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Değerli meslektaşlarımız;

Şubemiz 13. çalışma döneminin 2. 
bülteni olan 65. sayısı ile sizlerle 
yine yeniden beraberiz. Bu sayı-
mızda, üyelerimizin mesleki bilgi ve 
birikimlerini arttırmaya yönelik dü-
zenlediğimiz eğitimler, online semi-
nerler, üye ziyaretlerimiz, temsilcilik 
ziyaretlerimiz, kurum ziyaretleri-
miz, sosyal etkinliklerimiz, webinar 
seminerlerimiz, basın açıklamaları 
ve üyelerden haberleri içeren dolu 
dolu bir içerikle karşınızdayız.

Öncelikte unutulmaması gereken 
acılarımızdan biri olan ve 9 yıl önce 
28 aralık tarihinde yaşanan Robos-
ki katliamını hatırlamak ve hatırlat-
mak istedik. Peki Roboskide neler 
yaşandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ro-
boski köyünde 28 Aralık 2011 saat 
21.30 ile 22.30 arasında TSK tara-
fından Irak sınırından geçen köy-
lüler bombalandı. Bombardıman 
sonucu 34 kişi hayatını kaybetti. 
Ölenlerden 19’u halen 18 yaşından 
küçük birer çocuktu. Hayatını kay-
bedenlerin yarısından fazlası Encü 
ailesindendi. Katliam sabah saat-
lerine kadar basın tarafından pay-
laşılmadı.

Ölenlerin bedeni yanık ve parçalan-
mış haldeydi. Köylüler kendi cena-
zelerini kendileri taşımak zorunda 
kaldı. Battaniyelere sarılmış cena-

zeler katırlarla kilometrelerce taşın-
dı. Yardıma uzun süre gidilmemesi 
bazı yaralıların donarak ölmesine 
sebep oldu. Açılan davalarda failler 
aklandı ve kasıt yok dendi. Ailele-
rin hak arayışları 9 yıldır sonuçsuz 
kaldı. Kimileri bu katliamı ranta dö-
nüştürmek isterken Dobrovskinin 
hesabını soracağız dendi ancak 9 
yılın sonucunda gizlilik kararı alınan 
bir dava ile açığa alınan bir üst yet-
kili ve 5 gözaltıdan ibaret bir hesap 
sormada Roboski. Herzamanki gibi 
paranın her kapıyı açacağını zanne-
denler, bu sefer başarılı olamadı ve 
ölenlerin aileleri teklif edilen tazmi-
natları red etti.

Katliamı yanlışlık, hata olarak nite-
lendirenler ödeyecekleri tazminat 
ile yüreği yaralı ailelerin yaralarını 
saracaklarını iddia ettiler. Utanç du-
yuyoruz ve kınıyoruzzz.

Unutmayacağız, 10 Ekim Ankara 
Katliamı’nın üzerinden tam 5 yıl 
geçti. İŞİD’in ellerini kollarını sal-
layarak gerçekleştirdiği bombalı 
saldırılarda yüzlerce kişi hayatını 
kaybetti. IŞİD’in Ankara’nın göbe-
ğinde Emek, Demokrasi ve Barış 
Mitingine yönelik iki canlı bomba ile 
gerçekleştirdiği saldırı, Türkiye ya-
kın tarihinin en kanlı saldırısı olarak 
kayıtlara geçti. 103 kişinin hayatı-
nı kaybettiği 10 Ekim Katliamı’nın 
acısı da, adalet mücadelesi de hâlâ 
sürüyor. Barış için 5 yıl önce yola çı-
kanlar, adalet mücadelesine devam 

ediyor. Devam ederken eksik olan 
kolları,bacakları ile devam ediyor. 
Ankara katliamının önlenebileceği-
ne dair bir çok bilgi medyada pay-
laşılırken; yine haksız adaletimiz 
devrede ve yine üstü kapanan bir 
katliam var karşımızda. Birkez daha 
kınıyoruz.

Son dönemde haksız hukuksuz gö-
zaltılar, tutuklanmalara da yer ver-
mek gerekli. Başta bizim yönetim 
kurulu üyemiz ile bir çok sivil top-
lum kuruluşu yöneticileri, dernek 
yöneticileri, siyasi parti yöneticileri 
gözaltına alınarak, tutuklu yargıla-
ma kararı verilerek susturulmaya 
çalışıldı. Özellikle kadın mücadele-
sinde önemli rol alan bu yöneticiler; 
hukuksuz yargımızın kurbanları idi. 
Peki bu baskılar ne zamana kadar 
sürecek? Bu ülkede hergün çocuk 
ve kadınlar şiddet görürken, öldü-
rülürken, taciz edilirken işlemeyen 
hukuk; haksızlıkların haykırışında 
hukuksuzluk olarak karşımıza çı-
karken, 3 maymunu oynamamız 
bekleniyor.

Bizler ülkemizde yaşanan bu hak-
sızlıklar ve ölümler  karşısında 3 
maymunu oynamayacağımızı her 
zaman söyledik ve söylemeye de-
vam edeceğiz. Yeni yılda ülkemizin 
halktan yana demokrasi güçleri ile 
mücadeleye devam edeceğiz.

Şube Yönetim Kurulu

S U N U Ş



H
AB

ER
mmo
diyarbakır şubesi bülteni

2

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

Şubeden Haberler ......................................................................................................................             3

Eğitim ......................................................................................................................................................           14

Basın Açıklamaları .........................................................................................................................        17 

MMO’dan ..............................................................................................................................................          21

TMMOB’den ......................................................................................................................................          31

Röportaj

KADIN MÜCADELESİ SEKTEYE UĞRATILMAK İSTENDİ .............................          39

Makale

ENGİN KOYUN  ................................................................................................................................          41

Bend

SERHAD B. RÊNAS  ........................................................................................................................          43

Makale

AZAD ÖZKESKİN  ............................................................................................................................          45

Makale

MEHMET ARIĞTEKİN  ................................................................................................................          49

Aramıza Katılan Yeni Üyelerimiz ........................................................................................          51 

Şube Günlüğü  .....................................................................................................................................         57

Teknik Hizmetler  ..............................................................................................................................          59 

Üyelerden Haberler ......................................................................................................................         60



Temmuz / Aralık  2020

H
ABER

GÖZALTINA ALINAN ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ ARÎN ZÜMRÜT 
DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

Diyarbakır’da sabah 04.00’ te yapılan ev baskınla-
rında Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Arin ZÜMRÜT, 
DTK Başkanlık Divanı üyeleri Jiyan TAŞ ve Hüseyin 
KAYA,  Rosa Kadın Derneği Yöneticilerinden Rojda 
BARIŞ, ev hapsinde olan görevden alınan Silvan 
Belediye Eşbaşkanı Naşide TOPRAK, MEBYA-DER 
yöneticisi Yıldız DAMLA, DBP PM üyesi Leyla BA-
ĞATIR, Büro Emekçileri Sendikası’ndan (BES) Suphi 
İZOL ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır.

Sivil Toplum Kurumlarına ve Kurum Yöneticilerine 
yapılan bu baskıcı ve antidemokratik müdahaleleri 
kınıyoruz.

Hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Şube Yöne-
tim Kurulu Üyemiz Arin ZÜMRÜT ve diğer Kurum 
Temsilcileri derhal serbest bırakılmalıdır.

MMO Diyarbakır Şube
Yönetim Kurulu

48 saatlik Adalet ve Özgürlük Nö-
betimiz 17.06.2020 tarihi itibariyle 
başladı.
26 Haziran 2020 günü sabah sa-
atlerinde evlere baskın yapılarak 
gözaltına alınan Demokrasi Plat-

formu Sözcüleri ve Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Arin ZÜMRÜT için 
yapmış olduğumuz 48 saatlik Ada-
let ve Özgürlük Nöbetimiz 17 Tem-
muz 2020 tarihinde saat 08.00 
itibariyle start verildi. 48 Saatlik 

Adalet ve Özgürlük Nöbetimize, 
Amed İl Koordinasyon Kurulu Bi-
leşenleri MMO İzmir Şube Başkanı 
Melih YALÇIN, Şube Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ve Şube Danışma Kurulu 
Üyelerimiz katılım sağladı.

ARİN ZÜMRÜT’E ÖZGÜRLÜK
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26 Haziran 2020 tarihinde evine 
baskın yapılarak gözaltına alınan 

Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Arin 
ZÜMRÜT 12 Ekim 2020 tarihinde  

yapılan duruşmada tahliye edildi.

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ ARİN ZÜMRÜT TAHLİYE EDİLDİ

22 Ekim 2020 tarihinde HDP Di-
yarbakır İl Başkanlığına yapılan po-
lis baskını sonucunda İl Eşbaşkan-

larının gözaltına alınması nedeniyle 
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu Bileşenlerinin Temsilcileri  

dayanışma içinde olduklarını belir-
terek HDP’ye ziyarette bulundular. 

TMMOB DİYARBAKIR İKK’DAN HDP’YE DAYANIŞMA ZİYARETİ
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TMMOB Batman İKK ‘nın da için-
de yer aldığı Batman Demokrasi 
Platformu Bileşenleri, son günler-

de TTB ‘ye yapılan saldırılara dik-
kat çekmek ve TTB ile dayanışmak 
üzere Batman Tabip Odasını des-

tek ziyaretinde bulundular.

BATMAN DEMOKRASİ PLATFORMU BİLEŞENLERİ BATMAN TTB’YE 
DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDULAR

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de 
meydana gelen deprem felake-
tinden sonra Şube Eş Başkanımız 

Mehmet Emin TÜMÜR ve Şube 
Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT İzmir 
halkı ile dayanışmak ve TMMOB İz-

mir İKK çalışmalarına destek olmak 
için İzmir’de incelemelerde buluna-
rak geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

GEÇMİŞ OLSUN İZMİR ! İZMİR HALKI İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ.
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16 Temmuz 2020 tarihinde TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi  
ve Halkların Demokratik Partisi 
Mv. Garo PAYLAN’ın katılımıy-

la Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Bermal ALTAŞ ve Enerji Komisyo-
nu Sorumlu Üyesi Fatih ÇAÇAN’ın 
moderatörlüğünde “Enerji ve Eko-

nomi” konu başlıklı online söyleşi 
düzenlendi.

ENERJİ VE EKONOMİ ÜZERİNE ONLİNE SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ

 05 Kasım 2020 tarihinde TBMM 
Enerji Komisyonu Üyesi İstan-
bul HDP İstanbul milletvekili  

Ali KENANOĞLU’nun katılımıyla 
Enerji Komisyonu Sorumlu Üyesi 
Fatih ÇAÇAN’ın moderatörlüğün-

de “Enerji Piyasası Kanun Tasarısı” 
konu başlıklı online söyleşi düzen-
lendi.

ENERJİ STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI -2 ONLİNE SÖYLEŞİ 
DÜZENLENDİ.
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Şube Yönetim Kurulumuz ile Şube 
çalışanlarımızın katılımıyla 11 Eylül 
2020 tarihinde personel toplantısı 
düzenlendi.

Toplantıda; Koronavirüs  (Covid-19) 
Pandemi sürecinde dikkat edilmesi 
gereken hususlar, şubemizin yü-
rüttüğü çalışmalar, dilek ve öneriler 

konusunda fikir alışverişinde bulu-
nuldu.

ŞUBE PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Şubemiz 13. Çalışma Dönemi II. 
Danışma Kurulu toplantısı 19 Ekim 
2020 tarihinde  Şube Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu 

Üyeleri ve Şube Çalışanlarının katı-
lımıyla online olarak gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekleşen top-
lantıda; 

• Şube Çalışmalarımız

• Şube Mali Durumu

• Ülke Gündemi

• Dilek ve Öneriler 

Gündemli konular konuşularak fikir 
alışverişinde bulunuldu.

ŞUBEMİZİN 13. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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Şube Sekreteri Serdar İŞİK, Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi  Bermal AL-
TAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas 
ÇELİK ve Mustafa ARMAĞAN’ın 

katılımıyla 10 Ekim 2020 tarihinde 
Van, Ağrı İl Temsilciliği ve Tatvan 
Mesleki Denetim Bürosuna  ziya-
ret gerçekleştirilerek, üyelerimizin  

özel sektörde yaşadığı sıkıntıların, 
Oda çalışmaları ve teknik çalışma-
lar hakkında bilgi  alışverişinde bu-
lunuldu.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ VAN, AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ VE TATVAN 
MESLEKİ DENETİM BÜROSUNU ZİYARETTE BULUNDULAR

13. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Şube Başkanı Meh-
met Emin TÜMÜR, Şube Sekreteri 
Arin ZÜMRÜT, Şube Yönetim Kuru-
lu üyelerimiz İlyas ÇELİK ve Cengiz 

ATAMAN 14 Kasım 2020 tarihinde 
Siirt İl Temsilciliğine ziyaret gerçek-
leştirdiler. Yapılan ziyaret sonucun-
da Oda çalışmaları, yapılan teknik 
hizmetler ve üyelerimizin özel sek-

törde yaşadığı sıkıntılar hakkında 
bilgi alışverişinde bulundular.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARETTE 
BULUNDU
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Amed Emek ve Demokrasi Platformu 10 Ekim Gar Katliamına ilişkin Basın açıklaması gerçekleştirdi.
Emek, Barış ve Demokrasi mücadelesinde Barışı yaşatmak adına yitirdiğimiz 103 canımızı saygıyla anıyoruz.

AMED EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU 10 EKİM GAR KATLİAMINI 
UNUTMADI UNUTTURMAYACAK !

Batman Demokrasi Platformu Bileşenleri 10 Ekim Gar Katliamına ilişkin Basın açıklaması gerçekleştirdi.

BATMAN DEMOKRASİ PLATFORMU BİLEŞENLERİ 10 EKİM GAR KATLİAMINI 
UNUTMADI!
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Şırnak’ın Uludere İlçesine bağlı Roboski 
köyünde 28 Aralık 2011 ‘de TSK ‘ye bağlı 
uçakların operasyonuyla çoğu çocuk 34 kişi 
yaşamını yitirdi. 9 yıl önce gerçekleşen ope-
rasyonda yaşamını yitirenler katliamın yıl dö-
nümünde açıklama ve etkinliklerle anıldılar.
Amed Emek ve Demokrasi Platformu Ro-
boski katliamının 9. yılında Koşuyolu Parkı 
İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada konuşan DİSK Genel –İş 
Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Hasan Hayri 
EROĞLU Adalet yerini bulana kadar Robos-
ki’yi hatırlatacağını söyledi. Amed Emek ve 
Demokrasi Platformunun Bileşeni olduğu 
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Doğan HATUN, hükümete Roboski ile yüz-
leşme çağrısında bulunarak “ Roboski sizin 
yüzünüzün karasıdır Roboski’nin hesabı ve-
rilene kadar sesimiz yüksek çıkacak” dedi.

UNUTMA
UNUTTURMA!
28 ARALIK 2011

ROBOSKİ YÜZÜNÜZÜN KARASIDIR
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Şube etkinliklerimiz kapsamında 
kadın yöneticilerimiz, kadın üyele-
rimiz ile yemekte bir araya geldiler.

08 Kasım 2020 tarihinde şube 
etkinliklerimiz kapsamında kadın 
yöneticilerimiz, kadın üyelerimizle 
yemekli organizasyonda bir araya 

gelerek, kadın örgütlenme çalış-
maları ve kadın çalışmalarına yö-
nelik yapılacak etkinlikler hakkında 
görüş alışverişinde bulundular.

KADIN ÜYELERİMİZ YEMEKLİ TOPLANTIDA BULUŞTU

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu Kadın Çalışma Grubunun 
içinde yer aldığı  Dicle Amed Kadın 
Platformu “25 Kasım Kadına Yöne-

lik Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele Günü” etkinleri kapsamında 
12.11.2020 tarihinde saat 13:00 
‘de Dağkapı Meydanın da katledi-

len “kız kardeşlerimizi hayat hika-
yeleri ile anıyoruz” fotograf sergi-
sine katılım sağlandı.

KIZ KARDEŞLERİMİZİ HAYAT HİKAYELERİ İLE ANIYORUZ
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13. dönemde Üye ve Öğrenci Üye-
lerimize yönelik düzenlediğimiz 
Mesleki Bilgilendirme Seminerle-
rimiz kapsamında Enerji Komisyo-
numuzun katkılarıyla 27 Haziran 
2020 tarihinde “Rüzgar Türbinleri 
ve Rüzgar Enerji Santralleri” ko-
nulu online bilgilendirme semineri 
düzenledi.

Enerji Sistemleri Mühendisi Ali Can 

MAHANOĞLU tarafından verilen 
seminerde;

• Rüzgar Enerjisi Nedir?

• Rüzgar Enerjisi Tarihi

• Genel Rüzgar Türbin Teknolojisi

• Dünya Geneli Ortalama Kurulu 
Türbin Maliyeti

• Kestirimci Bakım Faaliyetlerinin 
Türbin Çalışmasına

• Faydaları ve Yıllık Ortalama Ba-
kım Maliyetleri

• Yetişmiş Eğitimli İş Gücünün Ba-
kım ve İşletme Faaliyetlerine Kat-
kısı

• Rüzgar Türbinleri ve Rüzgar     
Enerji Santralleri

Konu başlıklarında bilgilendirme-
ler yapılarak verimli bir şekilde son 
buldu.

RÜZGAR TÜRBİNLERİ VE RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ WEBİNARI 
DÜZENLENDİ

Pandemi nedeniyle yüzyüze yapı-
lamayan Öğrenci Üye Komisyonu 
Tanışma Toplantısı online olarak 

gerçekleştirilmiş olup, toplantıya 
Öğrenci Üyelerimiz, Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve Şube Örgüt-

lülüğü Komisyonlarında yer alan 
üyelerimiz katılım sağladı.

ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU TANIŞMA TOPLANTISI ONLİNE OLARAK 
YAPILDI
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ŞUBE SEMİNERLERİMİZ ONLİNE DEVAM EDİYOR

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ konu 
başlıklı seminerimiz 16 Aralık 2020 
tarihinde İSG Uzmanı Mehmet 
BULDUK tarafından online olarak 
gerçekleşti.

MÜHENDİS ASGARİ ÜCRETİ NE-
DİR? konu başlıklı seminerimiz 19 
Aralık 2020 tarihinde Mak. Müh. 
Avukat Azad ÖZKESKİN tarafından 
online olarak gerçekleşti.

YANGIN ANINDA YAPILMASI GE-
REKENLER konu başlıklı semi-
nerimiz 23 Aralık 2020 tarihinde 
EYMEN OSGB tarafından online 
olarak gerçekleşti.

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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 Şubemiz tarafından 02-03 Tem-
muz 2020 tarihinde Şube Eğitmeni 
Duygu BAYRAM’ın sunumuyla oto-
gaz istasyonlarında çalışan perso-

nellere yönelik LPG Dolum ve Bo-
şaltım Personeli Eğitimi (Pompacı) 
verildi. 18 kişinin katılmış olduğu 
eğitimimiz Covid-19 pandemisi 

kapsamında almış olduğumuz ön-
lemler ile tamamlandı.

Asansör Periyodik Kontrol Mu-
ayene Personeli Eğitimimiz on-
line olarak Şube Teknik Görev-
lisi İlyas BATBAY’ın sunumuyla 

20.07.2020 tarihinde başlamış 
olup, 23.07.2020 tarihine son 
buldu. Eğitim sonrasında sınavda 
başarılı olan üyelerimize Asonsör 

Periyodik Kontrol Personeli Eğitim 
Belgesi verildi.

ŞUBEMİZDE LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ (POMPACI) EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE ONLİNE ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE 
PERSONELİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
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EĞİTİM

21-22 Eylül 2020 tarihinde Şube 
Eğitmeni İlyas BATBAY’ın sunu-
muyla otogaz istasyonlarında 

çalışan personellere yönelik LPG 
Dolum ve Boşaltım Personeli Eği-
timi (Pompacı) verildi. 16 kişinin 

katılmış olduğu eğitim, Covid-19 
pandemi tedbirleri kapsamında 
önlemler alınarak tamamlandı. 

