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SUNUﬁ
Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r ﬁubesi’nin 8. Dönem Yönetim
Kurulu olarak herkese merhaba diyoruz. Diyarbak›r ﬁubemiz, Ocak
ay›n›n sonunda gerçekleﬂtirdi¤i genel kurulla, yeni bir döneme kap›
aralam›ﬂ bulunuyor. Büyük oranda
yenilenen yönetimimiz, mesleki ve
toplumsal sorunlara daha aktif bir
ﬂekilde müdahil olmay› hedef edinmiﬂtir. Yeni dönemin çal›ﬂma anlay›ﬂ› ve program›na iliﬂkin ayr›nt›l› bir
yaz›y› bu say›m›zda bulabilirsiniz.
ﬁunu ifade etmek isteriz ki, üyelerimizin kat›l›m›, deste¤i ve çabas› olmadan, dile getirilen hedeflerin hayata geçme ﬂans› yoktur. Bundan
hareketle, üyelerimizle olabilecek en
iyi bir iletiﬂimi, mesleki ve sosyal
dayan›ﬂmay› oluﬂturmay› amaç
edinmekteyiz. Elinizdeki bülten de
bu amaca hizmet etmek üzere haz›rlanm›ﬂ bulunmaktad›r.
Bu bülten, 16 il gibi çok geniﬂ bir
alana yay›lan 1800 üyenin buluﬂma
noktas› olacakt›r. Hayata farkl› pencerelerden baksak da, dünya görüﬂlerimiz, yaﬂam felsefelerimiz farkl›l›klar gösterse de, her ﬂeyden önce
ayn› mesle¤in mensuplar›y›z. S›rf bu
yüzden bile benzer sorunlar yaﬂamakta, farkl› alanlarda birbirimizden
habersiz, benzer çabalar içinde olmaktay›z.
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Bu bülten, sorunlar›m›zla ilgili tart›ﬂmalar ve çözüm aray›ﬂlar›n›n birleﬂme noktas› olacakt›r. Bu bülten, hepimizin en önemli ortak noktas› olan
mesleki kimli¤imizin temsil edildi¤i
demokratik bir platform olmakla s›n›rl› kalmayacak; üyemizin sosyal ve
kültürel ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›
çabas›na bir nebze de olsa katk›
sunmay› hedefleyecektir.
Yenilenen yönetim kurulumuzun
üyelerini tan›tan bir yaz›yla üyelerimizin karﬂ›s›na ç›kmay› uygun gördük. Yeni yönetimin çal›ﬂma anlay›ﬂ›n› bir çal›ﬂma program›nda düzenleyerek, web sitemizde yay›nlam›ﬂt›k. Bunun özetini “Yolumuz aç›k olsun” baﬂl›¤› alt›nda sunuyoruz. Yönetim Kurulu üyemiz Abdullah Tekin, ‹mar Kanunu’nun 28 ve 42.
Maddelerindeki de¤iﬂikli¤e iliﬂkin bir
yaz› kaleme ald›. Önemli yenilikler
getiren bu de¤iﬂiklikleri özellikle
SMM’li üyelerimizin dikkatlerine sunuyoruz .
Bültenimizde, özel sektörde özlük
haklar›yla ilgili ciddi s›k›nt›lar yaﬂayan üyelerimize yönelik bir yaz› bulacaks›n›z. Üyemizin talep etmesi
halinde, hukuk dan›ﬂman›m›z arac›l›¤›yla, bültenimizin her say›s›nda soru-cevap format›nda bir hukuki destek sayfas› oluﬂturmay› planlamaktay›z.
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GAP Eylem Plan›’n›n ak›betiyle ilgili
TSO Baﬂkan› Galip Ensario¤lu ile
yapt›¤›m›z röportaj›n da yer ald›¤›
bültende, Kürt siyasetçileri hedef
alan, TMMOB kökenli bir çok belediye baﬂkan›n›n da bulundu¤u operasyonlara iliﬂkin yönetim kurulumuzun tavr›n› ortaya koyan bir yaz› da
yay›nlanm›ﬂt›r.
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü dolay›s›yla kad›n gündemli iki
ayr› yaz› bulacaks›n›z. Endüstri Mühendisi üyemiz Fatma Tüzün’ün daha önce yap›lan TMMOB Kad›n Kurultay›’ndan izlenimleri de içeren yaz›s›yla, ö¤renci üyemiz Nurgül Kaya’n›n yaz›lar› özellikle kad›n üyelerimiz taraf›ndan ilgiyle okunaca¤a
benziyor.
Batman Temsilcili¤i Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Bülent Tekik’in Ankara
Bar›ﬂ Meclisi’nin 2009 y›l› “Bar›ﬂ
Öyküleri” yar›ﬂmas›nda ikincilik ödülü alan öyküsünü de yay›mlamaktan
mutluluk duyduk.
Yaz›lar›yla katk› sunup, bültenimizi
zenginleﬂtiren tüm üyelerimize teﬂekkür ediyoruz. Her mühendisin,
mesle¤ine dair, yaﬂad›¤› kente ve
topluma dair söyleyecek sözü mutlaka vard›r. Bizler, o sözlerin yaz›ya
dökülüp, yayg›nlaﬂmas› için sayfalar›m›z› tüm üyelerimize aç›yoruz.

makina.qxd

4/17/10

10:16 PM

Page 3

8. OLA⁄AN GENEL KURULUMUZ YAPILDI
Diyarbak›r ﬁubemizin 2010-2012
y›llar›nda faaliyet yürütecek yönetim
kurulunun belirlenece¤i 8. Ola¤an
Genel Kurulu gerçekleﬂtirildi. ‹ki listenin yar›ﬂt›¤› kongrede, büyük
oranda yenilenmiﬂ olan Yurtsever
Demokratlar›n listesi kazand›.
ﬁubemiz seminer salonundaki genel

kurul, 30-31 Ocak tarihlerinde
gerçekleﬂtirildi. Büyük bir olgunluk
içinde gerçekleﬂen seçimlerde iki
liste ve iki bireysel aday yar›ﬂt›. 5
sand›kta toplam 435 oyun
kullan›ld›¤› seçim sonucunda,
Yurtsever Demokrat Makine
Mühendisleri 262 alarak seçimleri

kazan›rken, Demokrat Makina
Mühendisleri ise 170 oyda kald›.
Seçim sonuçlar›n›n kesinleﬂmesinden sonra Seçim Kurulu’ndan mazbatalar›n› alan yeni yönetim, düzenlenen ilk toplant›da görev da¤›l›m›
yapt›. Buna göre yeni yönetim kurulunun görevleri ﬂu ﬂekilde belirlendi.

AS‹L ÜYELER

YEDEK ÜYELER

ﬁube Baﬂkan›: Hakan Subaﬂ›
ﬁube Baﬂkan Vekili: Mesut Çelik
ﬁube Sekreteri: Bülent Özdel
ﬁube Sayman›: Azad Özkeskin
Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Çet
Yönetim Kurulu Üyesi: ‹smet Emer
Yönetim Kurulu Üyesi: Abdullah Tekin

Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim

Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu

Üyesi:
Üyesi:
Üyesi:
Üyesi:
Üyesi:
Üyesi:
Üyesi:

Mustafa Seydao¤lu
Hasan Esen
Mehmet Ali Kahraman
Baran Erkek
Sait Bahçe
Burak Turgay
Ali R›za Çirkin
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ﬁUBE SEKRETER‹:
BÜLENT ÖZDEL

YEN‹ YÖNET‹M
KURULUMUZ

ﬁUBE BAﬁKANI:
HAKAN SUBAﬁI
1965 Ergani do¤umlu . 1988 y›l›nda F›rat Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisli¤i bölümünden mezun oldu. 1988–1990
y›llar› aras›nda Van ve Bitlis illerinde Vardar inﬂaatta ﬂantiye mühendisi olarak çal›ﬂt›. 1991–1992 y›llar›nda Muﬂ Köy Hizmetleri ‹l Müdürlü¤ü’nde, 1993 y›l›nda Ankara’da
do¤algaz mühendisi olarak çal›ﬂt›. MMO Diyarbak›r ﬁubesi’nde bir y›l teknik görevli olarak çal›ﬂt›ktan sonra
1994–1995 y›llar›nda yedek yöneticilik, 1996–1997 y›llar›nda ﬂube saymanl›¤›, 2000-2001 y›llar›nda ﬂube
sekreterli¤i, 2002-2003 y›llar›nda Baﬂkan vekilli¤i,
2004-2005 y›llar›nda yönetim kurulu üyeli¤i ve ﬂube
sekreterli¤i, 2006-2007 ve 2008-2009 y›llar›nda ﬂube
baﬂkanl›¤› yapt›. 1996 y›l›ndan bu yana Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Makine Mühendisli¤i bölümünde araﬂt›rma görevlisi olarak görev yapmaktad›r. Evli ve iki çocuk babas›d›r.
ﬁUBE BAﬁKAN VEK‹L‹:
MESUT ÇEL‹K
1977 Diyarbak›r Lice do¤umlu. ‹lk,
orta ve lise ö¤renimini Diyarbak›r’da tamamlad›. 1996 y›l›nda Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Makina Mühendisli¤i
Bölümü’ne girdi. MMO Diyarbak›r
ﬁube Ö¤renci Üye Komisyon Temsilcili¤i yapt›. 2001 y›l›nda mezun
olduktan sonra 2002-2005 y›llar›
aras›nda 2 dönem ﬂube yönetim kurulu üyeli¤i yapt›.
Halen Serbest Mühendislik Müﬂavirlik Hizmetleri kapsam›nda mekanik ve montaj alanlar›nda çal›ﬂmaya devam etmektedir.
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1978 Diyarbak›r do¤umlu. Dicle
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli¤i bölümünden 2000 y›l›nda mezun oldu. Makina Mühendisleri Odas›
Diyarbak›r ﬁubesi’nde 3 y›l teknik görevli olarak görev yapt›. 2
y›l Mersin Akdeniz Belediyesi’nde, bir y›l da Diyarbak›r’da
serbest mühendislik ve müﬂavirlik alan›nda çal›ﬂt›.
2006’dan bu yana Karayollar› Diyarbak›r Bölge Müdürlü¤ü’nde atölye mühendisi olarak görev yapmaktad›r. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
ﬁUBE SAYMANI:
AZAD ÖZKESK‹N
1978 Diyarbak›r do¤umlu. Harran
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisli¤i bölümünden 2001’de mezun oldu. 19982005 y›llar› aras›nda Ülkede Gündem, 2000’de Yeni Gündem ile
Dicle Haber Ajans›’nda, temsilcilik, muhabirlik, editörlük, haber
müdürlü¤ü ve yay›n kurulu üyeli¤i
görevlerinde bulundu. Yeniﬂehir Belediyesi’nde 2 y›l
çal›ﬂt›ktan sonra, Kayap›nar Belediyesi ‹mar Müdürlü¤ü’nde bir y›l yap› kontrol mühendisi, bir y›l da ‹mar
Müdürlü¤ü görevlerinde bulundu. Halen Bay›nd›rl›k ve
‹skan Müdürlü¤ü’nde çal›ﬂmaktad›r.
YÖNET‹M KURULU ÜYES‹:
AHMET ÇET

