -gerektiği  ifade edil-
miştir.

Oda merkezinin Sağlık Bakanlı-
ğı’na yazdığı yazının dışında, Di-
yarbakır Şube ve temsilcilikler 
de bulundukları illerdeki Sağlık 
Müdürlükleri ve hastanelere yazı 
yazarak,  havalandırma ve iklim-
lendirme havasının  % 100 taze 

hava olması gerektiğini bildirerek, 
gerekli düzenlemenin yapılmasını 
istedirler. Bu konuda Gaziantep, 
Adana ve Eskişehir Odalarımız 
da benzer yazıyı Sağlık Müdür-
lüklerine yazmışlardır. Bu konuda 
kamu ve özel hastaneleri, yapılan 
görüşmelerde şifahi olarak da ay-
dınlatılmışlardır. 

Bir gerçek de ortada duruyor ki, 
hiç bir hastane yönetiminin ka-
rışım havası ile çalışan bir klima 
santralini %100 taze hava ile ça-
lışır duruma getirdiğini duymadık. 

Yeni devlet hastane-
lerinin bir kısmının 
klimaları %100 taze 
havalıdır ama eski 
hastanelerde karı-
şım havalı klimalar 
hala mevcuttur. Bu 
klimaların %100 taze 
hava ile çalışır vazi-
yete getirilmesinin 
bir tadilat masrafı-
nın olmadığını ilgili-
lere izah etmemize 
rağmen bu konuda 
olumlu bir cevap ala-
mıyoruz. 

AVM’lerdeki durum

Hastanelerdeki du-
rum böyleyken, 

hükümet havalandırma sistem-
lerinin düzeltilmesi konusunda 
bir ön şart koşmadan AVM’lerin  
açılmalarına izin verdi. AVM’ler-
de de Pandemi koşullarında ha-
valandırma ve iklimlendirme 
%100 taze hava ile yapılmalıdır. 
Buralarda karışım havası ile  ça-
lışan klimaları % 100 taze hava-
ya çevirmek iyi ama yeterli de-
ğildir çünkü AVM’lerin içindeki 
mağazaların çoğunda ısıtma ve 
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serinletme multi-split klimalar-
la yapılmaktadır. Bunlar yalnız iç 
havayı re-sirküle ederek çalışırlar. 
Bu mağazaların tabii veya meka-
nik havalandırmaları yoktur. AVM 
koridorlarından bir miktar hava 
alsalar bile kalabalıkların doluştu-
ğu bu hacimlerde salgın dönemi-
ne cevap verecek kaliteli bir hava 
olmaz. Buralarda öncelikle tabii 
havalandırmayı yeterince gerçek-
leştirmek için mimari tadilatların 
yapılması gerekmektedir. Mimari 
tadilat imkanı olmayan yerlerde 
proje dahilinde pandemi koşulla-
rında sağlığa uygun mekanik ha-
valandırma sisteminin kurulması 
gerekir. 

Ayrıca bilim insanları AVM  ko-
nusunda ciddi tavır koymalıdırlar. 
AVM’ler kendi kendine virüs üre-
tecek yerler değildirler. Kalaba-
lıkların hava kalitesi düşük me-
kanlarda bulaşıyı yayması sonucu 
virüs taşıyıcısı kişi sayısı artması 
kuvvetle muhtemeldir.

Hastane, AVM ve iş hanlarının 
bodrum katlarının hava kalitesini, 
havalandırma olsa bile istediğimiz 
düzeyde tutamayabiliriz. Burala-
rın hangi yoğunlukta ve amaç için 
kullanılabileceğini başta Mikro-
biyolog, Tıp doktorları, mimarlar, 
makina ve çevre mühendislerin-
den oluşacak uzman heyeti tara-
fından karar verilmelidir.

Apartman altlarındaki işyerleri-
ne dikkat edilmeli

Her semte apartman altlarında 
bulunan, market, banka şubesi, 
aile sağlık merkezi gibi kalabalık-
ların uğradığı yerlerin çoğunun gi-
riş-çıkış kapıları aynı cephededir. 
Yan ve arka taraflarında herhangi 

bir havalandırma penceresi, men-
fezi veya fanı yoktur. Dolayısıyla 
buralarda insan yoğunluğu hava 
kalitesini düşürür. Pandemi döne-
minde buraların yeterince hava-
landırılması için , pencere açmak 
veya fan takmak gibi çeşitli ön-
lemlerin alınması gerekmektedir. 
Buralarda Split klimalarla ısıtma 
ve serinletme yapılmakta ve iç 
hava re-sirküle edilmektedir. Bu 
da bulaşıya neden olabilir. 

Salgın döneminde toplu taşıma 
araçlarının - otobüs, metro, met-
robüs gibi- havalandırma  iklim-
lendirme sistemlerinde salgın ön-
lemi olarak da tadilatlar yapılmalı, 
bu araçlarda hava hareketinin di-
key ve türbülansız olması sağlan-
malı, bu uygulamaya uçaklar ve 
yolcu gemileri de tabi olmalıdır. 
Yeraltı metro istasyonları ve de-
niz altından geçen tüp geçitlerin 
hava kalitesi de virüs yönünden 
de kontrol edilmelidir.

Özetle,

Pandemi döneminde salgını ön-
lemede yararlı olacağı  düşüncesi 
ile, başta hastaneler olmak üzere 
kalabalıkların kullandığı, çalıştığı 
bütün mekanların havalandırması 
mümkün olduğu kadar tabii hava-
landırma ile yapılmalı, bu konuda 
bina mimarilerinde gereken tadi-
latlar yapılmalı, tabii havalandır-
ma artırılmalıdır. Mekanik hava-
landırması olan yerlerde bile ara 
sıra pencereler açılarak pencere 
havalandırması sağlanmalıdır. Ta-
bii havalandırması sağlanamayan 
mekanların iklimlendirme ve ha-
valandırması %100 taze hava ile 
mekanik yoldan yapılmalıdır. Me-
kanik havalandırmada hava debisi 

maksimuma çıkarılarak, mekan-
larda hava hızı minimuma indiril-
meli ve  hava hareketi mümkün 
olduğu kadar dikey olmalı, yatay  
türbülanslı hava hareketlerine yer 
verilmemelidir.

Geri dönüş havası re-sirküle 
hava kullanılmamalıdır.

İç havayı re-sirküle eden fancoil 
ve split klimalar kapatılmalıdır.

Bunları yapmakla  biraz konfor 
azalacak ama sağlığı korumak 
konfordan daha önemlidir. Gere-
ğinde ek yatırımlarla konfor tela-
fisi kısmen sağlanabilir. Bina dış 
kabuklarında ısı geçişini azaltacak 
izolasyon artırılabilir. Yazın ısı ka-
zançların azaltacak tedbirler alı-
nabilir. Uygun yapılarda güneş ve 
yeraltı enerjisinden istifade edile-
rek, enerji tasarrufu yanında aza-
lan konfor da iyileştirilebilir.

Pandemi küresel bir felaket 
olduğuna göre, önlemleri de 
küresel olmalı, bu önlemlerin 
bazıları,

1- Dünyada her türlü silahlanma 
harcamalarına son verilmeli.

2- Fosil ve nükleer yakıtların kul-
lanılmasının sonlandırılması plan-
lanmalı, temiz yenilenebilir enerji-
lere yönelinmeli.

3- Dünyada bütün insanların te-
miz suya, temiz gıdaya ulaşımı 
sağlanmalı.