Meslek içi eğitimlerimiz kapsa-
mında 25-27 Eylül 2020 tarihleri 
arasında Şubemizde mühendislik 
fakültesi mezunlarına yönelik LPG 
Otogaz İstasyonları Sorumlu Mü-
dür Eğitimi düzenlendi. Şubemiz 
Eğitmeni Ahmet Bülent TEKİK ta-
rafından verilen eğitimde;

• MMO Ana Yönetmelik ve Yönet-
melikleri, Mühendislik Etiği, So-

rumlu Müdürün Hak, Yetki ve Yü-
kümlülükleri

• 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 Kural-
ları

• Periyodik Kontrol ve Bakımları

• Yangın Güvenliği

• İlk Yardım Temel Bilgileri

Konu başlıklarında bilgilendirme-
ler yapıldı. Eğitim sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan katılımcılara 
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür Eğitim Sertifikası verildi.

ŞUBEMİZDE LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ (POMPACI) EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ
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Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsa-
mında Şubemizde 09.11.2020 - 
15.11.2020 tarihlerleri arasında  
Mekanik Tesisat Mühendis Yetki-
lendirme Eğitimi Şube Eğitmeni-
miz Enver IŞIK tarafından verilmiş 
olup, eğitimde başarılı olan üyele-
rimiz Mekanik Tesisat Uygulama 
eğitimine katılmaya hak kazandı-
lar. Eğitimin devamı olarak görülen 
proje uygulama eğitimi Oda Eğit-
meni Hakan YAVUZ’un gözetimin-

de 30.11.2020 – 04.12.2020 ta-
rihleri arasında tamamlanmış oldu. 

EĞ
İT

İM
mmo
diyarbakır şubesi bülteni

15-16 Ekim 2020 tarihinde Mardin İl 
Temsilciliği Teknik Görevlimiz Ahmet 
ERK’in sunumuyla otogaz istasyon-
larında çalışan personellere yönelik 
LPG Dolum ve Boşaltım Personeli 
Eğitimi (Pompacı ) verildi. Eğitime 23 
kişi katılmış olup,  Covid-19 pandemi 
tedbirleri kapsamında önlemler alı-
narak tamamlandı.

Üyelerimize yönelik Mesleki-
çi Eğitimlerimiz Kapsamında 
18.11.2020 - 22.11.2020 tarih-
leri arasında Doğalgaz İç Tesisat 
Mühendis Yetkilendirme Eğitimi  
23.11.2020 - 27.11.2020 tarihleri 
arasında ise Endüstriyel ve Büyük 
Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dö-
nüşümü Mühendis Yetkilendirme 
Eğitimi düzenlendi.

MİEM Eğitmeni Teknik görevlimiz 
Yasin Nacar tarafından verilen 
eğitime 8 üyemiz katılım sağla-

mış olup, eğitim sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan üyelerimize 
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Te-

sislerin Doğalgaza Dönüşümü ve 
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki 
Belgesi verildi.

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ        
(POMPACI) EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

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

ŞUBEMİZDE MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ
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İKTİDARI, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ ORTADAN 
KALDIRMAYA YÖNELİK SALDIRI VE BASKILARA 

SON VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ

BASINA VE KAMUOYUNA

Yaşadığımız coğrafyada her gün 
farklı şekillerde hak ihlallerine ta-
nıklık etmekteyiz. Yaşanan Kay-
yım atamaları, mezarlıklara saldı-
rı, eşitsiz infaz yasası, iş ve kadın 
cinayetleri, doğa katliamları, kötü 
muamele, gözaltı, tutuklama, hak-
sız cezalandırmalar bütün muhalif 
kesimler üzerinde ciddi baskılar 
oluşturmaktadır.

Güne Kürt siyasetçileri, meslek 
odaları, dernek üye ve yöneticileri, 
avukat, sendikacı kısacası kentte 
demokratik muhalif siyaset yapan 
bütün kesimden insanların evleri 
basılarak gözaltına alınması DTK ve 
J&J yayınevinin basılıp aranmasıyla 
başladık.

Bu anti demokratik uygulama ve 
yönelimler varolan hiçbir sorunu 
çözemediği gibi bundan sonra çö-
zemeyeceği herkes tarafından bi-

linmektedir. Tüm muhalif kesimlere 
yönelik devreye sokulan bu sivil 
darbe uygulama ve politikaları ile 
ülkemiz, halklarımız ve emekçiler 
nefes alamaz hale getirilerek, ira-
deleri kırılmak ve mevcut duruma 
razı edilmek istenmektedir.

Bu uygulamalara karşı demokratik 
tepkileri ortak geliştirmek kendine 
demokrat, hak savunucusu, yurt-
sever, ilerici diyen herkesin ertele-
nemez sorumluluğu haline gelmiş-
tir.

Basın açıklaması, miting gibi te-
mel haklar çerçevesinde yapılan 
eylemler illegalize edilerek, toplum 
sindirilmeye ve sessizleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Özellikle Kadın Mü-
cadelesinde her türlü şiddet, taciz, 
tecavüz, cinayete karşı ses yüksel-
ten, direnen ve dayanışan kadınlar 
hedef alınarak, mücadele güçsüz-
leştirilmeye çalışılmaktadır.

Ülkeyi nefes alamaz hale geti-
ren iktidara buradan bir kez daha 
söylüyoruz. Sorunları çözmeyen, 
toplumu gerip kutuplaştıran bu uy-
gulamalardan derhal vazgeçin. Bu 
ülkeyi normalleştirmek istiyorsanız 
öncelikle demokratikleştirmek zo-
rundasınız.

Biz Emek ve demokrasi güçleri ola-
rak demokrasiden, barıştan yana 
duruşumuzla, dün olduğu gibi bu-
günde halkımızın sesi olacağımızı 
ve mücadelen vazgeçmeyeceğimi-
zi belirtmek isteriz.

Bir kez daha iktidarı, hak ve özgür-
lükleri ortadan kaldırmaya yönelik 
saldırı ve baskılara son vermeye 
çağırıyoruz. Gözaltına alınan arka-
daşlarımızın derhal serbest bırakıl-
masını talep ediyoruz.

AMED EMEK VE DEMOKRASİ 
PLATFORMU

Amed Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri sabah 04’te evleri basılarak hukuksuz bir şekilde 
gözaltına alınan STK yöneticileri ile ilgili basın açıklamasında bulundu.
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26 Haziran 2020 cuma günü, Sivil 
toplum örgütleri ve meslek örgütü 
yöneticileri ile üyelerinin de arala-
rında bulunduğu birçok eve bas-
kınlar düzenlenmiş ve gözaltılar 
olmuştur. 28.06.2020 tarihinde 
ise Savcılık gözaltında bulunanları 
tutuklama istemiyle mahkemeye 
sevk etmiş; meslek ve sivil toplum 
örgütü yöneticisi ve çoğunluğu ka-
dın olan 23 kişi tutuklanmıştır.

Bir yandan tüm Dünyayı etkisi al-
tına alan covit19 salgını ile top-
lumsal olarak mücadele devam 
ederken diğer yandan yaşanan 
ekonomik kriz ve bunların yol açtığı 
sosyal ve toplumsal etkileri mini-
mize etmeye çalışan sivil toplum 
kurumlarına hukuksuzca ve adil 
olmayan yöntemlerle yönelmek 
kabul edilir değildir. Toplumun ku-
tuplaştırılması, ötekileştirilmesi 
ve ayrıştırılması söylemlerinin bu 
süreçlerde yoğunluklu hissettir-
tilmesi ve bu yönlü uygulamaların 
yaşamsallaştırılması düşündürü-
cüdür.  Barıştan, insan hakların-
dan, demokrasiden yana söylemler 
toplumun yararına olurken iktida-

rın zararına olduğu için bu alanda 
çalışma yürüten kurumlar, meslek 
odaları, dernekler illegalize edi-
lerek toplumla bağı kopartılmak 
istenmektedir. Gerçekleştirilen hu-
kuksuz tutuklamalar da bunun bir 
göstergesidir. 

Sistemin ve siyasal iktidarın özel-
likle beslediği şiddete eğilim, top-
lumda en çok kadınları ve çocukları 
etkilemektedir. Öyle ki 26 Haziran 
2020 tarihinde gözaltına alınırken 
işkenceye maruz kaldığı açıkça gö-
rünen Rojbin Çetin için kademeli 
kuvvet uygulanmıştır demek şiddet 
algılarının ölçütünü göstermekte-
dir. Aynı şekilde toplumda yaşanan 
hukuksuzluğa, şiddete, çocuk is-
tismarlarına ve siyasal ranta karşı 
çıkan kadın kurumları ve kadın mü-
cadelesi yürüten kurum yöneticileri 
hedef alınarak çalışmaları krimina-
lize edilmek istenilmektedir. Ka-
dının dayanışması ve mücadelesi 
engellenmeye çalışılmaktadır.

Tutuklananlar arasında bulunan 
Arin Zümrüt, TMMOB Makine Mü-
hendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 
yönetim kurulu üyesidir. Arin Züm-

rüt aynı zamanda, kadına yöne-
lik şiddet ve hak ihlalleri alanında 
çalışma yürüten STK, sendika ve 
meslek örgütlerinin oluşturduğu 
Şiddetle Mücadele Ağı çalışmala-
rına, TMMOB İKK Kadın Çalışma 
grubunu temsilen katılmaktaydı. 
Arin Zümrüt’ün yaşadığı diğer bir 
hukuksuzluk ise KHK ile ihraç edil-
mesidir.

Bugün artık kadınların yaşamın her 
alanına müdahil olmaları ve çözüm 
gücünü sergilemeleri maalesef ki 
iktidarı rahatsız etmekte ve kadına 
daha acımasız saldırmasını bera-
berinde getirmektedir.  Yaşadığımız 
coğrafya da ise sorunlar daha kat-
merli yaşanmaktadır. Kürt halkına 
ve kadının mücadelesine baskı ve 
saldırılar sistematik bir şekilde ke-
sintisiz devam etmektedir. Tarih-
ten günümüze kadar bu saldırıların 
sebebi aynı tekçi zihniyet olsa da 
saldırı argümanları kısmen şekil 
değiştirmiştir. 

Biz kadınlar olarak meslektaşımız, 
yol arkadaşımız Arin başta olmak 
üzere tüm kadınlar üzerindeki bas-
kıların ve hukuksuz tutuklamaların 

BASINA VE KAMUOYUNA
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bir an önce son bulmasını istiyoruz. 
Yaşam hakkımızı savunurken, öz-
gürlüğümüzden alıkonularak ceza-
landırılmak istemiyoruz. Nefes al-
mak ve birbirimize nefes aldırmak 
istiyoruz. İktidarın sözünü esirge-
meyen, sivil toplum faaliyeti içinde 
yer alan arkadaşlarımıza muhalif 
tutumlarından dolayı bu denli sal-
dırmasını kabul etmiyoruz. 

Her fırsatta kadının sesini kısmaya 
çalışan iktidarın, kadın mücadelesi 
yürüten kadınları baskılamak için 
değil TACİZCİLERİN, TECAVÜZCÜ-
LERİN, ÇOCUK İSTİSMARCILARI-
NIN cezalandırılması için çalışma 
yürütmeleri gerektiğini söylüyoruz. 

Astım hastası olan Arin’in pandemi 
döneminde hapishanede tutulması 
sağlığını tehlikeye atmakta ve biz-

leri endişelendirmektedir. Arvin’in 
annesi Arin’i beklediği gibi biz de, 
bize güç veren arkadaşımız, mes-
lektaşımız, yöneticimiz, temsilci-
miz Arin’i bekliyoruz. Bir an önce 
serbest bırakılarak, özgürlüğüne 
kavuşmasını talep ediyoruz.

TMMOB AMED İL 
KOORDİNASYON KURULU KADIN 
ÇALIŞMA GRUBU

Haksız ve hukuğa aykırı biçimde 
tutuklanmamıza istinaden, bütün 
tutukluların özgürlüğüne kavuştu-
rulması amacıyla MMO Diyarbakır 
Şube öncülüğünde ADALET VE ÖZ-
GÜRLÜK nöbetini düzenlendiğini 
öğrenmiş bulunuyorum. Dışarının 
da açık bir cezaevine dönüştürül-
düğü bir dönemde kapalı cezae-
vinde bulunmak büyük bir kayıp 
değildir.

Bu vesile ile Gözaltına aldığındım 
süreçten itibaren tepki ve dayanış-
masını gösteren TMMOB Kadın ça-
lışma grubuna, kadın yoldaşlarıma 

teşekkür ediyorum.

ADALET VE ÖZGÜRLÜK nöbeti-
ni organize eden Şube Yönetim 
Kuruluna, destek ve dayanışma 
mesajlarını sunan TMMOB birlik 
başkanı Emin KORAMAZ’a, Oda 
Yönetim Kurulu başkanı Yunus YE-
NER’e, bizzat nöbete katılan İZMİR 
İKK Sekreteri ve MMO İZMİR Şube 
başkanı Melih YALÇIN’a, MMO Ko-
caeli Şube ve Adana Şube Yönetim 
Kurullarına, TMMOB Diyarbakır, 
Mardin ve Van İl Koordinasyon 
Kurullarına ve adını daha sayama-
dığım tüm siyasi parti sivil toplum 

örgütleri, dernek ve sendikalara, 
Kadın mücadele arkadaşlarıma 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu karanlık dönemde ortak mü-
cadele güç birliği ve dayanışma ile 
birlikte çıkacağımıza inancım tam-
dır. En derin sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

ARİN ZÜMRÜT
DİYARBAKIR KADIN KAPALI CEZA 
İNFAZ KURUMU, B-5 KOĞUŞU
TALAYTEPE,21070 
KAYAPINAR/DİYARBAKIR

ARİN ZÜMRÜT’ÜN
ADALET VE ÖZGÜRLÜK NÖBETİNE MESAJI
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TMMOB Şehir Plancıları Odası 
üyemiz Haknas Sadak 20 Kasım 
2020 tarihinde Diyarbakır Cumhu-
riyet Başsavcılığının  “ Demokratik 
Toplum Kongresi binasında farklı 
tarihlerde yapılan aramalarda elde 
edilen fiziki ve dijital dökümanlarda 
isimlerinin bulunduğu” iddiası ile 
yürütülen soruşturma kapsamında 
aralarında diğer meslek örgütleri-
nin de bulunduğu 100’ü aşkın kişi 
ile birlikte sabahın erken saatle-
rinde evlerine yapılan baskınla gö-
zaltına alınıp, 3 günlük gözaltından 
sonra sevk edildiği mahkeme ta-
rafından 23 Kasım 2020 tarihinde 
tutuklanmıştır.

Ev ve işyeri adresi belli olan, kaçma 
ve delil karartma şüphesi bulun-
mayan Haknas Sadak’ın ifadeye 
çağrılmak yerine pandemi süre-

cinde çok sayıda kolluk kuvvetiyle 
evi basılarak gözaltına alınması, 
Anayasa ve uluslararası insan hak-
ları sözleşmeleri ile güvence altına 
alınan kişi hürriyeti ve güvenliği, 
maalesef fütursuz bir şekilde ihlal 
edilmiştir. Bu tarz gerekçelerle tu-
tuklanma kararının verilmesi, kara-
rın hukuki değil siyasi saikler güdü-
lerek yapıldığına işaret etmektedir.

Yargı reformunun konuşulduğu 
bugünlerde iktidarın emir ve tali-
matlarıyla üretilen güvenlik politi-
kalarının vesayeti altında bulunan 
yargı kurumları, bu ve benzer so-
ruşturmaları sürdürerek, hukuk ve 
adalet anlayışında telafisi gittikçe 
imkansızlaşan bir tahribata yol aç-
maktadır. Haksız-hukuksuz tutuk-
lamalara yol açan ve hiçbir hukuki 
gerekçesi bulunmayan bu soruş-
turmalar toplumsal adalet duygu-
sunu zedelemektedir.

Bu hukuksuzluğun karşısında 
HAKNAS SADAK’ın yanındayız.

Biz TMMOB AMED İKK olarak, 
toplumsal adalet duygusunu ze-
deleyen bu haksız-hukuksuz uy-
gulamaların son bulmasını, tutuklu 
arkadaşlarımız Haknas Sadak ve 
diğer STK yöneticilerinin serbest 
bırakılmasını ve siyasi iktidarın 
STK’lara saldırma alışkanlığından 
vazgeçmesini istiyoruz. Hukuksuz 
bir şekilde tutuklanan meslekta-
şımız Haknas Sadak başta olmak 
üzere bütün arkadaşlarımız ile 
dayanışma içerisinde kalacağımızı 
belirtiyor ve bir an önce özgürlük-
lerine kavuşmalarını istiyoruz.

TMMOB
AMED İL KORDİNASYON KURULU

TMMOB DİYARBAKIR
İKK HUKUKSUZ TUTUKLAMALARA KARŞI

BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ
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18-19 Nisan 2020 tarihlerinde 
yapılması gereken TMMOB Maki-
na Mühendisleri Odası 48. Olağan 
Genel Kurulu, Covid-19 salgını ne-
deniyle 22-23 Ağustos 2020 ta-
rihlerinde TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde 
yapılmıştır. Genel Kurulumuz daha 
güçlü bir Oda; bağımsız, üreten, 
sanayileşen, hakça bölüşen bir 
Türkiye gereklilliğine işaretle önü-
müzdeki yeni çalışma döneminin 
çerçevesini belirlemiş, Oda ve TM-
MOB organlarında görev alacak 
arkadaşlarımızı seçerek tamam-
lanmış; aşağıdaki sonuç bildirisini 
örgütümüz ve kamuoyuna sunma-
yı oybirliği ile kararlaştırmıştır.

Genel kurulumuz, kapitalizmin 
1970’lerde içine girdiği bunalım 
üzerine geliştirdiği neoliberalizm 
koşullarında Covid-19 salgınının 
acı toplumsal sonuçlarının ortaya 
serildiği, büyük bir bunalım ve dur-
gunluk döneminde toplanmıştır.

Dünya genelinde toplumsal ge-
lişmeyi ifade etmeyen “büyüme”-
nin durması, kamu-özel sektör 
borçlarının tırmanması, sanayi ve 
tarımda gerileme, üretim ve ta-
lep düşüşü, iç ve dış ticaret hacmi 
daralması, işsizlik ve yoksulluğun 
artmasına paralel olarak iklim ve 
gıda krizleri, enerji-hammadde-su 
kaynaklarının paylaşımı, Covid-19 
salgını, savaşların ve yoksulluğun 
sonucu olan büyük göç/mülteci 
hareketleri gibi birçok önemli sorun 
bulunmaktadır.

Sosyal refah devleti döneminin 
sağlıkta sosyalizasyon ve sosyal 
güvenlik politikalarının serbestleş-
tirme-özelleştirmelerle tasfiye-
sinin toplumlardaki hayati yansı-
malarına şimdi Covid 19 salgınının 
etkileri eklenmiştir.

ABD ve diğer emperyalist ülkeler 
uluslararası hukuk ve anlaşmalar 
ile ülkelerin egemenlik haklarını 
çiğneyerek işgalci paylaşım politi-

kaları izlemektedir. Suriye, Libya, 
Yemen örneklerinde görüldüğü 
üzere etnik, dinsel/mezhepsel 
farklılıklar kışkırtılmakta, işbirlikçi 
devletler ve yönlendirilen şeriatçı 
vb. maşalarla birlikte milyonlarca 
insan katledilmektedir.

ABD ve diğer emperyalist güçler ile 
Çin-Rusya arasındaki çelişkilerin 
belirleyici olduğu, ticaret savaşları, 
kur savaşları ve korumacı politika-
ların belirleyici olacağı yeni bir dö-
neme girilmiştir.