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

1978 Diyarbak›r do¤umlu. ‹lk orta ve lise ö¤renimini Diyarbak›r’da tamamlad›ktan sonra
2000 y›l›nda Dicle Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun oldu. Makina Mühendisleri
Odas› Diyarbak›r ﬁubesi’ne ba¤l›
olan Van Temsilcili¤i’nde bir y›l
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teknik görevli olarak çal›ﬂt›. Bir y›l boyunca Diyarbak›r ﬁube’de ﬁube Sayman› olarak görev yapt›. Halen
DS‹ X. Bölge Müdürlü¤ü Elektromekanik Teçhizat
ﬁube Müdürlü¤ü’nde çal›ﬂmaktad›r. Evli ve bir k›z
çocuk babas›d›r.

YEDEK
ÜYELER‹M‹Z

YÖNET‹M KURULU ÜYES‹:
ABDULLAH TEK‹N

YÖNET‹M KURULU YEDEK ÜYES‹:
MUSTAFA SEYDAO⁄LU

1975 y›l›nda Diyarbak›r‘da do¤du.
1997 y›l›nda Dicle Üniversitesi E¤itim Fakültesi Fizik Ö¤retmenli¤i’nden mezun oldu. 2005 y›l›na
kadar ö¤retmenlik yapt›. 2002 y›l›nda girdi¤i Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisli¤i’nden 2005 y›l›nda mezun oldu. Bir y›l kadar Milli E¤itim Müdürlü¤ü bünyesinde Mühendis olarak görev yapt›. Bir dönem yurt d›ﬂ›nda, bir dönem Toplu Konut ‹daresi’nde
kontrol mühendisi olarak çal›ﬂt›. Halen Yeniﬂehir Belediyesi’nde görev yapmaktad›r. Evli ve iki çocuk babas›d›r.

‹lk, orta ve lise ö¤renimini Diyarbak›r’da tamamlad›ktan sonra Dicle Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisli¤i bölümünden mezun oldu. Batman T.P.A.O Bak›m ve Onar›m Baﬂmühendisli¤i’nde 5 y›l görev yapt›. Bir y›l
süreyle Volvo ‹ﬂ Makinalar› Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölge Müdürlü¤ü’nde Servis Mühendisi olarak çal›ﬂt›. May›s 2006’dan bu yana Ford
Diyarbak›r Otomotiv’de Servis Müdürü olarak görev
yapmaktad›r.

YÖNET‹M KURULU ÜYES‹:
‹SMET EMER

YÖNET‹M KURULU YEDEK ÜYES‹:
HASAN ESEN

1976 K›z›ltepe Ba¤r›bütün Köyü
Do¤umlu. ‹lk ö¤renimini Mersin
‹lkö¤retimokulu, orta ve lise e¤itimini Diyarbak›r’da Atatürk Lisesi’nde tamamlad›. 1993’te Yak›ndo¤u Üniversitesi Mimarl›k bölümüne yerleﬂti. Okudu¤u üniversiteden 2. s›n›ftan ayr›larak, Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Makina Mühendisli¤i Bölümü’ne yerleﬂti. 2005
y›l›nda mezun olduktan sonra, Serbest Mühendislik
Müﬂavirlik Hizmetleri kapsam›nda çal›ﬂmaya baﬂlad›. 7.
dönem MMO Diyarbak›r ﬂube saymanl›¤› görevinde
bulundu. Halen Serbest Mühendislik Müﬂavirlik Hizmetleri kapsam›nda çal›ﬂmaya devam etmektedir. Evli
ve 1 çocuk babas›d›r.

1950 y›l›nda Bingöl’de do¤du. 1976 y›l›nda ‹DMMA
Makine Mühendisli¤i bölümünden mezun oldu. 1976-81 y›llar›
aras› serbest mühendislik yapt›.
1989-98 y›llar›nda Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi’nde Makine
‹kmal Müdürü olarak görev yapt›.
Daha sonra Köy Hizmetleri Bölge Müdürlükleri’nde görev yapt›.
2. Dönem MMO Diyarbak›r ﬁube
Baﬂkanl›¤›, 3. Dönem Oda Merkez Denetleme Kurulu
Üyeli¤i görevlerinde bulundu. KESK’e ba¤l› Yap› Yol
Sen Sendikas›’n›n Bursa ﬁube Yönetim Kurulu’nda
görev ald›. 2005 y›l›nda emekliye ayr›ld›ktan sonra
Emekli-Sen Eskiﬂehir ﬁube Baﬂkanl›¤› yapt›. 2007 y›l›nda siyasete at›larak, DTP Elaz›¤ Milletvekili aday›
oldu. Halen serbest mühendislik müﬂavirlik hizmetlerini yürütmektedir. Evli üç çocuk babas›d›r. Orta derecede Almanca ve Frans›zca bilmektedir.

•••
Y
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ÖNET‹M KURULU YEDEK ÜYES‹:
MEHMET AL‹ KAHRAMAN

YÖNET‹M KURULU YEDEK ÜYES‹:
BARAN ERKEK

1975 Diyarbak›r do¤umlu. 1998 y›l›nda Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli¤i
bölümünden mezun oldu. Diyarbak›r ﬁube ile Mardin Temsilcili¤i’nde
4 y›l teknik görevli olarak çal›ﬂt›.
2004-2005 y›l›nda ﬁube Yönetim
Kurulu üyeli¤i görevinde bulundu.
2008’den bu yana Diyarbak›r’da
MSB ANF 3. ‹ﬂletme Müdürlü¤ü’nde görev yapmaktad›r. Evli ve bir çocuk babas›d›r.

1981 Diyarbak›r do¤umlu. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Diyarbak›r’da tamamlad›. 2004 y›l›nda
Dicle Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun oldu. S›ras›yla Ceylan Otomotiv ile Diyarbak›r ‹plik ve Telli O¤lu Mühendislik Firmalar›nda görev yapt›.
Halen, Volvo ‹ﬂ Makinalar› Firmas›’nda çal›ﬂmaya devam etmektedir.

YÖNET‹M KURULU YEDEK ÜYES‹:
SA‹T BAHÇE

YÖNET‹M KURULU YEDEK ÜYES‹:
AL‹ RIZA Ç‹RK‹N

1975 Diyarbak›r Lice do¤umlu. F›rat Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden mezun oldu. Baﬂar› ﬁirketler Grubu’nda 1,5 y›l görev yapt›. Daha sonra Demirören
ﬁirketler Grubu Milangaz-Likitgaz
Dolum Tesisleri’nde iﬂletme mühendisi olarak çal›ﬂt›. Antep, Maraﬂ ve Erzurum Dolum Tesislerinde
çal›ﬂt›. 2002’den bu yana Diyarbak›r Dolum Tesisleri
Müdürü olarak görev yapmaktad›r.

1980 Gaziantep ‹slahiye do¤umlu. ‹lk, orta ve lise ö¤renimimi Gaziantep’te tamamlad›.
1999 y›l›nda girdi¤i Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisli¤i bölümününden 2003 y›l›nda mezun oldu.
2005- 2007 y›llar› aras›nda Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r ﬁubesi’nde teknik görevli olarak çal›ﬂt›. 2007 y›l›ndan bu yana serbest mühendislik ve müﬂavirlik yapmaya devam etmektedir.

YÖNET‹M KURULU YEDEK ÜYES‹:
BURAK TURGAY
1977 y›l›nda Siirt’in Kurtalan ilçesinde do¤du. ‹lk orta ve lise ö¤renimini tamamlad›ktan sonra 1996
y›l›nda girdi¤i Dicle Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisli¤i bölümünden 2000 y›l›nda
mezun oldu. S›ras›yla, Çukurova
‹th. ‹hr. Türk A.ﬁ. Renault MA‹S
Bölge Müdürlü¤ü ile BMC Bölge
Müdürlü¤ü’nde çal›ﬂt›. ﬁu an özel bir ﬂirketin sat›ﬂ departman›nda çal›ﬂmaktad›r.
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YOLUMUZ AÇIK OLSUN!
ﬁube Genel Kurulu’nun ard›ndan bir çok bileﬂeni
kapsayan seri toplant›lar düzenleyen yönetim kurulumuz;
üyelerimizin bilgi birikim ve düﬂünceleriyle, yeni dönemin
çal›ﬂma anlay›ﬂ ve esaslar›n›, kat›l›mc› yönetim anlay›ﬂ›na
uygun olarak belirlemeye çal›ﬂm›ﬂt›r.