4- Herkesin sağlık hizmeti ve eği-
tim alabileceği, iş bulabileceği, yö-
netimde söz ve karar sahibi ola-
cağı bir dünya düzeni kurulmalı, 
şeklinde ifade edilebilir.
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Hidrolik enerjinin ülkemiz için öne-
mi büyük olsada gerekenin çok 
üstünde, plansız bir şekilde ihtiyaç 
olmamasına rağmen yeni HES’ler 
yapılmaya devam ediliyor.Yapımı-
na devam edilen bu HES’ler enerji 
üretmekten daha çok doğayı,ta-
rihi ve kültürü yok etmeye yemin 
etmişçesinehızla kuruluyor. Bu 
yeminin kanıtlarından biriGrafik-2 
‘ye baktığımızda HES’lerin kuru-
lumu istikrarlı bir şekilde artma-

sıdır. Bu istikrarlı artış sonucunda 
2006 yılından bu yana kurulumlar 
neredeyse 2,5 katına çıkmış. Yine 
aşağıda bulunan Grafik-1 verileri-
ne baktığımız zaman HES’ler ülke-
mizin kurulu gücün %31,21 denk 
geliyor. Peki bu HES’leri bu denli 
çekici kılıp ve bu denli fark oluştu-
racak kadar önemli kılan şey ne-
dir? Bu denli HES’lere yönelmek 
yerine neden Güneş Enerji Sant-
rallerinin kurulumunu yok sayıla 

bilecek seviyeye getirecek mev-
zuatlar yayınlandı? Ne içinBiyo-
kütle Enerjisinden üretim kurulu 
gücün %1,29 olan seviyelerinden 
çok yüksek seviyelere çıkma po-
tansiyeli olmasına rağmen önem-
senmiyor? Yada diğer yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelmiyorlar? 

Grafik-1: Kaynaklara göre kurulu güç miktarları (MW) (Kaynak:EPDK)Grafik-2: IRENA-2020 ve EPDK-2020 verilerine göre yıllara göre hidrolik 
enerji üretim miktarı

Fatih ÇAÇAN
Enerji Sistemleri Yüksek 

Mühendisi / Makine Mühendisi
Enerji Komisyonu üyesi 
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  Bu soruların cevaplarını bulmak 
ve çıldırmış gibi gördükleri her su 
kaynağına saldırıp HES kurmala-
rının sebebini öğrenmek için bin-
lerce yıllık tarihi olan Hasankeyf’i 

yok etme pahasına kurulan Ilısu 
Barajını incelemekte çok büyük 
fayda vardır. 

İlki DSİ (Devlet Su İşleri) bu ba-
rajın yapımı başladığında açıkla-

masında; “Ilısu’nun kurulu gücü 
saatte 1.200 megavattır (MW). 
Ilısu HES’i her biri 200 MW ka-
pasiteli 6 adet türbinden oluş-
maktadır. Eğer faaliyete geçerse 

ZİLAN DERESİ, 
HASANKEYF
VE HİDROLİK ENERJİ 
SANTRALLERİ (HES)
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Ilısu Projesi Dicle havzasındaki 
en büyük baraj ve HES olacak ve 
Fırat üzerinde kurulmuş ve faa-
liyette olan Atatürk, Karakaya ve 
Keban’dan sonra dördüncü HES 
özelliğini taşıyacaktır.” demiş-
ti. Kıyasladığı barajlarla arasında 
bizde bir karşılaştırma yapalım. 
Bu karşılaştırmada 1983 yılında 
inşası başlamış 1992’de işlet-
meye açılan en eski teknolojilerle 
kurulan ve  üretim verimi yaklaşık 
%46-48 arasında olan Atatürk 
barajı ile başlayalım.  Ilısu barajı 
kurulu gücü 1200 (MW) olup üre-
tim son teknolojiler kullanılması-
na rağmen verimi %35-37 arası 
değişmektedir. Bu iki veriyi kar-
şılaştırdığımızda ilk gariplikle kar-
şılaşmış oluyoruz. Nasıl oluyorda 
son teknoloji kullanılarak kurulan 
Ilısu Barajıneredeyse 40 yıl önce 
kurulmuş olan Atatürk barajı ku-
rulu sistemindendaha düşük bir 
verimle çalışır? Neden bu den-
li verimsiz bir proje uygulamaya 
geçirilir? 

İkincisi DSİ’nin Ilısu barajı ma-
liyetinin 1 Milyar Euro (güncel 
TL karşılı yaklaşık 7,5 milyardır.) 
olarak açıklaması. Bu açıklamaya 
baktığımızda 7,5 milyar TL ile çı-
kılan yolda bu fiyat gittikçe artıp 
durdu. Bu artış 2018 yılında Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanının Ilısu 
barajının maliyetinin 12 milyar TL 
olduğunu söylemesiyle devam 
etti. Derken 19.05.2020 yılında 
DSİ resmi sitesinde Ilısu barajının 
maliyetinin 18 milyar TL olduğunu 
açıklandı. Bu projenin maliyetini 
çıkaran kişiler neye göre hareket 
etti? Bu nasıl bir proje uygulama 

maliyeti farkıdır ki, proje sonunda 
maliyet 2,4 katına çıkıyor. Ger-
çekten bu proje maliyet hesapla-
masını yapan kişi yada kişileri bu 
hesaplamalarında oluşan farktan 
dolayı ayakta alkışlamalıyız. 

Üçüncü olarak malumunuz son 
günlerde yaşadığımız Covid-19 
sürecinden dolayı bir çok ülke bu 
hastalık ile uğraşırken mevcut 
hükümet ise bu süreci çok büyük 
bir fırsata çevirip bölge halkı için 
çok farklı bir anlam ifade eden 
Zilan Deresineyapılmak istenen 
HES’in çalışmalarını tekrar baş-
lattı. Yapılan açıklama da Zilan 
Deresine Van Valiliği Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü tarafından 
30.03.2012 tarih ve 1318 sayılı 
yazısı ile 30.03.2012 tarih ve 14 
No’lu “ÇED gerekli değildir” kara-
rıyla, Gökakım Elektrik Üretim A.Ş. 
tarafından alınan ruhsat üzerine 
2014 yılında inşaatına başlatılan 
Zilan HES projesi, köylülerin ve çe-
şitli sivil toplum örgütlerinin itirazı 
üzerine durdurulmuştu. Yaşanan 
itirazlar üzerine HES’in yapılacağı 
arazilere yönelik Bakanlar Kurulu 
kararı ile acil kamulaştırma kararı 
çıkartıldı. Ne yapılmaya çalışılıyor 
gerçekten anlamak anlamlandır-
mak çok zor. Yine EPDK’ya göre 
ülkemizin 2020 nisan ayı sonu 
itibarıyla 91 bin 564 MW olan ku-
rulu gücü içinde hidrolik enerji, 20 
bin 831 MW baraj ve 7 bin 883 
MW`ı akarsu olmak üzere toplam 
28 bin 714 MW ile % 31,21 paya 
sahiptir. EİGM (Enerji işleri Genel 
Müdürlüğü) verilerine göre 2019 
yılı elektrik tüketimi 291 milyar 
kW/h olurken, en yüksek puant 

talebi Ağustos 2019 itibariyle 45 
bin 234 MW olarak gerçekleşmiş-
tir. Yani 2020 nisan ayı itibarıyla 
%102’ler oranında fazla kurulu 
gücümüz vardır. Kurulu gücümüz 
ihtiyacı fazlasıyla karşılarken, 
daha fazla elektrik üretmek için 
Zilan Deresini ve çevreyi katlede-
cek bu santralin devreye sokul-
mak istenmesi tamamen akıl tu-
tulmasının bir sonucu olsa gerek.