Kapitalizmin neoliberal dönem po-
litikaları eşliğinde Covid-19 salgını-
nın dünyada ve Türkiye’de sömü-
rücü iktidarlar tarafından fırsata 
çevrilmesiyle iş hukuku, emekçi-
lerin hakları, çalışma koşulları, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki 
olumsuzluklar tepe noktaya ulaş-
mıştır. Üretim ve hizmetlerin ölüm-
cül koşullarda devam ettirilmesi, 
mevcut dünya düzeninin ve ülke-
mizdeki iktidarın acımasız sınıfsal 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
48. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

Çıkış Yolu ve Çözüm Kamucu Politikalarda, Emek ve Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni Bir 
Düzendedir!
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karakterini bir kez daha ortaya 
koymuştur.

AKP iktidarı dış politikada emper-
yalizmin bölgemizdeki ülkeleri sa-
vaş ve işgallerle yıkıma uğratma-
sına maşa olmaktadır. Dış politika 
emperyalizme bağımlılığın gerek-
leri ve iç politikada toplumsal mu-
halefeti etkisizleştirerek iktidarın 
sürekliliğini sağlamak için militarist 
bir eksende belirlenmektedir. Diğer 
yandan iktidarın emperyalist güç-
ler arası çelişkilerden kaynaklanan 
boşluklardan yararlanma şekli dışa 
bağımlılık halkalarına yenilerini ek-
lemekte, ülkemizi hem dış politika 
hem de ekonomik alanda on yıllar 
boyunca olumsuz etkileyecek bir 
felaketin içine sürüklemektedir.

İç politikada düşmanlaştırıcı, ay-
rımcı, ötekileştirici, savaş yanlısı 
ve faşizmin kurumsallaşmasını 
sağlamaya yönelik politikalar sür-
dürülüyor. Politikacılar, gazeteciler, 
siyasi iktidarın politikasına muha-
lefet edenler hatta sosyal medya-
da paylaşım yapanlar bile sudan 
gerekçelerle cezaevine konuluyor, 
basın açıklamalarına, toplu göste-
riye hiçbir şekilde izin verilmiyor, 
şiddet ve gözaltı uygulanıyor.

Kürt sorununda demokratik ve 
kalıcı bir çözümün oluşturulması 
için gerekli adımların bir an önce 
atılması, sorunun toplumun geniş 
kesimlerinin katılımı ve mutabakatı 
çerçevesinde çözülmesi gerekir-
ken, “açılım”, “çözüm” gibi oyalama 
adımları, militarist politikalar ve 
seçilmiş yasal temsilcilerin yeri-
ne hiçbir hukuki dayanak olmadan 
kayyum atanması ve seçilmişlerin 
hapse gönderilmesine bırakmıştır.

Serbestleştirme, özelleştirme ve 
kuralsızlaştırma, üretim ile ihraca-
tın ithal girdilere bağımlılığı ve fa-
son esnek üretim olguları ülkemizi 
sanayisizleştirmiş, tarımı mahvet-
miştir. İktidar, yandaşlara kaynak 
aktarmak için büyük dış borç yükü 
ve toplumsal gereksinimlere yö-
nelik olmayan “Kanal İstanbul” gibi 
“büyük/çılgın projeler”in peşinde 
koşarken, Türkiye ekonomisi ge-
çirdiği dönüşümler sonucu; üre-
tim, yatırım, tasarruf, istihdam, dış 
talep bağımlılığı, cari açık, serma-
ye hareketlerinin serbestliği, aşı-
rı borçlanma ve rant yağması ile 
hayli kırılgan bir yapıdadır. Kamusal 
üretim, hizmet, denetimin tasfi-
yesi, rant eksenli sermaye birikimi 
düzenlemeleri meslek alanlarımızı 

ve meslek örgütlerimizi doğrudan 
ve dolaylı biçimlerde etkilemiştir. 
Hesapsızca açılan yeni üniversi-
teler ve mühendislik bölümleri ile 
mühendislik eğitimi niteliksizleş-
tirilmiştir. Mühendislik mesleği 
niteliksizleşme, itibarsızlaştırma, 
yoksullaşma, işsizlik kıskacındadır.

Bütün kamusal kaynak ve varlıklar 
kendileri/yeni sermaye güçleri, böl-
ge gericiliği ve emperyalistlere su-
nulmaktadır. Kamu kurumlarındaki 
dinci/gerici kadrolaşma azamileş-
miş durumdadır; AKP iktidarının 
kamu kurumlarındaki önceliği ni-
telikli kamu hizmeti üretmek değil, 
kamu kaynaklarını yağmalamaktır.

İşsizlik, yoksulluk, sendikasızlaş-
tırma, örgütsüzlük yayılmaktadır. 
“Bireysel emeklilik sistemi”, “ta-
mamlayıcı emeklilik sistemi” adları 
altında tüm çalışanların asgari ge-
lecek güvenceleri yok edilmektedir. 
İşsizlik Sigortası Fonu, sermayeye 
destek fonuna dönüşmüştür.

2008 krizinden bu yana ve en son 
Covid-19 salgını fırsat bilinerek 
ücretsiz izin, kısa çalışma, çağrı 
üzerine çalışma, uzaktan çalışma 
vb. yöntemlerle sermayeye yeni 
olanaklar sunulmakta; ücretler dü-
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şürülmekte, esnek/güvencesiz ağır 
çalışma biçimleri yaygınlaşmakta-
dır. MÜSİAD, MESS ve birçok ser-
maye gücü esir kampları gibi çalış-
ma kampları tesis etmektedir.

Siyasal ve Anayasal rejim bağla-
mında Cumhuriyetin kurucu de-
ğerleri ile Cumhuriyet ve toplumsal 
gelişme süreçlerinin kazanımları; 
laiklik, bilim, aydınlanma, modern 
toplumsal yaşam, demokrasi, kuv-
vetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, 
150 yıllık Anayasal gelişmelerle 
birlikte bütün temel hak ve özgür-
lükler ayaklar altındadır.

İktidar sosyal hukuk devleti gerek-
leri ile toplumcu, demokratik, cum-
huriyetçi, laik yaklaşımlara karşı 
dinci gerici, tarihsel gelişme süreç-
lerine aykırı tezlere dayanarak açık 
bir ideolojik-siyasi mücadele yü-
rütmektedir.

Rejim değişimiyle birlikte demok-
rasiye aykırı kişi egemenliği, tarih-
sel olarak geride kalmış bulunan 
saltanat özlemiyle iç içedir. Partili 
Cumhurbaşkanlığı/başkanlık reji-
mi ile Türkiye gerçekte felaketlere 
doğru daha hızlı bir “uçuşa” geç-
miştir. Yapılanların bütünü, kendi-
lerinin “sessiz devrim” dediği bir 
karşı-devrim, bir felaketler rejimi 
olduğunu göstermektedir.

Başta eğitim olmak üzere kamu-
nun bütünü ve toplumsal yaşamda 
görülen yoğun dinselleştirme ve 
siyasal İslamın totaliter karanlığı ile 
kapitalizmin yeni tip faşizmler yö-
nelimi, kadın ve çocuklara yönelik 
şiddetin her geçen gün artması ve 
gündelik hayat içinde olağanlaştı-
rılması, yeraltı/yerüstü zenginlikle-

rimizin, çevrenin, kültürel ve tarihi 
değerlerimizin talanı, bu iktidarın 
şemsiyesi altında uyum içinde kay-
naşmaktadır.

Bütün bu değişim-dönüşüm sü-
recine itiraz eden halk muhalefe-
ti ve TMMOB’miz yasa/mevzuat 
düzenlemeleri ve her türlü antide-
mokratik uygulama ile etkisiz hale 
getirilmeye çalışılmaktadır.

Ancak 2009 Tekel direnişi, 2013 
Gezi direnişi, 7 Haziran 2015 se-
çimleri hezimeti, başından beri 
hileli ve sonuçları itibariyle gayri-
meşru olan 2017 referandumu, 
2018 genel-2019 yerel seçim so-
nuçları, sayısız işçi-çiftçi emekçi 
halk direnişi ve kadınların mücade-
lesinde görüldüğü üzere Türkiye bu 
saltanat özlemi ve istibdat rejimine 
teslim olmayacaktır.

Asla dinmeyen toplumsal direniş 
dalgası içinde TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası, halk egemenliği/
halk demokrasisi, eşitlikçi, sömü-
rüsüz, laik, bilimin aydınlattığı ve 
geliştirdiği üreten, kalkınan, barış 
ve kardeşlik içindeki bağımsız bir 
Türkiye ve başka bir dünya için mü-
cadele kararlılığını sürdürecektir.

Bu konuda iktidarın baskıcı politi-
kaları ile mağdur edilen emekten, 
halktan, barış ve demokrasiden 
yana olan tüm toplumsal kesim-
lerin ortak bir paydada buluşabi-
leceği geniş bir mücadele platfor-
munun oluşturulması zorunlu hale 
gelmiştir.

Genel kurulumuz dünya ve ülke-
mizdeki mevcut durumun yeni 
tipte faşizmler, toplumsal parça-

lanma ve çöküş felaketlerine yol 
açabilecek bir seyir izlediğini; bu 
durum ve tehlikeden çıkış yolu ve 
kalıcı çözümün toplumsal gerek-
sinimler doğrultusundakikamucu 
politikalar ile emek ve bilim temeli 
üzerinde kurulacak yeni bir düzen-
de olduğuna işaret etmiştir.

Genel kurulumuz, emperyalizme, 
kapitalizme/neoliberalizme, fa-
şizme, gericiliğe, savaş çığırtkan-
lığı ve totaliter iktidara karşı birlik, 
mücadele, dayanışma, demokrasi 
platformu ve cumhuriyetçi, laik, 
demokratik, halkçı, toplumcu/ka-
mucu bir yanıt olmuştur. 

Genel Kurulumuz, denetimin ka-
musal bir görev olduğu, gündelik 
siyasete bırakılamayacağına, pi-
yasanın insafına terkedilemeye-
ceğine işaret etmiştir. Odamız bu 
konuda her zaman olduğu gibi 
kamuoyunu bilgilendirme görevini 
yerine getirecektir.

Genel kurulumuz, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve 
TMMOB Yasası’nın değiştirilmesi-
nin gündemde olduğu konjonktür-
de Odamız ve TMMOB’mizin özerk, 
demokratik yapısının hassasiyetle 
korunarak sürdürülmesi gereğini 
tarihi bir sorumluluk olarak önü-
müze koymuştur.

YAŞASIN MMO
YAŞASIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI
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LPG’li Araçların Kontrol ve Deneti-
mini Yok Ederek Piyasayı Kuralsız-
laştıran Düzenlemeler İptal Edile-
rek Kamu/Toplum Yararını Gözeten 
Düzenlemeler Yapılmalıdır

04.11.2020 tarih ve 31294 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Bi-
naların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelikte Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili 
yönetmeliğin 60. maddesi değiş-
tirilerek, Sıvılaştırılmış Petrol Gaz 
(LPG) yakıtlı araçların belirli şartlar-
da kapalı otoparklara park etmeleri 
serbest bırakılmıştır. Yönetmelikte 
otoparklara park yapılmasıyla ilgili 
şartları içeren düzenlemeler yapı-
lırken, araçların dönüşüm,  tadilat, 

kontrol ve takip edilebilirlikleri ile 
halkın can ve mal güvenliğini teh-
likeye atan ve denetimsizliğe yol 
açan ilgili diğer mevzuatta her-
hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Otoparklara ilişkin düzenleme bu 
haliyle olumlu ama diğer mevzuat 
bu şekilde kaldığı sürece eksiktir ve 
bu haliyle uygulanması can ve mal 
güvenliği riskinin devamı anlamına 
gelmektedir.

TÜİK’in 2019 yılı Ocak ayı motorlu 
kara taşıtları istatistiklerine göre 
ülkemizde trafiğe kayıtlı 12 mil-
yon 437 bin 250 adet otomobilin 
yüzde 37,8 oranında 4 milyon 703 
bin 163 LPG’li araç bulunmaktadır. 
Kısaca LPG’li araçlar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu açıdan Türki-
ye’yi İtalya, Polonya, Güney Kore, 
Avustralya takip etmektedir. Söz 
konusu ülkelerde LPG’li araçların 
otoparklara alınması ile ilgi anlayış 
ve mevzuat farklılıkar taşımakla 
birlikte en önemli husus, LPG ya-
kıtlı araçların Birleşmiş Milletler 
Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun 
(BM/AEK) 1958 Cenevre Antlaş-
ması çerçevesinde yayımladığı ECE 
R-67 Regülasyonu’nda; “I. yanma 
sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol 
gazı kullanan motorlu taşıtların 
özel donanımının onayı, ıı. yanma 
sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol 
gazı kullanmak için özel donanım 
takılı bir taşıtın bu tür donanımın 
yerleştirilmesi konusunda onayı 

LPG’Lİ ARAÇLARIN DENETİMİ
KAMUSAL BİR SORUMLULUKTUR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, LPG’li araçların kapalı otoparklara girişi ile ilgili olarak bir 
basın açıklaması yaparak uyarılarda bulundu.
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ile ilgili hükümler”e uygun standart 
gereklerine sahip olunması, birinci 
koşul olarak yer almaktadır.

ECE R-67 Regülasyonu ve ECE R 
115 Regülasyonu; araçların kapalı 
otoparklarda yangın sırasında sı-
caklık artışında ani gaz boşaltım-
larını engelleyen ve  elzem olan 
LPG tankının yüzde 80 seviyenin 
üzerinde doldurulmasını otomatik 
olarak engelleyen sistem de dahil 
olmak üzere araçların 100 nokta-
dan kontrollerinin yapılarak peri-
yodik olarak denetlenmesi ve LPG 
tanklarının kayıtları tutularak 10 
yılda bir mecburi olarak değişmesi 
ve kullanılmış veya uygun olmayan 
tankların kullanımının önüne geç-
mesini şart koşmaktadır.

Ancak Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın 2017 yılında yaptığı bir 
mevzuat değişikliği (24.07.2017 
tarih ve 30106 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan Araçların İmal, 
Tadil ve Montajı Hakkında Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik) ile LPG’li araçların gaz 
sızdırmazlık kontrolü ve araçların 
LPG yakıtı ile kullanımına yönelik 
dönüşüm yapacak firmaların ini-
siyatifine bırakılmıştır. Firmalar 
bu dönüşüme dair son işlem olan 
montaj tespit raporunu düzenle-
yebilmektedirler. Bu düzenleme 
ile dönüşüm ve denetim tamamen 
araçların tadilatını yapan ya da araç 
yakıt sistemini değiştiren firmala-
rın inisiyatifine (beyanına!) bırakıl-
mıştır. Böylece kontrol ve deneti-
min olmadığı bir piyasa oluşumuna 
yol açılmış; LPG’li araçların Odamız 
başta olmak üzere bağımsız kurum 
ve kuruluşlarca yapılan gaz sız-
dırmazlık kontrolü tamamen iptal 
edilmiş, o günden beri bu araçlar 

denetimsiz bırakılmış, halkın mal 
ve can güvenliği yok sayılmıştır. 
Dönüşüm yapan araçlar doğrudan 
araç muayene istasyonlarına gide-
rek sadece gaz kaçağı kontrolleri 
yapılarak trafiğe çıkmakta ve bu 
araçların ECE R-67 ve ECE R 115 
Regülasyonlarının gereklerine sa-
hip olup olmadığı kontrol edileme-
mektedir.

Oysa halkın can ve mal güvenliği ve 
kamu düzeni açısından yapılması 
gerekenler açıktır:

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
üzerine düşen görevi yerine geti-
rerek, önceki dönemlerde olduğu 
gibi LPG’li araçların Sızdırmazlık 
Kontrollerinin akredite kurum ve 
kuruluşlarca yapılmasını yeniden 
sağlamalıdır.

• Araçlarda yapılacak dönüşüm ve 
tadilat muhakkak Makina Mühen-
disleri Odası tarafından belgelen-
dirilen Mühendislerin tasarladığı 
projeye uygun ve takip edilebilir 
olmalıdır.

• “LPG Sızdırmazlık”, Taşıt Muaye-
nelerinde “hafif kusur” olmaktan 
çıkarılmalıdır. Etkin bir gaz sızdır-
mazlık kontrolü yapılması ve pe-
riyodunun en az 1 yıl olması sağ-
lanmalıdır. Denetimin kamusal bir 
sorumluluk olduğu unutulmadan 
bu araçların kontrolüne ilişkin usul 
ve esaslar yeniden düzenlenmeli-
dir.

• Otoparkların uygunluğu ve ilgi-
li ekipmanların periyodik kontrolü 
kamusal bir anlayışla kamu eliy-
le ya da kamu kurumu niteliğinde 
yetkili kuruluşlar eliyle yapılmalıdır.

• Ayrıca LPG’li araçların dönüşüm 

ve sızdırmazlık açısından uygun-
luğu izlenebilir olmalı, uygunluk 
izlenebilirliği ile periyodik bakım-
larının yapılmasını sağlayabilecek 
bir “LPG’li Araç Takip Sistemi” ku-
rulmalıdır. Bu sistem uygun olan 
araçların uygun mekanlara girme-
sini kontrol edebilmeli ve sağlama-
lıdır.

• LPG tanklarının ve dönüşüm sis-
temlerinin seviyesinin ECE 67.01 
teknik düzenlemesine uygun hale 
getirilmesi ve mevcut LPG’li araç-
ların kontrolü sağlanmalıdır.

• Yetkili ve görevli kılınan kurum ve 
kuruluşların yapacağı düzenleme-
lerde halkın can ve mal güvenliği 
mutlaka göz önünde bulundurul-
malıdır.

• Bu koşullar sağlanmadıkça ve 
otoparklarda gerekli teknik düzen-
lemeler yapılmadıkça LPG’li araç-
ların kapalı otoparklara alınmasına 
yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın çıkardığı yönetmeliğin uygu-
lanmasından vazgeçilmelidir.

Denetim kamusal bir sorumluluk-
tur, bir görevdir. Gündelik siyasetin 
bir aracı olamaz ve piyasanın insa-
fına bırakılamaz. Bu anlayışla Oda-
mızın 1998 yılından itibaren LPG/
CNG’li araçların denetimine yöne-
lik olarak yürüttüğü faaliyetlerde 
edindiği birikim ve teknik donanım 
ile konunun çözümünde kamu ku-
rumlarına her düzeyde yardımcı 
olmaya, görev almaya hazır oldu-
ğunu kamuoyuna duyururuz.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı
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Bilindiği üzere Elektrik Piyasası Ka-
nunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 
bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda 
ele alınacaktır. Sermayenin talep-
leri doğrultusunda hazırlanan ve 
kamu yararına aykırı düzenleme-
ler içeren kanun teklifinin Meclise 
sunulduğu şekilde Meclis’te kabul 
edilmesi, ülkemiz ve geleceğimiz 
açısından birçok sakıncaya yol aça-
bilecektir.

Teklif ile “özel sektör yatırımcıla-
rının faaliyetlerini daha sağlıklı ve 
hızlı şekilde gerçekleştirmeleri” 
gerekçesi altında, kamu adına yü-

rütülen denetim mekanizmaları 
ortadan kaldırılmaktadır. Bu kap-
samda yıllar boyunca sermaye çı-
karları doğrultusunda kamu işlet-
meciliğinin içi boşaltılmış, 80 yılda 
binbir emekle oluşturulan kamu iş-
letmeleri ve hizmetleri özel sektöre 
peşkeş çekilmiş, kamusal denetim 
tasfiye edilmiş, sonuçta denetim ve 
şeffaflıktan uzak, vatandaş aley-
hine bir sistem oluşmuştur. Oysa 
sosyal hukuk devletinin vazgeçile-
mez ilkelerinden biri olan “kamusal 
denetim” toplumun menfaatleri-
nin korunması açısından büyük bir 
güvencedir. Dolayısıyla özel sektör 
daha fazla kâr etsin diye kamusal 

denetimin ortadan kaldırılması ka-
bul edilemeyecek bir durumdur.