Diyarbak›r ﬁubemiz, 8. Ola¤an Genel kuruluyla yeni bir döneme girmiﬂ
bulunuyor. Büyük oranda yenilenmiﬂ olan ﬁube yönetimimiz, yeni
döneme iliﬂkin önemli hedefler belirlemiﬂtir.
ﬁube Genel Kurulu’nun ard›ndan
farkl› meslek alanlar›nda çal›ﬂan
üyelerden, çal›ﬂan personeline kadar, bir çok bileﬂeni kapsayan seri
toplant›lar düzenlenmiﬂ; üyelerimizin
bilgi birikim ve düﬂünceleriyle, yeni
dönemin çal›ﬂma anlay›ﬂ ve esaslar›, kat›l›mc› yönetim anlay›ﬂ›na uygun olarak belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Yap›lan toplant›lar dizisinde, önümüzdeki y›llarda nelerin yap›lmas›
gerekti¤i, nelerden özenle kaç›n›lmas› gerekti¤i; hangi yeniliklere kap›
aralanmas› gerekti¤i, hangi geleneklerin kararl›l›kla sürdürülmesi gerekti¤i konusunda yo¤un tart›ﬂmalar
yürütülmüﬂtür. Ortaya ç›kan tablo,
sadece 2 y›ll›k dönemi de¤il, önümüzdeki y›llar› etkileyecek ilkesel
kararlaﬂmalara vesile olmuﬂtur, olmaya devam edecektir.
Gücünü sadece ve sadece üyesinden alan MMO, demokrat ve yurtsever nitelikte mesleki bir demokratik kitle örgütü misyonunu yeni dönemde de sürdürecektir. Mesleki
sorunlardan hareketle, kentsel ve
toplumsal meseleleri sorgulamay›
bir çal›ﬂma yöntemi olarak kabul
edecektir.
Bu ilkeler do¤rultusunda 2 y›ll›k bir
çal›ﬂma program› haz›rlanm›ﬂt›r. ﬁu-

bemizin çal›ﬂma anlay›ﬂ› ana hatlar›yla ﬂöyle:
MESLEK‹ ÇALIﬁMALAR
• Farkl› alanlarda hizmet veren üyelerimize, kentimiz ve bölgemizin aç›¤a ç›kard›¤› ihtiyaçlar do¤rultusunda
mesleki e¤itimler ve sertifikaland›rmaya yönelik uzmanl›k e¤itimleri
sürdürülecektir.
• Ö¤renci üyelerimize, iﬂsiz üyelerimize imkanlar dahilinde ücretsiz
e¤itim olanaklar› sa¤lanacakt›r. Ücretsiz seminerleri artt›rmaya yönelik
çal›ﬂmalar yap›lacakt›r.
• Oda-üye iliﬂkilerinde eﬂitlikçi ve
hakkaniyet ölçüleri esas al›nacak;
serbest çal›ﬂan üyelerimize yeni çal›ﬂma alanlar› yarat›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
• Di¤er taraftan meslek alanlar›m›zda vücut bulacak her türlü etik d›ﬂ›
anlay›ﬂ ve sahtecilikle kararl›l›kla
mücadele edece¤iz.
• Ücretli çal›ﬂan üyelerimizin, özlük
haklar›na yönelik her türlü k›s›tlama
ve gasp giriﬂimlerine karﬂ› etkin bir
çal›ﬂma yürütülecek, bu kapsamda
Hukuki Destek Birimi oluﬂturulacakt›r.
• Üniversitelerde mühendislik e¤itimi alan ö¤renci üyelerimize, oda
arac›l›¤›yla mühendislik eti¤ini, mesleki ve toplumsal dayan›ﬂma duygusu ve ruhunu aﬂ›lamay›; bu ﬂekilde
toplumsal duyarl›l›klar› geliﬂtirilmiﬂ
mühendisler yetiﬂtirmek amaç edinecektir.
• Uzun y›llar faaliyet yürüttükten
sonra emekli olan üyelerimiz, tecrü-

beleriyle ﬂubemizin mesleki ve toplumsal haf›zas› olarak kabul edilecek, bu birikimin genç kuﬂaklara aktar›lmas› benimsenecektir.
• Hayat›n bir çok alan›nda hak etti¤i
yeri bulamayan kad›nlar, maalesef
mühendislik alan›nda ciddi bir temsiliyet imkan› bulamamaktad›r. Yönetim kurulumuz, mühendisli¤in erkek mesle¤i oldu¤una iliﬂkin alg›n›n
de¤iﬂmesi için, baﬂta personel istihdam› olmak üzere komisyon ve yönetim kurulu üyeliklerinin belirlenmesinde kad›nlara pozitif ayr›mc›l›k
uygulayarak, kad›n örgütlülü¤ünü
geliﬂtirmeyi esas alacakt›r.
ÖRGÜTLENME ÇALIﬁMALARI
• Yönetim kurulumuz, “örgütlenmenin oldu¤u yerde demokratik mücadele, demokratik mücadelenin oldu¤u yerde, demokrasi kültürünün aç›¤a ç›kt›¤›, demokrasi kültürün aç›¤a
ç›kt›¤› yerde de toplumsal dönüﬂümün gerçekleﬂti¤i” anlay›ﬂ›ndan hareketle her alanda örgütlenmeyi
stratejik bir amaç olarak belirlemiﬂtir.
• Bu kapsamda, sorumluluk alan›m›z olan Do¤u ve Güneydo¤u bölgesinin, oda örgütünün bulunmad›¤›
illerde, ekonomik getiri-götürülerine
bak›lmaks›z›n, ﬂartlara göre mesleki
denetim bürosu veya temsilcilikler
kurulacakt›r.
• ﬁubemiz, yerinden yönetim biçimini yeni ça¤›n bir gere¤i olarak
görmekte, bunu siyaseten de vazgeçilmez bir zorunluluk olarak kabul
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etmektedir. Bu kapsamda, temsilciliklerin birer ﬂube gibi örgütlenmesi
sa¤lanacak; TMMOB’nin idari örgütlenme modelini zafiyete u¤ratmayacak ﬂekilde, ﬂubenin bir tak›m
yetkilerinin temsilciliklere aktar›lmas›
için azami gayret gösterecektir. Bu
ﬂekilde temsilciliklerin, mesleki ve
toplumsal sorunlara daha aktif kat›l›m› sa¤lanacakt›r.
• 16 ildeki üyelerimize hizmet veren
ﬂubemizin, etkin ve verimli bir çal›ﬂma sergileyebilmesi için, illere göre
ihtiyaç analizleri yap›lacak ve yeni
bir organizasyon ﬂemas› oluﬂturulacakt›r. ‹llerde personel ile yönetim
kurullar›n›n belirlenmesinde, bu ihtiyaç analizleri esas al›nacak.
• Oda örgütümüzün en önemli
ayaklar›ndan biri olan uzmanl›k komisyonlar› oluﬂturulacak; ﬂubemizin
bilgi birikimi ortaya ç›kar›l›p üyeye
ulaﬂt›r›l›rken, di¤er taraftan üyelerden gelen öneriler kolektif üretime
dönüﬂtürülerek, yönetim kuruluna
sunacakt›r. Bir yönüyle, üye ile yönetim aras›nda kritik bir köprü iﬂlevi
görecektir.
• ﬁube Dan›ﬂma Kurulu, odam›z›n
“akil insanlar komisyonu” olarak kabul edilecek, al›nmas› gereken stra-

Oda-üye iliﬂkilerinde
eﬂitlik ve hakkaniyet
ölçüleri esas al›nacak;
serbest çal›ﬂan üyelerimize
yeni çal›ﬂma alanlar›
yarat›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Di¤er taraftan meslek
alanlar›m›zda vücut
bulacak her türlü etik
d›ﬂ› anlay›ﬂ ve sahtecilikle
kararl›l›kla mücadele
edilecektir.
8