Tüm bunları topladığımızda Ilısu 
barajının %36 verimle çalışacak 
olması ve ilk yatırım maliyeti-
nin 2,4 katına çıkılması ve yedek 
elektrik kaynağının 4 katı kadar 
kurulu güç varken Zilan Deresine 
tüm itirazlara rağmen yapılmak 
istenen HES’i de göz önünde bu-
lundurduğumuzda;

İlk olarak Hasankeyf üzerine ku-
rulan Ilısu barajının maliyetinin ilk 
yatırım maliyetinin 2,4 katına çık-
ması akla rantı getiriyor. Bununla 
beraber HES’lerin kurulumunun 
bu denli yüksek maliyetli olması 
çok fazla soru işareti oluşturuyor.

Çıkarılacak ikinci sonuç ise yapı-
lan HES’lerin bulunduğu bölgede 
çevreyi yok etmekle yetinme-
yip   kendini kaybetmiş bir şekilde 
bölge halklarının tarihi ve kültürel 
alanlarını yok edilmektedirler. Bu 
işleri yapanlar tarafından şu bilin-
melidir ki bu durum kesinlikle ka-
bul edilecek bir şey değildir. 

Bir an önce HES’lerin projeleri-
ne verilen izinlerin, teşviklerin ve 
alım garantilerinin durdurulması 
gerekmektedir.

M
AKALE
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Silav ji we re hevalên ezîz û de-
lal. Weke hûn jî dizanin ku Vîrusa 
Corona’yê rewşa me him ji aliyê 
tenduristî, him ji aliyê aborî û him jî 
ji aliyê civakî ve asteng dike. Di vê 
hejmara me de, em ê li ser nexwe-
şiya Corona’yê lêkolînekê bikin û 
em ê li bersiva ‘’Bandora neyînî ku 
li ser tenduristiya civakê de çî ye?’’ 
û ‘’Em dikarin kîjan tevdîran bigi-
rin? ’’ pirsên bi vî rengî bigerin. Li 
ser van mijaran em ê bi birêz Uzm. 
Dr. Eser Çetîn re hevpeyvînekê 
çêkin. Pisporiya birêz Çetin, li ser 
hekîmtiya malbatê ye û bi keleca-
nek mezin di xizmeta gelê xwe de 
ye.

Birêz Eser Çetîn di pêşî de em spas-
dariya xwe ji we re dişînîn ji bo 
nêzîkatiya we ya germ bi vê hev-
peyvînê. Di serî de em dixwazin we 
nas bikin. ‘’ Gelo Eser Çetîn kî ye? ‘’
Di serî de ez jî we silav dikim û ji bo 
vê daxwaza hevpeyvînê jî spasiya 
we dikim. Ez ji Dêrika Çiyayê Mazî 
ya Mêrdînê me û ev 17 sal in ez 
li Amedê dijîm. Di sala 2007’an de 
min li Zanîngeha Dîcleyê beşa tibê 
qezenç kir û di sala 2013’an de jî 

min beşa xwe qedand. Nêzî çar 
salan li Wêranşara Rihayê wekî 
doktorê malbatê li bijûngehê xe-
bitîm. Piştre min azmûna me ya 
pisporiyê ya bi navê TUS’ê qezenç 
kir û li Zanîngeha Dîcleyê min dest 
bi asîstaniya doktoriya malbatê 
kir. Min pisporiya xwe qedandiye û 
ez wekî pisporê doktoriya malbatê 
gavê li benda tayînê me. Di heman 
demê de jî ez şanogerekî Şanoya 
Kurdî me. Ez lîstikvan û xebatka-
rekî Teatra Yekta Hêvî me ku yek ji 
wan komên Navenda Çanda Me-
zopotamya’yê ye. Ev deh sal in ez 
xebata şanoyê didomînim û yek 
ji wan derçûyiyên yekem ê Aka-
demiya Cegerxwîn ê beşa şanoyê 
me.     

Belê ez dixwazim qet derengî 
nexim û bikevim mijarê . Wek hûn 
jî baş dizanin li cîhanê bandoreke 
pir mezîn ya vîrûsa coronayê çêbû. 
Birêz Çetîn, ev vîrûs çî ye, dîroka wê 
çî ye û ji ku derê derketiye?
Ya rast ev vîrûsa koronayê ku 
weke SARS CoV-2 tê binavkirin ji 
malbata Vîrûsên Koronayê ye û 
ev malbata vîrûsan di sala 1960’î 
de hatiye binavkirin. Endamên 
vê malbata vîrûsan pir in lê niha 
hemû cîhan li ser ya nû derketiye 
û pandemî çêkiriye disekine. SARS 
CoV-2 cara ewil li Wuhana Çînê 
derket û li hemû cîhanê belav bû.   

Mirovek , wê çava bizanibe vê 
nexweşiyê derbas dike, nîşaneya 
nexweşiyê çi ye birêz?

Nîşaneyên sereke yên şewba ko-
ronayê ta(atêş), kuxik û bêhnçi-
kandin e. Di serî de dikare bi êşa 
qirik û gewriyê dest pê bike û êşek 
giştî ya laş jî dikare bibe.  

Eger ku nîşaneyên vê nexweşiyê em 
li xwe bibînin, em dikarin çi bikin?
Ev nexweşî di nexweşan de ji %30 
qet gazinc û semptoman çênake, ji 
%50-55’ê wan jî nexweşiyê pir si-
vik derbas dikin û gazinên wan pir 
hindik in, ji %10-15 girantir derbas 
dike û hewce ye li nexweşxanê bên 
tedawîkîrîn, ji %5 jî pir giran derbas 
dikin û divê li giranxaneyan( yoxin 
baqim) bên tedawîkîrîn. Dema ga-
zinên nexweşiyê çêbûn, divê em li 
xwe baldar bin û di serî de li malê 
bimînin û îzole bibin. Heke gazin 
pir giran bibe jî wê demê bi maske 
hewce ye em herin nexweşxanê.   

Birêz Doxtor, ev vîrûs gava ku di-
keve laşê mirovan bi piranî di kîjan 
organan de zirar çêdike?
Lebat û organên ku bi piranî li ber 
dikevin; pişik(kezeba sor), hûr û 
rovî, gurçik in lê ya herî grîng pişik 
e û zanist bêtir li ser vê disekine. 
Bi rêjeyeke pir mezin li pişikê bicî 
dibe û li wira nexweşiyê çêdike. 

Gelo em xwe ji vê vîrusê çava bi-
parêzin û di jiyanê de çi hînbûniyê 
xwe divê bigûherînîn?
Jixwe xala sereke pêşîlêgirtin û 
astengkirina belavbûna nexwe-

SERHAT VANÇÎN
Endezyarê Makîneyê
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CORONAVÎRÛS:
Gûhertina Rewşa Mirovahiyê



Aralık / Haziran  2020

H
ABER

şiyê ye. Lewre hê parza( aşî ) û 
dermanekî wê yê tenê ji bo wê 
spesifîk û taybet nehatiye dîtin. 
Divê mirov li malê bimîne. Ji ne-
çarî derketin derve jî divê dev û 
pozên xwe bi maske anjî tiştekî 
karê maskê bike bigirin. Hewce 
ye di navbera mirovan de 1-1,5 
metre navber hebe. Dest divê 
baş bê şuştin û li çav, poz û dev 
nebe. Malên xwe hewadar bikin, 
rojê herî kêm 2-3 lître avê vexwin, 
kêm zêde heşt saetan razên û eg-
zersîz û temrînan bikin. Xwarinên 
bi proteîn û vîtamîna C‘yê û sebze 
û fêkiyan zêdetîr bixwin, ji xwa-
rinên hêvîrokî û şekir û rûnê wan 
zêde bidûr bikevin. Ji aliyê derûnî 
ve xwe baş bikin. Ji tiştên ku ener-
jiya we kêm dike bidûr bikevin. Bi 
telefonan anjî bi dîmen li meriv û 
dostên xwe bigerin. Bixwînin, te-
maşe bikin, lêkolînan bikin û sibe-
roja xwe ronî bikin.   