Bünyesinde çok sayıda Hidroelekt-
rik Santralı (HES) ve  Rüzgar Enerji 
Santralı (RES) olan Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Destekleme Me-
kanizması (YEKDEM), son dönem-
de sermaye kesimlerine “kaynak 
aktarma mekanizması” haline gel-
miştir. YEKDEM’in yarattığı maliyet 
artışına çözüm bulunması gere-
kirken, söz konusu kanun teklifi 
yaşanan sorunu daha da artıracak 
hükümler içermektedir. Dolayısıyla 
bu konuda yeni ve farklı bir düzen-
lemeye ihtiyaç vardır.

ENERJİ ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELERDE KAMU/TOPLUM 
ÇIKARI ESAS ALINMALI,

 TORBA YASA TEKLİFİ GERİ ÇEKİLEREK YENİ BİR 
DÜZENLEME YAPILMALIDIR!

Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından, 
TBMM gündemindeki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi hakkında, 16 Kasım 2020 tarihinde ortak bir basın toplantısı yapıldı.
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Düzenlemeyle, lastik, çöp ve or-
man atıklarının yakılarak elektrik 
üretilmesi “yenilenebilir ener-
ji” kapsamına alınmaktadır. Oysa 
atıkların yakılarak değerlendirilme-
si yenilenebilir enerji değil yeniden 
kazanım veya başyka bir deyişle 
geri dönüşümdür. Bu yöntemin 
“yenilenebilir enerji” olarak kabul 
edilmesi, YEKDEM üzerinden kimi 
çevrelere rant sağlanmak istendiği 
kuşkusunu akıllara getirmektedir. 
Türkiye’nin ömrünü tamamlamış 
lastikler, şehir çöpleri ve orman 
atıklarının yakılmasıyla üretile-
cek enerjiye değil; ucuz, sağlıklı ve 
çevre dostu yenilenebilir enerji 
kaynaklarının değerlendirilmesine 
gereksinimi vardır. Kaynak türü ve 
teknolojisi ne olursa olsun doğaya 
ve insan sağlığına zarar veren, top-
lumsal yaşamı olumsuz etkileyen 
tesisler YEKDEM kapsamından çı-
kartılmalıdır.

Kanun teklifinde elektrik dağıtım 
bölgelerinin özelleştirilmesine ge-
rekçe olarak sunulan kayıp-kaçak 
tüketimlerinin kabul edilebilir sevi-
yelere düşürülmesine ve enerjinin 
verimli kullanılmasına yönelik ciddi 
bir düzenleme yapılmamıştır. Da-
ğıtım şirketlerinin sorumluluğunda 
olan kayıp kaçak tüketimlerinin ve 
sayaç okuma giderlerinin faturala-
ra yansıtılmaması gerekmektedir.

Son 16 yıl içerisinde Maden Kanu-
nu’nda 23 kez değişiklik yapılma-

sına rağmen ve yeni bir değişiklik 
kapıda beklerken bu değişikliğin 
nedeni hem anlaşılamamış hem 
de politikasızlık nedeni ile zaten 
sorunlu bir alan haline gelen ma-
dencilik sektörünün sorunlarının 
artmasına neden olacaktır.

Ülkemizde kamusal denetimin ve 
çalışmaların yürütülmesinde liya-
kat esasına uyulmadığı için çalış-
malar mevzuata ve tekniğe uygun 
yürütülememekte ve bu da uygu-
lamada sorunların yaşanmasına 
neden olmaktadır. Maden ruhsat-
larında süre uzatımımının 6 aydan 
bir yıla çıkarılmasının nedeni liya-
katsız atamalar olup bu tür kanun 
düzenlemeleri ile bu sorunlar dü-
zeltilemez.

Kanun teklifinde; Türkiye Taşkömü-
rü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür 
İşletmeleri’nin (TKİ) uhdelerinde 
bulunan ve rödövansçılara devre-
dilen maden ruhsatlarının, kamu 
kurumunun getirdiği mevcut bü-
tün muafiyetlerden faydalanması 
sağlanarak, orman, çevre, tarım 
vb. gibi izinler de dahil rödövansçı 
şirketlere önemli ayrıcalıklar sağ-
lanmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda zaten sorunlu olan bu 
şirketler korunmaktadır.

Kanun teklifinin jeotermal kaynak-
lara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı 
26. ve 29. maddeleri ile, jeotermal 
kaynaklar ve doğal mineralli sular-

dan elde edilen ve kaynağın bulun-
duğu ilde yaşayanların mahalli ve 
müşterek ihtiyaçlarının karşılan-
ması amacıyla “Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlıkları veya 
İl Özel İdarelerine” aktarılan ida-
re payı, kaynağın kullanım alanına 
göre belirlenmesi öngörülmekte, 
ancak bu payın beşte dörtlük (4/5) 
gibi büyük kısmı, genel bütçeye ak-
tarılmakta ve  kullanımı da İçişleri 
Bakanının tasarrufuna bırakılmak-
tadır. Oysa “doğal kaynakların ger-
çek sahibi halkımızdır.” ilkesinden 
yola çıkarak jeotermal kaynaklar-
dan elde edilen idare payının yöre 
halkının ihtiyaçları için kullanılması 
gerekmektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası, Ma-
den Mühendisleri Odası ve Makina 
Mühendisleri Odası olarak bizler, 
tüm milletvekillerimizi söz konu-
su düzenlemeyi yeniden gözden 
geçirmeye çağırıyoruz. Sermaye 
çıkarlarının, toplum çıkarları, kamu 
hizmeti ve kamu denetimi anlayı-
şının önüne geçmediği; doğal kay-
naklarımız ve yaşam alanlarımızın, 
ülkemizin ve çocuklarımızın gele-
ceğinin korunduğu yeni bir düzen-
leme sektörün tüm tarafların katı-
lımı ile yapılmalıdır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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Covid-19 Önlemleri Sıkılaştırılmalı 
ve Okullar Açılmamalıdır

Covid-19 Salgınının ülkemizde gö-
rüldüğünün açıklanmasının ertesi 
gününden itibaren, kamu kurulu-
şu niteliğinde bir meslek kuruluşu 
olarak, duyduğumuz kamusal so-
rumlulukla; salgın sürecinde top-
lum sağlığı ile ilgili olarak yapılması 
gereken çalışmalar ve alınması ge-
reken tedbirler hakkında, meslek 
ve uzmanlık alanlarımızdaki bilgi 
ve birikime dayanarak çok sayıda 
açıklama yaptık, görüşlerimizi ka-
muoyuna ve ilgili kamu yönetim 
mercilerine bildirdik.

Sağlık alanındaki en büyük meslek 
kuruluşu ve ciddi bir kamusal otori-
te olan Türk Tabipleri Birliği ve sağ-

lık uzmanlık dernekleri, çok sayıda 
bilim insanı ve sağlık çalışanlarının 
sendikası SES de kamusal sağlık 
hizmetinin temel bileşenleri olarak, 
alınması gereken önlemlere yöne-
lik çok sayıda açıklama yaptı, uya-
rılarda bulundu.

Ancak kamu yönetimi; başta TTB 
olmak üzere sağlıkçıların ve örgüt-
lerinin, TMMOB’nin, Odamızın (uz-
manlar ve bilim insanlarından oluş-
muş İklimlendirme Teknik Kurulu 
çalışmaları dahil) ve diğer Odaların, 
meslek ve uzmanlık derneklerinin, 
uzmanların, bilim insanlarının; Co-
vid-19 Salgınının etkin bir şekilde 
takibi, etkilerinin sınırlanması ve 
halk sağlığının korunmasına yöne-
lik önlem önerileri, Sağlık Bakanlı-
ğı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı, Valilikler vb. ilgili 
kamu yönetim birimleri tarafından 
incelenmedi, kavranılmadı, dikkate 
alınmadı ve uygulanmadı.

Uzunca bir süre adeta inatla test 
sayıları artırılmadı, tüm yurttaşlara 
maske temin edilmedi ve kullanımı 
zorunlu hale getirilmedi.

Hasta sayıları konusunda şeffaf 
davranılmadı. Eksik bilginin yanlış 
bilgi olduğu kabul edilmedi, toplum 
yanıltıldı. Yalanlamalar ve yanılt-
malarla gerçekler gizlenmeye çalı-
şıldı. Gerçekleri dile getirenler so-
ruşturmalarla susturulmak istendi.

Odamızın iklimlendirme (ısıtma, 
soğutma, havalandırma vb.), tesi-
sat, tesis yönetimi, tıp alanların-
daki uzmanlık örgütleri olan ESSİ-

COVİD-19 ÖNLEMLERİ 
SIKILAŞTIRILMALI VE OKULLAR AÇILMAMALIDIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Covid-19 Pandemisinde görülen artış nedeni ile bir basın 
açıklaması yaparak alınması gereken önlemlerin sıklaştırılmasını talep etti.
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AD, ISKAV, İSKİD, KLİMUD, MTMD, 
MÜKAD, TTMD, TRFMA, UTTMD 
ve hekim dostlarımız ile birlikte 
oluşturduğu İklimlendirme Teknik 
Kurulu; AVM’lerde, Otellerde, Ka-
rayolu Toplu Taşıma Araçlarında, 
Okullar ve Kreşlerde, Hastanelerin 
Klima ve Havalandırma Tesisatla-
rında, Ofislerde, Gar Binaları/Oto-
büs Terminalleri ve Deniz Ulaşım 
Yolcu Salonlarında, Endüstriyel 
Tesislerde, Havaalanları Terminal 
ve İşletme Binalarında alınma-
sı gereken pandemi önlemleri ile 
Mevcut Binalarda İklimlendirme 
Havalandırma Sistemlerinin İşlet-
me ve Bakım Yönünden Alınması 
Gereken Genel Tedbirler Prosedürü 
ve Kapalı Alanların İklimlendirme 
Sistemlerinin Denetlenmesi ve 
Belgelendirilmesi üzerine bilimsel 
teknik açıklamalar yaptı. Gerek bu 
tesislerde çalışanların, gerekse bu-
ralardan hizmet alanların sağlıkla-
rının korunması ve salgından etki-

lenmemeleri için alınması gereken 
önlemler ve yapılması gereken 
çalışmalar hakkında kamuoyunu, 
başta ilgili kamu kuruluşları olmak 
üzere tüm ilgili kuruluşları bilgi-
lendirdik, kamusal sorumluluk ve 
yükümlülüklerini hatırlattık. Bu ça-
lışmalara https://www.mmo.org.tr/
merkez/iklimlendirme-teknik-ku-
rulu-calismalari bağlantısından 
ulaşılabilmektedir.

Sağlık personelinin özverili çalış-
maları ve büyük toplum kesimleri-
nin (20/18 yaş altı ve 65 yaş üstü 
olanların) aylarca özgürlüklerin-
den yoksun olarak evlerde hapis 
tutulması ve çeşitli sokağa çıkma 
kısıtlamaları ile salgının hızı göre-
ce kesilince yanlış ve çok erken bir 
“normalleşme süreci” başlatılmış 
ve salgını kontrol altına alacak ça-
lışmalar yapılmamıştır.

- Bir süre kapalı kalan AVM’ler , ça-

lışma ve havalandırma kuralları ile 
ilgili hiçbir hazırlık ve düzenleme 
yapılmadan açılmış,

- Hizmet dışı olan karayolu, demir-
yolu, havayolu, denizyolu termi-
nalleri ve ulaşımı salgına karşı ge-
reken önlemler alınmadan hizmet 
vermeye başlatılmış,

- Ofisler ve endüstriyel tesislerde 
gerekli düzenlemeler yapılmadan 
çalışanlar çalışmaya zorlanmış, bu 
nedenle birçok işyerinde çok sayı-
da çalışan Covid-19 virüsünün he-
defi olmuş; buna rağmen gerçekler 
saklanmış ve çalışma ortamlarında 
gerekli düzenlemeler yapılmadan 
MÜSİAD önerileri doğrultusunda 
çalışanların zorunlu çalışmaya ve 
ikamete tabi tutulduğu işyerleri ço-
ğalmıştır.

- İbadet yerlerinden eğlence yerle-
rine, AVM’lerden otobüs terminal-
lerine, düğünlerden taziye evleri-
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ne, işyerlerinden sınav salonlarına 
ve muhtelif kutlama etkinliklerine 
kadar uzanan alanlarda kalabalık 
bir araya gelişler adeta teşvik edil-
miştir.

Bilinçli olarak izlenen bu hatalı po-
litikalar sonucu salgın tekrar yay-
gınlaşmaya başlamıştır. Verilerdeki 
tüm çarpıtmalara karşın valilerin, 
yerel yöneticilerin, hastane baş-
hekimlerinin ve sağlık meslek ör-
gütlerinin açıklamaları, Sağlık Ba-
kanlığı’nın resmi verilerinin gerçek 
olmadığını ortaya koymaktadır. 
Vakalardaki artışlar Sağlık Bakanı 
tarafından da kabul edilmektedir.

Gerçekler acı da olsa kabul edilmeli 
ve çok ivedi olarak toplum sağlığı-
nı korumayı ve geliştirmeyi temel 
alan politika ve uygulamalara ge-
çilmelidir. Bu bağlamda öncelikli 
olarak yapılması gerekenler şun-
lardır:

1. Okulların büyük bölümünde me-
kanik havalandırma sistemlerinin 
bulunmadığı, havalar soğuyun-
ca doğal havalandırmanın da çok 
güçleşeceği, sınıfların boyutları ve 
kalabalık öğrenci sayıları dikkate 
alındığında sosyal mesafe kuralla-
rına göre oturma ve ders düzeninin 
sağlanmasının mümkün olamaya-
cağı açıktır. Bu konularda gerekli 
hazırlıklar yapılmadan, sırf özel 
okul sahipleri tahsilat yapabilsin 
diye okulları açmak, salgını yaygın-
laştırmaktan başka sonuç verme-

yecektir. Okullar, salgın bütünü ile 
kontrol altına alınmadan ve eğiti-
min sağlıklı bir şekilde yapılmasına 
imkan verecek gerekli düzenleme-
ler yapılmadan açılmamalıdır.

2. Bilim Kurulu halk sağlığı uzman-
ları, TTB, TMMOB, sağlık uzmanlık 
dernekleri ve sendika temsilcile-
rinin katımıyla güçlendirilmeli, ka-
rarları kamuoyuna duyurulmalı ve 
eksiksiz olarak uygulanmalıdır.

3. Salgınla ile ilgili bilgi ve verilerde 
tam bir şeffaflık sağlanmalı, tüm 
bilgiler çarpıtılmaksızın kamuoyu 
ile paylaşılmalıdır.

4. Bu süreçte işe gidemeyen, işten 
çıkarılan, iş bulamayanlara maddi 
destek sağlanmalı, İşsizlik Sigor-
tası Fonu’nun kaynakları şirket 
patronları için değil, emekçiler için 
kullanılmalıdır.

4. İşverenleri koruyan ve kollayan 
düzenlemeler iptal edilmelidir.

5. Sağlığın kamusal bir hizmet ol-
duğu hiç bir zaman akıllardan çı-
karılmamalı, özel sağlık kuruluşları 
kamulaştırılmalıdır. İşletici şirketle-
re fahiş kâr sağlayan şehir hasta-
nelerindeki soyguna son verilme-
lidir.

6. Mevcut ve inşa halindeki tüm 
yapıların iklimlendirme/havalan-
dırma tesisatlarıyla ilgili önlemle-
rin yaşamsal öneme sahip olduğu, 
işyerlerinin havalandırılmaması ya 

da uygun olmayan şekilde hava-
landırılmasının da virüsün yayılma-
sında rol oynadığı açıktır. Hasta-
neler, endüstriyel tesisler, alışveriş 
merkezleri, iş merkezleri, büyük 
ofisler, yolcu terminalleri, oteller, 
okullar, kreşler gibi genel ve büyük 
hacimli mahaller ile toplu taşıma 
araçlarının iklimlendirme tesisat-
larında bazı yeni düzenlemeler ile 
bakım ve periyodik muayenelerin 
tekniklerine uygun olarak yapılma-
sı gerekir. Odamız, bütün tesislerin 
ve araçların hijyen ve iklimlendir-
me-tesisat sistemleri için görev 
almaya, teknik destek vermeye ha-
zırdır. Bu vesileyle belirtmek isteriz, 
bütün mekanların yapı üretim sü-
reçleri, bakımı ve işletmesinde yer 
alan mühendislerin de, Odalarınca 
belgelendirilmesi ve sicillerinin tu-
tulması gerekir. Ayrıca biliyoruz ki 
mevcut yapıların hiçbiri salgın ko-
şulları düşünülerek yapılmamıştır, 
mevcut halleriyle kullanılması bü-
yük risk oluşturmaktadır. Bu ne-
denle ilgili kamu idarelerini bu so-
runları derhal düzeltmeye, gerekli 
mevzuat değişikliklerini Odalarla 
birlikte yapmaya, İklimlendirme 
Teknik Kurulumuzun açıkladığı ön-
lemleri dikkate almaya, önlemleri 
sıkılaştırmaya ve şeffaflığa davet 
ediyoruz.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı
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40 civarında su kaynağından olu-
şan Munzur Gözeleri, Tunceli’nin 
Ovacık ilçesinde yer almakta ve 
Munzur Çayı’nı oluşturmaktadır 
ve bu sebeple 1971 yılında Milli 
Park ilan edilen Munzur Vadisi’nin 
kaynağı niteliğinde bir akarsu ya-
tağıdır. 2003 yılında 1. Derece 
Doğal Sit Alanı ilan edilen Munzur 
Gözeleri ülkemizde kesin korun-
ması gereken alanlar arasında yer 
almaktadır.

Munzur Gözeleri bir yıkım projesi 
ile karşı karşıyadır. Geçtiğimiz Ma-
yıs ayı içerisinde Munzur Gözeleri 
Rekreasyon Projesi ihale edilmiş, 
alanda yapılaşma içeren projenin 
yapımına yöre halkının, ilgili yerel 
yönetimlerin ve demokratik kitle 
örgütlerinin görüşleri alınmadan 
Covid-19 salgını fırsat bilinerek 
hızla başlanmıştır. Yöre halkının 
inanç dünyasında önemli bir yere 
sahip olan alanın, yöre halkının 
hassasiyeti de göz önüne alınarak 
minimum müdahale ilkesiyle dü-
zenlenmesi ve korunmasına iliş-
kin tedbirler alınması gerekirken; 

alanın yoğun şekilde kullanımını 
ve ziyaretçi sayısını artırmayı teş-
vik eden bir piknik alanı şeklinde 
düzenlenmiştir.

Göze adı verilen su kaynakların-
dan oluşan alan, inanç dünyala-
rındaki yeri nedeniyle yöre halkı 
tarafından uzun yıllar boyunca 
korunmuş ve tahrip edilmesi en-
gellenmiştir. Ancak son yıllarda 
oluşan aşırı kullanım baskısı, iş-
letme vb. yapıların oluşmasına 
ve uygun olmayan kullanımlara 
izin verilmesi, sorunlu bir sürecin 
önünü açmıştır. Salda Gölü gibi 
bölgelerde de gördüğümüz üze-
re, yurttaşlarımızın ilgisini çeken 
doğal, tarihi, kültürel varlıklarımız, 
geri dönüşü mümkün olmayacak 
zararlara neden olacak yıkım pro-
jeleri ile gündeme gelmektedir. 
Benzer şekilde Munzur Gözeleri’ni 
ve devamında Munzur Çayı, Mun-
zur Vadisi Milli Parkı ve bünyesin-
den bulunan fauna ve flora varlı-
ğını zincirleme şekilde etkileyecek 
tahribat süreci başlatılmıştır.

Projeyi gündeme getiren, yapan 
ve uygulayanlardan çok önce, ta-
rihin eski dönemlerinde oluşmuş 
doğal varlığımız olan Munzur Gö-
zeleri, dünyanın bizlere armağan 
ettiği nadir miras alanlarından bir 
tanesidir. Bu tip alanlar uluslara-
rası ve ulusal düzeyde korunması 
ve sonraki nesillere teslim edil-
mesi gereken önemli varlıklardır. 
Doğal varlıklarımız ülkemizin dört 
bir yanında yağma ve talan pro-
jeleri ile tehdit altındadır. Ülkesi-
ni, halkını ve  doğasını seven her 
yurttaşın görevi bu talana karşı 
durmaktır.