tejik her kararda, ortak akl›n gere¤i
olarak bu kurula baﬂvurulacakt›r.
• ﬁubemiz, çeﬂitli nedenlerle odan›n
örgütlenme alan› d›ﬂ›nda kalan üyelerimize ulaﬂmay›; yeni dönemin en
önemli faaliyeti olarak belirlemiﬂtir.
• Üyelerimize yönelik her düzeyde
sosyal etkinlikler düzenlenecek, teknik ve turistik geziler, piknikler, tiyatro ve sinema gösterileri, sportif
turnuvalar, geleneksel geceler düzenlenecektir.
• Üyelerimiz ve insan›m›za verilen
hizmetin kalitesinin artt›r›lmas› için
teknik görevli ve büro elemanlar›na
yönelik e¤itimler düzenlenecektir.
• ﬁube ve temsilciliklerde çal›ﬂan
teknik personel ve büro görevlileri,
“as›l icra merci” olmalar› itibariyle,
yönetim kurulunun ayr›lmaz bir parças›d›r. Bundan dolay› kaba “iﬂveren-çal›ﬂan” hiyerarﬂisi yerine, profesyonel ama gönüllülük boyutu geliﬂmiﬂ esnek bir hiyerarﬂi esas al›nacakt›r. Odan›n, bir ﬂirket gibi yönetilmesine oldu¤u gibi, bir devlet kurumu gibi hantal ve iﬂlemez hale
gelmesine karﬂ› da en üst düzeyde
duyarl›l›k gösterilecektir.
KURUMSAL ÇALIﬁMALAR
• Yönetim kurulumuz, toplumsal bar›ﬂ ve huzurun olmad›¤› bir ortamda,
mesleki olarak elde edilecek geliﬂme ve baﬂar›lar›n uzun ömürlü olmayaca¤› inanc›yla; meslek ve meslektaﬂa duyulan sorumluluk gere¤i,
kentimiz, bölgemiz ve ülkemizde ortaya ç›kacak ekonomik, sosyal ve
siyasal geliﬂmelere kamu ad›na müdahil olmay› bir zorunluluk olarak
görmektedir.
• Özellikle silahl› çat›ﬂmalar nedeniyle, kentsel ve toplumsal anlamda
büyük bir y›k›m› yaﬂayan bölgemizde, bu yaralar›n tedavi edilmesine
yönelik olarak biz mühendislerinin
söyleyecek çok sözü olmal›d›r. Bu
kentte, bu bölgede yaﬂayan her
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üyenin, kimi zaman trajedi düzeyine
varan sorunlar›n çözümüyle ilgili, insani, ahlaki ve vicdani bir sorumlulu¤u bulunmaktad›r. Yönetim kurulumuz, bu alanda yürütülecek çal›ﬂmalara üyelerimizin aktif kat›l›m›n›
esas alacakt›r.
• Y›k›m›n oldu¤u yerde yeniden inﬂa
kaç›n›lmazd›r. ‹nﬂaa faaliyetinin en temel aktörü de biz mühendislerdir.
Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r ﬁubesi, geçmiﬂin yaralar›n›n sar›lmas›na yönelik sürdürülecek her türlü
faaliyete tam destek sunacakt›r.
• Gerek odam›z, gerekse TMMOB
Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu,
bu amaç do¤rultusunda ihtiyaç duyulan her türlü etkinlik, sempozyum,
kongre çal›ﬂmalar›n› organize etmekten geri kalmayacakt›r.
• Odam›z›n en güçlü bileﬂenlerinden
biri oldu¤u TMMOB Diyarbak›r ‹KK
arac›l›¤›yla; imar, ﬂehircilik ve di¤er
kentsel konularda politika belirlenip,
yerel dinamiklerle birlikte uygulanmaya; “ekolojik terör”e dönüﬂen barajlara karﬂ› Hasankeyf’i Yaﬂatma
Giriﬂimi gibi oluﬂumlarla, Hasankeyf
ve Munzur’u sahiplenmeye devam
edecektir.
• Ülkemizde yaﬂanan bir çok s›k›nt›n›n kayna¤›nda Cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana varl›¤›n› sürdüren
Kürt Sorunu bulunmaktad›r. Diyarbak›r huzur ve bar›ﬂa kavuﬂmadan,
Türkiye’nin huzur ve bar›ﬂa kavuﬂamayaca¤› gerçe¤inden hareketle,
kentte bar›ﬂ ad›na önemli bir misyon
üstlenen Demokrasi Platformu ile
Türkiye Bar›ﬂ Meclisi’ndeki temsiliyete iﬂlevsellik kazand›r›lacakt›r.
Yeni dönemde önemli hedefler belirleyen yönetim kurulumuz aç›s›ndan, bu zorlu yolculukta s›¤›n›lacak
tek yer yine kendi özü, yani üyeleridir. Bu sanc›l› geçiﬂ sürecini el, ak›l
ve yürek birli¤iyle aﬂaca¤›m›zdan
kimsenin kuﬂkusu olmas›n.
Hepimizin yolu aç›k olsun!..
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YÖNET‹M KURULUMUZDAN ‹LKE KARARI
ﬁube yönetim kurulumuz, oda yönetim anlay›ﬂ›na iliﬂkin yapt›¤› de¤erlendirme sonucu, ilkesel baz› kararlar alm›ﬂt›r. Bundan böyle, hiçbir
asil ve yedek yönetim kurulu üyesi,
kurs hocal›¤› ve bilirkiﬂilik faaliyetlerinde bulunmayacakt›r.
Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r ﬁubesi’nin bu gün itibariyle
ekonomik ve fiziksel olarak büyük
bir geliﬂme yaﬂad›¤›, görev ve yetkileri aç›s›ndan toplumsal hayatta söz
söyleyecek önemli bir aﬂamaya geldi¤i bilinen bir gerçektir. Ancak yakalanan bu trende ra¤men, insan
kayna¤› aç›s›ndan odam›z›n küçüldü¤ü tespitinden hareketle bir dizi
tart›ﬂma yürütülmüﬂtür.
Üye ile oda aras›ndaki mesafenin
kapat›lmas›; odan›n gelecek y›llara
çok daha güçlü, problemleri minimize edilmiﬂ olarak girmesi için,
odan›n taﬂ›y›c›s› konumunda olan
yönetim kurulunun yeni bir anlay›ﬂla
ele al›nmas› gerekti¤i üzerinde gö-

rüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›r.
Bu kapsamda, ﬂube yönetimine iliﬂkin gereksiz kimi tart›ﬂmalar›n oluﬂmas›na neden olan kurs hocal›¤› ve
bilirkiﬂiliklere iliﬂkin bir standart getirilmiﬂtir. Buna göre, hiçbir asil ve
yedek yönetici bundan böyle iﬂ makinalar›, LPG gibi alanlara yönelik
olarak kurs hocal›¤› yapmayacakt›r. Hiçbir asil ve yedek yönetici, bilirkiﬂilik hizmeti vermeyecektir.
Yönetim kurulu üyelerini
odayla ekonomik bir
ba¤ içine sokacak
her türlü faaliyetten özenle kaç›-

n›lmas›, yöneticili¤in yüksek bir gönüllülük faaliyeti olarak hayata geçmesi ilke karar› olarak kabul edilmiﬂ,
gerek ﬁube, gerekse temsilciliklerde
bu anlay›ﬂ›n hayata geçirilmesi karar
alt›na al›nm›ﬂt›r.
‹htiyaç duyulan kurs e¤itimcileri ile
bilirkiﬂilere iliﬂkin, bu alanlarda uzmanlaﬂm›ﬂ üyelerden oluﬂan bir havuzun oluﬂturulmas› da benimsenmiﬂtir.

ATATÜRK BARAJI’NA TEKN‹K GEZ‹
Ö¤renci Üye Komisyonumuzun talebi üzerine ﬁubemiz taraf›ndan 27
Mart günü Urfa’da bulunan Atatürk

Baraj› Hidroelektrik Santrali’ne teknik bir gezi düzenlendi.
Ö¤renci Üye Komisyonu‘ndan so-

rumlu yönetim kurulu üyesi Bülent
Özdel‘in de eﬂlik etti¤i geziye 63
ö¤renci üye kat›ld›. ‹lk olarak Atatürk Baraj›‘n› gezen ö¤renciler, yetkililerden bilgi ald›. Yap›lan sunumda, baraj›n özellikleri, bölgeye ekonomik ve sosyal etkileri anlat›ld›.
Baraj› gezdikten sonra Subor Boru
Fabrikas›‘na geçen heyet, fabrikan›n kapasitesi ve üretim aﬂamalar›na iliﬂkin bilgi ald›ktan sonra üniteleri gezdi.
Daha sonra ﬁanl›urfa‘ya geçen üyelerimiz, burada Bal›kl› Göl‘ü gezdi.
Geziden duyduklar› memnuniyeti
dile getiren ö¤renci üyelerimiz, bu
tür etkinliklerin devam etmesini istediler.
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ﬁUBE VE TEMS‹LC‹L‹K ÇALIﬁANLARI TOPLANDI
Meslek alanlar›ndan yaﬂanan sorunlara iliﬂkin bir dizi toplant› düzenleyen Diyarbak›r ﬁubemiz, toplant›lar›n devam› niteli¤inde geniﬂ kat›l›ml›
bir personel toplant›s› düzenledi.
ﬁube binam›zda gerçekleﬂtirilen
toplant›ya, Diyarbak›r ﬁube d›ﬂ›nda,
10 il ve bir ilçe temsilcili¤inden 30’u
aﬂk›n teknik personel ve büro görevlisi kat›ld›.
Yeni dönemin çal›ﬂma anlay›ﬂ›n›n da
ele al›nd›¤› toplant›da, odam›z›n
üyelerin kat›l›m› ve deste¤iyle varl›k
gösterece¤ine vurgu yap›ld›. Yeni
dönemde, oda örgütlülü¤ü d›ﬂ›nda
kalan meslektaﬂlar›m›z› kapsayacak
örgütlenme çal›ﬂmas›n›n esas al›nd›¤› belirtilen toplant›da, bunun için

Diyarbak›r ﬁubemiz ve
ba¤l› temsilciliklerde görev
yapan 30’u aﬂk›n teknik
personel ve büro görevlisi,
yeni dönemin çal›ﬂma
anlay›ﬂ›n› tart›ﬂmak üzere
Diyarbak›r’da topland›.
10

bütün alanlardaki üyelere ulaﬂ›lmas›n›n zorunlulu¤u üzerinde duruldu.
Bu noktada, oda personeline ciddi
sorumluluklar düﬂtü¤ü belirtilen toplant›da, odan›n as›l taﬂ›y›c›s› olan
personelin, yönetimle bir bütün olarak yeni dönemi s›rtlamas› gerekti¤i
üzerinde duruldu. Baﬂta meslek ve
meslektaﬂ olmak üzere, yaﬂad›¤›
kente ve topluma karﬂ› sorumluluklar›n›n bilincinde olan kadrolarla bu
misyonun gere¤inin yerine getirilebilece¤ine dikkat çekildi.
LPG hizmeti ayr›lmal›
Toplant›da yaﬂanan sorunlara iliﬂkin
görüﬂlerini dile getiren çal›ﬂanlar,
a¤›rl›kl› olarak mekan sorunu üzerinde durdu. Özellikle, LPG kontrollerinin yo¤unlaﬂt›¤› Urfa, Malatya, Van
ve Ad›yaman’da ciddi bir trafik sorununun ortaya ç›kt›¤›n› belirten
temsilcilik çal›ﬂanlar›, bu gibi yerlerde LPG kontrollerin odan›n günlük
faaliyetlerinden ayr›ﬂt›r›lmas›n›n önemi üzerinde durdu. Toplant›da dile
getirilen baz› görüﬂler ﬂöyle:
• LPG kontrolleri her ilde günlük 50
ila 100 araç aras›nda de¤iﬂiyor. Mesainin büyük k›sm› buna gidiyor. Bu
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durum, çal›ﬂanlarla üye-vatandaﬂ
iliﬂkilerinin zay›flamas›na, odan›n temel misyon ve sorumluluklar›n›n arka plana düﬂmesine yol aç›yor. Bu
yo¤unlu¤un bertaraf edilebilmesi
için personel takviyesi gerekli.
• LPG kontrollerinin neden oldu¤u
trafik sorununun giderilebilmesi için,
bu hizmetin ayr› bir alanda verilmesi
gerekir.
• Periyodik kontrol hizmetinde bulunan personelin e¤itimine a¤›rl›k verilmeli, bu çal›ﬂma alan› bir sisteme
kavuﬂturulmal›, çal›ﬂan personel say›s› artt›r›lmal›,
• Uzun süredir geçici personel olarak çal›ﬂanlar›n durumunun gözden
geçirilerek, kadroya al›nmas›,
• Baz› temsilciliklerde, Mekanik tesisat projeleri için fatura kesimi uygulamas›n›n gözden geçirilmesi,
• Odan›n iﬂ makinalar› konusunda daha önce sahip oldu¤u, G s›n›f› ehliyetine yönelik e¤itim verme yetkisini yeniden elde etme çal›ﬂmas› yapmas›,
• Her sene baﬂ›nda, SMM belgelerinin vizelenmesi iﬂlemlerinin kolaylaﬂt›r›lmas› ve bu sürenin olabildi¤ince k›salt›lmas› için ﬁube’de bir
düzenlemeye gidilmesi.
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SMM’L‹ ÜYELERLE B‹RARAYA GELD‹K
ﬁube yönetim kurulumuz,
mekanik tesisat, A‹TM ve
asansör alanlar›nda faaliyet
gösteren üyelerimizle bir
araya gelerek, yeni
dönemde neler
yap›labilece¤ini tart›ﬂt›.