Feydeya maske û lepikan heye 
birêz doxtor?
Hewce ye her kes maske bikar 
bîne, lê ji xeynî xebatkarên ten-
duristiyê bila kes lepik bikar nîne. 
Lewre lepik dikare mîqroban ji de-

ran bigire û bîne ji mirov re. Wekî-
din jî mîna ku her kes bi vê vîrûsê 
enfekte ye ango wekî ku ev vîrûs 
bi her kesî re heye divê em tev-
bigerin. Loma jî ji bo astengkirina 
belavbûna vîrûsê divê maske bê 
bikaranîn.

Birêz Çetîn, eger ku mirovek carekê 
ev nexweşî derbas kiribe, gelo dibe 
ku carek din derbas bike?
Halê hazir zanist bi piranî dibêje 
dîsa derbas nake, lê hin mînakên 
ku dîsa derbas kirine jî hatiye dîtin. 
Lê mirov derbas bike jî wê sivik-
tir derbas bike. Ji ber ku sîstema 
parastinê laşê mirovên nexweşî 
derbas kirine êdî vê vîrûsê nas 
dike û nahêle nexweşiyê çêke. Lê 
heke mutasyonên cuda derbas 
bike û xwe biguherîne jixwe dibe 
weke vîrûsek din û wê bikaribe 
nexweşiyê çêke.  

Di saziya tenduristî de rêyek din tê 
ceribandin ‘’Îmmun plazma’’. Hûn 
bixwe çava dibînin vê mijarê, gelo 
wê feyde çêbibe?
Ev tedawî di pir nexweşiyan de ji 
berê de hatiye kirin û ez jê bawer 
dikim ku sûd û fêdeya wê heye. 
Kesên nexweşî derbas kiriye li 
hemberî wê dijetenekê ( antî-
kor) ava dike û ew dijeten dema 
dijepeydakera (antîjen) nexwe-
şiyê(bakterî, vîrûs, parazît… hwd.) 
dibîne wê dikuje. Di vê tedawiya 
plazmayê de jî ji kesên nexweşi-
ya koronayê derbas kirine û piştî 
başbûnê herî kêm çardeh rojan ji 
wan xwîn tê stendin û plazmaya 
xwînê jê tê girtin û didin nexweş.     
Birêz Doxtor, li aliyê xebatê de hûn 
çava xwe diparêzin?
Gavê li Zanîngeha Dîcleyê alav 
û amûrên me yên xweparastinê 
têra xwe hene.  Berçavk, maske, 
berdilk, lepik û hwd… em bikar tî-
nin. Em bi piranî destên xwe de-
zenekte dikin û dişon. Pir hewce 

nebe em li navbera civakî(1-1.5 
mîtro) miqate ne. Hewedarî bi 
nêzbûnê çêbibe jî em alavên xwe-
parastinê bi hûrgilî bikar tînin.  

Eger ku ji vê saetê şûnde em ted-
bîran pir bi serkeftî bidomînîn, gelo 
ji vê vîrûsê em kengî xelas bibin li 
gor we?
Demeke zelal nikare bê gotin, 
lewre nexweşiyek nû ye. Lê li gora 
texmînan bi tevdîrên serkeftî û bi 
hatina germayê re di meha hezî-
ranê de dibe ku kontrolek bê kirin.  

Belê Birêz Doxtor, gotinên we yên 
dawî yan jî peşniyarên we çi ne?
Ez silavên xwe li we hêjayan û 
gelê xwe dikim. Di serî de divê em 
bi zanayî nêzî mijarê bibin û xe-
batên zanistî bişopînîn. Ez bixwe jî 
xebat û kesên zanistî dişopînim û 
agahiyên rast bi gelê xwe re parve 
dikim. Bi taybetî li ser torên ivakî 
yên wekî twîter û înstagramê ez 
xebatan dikim. Em bi her awayî 
hevkariya hev bikin û moralê bidin 
hev. Em vê mijarê pir cidî bigirin 
dest û bi hev re rê li ber bigirin. Ji 
ber ku her mirovek xwedî can e û 
ji bo min her can pir grîng e. Loma 
ez weke hejmaran tenê li meselê 
nanêrim. Bi taybetî yên temenê 
wan mezin û nexweşiyên wan ên 
kronîk hene xisar û zirarê dibînin. 
Loma jî divê em zêdetir baldar bin. 
Lewre mezinên me çavkaniya he-
bûna me ne. Hê pir çîrok û mese-
lokên wan hene ku ji me re bibêjin.
Ez wek endamekî, li ser navê 
Odeya Endazyarên Makîneyê ya 
Amedê dîsa spasdariya xwe pêş-
keşî we dikim. Di xebata we de 
serkeftinê dixwazim. Mala we ava 
be.
Ez spas dikim, mala we ava be. Ez 
jî di kar û xebatên we de qawet û 
serkeftinê ji we re dixwazim.

H
EVPEYVÎN

Dr. Eser Çetîn 
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Înternet bi salan e di jiyana miro-
van de ye lê di vê rewşa nû de, di 
pêvajoya Vîrusa Coronayê de di 
pergala nû ya jiyanê de bandora 
înternetê zêdetir xurt bû. Li gor 
hin ramangêran bi saya înter-
netê mirovayetî ketiye serdema 
sêyemîn a demokrasiya mezin. 
Çawa ku rêveberiya temsîlî ya se-
dsala 18’ê demokrasiya du hezar 
salî ya Yewnanan veguherandî be, 
niha jî “komareke elektronîk” a nû 
ya melez pêk tê. 

Yek ji taybetmendiya (taybet-
mendiyek him erênî, him jî neyênî 
ye) herî girîng a teknolojiyên nû 
derdikevin holê “bêgirseyî kirin” 
e.  Her roj zêdetir mirov mijar û 
ramanên ku dê ji wê/wî re bêne 
gihandin li gor tercihên xwe sînor-
dar dikin. Bi hêzeke ku heta niha 
nehatiye dîtin mirov wek takekes 
hin tiştan ji fîltreyê derbas dikin û 
destûr didin ku ji wî/wê re bigihê û 
hin tiştan jî li derve dihêle. Bi saya 
vê hêzê bikarhêner (temaşevan, 
xwendevan, guhdarvan, şopî-
ner) tenê li naveroka ku dixwazin 
dinêrin. Bêguman ewqas zêde 
fîltrekirin li aliyekî din ve jî dibe 
sedema tengmayîna asoyên mi-
rovan û mirovên di heman civakê 
de ji rastî û pirsgirêkên hevdu ne-
haydar dimînin û ji hevdu re biyanî 
dibin û di dawiyê de jî xemsariya 
civakî derdikeve holê.  

Bi medyayên nû re, azadiya ragi-
hanê, sîstema maf û azadiyê yanî 
zelalbûn, “mafê agahadarbûn”ê ji 
nû ve pênase kiriye. Di medyayê 
de têkîliyên xwedîtiyê guherî, 
hînbûnên mirovan ên bikaranîna 
agahiyan guherî; derfetên take-
kesbûna li ser agahiyan hatine 
sînordarkirin. Medyaya nû bi van 
taybetmendiyên xwe di heman 
demê de îxtîmala pêkhatina “de-
mokrasiya radîkal” jî zêde dike.