Vadi oluşumunun ve Milli Parkın 
kaynağı sayılabilecek olan Munzur 
Gözeleri kesinlikle korunmalıdır.

Munzur Gözeleri’nde yapımına 
başlanan projeye bir an önce son 
verilmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MUNZUR GÖZELERİNDEKİ TAHRİBATA 
SON VERİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, Dersim’in Ovacık 
ilçesi sınırları içinde bulunan 
Munzur Gözeleri’nde tahribata yol 
açacak projenin yapımına karşı 
15 Eylül 2020 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı Deprem Dairesi Başkan-
lığı’nın açıkladığı verilere göre 30 
Ekim 2020 Cuma günü Ege De-
nizi Seferihisar açıklarında saat 
14.51’de 6.6 büyüklüğünde bir 
deprem meydana gelmiştir.Ülke-
mizin batısında yer alan pek çok 
yerleşim yerinde hissedilen dep-
rem sonucunda İzmir’in Bayraklı 
ve Bornova İlçesindeki bazı bina-
lar yıkılmış, çok sayıda yurttaşımız 
hayatını kaybetmiştir. Hayatını 
kaybeden yurttaşlarımızın yakın-
larına başsağlığı, yaralılarımız için 
acil şifalar sağlık diliyoruz.İzmir 
halkının acısını paylaşıyoruz.

Deprem ülkesinde yaşadığımız 
gerçeğini; yıkıcı sonuçlara yol açan 

bir deprem ve ardından hayatının 
kaybeden yurttaşlarımız aracılığı 
ile yeniden gördük.

Daha önce de defalarcabelirttiği-
miz üzere can kayıplarına ve yı-
kıma; deprem gerçeği ve bilimsel, 
teknik gerekliliklere rağmen ge-
liştirilen politikalar ve buna bağlı 
uygulamalar neden olmaktadır. 
Deprem kuşağında yer alan ül-
kemizde tüm yapıların depreme 
dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi, 
var olan yapıların sağlamlaştırıl-
ması, gerekli tedbirlerin alınma-
sıve uygunsuz alanlara imar izni 
verilmemesi gerekmektedir.

Geçmişte yaşadığımız ve büyük 
yıkıma neden olan depremler, 

yapı stokumuzun deprem gü-
venlikli olmadığını ortaya koy-
muşken, sanki bir daha deprem 
olmayacakmış gibi imar planları 
yapılmakta ve rant politikalarına 
devam edilmektedir. İmar afları 
ile kaçak yapılaşma teşvik edilmiş, 
yurttaşlarımız sağlıksız yapılara-
mahkum edilmiştir. Böylece pro-
jesi olmayan, hiçbir mühendislik 
hizmeti almamış kaçak yapılar 
ruhsatlandırılmıştır. 10 milyonun 
üzerinde kaçak yapı ruhsatlan-
dırılarak yapı stokumuzun proje 
uygunluğu ve deprem dayanıklılı-
ğının denetlenme ihtimali de orta-
dan kaldırılmıştır.

Yapı alanındaki tek sorun kaçak ve 
riskli yapıların ruhsatlandırılma-

BİR DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUMUZ GERÇEĞİNİ 
İZMİR’DE YENİDEN GÖRDÜK

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ 30 Ekim 2020 tarihinde 
İzmir’de yaşanan deprem felaketi üzerine bir basın açıklaması yaptı.
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sı değil, yeni yapıların da gerekli 
mühendislik hizmeti almadan ya-
pılmasıdır. Kamusal anlayışla yü-
rütülmesi gereken yapı denetimi 
sistemi tümüyle ticarileştirilmesi 
ve Odalarımızın mesleki yeterlilik, 
eğitim, belgelendirme ve denetle-
me gereklilikleri yapı denetim sü-
reçlerinden dışlanması, yeni bina-
ların yapı güvenliği konusunda da 
riskler doğurmaktadır.

Yaşanan deprem sonrasında, 
özellikle metropollerdeki deprem 
toplanma alanlarına olan ihtiya-
cımızın ne denli büyük olduğu bir 
kez daha ortaya çıkmıştır. Oysa 
yıllardır sistematik biçimde kent 
merkezlerinde bulunan deprem 
toplanma alanları yapılaşmaya 

açılmaktadır.Ülkemizi yönetenler 
yaşadığımız acı deneylerden ders 
çıkarmalı ve görevlerini daha faz-
la gecikmeden yerine getirmelidir. 
Nitekim sonuçlarının çok daha ağır 
olması beklenen, İstanbul depre-
mi er yada geç kapımızı çalacak-
tır. Boşa harcayacak bir günümüz 
dahi kalmamış durumdadır.

TMMOB olarak İzmir’de yürütül-
mesi gereken arama-kurtarma ve 
hasar tespit çalışmalarında İzmir 
halkı ile dayanışma içerisinde ola-
rak yer almaya hazır olduğumuzu 
ve üzerimize düşen sorumluluğu 
yerine getireceğimizi ifade ediyo-
ruz. İzmir ve çevresinde bulunan 
TMMOB İl Koordinasyon Kurulla-
rımız aracılığıyla deprem bölge-

sinde incelemeler titizlikle devam 
etmektedir. Konuya ilişkin raporu-
muz en kısa sürede kamuoyu ile 
paylaşılacaktır.

Bu vesileyle bir kez daha iktidarı 
acilen çağrılarımıza kulak verme-
ye ve gereken önlemleri almaya 
davet ediyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Mirabal Kardeşler olarak bilinen 
Patria, Minevra ve Maria Teres 
Dominik Cumhuriyeti’nde otuz yıl 
süren diktatörlüğe karşı canları 
pahasına mücadele veren üç kız 
kardeş, nam-ı diğer KELEBEK-
LER…

Onların anısına her yıl 25 Ka-
sım’da Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Mücadele ve Uluslararası 
Dayanışma Günümüzü hatırlatı-
yoruz.

Biz TMMOB üyesi kadınlar, Mi-
rabal Kardeşleri ve tarih boyunca 
emeğine, özgürlüğüne, bedenine, 
kimliğine, yaşamına sahip çıkmak 
adına verdikleri mücadelede ya-
şamını yitiren ve mücadeleye de-

vam eden tüm kadınları saygıyla 
selamlıyor; her türlü şiddete karşı 
kadın mücadelesi ve dayanışma-
sını yükselteceğimizi haykırıyo-
ruz.

Siyasal iktidar hayatın her alanın-
da olduğu gibi, salgın sürecini de 
siyasi ve ekonomik kaygılara ön-
celik vererek yürütmektedir. Bu 
zorlu şartlarda canları pahasına 
çalışan başta sağlık emekçilerimiz  
kadınlarımız, çocuklarımız  olmak 
üzere tüm ülke halkı bu iradesizli-
ğin  kefaretini ödemektedir.

Demokratik yollarla seçilmişle-
rin, gazetecilerin, hukukçuların, 
sanatçıların, mimarların, mühen-
dislerin, doktorların, öğretim ele-

manlarının, hakkını arayan işçinin, 
toprağına sahip çıkan köylünün, 
yani her alanda mesleğini etik 
ilkeler doğrultusunda yapmaya 
çalışan tüm bireylerin hukuk dışı 
gerekçelerle yargılandığı, tutuk-
landığı, KHK’lar ile tüm haklarının 
ellerinden alındığı, insan hakları-
nın ihlal edildiği hatta yok sayıl-
dığı, cinsiyetçiliğin iktidar meka-
nizmalarıyla yeniden üretildiği, 
yolsuzluğun yönetsel araç haline 
getirildiği günlerden geçmekteyiz.    

Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancısı biz TMMOB’li 
kadınlar;  
Kadına yönelik şiddetin ekono-

İŞ, AŞ, ŞİDDETSİZ
DÜNYA İSTİYORUZ!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.
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mik krizler, çatışmalar veya salgın 
hastalık gibi dönemlerde her za-
man artış gösterdiğini biliyoruz.

2020 yılının ilk aylarından itibaren 
hızla yayılan COVİD 19 pandemi-
sinde de tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de bir çok kadın destek 
hizmetlerden mahrum bırakılır-
ken, kendilerine şiddet gösteren 
erkeklerle kilit altında yaşamak 
zorunda bırakıldı. Pandemi ile ça-
lışma hayatında cinsiyet eşitsizli-
ği daha da derinleşti,   yaşanılan 
ekonomik kriz kadınların yaşam 
dengesini olumsuz etkileri her 
geçen gün artmaktadır. Pandemi 
dönemini hala yaşadığımız bu-
günlerde kadınların işten çıkarıl-
ma oranı  artmıştır. DİSK’in Eylül 
2020 raporuna göre kadın işgücü 
%12, istihdamı %10.5 azaldı. İş-
sizlik oranı %39.4 iken, kadınlarda 
%45.3’tür. Kadına yönelik şiddetin 
arttığı bu dönemde, Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız Platfor-
mu’nun verilerine göre 2020 yılı-
nın ilk dokuz ayında 152’si şüpheli 
olmak üzere  269 kadın öldürüldü.

Varlığını ancak ve ancak koşulsuz 
biat eden bir toplum yaratarak 
devam ettirebileceğinin bilincinde 
olan iktidar pandemiyi de baha-
ne ederek, siyasal islamın temel 
felsefesi olan , kadının kontrol 
altında tutulması, toplumsal ya-
şamdan uzaklaştırılması, itaat ve 
hiyerarşik bir ilişki düzeni içinde 
sınırlandırılması yönündeki ham-
lelerine her geçen gün bir yenisini 
eklemektedir. Laiklik karşıtı siya-
sal iktidar, eğitim, çalışma yaşamı, 
istihdam gibi toplumsal yaşamın 
tüm alanlarında  gerici politika-
larını biz kadınlar üzerinden yü-
rütmektedir. Kadınların zorlu 
mücadelelerle elde ettiği pek çok 
kazanım iktidarın kimi açık, kimi 

kapalı müdahaleleriyle ellerinden 
alınmaya çalışılmaktadır. Bireyle-
ri dışlayıp, aileyi ve ataerkil yapıyı 
ön plana çıkaran sistematik uy-
gulamalar,  giderek kronikleşen 
krizin yarattığı çaresizlik duygusu 
ile birleşince toplumun en güçsüz 
kesimlerine, kadınlara, çocuklara, 
LGBTİ bireylere ve hayvanlara yö-
nelik her türlü baskı, dayak, taciz, 
tecavüz, cinayet gibi biçimlerde 
ortaya çıkan ve ivmelenerek ar-
tan bir şiddet yaşanmaktadır. 

6284 sayılı Kadını Koruma Kanu-
nun etkin bir biçimde uygulan-
ması ve İstanbul Sözleşmesi’nin 
şartlarının yerine getirilmesi ile 
kadına şiddetin ve kadın cinayet-
lerinin durdurulacağını her alanda 
dile getiren ve mücadele eden 
kadınlar, hükümet yetkilileri ve 
yandaşları tarafından da hedef 
gösterilmektedir. 

İktidarın Türkiye’nin de  çalışmala-
rına dahil olduğu ve 2011 yılında 
imzaladığı Kadınlara Yönelik Şid-
det ve Aile İçi Şiddetin Önlenme-
si ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da 
bilinen adıyla İstanbul Sözleşme-
si’nden çekilmek üzere  yaptığı 
açıklamalar ve sözleşmenin iptali 
üzerine yapılan tartışmalar kadı-
na yönelik şiddetin artmasına ze-
min oluşturmuştur. Yapılan gerici 
açıklamalar işyerlerinde yaşanan 
cinsel taciz, mobbing, ekonomik, 
psikolojik şiddet, flört şiddeti, ka-
dına yönelik taciz, tecavüzü sıra-
danlaştırarak, yaygınlaşmasına 
neden olmaktadır. 

Biz TMMOB’li kadınlar
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çı-
kanların aynı zamanda evlilik 
yaşını küçültme eğiliminde olan, 

tecavüz konusunda eril çözümleri 
öne süren çevreler ve kişiler oldu-
ğunu biliyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’nin özel 
alandaki şiddetin yanı sıra kamu-
sal alandaki şiddeti de önlediğini 
biliyoruz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
YAŞATIR biliyoruz.
Biz kadınlar salgını fırsata çevir-
meye çalışan iktidara karşı ses-
lerimizi, sözlerimizi hep birlikte 
söylemeye devam edeceğiz.

SESİMİZ, SÖZÜMÜZ 
GÜCÜMÜZDÜR!
Salgına rağmen, yaşadığımız tüm 
olumsuz koşullara ve eşitsizliğe 
rağmen sokakları terk etmeye-
ceğiz. 

MÜCADELE KAZANDIRIR VE 
BİZ KAZANACAĞIZ!
Bu ayrımcılık ve şiddet bitene ka-
dar barış, özgürlük ve eşitlik için 
şiddete, yoksulluğa  ve iktidarın 
salgın politikalarına karşı sesimizi 
yükseltmeye  ve haklarımızın ta-
kipçisi olmaya devam edeceğiz!

YAŞASIN KADIN 
DAYANIŞMASI!

YAŞASIN TMMOB KADIN 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!
 

Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği 
45. Dönem Kadın Çalışma Grubu
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14 Temmuz 2009 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanan Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme ile bir-
likte Ülkemiz, Birleşmiş Milletler 
Şartı’nda ilan edildiği gibi, insan-
lık ailesinin tüm mensuplarının 
doğuştan sahip oldukları onuru, 
değeri, eşit ve devredilmez hak-
ları dünyada özgürlüğün, adalet 
ve barışın temeli olarak kabul et-
miştir.

Engelli yurttaşlarımızın gündelik 
yaşamları, hayatta kalma mü-
cadelesiyle eşdeğer durumdadır. 
Kentlerimizin fiziki yapısından 
eğitime, sağlığa, ulaşıma ve ça-
lışma yaşamına kadar tüm alanlar 
engelli yurttaşlarımız için ağır en-
geller ile doludur.

Mevcut sözleşmeler, yasa ve yö-
netmelikler engelli yurttaşları-
mız lehine sonuçlar üretmekten 
uzak, yetersiz ve kağıt üzerinde 
düzenlemeler olarak kalmakta, 
engelliler adeta yok sayılmaktadır. 
Fiziksel çevrenin, kamu binalarının 
ve kamusal kullanım alanlarının 
engellilere uyumlu hale getirilme-
si yükümlülüğü yerine getirilme-
miştir.

SGK verilerine göre, 4857 sayı-
lı İş Kanunu’nun 30. Maddesi ile 
düzenlenen 50 ve daha fazla işçi 
çalıştıran özel sektör işyerlerinde 
% 3 oranında engelli çalıştırılması 
zorunluluğunun; Türkiye’deki iş-
yerlerinin aslında % 2’sini kapsa-
dığı görülmektedir. İşgücüne katı-
lan engellilerin çok az bir bölümü 
eğitim aldıkları alanda istihdam 
olanağı bulabilmektedir ve en-
gellilerin yarısından çoğu nitelik-
siz işlerde çalışmaktadır. Oysa bu 
sorunların engelli yurttaşlarımız 
lehine çözülmesi mümkündür.

Öncelikli olarak özel sektördeki 
istihdam konusunda işverenlerin 
bilinçlendirilmesi ve teşvik edil-
mesi çalışmalarına ihtiyaç vardır. 
Vasıflı işgücünün daha maliyetli 
olması, engellilere verilen işlerin 
başarısından endişe edilmesi vb. 
gibi sebeplerle engelliler niteliksiz 
işlere yönlendirilmektedir. Kotala-
rın her eğitim düzeyinden ve mes-
lekten; vasıflı engellileri de kesin-
likle kapsayacak şekle getirilmesi 
için gerek mevcut kotaların kap-
samları, gerek kota yöntemi dı-
şında engelli istihdamına yönelik 

yatırımların arttırılması; çalışmak 
isteyen engelli başvurularının hiç-
birinin karşılıksız kalmayacağı dü-
zeylere gelinmesi için yeni çalış-
malar yürütülmesi gerekmektedir.

Ülkemizin içinden geçmekte oldu-
ğu bu zor zamanlarda toplumun 
tüm kesimleri ile birlikte engelli 
yurttaşlarımızı önceleyerek acil 
taleplerinin giderilmesi, sağlık ve 
eğitim gibi temel ihtiyaçlarının 
eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve de-
mokratik bir anlayışı benimseyen 
kamucu bir yaklaşım ile karşılan-
ması gerekmektedir.

TMMOB olarak, engelli üyeleri-
mizin sorunlarını tespit etmeye, 
birlikte çözüm önerisi geliştirme-
ye her zaman hazır olduğumuzu, 
yaşanmaz kılmak yerine yaşat-
mak, yaşamı ise her zaman daha 
onurlu kılmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğimizi 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü ve-
silesiyle bir kez daha kamuoyuna 
saygıyla bildiririz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ENGELLİ YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARI EŞİTLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ, 
ADİL VE DEMOKRATİK BİR KAMUCU ANLAYIŞ İLE ÇÖZÜLEBİLİR

3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
nedeniyle TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından yapılan basın 
açıklamasıyla, engelli mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının 
sorunlarına dikkat çekildi.
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6235 Sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Kanunu hükümlerine dayana-
rak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde 
yer alan “Birliğin ve Bağlı Odala-
rın Amaçları” maddesi uyarınca 
her yıl TMMOB Yönetim Kurulu 
tarafından açıklanan Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Asgari 
Ücreti 2021 yılı için brüt 5750 TL 
olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 3 
Aralık 2020 tarihli toplantısında 
“Ücretli çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancıları için 2021 yılı ilk 
işe giriş bildirgesinde baz alınacak 
asgari brüt ücretin 5750 TL olarak 
belirlenmesine; Odalarınca belgeli 
çalışmanın koşul olduğu uzmanlık 
alanlarında, mesleki deneyimin 
arandığı alanlarda, şantiye şefliği, 
sorumlu müdürlük, iş güvenliği 

uzmanlığı, yapı denetim elemanı, 

daimi nezaretçi, uzak yol kaptan-

lığı vb. hizmetlerde asgari ücret 

uygulanmayacağını, bu durum-

da olan mühendis, mimar, şehir 

plancılarının ücretlerinin alınan 

sorumluluk gereği belirlenen as-

gari ücretinin üzerinde olmasına” 

karar verildi.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli 
çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2021 yılı 

için brüt 5750 TL olarak tespit edildi.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI

2021 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRETİ
5.750 ₺
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Siyasi iktidarın toplumsal mu-
halefeti ve demokratik kitle ör-
gütlerini susturma ve sindirme 
politikaları hız kesmeden devam 
ediyor. Bunun son adımlarından 
birisi de TBMM Genel Kurulu’nda 
görüşmeleri devam eden “Kitle 
İmha Silahlarının Yayılmasının Fi-
nansmanının Önlenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi” oldu.

İçerdiği bazı maddeleri yasanın 
amacına olduğu gibi, Anayasa’ya, 
Uluslararası Sözleşmelere ve de-
mokratik değerlere açık biçimde 
aykırı olan bu kanun teklifi, OHAL 

düzenini kalıcı bir hukuk rejimi 
haline getiriyor.

Dernek ve vakıfların yardım top-
lama faaliyetlerine ve örgütlen-
me özgürlüklerine ciddi kısıtla-
malar getiren kanun teklifiyle, 
tüm demokratik kitle örgütleri 
ve sivil toplum kuruluşları İçişleri 
Bakanlığı’nın vesayeti altına alın-
mak isteniyor.