8. Ola¤an Genel Kurulu’yla göreve
gelen yönetim kurulu, meslek alanlar›nda yaﬂanan sorunlar›n tespit
edilerek, beklenti ve önerilerin al›nmas› amac›yla SMM’li üyelerle bir
toplant› yapt›. ﬁube binam›zda gerçekleﬂen toplant›ya, mekanik tesisat, asansör ve A‹TM alanlar›nda faaliyet gösteren 14 SMM’li üyemiz
kat›ld›.
Toplant›da söz alan üyelerimiz ﬂu
görüﬂ ve önerileri dile getirdi:
• SMM’lilerin birden fazla akaryak›t
istasyonunda sorumlu müdür olmas›n›, 1 ile 5 aras›nda akaryak›t istas-

yonunda sorumlu müdürlük yapanlar›n ise di¤er SMM faaliyetlerinden
mahrum kalmas›na neden olan yönetmelik iﬂ alan›n› daralt›yor.
• Ayn› ﬂekilde, SMM firmas›nda ücretli olarak çal›ﬂan üyelerin, kendi
alanlar› d›ﬂ›nda çal›ﬂmas›n› s›n›rlayan bu yönetmelik gözden geçirilmeli.
• Mühendislerimiz, emeklerini hakketti¤i de¤erde satmad›¤› için piyasa tesisatç›lara kald›. Diplomam›z›n
de¤erini bilmiyoruz.
• Giriﬂimcilik komisyonu kurulmal›,
üyelerimize yeni çal›ﬂma alanlar› yarat›lmal›.
• Oda, SMM yetkisi almak isteyen
yeni mezunlara bir y›ll›k staj konusunda yard›mc› olmal›.
• Projelerimiz çizim kalite aç›s›ndan
iyi say›labilecek bir noktada ancak
uygulanabilirlik konusunda s›k›nt›lar
var. Hesaplar için bir paket program
belirlenip, standarda kavuﬂturulmal›.
• Projelerde bundan böyle keﬂif
özeti ile mahal listelerinin de bulunmas› gerekiyor.

• Teknik Uygulama Sorumlular›n›n
uygulamaya gitmedi¤i, projenin takibini yapmad›¤› için projelerin uygulanabilirli¤i pek önemsenmiyor. Teknik Uygulama Sorumlular›n›n görevlerini yapmalar› sa¤lanmal›.
• Teknik Uygulama Sorumlular› için
yap› defteri zorunlu hale gelmeli.
‹mza mühendisli¤ine son vermek
gerek.
• Mekanik tesisatta yeni alanlara
iliﬂkin bilgi ve tecrübe eksikli¤i var.
So¤utma ile havaland›rma tesisatlar›na iliﬂkin oda taraf›ndan seminerler
düzenlenebilir.
• Odan›n,üyelerine hizmet sektöründen ziyade üretim ve uygulama
yönelimlerinde teknik alt yap› oluﬂturma.
Yürütülen tart›ﬂmalar›n ard›ndan, bu
gibi sorunlar›n sürekli olarak tart›ﬂ›l›p ihtiyaçlar› belirleyecek bir uzmanl›k komisyonunun kurulmas›na,baz› taleplerin oda genel kurulunda görüﬂülmesine karar verildi.
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YEN‹ ‹MAR DÜZENLEMES‹ VE TUS KR‹Z‹ ‹Ç‹N B‹R UMUT
Yeni düzenleme, fenni gerekleri yerine getirilmiﬂ, ancak müteahhidin SSK ve
vergi borcundan dolay› yap› kullan›m izni alamayan yap›lara iskan ruhsat› verilmesini
öngörüyor. Bu durum TUS alan›nda yaﬂanan t›kanman›n giderilmesi için bir umut ›ﬂ›¤›
niteli¤indedir.
ABDULLAH TEK‹N
ﬁUBE YÖNET‹M KURULU ÜYES‹
3194 say›l› ‹mar Kanunu‘nda tüm
SMM’li üyelerimizi yak›ndan ilgilendiren
önemli de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Teknik
uygulama sorumlulu¤u ad› alt›nda, inﬂa
faaliyetlerinde denetim görevi üstlenen
mühendis ve mimarlar, ﬂimdiye kadar
yap› ve yap› müteahhidiyle ilgili yap›lan
iﬂlemlerden birebir etkileniyordu.
Yap›lan yeni düzenleme, yap›lar›n fenni
mesullerine büyük bir sorumluluk getirmiﬂtir. Öyle ki, imara ayk›r›l›ktan dolay›
bir teknik uygulama sorumlusuna yüzbinlerce TL’ye varan miktarlarda ceza
verilebilecek. Di¤er taraftan yap› kullan›m izin belgesi alamayan yap›lara
önemli bir kolayl›k sa¤lanm›ﬂ, TUS
düﬂme konusunda bölgemizde yaﬂa-
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nan s›k›nt›n›n aﬂ›lmas›na yönelik k›smi
bir rahatlama getirmiﬂtir.
‹mar Kanunu’nun "müelliflik, fenni mesuliyet, ﬂantiye ﬂefli¤i, yap› müteahhitli¤i ve kay›tlar" ile ilgili 28. maddesi daha önce ﬂöyleydi:. ‘’Yap›n›n fenni mesuliyetini üzerine alan meslek mensuplar› yap›y› ruhsat ve eklerine uygun olarak yapt›rmaya, ruhsat ve eklerine ayk›r› yap›lmas› halinde durumu üç iﬂ günü
içinde ruhsat› veren belediyeye veya
valiliklere bildirmeye mecburdurlar. Yap›n›n, fenni mesuliyetini üzerine alm›ﬂ
olan meslek mensubu, bu vazifeden
çekildi¤i takdirde, tatil günleri hariç, üç
gün içinde, sebepleriyle birlikte keyfiyeti yaz›l› olarak ilgili idareye bildirmek-
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le mükelleftir, aksi takdirde kanuni mesuliyetten kurtulamaz. Fenni mesulün
herhangi bir sebeple istifas› halinde istifa tarihinden önce yap›lan iﬂlerde sorumlulu¤u devam eder. Fenni mesuliyeti üzerine alan›n istifa veya ölümü
halinde baﬂka bir meslek mensubu
fenni mesuliyeti deruhte etmedikçe yap›n›n devam›na müsaade edilmez’’
Usta ve ﬂantiye ﬂefi
TUS’çuya sorulacak
Yeni düzenlemede 28. Madde biraz
daha detayland›r›lm›ﬂt›r. Yeni düzenlemede, “…fenni mesul mimar ve
mühendisler uzmanl›k alanlar›na göre;
yap›n›n, tesisat› ve malzemeleri ile
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birlikte, bu Kanuna, ilgili di¤er mevzuata, uygulama imar plan›na, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik ﬂartnamelere uygun olarak inﬂa edilmesini denetlemesi” öngörülmektedir.
Ayr›ca, yetki belgesi olmayan usta
çal›ﬂt›r›lmas›, ﬂantiye ﬂefinin bulundurulmamas› gibi sorunlar›n muhatab›n›n fenni mesuller olaca¤› ﬂöyle ifade edilmiﬂtir: “Yap› sahibine ve idareye karﬂ› sorumlu olan fenni mesuller, uzmanl›k alan›na uygun olarak
yap›da yetki belgesi olmayan usta
çal›ﬂt›r›lmas› veya ﬂantiye ﬂefi bulundurulmaks›z›n yap›m iﬂinin sürdürülmesi veya yap›n›n mevzuata ayk›r›
yap›lmas› veya istifalar› halinde, bu
durumlar› alt› iﬂ günü içinde ilgili idareye yaz›l› olarak bildirme zorunlulu¤u…”
Yeni düzenleme, Fenni mesulün istifas› veya ölümü halinde, yerine atanan yeni fenni mesulün, “kendisinden önce yap›lan iﬂlerin denetlenmesinden; eksiklik ve hata var ise giderilmesini sa¤lamaktan ve bildirimde
bulunmaktan da sorumlu oldu¤u” da
kaydedilmektedir.