Înternet ne tenê şêweya gihiştina 
zanyarî û nûçeyê, ji perwerdehiya 
online heta kirîn û firotinê bi tevahî 
di her qada jiyanê de bi bandor e. 
Li gel bi dehan aliyên wî yên erênî 
aliyên neyênî ya înternetê jî der-
ketin holê. Di derbarê bandorên 
înternetê yên jiyana mirovan ge-
lek lêkolîn têne pêkanîn. Li gel 
feydeyên înternetê gelek zirarên 
wê jî hene. Înternet ku li gel xwe 
ji bo mirovahiyê gelek tiştên baş 
anî û deriyên nû di ragihandinê de 
vekir ji ber xemsarî, bêkontrolî û 
şaşbikaranînê di hin warên civakî 
de dibe sedema encamên xirab jî. 
Wekî hemû amûr û teknolojiyan 
di înternetê de jî çawaniya bika-
ranînê girîng e. Gelek tişt hene 
ku mirov çewt bikarbîne dikare 
bi zirarên wê, baş bikarbîne jî bi 
sûdên wê re rû bi rû bimîne. Wekî 
li hemû qad û mijarên jiyanê li vê 
derê jî mesele bikaranîn, nêzîkbûn 

û tevgera bipîvan, parsengdar û 
berhemdar e.

Di lêkolînan de di nav zirarên în-
ternetê mijara ku herî zêde der-
dikeve pêş ev e ku; her çiqas bi 
riya medyaya civakî mirov zêdetir 
nêrînên xwe eşkere dikin û bi zê-
detir kesan re dikevin peywen-
diyê jî înternet di jiyana fizîkî de 
dibe sedema qelsbûna têkîliyên 
sosyal ên rû bi rû, bi taybetî jî di 
nava malbatê de. Zêde bikaranîna 
înternetê hin caran dibe sedema 
îzolasyona sosyal. Ev yek jî tenê-
bûn û depresyonê bi xwe re tîne. 
Her wiha endamên malbatê an jî 
hevalên nêzîkî hev an jî du kesên 
evîndarê hev hin caran ji ber zêde 
bikaranîna înternetê ji hev dûr di-
kevin û têkîliyên di navbera wan 
de her diçe firk û kêm dibe. Gelek 
kes di înternetê de bi kesên biyan 
re sohbetên teng û rûkalî û nekûr 
pêk tînin. Lewre jî ev yek aso û 
ramanên mirovan tengtir dike û 
dibe sedema zêdebûna mirovên 
xwedî pirsgirêkên psîkolojîk û ev 
yek jî yekser têkîliyên wan ên ro-
jane jî lawaztir dike. Mirovên ku 
di cihana înternetê de “jiyanek 
ferazî” ava dikin, rastî pirsgirêkên 
adaptebûna li jiyana rastî tên. 
Pir zêde takekesiyîbûn li gel xwe 
tenêtî û ezezitiya mirovan jî li gel 
xwe tîne.

BANDORA ÎNTERNETÊ 
Lİ SER VEGUHERÎNA CİVAKÎ
SERHAD B. RÊNAS
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Her çiqas li gor hin lêkolînvanan 
ku torên sosyal ên wekî Facebook 
di sosyalîzebûna hin ciwanên ne-
sosyal alîkariyê dike jî ewqas jî rê li 
dejenerebûyîna têkiliyên sosyal û 
malbatî dike. Ji bo ku sûda înter-
netê zêdetir û zirarên wê kêmtir 
bin divê di hemû dibistanan de 
dersên bikaranîna medya û în-
ternetê bêne dayîn û dezgehên 
peywendîdar ji bo rê li ber girtina 
zirardîtina civakê bi taybetî jî ya 
zarok û ciwanan xebatên pêwîst 
bimeşîne. 

Li gor lêkolînekê ku ji aliyê Prf. 
Baroness Greenfield’ê ve hatiye 
pêkanîn malperên wek Facebo-
ok, Twitter ciwanan dixe ‘krîza 
nasname’yê. Gelek bikarhênerên 
ku malperên torên sosyal bikartî-
nin bi tevgerên dixwazin bibêjin 
“binêrin ez li vir im, ez heme” û bi 
vî awayî bala mirovên din bikişînin 

û bi vî awayî jî gelek kes dixwazin 
egoyên xwe tatmîn bikin.

Her wiha li gel belavbûn û zêde 
bikaranîna înternetê nexweşiyên 
nû jî dikevin lîteraturên tenduris-
tiyê. Yek ji wan nexweşiyan a herî 
navdar jî “tiryakbûna înternetê” 
ye.  Kesên li ser înternetê di teva-
hiya rojê de dema xwe dibûrînin û 
nikarin bêyî înternetê jiyana xwe 
bidomînin û wexta înternet tune 
be xwe tenê û bêwate hîs dikin 
wek tiryakiyên înternetê tên bi-
navkirin. Di gelek nexweşxaneyan 
de û di perwerdeya tibê de ji bo 
nexweşiyên psîkolojîk ên derbarê 
înternetê de beşên taybet têne 
vekirin û di pêşerojê de wê him 
nexweşiyên ji ber înternetê zêde-
tir bibin û ji bo çareserkirina wan 
jî lêkolîn û hewldan jî zêdetir dibin. 
Ger di sîstemên perwerdehiyê za-
rok hînî baş bikaranîna înternetê 

bên kirin wê pirsgirêkên di vî warî 
de jî dikare bê kêmkirin û sînordar-
kirin. Ji xeynî bandorên psîkolojîk 
ên zêde bikaranîna înternetê ji ber 
zêde rûniştina li ber kompîturê, ji 
ber bêtevgermayînê gelek nexwe-
şiyên fizîkî jî derdikevin holê.

Derbarê bandora înternetê ya li 
ser civakê de nêrînên cihê hene. 
Hin analîstên pêşerojê û pisporên 
medyaya sosyal wisa texmîn dikin 
ku wê di salên pêş de medyaya 
civakî bibe qadeke ku bi temamî ji 
aliyê dewletan ve bê kontrolkirin. 
Hin analîstên din jî wisa difikirin ku 
ne gengaz e ku medyaya sosyal ji 
aliyê desthilatdariyan ve bê kont-
rolkirin.  Pêşeroj hê ne diyar e û 
divê sazîyên me li gor taybetmen-
diyên civaka me stratejiya xwe ya 
înternetê diyar bikin.
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Çocuktuk,

Başka bakardık dünyaya.

Yaşam bu ya büyüdük.

Gözlerimiz, gözlüklerimiz ve gördük-
lerimiz değişti.

Dedik o kadar güzel ki bu dünya

Öyleyse paylaşalım.

Ama o kadar küçük ki biz alsak,

Çocuklara kalmayacak.

En iyisi gidelim…

İlyas Salman

Kulağımdan hiç eksik olmayan şiir.

2015 Yılında anneliği tattım. Adı 
Sezen Lorin. Lorin ile daha da 
anımsar oldum bu şiiri. Annelikten 
midir bilmem ama vicdan olgusu 
daha da büyüdü bende. Ona nasıl 
daha iyi anne olabilirim diye kafa 
yorarken; farkettim ki yoruluyo-
rum. Yani yetmiyor en iyileri bile. 
En güzel benim kızım, en zeki be-
nim kızım, en mis kokulu…. En en 
en…. Asla tanımlamalarda yetmi-
yor. 