Yasa teklifinde yer alan, kişi hak 
ve özgürlüklerini kısıtlayıcı, ör-
gütlenme hakkına darbe vuran, 
demokratik kitle örgütlerini siya-

si iktidarın hedefi haline getiren 
maddeler geri çekilmelidir. Türki-
ye’de toplumsal dayanışma ilişki-
lerinin ve demokratik hayatın ay-
rılmaz parçası olan kitle örgütleri 
üzerindeki baskı ve sınırlandırma 
politikalarına son verilmelidir.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEKİ 
BASKI VE SINIRLANDIRMA POLİTİKALARINA 

SON VERİLSİN!
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden ve içerdiği bazı maddelerle 
ülkemizdeki demokratik kitle örgütlerini iktidar vesayeti altına sokmayı 
amaçlayan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine 
İlişkin Kanun Teklifi” hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından 26 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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DİYARBAKIR - MMO ve TM-
MOB-İKK üyesi Arin Zümrüt, hükü-
metin kadın mücadelesini sekteye 
uğratmak istediğini belirterek,”Ka-
dın mücadelesine kaldığım yerden 
devam edeceğim. Bu tür tatsız 
olaylar beni mücadelemden vaz-
geçiremez” dedi. 

Diyarbakır’da 26 Haziran’da De-
mokratik Toplum Kongresi’ne 
(DTK) yönelik yürütülen soruştur-
ma kapsamında 38 kişi gözaltına 
alınmıştı.  Aralarında Makine Mü-
hendisleri Odası (MMO) yönetim 
kurulu, Türk Mühendis Mimar Oda-
ları Birliği İl Koordinasyon Kurumu 
(TMMOB-İKK) üyesi ve aynı za-
man Dicle Amed Kadın Platformu 

(DAKP) üyesi olan Arin Zümrüt’ün 
de olduğu 38 kişiden 8’i “örgüt 
üyesi” oldukları gerekçesiyle 30 
Haziran’da çıkarıldıkları mahkeme-
ce tutuklanmıştı.

 12 Ekim’de görülen ilk duruşma-
sında tahliye edilen Arin Zümrüt, 
tutuklanmalarını değerlendirerek, 
cezaevinde yaşanan hak ihlallerine 
değindi. 

 
‘Kadınlar sürekli gözaltına 
alınıyor’

Yaklaşık dört ay önce yapılan bir 
operasyonla gözaltına alınan Arin, 
aynı süreçte İstanbul Sözleşme-

si’nin de tartışmaya açıldığını ve 
kadın platformu üzerinden kadın-
ların sürekli gözaltına alındığını 
ekledi. Arin, aynı süreç içerisinde 
üç ayrı operasyon yapıldığını ve 
bu operasyonlardan birinin Rosa 
Kadın Derneği’ne yapıldığını kay-
detti. Neredeyse her hafta kadın-
ların gözaltına alındığını ve tutuk-
landığını söyleyen Arin,”İstanbul 
Sözleşmesi’nin tartışıldığı bir dö-
nemde kadınların vereceği tepkiler 
ön görüldü ve bu tepkilerin önünü 
almak için bir yönelim oldu. Böyle 
bir yönelimin olabileceğini açıkça-
sı düşünüyorduk çünkü kadınlarla 
ilgili konularda bizi olabildiğince 
konuşturmamaya çalışıyorlar” diye 
belirtti. 

KADIN MÜCADELESİ
SEKTEYE UĞRATILMAK İSTENDİ

Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Arin ZÜMRÜT JINNEWS haber ajansına verdiği demeçte, hükumetin 
kadın mücadelesini sekteye uğratmak istediğini belirterek,”Kadın mücadelesine kaldığım yerden 
devam edeceğim. Bu tür tatsız olaylar beni mücadelemden vazgeçiremez” dedi.
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 ‘Kadın mücadelesi gün geçtik-
çe daha çok güçleniyor’
Sabaha karşı evine yapılan baskın-
da katıldığı eylem ve etkinliklerin 
bahane edilerek gözaltına alındı-
ğını söyleyen Arin,operasyonların 
adı farklı olsa da genelinde kadın 
aktivistlerin gözaltına alındığına ve 
tutuklandığına işaret etti. Arin, gö-
zaltındayken kendisine, “Neden 8 
Mart etkinliklerine katıldın, kimler-
den talimat aldın, 25 Kasım Kadına 
Şiddetle Mücadele Günü’ne neden 
katıldın”  gibi sorular sorulduğunu 
ifade ederek, “Mücadelemiz her 
geçen gün daha da güçleniyor ve 
bu mücadeleyi sindirmek için her 
şeyi yapıyorlar. Mücadelemiz sek-
teye uğratılmak istendi, isteniyor” 
dedi.

Dayanışma gösteren 
kadınlara teşekkür etti

Arin, cezaevinde bulunduğu süre 
içerisinde kedisine Türkiye’nin bir-
çok ilinden kadınlar tarafından 
destek mektuplarının geldiğini ek-
leyerek, dayanışma gösteren ve 
yanında olan tüm kadınlara teşek-
kür etti. Arin, “Kadın mücadelesine 
kaldığım yerden devam edeceğim. 
Bu tür tatsız olaylar beni mücade-
lemden vazgeçiremez. Eminim ki 
bir daha ki duruşmamdan da bera-
at alacağımı düşünüyorum. Çünkü 
ellerinde suç olarak lanse edebi-
lecekleri hiçbir şey yok. Yaptığım 
hiçbir çalışma ve katıldığım hiçbir 
etkinlik yasadışı değildir” diye kay-
detti.  

 

TİHV ve İHD’ye başvuracak

Cezaevinde yaşadıklarına da de-
ğinen Arin, pandemiden kaynaklı 
çok sıkıntılı zamanlar geçirdiklerini, 
herhangi bir etkinliğin yapılmadığı-
nı, birçok kişinin sağlık sorunu ol-
masına rağmen karantina sürecini 
hücrede geçirmek zorunda kaldığı-
nı ve bundan kaynaklı hasta olsa-
lar dahi hastaneye gidemediklerini 
aktardı. Arin, “Çıplak arama dayat-
ması yapıyorlar, görüşlerin aza in-
dirilmesinden kaynaklı tutsaklar 
sorun yaşıyordu. Ayrıca yaşanan 
tüm bu hak ihlalleri için Türkiye İn-
san Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan 
Hakları Derneği’ne de (İHD) başvu-
racağım”dedi.

40



Temmuz / Aralık  2020

H
ABER

M
AKALE

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’nin en 
önemli unsurlarından biri iş ekip-
manlarının periyodik kontrolleri ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği 
üzere 25.05.2013 tarihinde resmi 
gazetede, İş Ekipmanlarının Kulla-
nımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği, yayınlanmıştır. Bu yö-
netmelik gereğince 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsa-
mına giren tüm işyerleri iş ekipman-
larının ( Basınçlı kaplar ve Kaldırma 
ve İletme Ekipmanları) periyodik 
kontrollerini yaptırmak zorundadır-
lar. Periyodik kontrollerin amacı ça-
lışanların ve işverenlerin can ve mal 
güvenliğini muhtemel kazalardan 
korumayı amaçlanmaktır.

İş ekipmanlarının kullanımında sağ-
lık ve güvenlik şartlarına göre peri-
yodik kontrole tabi iş ekipmanları ve 
muayene şartları;

Basınçlı kap ve tesisatlar

Basınçlı kaplarda temel prensip ola-
rak hidrostatik test yapılması ve bu 
testler, standartlarda aksi belirtil-
mediği sürece işletme basıncının 1,5 
katı ile ve yılda en az bir kere  yapılır. 
Ama iş ekipmanının özelliği ve işlet-

me şartlarından kaynaklı imkânı ol-
mayan basınçlı kaplarda hidrostatik 
test yerine standartlarda belirtilen 
tahribatsız muayene yöntemleri de 
uygulanabilir.

Basınçlı kap ve tesisatların periyo-
dik kontrolleri, Basınçlı Ekipman-
lar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı 
Ekipmanlar Yönetmeliği ve Basit 
Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer 
alan ve bu yönetmelik hükümle-
rine aykırı olmayan hususlar saklı 
kalmak kaydıyla ilgili standartlarda 
belirtilen kriterlere göre yapılır.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik 
kontrolleri, makine mühendisleri,  
metalurji ve malzeme mühendisleri, 
makine veya metal eğitimi bölümü 
mezunu teknik öğretmenler ya da 
makine tekniker veya yüksek tekni-
kerleri tarafından yapılır. Tahribatsız 
muayene yöntemlerinin kullanılma-
sı durumunda, bu yöntemler sadece 
TS EN ISO 9712 standartına göre 
eğitim almış mühendisler, teknik 
öğretmenler, teknikerler veya yük-
sek teknikerler tarafından uygula-
nabilir.

Bu kapsama giren basınçlı kaplar; 
buhar kazanı, kalorifer kazan kızgın 

ENGİN KOYUN
Makina Yüksek Mühendisi

İŞ EKİPMANLARININ 
PERİYODİK KONTROLÜ
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yağ kazanı, sıcak su kazanı, kom-
presör hava tankı, genleşme tan-
kı,  otoklav, buhar jeneratörü vb. 

Kaldırma ve iletme 
ekipmanları

Standartlarda aksi belirtilmediği 
sürece, kaldırma ve iletme ekip-
manları, beyan edilen yükün en 
az 1,25 katını, güvenli bir şekilde 
kaldıracak ve askıda tutabilecek 
test yapılır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları-
nın periyodik kontrolleri, makine 
mühendisleri, makine veya me-
tal eğitimi bölümü mezunu tek-
nik öğretmenler ya da makine 
tekniker veya yüksek teknikerleri 
tarafından yapılır. Tahribatsız mu-
ayene yöntemlerinin kullanılması 
durumunda, bu yöntemler sadece 
TS EN ISO 9712 standartına göre 
eğitim almış mühendisler, tek-
nik öğretmenler, teknikerler veya 
yüksek teknikerler tarafından uy-
gulanabilir.

Bu kapsama giren kaldırma ve 
iletme ekipmanları ; vinç (gezer 

köprülü vinç, portal vinç, döner 
kollu vinç, kule vinç), mobil vinç,  
caraskal, forklift, araç kaldırma 
lifti, transpalet vb.

Tesisatlar

İlgili standartlarda aksi belirtilme-
diği sürece, tesisatların periyodik 
kontrolleri yılda bir yapılır. Elekt-
rik tesisatı, topraklama tesisatı, 
paratoner tesisatı ile akümüla-
tör ve transformatör ve benzeri 
elektrik ile ilgili tesisatın periyodik 
kontrolleri elektrik mühendisleri,  
elektrik eğitimi bölümü mezu-
nu teknik öğretmenler, elektrik 
tekniker veya yüksek teknikerleri 
tarafından yapılır.Elektrik dışın-
da kalan diğer tesisatın periyodik 
kontrolleri makine mühendisleri,-
makine ve metal eğitimi bölümü 
mezunu teknik öğretmenler, ma-
kine tekniker veya yüksek tekni-
kerleri tarafından yapılır.

Bu kapsama giren tesisatlar; 
elektrik tesisatı, topraklama te-
sisatı, paratoner, akümülatör, 
transformatör, yangın tesisatı ve 
hortumlar, motopomplar, boru 

tesisatı, yangın söndürme cihazı, 
havalandırma ve klima tesisatı.

Tezgâhlar

Tezgâhlara yılda bir bakım ve mu-
ayene yapılması yeterlidir. Pres-
lerin muayeneleri TS EN 692+A1 
ve TS EN 693+A2 standartlarına 
uygun olarak gerçekleştirilir.

Yukarıda belirtilen  iş ekipmanla-
rının, işyerlerinde tehlike oluştur-
mayacak şekilde düzenli olarak 
periyodik  kontrollerinin yapılması 
gerekmektedir. Böylelikle iş kaza-
larının ve  iş kaybının önemli ölçü-
de azalmasını sağlayacaktır. Peri-
yodik kontrol esnasında kontrolü 
yapılacak cihaza ait tüm kritik ve 
genel noktalar incelenerek rapor 
altına alınır. Periyodik kontrolün 
son safhasında deneyler gerçek-
leştirilir, deney sonrasında alınan 
veriler deney öncesi yapılan öl-
çümler karşılaştırılır. Bu veriler 
karşılaştırılırken yürürlükte bulu-
nan kanun, yönetmelik ve stan-
dartlara göre yorumlanır. Cihazın 
son durumu ayrıntılarıyla birlikte 
rapor edilerek ilgili firmaya iletilir.
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Nivîsbarî  
(nermalav / software) çiye?

Nivîsbarî zimanê makîneyê ji bo 
kompîterekê hatine nivîsîn û hiş-
kalav (hardware) bi riya wan karê 
ku ji bo hatiye diyar kirin bicih di-
kin. Nivîsbarî ji bo amûrên elekt-
ronîk ên ku ji bo cur bi cur peywiran 
hatine afirandin bikaribin bi hev re 
têkevin têkiliyê û li hev bikin û bi 
hev re bixebitin hatiye amadekirin. 
Nivîsbarî ji bo hemû sepan/berna-
meyên ku nîşan dide dê amûrên 
elektronîk çawa xebata xwe pêk 
bînin re tê gotin.

Nivîsbarî bi zimanekî bername-
kirinê tê nivîsandin. Wekî C, Ja-
vascript, Python, Visual Basic, Go, 
Ruby, Swift û gelek cureyên zi-
manê nivîsandina kodan hene.

Du kategoriyên mezin ên nivîs-
bariyê hene: Nivîsbariya Pergalê 
(en:system software) û Nivîsbari-
ya Sepanê (en:application softwa-
re). Mînakên ji bo “Nivîsbariya Per-
gal”ê Linux û Microsoft Windows, 
Android û Ios’in.  Word, AutoCad, 
Photoshop an jî sepanên (app) te-
lefonan mînakên ji bo “Nivîsbariya 
Sepan”ê ne. 

Girîngiya nivîsbariya Kurdî

Ji bo ketina zimanekî, di nav zi-
manên sereke yê Cîhanê de û bo 
dabînkirina pêşerojê xwe divê ew 
ziman bibe zimanê zanist û tek-
nolojiyê. Pêşveçûna neteweke di 
qada teknolojiyê de bi zêde bûna 
nivîsbariya pêşketî û dewlemendi-
ya literatura teknolojî û zanistê re 
girêdayî ye. 

Salên dawî de zimanê Kurdî zê-
detir di nav teknolojiyê de jî cihê 
xwe digre. Gelek bernameyên 
kompîter û yên mobîl ên bi Kur-
dî derketin. Sistema bi navûdeng 
Linux di sala 2006’an de bo Kur-
dî hat wergerandin, Microsoft bi 
awayekî fermî di Windows de dest 
bi bikaranîna zimanê Kurdî kir (bi 
Kurdîya Soranî). Hewlên ji bo Win-
dowsa bi zaravaya Kurmancî dido-
min. Gerokên wek Firefox û Ope-
ra û sepanên Google Translate û 
Microsoft Translate û hin servîsên 
din ên navneteweyî jî zimanê Kurdî 
xistin nav zimanên xwe. Sepanên 
wek Whatsapp, Telegram gelek 
app û programên din jî bi hewl-
danên şexsî hatin Kurdî kirin. Li 

SERHAD B. RÊNAS
Makina Mühendisi

Nivîsbarî û sepanên mobîl 
ên bi Kurdî
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Android û Ios’ê app û lîstikên baş 
ên bi Kurdî (wekî “Pirs”, “Lîstika 
Peyvan”) di demên dawî de hatin 
weşandin. 

Belavbûn û serdestbûna med-
yaya civakî jî qadeke nû ji Kurdan 
re vekir. Nexasim li ser twitterê û 
platformên dinê jî, civateke ji xwe 
re dibêje kurdînûs an kurdînivîs 
heye. Ji bo tevlîbûnê şert û mercek 
tune ye, her kesê bi Kurdî dinivîse 
jixweber endamekî/ê wê civatê ye. 
Îro bi dehan kanal, hesab, rûpel û 
wd. yên bi Kurdî hene di mijarên 
curbicur de tiştan parve dikin. 
Ev cihê şanaziyê ye ku roj bi roj 
hem hejmara wan, hem cureyên 
nivîsên wan hem jî kalîteya wan 
zêde dibe. Li ser Twitterê komên 
wek “Kurdish for Tech” û “Crow-
dsource Kurdish” hewldana Kurdî 
kirina sîstema Androidê û werge-
randina bi dehan sepanên mobîl ji 

bo zimanê Kurdî didin.

Gavên wisa him bo zimanê Kurdî 
pir girîngin, him bi saya wan xe-
batan di warê teknîkî de çêkirina 
sepanên Kurdî hêsantir bûye.  Her 
çiqas çend app û lîstikên bi Kurdî 
hebin jî di warê amade kirina se-
pan (app) ên Androîd û Ios’ê de 
jî qelsin. Pêwîst e ciwanên me, 
kesên ku kompîtêrê baş fêm di-
kin, ji bo pêşxistina bernamesazi-
ya Kurdî hewl bidin. Divê Kurd ne 
tenê bername û sepanên ku di ji-
yana rojena de hewcedarî pê heye 
wergerînin Kurdî an jî ji bingehê ve 
sepanên nû amade bikin. Heman 
demê de hewceye Kurd di warê 
nivîsbariyên di mijarên zanist, tek-
nolojî, tenduristî, perwerde, aborî, 
sîstemên rêvebiriyê û hwd. de ji 
bo bikaranîna nav saziyên Kurdan 
de hilberînin. Hewce ye em jî wekî 
Endezyarên Makîneyê sepanek bi 

Kurdî ya endezyariyê amade bikin. 

Kurd xwedî gelheyeke ciwan in 
ku dixwaze zimanê wan wek heq 
cihê xwe li ser platform û xiz-
metên dijîtal bistîne. Ciwanên 
Kurd divê mînakên navneteweyî 
baş çav bigerînin û ji bîr nekin ku 
îro bi malperên torên civakî her roj 
roj tê de seatên xwe dibihûrînin, ji 
aliyê çend ciwanan ve hatine ava 
kirin û hewcedariyên wan pir zêde 
bi çavkaniyeke aboriyê re tune bû. 

Pêwîste em xebatên lê-
kolîn-pêşxistin û vedîtinê di warên 
zanist, teknolojî, tip, nanotekno-
lojî, kompîtergerî û nivîsbariyê de 
bikin. Hewcedariya me bi naven-
deke perwerdeya kodnivîsînê û 
nivîsbariya Kurdî jî heye. Bêguman 
tenê bi xebatên şexsî, beî piştgi-
riya sazîyên Kurdan pêşketina di 
nivîsbarî û dîjîtalîze kirina zimanê 
Kurdî de nê hêsan e.
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İşçilerin birden fazla işyerinde tam 
zamanlı olarak çalışması olgusu, iş 
hayatında sıklıkla görülen bir du-
rumdur. Özellikle bazı teknik hiz-
metlerin yürütülmesinde anahtar 
bir role sahip olan mühendisler 
için bu durum çok daha yaygın bi-
çimde görülmektedir. 

Sadece bir işyerinde elde edilen 
kazancın ekonomik olarak tatmin 
etmekten uzak olması, ağırlaşan 
ekonomik sorunlar veya kimi baş-
ka faktörler nedeniyle, mühen-
dislerin “anahtar teknik personel” 
“şantiye şefi” “İş sağlığı ve güven-
liği uzmanı” gibi isimler altında ek 
işlerde “istihdam edildikleri”, asıl 
işleri yanında başka işletmelerde 
tam zamanlı “çalıştıkları” görül-
mektedir. 

Böyle bir durumun, uygulamaya 
dayalı bir faaliyet olan mühendislik 
açısından ciddi bir handikap oldu-
ğu açıktır. Bu yazıda, bu durumun 
teknik sakıncaları yerine hukuki 
sonuçları üzerinde durulacaktır. 
Mühendislerin kimi zaman ek gelir 
elde etme, kimi zaman da “hatır” 
amacıyla kabul ettiği “çoklu çalış-
ma” olgusunun, iş hukuku, sosyal 
güvenlik hukuku ve vergi hukuku 
bakımından doğurduğu sonuçlar 
üzerinde durulması gerekmektedir. 

İş Hukuku yönünden 
değerlendirme

İş Kanunu’nun 63. Maddesi, bir 
işçinin haftalık en fazla 45 saat 
çalışabileceğini düzenlemiştir. Bu 
maddeyle, bir kişinin tam zamanlı 
olarak sadece bir işyerinde çalı-
şabileceği prensip olarak kabul 
edilmiştir. Sadece bir işyerinde 
çalışma ilkesi, Borçlar Kanunu’nda 
“işçinin işverene sadakat yüküm-
lülüğünün” bir gereği olarak belir-
lenmiştir. 