TUS krizi için bir umut
Yeni düzenlemenin en önemli yanlar›ndan biri de yap› kullan›m izin belgesi
alamayan yap›lara iliﬂkin bölümüdür.
Bu bölüme iliﬂkin yasada ﬂu ifade kullan›lm›ﬂt›r: “Fenni mesullerce denetime
iliﬂkin mimarl›k ve mühendislik raporlar›
haz›rlanan, yap› sahibi, fenni mesuller
ve ilgili idare elemanlar›n›n birlikte düzenledi¤i tespit tutana¤› ile tamamland›¤› belirlenen, ancak, yap› müteahhidinin yap›m iﬂlerinden do¤an vergi ve sigorta primi borçlar›n›n ve di¤er sorumluluklar›n›n gere¤inin yerine getirilmemesi sebebiyle yap› kullanma izin belgesi verilmesi iﬂlemleri tamamlanamayan yap›lar için, yap›n›n müteahhidi olmayan yap› sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yap›
kullanma izin belgesi verilebilece¤i, bu
belgenin bir örne¤i, ilgili kurumlara ve
ilgililerin kay›tlar›na iﬂlenmek ve de¤erlendirilmek üzere ilgili meslek odalar›na
ve Bakanl›¤a gönderilece¤i…”
Bu paragraftan anlaﬂ›ld›¤› gibi, iskan
ruhsat› için tüm raporlar›n haz›rlanm›ﬂ
olmas›,I yap› ruhsat ve eklerinin gereklerini yerine getirmiﬂ olmas› istenmektedir.

UYGULAMALI
YANGIN SEM‹NER‹
M‹EM Gözetim Kriterleri kapsam›nda
ﬂubemiz bünyesinde düzenlenen
Yang›n Tesisat› Uygulamalar› seminerinde, kentimizde bir ilk niteli¤i taﬂ›yan
kuru kimyevi tozlu, sürekli bas›nçl›
yang›n söndürme sistemi tan›t›ld›.
ﬁube binam›zda verilen seminerlerin
sunumunu, bu alanda çal›ﬂan üyelerimiz Nurettin E¤ilmez ile Kemal Baltac› yapt›. Yang›n Tesisat› Proje Uygulamalar›‘na 33 üyemiz kat›l›rken,
S›hhi ve Is›tma Tesisat› Proje Uygulamalar› semineri 30 üyemizin kat›l›m›yla gerçekleﬂti. Her iki alanda uygulamada karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n ele

Yap›lan di¤er bir de¤iﬂiklik, idari yapt›r›mlar› öngören 42. Maddeyle ilgilidir.
Daha önce 42. maddede alt ve üst s›n›rlar› belirtilen aral›ktaki cezalar öngörülürken, yap›lan düzenleme ile 42.
maddede , belirtilen ve imar mevzuat›na ayk›r›l›k teﬂkil eden fiil ve hallerin
tespit edildi¤i tarihten itibaren on iﬂ günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakk›nda, üstlenilen her bir
sorumluluk için ayr› ayr› olarak bu
maddede belirtilen idari müeyyideler
uygulanaca¤›;
Ruhsat al›nmaks›z›n veya ruhsata,
ruhsat eki etüt ve projelere veya imar
mevzuat›na ayk›r› olarak yap›lan yap›n›n sahibine, yap› müteahhidine veya
ayk›r›l›¤› alt› iﬂ günü içinde idareye
bildirmeyen ilgili fenni mesullere yap›n›n mülkiyet durumuna, bulundu¤u
alan›n özelli¤ine, durumuna, niteli¤ine
ve s›n›f›na, yerleﬂmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit
edip etmedi¤ine ve ayk›r›l›¤›n büyüklü¤üne göre, beﬂyüz Türk Liras›ndan
az olmamak üzere, bu maddede belirtilen hesaplama ﬂekline göre idari
para cezalar› uygulanaca¤› hususlar›
belirtilmektedir.

al›nd›¤› seminerlerde, örnek uygulamalar hakk›nda bilgi verildi. Seminere
kat›lanlar, daha sonra ﬂantiye uygulamalar›n› yerinde görmek üzere Diyarbak›r ‹stinat Mahkemesine ait Makina
dairesine geçildi. Alanda yap›lan gezide, kentimizde bir ilk niteli¤i taﬂ›yan
kuru kimyevi tozlu sürekli bas›nçl›
yang›n söndürme sistemleri e¤itimi
ile pratik uygulamalar hakk›nda bilgi
verildi. Gezi s›ras›nda, ayr›ca merkezi
sistemi besleyen makine dairesindeki; ›s›tma kazanlar›, pompa, komple
›s›tma - so¤utma ve s›hhi tesisat uygulamalar› ile ilgili bilgi verildi. Her bir
seminere kat›lan üyemize, Mekanik
tesisat Kapsam›nda 20 puan verildi.

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
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DO⁄ALGAZ SEKTÖRÜ HAYALKIRIKLI⁄I YARATTI
Sektörde çal›ﬂan
mühendislerin sorunlar›n›
tart›ﬂmak üzere
düzenlenen toplant›da,
do¤algaz piyasas›n›n
mühendis ö¤üten bir
sektör haline geldi¤ine
dikkat çekildi.

ﬁube Yönetim Kurulumuz, do¤algaz
sektöründe çal›ﬂan üyeleriyle sektörde yaﬂanan sorunlar›n tespit için
bir toplant› düzenledi. Büyük beklentilere karﬂ›n do¤algaz piyasas›n›n
makine mühendislerini hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›¤› kaydedilen toplant›da,
sektörün mühendis ö¤üten bir noktaya geldi¤ine dikkat çekildi.
Toplant›da söz alan üyeler, Diyarbak›r’da 8-10 firman›n iﬂ yapt›¤›n›
belirterek, “Baﬂlang›çta 50 firma
vard›, bir çok firma iflas etti, serbest
piyasa diye fiyatlar çok düﬂürülüyor
ama sonra iflas bayra¤›n› çekiyorlar.
Verdi¤imiz eme¤e, zamana yaz›k,
bir ﬂey kazanam›yoruz” diye dert
yand›lar.
Mühendislerin bu alanda gereken
inisiyatifi alamad›¤›n› belirten üyeler,
“Tesisatç› kat karﬂ›l›¤› iﬂ yap›yor,
do¤algaz tesisat›n› kendine göre yap›yor, sonra mühendise gelip bunu
projeye uydurmas›n› istiyor, meslektaﬂlar›m›z buna alet oluyor. Bu sistem kontrol ve denetimden uzak sürüp gidiyor” diye belirttiler.
Sektör mühendisleri ö¤ütüyor
Bu sektörde çal›ﬂan mühendislerin
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büyük k›sm›n› yeni mezun üyelerin
oluﬂturdu¤unu belirten sektör çal›ﬂanlar›, “Yeni mezun mühendisler
bu iﬂe imzas› ve dosyas›yla giriyor.
Burada mühendis de¤il s›radan vatandaﬂ kazanm›ﬂt›r. Di¤er taraftan,
rekabet ortam›ndan dolay› fiyatlar
çok düﬂüyor, kimi firmalar bu aç›¤›
bizim hakk›m›zdan k›sarak kapatmaya çal›yor. Baz› firmalar çal›ﬂan
üyelerimizin sigortas›n›, 4 ay yapt›r›p sonra SSK’dan ç›k›ﬂ›n› veriyor.
Buradaki arkadaﬂlar maaﬂlar›n› zaman›nda alam›yorlar. Genelde yeni
mezun arkadaﬂlar bu sektöre giriyor. ‹lk iﬂ deneyimleri hayal k›r›kl›klar›yla doluyor. Do¤algaz sektörü
mühendis ö¤üten bir noktaya geldi”
dediler.
Sektöre kalite getirilmesi gerekti¤i,
bunun güç birli¤inden geçti¤i ifade
edilen toplant›da, projelerin odada
vize edilmesi gerekti¤ini de belirtti.
Toplant›da, ücretli çal›ﬂanlar›n sorunlar›n›n çözümü için ﬁube Yönetimi taraf›ndan hukuki destek ve dan›ﬂma sunulma karar› al›n›rken, sektör sorunlar›na iliﬂkin Do¤algaz Uzmanl›k Komisyonu kurulmas› da kararlaﬂt›r›ld›.
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D‹YAR-GAZ SSK PR‹M TAK‹B‹ YAPACAK

ﬁube yönetim
kurulumuzun görüﬂtü¤ü
D‹YAR-GAZ yönetimi,
çal›ﬂanlar›n›n SSK
primlerini eksik yat›ran
firmalar›n çal›ﬂma
yetkilerini ask›ya
alacaklar›n› aç›klad›.

ﬁube Baﬂkan›m›z Hakan Subaﬂ› ile
Baﬂkan Vekilimiz Mesut Çelik, D‹YAR-GAZ Genel Müdürü Zülküf Budak ile Müdür Yard›mc›s› Abdurrahman Atabey’i ziyaret etti. Yönetim
kurulu üyelerimiz, sektörde çal›ﬂan

üyelerimizle ﬂubemizde yap›lan toplant›da gündeme gelen SSK primlerinin eksik yat›r›lmas› konusunu
gündeme getirdi. Bu durumun ciddi
bir ma¤duriyete yol açt›¤›n› belirten
yönetim kurulumuz, mühendis eme¤ine gereken de¤erin verilmesi gerekti¤ini belirtti.
Ayl›k Takibat
D‹YAR-GAZ yönetimi ise, mühendis
haklar›n›n korunmas› konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaﬂt›klar›n›
belirtti. Dönem dönem firmalarda
çal›ﬂanlar›n SSK primlerinin takip ettiklerini, mevzuata ayk›r› davranan
18 firman›n çal›ﬂma yetkisini ask›ya
ald›klar›n› kaydeden D‹YARGAZ yönetimi, bundan böyle ayl›k olarak bu
takibat› yapacaklar›n›, aksi yönde
davranan firmalar hakk›nda gereken
iﬂlemin yap›laca¤›n› aç›klad›.
Görüﬂmede, proje kontrolünün D‹YARGAZ taraf›ndan yap›lmaya devam etmesi, proje haz›rlayan mühendislerin Diyarbak›r ﬁubemiz tara-

f›ndan SMM konusunda yetkilendirilmiﬂ olma ﬂart›n›n aranmaya devam etmesinde görüﬂ birli¤ine var›ld›. SMM ﬂart›, özellikle kentimizdeki
üyelerimizi, sektöre d›ﬂar›dan gelecek üyelere karﬂ› korunmas›nda
önemli bir rol oynamaktad›r.
Endüstriyel tesislerin do¤algaza dönüﬂümü konusunda odan›n e¤itimlerine devam etmesini talep eden
D‹YARGAZ yönetimi, yeni yönetim
kurulumuza da baﬂar›lar diledi.