O zamanlarda görüyorum ki, hayat 
herkes için adil değil. Kırmızı ışıkta 
kucağında kundakla dilenen kadın-
lar, yevmiye ile çalışarak 5 çocuk 
doyurmaya çalışanlar, anneliğini 
seks işçisi olarak yerine getirmeye 

çalışanlar… 

Sadece canım acıyor, konuya nasıl 
gireceğim ne diyeceğim bilmiyo-
rum. Çocuk ölümleri, ihmaller, te-
cavüzler…

80’li yıllardan bu yana bu ülkede 
yaklaşık 700 çocuk bilinçli katle-
dildi. En sonuncusunu hatırlarsınız. 
Gaziantep’te babası tarafından 2 
kardeşinin gözü önünde hortumla 
dövülerek öldürülen 9 yaşındaki 
Ceylan Aslan. Kardeşlerinin zihin-
lerinden asla gitmeyecek o anı. Ya 
annesi, 9 yaşındaki kızının katili, 
yıllardır aynı yastığa baş koyduğu 
hayat arkadaşı değil miydi? Ya Cey-
lan,  babası tarafından dövülürken 
hiç düşünmemiş miydi, tamda en 
güvenli olduğu yerde  değil miydi?

Hangi birini anlatsak bilemiyo-
rum. Alınan önlemlerle yüreğimize 
su serptiniz de diyemedik. Ya da 
‘ohhh anlattım rahatladım üstüm-
den kocaman bir yük kalktı diyebil-
sek ’ diyemiyoruz. Bilinçli diyorum 
çünkü hesaplanmayan ihtimaller 
bilinçliye işaret eder.

Bu çocukları ne diye doğurduk? 9 
ay doğmadan taşıdık, uykusuz kal-
dık, ağrı çektik …. Ben evladımı bu 
ülkede ihmal sonucu kaybetmek 
üzerine doğurmadım. Ve nitekim 
sadece bir evladım var. Bu histe 
bencillik var. 1 evladım var ona bi-
şey olmasın. 2 olunca 1 tanesine 
bişey olabilir mi? Hayır, asla. 10 
evladım olsa da 1 tanesine birşey 

olmasın. Asıl can yakan ihmaller ile 
yitirilen evlatların ardından yürek-
ten kabullenilemeyen hatalar. Hep 
örtbas edildi. Dur çağrısına durma-
mıştır, mayınlı bölgede dolaşmıştır, 
babası karşısında susmamıştır, rı-
zası vardır, namus temizlenmelidir 
ve daha birçok akıl almaz saçma 
sapan nedenlerle evlatlarımız öl-
dürüldü ve kabullenmemiz bek-
lendi.

13 yaşında evlenip, 25 yaşında 3 
çocukla dul kalan annemin sözleri 
hep aklımda. Kızım/oğlum bir yere 
takılmayın, kimseye karışmayın, 
size karışan olursa siz hemen or-
dan uzaklaşın. Her evden çıktığı-
mızda eve dönene kadar eli yüre-
ğinde bildiği tüm duaları okuyan 
o kutsal kadın. Bugünlerde 38 li 
yaşlarımda olmama rağmen halen 
günde en az 3 kere arar beni. Ben 
halen onun çocuğuyum. Büyüme-
dim biliyor musunuz? Büyüdüğü-
mü kabul etse kaç yazar ki; bu ül-
kede düşünce özgürlüğü kelimeler 
ağzınızdan dökülmedikçe ya da 
yazılmadıkça var. Ama halen can 
güvenliği yok. Kim kötü niyetli bile-
medim şimdi. Adını siz koyun can-
larımız acımaya devam ederken.

BİTMEYEN IZDIRAP
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Nevruz KAYRAN
Makina Mühendisi
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Abdulkadir Çapak Abdullah Karataş Adem Deviren Ahmet Becerikli Ahmet Çağrı
Çakınberk

Ahmet Polat

Ali Kızıltepe Anıl Fenerli Ariya Yılmaz Ayşe Aslan Baran MaltaşAytül Ejderoğlu

Baver Karalan Berat Yılmaz Berfin Tosun Burak KaraağaçBerkay Deniz İlikçi Burhan Turaç

Cumali Koca Çağdaş Gülenay Doğan KoçÇağlar Kızılbulut Elif Balaman Emre Adıyaman

Erkan Ergün Eylem Kızılkaya Eyyüp Çiftçi Ferhat Akın Feyaz Yıldeniz Furkan Sitil
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Muhammet Balkan

Fırat Hamarat Nefise Kuncar Nurettin Öztemel Onur AydınNihal Karabulut

Kadri Kaya Mehmet EmreMansur Kızılkaya

Mehmet İsmail 
Akkurt

Onur Günaydın

Mehmet Oğuzhan 
Arıca

Mehmet Razi 
Alpar

Mehmet Emin 
Atabey

Mehmet Salih 
Kaplan

Mesut Çetinkaya

Mehmet Coşkun

Meral Evcil Mert Eser
Gülseren

Merve Gezer Fatma Kılıç

İbrahim Daşçi İbrahim Tanyıldızıİbrahim Halil 
Delebe

Göktuğ Kayış Hadra Arslan Hakan Kürüm Hayrullah TemelHakan Öcal Hasan Yiğit
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Ömer Miran Ömer Ürper Özcan Tatar Recep Kara Revşan Yıldız Sabrin İsmail

Servet Karahan Sultan SessizSevilay Onur Şahin Yaşa Şener Burak Şeyhisa Koşdaş

Zeynel Abidin 
Altunkaynak

Umut Men Ünsal Karataş Yakup OkVeli Kılıçdoğan Yusuf Çiftçi

Şeyhmus Sallan Tuncer Külekci Umut KoçakUğur Demir Umut Deniz Akyıldız Umut Kumaş

Sn. Üyelerimiz;
Odamızın çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, 
üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödemesiyle olanaklıdır.

Daha güçlü bir oda için
üye ödentilerimizi ödeyelim odamıza Sahip Çıkalım!

Üyelerimizin yıllık ödentilerini ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla 
kredi kartı ile internet üzerinden ödeme sistemimiz hizmete girmiştir. 
Aidat Borcu Sorgu ve Ödeme İçin Sanal Pos: https://aidat.mmo.org.tr/
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ARALIK- 2019
- 4 Aralık 2019 tarihinde şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu düzenlendi.
- 15.12.2019 tarihinde Ankara’da yapılan Danışma Kurulu toplantısına Şube Başkanı Mehmet Emin TÜMÜR, Şube 
Sekreteri Sinan ÖZTEMEL ve Şube Saymanı Güler AKCAN katılım sağladılar.
- 19-21 Aralık 2019 tarih aralığında şubemizde Mühendislik Fakültesi Mezunlarına yönelik LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.
- 21 Aralık 2019 tarihinde MMO Genel Başkan Vekili Abdullah Selçuk Soylu, Şube ve Temsilcilik yöneticilerimiz, 
Danışma kurulu üyelerimiz, kamu ve özel sektörde çalışan üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla şubemizde 
plaket töreni düzenlendi.
- 23 Aralık 2019 tarihinde Şubemiz tarafından NV Turkse Perenco firmasında çalışan operatörlere iş güvenliği kap-
samında Kaldırma iletme Makinaları (forklift, vinç, mobil vinç) eğitimi verildi.