Zira, Borçlar Kanunu’nun 396. 
Maddesinin 1. fıkrası, “İşçi, ... iş-
verenin haklı menfaatinin korun-
masında sadakatle davranmak 
zorundadır” hükmü, 3. ve 4. fıkra-
ları ise, “İşçi, hizmet ilişkisi devam 
ettiği sürece, sadakat borcuna ay-
kırı olarak ücret karşılığında üçün-
cü kişiye hizmette bulunamaz ve 
özellikle kendi işvereni ile rekabe-
te girişemez. İşçi, iş gördüğü sıra-
da öğrendiği, özellikle üretim ve iş 
sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisi-
nin devamı süresince kendi yara-
rına kullanamaz veya başkalarına 
açıklayamaz.” hükmünü düzenle-
miştir. 

Bu hükümler işçiye, asıl işveren dı-
şında başka iş yapmama yüküm-
lülüğünü getirmektedir. Aksi du-

Azad ÖZKESKİN
Avukat

BİRDEN FAZLA 
SİGORTALILIK VE HUKUKİ 
SONUÇLARI

Mühendislerin kimi 
zaman ek gelir elde 
etme, kimi zaman 
da “hatır” amacıyla 
kabul ettiği 
“çoklu çalışma” 
olgusunun, iş 
hukuku, sosyal 
güvenlik hukuku 
ve vergi hukuku 
bakımından 
doğurduğu 
sonuçlar üzerinde 
durulması 
gerekmektedir. 
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rumda, çalışanın iş akdinin işveren 
tarafından haklı nedenle feshedil-
mesi yani işçinin işine tazminatsız 
son verilmesi gündeme gelebi-
lecektir. Ancak, çalışma hakkının 
Anayasa’da düzenlenen temel bir 
hak olması, işçinin mesai saatleri 
sonrasında ek bir işte çalışmasını 
yasaklayan açık bir hükmün bu-
lunmamasından hareketle, yargı-
sal içtihatlarla mesai saatleri dı-
şında ek iş yapmanın yolu açılmış, 
ancak bu esneklik, bir kişinin aynı 
anda 4-5 işyerinde tam zamanlı 
çalışmasına kadar varmıştır. 

Yargıtay, yukarıda yer verilen ka-
nunların amir hükümlerini esnet-
miş, çoklu çalışmaya bir dizi kriter 
getirmiştir. Yargıtay 7. Hukuk Da-
iresi bir kararında, işçinin mesai 
sonrasında ek iş yapmasının tek 
başına sadakat yükümlülüğünün 
ihlali anlamına gelmeyeceği, bu 
hususun işverene iş akdini haklı 

nedenle fesih hakkını tanımaya-
cağını ortaya koymuştur. İş söz-
leşmesinin işveren tarafından 
haklı nedenle sonlandırılabilmesi 
için, 

• İş Sözleşmesinde ek iş yapılma-
sının engelleyen açık bir hükmün 
olması, 

• Mesai sonrası yaptığı iş nedeniy-
le asıl işverenin zarara uğratması, 

• Mevcut işyerinde düzenin bozul-
ması

• İşçinin performansının düşmesi 
koşullarının gerçekleşmesini şart 
koşmuştur. 

Yargıtay bu kararında işverenin, 
“müşterisini çalacağı” böylelikle 
haksız rekabete yol açacağı kay-
gısıyla, başka bir işyerinde de ça-
lışan işçinin iş akdini feshetmesini 
hukuka aykırı bulmuştur. İşçinin 
işvereniyle rekabet ettiği, somut 
olarak tespit edilmesi halinde iş-
verene sadakat borcuna aykırı 
davrandığı kabul edilmiştir. Yar-
gıtay 7. Hukuk Dairesi, başka bir 
kararında, bir otelin servis müdü-
rünün ek iş olarak yaptığı ilaç satı-
şı için otel çalışanlarını ilaç almaya 
zorlamasını, ilaç almayan perso-
nele psikolojik baskı uygulamasını, 
işçinin iş sözleşmesi haklı nedene 
dayanılarak fesih sebebi saymıştır.

Tüm bu anlatılanlardan sonra, ek 
iş yapma, sözleşmede açık biçim-
de yasaklanmışsa, ek iş nedeniyle 
işçinin asıl işte performansı düş-
müş, çalışma düzeni bozulmuşsa, 
bu hususun işverenin zararına yol 
açmışsa, böylelikle işveren için ge-
çerli bir neden oluşmuşsa, ancak o 
zaman işveren haklı nedenle fesih 

yoluna giderek, işçiyi tazminatsız 
işten çıkarabilecektir.

Burada üzerinde durulması gere-
ken bir nokta da, işçinin ek iş yap-
masını işverene bildirmek zorunda 
olup olmadığıdır. Yargıtay, işçinin 
işverenden izin alma şeklinde bir 
yükümlülüğünün bulunmadığını 
ifade etmekle birlikte, bu duru-
mun sonradan öğrenilmesinin, 
işveren açısından güven sarsıcı 
bir davranış olarak değerlendiri-
lebileceğine dikkat çekmektedir. 
Dolayısıyla, işçinin ek iş konusun-
da asıl işverenini bilgilendirmesi, 
güven ilişkisinin devamı için de 
önem taşımaktadır. Sonuç olarak, 
bir işyerinde düzenli olarak çalı-
şanların, başka işyerlerinde ça-
lışma tekliflerini değerlendirirken, 
bu durumun asıl işyeri üzerindeki 
etki ve sonuçlarını dikkate almaları 
lehlerine olacaktır. 

Birden fazla sigortalılık durumun-
da, diğer işletmelerin ücret ödeme 
borcunun hangi şartlarda oluştu-
ğu ayrı bir tartışma konusudur. Fiili 
bir çalışma yapsın veya yapmasın, 
bir kişiyi hizmet sözleşmesi kap-
samında kendi şirketinde istihdam 
etmiş gibi işlem yapan, bunun si-
gorta primlerini yatıran işveren, 
prime esas kazanç üzerinden işçi-
ye ücret ödemeyi de kabul etmiş 
sayılmaktadır. Mahkemeler, resmi 
kurum olan SGK’nın kayıtlarını iş 
ilişkisinin ispatı için tek başına ye-
terli görmekte, işverenlerin “ger-
çek bir çalışmanın yapılmadığı, 
teknik şartnameler gereği usulen 
personel istihdamına gittikleri 
yaptıkları” yönündeki savunmala-
rına itibar etmemektedir. Bu du-
rum, mühendisin sadece o işye-

Yargıtay 7. 
Hukuk Dairesi bir 
kararında, işçinin 
mesai sonrasında 
ek iş yapmasının 
tek başına sadakat 
yükümlülüğünün 
ihlali anlamına 
gelmeyeceği, 
bu hususun 
işverene iş akdini 
haklı nedenle 
fesih hakkını 
tanımayacağını 
ortaya 
koymuştur.
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rinde çalıştığı varsayımı için geçerlidir

Ancak birden fazla işletmedeki çalışma halinde aynı 
netlikte karar verilememektedir. Diyarbakır’daki bir 
iş mahkemesi, birden fazla işyerinde kaydı bulu-
nan mühendisin, asıl işyeri dışındaki bir işletmeye 
karşı açtığı alacak davasında, tam zamanlı çalışan 
bir mühendisin aynı zamanda kısmi zamanlı çalışıp 
çalışamayacağı, kısmi zamanlı çalışabilirse ücretinin 
ne olduğunun tespiti için TMMOB’ye müzekkere ya-
zılmasına karar vermiştir. 

Gelecek yanıta göre, mahkemenin hüküm kuracağı, 
dolayısıyla birden fazla işyerinde “kağıt üzerinde” 
çalışan mühendislerin, bu işletmelere karşı alacak 
davası açıp açamayacağı bir ölçüde netleşmiş ola-
caktır.  Bir uygulama faaliyeti olan mühendisliğin, 
“Danışmanlık hizmeti” olarak ek iş yapabileceğinin 
kabulü halinde verilecek kararın lehe olacağını tah-
min etmek zor değildir. 

Sosyal Güvenlik Hukuku yönünden 
değerlendirme

Prim gün sayısı her ne kadar 30 günü aşmasa bile, 
işverenlerin bildirdiği prime esas kazançlar toplan-
makta, bu da yüksek bir kazanç bildirimi yapılan 
çalışanın emekli aylığı hesabında önemli bir avantaj 
sağlamaktadır. 

Örneğin 4 ayrı işyerinde 30’ar gün ve 3.000,00’er TL 
üzerinden SGK’ya bildirimi yapılan bir işçi için o ay 
toplamda, 30 gün için 12.000,00 TL kazanç bildirimi 
yapılmış olur. Bir yılda maksimum 360 gün için prim 
bildirilebildiğinden 30’un üzerindeki prim gün sayıla-
rı dikkate alınmamaktadır. 

Burada dikkat edilecek husus, prime esas kazançlar 
toplamının tavan ücreti aşması durumunda, aşan 
kısmının ne olacağıdır. 2020 yılında sosyal güvenlik 
primlerinin taban ücreti 2.943,00 TL, tavan ücreti 
22.072,50 TL olduğu dikkate alındığında, tavan üc-
ret üzerindeki bildirimler kazanç hesabında dikkate 
alınmamaktadır. Ancak bu durum çalışan lehine bir 
hak yaratmaktadır. 

Çünkü, bir çalışanın brüt ücretinin %14’ü sosyal gü-
venlik primi, % 1’i işsizlik sigorta primi olarak işve-
ren tarafından kesilerek SGK’ya aktarılmaktadır. 
Yani çalışanın prime esas kazancın % 15’i kesinti 
yoluyla SGKya aktarılmaktadır. Birden fazla işye-
rinden bildirimi yapılan işçinin, her bir işyerince bu 
kesintinin yapıldığı dikkate alındığında, tavan ücreti 
aşan kısımda işçinin %15’lik payının bulunduğundan 
hareketle, talep edilmesi halinde tavan ücreti aşan 
kısmın % 15’lik bölümü SGK tarafından işçiye iade 
edilmektedir. Bu iadenin tek şartının, işverenin bildi-
rimini yaptığı sigorta prim bedelini ödemiş olmasıdır.

Örneğin bir ay için 30.000,00 TL bildirimi yapılan 
işçinin, prime esas kazancı en fazla 22.072,50 TL 
olarak dikkate alınacağından, bu ücreti aşan kısım 
olan 7.927,50 TL’nin % 15’i olan 1.189,12 TL, talep 
halinde SGK tarafından işçiye iade edilecektir. Bu 
hakkın sadece işçiye tanındığı, brüt kazancın % 20,5 
oranında sosyal güvenlik primi, % 2 oranında işsizlik 
primi ödeyen işverene böyle bir hakkın tanınmadığı 
bilinmelidir. 

Vergi Hukuku yönünden değerlendirme

“Çoklu çalışma” olarak tarif ettiğimiz birden fazla 
sigortalılık durumunun en sıkıntılı yönü Vergi Hu-
kuku’nda karşımıza çıkmaktadır. Geçtiğimiz yıl bir 
çok mühendis, Defterdarlık’tan yapılan tatsız bir 
tebligatla bu durumun farkına varmıştır. Vergi dai-
resi, birden fazla kazancın olduğundan bahisle bir-
den fazla sigorta primi yatırılan kişileri “izaha davet” 
ederek, beyanname sunmalarını talep etmiştir.

Aslında her bir işverenin, tıpkı SGK prim kesintisin-
de olduğu gibi, işçinin ücretinden % 15 oranında gelir 

Bir işçinin, aynı anda birkaç işyerinde 
çalışması Sosyal Güvenlik Hukuku 
bakımında herhangi bir sorun teşkil 
etmemektedir. Hatta bu durum, çalışan 
lehine bir sonuç doğurmaktadır.
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vergisi tevkifatı yaparak Vergi da-
iresine aktardığı, bu şekilde işçinin 
vergi yükümlülüğünün gereğinin 
yerine getirdiği, dolayısıyla işçinin 
elde ettiği varsayılan kazançlar 
açısından herhangi bir vergi kay-
bının bulunmadığı düşünülebilir. 
Ancak durum öyle değildir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-b 
maddesinde, “..birden fazla işve-
renden ücret almakla beraber, bi-
rinciden sonraki işverenden aldık-
ları ücretlerinin toplamı, 103 üncü 
maddede yazılı tarifenin ikinci gelir 
diliminde yer alan tutarı (2020 yılı 
için 49.000,00 TL) aşmayanların 
tamamı kesinti yoluyla vergilen-
dirilmiş ücretleri için yıllık beyan-
name verme zorunlulukları bulun-
mamaktadır” denilmektedir. 

Yani, asıl işyeri dışındaki diğer iş-

yerlerinden herhangi birinin yıl-
lık geliri 49.000,00 TL’yi aşarsa, 
beyanname verme yükümlülüğü 
oluşmakta; asıl işyeri geliri dahil 
tüm gelirler toplanmak suretiyle 
yeni bir vergi hesabı yapılmakta-
dır. Bu durumda, her bir gelir % 15 
oranında sosyal güvenlik ve işsiz-
lik sigortası kesintisi yapıldıktan 
sonra toplanacak, vergilendirme-
ye esas alınacak bu miktar üzerin-
den beyanname verilecek ve vergi 
borcu çıkarılacaktır. Bulunacak 
yeni vergi tutarı, her bir işyerinin 
daha önce tevkifat yoluyla vergi 
dairesine aktardığı tutardan mah-
sup edilecek, geri kalan kısmı vergi 
borçlusuna ödetilecektir. 

İşverenler tarafından, tevkifat 
yoluyla parça parça yapılan ver-
gilendirmelerin düşük vergi dilimi 
üzerinden hesaplandığını değer-
lendiren vergi daireleri, bu uygu-
lamayla birkaç küçük gelirin düşük 
vergi dilimi üzerinden vergilen-
dirilmesindense, hepsinin topla-
mıyla oluşan tek bir yüksek gelirin, 
yüksek vergi dilimi üzerinden ver-
gilendirmeyi esas almaktadır. So-
nuçta, birden fazla gelir elde ettiği 
varsayılan mühendislere, yeni he-
saplamadan doğan farkın tahsili 
istenmektedir. 

Bu uygulamaya, asıl işyeri dışında-
ki işletmelerden herhangi birinden 
elde edilen kazancın 2020 yılı için 
49.000,00 TL’yi aşması halinde 
başvurulduğu dikkate alındığın-
da, prime esas kazançları asgari 
ücret üzerinde bildirilenlerin, yani 
her bir işyeri için yıllık brüt kazanç-
ları 36.000,00 TL civarında olan 
çalışanların bu uygulamaya takıl-
mayacağı, 2020 yılı için aylık brüt 

kazançları 4.100,00 TL ve üstü 
olanların bu işleme tabi tutulacağı 
değerlendirilmektedir. 

Bu uygulamaya takılıp ek bir vergi 
borcuyla karşılaşanlar için önemli 
bir imkan da bulunmaktadır. Buna 
göre, 

• Beyan edilen gelirin %15’ini ve 
asgari ücretin yıllık tutarını aşma-
mak şartıyla hayat/şahıs sigorta 
primleri,

• Beyan edilen gelirin % 10’unu 
aşmaması şartıyla eğitim ve sağlık 
harcamaları,

• Beyan edilecek gelirden sınırlı 
olarak indirilebilecek bağış ve yar-
dımlar ile tamamı indirilebilecek 
bağış ve yardımlar, vergi borcuna 
mahsup edilebilecektir. 

Sonuç olarak, çoklu çalışmanın 
neden olduğu hukuki sorunlar bir 
biçimde çözülebilmektedir. Ancak 
bunun mühendislik mesleğinde 
yarattığı tahribatın giderilmesi o 
kadar kolay olmamaktadır. Çok-
lu çalışma anlayışı, mühendislik 
emeğinin değersizleşmesine, kimi 
idari ve teknik prosedürler için 
başvurulan basit bir imzaya indir-
genmesine yol açmaktadır. Oysa 
arkasında mühendisin emeği ve 
alın teri bulunmayan hiçbir imza 
muteber değildir. Aslolan, bilgi ve 
deneyimle nitelikli hale getirilmiş, 
ekonomik olarak tatmin edici tek 
bir çalışmanın olduğu unutulma-
malıdır. 
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Çoklu çalışma 
anlayışı, 
mühendislik 
emeğinin 
değersizleşmesine, 
kimi idari ve 
teknik prosedürler 
için başvurulan 
basit bir imzaya 
indirgenmesine 
yol açmaktadır. 
Oysa arkasında 
mühendisin 
emeği ve alın teri 
bulunmayan hiçbir 
imza muteber 
değildir. 
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Asansör periyodik kontrolü, Asan-
sör Periyodik Kontrol Yönetme-
liği (Resmi Gazete Tarih ve Sayı-
sı:04.05.2018/30411) gereğince, 
asansörün güvenli kullanımı ve 
işletme yönünden uygun çalışıp 
çalışmadığına dair yaptırılacak 
muayenedir. İlgili mevzuat gereği 
asansör periyodik kontrolünün  en 
az yılda 1 defa yaptırılması yasal 
olarak zorunludur Biraz daha ge-
riye gidecek olursak bu zorunlu-
luk 24.06.2015 tarihli ve 29396 
sayılı Resmi Gazete’ de yayınlan 
“Asansör İşletme, Bakım ve Peri-
yodik Kontrol Yönetmeliği”ne da-
yanmaktadır. Periyodik kontrolün 
yaptırılmasına dair yükümlülük il-
gili belediye(ilgili idare) ve bina so-
rumlusuna aittir. İlgili idare, kendi 
sorumluluk alanı içerisinde bulu-
nan asansörlerin periyodik kontro-
lü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı tarafından yetkilendirilen A tipi 
muayene Kuruluşlarından bir ta-
nesi ile protokol imzalamak, sınır-
ları içindeki asansörlerin periyodik 
kontrollerinin yapılıp yapılmadığını 
takip etmek ve bu konuda gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdür. 

Bilindiği üzere odamız da sendikal 

bir örgüt olması yanı sıra bakanlık 
tarafından yetkilendirilmiş A tipi 
bir muayene kuruluşudur. Ben ve 
benim gibi çalışan diğer emek-
çi arkadaşlarım da bu kuruluşun 
hem üyesi hem de birer emek-
çisiyiz. Amacımız, odamız adına 
asansör periyodik kontrollerini 
en iyi şekilde gerçekleştirmek ve 
tarafsızlık ilkemizi sonuna kadar 
diretmektir. Kontrollerimizi bu ilke 
doğrultusunda yaparak yaptığımız 
işin layıkıyla yerine getirme ça-
bası bazen biz teknik görevlilerin 
bazı sorun ve sıkıntılar yaşama-
sına sebebiyet vermektedir. Bizim 
teknik görevli olarak yapmamız 
gereken kontrollerimizde asan-
sörlerin ilgili standarda uygunlu-
ğunu tespit edip uygunsuzlukları 
rapor halinde bina sorumlusuna 
ve/veya yetkili asansör firmasına 
sunmaktır. Kontroller esnasında 
yetkili bakımcı firmanın biz tek-
nik görevlilere eşlik edip kontro-
lün gerçekleştirilmesinde işbirliği 
sağlaması gerekmektedir. İş bir-
liği dediğime bakmayın genelde 
asansör firmalarıyla ufak çaplı bir 
çatışma halinde olduğumuz bile 
söylenebilir. Tabii ki bu işin espiri 
boyutu. Yani kontroller esnasın-

MEHMET ARIĞTEKİN
Makina Mühendisi

ASANSÖR PERİYODİK 
KONTROLLERİNDE 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR

DİKKAT
TEDBİR

MOTİVASYON
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da asansör firmasındaki yetkili 
personellerle ara ara yaşadığımız 
tatsız olaylar illaki oluyor. Bu da 
biz teknik görevlilerin gün içindeki 
performansımızın olumsuz yönde 
etkilenmesine sebep olmaktadır. 
Yaptığımız iş aslında son derece 
tehlikeli ve bir anlık dikkatsizliğin 
çok büyük kayıplara mal olması-
na sebep olacak bir iş. Bunun için 
dikkat, tedbir ve motivasyon çok 
önemli. Hem kendimiz hem de 
birlikte kontrol sağladığımız firma 
personeli için. 