Ö⁄RENC‹ ÜYELER‹M‹ZE AUTOCAD KURSU
ﬁubemize kay›tl› ö¤renci üyelere
yönelik olarak iki ayl›k autocad kursu aç›ld›.
Yeni dönemde en önemli faaliyet
alanlar›ndan biri olarak görülen ö¤renci üyelerimize yönelik olarak autocad kursu düzenlendi. ﬁubemiz
üyesi Mustafa Emra taraf›ndan verilen e¤itim, ﬁube seminer salonunda
düzenleniyor.
Ö¤renci üyelerimizin geliﬂen teknoloji karﬂ›s›nda mesleki ve teknik donan›mlar›n› yükseltmeyi amaç edinen odam›z›n gerçekleﬂtirdi¤i e¤itime 40 kiﬂi kat›l›yor. 2 grup halinde,
haftada 3 saat olarak programlanan
e¤itim, 2 ay sürecek.

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
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HUKUK DANIﬁMANLI⁄IMIZ H‹ZMET‹N‹ZDE
Bu yaz›da, özel sektörde ücretli çal›ﬂan üyelerimizin özlük haklar›yla ilgili s›kl›kla
karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar ve çözüm önerileri yer almaktad›r. Bu alanda sorun yaﬂayan
tüm üyelerimiz, hukuk dan›ﬂman›m›zdan elektronik ortamda hukuki destek alabilir.

Av. CENG‹Z ANALAY
ﬁUBE HUKUK DANIﬁMANI
cengiz.analay@birlesikavukatlar.com
diyarbakir@mmo.org.tr
Küresel ekonomik kriz tüm dünyada
oldu¤u gibi Türkiye’yi de derinden etkilemiﬂtir. Bu durum tüm iﬂ sektörlerine
yans›makla beraber, özellikle ücretli
çal›ﬂanlar olmak üzere ülkemizde sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe çeﬂitli alanlarda faaliyet yürüten tüm oda
üyelerini etkileyerek, iﬂsiz kalmalar›na,
düﬂük ücretlerle çal›ﬂmalar›na, ekonomik ve sosyal hak kay›plar›yla karﬂ›
karﬂ›ya kalmalar›na neden olmuﬂtur.
Bu ba¤lamda iﬂ sözleﬂmesi sona eren
iﬂçilerin yasal haklar›n›n ödenmemesi
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ise çal›ﬂma hayat›nda karﬂ›laﬂ›lan,
özellikle ekonomik kriz dönemlerinde
ise daha çok karﬂ›laﬂ›lan bir olgudur.
Bu yaz›da iﬂveren taraf›ndan iﬂ sözleﬂmesi feshedilen (iﬂten ç›kar›lan) iﬂçilerin, konuyla ilgili olarak oda üyelerinin,
iﬂ mevzuat›ndan kaynaklanan haklar›n›
almak için hangi kurumlara ne kadar
süre içerisinde baﬂvurmalar› gerekti¤i
aç›klanm›ﬂt›r.
‹ﬂe iade edilme ve dava aç›lmas›
‹ﬂçinin iﬂe iade edilebilmesi için iﬂ gü-
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vencesi kapsam›nda olmas› gerekmektedir. Her iﬂçi iﬂ güvencesi kapsam›nda
yer almamaktad›r. 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›'nda iﬂ güvencesinin koﬂullar› belirtilmiﬂtir. Buna göre iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçi
say›s› 30 ve üzerinde ise, iﬂçi iﬂveren
vekili de¤ilse, k›demi en az 6 ay ise ve
belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂ›yorsa iﬂçi iﬂ güvencesi kapsam›nda yer
al›r. ‹ﬂ güvencesi kapsam›nda yer alan
iﬂçi iﬂ sözleﬂmesinin feshedildi¤ini içeren yaz›n›n tebli¤ tarihinden itibaren bir
ay içerisinde iﬂ mahkemesinde iﬂe iade
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davas› açmas› gerekmektedir. ‹ﬂçinin iﬂ
sözleﬂmesi sözlü olarak fesh edilmiﬂse
sözlü olarak feshedildi¤i tarihten itibaren bir ay içerisinde dava aç›lmas› gerekir. Uygulamada iﬂe iade talepleri bazen idari makamlardan talep edilmektedir. ‹ﬂe iade taleplerinin de¤erlendirilmesinde sadece iﬂ mahkemeleri yetkilidir. ‹dari makamlardan iﬂe iade talebinde bulunulmas› iﬂçi yönünden zaman kayb›na neden olarak bir ayl›k dava açma süresinin geçirilmesine de neden olabilir.
‹ﬂçinin ücret, ikramiye ve prim gibi alaca¤›n›n ödenmemesi
‹ﬂçilerin ücret, ikramiye ve prim gibi
ücret ve ücret benzeri alacaklar›n›n
ödenmemesi durumunda iﬂçi bu alacaklar›n›n ödenmesi için iﬂyerinin ba¤l›
oldu¤u yerin Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'n›n ilgili bölge müdürlü¤üne dilekçe ile baﬂvurabilirler yada
iﬂ mahkemesine dava açabilir. Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bölge
müdürlü¤üne verilecek dilekçelerde iﬂçilerin kendilerine ait iletiﬂim ve adres
bilgileri ile iﬂyerinin unvan›, adresi ve
taleplerinin ne oldu¤unu belirtmeleri
gerekiyor. Ücretlere iliﬂkin zaman aﬂ›m›
süresi beﬂ y›ld›r. ‹ﬂçilerin iﬂ sözleﬂmeleri hangi nedenle feshedilirse edilsin ücret, ikramiye ve prim gibi hak edilmiﬂ
alacaklar›n› iﬂçiler al›rlar. ‹ﬂ sözleﬂmesinin sona erdirilme nedeni ücret vb gibi
alacaklar›n durumunu etkilemez.

Y›ll›k izin ücretinin ödenmemesi
‹ﬂyerinden ayr›lmadan önce hak edip
de kullanmad›¤› izinleri olan iﬂçiler kullanmad›klar› izinlerin ücretini iﬂverenden talep edebilirler. ‹ﬂyerinden ayr›ld›ktan sonra iﬂyerinde kullanmam›ﬂ olduklar› bütün izinlerin ücretini iﬂverenden talep edebilirler. Di¤er ücret alacaklar›ndan farkl› olarak izin ücreti alaca¤›nda zamanaﬂ›m› süresi iﬂ sözleﬂmesinin feshedildi¤i tarihten itibaren iﬂlemeye baﬂlamaktad›r. ‹zin alaca¤›nda
da zaman aﬂ›m› süresi beﬂ y›ld›r. Örne¤in bir iﬂyerinde 01.01.2000 tarihinden
itibaren çal›ﬂmaya baﬂlayan bir iﬂçinin
2001 ve 2002 y›l›ndaki izinlerini kullanmad›¤›n› ve iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesinin
01.04.2009 tarihinde feshedildi¤ini varsayal›m. Bu iﬂçinin 2001 ve 2002 y›l›na
ait hak edip de kullanmad›¤› izinlerine
iliﬂkin zaman aﬂ›m› süresi iﬂ sözleﬂmesinin fesh edildi¤i 01.04.2009 tarihinden itibaren baﬂlayacakt›r. ‹ﬂçiler y›ll›k
izin ücreti alaca¤›n›n ödenmesinin sa¤lanmas› için Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'n›n ilgili bölge müdürlü¤üne dilekçe ile baﬂvurabilir ya da iﬂ
mahkemesinde dava açabilirler.
‹hbar ve k›dem tazminat›n›n
ödenmemesi
‹ﬂveren taraf›ndan hakl› bir sebep olmaks›z›n iﬂten ç›kar›lan iﬂçiler; ihbar
süresi kulland›r›lmam›ﬂsa ihbar tazminat›na, çal›ﬂma süresi bir y›l ve üzerinde ise k›dem tazminat›na hak kazan›r-

lar. ‹hbar ve k›dem tazminat›nda zaman aﬂ›m› süresi iﬂ sözleﬂmesin feshedildi¤i tarihten itibaren 10 y›ld›r. ‹ﬂçiler
ihbar ve k›dem tazminat› n›n iﬂveren
taraf›ndan ödenmemesi durumunda
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'n›n ilgili bölge müdürlü¤üne dilekçe
ile baﬂvurabilirler ya da iﬂ mahkemesinde dava açabilirler.
‹ﬂten ç›kar›lan iﬂçinin sigortas›z
çal›ﬂt›r›lmas›/ Hizmet Tespiti
‹ﬂyerlerinde sigortas›z olarak çal›ﬂan iﬂçiler ilgili sosyal güvenlik il müdürlü¤üne dilekçe ile baﬂvurarak sigortas›zl›klar›n›n giderilmesini isteyebilirler. Bu
durumda kurum yetkililerince gerekli
incelemeler yap›larak iﬂçinin iddialar›
do¤rulan›rsa iﬂçinin sigortal›l›¤› sa¤lan›r. Ancak 5510 say›l› yasan›n 86.maddesine göre sigortal›lar›n geriye yönelik
hizmetlerinin veya prime esas kazançlar›n›n en fazla tespitin yap›ld›¤› tarihten
geriye yönelik bir y›ll›k süreye iliﬂkin
k›sm› dikkate al›nmaktad›r.
Örne¤in iﬂçinin iﬂyerinde 3 y›l sigortas›z çal›ﬂt›¤› tespit edilmiﬂ olsa bile kurum bu sürenin en fazla bir y›l›n› dikkate alacakt›r. Bir y›ldan fazla süren hizmetler için mahkeme karar› gerekecektir. Bu düzenlemenin kay›t d›ﬂ› ile ilgili
olumsuz etkiledi¤ini söyleyebiliriz.
Fiilen ve kayden çal›ﬂt›¤› tespit edilemeyen iﬂçilerin çal›ﬂt›klar› yönündeki
iddialar›n› yetkili iﬂ mahkemesinden
alacaklar› ilam ile kan›tlamalar› gerekmektedir. ‹ﬂe giriﬂ bildirgeleri iﬂveren
taraf›ndan verilmeyen veya çal›ﬂt›klar›
kurumca tespit edilemeyen iﬂçiler, hizmetlerinin geçti¤i y›l›n sonundan baﬂlayarak 5 y›l içerisinde mahkemeye dava
açarak çal›ﬂt›klar›n› ispat etmeleri gerekmektedir. ‹ﬂçi çal›ﬂt›¤›n› mahkemeden alaca¤› ilam ile ispatlayabilirlerse,
mahkeme karar›nda belirtilen ayl›k kazanç toplamlar› ile prim ödeme gün say›lar› kurumca dikkate al›n›r. Beﬂ y›ll›k
süre içtihat ve kurum uygulamas›na
göre hak düﬂürücü süre niteli¤indedir.
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
ELAZI⁄