OCAK - 2020
- 4 Ocak C.Tesi günü Van İl Temsilcilik eğitim salonumuzda EİM MEDAK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baran YA-
VUZ’un sunumuyla DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0 semineri düzenlendi.
- 07 Ocak 2020 tarihinde şubemizde “Etkili İletişim ve Mülakat Teknikleri ” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
- 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Yürüyen merdiven vasıflandırma eğitimine Şube Teknik 
Görevlilerimiz Engin KOYUN, Esin ERHAN, Şükrü TİMUR katılım sağladılar.
- 14 Ocak 2020 tarihinde şubemizde “Karanlık Fabrikalar ve Endüstri 4.0” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
- 17 Ocak 2020 tarihinde şubemizde “Hassas Kontrollü Klimalar ve Uygulama Çözümleri ile Enerji verimliliği nasıl 
edilir?” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
- 21 Ocak 2020 tarihinde şubemizde “Kaynak Mühendisliği” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
- 25 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da yapılan KEMM toplantısına Şube Eğitim sorumlusu Duygu BAYRAM katılım 
sağladı.
- 28 Ocak 2020 tarihinde şubemizde “İşletmelerde Yalın Yönetim Kaizen Kültürü Ve 5s Uygulamaları” konulu bilgi-
lendirme semineri düzenlendi.
- 28 Ocak 2020 tarihinde şubemizde “Endüstriyel Tesislerde Kalite Kontrol Yönetimi” konulu bilgilendirme semineri 
düzenlendi.

ŞUBAT- 2020
- 1 Şubat 2020 tarihinde periyodik kontrol alanında vasıflı olan teknik görevlilerimize yönelik PK birim sorumlumuz 
Yasin Nacar tarafından Dimer mermer fabrikasında uygulamalı saha eğitimi ve saha gözetimi yapıldı.
- 04 Şubat 2020 tarihinde şubemizde “Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemleri” konulu bilgilendirme semineri dü-
zenlendi.
- 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde Şubemizin 13. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri,  şubemiz seminer salonunda 
gerçekleşti.
- 10-15 Şubat 2020 tarih aralığında şubemizde Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi düzenlendi.
- 14 Şubat 2019 tarihinde Artuklu Belediyesi ile asansör denetimleri hakkındaki “Asansörlerin Yıllık Periyodik Kont-
rolleri” ile ilgili 4 yıllık iş birliği protokolü imzaladık.
- 18 Şubat 2020 tarihinde Şube yönetim kurulumuz ilk toplantısında görev dağılımını yaparak şube yürütme kuru-
lunu belirledi.
- 27 Şubat 2020 tarihinde yeni dönem şube yönetim kurulumuz ile şube çalışanlarımızın katılımıyla personel top-
lantısı düzenlendi.
- 27 Şubat 2020 tarihinde Yeni dönem şube yönetim kurulumuz, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrencilerimiz ile tanışma toplantısı düzenledi.
- 27 Şubat - 01 Mart 2020 tarih aralığında Şubemizde Temel Bilirkişilik Eğitimi düzenlendi.
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MART - 2020
- 5 Mart 2020 tarihinde Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN Yeni Dönem Şube Yönetim Kurulumuza tebrik 
ziyaretinde bulundu.
- 7 Mart C.tesi günü Ankara’da yapılacak olan toplantıya Şube Başkanı Mehmet Emin TÜMÜR, Şube Başkan Vekili 
Nevruz KAYRAN, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Arin ZÜMRÜT ve Nevroz MIZRAK katılım sağladılar.
- 8 Mart Pazar günü Ankara’da yapılan toplantıya Şube Sekreteri Serdar İŞİK, Şube Saymanı Nejdet KAYA ve Şube 
Müdürü Sıdık AKMAN katılım sağladılar.
- 14 Mart 2020 tarihinde Ankara’da yapılan Merkez Öğrenci Üye komisyon toplantısına  öğrenci üyelerimiz Mert ŞAH 
ve Çegavara ŞIK katılım sağladılar.
- 11-13 Mart 2020 tarihinde İzmir’de yapılan Gaz yakan cihazlar vasıflandırma eğitimine PK Birim Sorumlusu Engin 
KOYUN katılım sağladı.
- 25-27 Mart 2020 tarih aralığında üyelerimiz ve diğer branşlardaki mühendislik fakültesi mezunlarına yönelik online 
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi düzenledik.

NİSAN - 2020
- 11.04.2020 tarihinde Şube personelleri ile ZOOM uygulaması üzerinden online toplantı yapıldı.
- 14 Nisan 2020 tarihinde 13. Dönem Asansör Komisyonu ilk toplantısı online olarak düzenlendi.
- 15 Nisan 2020 tarihinde 13. Dönem ilk Kadın Komisyonu toplantısı online olarak gerçekleşti.
- 15 Nisan 2020 tarihinde 13. Dönem Tesisat Komisyonu ilk toplantısı online olarak gerçekleştirdi.
- 18 Nisan 2020 tarihinde 13. Dönem Endüstri Mühendisliği Komisyonu toplantısı düzenlendi.
- 21 Nisan 2020 saat 19.00 da  Şube Delegeleri ile online toplantı yapıldı.
- 22 Nisan 2020 tarihinde 13. Dönem Enerji Komisyonu ilk toplantısı online olarak gerçekleştirildi.
- 23 Nisan 2020 tarihinde 13. Dönem İlk Bülten Yayın Komisyonu toplantısı online olarak gerçekleştirildi.
- 26 Nisan 2020 tarihinde Şube yönetim kurulumuz, il temsilcilikleri yöneticileri, üyelerimiz ve çalışanlarımızın katılı-
mıyla 13. dönem ilk şube ve temsilcilik eşgüdüm toplantısı düzenlendi.

MAYIS - 2020
13 Mayıs 2020 tarihinde şubemiz bünyesinde Periyodik Kontroller Neden Yapılmalı konu başlıklı webinar semineri 
düzenlendi.
- 16 Mayıs 2020 tarihinde “Mesleki Gelişim ve Eğitimi”  Konulu Webinar Semineri düzenledik.
- 18.05.2020 tarihinde saat 13:00 da TMMOB’ye dokunma gündemli XIII. Dönem I.Şube Danışma Kurulu toplantısı 
online olarak yapıldı.
- 18 Mayıs 2020 tarihinde `` Fotovoltaik Paneller ve GES Maliyet Analizi  ” konulu Online bilgilendirme semineri dü-
zenledik.
- 19 Mayıs 2020 tarihinde Enerji Politikaları üzerine online Söyleşi düzenledik.
- 21 Mayıs 2020 tarihinde ``Türkiye’de Lisanssız Güneş Enerjisi Sektör Analizi ve Başvuru Süreçleri” konulu Online 
bilgilendirme semineri düzenledik.
- 27 Mayıs 2020 tarihinde TBMM 24. Dönem Milletvekili ve Mak. Müh. Faysal Sarıyıldız, Batman Belediyesi Eski 
Eşbaşkanı  Mak. Müh. Nejdet Atalay,Cizre Belediyesi  Eşbaşkanı  Mak. Müh.Mehmet Zırığ ‘ın katılımıyla Toplum Mü-
hendisliği Konulu Webinar söyleşisi düzenledik

HAZİRAN - 2020
- 03.06.2020 Çarşamba günü saat 20.30 da Mobis bilgilendirme toplantısı online yapıldı.