Kontroller esnasında firma per-
sonelleri tarafından bekletilme-
miz de cabası. Bekletilmekten 
kasıt, firmaların yeşil etiket alma 
uğruna asansör kontrol kriterle-
rindeki eksiklerinin kontrol anın-
da çalışılmasıdır. Bu, bizler için 
son derce can sıkıcı bir durum. 
Bizleri bekletmeleri zaman kay-
bı yaşamamıza neden olmakta, 
bu da gün içerisindeki işlerimizin 

aksamasına sebebiyet vermek-
tedir. Kontrolleri yetiştirmek adı-
na yeterli zamanın kalmaması 
diğer kontrolleri de etkilemekte; 
kontrollerin kalitesinin düşmesi-
ne neden olmaktadır. Asansör fir-
malarının bu konuda hassasiyet 
göstermesi kontrollerin kalitesi 
açısından olumlu sonuçları doğu-
racağı kanaatindeyim.

Sahada yaşadığımız sorunlar tabii 
ki sadece asansör firmalarından 
ibaret değil. Onların yanı sıra bazı 
bina sorumlularının tutumları ve 
bilinçsiz söylemleri de bizi son de-
rece rahatsız etmektedir. Yaptığı-
mız kontrollerin temelinde mad-
diyat yatıyormuş gibi kullandıkları 
söylemler de bizi rahatsız ediyor. 
Oda olarak her zaman kamu ya-
rarı gözeten bir kuruluş olduğu-
muz inancındayım. Kontrolleri-
mizi de bu inançla yapmaktayız. 
Kişilerin can güvenliği her zaman 
önceliğimizdir. Maddi külfet her 

zaman bunun arkasında durmuş-
tur ve öyle kalacaktır.

Saha kontrollerinde yaşadığımız 
sorunların bir tanesi de mevsim 
koşulları. İnanın bana asansör 
makine daireleri yazın çok sıcak, 
kışın da çok soğuk oluyor. Özel-
likler tescil öncesi ilk periyodik 
kontroller mevzuat gereği daha 
detaylı bir kontrol olmasından 
kaynaklı süre olarak da uzun sü-
ren kontroller. Bu da bizi zorlayan 
faktörlerden biri. Ama sanırım bu 
sıkıntının bir çözümü yok.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim 
ki, yaşadığımız sıkıntılar elbette 
yabana atılır şeyler değil ama biz 
teknik görevliler olarak şartlar bizi 
ne kadar zorlarsa zorlasın, yap-
tığımız işin ciddiyetinin bilincin-
de olarak kontrollerimizi titizlikle 
sürdürmemiz gerektiği düşünce-
sindeyim. Odamızın mesleki etiği 
de bize bunu öğretmektedir. 
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Abdulğaffar Tefrul Abdulkadir Doğan Abdullah Demir Adem Tulay Tumo Agid Şengül Ahmet Altun

Ahmet Ayan Ahmet Turan 
Tursun

Ali Emçe Ali Eren Bektaş Alican BaşıbüyükAli Gök

Alper Türkbey Ertan Anıl Yıldız Arzu Yıldırım Bahattin Doğukan 
Değirmenci

Ayşe Baytimür Batuhan Turfanda

Bayram Pervane Bedir Kuşcu Bekir CengizBedirhan Bazencir Beste Aydın Burhan Türkoğlu

Bünyamin Balinan Büşra Özen Cengiz Aksoy Cihad Yıldırım Cumali Odabaşı Dara Sever
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Furkan Ahmet Güneş

Furkan Akbaş Furkan Balta Gamze Garipoğlu Gökçe SanaçFurkan Gezginci

Emre Ayaz Emre TazEmre Çetiner

Enam Arslan

Gökhan Ertem

Enes Demir Eyüp Erkek Ezgi NuğutEyüp Suna

Feride Aybüke Avcı

Fadime Ocakcı

Faika Dilara Deyan Fatih Çakılcı Ferat Kaya Ferzat Eskin

Emir Seven Emrah KayaEmrah İnan

Derya Bulmuş Dilovan Onur Doğan Bakan Emine BartikDoğan Çetinkaya Emine Baran
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Gülistan Dereli Haluk Merdin Hamza Öner Harun Tekbaş Hasan Şanlı Hatice Doğan

Hebun Zümrüt Hüseyin BulşuHilal Polat İbrahim Halil Kucaklı İbrahim Halil 
Mermerkaya

İlyas Kartal

Mehmet YalçınMazlum Artıran Mecit Baylas Mehmet Burak 
Mişe

Mehmet Börte Mehmet Emin 
Güçlü

İnci Şimşek İslam Aşga Kübra Deyapoğluİzel Sarıçiçek Kadir Yılmaz Kürşat Erkul

Mevlüt KesiciMehmet Yalınkılıç Mehmet Zafer 
Akıncı

Mevlüt DanışmanMervan Becerekli Mevlüt Kasap
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Oğuzhan Baysak Osman Özsüzer Ömer Sancar Özge Gül BakırÖmer Faruk 
Yeşiltaş

Özgür Şahin Aşan

Muhammed Servi Muhammed Veli 
Güre

Muhammet 
Furkan Doğan

Murat ErimMurat Buluş Murat Uludağ

Nurettin Mirkan 
Öner

Nida SolmazMusab Lütfullah 
Karabiber

Mustafa Rojev 
Günaydın

Nedip Moiz Nihat Özalp

Muhammed Mustafa 
İmrağ

Muhammed Safa 
Duymuş

Muhammed 
Mümin Duran

Muhammed Enes 
Okuducu

Muhammed 
Köçeroğlu

Muhammed Fatih 
Koç

Mihriban 
Karabulut

Mizgin Salğın Mizgin Tan Muhammed Enes 
Can

Muhammed 
Alabbas

Muhammed Emin 
Caner
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Ramazan İlenç Rıbaz TemelRengin Şero Salih Seyidoğlu Salih Yıldırım Salim Yüksel

Tuncay AkkaySüreyya Elif Köm Şeyhmus 
Büyükkılıç

Tufan ZerooğluŞinayi Fidan Tugay Çetin

Yusuf AyhanUfuk Kaygusuz Veysel Günbattı Yektacan İshak 
Özkan

Veysel Yılmaz Yunus Alacan

Yusuf Can Akar Yusuf Karabekmez

Selami Buzan Sema Demirtaş Sıddık HanarSercan Emre Akyol Seyithan Tunç Süracüddin Hilmi 
Bakır

Özkan Gürbüz Özlem İpek Özlem Yolur Ragıp Samed 
Atabey

Ramazan Dilek Ramazan Gülmez
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TEMMUZ – 2020

• 02 Temmuz 2020 tarihinde Rüzgar Türbinleri ve Rüzgar Enerji Santralleri  konulu online bilgilendirme semineri 
düzenledi.

• 02-03 Temmuz 2020 tarihinde LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitimi düzenlendi. 

• 16 Temmuz 2020 tarihinde Enerji ve Ekonomi konu başlıklı online söyleşi düzenlendi.

• 20-23 Temmuz 2020 tarihleri arasında Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Eğitimi online olarak dü-
zenlendi.

• 17 Temmuz 2020 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Arin ZÜMRÜT için Adalet ve Özgürlük Nöbetimiz baş-
ladı.

• 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme Kuruluna Şube Üyemiz Nejdet KAYA önerildi.

• 05 Temmuz 2020 tarihinde MMO Adıyaman İl Temsilciliğine üye ziyareti gerçekleştirildi. 

• 11-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan Akustik eğitimine Teknik Görevlimiz Mehmet ARIĞTEKİN ve Şükrü 
TİMUR katılım sağladı.

• 27.07.2020 şube personelleri ile bayramlaşmak için bir araya gelindi.

AĞUSTOS – 2020

• Cizre İl Temsilcilik Yürütme Kurulu atamaları yapıldı

• Elazığ İl Temsilcilik Yürütme Kurulu atamaları yapıldı

EYLÜL – 2020

• 11 Eylül 2020 tarihinde Şube çalışanlarımız ile personel toplantı yapıldı.

• 25-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi verildi.

• 21-22 Eylül 2020 tarihinde LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitimi verildi.

• MYK Sınav Yapıcı Online Seminerine Eğitim Birim Sorumlusu Duygu BAYRAM katılım sağladı. 

• 21-23 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan Basınçlı Hava Tesisatı Online Eğitimine Enver IŞIK ve Engin KOYUN 
katılım sağladı.

• OSB’de çalışan üyelerimize ziyaret gerçekleştirildi.  

EKİM – 2020

• 23 Ekim 2020  tarihinde Öğrenci Üye Komisyonu Tanışma Toplantısı online yapıldı. 

• 19 Ekim 2020 tarihinde 13.Dönem II. Danışma Kurulu toplantısı online olarak yapıldı. 

• 15- 16 Ekim 2020 tarihinde  Mardin İl Temsilciliğimizde LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitimi verildi.

• 09-10 Ekim 2020 tarihleri arasında Van, Ağrı, Bitlis İl Temsilciliklerine üye ziyaretleri yapıldı. 
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• 13 Ekim 2020 tarihinde kamudan ihraç edilen üyelerimizle bir araya gelinerek yemekli toplantı yapıldı. 

• Baca Sızdırmazlık Online Eğitimine Engin KOYUN, Mehmet ARIĞTEKİN, Hasan Bekir DEMİR, Veysel KAHRAMAN, 
Ömer TEKİNALP, Serhat YAŞAR, Hogır ÇETİK Şube Teknik Görevlilerinin katılım sağladı.

• 27 Ekim 2020 Adıyaman İl Temsilciliğine ziyaret gerçekleştirerek üyeler ile bir araya gelindi.  

KASIM – 2020

• 08 Kasım 2020 tarihinde Kadın Yöneticilerimiz Kadın Üyelerimiz ile bir araya gelinerek yemekli toplantı yaptılar.

 • 18- 22 Kasım 2020 tarihleri arasında Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.

• 23- 27 Kasım 2020 tarihleri arasında Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis 
Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi

• 19- 15 Kasım 2020 tarihinde Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi. 

• 05 Kasım 2020 tarihinde  Enerji Stratejileri ve Politikaları-2 online söyleşi düzenlendi.

• 29 Kasım 2020 tarihinde 13. Dönem III. Şube Danışmanlar Kurulu Toplantısı yapıldı. 

• İzmir’de yaşanan deprem felaketi ile ilgili incelemeler yapmak ve İzmir halkı ile  dayanışmak için Şube Başkanı 
Mehmet Emin TÜMÜR ve Şube Sekreteri ArinZÜMRÜT İzmir İKK ‘ya ziyaret gerçekleştirdi.

•  28 Ekim 2020 tarihinde Mardin İl Temsilciliği üyelerimiz ile bir araya gelinerek yemekli toplantı yapıldı.

• UHUM  Kongresi Düzenleme Kuruluna ŞYK Üyesi Bermal ALTAŞ önerildi.

• Bingöl, Tunceli ve Siirt İl Temsilciliklerine üye ziyaretleri yapıldı.

• Adıyaman İl Temsilcilik Yürütme Kurulu atamaları yapıldı

• Van İl Temsilcilik Yürütme Kurulu atamaları yapıldı

• Otomotiv Kongre ve Sergisi Düzenleme Kuruluna ŞYK Üyesi Filiz BAYHAN önerildi  

• Savunma Sanayi Bakım Teknolojileri Sempozyumu Düzenleme Kuruluna Şube Eşbaşkanı Nevruz KAYRAN önerildi.

• Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kuruluna ŞYK Üyesi İlyas ÇELİK önerildi.

• Siirt İl Temsilcilik Yürütme Kurulu atamaları yapıldı

• Tatvan Mesleki Denetim Bürosu Bitlis İl Temsilciliğine dönüştürülmesi için karar alındı.  

• Bitlis İl Temsilcilik Yürütme Kurulu atamaları yapıldı

• Bingöl İl Temsilcilik Yürütme Kurulu atamaları yapıldı

ARALIK – 2020

• Ağrı İl Temsilcilik Yürütme Kurulu atamaları yapıldı

• VI. Enerji Verimliliği Kongresi Düzenleme Kuruluna ŞYK Üyesi Mustafa ARMAĞAN önerildi.



H
AB

ER
mmo
diyarbakır şubesi bülteni

58

mmo
diyarbakır şubesi bülteni

TE
KN

İK
 H

İZ
M

ET
LE

R

58

ȘUBE GENELİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SAYILARIMIZ TEMMUZ - ARALIK 2020

Bağlı Olduğu Belediye  Adı 
Elektrikli 
Asansör 
Kontrol 

Adet

Hidrolik 
Asansör 
Kontrol 

Adet

Bina 
(Apartman 

+ Site)

Kamu 
Binası(Re

smi 
Kurum)

Konut(M
üstakil 
Konut)

İșyeri(AVM+
Fabrika+İșh
anı+İșyeri+
Otel+Yurt)

Diğer(Bakımevi
+Hastane+Misafi

rhane+Okul)

Kı
rım

ızı
 

Et
ik

et
 A

de
t

Sa
rı 

Et
ik

et
 

Ad
et

M
av

i E
tik

et
 

Ad
et

Ye
și

l E
tik

et
 

Ad
et

Toplam 
Kontrol 
Edilen 

Asansör 
Sayısı

ÇÜNGÜȘ 4 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 4
SUR 50 0 3 2 0 15 30 10 1 21 18 50
HANİ 3 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 3
ERGANİ 190 0 181 1 0 0 8 68 1 34 87 190
ÇINAR 10 0 6 2 0 0 2 2 0 2 6 10
BİSMİL 40 0 26 5 0 0 9 4 0 7 29 40
ÇERMİK 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 3
SİLVAN 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10
KULP 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
DİCLE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 4 0 1 2 0 0 1 0 1 0 3 4
PERTEK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SİİRT 126 0 112 6 0 4 4 19 3 34 70 126
SİLOPİ 55 0 42 0 0 7 6 13 4 11 27 55
PATNOS 28 0 10 0 0 0 18 1 0 8 19 28
YÜKSEKOVA 113 0 108 2 0 0 3 3 0 15 95 113
BATMAN BELEDİYESİ 161 1 129 8 0 5 20 44 0 40 78 162
TİLLO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
KARAKOÇAN 25 1 25 0 0 1 0 1 0 8 17 26
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
HAMUR 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
KOZLUK 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
AĞRI BELEDİYESİ 78 0 50 12 0 12 4 44 2 5 27 78
BATMAN İL ÖZEL İDARE 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
BAȘKALE 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
HAKKARİ 23 0 5 5 0 0 13 3 3 1 16 23
KURTALAN 11 0 11 0 0 0 0 6 0 0 5 11
ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 4
ȘIRNAK 177 0 148 8 0 5 16 10 0 18 149 177
HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2
PÜLÜMÜR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ÇUKURCA 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 3
SİİRT İL ÖZEL İDARE 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
TAȘLIÇAY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
BAYKAN 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
DERİK 5 0 3 2 0 0 0 1 0 0 4 5
MAZIDAĞI 8 0 5 0 0 2 1 0 0 0 8 8
HARRAN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
ERUH 4 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 4
BAHÇESARAY 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2
CİZRE 83 0 70 7 0 3 3 64 3 2 14 83
ULUDERE 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
İDİL 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 4
PERVARİ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
BOZOVA 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
GEVAȘ 9 1 2 0 0 4 4 1 0 1 8 10
ȘEMDİNLİ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
TUTAK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ARTUKLU 191 0 112 36 0 32 11 48 8 82 53 191
TUNCELİ 412 0 387 11 0 5 9 34 35 246 97 412
EYYÜBİYE 43 0 0 0 0 0 43 1 0 29 13 43
DOĞUBAYAZIT 45 0 28 0 0 3 14 4 0 13 28 45
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ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PERİYODİK KONTROLLERİMİZ TEMMUZ - ARALIK 2020
Sıra Cihaz Adı Cihaz Sayısı PK Sayısı
1 VİNÇ 134 154
2 CARASKAL 78 87
3 FORKLİFT 97 134
4 SERVİS ASANSÖRÜ 2 2
5 PLATFORM 69 76
6 MOBİL VİNÇ 54 61
7 * AKARYAKIT KARA TANKERİ 5 5
8 HİDROFOR GENLEŞME TANKI 71 76
9 KOMPRESÖR HAVA TANKI 158 163
10 OTOKLAV 2 2
11 SICAK SU KAZANI 201 202
12 KIZGIN YAĞ KAZANI 9 9
13 KIZGIN SU KAZANI 4 4
14 BUHAR KAZANI 20 21
15 * BASINÇLI KAP 174 174
16 * İŞ MAKİNASI 7 7
17 ARAÇ KALDIRMA LİFTİ 10 12
18 TRANSPALET 100 128
19 * KALDIRMA İLETME MAKİNASI 24 37
20 KULE VİNÇ 13 15
21 * HİDROLİK KAZICI (EKSKAVATÖR İŞ MAKİNASI) 16 16
22 * SAPAN / MAPA 34 36
23 * FORE KAZIK VEYA SONDAJ MAKİNASI 1 1
24 * KAZICI YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 31 31
25 * YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 10 10
26 * ÇEKİCİ 2 2
27 YÜRÜYEN MERDİVEN / BANT 8 8
28 * SİLİNDİR 4 4
29 İSTİF MAKİNASI (ARAÇTA AYAKTA VE/VEYA YAYA KUMANDALI) 12 19
30 SABİT İNİŞ MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNA 10 10
31 HAREKET ENGELLİLER İÇİN GÜÇ VE TAHRİKLİ KALDIRMA 1 1
32 BUHAR JENERATÖRÜ 6 6
33 DEĞİŞKEN ERİŞİMLİ ARAÇ 5 7
34 ÜTÜ KAZANI 31 31
35 GENLEŞME TANKI 74 82
36 BOYLER/AKÜMÜLASYON TANKI 68 80
37 KRİKO 23 23
38 HALATLI VEYA ZİNCİRLİ ÇEKTİRME (HUBZUG) 15 15
39 ÇELİK TEL HALATLI ÇEKTİRME (TRİFOR) 9 9
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Doğum 
- Üyemiz Derya ÖZAYDINLI ve Ali Rıza ÇİRKİN’in bebeği oldu.

- Üyemiz Mahsum BAL’ın bebeği oldu.

- Üyemiz İdris CEYLAN’ın bebeği oldu.

- Üyemiz Gökçe SANAÇ’ın bebeği oldu.

Minik Bebeklere Sağlıklı ve Mutlu Uzun Ömürler Dileriz.

Düğün / Nişan
- Üyemiz Hediye AKYÜN evlendi.
- Teknik Görevlimiz Nurettin BİLEN evlendi.
- Üyemiz Aydanur GELEN evlendi.
- Üyemiz Mehmet Selim DOĞAN evlendi
- Üyemiz Ahmet ERK evlendi.
- Üyemiz Mesut BİÇEN evlendi.

Çiftleri Kutlar Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

Vefat
- Üyemiz Ömer GÖRDÜK’ün annesi vefat etmiştir.

- Üyemiz Burhan DAMAR’ın babası vefat etmiştir.

- Üyemiz Sevda ABDULLAHOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

- Üyemiz Kenan Ali DEMİR’in babası vefat etmiştir.

- Üyemiz Hacı Mehmet VURAN ve Remezan VURAN‘ın abisi vefat etmiştir.

- Üyemiz Niyazi SEMO‘nun annesi vefat etmiştir. 

- Üyemiz Fehim GÜNASLAN’nın kardesi vefat etmistir. 

- Üyemiz Dinçer KAYA’nın babası vefat etmiştir. 

- Üyemiz Haluk MERDİN’in annesi vefat etmiştir. 