SMM’L‹ ÜYELERLE
TOPLANDIK

li¤imizin bu konuda neler yap›labile-

Elaz›¤’da do¤algaz sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, Elaz›¤ ‹l
Temsilcili¤imiz bünyesinde düzenlenen yemekli bir toplant›da bir araya
geldi. Toplant›da, yaﬂad›klar› sorunlar› dile getiren üyelerimiz, Temsilci-

Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤imiz, yaﬂanan

ce¤ine iliﬂkin önerilerde bulundu.
sorunlar›n tespiti, beklenti ve önerilerin al›nmas› amac›yla do¤algaz
alan›nda faaliyet gösteren SMM‘li
üyelerle bir toplant› yapt›. Temsilcilik
binam›zda gerçekleﬂen toplant›ya,

30 SMM‘li üyemiz kat›ld›.
Toplant›da söz alan üyelerimiz ﬂu
görüﬂ ve önerileri dile getirdi:
• Do¤algaz komisyonunun yenilenerek daha aktif çal›ﬂmas›
• Yerel gazete ve televizyonlarda
halk› do¤algaz konusunda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi, Temsilcili¤imizin buna öncülük etmesi
• Daha s›k seminerler yap›lmas›
• Odan›n, bu tarz toplant›lar› üyelerin etkinlik alan›na göre periyodik
olarak düzenlemesi
• Do¤algaz da¤›t›m ﬂirketinin SMM
ﬂart› üyenin yarar›nad›r. Odan›n,
EPDK yönetmeli¤ine SMM ﬂart›n›
koymas› için genel bir çal›ﬂma yapmas›
• Temsilcili¤imizin gerek mesleki,
gerek sosyal alanda etkinliklerini yo¤unlaﬂt›rmas›.

M‹N‹ FUTBOL TURNUVASI
Elaz›¤’da 14 üyenin kat›l›m›ylabir futbol müsabakas› düzenlendi. 27 ﬁubat tarihinde gerçekleﬂen tek
maçl›k spor etkinli¤ine, 14 üyemiz kat›ld›. Futbol
müsabakas›na kat›lan üyelerimiz, bu çal›ﬂman›n
tüm odalar› kapsayacak genel bir turnuvaya dönüﬂtürülmesi ve gelenekselleﬂtirilmesi dile¤inde
bulundular.

ASANSÖR SEM‹NER‹ DÜZENLEND‹
Elaz›¤ Temsilcili¤imiz, Asansör Uygulamas›nda Gözetilmesi
Gereken Kriterler ve Asansör Avan Proje Uygulamalar› konulu bir seminer düzenledi. M‹EM Gözetim Kriterleri Kapsam›nda 4 Mart’ta temsilcilik e¤itim salonumuzda düzenlenen seminere 30 üyemiz kat›ld›. Malatya Temsilcimiz Erdal
Yavaﬂ’›n verdi¤i seminerde, “Asansör Mevzuatlar›, Asansör
Yönetmeli¤i, Asansör Bak›m ve ‹ﬂletme Yönetmeli¤i, Asansör Kat Kap›lar›, TS EN 81-70/ Haziran 2007 Engelliler Dahil Yolcu Asansörleri ‹çin Eriﬂilebilirlilik" baﬂl›klar› konular›
hakk›nda bilgi verdi. Seminere kat›lanlara mekanik tesisat
alan›nda 20 puan verildi.
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
MALATYA
ENERJ‹ PERFORMANS UYGULAMA TOPLANTISI YAPILDI

Malatya Temsilcili¤imiz, Enerji Performans Yönetmeli¤i ve uygulama
alanlar› konulu bir toplant› düzenledi. Toplant›da, tüm projelerin bu
yönetmelik standartlar›na göre haz›rlanmas› karar› ç›kt›.
Temsilcilik binam›zda 12 Mart günü
düzenlenen toplant›ya, Belediye
imar ‹ﬂleri Müdürlü¤ü’nde görevli makine mühendisleri,
temsilcilik yöneticileri ve
mekanik tesisat alan›nda çal›ﬂan SMM’li üyeler kat›ld›. Toplant›da 5
Aral›k 2009’da yürürlü¤e
giren “Binalarda Enerji
Performans› Yönetmeli¤i”
konusu ele al›nd›. Toplant›da,
yeni yap›lacak konut, ticari ve hiz-

met amaçl› binalarda uygulanmak
üzere, mekanik tesisat proje tasar›m› ve uygulamada neler yap›laca¤›,
mekanik tesisat kullan›lan ekipmanlar ve cihazlar›n seçimi, TS 825 Is›
Yal›t›m› Uygulamas›, inﬂaat alan›
1000 m_ ve üzeri olan konutlarda
merkezi sistem uygulamas› ve projelendirilmesi, yönetmeli¤in mesleki
etkinlik alan›m›za giren di¤er konular hakk›nda da bilgi al›ﬂveriﬂinde
bulunuldu.
Is›tma ve so¤utma sistemleri projelendirme ve uygulama esaslar›n›n
da ele al›nd›¤› toplant›da, mekanik
projelerin Enerji Performans Yönetmeli¤i gereklerine göre haz›rlanmas›, odam›z ile belediyenin denetiminde yönetmelik kriterlerinin aranmas› kararlaﬂt›r›ld›.
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
MALATYA

Ö⁄RENC‹ ÜYELER‹M‹ZE
TEKN‹K GEZ‹
DÜZENLEND‹
‹nönü Üniversitesi Makina Mühendisli¤i Bölümünde okuyan
ö¤renci üyelerimize yönelik 2.
Organize Sanayi Bölgesi’nde
bulunan ve merkezi ›s›tma ekipmanlar› ve endüstriyel kazan
üretimi yapan M‹MSAN Is› Teknolojileri fabrikas›na teknik gezi
düzenledi.
Firmada çal›ﬂan makine mühendisleri, kat›l›mc›lara firma ile üretimi yap›lan kazanlar hakk›nda
teknik bilgi verdi. Kazan imalat›n›n gerçekleﬂti¤i atölye uygulamalar› gösterilirken, imalat› tamamlanm›ﬂ olan buhar kazan›
devreye al›narak buhar üretimi
hakk›nda bilgiler verildi. Teknik
geziye Malatya ‹l Temsilcili¤imiz
teknik görevlileri, 4 ö¤retim görevlisi ve 75 ö¤renci üye kat›l›m
sa¤lad›.
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MALATYA’DA
ASANSÖR KONTROLLER‹N‹
BELED‹YE YAPACAK
Malatya Temsilcili¤imiz, Malatya
Belediyesi ‹mar Müdürlü¤ü’nde çal›ﬂan Makine Mühendisleri ve asansör alan›nda çal›ﬂan SMM’li firmalarla toplant› düzenledi.
19 Mart’ta Temsilcilik Toplant› Salonu’nda yap›lan toplant›da, asansör
ruhsatland›rma aﬂamas›nda bugüne
kadar Ticaret Sanayi ‹l Müdürlü¤ü’nün yetkili oldu¤u, bundan böyle
son kontrollerin Malatya Belediyesi
taraf›ndan yap›laca¤›na dikkat çekilerek, kontrol esnas›nda neler istenece¤i görüﬂüldü.
Toplant›da, belediye çal›ﬂanlar›, Makina Mühendisleri Odas› ile Elektrik
Mühendisleri Odas›’n›n asansörlerin
y›ll›k periyodik kontrol yetkisinin verilmesi için belediyeye baﬂvurdu¤unu, ancak belediyenin bu iﬂi kendi
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teknik personeline yapt›raca¤› yan›t›n› verdi¤ini belirtti ve belediyenin
bunun teknik altyap›s›n› oluﬂturmak
için çal›ﬂma yapt›¤›n› ifade etti.
SMM’li firma temsilcilerinin gerek
Oda, gerek belediye ile olan s›k›nt›lar›n› dile getirdi¤i toplant›da konuﬂan ‹l Temsilcimiz Erdal Yavaﬂ ise,
ilimizde kullan›lmakta olan asansörlerin güvenli ve çal›ﬂ›r durumda olmas› konusunda öteden beri yayg›n
yak›nmalar oldu¤unu söyledi. Yavaﬂ
ﬂunlar› söyledi: “Gerekli koﬂullara
uymayan asansörlerden oluﬂan
ölümcül kazalar›n say›s› da gün
geçtikçe artmaktad›r. Kurulmakta ya
da kullan›lmakta olan asansörlerdeki
bu tehlikeli durumlar›n ana nedeni
bunlar›n yap›m ve kullan›mlar› s›ras›nda yeterli denetimin sa¤lanmam›ﬂ olmas›d›r. Bu konu da Makine
Mühendisleri Odas› olarak her türlü
teknik destek vermeye haz›r›z”.