Aralık / Haziran  2020



H
AB

ER
mmo
diyarbakır şubesi bülteni

70

ȘUBE GENELİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SAYILARIMIZ  (ARALIK - HAZİRAN 2020)

Bağlı Olduğu Belediye  Adı 

Normal
Kontrol

Adet

Eksiklik
Kontrol

Adet

İkinci
Eksiklik

Kontrol Adet

Elektrikli
Asansör

Kontrol Adet

Kırmızı
Etiket
Adet  

Sarı 
Etiket
Adet 

Mavi
Etiket
Adet

Yeșil
Etiket
Adet Toplam

ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ 1 15 19 0 35 0 16 1 5 13 35
AĞRI 9 25 39 4 77 0 24 9 9 35 77
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 1 2 0 0 3 0 2 0 0 1 3
ARTUKLU 6 69 62 0 137 0 68 1 8 60 137
BAĞLAR 6 0 26 0 32 0 1 1 1 29 32
BAHÇESARAY 5 0 5 0 10 0 5 0 2 3 10
BAȘKALE 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
BATMAN 18 172 153 2 335 10 69 86 164 26 345
BATMAN İL ÖZEL İDARE 3 27 28 1 57 2 32 9 15 3 59
BAYKAN 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2
BEȘİRİ 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 10
BİSMİL 16 4 12 1 33 0 14 5 4 10 33
BOZOVA 1 6 8 7 20 2 14 0 0 8 22
CİZRE 19 2 19 0 40 0 22 3 0 15 40
ÇERMİK 0 5 4 2 11 0 4 1 3 3 11
ÇINAR 2 0 5 1 7 1 4 0 0 4 8
ÇUKURCA 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3
ÇÜNGÜȘ 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
DOĞUBAYAZIT 9 15 17 4 45 0 16 3 8 18 45
ERGANİ 18 48 58 1 125 0 66 6 1 52 125
ERUH 5 2 2 0 9 0 3 3 2 1 9
EYYÜBİYE 1 74 27 0 101 1 58 15 17 12 102
GEVAȘ 0 6 1 0 6 1 5 1 0 1 7
HAKKARİ 0 2 2 1 5 0 2 0 0 3 5
HANİ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
HARRAN 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2
HASANKEYF 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2
İDİL 9 0 10 8 27 0 20 0 0 7 27
KARAKOÇAN 18 2 17 1 38 0 19 3 2 14 38
KOZLUK 0 7 1 0 8 0 1 0 3 4 8
KULP 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2
KURTALAN 11 0 16 1 28 0 14 2 0 12 28
MALAZGİRT 0 2 2 0 4 0 4 0 0 0 4
MAZIDAĞI 2 3 4 0 9 0 3 2 0 4 9
OVACIK 2 0 2 0 4 0 0 2 0 2 4
PATNOS 0 7 15 0 22 0 10 3 0 9 22
PERTEK 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2
SİİRT 36 39 93 13 173 8 73 13 5 90 181
SİİRT İL ÖZEL İDARE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
SİLOPİ 4 19 49 15 87 0 52 0 0 35 87
SİLVAN 11 25 30 0 66 0 29 5 2 30 66
SUR 3 15 22 1 41 0 21 1 7 12 41
SURUÇ 2 0 2 1 5 0 4 0 0 1 5
ȘEMDİNLİ 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2
ȘIRNAK 39 16 46 1 100 2 45 1 14 42 102
TAȘLIÇAY 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2
TİLLO 4 0 3 0 7 0 3 0 1 3 7
TUNCELİ 19 104 46 1 162 8 36 20 69 45 170
TUTAK 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2
VEYSEL KARANİ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
VİRANȘEHİR 0 4 6 0 10 0 4 0 4 2 10
YÜKSEKOVA 31 0 14 0 45 0 25 6 12 2 45

TOPLAM 1993

Hidrolik
Asansör

Kontrol Adet

İlk Periyodik
Kontrol(Tescil)
Kontrol Adet
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ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PROJE KONTROLLERİ
 (ARALIK - HAZİRAN 2020)

Asansör Proje Vize Sayısı
DİYARBAKIR

ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

44

1

156

4

4

5

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

36
94

2
1

27
29

3
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ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PERİYODİK KONTROLLERİMİZ  (ARALIK - HAZİRAN 2020)
Sıra Cihaz Adı Cihaz Sayısı PK Sayısı
1 VİNÇ 99 124
2 CARASKAL 90 106
3 FORKLİFT 105 147
4 PLATFORM 57 65
5 MOBİL VİNÇ 30 35
6 * AKARYAKIT KARA TANKERİ 9 9
7 HİDROFOR GENLEŞME TANKI 59 60
8 KOMPRESÖR HAVA TANKI 128 135
9 OTOKLAV 3 3
10 SICAK SU KAZANI 82 86
11 KIZGIN YAĞ KAZANI 11 11
12 BUHAR KAZANI 13 13
13 * BASINÇLI KAP 69 69
14 * İŞ MAKİNASI 3 3
15 ARAÇ KALDIRMA LİFTİ 26 28
16 TRANSPALET 103 137
17 * KALDIRMA İLETME MAKİNASI 80 98
18 KULE VİNÇ 7 9
19 * HİDROLİK KAZICI (EKSKAVATÖR İŞ MAKİNASI) 6 6
20 * SAPAN / MAPA 20 20
21 *BASINÇLI KAP EMNİYET CİHAZI 4 8
22 * FORE KAZIK VEYA SONDAJ MAKİNASI 3 3
23 * KAZICI YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 11 11
24 * YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 4 4
25 * ÇEKİCİ DOZER (İŞ MAKİNASI) 1 1
26 * ÇEKİCİ 3 4
27 * SİLİNDİR 2 2
28 İSTİF MAKİNASI (ARAÇTA AYAKTA VE/VEYA YAYA KUMANDALI) 36 44
29 SABİT İNİŞ MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNA 14 14
30 * BUHAR JENERATÖRÜ 5 5
31 * DEĞİŞKEN ERİŞİMLİ ARAÇ 4 4
32 * ÜTÜ KAZANI 3 3
33 GENLEŞME TANKI 40 40
34 * BOYLER/AKÜMÜLASYON TANKI 16 16
35 * BUHARLI PİŞİRME KAZANI 2 2
36 * RAMPA 4 4
37 * KRİKO 56 58
38 * HALATLI VEYA ZİNCİRLİ ÇEKTİRME (HUBZUG) 1 1
39 BOYLER/AKÜMÜLASYON TANKI 15 15
40 RAMPA 3 3
41 KRİKO 35 35
42 HALATLI VEYA ZİNCİRLİ ÇEKTİRME (HUBZUG) 1 1

Nisan / Kasım  2019
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Doğum 
- Üyemiz Sonnur Gönenç’in bebeği oldu.

Minik Bebeklere Sağlıklı ve Mutlu Uzun Ömürler Dileriz.

Vefat
-  Üyemiz Nedim Kılıç’ın Ağabeyi annesi vefat etti. 

-  Teknik Görevlimiz Şükrü Timur’un Kuzeni vefat etti

-  11 ve 12. Dönem Şube Başkanımız Sait Bahçe’nin Amcası vefat etti.

-  Üyemiz İhsan Ayaz’ın Annesi vefat etti. 

-  Van İl Temsilcilik Başkanımız Muhammet Ali Aykaç’ın Babası vefat etti.

-  Üyemiz Çetin Ayyıldız’ın Ninesi vefat etti.

-  Üyemiz Agit Yıldırım’ın Annesi vefat etti.

-  Üyemiz Çetin Özaydogdu Nun Amcasının Oğlu vefat etti. 

-  Üyemiz Yüksel Batıbay’ın Abisi vefat etti.

-  Eski Teknik Görevlimiz Çiçek Şimşek’in Babası vefat etti.

-  MMO Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail Odabaşı’nın Ablasının Oğlu vefat etti.

-  Üyemiz Hakan Şeker’in Teyzesi vefat etti.

-  Üyemiz Mehmet Mesut Can’ın Dedesi vefat etti.

-  Ramazan Alanko’nun Annesi vefat etti.

-  Üyemiz Deniz Sakcı’nın Oğlu vefat etti.

- Üyemiz Ahmet Ayman’ın Abisi vefat etti

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